
Posudek diplomové práce: 
Daniel Petkevič: André Gide: lVávral ze SovělskéllO svazu ... Střetnutí individualisty 
s kolektivistickou utopií 

Diplomanl si vyoral snad nejvýraznější a nejznátnějši epizodu, v ní:t se během 20. sloleú 
osvědčilo společenské ailgMoválll umělce jakO~lO inlelektuála a úroveú se také pOlvrdila neúplal-
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Ilo~t KllUCKeno uucrra proti pouticKe ucelovost!: pnKlau, Ktery pozuepueuyl tak c~to lla~leuovan. 

Geneze i průběh GiJova politického angúování jsou v práci Jobře analyzováuy v souvislo~ti ~e 
~pisovatdovým úklaJním liJským i uměleckým názorem, vhoJně je zmiúován í nejnutnější kon
text GiJova ostatního díla, i když celkové zhoUnocení spi~ovatelovy o~obnosti a dHa nepokládal 
diplomant za nezbytné. To lze vzhledem k specifickému zaměření práce schválit, více tu chybí 
alespoií náznak souhmného zamyšlení nad společenským ang-&ováním umělce ve 20. století vů
bec, počínaje Dreyfusovou (nikoli D1'ť.yfussovou) aférou a konče třeba "novými filosofy" na konci 
70. let. (provedeno je jisté srovnání postojů k 1. světové válce.) Gidovo gesto by pak možná vy
znělo ještě příkladněji, než jak je diplomant posléze (správně) hodnotí. Možná by se také vystříhal 
i takových menších, leč kompromitujících chyb, jako je přisouzení obratu "opium intelektuálů" 
někomu jinému než Raymondu Aronovi, který jej skutečně vymyslel. Diplomant tím totiž prozra
zuje jisté slabiny v přípravě, možná poměrně omezený výběr druhotné literatury, z čehož plyne i 
poněkud povrchní náhled otázek, jejichž pozadí je nepoměrně komplexnější. 

S tím souvisí většina výtek, které lze Petkevičově práci učinit. Nejzávažnější je opakované 
prolínání a zaměňování současné hodnotící perspektivy v časovém a také názorovém odstupu 
s perspektivou dobovou (zvlášť bludný soud např. na str. 24), čímž se narušuje "fenomenologic
ká" pravdivost motivace Gidovy i jeho současníků. Z poznávacího hlediska je však to, co dnes 
Petkevič považuje za evidentní, méně podstatné než to, jak stejnou skutečnost nahlížel v jejím 
běhu a "nastávání" (dans son devenii) sám Gide. Navíc je zjevné, že diplomant bez většího kritického 
zamyšlení sám přejímá některé dnešní ideologické floskule a měří jimi minulost: sám si tedy nebere 
z Gida ponaučení, které navenek oceňuje. To se týká už pojmu "utopie", objevujícího se dokonce 
v titulu práce. Diplomant zjevně přejímá toto slovo ve smyslu, který mu propůjčuje dnešní pra
vicový názor ve svém ustáleném propagandistickém hodnocení diktátorských režimů ovládaných 
komunistickou stranou. Jde však o ideologický konstrukt, který je v rozporu se skutečným smys
lem toho slova, zato plně v souladu s přesvědčením těchto ideologů o vlastním "pragmatismu" či 
realismu. SSSR nebyl utopií jednak proto, že je místně i časově (geograficky a historicky) přesně 
určen, jednak proto, že tam vskutku nešlo o upnnmé uskutečňování chimérické předstai(Y, nýbrž o 
hrubou ekonomickou a politickou praxi zahalující se stále méně věrohodnou ideologickou fikcí; 
ostatně komunisté pohrdali utopií stejně jako dnešní pravice, neboť i oni měli sami sebe za realisty 
- o tom však diplomant při svém mládí a při svém myšlenkovém osvícení nemá zřejmě ani po
tuchy. Kdyby měl totiž přesnější náhled pojmu utoPie, dospěl by nutně k závěru, že utopiív řádném 
smyslu toho slova byla především Gidova vlastní představa o komullismu a nejspíš i s ní spojené 
přesvědčení, že by se mu mohlo podařit "chybující" komunismus ovlivnit a této utopii přiblížit. 
Když pak utopie poznává svůj skutečný topos, jímž je tehdejší stalinský SSSR, rozplývá se, a Gide 
na rozdíl od nmoha jiných dokáže z toho vyvodit důsledky a svou "kognitivní disonanci" vyřešit 
s intelektuální poctivostí, jakou mu lze dodnes závidět. Tahle myšlenka mi v diplomantových 
jinak správných závěrech chybí: co dokáže špatné pochopení jediného slova! 

