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 Katarína Mišúnová v Úvodu právem konstatuje, že palestinská literatura je politicky 

nejangažovanější v rámci moderní arabské literatury. Tento fakt potvrzuje tvorba palestinských 

prozaiků i básníků. Mezi nimi zaujímá bezpochyby přední místo Mahmúd Darwíš (1942-2008), 

jehož dílo autorka zkoumá v českých a slovenských překladech Karla Petráčka, Ladislava Drozdíka, 

Burhána Qalaqa a Luboše Kropáčka. 

 Dramatickým životním osudům Mahmúda Darwíše je věnována 2. kapitola práce (Životní 

cesta Mahmúda Darwíše).  Autorka zvláště zdůrazňuje jeho politickou a veřejnou činnost – vstup do    

komunistické strany Izraele a redaktorskou práci v jejím listu al-Ittihád, exil v Libanonu, kde 

pracoval pro OOP, v Tunisu, na Kypru, v Paříži a   Ammánu.  Zmiňuje dále jeho podíl na návrhu 

Palestinské Deklarace nezávislosti z roku 1988, jeho konflikt s Knessetem a jeho kritiku politiky 

Jásira  Arafáta.   

 Vlastního tématu práce se týká 3. kapitola (Charakteristika a vývoj  literární  tvorby).  Vývoj 

jeho tvorby dělí autorka na tři období – před odchodem do exilu (1971), v exilu (1971-1995) a po  

návratu do Izraele. 

 V další, 4. kapitole autorka charakterizuje překlady děl Mahmúda Darwíše do češtiny a 

slovenštiny od výše zmíněných arabistů a v následující, nejobsáhlejší kapitole zkoumá na základě 

těchto překladů tematickou výstavbu děl Mahmúda Darwíše. Tato analýza dokumentuje bytostnou 

spjatost básníka s jeho rodnou zemí a jeho národem. Pozornost zaslouží stati Obraz Židů v dílech 

Mahmúda Darwíše a Obrazy tří monotheistických  náboženství. 

 Bibliografie použité literatury dokládá, že práce spočívá na solidní heuristické základně. 

 Diskutabilní může být fakt, že básnické texty jsou zkoumány v překladech, nikoli v 

originálu. Domnívám se však, že v bakalářské práci je tento postup přípustný. Chtěl bych ještě 

upozornit na jednu nepřesnou formulaci. Na s. 51 autorka uvádí, že Darwíš v básni Jsem Josef, otče 

můj vychází ze starozákonního příběhu o Josefovi, kterého „zradili a zabili jeho vlastní bratři“. To 

je ovšem v rozporu s textem v 37.kapitole knihy Genesis, a ani Darwíš toto v uvedené ukázce 

výslovně neříká. 

 

Z á v ě r 

 Katarína Mišúnová předložila přínosnou práci, v níž prokázala, že má dobré předpoklady ke 

studiu literárních děl. Její práce je dobrým příspěvkem k poznávání díla Mahmúda Darwíše. 

 Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakakalářskou práci. 

 Doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně až velmi dobře. 
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