
Oponentský posudek na diplomovou práci Petry Homolkové 

Člověk revoltující v díle Graciliana Ramose 

Petra Homolková si ve své práci předsevzala úkol srovnat pojetí revolty v díle Alberta 

Camuse a Graciliana Ramose, tedy v díle autorů, které na první pohled spojuje hluboká 

tragičnost lidského údělu. Téma je to nesmírně zajímavé, byť jako většina komparatistických 

témat srovnávajících velká díla hlubokých, mnohovrstevných osobností zároveň obtížné.  

V první kapitole své práce, která by měla být metodickým východiskem pro srovnávání obou 

autorů, Petra Homolková stručně představuje Camusovo myšlení. Tato část, svědčící 

o diplomantčině schopnosti nalézt si dobrou sekundární literaturu a pracovat s ní, je sama 

o sobě brilantní, vzhledem k částem následujícím se v ní však tají jisté úskalí: jako by totiž 

nenesla stopy zápasu s vlastními Camusovými texty a stavěla jen na české sekundární 

literatuře. Uvítala bych zde také přesnější popis toho, co bude základem příštího srovnávání 

– není zde kladen větší důraz na sisyfovskou absurditu než na revoltu?. 

Druhá kapitola, zabývající se Gracilianem Ramosem, je pojata stejně jako kapitola první, jen 

základem je literatura ramosovská. I zde má diplomantka sklon stavět na česky dostupných 

pramenech, které ale nejsou vždy hodny svého tématu, z brazilských prací se objevuje 

Candidův úvod do studovaného období napsaný pro cizince. Očekávala bych, že diplomantka 

aspoň nahlédne do některé ze základních prací k tomuto období (Luís Bueno, José 

Hildebrando Dacanal aj.).1 To vše by ale nevadilo, kdyby z těchto pramenů diplomantka byla 

schopna vytvořit Ramosův portrét, který bude v něčem srovnatelný s předchozím portrétem 

Camusovým. Místo toho se po dvou kapitolách ocitá v situaci člověka, který stojí každou 

nohou v jiné kánoi.  

Třetí kapitola, na níž leží váha celé práce, se snaží nalézt camusovskou revoltu ve třech 

Ramosových prózách: Statku São Bernardo, Vyprahlých životech a Úzkosti (nerozumím 

dobře, proč řazení próz není chronologické, zdá se mi dokonce, že závěrečné zařazení 

Vyprahlých životů, v nichž je možná souvztažnost s Camusovým dílem asi nejzřetelnější, by se 

lépe hodilo i kompozičně). Tato část se zřejmě rodila pod časovým tlakem, jak je vidět i 

z nespočtu chyb formálních (Fabiano obvykle vystupuje jako Fabián, jindy jako Fabiáno, 

jednou Fabiám; stejně tak autor se příležitostně jmenuje Gracilián/o/) i jazykových 

(excerptovaný; zatlývající; pes se nápadně podobal mne; nemám žádný vztah s lidmi; idiom 

„po něčem se zaprášilo“ se sotva dá použít o tanečníkovi v tančírně), ale i obsahových omylů 

(v Brazílii nemluvíme o pastevcích, ale o honácích – souvisí to s extenzivním chovem skotu).  

Jako by tu diplomantka představila určitou surovinu, která je materiálově hodnotná (je tu 

řada velmi dobrých postřehů; diplomantka prokazuje schopnost číst odbornou literatury 

atd.), nebyla však strávena tak, aby se mohla stát základem systematického výkladu. 

                                                           
1
 Hnidopišská poznámka ke s. 18: románu 30. let se portugalsky říká romance de trinta. Zde se též objevuje 

citace z Buena, ten ale není uveden v sekundární literatuře – a jeho myšlenky se v práci neobjevují. 



Srovnání s Camusem se na můj vkus objevují jen zřídka a musím se přiznat, že některá pojetí 

revolty jsou pro mne trochu nestravitelná (nerozumím například, jak může být psaní Honória 

ze Statku São Bernardo chápáno jako projev revolty /s. 36/, jímž se vypravěč přibližuje své 

ženě Madaleně, když o několik stran dříve /s. 29/ diplomantka výslovně uvádí, že toto psaní 

je – podobně jako vyprávění Bráse Cubase v románu Machada de Assis – takříkajíc 

imagologické a Honório je nadto zamýšlel vydat pouze anonymně, takže „očista pravdou“ se 

nekoná. 

V závěru diplomantka sebekriticky hodnotí svůj částečný nezdar. V ideálním světě by zde 

bylo na místě vrátit se na začátek cesty, přerovnat a domyslet nastřádaný materiál. Ve světě, 

v němž žijeme, to bohužel někdy nejde.  

S jistým váháním navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou.  

V Praze 29. 8. 2013      Mgr. Šárka Grauová, Ph.D: 

 

 