Pokud jde o zpracování textu, vedle poměrně hojných drobných chyb v češtině1 poklá
dám za větší nedostatek diplomantovu formulační neobratnost, která vedle různých opakujících 

1 Zvl. výstavba přívlastkových vět přičleněním vztažných zájmen ob jeden člen, což ztěžuje a někdy vylučuje 
správné pochopení. častou imerpunkČlÚ chybou je psaní čárky před spojkou "než", i když ta neuvozuje vedlejší 
větu. Diplomant občas sklouzne k nevhodnému galicismu (figurovat, a zejména nepřijatelný pojem gratuitní - i 



se floskulí ("mnohovrstevnatost": proč ne prostěji česky mnohotvárnost?) a redundancí má často za 
důsledek nepřiléhavé skloubení myšlenek; srozumitelnost sice ohrožena není, formulace však 
vycházejí nakřivo, toporně nebo těžkopádně.2 Na str. 9-10 mám pochybnost o uspořádání faktů 
(neseznamuje se Gide s Wildem v Alžírsku, a neměl by tedy bod 2) předcházet?). Claudel se 
s Gidem rozkmotřil ani ne tak kvůli jeho bezvěrectví jako kvůli homosexualitě (str. 11). Dialekti
ku cesty a cíle (str. 15) nahlíží stejně i Claudel; u Gida spíš vliv Nietzschův Oov důležitější než úlo
vek). Str. 49: možná bylo účelné napsat, jak vlastně se Erenburg s Gidem vypořádal. Citovat 
Návrat v Mathesiově českém překladu není možná pnliš šťastné, překlad je to podivný a mnohdy 
nepřesný (str. 54: "Z mé farnosti jsou jen otázky psychologické ... "). 

Při všech těchto výhradách považuji Petkevičovu práci za seriózní, zpracovanou dobře a 
v přiměřeném stupni podrobnosti, poznatky i závěry by mohly někdy jít víc do hloubky, v zásadě 
jsou však správné. K obhajobě doporučuji. 

V Praze 21. května 2008 

1"/\ cL:. 'v,i . \1',,\1 \~'A\~';' 
Doc. PhDr. Václav Jamek 

když tady má nejspíš oporu v černém). V několika případech (např. str. 10) jsou zřejmě nedbale opsány citace, 
takže se stávají inkoherentními. Str. 15: chybný přechodník: individuum jsouc rodu střední.lto, nemůže tvořit 
přechodník v mužském rodu (překonávaje). Opakovaně prapodivn)' spisovně-nespisovný obrat "dle něj", místo 
prostého a správného "podle něho". Str. 19: "straník" místo vhodnějšího ,,zastánce". Str. 21: ndsto "oba pojmy 
sloučit" by mělo být spíš "sladit", "uvést do souladu". Pornznu váhání mezi "filosovětsk:ým" a správnějším 
"sovětofilsk)'1l1". Str. 39: příšerné "navazoval na o rok dříve proběhnuvší. .. "; tamtéž chybně "předsednictví" 
místo "předsednictvo". Str. 41: " ... navštívit manžele Herbartovi... "! 
2 N • str 9 G'd ládí'" 10 ukl " kt . ... 1" 12 apr. . :" i ovo m . .. ; str. : "prop ve stav... ; " ery v autorovi mspuova ... ; str. : 
"mnohovrstevnatost ... vychází z toho jediného ... "; str. 18: ,;že se AG nechal zlákat k propůjčení své osobnosti 
určité komunistické myšlence"; "činnost mu sloužila pro obhajobu jeho názoru ... "; ,,zásadním tématem Gidova 
individualistického vývoje jsou jeho polemiky ... "; str. 19: "zastával francouzskou formu latinského či fran
couzského purismu odvozenou z hellénísmu, Říma a katolicismu"; str. 20: "obecnost, která z hlasatele 
individuální jedinečnosti přerůstala ... "; " ... způsobu a míry, v nichž ... "; str. 21: "okolnosti Gidova buržoazního 
původu"; str. 22: " ... zdůrazňovala vetší důležitost vztahu člověka k Bohu před vztahem lidí mezi sebou"; str. 29: 
"díky svému věku ... "; str. 33: "Bylo to až roku 1937 ... ": str. 36: "druhá podobná činnost"; str. 39: "Spíše než 
aby však ... posloužil lépe ... "; str. 47: "Osvobozujíci složka ... "; str. 48: hovoří se o "argumentech", i když jde 
spíš o "výhrady", které ve dvou případech ze tři žádnými argumenty nejsou; str. 55: "šíře dopadu" místo 
prostého "dopad"; str. 64: " ... nepotkal mnoho čtenářů Dostojevského, čemuž dal za vinu snahu režimu ... ". 


