
Posudek školitele na diplomovou práci Daniela Petkeviče 
André Gide Návrat ze Sovětského svazu; Retuše k mému "Návratu ze Sovětského 

svazu". Střetnutí individualisty s kolektivistickou utopií 

Předložená studie má převážně literárněhistorický a faktografický charakter. 
Student se rozhodl zpracovat "sovětskou epizodu" Gidova života, tedy téma, které 
sice figuruje v běžném českém povědomí (minimálně od dob skandálu spojeného 
s Návratem ze Sovětského svazu a s následnou tendenčně kritickou reakcí Stanislava 
Kostky Neumanna), nicméně kterému na Ústavu románských studií kupodivu dosud 
nebyla věnována žádná diplomová práce, a to ani v dobách totalitních ani po roce 
1989. 

Pod (otevřeně přiznaným a v textu velmi patrným) vlivem úvah Václava 
Černého zvolil Daniel Petkevič Gidův individualismus za jakýsi hlavní interpretační 
klíč k celému problému spisovatelova dočasného "souputnictví" s komunistickou 
ideologií. Celá první část diplomové práce je tak věnována kořenům a konkrétním 
projevům této autorovy osobní filozofie. 

Část druhá pak přináší detailní rozbor Gidovy angažovanosti, tedy důvodů, 
které u něj vedly k obdivu k SSSR (osobní náboženská krize, znechucení sociální 
nespravedlností Západu, kritika kolonialismu, naivní představy o "osvobození 
individua", k němuž mělo dojít v komunistickém režimu), dále pak četných projevů 
spisovatelovy loajality k sovětskému systému a konečně i pomyslného vrcholu 
vzájemných vztahů představovaného spisovatelovou návštěvou v červnu roku 1936. 

V poslední části diplomové práce její autor analyzuje Gidovy kritické postřehy 
o SSSR uveřejněné v rámci Návratu ze Sovětského svazu a Retuší k mému "Návratu 
ze Sovětského svazu i', po nichž se spisovatel definitivně odvrací od myšlenky 
komunismu a stahuje se do politického ústraní. 

Za hlavní klady posuzované studie považuji přehledné a důkladné zpracování 
vybraného tématu i celkově vhodně zvolenou kompozici, díky níž se Danielu 
Petkevičovi podařilo podřídit veškeré úvahy jednomu koherentnímu principu 
(fatálnímu střetu Gidova individualismu se sovětským kolektivismem), aniž by 
zbytečně opakoval již uvedené argumenty. Výsledný text se jistě stane užitečným a 
vyhledávaným zdrojem informací pro studenty, kteří se budou rovněž zabývat 
Gidovou osobností či dílem. 

I přes své nesporné sympatie k analyzovanému autorovi student nikdy 
nepropadá "gidolatrii" a snaží se na obdivuhodné ale i spornější aspekty 
spisovatelovy osobnosti nahlížet s kritickým odstupem. Velmi dobře je to vidět 

v pasážích, v nichž Daniel Petkevič citlivě rekonstruuje dobový kontext a ukazuje, 
které informace o SSSR byly k dispozici, kdo je šířil a kdo (případně proč) před nimi 
kdy takticky zavíral oči. Gidova obrovská odvaha spojená se zveřejněním Návratu 
tak působí o to převratněji, oč delší, vroucnější a zarputilejší byla jeho předchozí 
obhajoba téhož režimu. 

Rychlost, se kterou byla diplomová práce sepsána a odevzdána, si bohužel 
vybrala jistou daň v podobě drobných formálních nedostatků, které uvádím v 



následujícím bodovém přehledu a které bude třeba odstranit, pokud bude student chtít 
publikovat vybrané pasáže práce v nějakém českém literárním časopise: 

- Úvod textu je laděn příliš subjektivisticky. To, že se autor s Gidovým dílem 
poprvé seznámil na gymnáziu, kolik spisovatelových knih si z té doby pamatuje a 
jakými slovními hříčkami se bavili jeho spolužáci, by bylo možné uvést jako 
zajímavost v rámci stručné prezentace diplomové práce při ústní obhajobě, 

nicméně v psaném vědeckém textu podobné informace působí trochu nepatřičně 
až familiárně. 

