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Pnní kvalitou prúce Petr\' SllubllVé .Je její dllhré 1\1L:\ r/ení do tří čústí, teoretické, 

biogra!ické :1 illterpretační. DLilcžilt' je. I.C jsou tylu č:lsti \'ójemnč propojené: interpretace 

dvou prozaických děl současného chilského spisovatele Luise Sepúlvedy se systematicky 

vrací k teoretickým poznatkúm a k autobiografickým motivltm. 

Stěžejní téma prc1ce - vztah autobiogratické roviny díla a aLltorova života - chápe P. 

Šoubovú jako obecnější literárně \čdn~1 problém. l)ot~lb Sl~ tak zúkladní Ll v současnosti živé 

otózky vztahu literatury a mimoliterúrní zkušenosti. díla Ll osobnosti, a v souvislosti s tím 

vztahu dokumentární a umělecké literatury. V diplomové práci se podařilo spojit vidění textlt 

jaku literárních děl. jež ani v autobiografické tematice nejsou pouhou ilustrací či dokumen

km. Ll dllra! na dl\'ažl1ust auturuvy životní Ikušl'nosti jak pro genezi textu. tak zejména pro 

č!el1úk 

Pro první aspekt - literárnost děl - se diplomantka právem soustředila na otázku žánru 

a s postačujícím využitím teoretických studií (zejlll. P. Lejcuna) dokázala přijatelně shrnout 

tuto širokllll problematiku (autobiogralie jako žúnr. deník. mcmoúry. autobiografický román). 

Další teoretickou opuru našla ve studiích II pomezí lill'r:ltur) krúsné a dokumentární (zejm. L. 

Ginzburgovú). Tato teoretická prLlprava umožnila číst dvě zvolená prózy Luise Sepúlvecly -

P(l{(lgonsk.ý expres a Svěl l1a konci svě/a jako texty literární. nikoli jako zprúvu o životě 

autora. Petra Šoubová je pojímú jako autobiografické roI1lúny. podle mého núzoru právem, 

POUZl' mohLI \~'slovn2' uvést. prut': .ie Ch~'lpt' jako rulllÚIl ~l 11l' jako autobiografii memoárového 

typu. O\'Šel11 d~dší pupis stavby obou textLI (lilerúrní prustredky k navození dojmu auten

tičnosti, pojetí prostoru a času, postavy) románové rysy doklúdaj í. 

Pokud jde o druhý aspekt. tj. o význam osobní zkušeností pro literární text. autorka 

predstaviLt Chilana Luise ScpLdvcdu. jen/ se hlúsÍ k svému illlliúllSkélllu i španělskému rodu, 

jako cesto\'atc:le. c:kuloga. politicky allga/.llvdnťhu obhújce lidsk)ch prúv. spisovatde, scéná

ristu a novinMe. V komentMi jeho próz pak prokúzala nejen silnou přítomnost autobiogra

nckých motiVl!, ale hlavně konstitutivní spojení osobnosti a díla a jeho význam pro čtenMe. 



Tento pohled je formulován svěže a s velkým zaujetím: je patrné, že P. Šoubovou 

zvolené téma zajímá \' první řadě nikoli jako příspěvek k teoretickému problému, nýbrž jako 

kOllkrétní setkúní se Sepúh'edov)illl dílem i j,lko lIrčitú oblwjoba v)'znamu autorovy osobnosti; 

tím přispěLI i k uné teoretické otÚI.CC. Prúvě Luis Sepúlvcda je ~ podobně jako Horacio 

Quiroga či .fosé María Arguedas ~ typem spisovatele, jehož dílo garantuje osobnost. Práce tak 

nabízí z<~jímavý podnět, který by bylo možno dOIl1)'šlet jako jednu z kvalit životnosti 

spisovatelc, možná výraznější právě v hispanoal11erické literatuře. Argueclas a Quiroga byli 

pro tulO autelltičnost postupně stúk více cellčni a práce P. Šoubové naznačuje, že l11ltže takto 

nabývat na L<~jíl11avosti i Sepúlvedova osubnost a dílo. Proto relativně velká šíÍ'e teoretických 

a biografických souvislostí a méně detailní ponoření do rozboru děl, s pnslušnou sekundární 

literaturou. je zde (na rozdíl ocl běžnějšího interpretačního typu diplomových prací) zcela 

nLlm í s tě. 

V pl'edložcné diplol1lové Pľ,ICI lze jistě místy nalbt nejistotu pnznačnou pro první 

velkou studii. A však jako celek má pevnost danou soustkclěním na vlastní vidění jednoho 

autora a jednoho problému. 

Prťtce Petr\' Šoubo\'é zcela spltluje požadavky na diplomovou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě, 

Anna Housková 

:2.9. :20!O 


