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Diplomantka na FF UK studovala vedle portugalistiky obor překladatelství a tlumočnictví – 
francouzština a to se promítlo i do volby tématu její diplomové práce. Předmětem zkoumání 
se stalo dílo významného brazilského prozaika 20. století (1892–1953), který je v češtině 
přítomen dvěma přeloženými knihami a od své návštěvy v někdejším Československu 
v padesátých letech byl zprvu vnímán především prizmatem svého členství v komunistické 
straně a společenské angažovanosti, jako by toto nutně muselo ideologicky předurčovat jeho 
sociálně-kriticky zabarvené dílo také v rovině uměleckých prostředků. Práce měla šanci 
ukázat, do jaké míry mají pravdu literární kritici, kteří v Ramosových hrdinech vidí 
camusovsky revoltující jedince, jejichž vzpoura má výrazně existenciální rozměr. Cílem 
nebylo komparovat Ramose s francouzským spisovatelem z hlediska přímého ovlivnění, 
nýbrž na třech jeho stěžejních prózách poukázat na možné afinity, příp. odlišnosti 
srovnatelného vztahování ke světu (ev. k literatuře) v brazilském kontextu.  

V průběhu studia Petra Homolková absolvovala (tlumočnický) studijní pobyt v Paříži, dva 
semestry na uznávané sãopaulské univerzitě a jeden výjezd do Brazílie na mezinárodní 
konferenci, je tedy nadstandardně vybavena jazykově a dostala také příležitost přímého 
kontaktu s prostředím, případně s širokým spektrem pramenů. Z brazilského pobytu vytěžila 
článek o Ramosově cestě do ČSR, publikovaný ve Světě literatury. Mimo rámec FF, nikoli 
však bez souvislosti se zkoumanou problematikou, jsou její paralelní studia na Fakultě 
humanitních studií UK. 

Bez ohledu na objektivní okolnosti, které k tomu mohly vést, zúročila předložená práce 
všechny zmíněné přednosti pouze částečně a v mnoha ohledech zůstala na půli cesty. Je to tím 
větší škoda, že diplomantka měla nejen předpoklady k výbornému výsledku, ale také 
příležitost konzultovat s domácími odborníky na danou problematiku přímo na půdě ÚRS, 
které patřičně nevyužila. Konečnou redakci textu očividně poznamenal chvat, takže se nelze 
zbavit pocitu nevyužité šance, protože objem shromážděného materiálu i interpretační 
potenciál vesměs zkompilovaných přístupů k Ramosovu dílu zároveň skýtaly možnost celou 
práci ve fázi, na niž už nedošlo, účelněji strukturovat a zpřehlednit, leckde i korigovat a 
dovést k průkaznějším závěrům. 

V autorčin prospěch mluví i nemluví upřímnost závěru, protože ten si je limitů práce vědom a 
byl by dobrým odrazovým můstkem pro takto revidovanou zralejší redakci na kvalitativně 
vyšší úrovni. Záleží na tom, zda do výsledku jako pozitivum započítáme i částečné 
prozkoumání slepých uliček a osobnostní zrání.  



Nebude jistě sporu o tom, že práce o brazilské literatuře má v českém prostředí nesrovnatelně 
menší oporu v již formulovaných názorech v dostupné sekundární literatuře, než je tomu u 
velkých literatur evropských, a klade tedy nemalé nároky na schopnost jak citlivě analyzovat 
zkoumaný text, tak rozlišovat a hierarchizovat různé přístupy v rámci interpretačního 
názorového spektra a udržet si od nich patřičný kritický odstup. 

Diplomantka práci rozdělila do tří nestejně dlouhých kapitol, z nichž první věnuje Albertu 
Camusovi a jeho myšlení v kontextu existencialismu, především konceptu absurdna a revolty 
v souvislosti s jeho Mýtem o Sisyfovi, románem Cizinec a esejem Člověk revoltující, byť právě 
tomu je kupodivu věnován nejmenší prostor. Po obsahové ani formulační stránce není této 
kapitole mnoho co vytknout, pouze poněkud zarazí, že v bibliografii figurují všechna 
Camusova díla v českém překladu a rovněž sekundární literatura nepřesáhne český – jakkoli 
hvězdný – obzor. Reflexi camusovsko-ramosovské spřízněnosti by jistě bývalo obohatilo a 
nejspíš i usnadnilo zařazení výrazně autobiografického nedokončeného románu První člověk. 
Naproti tomu jako nedorozumění v seznamu použité literatury působí redakčně připravený 
internetový propagační materiál pražského Festivalu spisovatelů: je sice udělán s vkusem a 
jistým nadhledem, ale velkoryse pomíjí například existenci překladu právě u zmíněného 
románu a rozhodně ho nelze považovat za směrodatný pramen. 

Druhá – svou krátkostí mírně disproporční – kapitola vřazuje život a tvorbu Graciliana 
Ramose do dobového kontextu společensko-historického a literárněhistorického. Zůstala 
hlubšímu vhledu do brazilské problematiky ledacos dlužna, ale svou funkci v zásadě splnila.  