- Užití hovorového stylu: vybrat si zrovna toto téma (str. 5); jeho úniky a úlety (str. 
12); která mu třeba pomůže objevit další... (str. 15) 

- Chybná interpunkce před spojkami a když (Gidovy romány a když byl čas - str. 
5), ~ (vzhledem k místy bouřlivému životnímu stylu autorovu a obzvláště pak 
k jeho - str. 16; otiskla sovětofilské stránky jeho Deníku v říjnu 1932 a posléze -
str. 34; Gidovy názory se utvářely do jisté míry formou diskusí a konfrontací 
s názory jinými a význam - str. 51; V politice to platilo dvojnásob a krutost 
represí - str. 62; byl komunisty špatně interpretován a tento fakt - str. 70); a proto 
(byl slavnostně vítán a proto také patřičně hrdý - str. 22; nechtěl své přátele 
zklamat a proto přejímal jejich názory - str. 29; neodpovídala oficiálnímu kánonu 
a proto telegram - str. 42; na svou kvetoucí mládež a proto Gide viděl - str. 43; 
vytvářely složitou názorovou směs a proto je nelze vystihnout - str. 48. 

- Nejasný podmět (z kontextu je jasné, že se jedná o Gida, ale syntakticky tyto věty 
působí nepovedeně, někdy dochází i k vybočení z vazby): Nicméně jak byl ve své 
víře slepý, o to větší šok mu přineslo zjištění... (str. 5) 

- Nejednoznačné nebo chybné používání osobních, přivlastňovacích a vztažných 
zájmen: Po hédonistické odmlce z období jeho (svého) afrického dobrodružství se 
Gide opět... (str. 10) 

Tím se jeho dílo stává odrazem vývoje názorů mladých lidí a mapuje tak jeho historii 
v první polovině dvacátého století. (str. 15) 
Co však Gide nesnese a proti čemuž ve svém životě doslova vede válku (str. 15-16) 
Sjezd zahajoval krátkým projevem André Gide, který později vystoupil znovu 
v přednášce, ve které se mimo jiné zmínil o přímém sdílení autorova díla s veřejností 
v Sovětském svazu (oproti tradičnímu zpoždění, kdy je autor uznáván až po smrti), 
které však může spět k nebezpečí jeho přílišné jednoduchosti. (str. 38) 
Dalším průvodcem-hlídačem byl Michail Kolcov, redaktor Pravdy a představitel 

komunistické strany, jehož však Gide neměl příliš v lásce pro jeho vlichocování se a 
ujišťování o sovětské realitě. Stejně tak mu vadilo, že jeho přítomnost omezovala 
možnost jiných, evidentně nežádoucích kontaktů. (str. 41) 
I další umělci a intelektuálové se zachovali loajálně k režimu. Režisér Ejzenštejn ki 
označil za sluhu fašistů (str. 48) 
V reakcích, které byly již méně četné než po vydání Návratu, je mu vytýkáno (str. 50) 
- Překlepy: vyzdvihnout ~ události ~ témata (str. 7), k jeho obdivu ke komunistické 

společnosti (str. 8), bylo pro Gida ctností, principem síly, zušlechtěním a základem 
svobody (str. 18), podle pravidel, která jsou v souladu (str. 28), první tři části 

navazují na témata Pozemských žžvžn (str. 36), základní témata, která se prolínají 



(str. 51), obvinění z nekvalitních služeb ve zdravotnictví souvisejících (str. 56) 
- Příliš dlouhé a nepřehledné věty: 
V jeho Deníku z období před odjezdem se lze dopátrat poznámek, které naznačují 
směr, kterým se hodlal ubírat a který jej začal postupně úplně pohlcovat, až propukl 
ve stav, který zdánlivě popřel vše, co mu předcházelo. (str. 9) 
I když některé jeho činy z hlediska společenské a politické angažovanosti mohly 
vyznít jako šlápnutí vedle, podařilo se mu na základě principů, za nimiž si vždy 
pevně stál, přispět k lepšímu světu, který v době, ve které žil, prožíval bolestné a 
nestabilní období plné ideologických pnutí a válek. (str. 13) 
Je to Gidova důležitá vlastnost: upřímnost spojená s odvahou jít se svou kůží na trh, 
přestože tím mnohdy riskuje pohrdání a neúspěch, například při vydání díla Corydon 
(1924), v němž přiznává své odlišné sexuální cítění (přestože je od roku 1895 ženatý 
se svou sestřenicí Madeleine Rondeauxovou) a které obhajuje, ba přímo oslavuje. 
(str. 16) 
- Nominální nebo francouzštinou jinak ovlivněná syntax: V nich sice odsuzuje 

