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Diplomantka se ve-své--pfáG.i rozhodla zabývat jednou z nejdiskutovanějších- postav ~zdně 

koloniální španělskoarnerické společnosti - osobností vůdce velkého. indiánského poJB1áni 

v Peru-v-lerech-l-1SO.-17&-l-. Vzhledem k t6mu, že jde-o téma- velice ffekventovallé; k ~ěmuž 

snad všechny nalezené archívní prameny byly vydányJpředevším u..piíležitoiti200 . .Jýroči 

povstání se.peruánský stát,jedootliví historikové a další auteři- systematicky a- cíleně oorto 

problematikou zabývJlli) aJi o.hledem.na to. že j v češtině byla publiko.vánaJiVo.U ..pom-o.llnwti 

ojedinělá monografie, (Behumír Roedlo Vejménu- inky Túpaka AJ1WI'ua, .Praha 199&-) měl~ 

kolegyně Novliko.v.á v po.d.statějen dvě možnosti: bud' využit.přeb.ohaíou..seku.ndárni Jiterkuru 

a jen pasívně sht:oom- příslušné- události- a- jejich vý:mam, nebo-- si- nalé~ dí-U!í téma,~osud 

nebylo zprac.oYáno. ) 

Veliee-šimce :zadané téma- Osobnrut TÚpaca 4marua ll. a-jelwpiÚW8pr~da/ší- vývoj--liPeru 

v každém případě bližší vymezeni vy.žaduj.e: .pro vývo.J v.P.eru.které doby?, jako revolta proti 

stávajíc Ílnu pořádku?, pro získám- nezávislosti- na počátku 19,. stol?, pro probu.zeaí- :z~ mu o. 

indiánsko.u o.tázkuJ,..problém politických hnutí2Q 510letí y P.eru .(MRTA1.alei ~ dal~cb 

z€mích (tupamaro-s- \LUmguayi,--M&L\le.-Vell€zuele, ka-tarismo-v Bolívii)?, pro-řešen\. 

ekonornickÝ9h-problémá.(plán Túpac Amaru, vojenské režimy)'? Mo.žnosti byla celářkd.a...a 

nab4-zelo hy se si-tyID.~~ pelsiit a výběr nastínit j-i-i v- úvodu pt'~e a s- dan-ým-~ením 

W. sladit vVbČf ah" .11111 v IJvndvšak zeebt ehvhí-jt!li Lit ej5kehkařádkmré:nndare kt-qrá 

předjímá obsahpritce--,-ie čtenář -POIlli> vrž,en di> četbyJřic~tistránkoyého. výklJldu o 

kokmiálnim- Peru od doby jeho- dobytí ~kapc l}, který taxativně l.l-vádÍ- a-~ ~nkci 

jedm:rtlivýehJroh III i á~h i II sl i I uJ.Í ai-po- bOtlfl:Jonské rcfurmy (L t~l--2l--3t--€ást~~.jmů 

a jejich znalo.stje_sice nezbytným základem-PrD o.rienta.ci Y.kQntextu~oloniálnich~ějin? 

niem€ně přílišná snaha- () pi'ehlednost a stmkturovannst textu {j-~_pQZitivnv a ° 
vyčerpáva-jící ~~OOt~~úseku.J.:w,-1ialšího-textu.-J 



Následuje dalších necelých 30 stran (34-60), které jsou věnovány předpokladům, průběhu a 

di'JSledki'uu povstánÍ- TÝpaca- Amarua- (1 J---l ~lliklarované těžiště práce přínos- po~stání 

Túpaca Amaruapro další vývoj v Peru se (z hlediska historickéhQ) omezuje na stručnÁJi 

nezávislost, eyentuálnězmínku o polemičnosti wrzenLněkteqí.ch.histori.kůD yeVomD.elll 

sm:ěfe'Vání ~ nt. ~ádnt ro~er. -žádnj; argumempoom:o-a oroti-. Žádné důld~n~iší--~nání 

protichůdnýdl- ná-zorii- -A- taky žádný p&still- ideo*b-mlSi€dků -v pri'l-b€hu- 2 Q ~. 