Těžiště práce spočívá v kapitole třetí, která zaujímá celé dvě třetiny výsledného textu a 
postupně se věnuje třem zkoumaným dílům, z nichž dvě byla přeložena do češtiny. Je jistě jen 
nemilým nedopatřením, že pouze česky je v bibliografii uvedeno Ramosovo dílo stěžejní: 
Vidas secas. U všech tří próz je nejprve nastíněn děj a vymezena vyprávěcí perspektiva a poté 
se pod hlavičkou analyzování projevů revolty na text aplikují rozličné interpretační klíče, 
někdy i v juxtapozici několika platných přístupů. Problém je, že u každého z těchto textů je 
„revolta“ nahlížena z jiného úhlu (někdy až diskutabilně, srv. velmi „specifická revolta“ na s. 
34), a celek díla se tak rozpadá, jako kdyby se v něm nedala vysledovat jednotící linie, která 
by jej propojila a poskytla základ pro žádoucí zobecnění a věrohodné srovnání možných 
vývojových fází či názorových posunů v autorově tvorbě. Obtížné bylo přirozeně především 
adekvátní přečtení posledního nelehkého románu Úzkost, který jediný nebyl přeložen a u 
něhož zatím chybí jednoznačně ustálená reflexe v sekundární literatuře. Tím spíše by zde byla 
bývala vítána konzultace v průběhu psaní. 
  
Jako příhodné jednotící hledisko se rozhodně nabízí prizma jazykového (ne)uchopení světa, 
významně už rozpracované především u Vyprahlých životů na základě podnětné komparativní 
studie Holandovy, která právě o jazyk včetně mlčení opírá svoje srovnání tohoto Ramosova 
románu a Cizince. Vztah slovo/svět se dále projevuje i v podobě tematizovaného uchopení 
literárního ve zbývajících dvou prózách.  

Jiný spojovací moment vytváří dotyk se smrtí neboli různé podoby mezní situace, vedoucí 
k uvědomění. Na blízkost ke Camusovi ukazuje také spřízněnost s Dostojevským, nicméně by 



tu bylo třeba takovou souvislost argumentačně doložit, takto působí tato jistě platná „ruská“ 
kolej výkladu ve vztahu k zadání trochu mimoběžně, ačkoli by situaci leckde vyřešila dobře 
umístěná výhybka. 

Jako další možný modus srovnání s Camusem se jeví vztah příroda/kultura, resp. posuny na 
této ose. Do tohoto okruhu patří jak drsné přírodní podmínky a jejich vliv na lidské jednání, 
tak primordiální chudoba včetně chudoby jazykové (srv. také První člověk i jinde Camusem 
tematizovaná němota) a emocionální, u GR utkvěle se vracející opozice člověk/živočich, tvor 
vůbec (bicho; příznačné je, že např. ve Vyprahlých životech děti na rozdíl od fenky nemají 
jméno), která má i objektivní zřetel ve vztahu k druhému (oprávněnost zabití „lidské havěti“ 
problematizovaná už ve Zločinu a trestu, resp. vražda ve jménu revoluce v Člověku 
revoltujícím, a totéž v Ramosově Úzkosti, kde zavražděný svůdce a sok v lásce – a šíře 
v životě – nese i společenskou, takřka „třídní“ vinu, přesto má „spravedlivá“ vražda, došlo-li 
k ní vůbec, za důsledek blouznivý horečnatý stav); do sféry „kultury“ naopak spadá jazyk, 
vzdělání, psaní, instituce (Ramosův zosobněný „ouřad“, v němž „přírodní tvor“ v momentě 
možné odvety za utrpěné bezpráví dokáže vidět člověka, vs. Camusův vraždící odcizený 
úředník atd.) Za zvláštní úvahu by stál aspekt štěstí. 

Je třeba říci, že řada těchto a podobných podnětů (např. problém ne/komunikace) je v textu 
tak či onak obsažena, byl zde odveden velký díl materiálové práce, k výbornému výsledku 
však chybí důsledné utřídění a systemizace naznačené reflexe.  

Základní formální parametry diplomové práce byly nepochybně splněny, diplomantka 
prokázala způsobilost číst odborné texty v portugalštině, francouzštině a angličtině, přesto se 
závěrečný chvat bohužel podepsal i na překlepech a pravopisných a gramatických 
pochybeních (mj. chybné užití zájmena svůj, s. 45, 3x s. 50, chybné sklonění zájmena jenž, s. 
50, přeci, s. 61) a dalších lapsech, jako je nedůsledné psaní jmen: Fabián – Fabiano – 
Fabiáno, Viktoria – Viktórie – Viktorie, chybné Graciliáno, Trajáno; nedůslednosti 
v anglickém abstraktu: názvy brazilských děl v originálním portugalském znění s angl. 
překladem, francouzské pouze anglicky; rozpor v dataci románu São Bernardo (1934 na s. 6, 
22, 1933 na s. 23) ad. 

Stylistická úroveň textu je velmi dobrá, v analytické části nicméně občas došlo k nakažení 
expresivitou analyzovaného textu (srv. s. 39, 40). Někde se vloudila i nepřesnost či zavádějící 
volnost překladu nebo parafráze (např. na s. 51 zbytečné označení Babela za „klasika“, kde 
v citátu šlo jen o „povídkáře“: byli s Ramosem v podstatě vrstevníci; v téže pasáži ničím 
nepodložená gradace: teprve, dokonce a změna posloupnosti původního sdělení; s. 47, 63 
nevhodné odplevení pro sarclage s významem /vy/pletí, zbavení plevele). Jinde se ovšem 
současně projeví hlubší neznalost nebo přinejmenším neobratnost vyjádření, jako v případě 
francouzských románů z doby (!) Karla Velikého (s. 61). 

K odvolávání na blíže nespecifikovanou Dacanalovu analýzu došlo na s. 35, na s. 47 pro 
změnu chybí odkaz na analýzu rukopisu Vyprahlých životů od Rogera Quillota: byl by 
žádoucí tím více, že Roger Quilliot byl editorem kritického vydání Camusova díla v edici 
Plejáda. 



 

 

Práce v každém případě vyhověla požadavkům kladeným na práci diplomovou a doporučuji ji 
k obhajobě. Vzhledem k uvedeným výhradám navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Praze 4. září 2013    ......................................................................... 

      doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. 
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              PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D. 

 