nešvary koloniálního systému, celkově ale jeho kritika vyznívá spíše pozitivně ve 
smyslu poukázání na existující chyby a omyly s vidinou jejich napravení a proto 
díla nezpůsobí žádné významné politické změny. Nicméně některé reakce Gida 
překvapily, zvláště pak jejich různorodost jdoucí od schvalování kritiky 
koloniálního systému až po výtky Gidova ležérního přístupu či odvádění 

pozornosti veřejnosti od důležitých věcí na detaily. (str. 22) 
"Tak odmítat prověřování skutečnosti! Tak nedostatečně ověřovat! Jaká náhlá 
důvěra v ta nejspornější a nejzaujatější svědectví. (str. 31) 

- V textu se ne vždy jasně rozlišuje mezi "evangeliem" (singulár) ve smyslu 
"radostná zvěst, Kristovo poselství" a "evangelii" (plurál) jakožto "texty Nového 
zákona". 

- Nesprávné skloňování cizích vlastních jmen nebo chybné názvy: své sympatie ke 
Goethově Mefistofelovi (str. 15); s Mauricem Barresem (str. 17), Le Monde (str. 
26), setkání na podporu Dimitrova (na Dimitrovovu podporu) - str. 34, návrat 
Herbarta (Herbartův návrat) - str. 40 

- Neexistuj ící tvary: potencionální (potenciální?) - str. 15, "filosovětský" 

(sovětofilský) - str. 31, "filosovětismus" (sovětofilství) - str. 32, "liberalistický" 
(liberální) - str. 68, rozhodnul se (rozhodl se) - str. 70, střetnul (střetl) - str. 75 

- Nejasná vyjádření: Gide se zabýval otázkou vlivů, jejichž byl rozhodným 
straníkem. Viděl v nich obohacení bytosti, nikoliv připodobnění k druhému. (str. 
18) 

Gidovi vadilo zavírání očí před pravdou, která bolí a skrývá se pod hladinou, na 
kterou francouzští komunisté slepě či s úmyslem (ti, kteří pravdu znají) hledí. (str. 50) 
- Někdy poněkud archaický způsob vyjadřování, patrně daný vlivem textů Václava 
Černého: 
V oblasti krásna dle něj tedy myšlenka pokroku postrádala smyslu, jelikož jediná 
důležitá věc byl vlastní obsah lidský, které umělecké dílo nese, a smysl, jenž mu je 
autorem (umělcem, básníkem) dán. (str. 18) 
- Názvy knih by měly být kurzívou (Noční let - str. 21), zato články bez kurzívy a v 

uvozovkách ("A propos des Déracinés" - str. 18). 



- Všechny francouzské názvy by měly být přeloženy: Souvenirs de la cour d'assises 
(str. 21) 

- Počty let či zemí by neměly být vyjadřovány číselně, ale slovem: spisovatelé z 
třiceti osmi zemí (str. 38), přibližně tři měsíce po ratifikaci (str. 40) 

- Pozor na dokonavost a nedokonavost: spojené s kolektivizací půdy a rušením 
soukromého vlastnictví (str. 54), až na jisté výjimky raději volil politické ústraní 
(str. 67) 

- Francouzské résumé rovněž obsahuje řadu chyb v interpunkci a slovesných 
vazbách. 

- V bibliografii nejsou v rámci sekundární literatury odděleny francouzsky, anglicky 
a česky psané zdroje. 

Navzdory všem výše uvedeným výtkám považuji diplomovou práci Daniela 
Petkeviče za velmi kvalitní a obsahově přínosnou, takže ji vřele doporučuji k 
obhajobě. Po nezbytné formální úpravě by její části mohly být s úspěchem 
časopisecky publikovány. 

PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 


