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Nejprve bych ráda vyzdvihla, že si Lucia Čelesová zvolila téma, které není v českém prostředí téměř 

známé a pustila se s velkým nasazením do shánění i těžko dostupné literatury. O složité politické 

situaci v Kolumbii, o existenci drogových kartelů a guerillových skupin sice bývá občas slyšet, ale o 

reflexi této situace na stránkách románů a jiných literárních děl již nikoliv. Kolumbijská literatura je 

symbolizována především dílem Gabriela Garcíí Márqueze, které otázku násilí rovněž zpracovává, 

ovšem ve výrazně jiné podobě (sporné se však zdá tvrzení autorky, že García Márquez je tvůrcem 

reality víc fantastické než pravdivé, str. 11; to možná souvisí se zjednodušeným pohledem na 

„magický realismus“ obecně). 

Před autorkou stál nelehký úkol, jak spojit historii s literaturou. Nechtěla nabídnout pouze textovou 

analýzu, ale právě i pojednat způsoby, jakými literatura pojednává současnou či nedávno minulou 

realitu a v jakém je k ní vztahu. 

Proto první část tvoří nástin dějin Kolumbie 20. století, s důrazem na výtrysky násilí, vnik guerillových 

a paramilitaristických hnutí. Bohužel na mě dané kapitoly občas působily chaoticky a některé pasáže 

nepovažuji za podstatné pro téma uvedené v titulu práce.  

Posléze autorka přistupuje k analýze literárních děl; nejprve vymezuje dvě základní skupiny: romány 

násilí a romány o násilí (poukazuje na důležité rozdíly v estetice i v pojetí násilí) a poté zkoumá 

několik děl spadajících do druhé skupiny. 

Snaží se ukázat shody i rozdíly mezi nimi, vystihnout hlavní rysy postav a to, jaké násilí spisovatelé 

zpracovávají.  Dokazuje, že kolumbijská literatura ušla od boomu v 60. letech velký kus cesty. 

Bohužel i tato část je poznamenána jistou „neučesaností“, některými nepřesnostmi a zbytečným 

opakováním (např. o rysech románů násilí a o násilí se dočteme několikrát, např. na str. 50, 54, aniž 

by se objevilo něco podstatně nového). Na str. 46 Lucia Čelesová nabízí výčet děl, kde se násilí 

objevuje, a to od Popol Vuhu po La mala hora. Není však zřejmé, podle jakých kritérií jsou díla 

vybrána, proč jiná zmíněna nejsou, proč se autorka nesoustředí na kolumbijský prostor. 

Zvolená díla a klasifikace se ovšem zdají adekvátní a bezesporu velmi zajímavé. Otázkou však je, zda a 

proč sem řadit i McOndo – je i ono symbolem oné kolumbijské literatury o násilí, která se přese 

všechno zdá být svým způsobem jedinečná?  A jak s ním souvisí Mario Mendoza? Píše-li Lucia 

Čelesová, že díla představitelů McOnda by se mohla odehrávat kdekoliv (str. 102), texty M. Mendozy 

se jeví jako úzce spjaté s Bogotou.  

I literární část neustále osciluje mezi pohledem soustředěným na text a širším historickým 

kontextem. Zvolené téma k tomu samozřejmě přímo vybízí, jako by to však bylo na škodu hlubšímu 

vhledu do literárního díla jako jistým způsobem autonomního objektu. Zkrátka literatura je zde 

neustále poměřována realitou – jak ji zobrazuje, co kritizuje, apod.  K tomuto dojmu přispívá i velmi 

stručný závěr, kde chybí detailnější analýza toho, k čemu autorka svou prací dospěla. 



Co se týče formální a jazykové stránky, jako problém vidím chybějící překlady některých citací ze 

sekundární literatury (např. poznámka 13,77, a mnohé další).   

Dále se nezdají úplně šťastné některé překlady (str. 72 „dejaban al final una escena de 

horror“/“zanechávali miesta tak zničené“; str. 77 „sepulcro blanquedado“/„nazval ho vybieleným 

hrobem“ – zde samozřejmě nevím, zda se to ve slovenštině takto používá, česky to ale je obílený 

hrob, jde o odkaz na Bibli) a především skloňování španělských termínů, kde autorka navíc překládá 

jen určitou část (např. str.57 predstavitel realisma degradado, str. 61 zastupuje novelu sicaresca). 

Naopak bych vyzdvihla velké množství prostudované literatury, a to i poměrně aktuální, získané 

především z elektronických zdrojů.  

Lucii Čelesové se prací nepochybně podařilo poukázat na oblast kolumbijské literatury, která je svým 

způsobem jedinečná. Prokázala, že institucionalizace násilí je patrná nejen ve veřejném prostoru, ale i 

v literatuře. A že ve vykreslování násilí v literárních textech došlo k jasnému vývoji 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem 

k určitým nedostatkům navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Praha, 17.5.2014       Mgr. Dora Poláková PhD. 

 