Pokud byl ovšem tenJooddll koocjpJ>v.án nikoliv jak.o samostatné tém.a.~j.en jako 

základní- vhled do- hist~kéhekootext\l, který by po-slou-žiL k jinak v 

- a sice obraz Túpaca Amarua v hispanoamerické literatuře -,pak není neužitečný, alej en 

~eČně-dlQuh~, tvOO~ p~l~vinu práce (~ě~eré, p~s~: by ~e dal:. oželet)., ~p~e 
kapItola 2 (stc 6J -115}by kone.eue mohla s-pInů oc.ekávanI~ze -prac.e prmese.zapmau 

snahu registrovat v --pe1Uánské~_a1e i v dalších literaturách španělskéhQjazyka básnic 

~ká~~~~~~~~~~~~~~~~HW~~~~~~~~~ 

Amaru II. staL nebo je svýmpovstáním inspiroval. V tomto oddíleje takéblí.Že objas v 

ro~ánfenvu~~~~~~,~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

problematiku obecně, především v tvorbě umělců a intelektuálů. Konkrétně v Peru se více 

manifest(Wal-z~u pozorností věnovanou primě owbtIDsti TúpaC3---Amarua ~dce 

indiánského 'povstání,jež se stalo-předstll-pněm k získání nezávislosti, a kteIÝ-přerostI v 

národni-sYf"lbol. 

Rolruž@!," i-tato.-k. _' ,. jako předchozí: je spíše výčtovou a p0p\'lnou, 

kvantita prezentovaných autorů (11 literátů + 1 filmové dílo) nel.lmožŘuje-adekvátni-liJr4mí 
___ 1.. __ .. :>: __ 1.. v,· .c: 'd k v'd v lOV' (k 1" dIv 
~-~ mnozstvl lDlOrmaCl se o autora autoru ra ovelSlO lsa o strallYfZ po 

10 a více, ar.ta.kénooelé 3 iádlcy9,-př.íli~n~~rov-anooje.l/ --tomto~~~u. 
I)Qporučovala bych raději méně zdokumentované autory a nedostupná díla zmínit v sou4slém 

textu, pro celkovou představu, a samostatné kapitoly věnovat jen několika mál.c 

~~'~mru~~~~wro~~~~~~~~~~~~~~~~awq. 

neměla by asi chybět reference na báseň Pabla Nerudy "Túpac Amaru (1781)" zařaz á do 

sbírky Canw generaJ (1950). Není jasné, podle čeho jsou uváděná díla řazena v rámci ž~nru-

chronologie to určitě neni ) 

dojmem. Při podrobnějším čtení však odhalí defekty a charakteristiky, jež svědčí spíše 

"R@dotažení~' práce, o nedostatku času pro finální zpracování. Shromážděná fakta by bohatě 



postačila jako základní rešerše, z nichž by nebyl problém vytvořit závěrečnou syntézu. Potíž 

pgdle mého ná:wru spočívá v následujícím: práce se ro1:padá na dvě paralelně vedl, sebe 

stojící kapitoly - historickou a literárně historickou, které se příliš neprolínají. Přitok ani 

literárně kritick)T ro1:bor dosažitelných děl nenaplňuje všechny možnosti, jde více ~o 

explicitním obsahu než po případných myšlenkových souvislostech. Jako příklad: báseň 

Alejandra Romualda Valle (str. 65-66, rozbor jediný odstavec) nebere II úvahu ~nost 

srovnání mučednické smrti Túpaca Amarua a Ježíše Krista (ponížení, poplivání, krJ.vé 

korunování, ukřižování, zmrtvýchvstání), tím pádem nenastoluje otázku synkretismu, al~ také 

projekce do moderního světa (dynamit) a do budoucna - zvolání lY no podrán matar1o'~en.í 

teta,-co "a nemohli jej 1:abít" (str.66). Chybí i údaj, že báseň byla vydána roku 1958,\ byly 

k tomu nějaké zvláštní důvody? 

V-případě divadelní hry HimaeS,umac (1884) Clorindy Matto de Turner asi nepůjC\e o 

karikatury postav (str. 97) - "oddanou až naivní inckou princeznu ... a bohatství chJvého 

Španěla" fkariko v áním domorodé hrdinky a poukazo v áním na negativa jej ího cho~ní by 

autol"ka šla proti cílům indigenismu, jehož byla významnou PředS.tavitelkOU), jako je tř~ se 

spíše zamyslet nad dobovým výchovným a etickým záměrem (odtud černobílost charaktdru)..a 

-I v -I 1... V' v v -I..J v -I.' ..J 'h . . pravuepououne Jeste nau ueulctvlm pozum o romantIsmu a-sent·l-mlmtaJ.l.ismlJ-,--jKg.l+-+loo.tll. 

i původní forma hry - hudební melodram (vůbec nezmíněno). Jak končí příběh Tupaca 

Wima Suari? Jak je tomu s vrstvením historických rovin 1: doby Túpaca ,AJllaru I. a II.~ Jaká 

souvislost s Tichomořskou válkou? J 

Carlosu Danieli Valcárcelovi a jeho dramatu je věnována kap. 2.4.4. (2,25 řádku!) a~ v ní 

klasifikován jako argentinský autor, bez dalších podrobností. Ve skutečnosti jde o jednbho 

• , v'v' h h' 'ko 1...' " h 'T" k' TT' h ". h v :z.fl€jvyznamneJslclston U zauyvaJlc se +upa em ,a.maruem H. aJe o povstamm,)e oz 

četná díla nechybějí v žádné bibliografii k této problematice, a jde o Peruánce' To, že '. 

