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Diplomová práce je zajímavou variací na téma "hispanoamerický román o diktátorovi". 
Jana Dušková, inspirována pracemi J. M. Delgada Camacha, zaměřila pozornost na postavu 
diktátorova pobočníka, důvěrníka, vykonavatele jeho příkazů a intrik, ale také možného 
konkurenta a zrádce. Zvolila látku dvou slavných románů, které od sebe dělí poměrně značné 
časové rozpětí i okolnosti, v nichž byly napsány a vydány. Jak diplomandka uvádí, 
Asturiasův román El senor presidente vznikal od druhé poloviny dvacátých let pod 
bezprostředním vlivem evropské avantgardy a vydán byl v r. 1946, Márquezův román vyšel 
téměř o třicet let později (v roce 1975) jako dlouho očekávané další románové dílo předního 
představitele tzv. boomu hispanoamerického románu 60. a 70 .let. 

Diplomandku zaujala skutečnost, že přes proměny, jimiž hispanoamerický román za tu 
dobu nesporně prošel, obě díla vykazují některé analogické rysy. Jedním z nich je pojetí výše 
zmíněné postavy jako jisté symbiózy satana s andělem. V důkladné analýze zejména prvního 
románu Gistá nerovnováha v pozornosti věnované každému z děl je patrna již v rozsahu 
odpovídajících kapitol) si všímá nejen rozporné povahy "muže v pozadí", ale také jeho role 
v utváření složitého pletiva narativní struktury. Skutečně se zájmem jsem sledovala rozbory 
světa násilí a totality v Asturiasově románu, světla a temnoty, prostoru a času, postav (velice 
dobře je postižena dvojí proměna Andělské tváře), sexuality a lásky, jazykových a narativních 
inovací (tady je jen třeba vyslovit politování, že se diplomandce nedostala do rukou také 
vynikající studie o jazykové výstavbě Asturiasovy prózy od Nelsona Osoria). U druhého 
románu je pozornost soustředěna k postavě favorita a jeho vztahu k diktátorovi (nebo spíš 
opačně), jeho "svatosti" a mučednictví na jedné straně a zrůdnosti na straně druhé. 
Samozřejmě i tady by byl zajímavý rozbor jazyka a výpravných postupů, které se 
rozhodující měrou podílejí i na jiné výsledné podobě přízračného světa, kterému dominuje 
postava patriarchy, z jehož perspektivy je celý příběh vyprávěn a který také nám prostředkuje 
obraz svého pobočníka. Autorka se nicméně této okolnosti dotýká v závěrečné kapitole, kde 
hledá shody a rozdíly mezi oběma postavami favoritů a právem zdůrazňuje fascinaci, již 
zakouší patriarcha vůči svému přisluhovači (možná by v ní bylo možné vysledovat i sexuální 
motivaci). 

Toto všechno jsou nepochybně silné stránky diplomové práce. Slabší místo vidím v jisté 
neujasněnosti základního konceptu, na němž je explicitně i implicitně vystavěna, a to pekla a 
s ním spojených atributů ďábelskosti a satanství, případně v opačné poloze "andělskosti" a 
svatosti. Postrádám v první řadě zřetelnější odlišení různých možností interpretace: 
diplomandka zvolila symboliku pekla, ale zároveň sama na více místech pracuje 
s referenčními hodnotami díla (reálné latinskoamerické diktatury a historicky doložení 
diktátoři). V této rovině se také nabízí možnost většího zobecnění (obraz společnosti stižené 
morem totalitní moci). Kromě toho u Asturiase by bylo možné vzít v úvahu dobové estetické 
kategorie: záměnu subjektu a objektu s následným zvěcněním lidských bytostí, které se 
projevuje v "odlidštění" postav (autorka práce na několika místech poukazuje na "nelidskost" 



pana prezidenta), pojímaných jako neživé loutky s neměnnými atributy, otázka demiurga
vodiče atd. S tím souvisí i odlišná konstrukce zápletky v obou románech - příběh Andělské 

tváře je dopředu naplánován (včetně jeho milostného vzplanutí ke Camile, falešné svatby, 
smrti Camilina otce a tragického závěru) jako scénář hry, která se naplňuje. 

