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Autor si zvolil za téma své diplomové práce tvorbu současného předního 

rumunského prozaika a na základě rozboru čtyř jeho knih se pokusil vymezit 

jeho tvůrčí typ a postavení v rámci generace tzv. osmdesátníků, usilující v době 

vrcholícího ceauşescovského izolacionismu o synchronizaci národní literatury 

s vývojem v literaturách západních.  

 Práce je přehledně strukturována a vzhledem k tomu, že diplomant věnuje 

značný prostor dějinným okolnostem, za jakých rumunská poválečná literatura 

vznikala, dává i nezasvěcenému čtenáři-nerumunistovi možnost učinit si 

ucelenou představu o jejím vývoji. První polovinu práce, nazvanou Generace 

osmdesátníků, tvoří nástin vývoje rumunského písemnictví druhé poloviny 20. 

století od angažované prorežimní tvorby 50. let přes inovační pokusy generace 

let šedesátých až po textualistické a postmodernistické výboje let osmdesátých.  

Autor se v této části své práce rovněž zamýšlí nad vymezením pojmu 

generace, přibližuje úlohu univerzitních literárních kroužků při utváření nového 

estetického vnímání i úlohu antologií, které se staly svého druhu manifestem 

nastupující mladé a nekonformní generace 80. let. Na dalších stránkách podává 

stručnou charakteristiku zmíněné generace a v souladu s pojetím literární kritika 

Radu G. Ţeposa rozděluje tvorbu jejích příslušníků do čtyř oddílů podle rysů, 

jež v dílech toho kterého autora převažují: Textualismus, Mytologie směšnosti, 

Alegorické a knižní fantastično a Analytikové.  

V pododdíle Postmodernismus a Generace osmdesátníků ve světle 

postmodernismu se dozvídáme o genezi výše uvedeného pojmu a jeho aplikaci 

na tvorbu autorů, zahrnovaných pod pojem „optzecişti“, o rumunském 

textualismu a kritickém přijetí nových směrů.  

První část diplomové práce pak završuje stručný přehled vývoje rumunské 

literatury v 90. letech a zhodnocení přínosu generace tzv. osmdesátníků. 

 Tato část práce je pojata převážně eklekticky, autor v ní vychází 

z hodnocení předních dobových literárních kritiků s historiků, kteří si mnohdy 

odporují nebo některý aspekt tvorby sledovaných spisovatelů opomíjejí, aby se 

vešli do předem stanoveného schématu (např. citovaná Carmen Muşat uvádí: 

„Parabola, symbol či narážky se už nejeví jako životaschopné, místo nich 

preferují přesný, až novinářský jazyk“, kteréžto tvrzení má sice obecnější 



platnost, ale vůbec neplatí kupříkladu v souvislosti s tvorbou  Ştefana 

Agopiana). Zvolit jiný postup než eklektický diplomant ani nemohl, jít ad 

fontes, seznamovat se s texty oné početné a různorodé skupiny označované jako 

osmdesátníci by byla práce vpravdě sisyfovská a přesáhla by rámec diplomové 

práce. Opřít se v daném případě o uznávané autority není jistě na škodu, zvlášť 

když jde třeba o pojem tak široký, jako je postmodernismus, směr, jehož 

existenci v rumunské literatuře někteří literární kritici a historici vůbec popírají 

nebo ji alespoň problematizují či ironizují (vedle citovaného Mircei Iorgulesca 

např. Eugen Negrici či Alexandru Muşina, známý výrokem:„Să avem şi noi 

postmoderniştii noştri!“). Jisté je, že rumunský postmodernismus je odvozený, 

není dílem přirozeného vývoje postindustriální společnosti, spíše estetickou 

reakcí mladé generace na protochronické běsnění přisluhovačů režimu a na 

počátku 90. let vítanou vstupenkou do kulturního společenství nově uspořádané 

Evropy. Široké obliby u čtenářské obce mimo univerzitní kruhy se nikdy netěšil, 

bylo by však zajímavé prozkoumat, nakolik ovlivnil rumunskou novou vlnu 

v kinematografii, onen pověstný rumunský minimalismus, vycházející 

z podobných estetických premis. 

 Těžiště předkládané diplomové práce spočívá v části druhé, v níž 

diplomant sledovaného autora představuje, věnuje se rozboru jeho raných 

povídek shrnutých do svazku Vzpomínky z venkova, dvou nejúspěšnějších 

románů Simion Výtažník a Christina Domestica a lovci duší, povídkového 

souboru Devět starých próz. Nepřípustné fikce a recepci Cimpoeşova díla 

v Rumunsku a u nás. 

 Za nejzdařilejší část práce považuji právě rozbor uvedených děl 

z hlediska tematického, stylistického, estetického a potažmo i sociologického a 

lze jen litovat, že diplomant nerozšířil své bádání na celé Cimpoeşovo dílo. Při 

svých rozborech totiž prokázal dobrou znalost literární teorie a historie (viz 

např. odkazy k I. L. Caragialovi a jeho povídce Dva losy při rozboru Simiona 

Výtažníka), podal přesvědčivý důkaz o tom, že se dokáže orientovat 

v rumunských i světových dějinách a politice a pochopit veškeré finesy a skryté 

narážky, jimiž je zejména text románu Christina Domestica rafinovaně protkán. 

Pokud jde o styl, v případě našeho diplomanta, který si dával s vypracováním 

své práce skutečně na čas, se potvrdilo, že čas nejen odnáší, ale též přináší: při 

hodnocení Cimpoeşovy tvorby je patrná jeho lidská i intelektuální vyzrálost, což 

se přirozeně obráží i na elegantním stylu. Jistě, i zde bychom našli drobné vady 

na kráse, opomenutí či formulace poněkud „skřípající“, přehlédnuté při poslední 

redakci, a to zejména v případech, kde jde o překlad či parafrázi rumunského 



textu: např. Vášeň pro metafikci a teoretické abstrakce koexistuje s chutí pro 

konkrétnost a spontánnost - lépe … koexistuje se zálibou v konkrétnu a 

spontánnosti  (s. 18); C. Regman v knize Nuvela si povestirea românească în 

deceniul opt – lépe v komentované antologii… (s. 19), …rehumanizace poezie 

skrze znovupřiblížení se každodennímu životu – lépe zlidštění poezie tím, že se 

znovu přiblíží životu; …autor zde stvořil vypravěče upřímného a lehce naivního, 

který skrz své postavy šikovně vede dialog se čtenářem – lépe …prostřednictvím 

svých postav… (s. 43); Dar parcă poţi şti. – přeloženo jako Ale co bys to mohl 

vědět? – lépe Ale copak to člověk může vědět? (s. 44); Pro mě, který zná… 

správně Pro mě, který znám… (s. 44); Ačkoliv [Cimpoeşu] není součástí 

literárních kroužků v hlavním městě… - lépe Ačkoliv nepatří k žádnému 

literárnímu kroužku… (s. 48) atd. Podobné malé stylistické prohřešky bychom 

našli i v rumunském resumé (např. În 2006, romanul Christina Domestica  

Şi Vînătorii de suflete a fost publicat. Acesta se desfăşoară pe insula fictivă – 

lépe: În 2006 a apărut (a văzut lumina tiparului) romanul …, al cărui acţiune se 

desfăşoară… 

 Výše uvedené menší výhrady však nijak podstatně neubírají odevzdané 

práci na kvalitě. Doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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