Novákové tato skutečnost unikla, je mimo jiné i důsledkem povrchní heuristiky: řada ~ací -

jak primární, tak sekundární literatury- je v našich podmínkách zcela jistě těžko dostuprlých, 

ale- mohla by o nich alespoň vědět, případně na ně upo1:ornit. Literatura užitá v odkaz~h 

k první části práce se totiž omezuje prakticky jen na české tituly, navíc populárně-naučhého 

eharakteru, i když z pera amerikanistů profesionálů (Křížová, Roedl Peru SHS,~líma, 

Kunc-Barteček, Chalupa, Opatrný), mnohé z odkazů mi připadají čistě účelové (sJy. 

Hdálosti 153 1-1533, prakticky celá 1. 1. h-~EW;;..-!4IH1!t~I!Cri-I~~S\riJ,l--YJI.lMlb-l.JA--f-\;;Ul~ 

dějiny Peru nebo alespoň Latinské Ameriky. V souvislosti s povstáním Túpaca Ama 

u o dílech historičky Scarlett O 'Phelan Godoy, nebo Víctora ___ 
'1. 

Anglese Vargase či Carlose Daniela Valcárcela (viz výše). Rovněž pro literární reflexi Túpaca 



Amarua a jeho povstání by bylo užitečné konzultovat titul Césara Augusta ~e1ese 

Caballera, Túpac Amáru y MicaeZa Bastidas en Za poesía peruana (Lima 1980). Velk-é 

~~~~~~~~UMU4~~~~~~uu~~~~~~~~~~~~~~~~~čit 

prostřednictvím mezinárodní výpůjční služby. Nepovzbudivé je i řazení použité literat ry

chybí rozd~lení na prameny a literaturu: přitom i literární dHajsou v tomto případě pra~nem 

práce. Současný seznam se tak stává nepřehledným. .J 

Qílčí nepřesnosti, chyby, kuriózní zkraty a překle~: 

str. 15 - arcivévoda Karel, vnuk Leopolda T. (správne syn) 

~3-- výsledkem míšení vzniká široká škála etnik?? 

str. 24 - zambové a mulati ... pracovali často jako vojáci?? (v které době?) 

~5-~ městští zemědělští dělníci (- peones agrí~olas) 

str. 26 - amalgamace merkuriem (správně: rtutí) j 

str. 57 nesrozumitelné pasáže, špatně jméno Túpaca Katariho, špatný číselný údaj ~ 
\ 

("skupina" 300 000 indiánů - citace z Roedla, podle něj ovšem 30 000), avarské povstáhí??? 

str. 65 báseň o devíti verších (správně: SIJáCh) 

str 75 - ideálová nesmrtelnost 

st~~ 20~1~ - WOk:m ,- 50 ::i::~1:~bY~~:'2::!ně~)" 
Bodne ruŠtVÝ je opakol1l y a ne pra" Ý pr v OpiS p u1'ál~anel (ve 4. a 7. ~ pl.), 

naprosté tápání v psaní jména Pizarro, na 100 stranách užito 50 krát slovo následně, z toho 

adjektiva následný - i ve významu následující). Připočtu-li množství překlepů (i na titu í 

straně straně a v poděkování), včetně jmen (Areche, ,A.1berti, Sender, Santa Cruz, M~o de 

Turner a dalších, jméno biskupa Juana Manuela de Moscoso ve variantách Jan a Ran4n), a 

termínů (aulu pro ayllu, chcichu pro chichu), opakující se odstavce (str. lOl), anachro"-\smy 

jako občan a stát atd., musím nerada konstatovat, že práci po stránce koncepční, heuris~cké, 

analytické, stylistické i pravopisné chybí závěrečná dopracovanost, jež by zajímavě v~rané 

téma a nashromážděný materiál dokázala proměnit ve formálně korektní výbornou pr~i. I 

diplomové práci Lucie Novákové patrná, a proto ji doporučuji k obhajobě. Výsledná z mka 

se bude odvíjet od průběhu Obh;ObY. 

V Praze, 6.9.20iO 

~ Simona Binková
J 

CSc. 