Ale perspektiva metafyzického sváru dobra se zlem, kterou pro svůj výklad Jana Dušková 
zvolila, je zcela legitimní a otevírá široké pole interpretačních možností, jichž autorka do 
značné míry využila. Možná by při obhajobě mohla přesněji vymezit své pojetí pekla ve 
vztahu k náboženství (křesťanství ?, katolictví?) a mytologii. Na str. 32 píše o mýtické 
interpretaci Pana prezidenta a má pravděpodobně na mysli mayské mýty, protože na 
předchozích stranách poukazuje na spojení postavy pana prezidenta s bohem Tohilem. Ale 
zároveň jej spojuje s představou pekla v duchu křesťanském (na téže straně i v odkazu na 
Dantovo peklo na str. 34). Přitom úryvek z Asturiasova textu, který cituje na str. 31, svědčí o 
zásadním rozdílu. Tohil, jedno z mayských božstev, je nazýván Dárcem ohně a lidské oběti, 
které mu jsou přinášeny, ho mají příznivě naklonit celému lidskému společenství. Nejde zde 
o vinu a její potrestání, tudíž ani o svár dobra se zlem. Bylo by zde možné hledat paralelu se 
starozákonním bohem, jemuž se rovněž přinášely lidské oběti (jak to také autorka na jiném 
místě připomíná), s tím rozdílem, že tento Bůh - Hospodin byl jeden jediný, mayský Tohil je 
jedním z mnoha. Ale nelze spojovat tento typ oběti s obětí, na níž stojí křesťanství, tj. 
vykupitelskou sebeobětí. A žádná z těchto obětí (ani rituální ani vykupitelská) není 
zaměnitelná s oběťmi, jež j sou důsledkem zvůle jedince, který se povýšil na boha, aniž by 
měl dar božství (pan prezident, monarcha). 

Toto vše se může stát námětem diskuse, ale co bych zásadně odmítla, jsou počáteční 
tvrzení o "zvláštním spojení" zla a násilí s náboženstvím, které "postihuje všechny epochy a 
všechny společnosti" (str. 7) a institutu "moci", který je nutné zavést, abychom "porozuměli ... 
zákonitostem, ve kterých náboženství používá násilí k dosažení svých cílů" (tamtéž). Neznám 
Girardovu studii, na niž se diplomandka odvolává, ale takto zjednodušené a z kontextu 
vytržené tvrzení neobstojí (jak by do tohoto schématu zapadalo třeba novozákonní 
evangelium lásky?). Ale především tyto úvodní soudy neodpovídají (naštěstí) dalším liniím 
autorčina uvažování. V úvodní části jsou i jiná problematická tvrzení - např. že "tradice 
diktatury jako vládnoucího režimu je v Jižní Americe největší na světě" (str. 10), které však 
výrazněji nazasahují do další reflexe). 

Ještě několik připomínek k formální stránce práce. Některé odkazy jsou nejasné, např. 
několikrát citovaný časopis Caravelle (poprvé rovněž na str. 10). Jde nejspíš o nějakou studii 
v něm uveřejněnou, ale ta má pravděpodobně svého autora, titul atd. Zbytečné jsou 
neobratnosti jazykové (jako neskloňování prvního Márquezova příjmení - bylo možné je 
jednoduše vypustit, je to jeden z nemnoha případů, kdy je to již korektní; nebo opakování 
španělské formy Miguelova přízviska Cara de Ángel a jeho nepřípustného českého skloňování 
-"Carou de Ángel" - když existuje český ekvivalent "Andělská tvář". 

Tyto poznámky nemění nic na tom, že práce Jany Duškové plně odpovídá požadavkům 
kladeným na diplomové práce a že ji doporučuji k obhajobě. 
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