
Oponentský posudek diplomové práce Olgy Žaludové 

Fatalita v umění povídky Horacia Quirogy 

Olga Žaludová si pro svou diplomovou práci vybrala jednoho z předních hispanoamerických 

povídkářů, Horacia Quirogu, a rozhodla se pojednat jeho „umění povídky“, což je samozřejmě téma 

hojně studované, přesto však zajímavé. Zároveň však přináší řadu úskalí: na jedné straně je obtížné 

uchopit povídku jako žánr, na straně druhé je Quirogova povídková tvorba poměrně rozsáhlá a 

obsahuje různé polohy. 

Autorka se s tím pokusila vypořádat tak, že postupuje od obecného ke konkrétnímu, tj. od teorie 

povídky, přes chápání tohoto žánru u Horacia Quirogy, až po analýzu dvou textů. A ukazuje se, že tato 

struktura dobře funguje, byť nutí ke zkratkám, které někdy zbytečně zjednodušují a zplošťují 

studovanou problematiku.  

Olga Žaludová nejprve nabízí stručný nástin vzniku žánru, kdy se jako klíčové ukazuje 19. století, 

v němž navíc vstupuje do hry fantastická povídka. (Na str. 12 je to poněkud nešťastně formulováno – 

zdá se, jako by vyjmenovaní autoři byli představiteli fantastické varianty, přitom – jak předpokládám 

– šlo autorce o výčet předních povídkářů té doby.) Vhodně je zmíněna souvislost s kostumbrismem, 

chybí mi však shrnutí podstatných rysů a prvků, které hispanoamerické povídce přinesl romantismus, 

realismus a především modernismus, z nějž Quiroga vychází (na str. 30 je definován jako „strojený 

proud“ – jak je to myšleno? Povídka „Péřový polštář“ je koneckonců dosti modernistická…. ). Důležitá 

je i zmínka o regionalismu, ale nemohu souhlasit s tvrzením že „příroda je vnímána jako nepřátelská a 

všepožírající“ (str. 20) – myslím, že právě Quirogova tvorba tomuto zjednodušujícími tvrzení 

odporuje. 

Druhá velká část práce nese titul „Rétorika povídky Horacia Quirogy“. Ráda bych se při obhajobě 

dotkla termínu „rétorika“, který odkazuje na Quirogův text La retórica del cuento, ale přesto si 

myslím, že by v češtině měla autorka spíše používat termíny estetika či poetika.  

Olga Žaludová zde vychází především ze slavného Desatera dokonalého povídkáře i z dalších 

Quirogových teoretických textů, zabývá se jeho chápáním žánru, jeho pravidly a v neposlední řadě 

hlavními tématy (ta jsou pakl dána do souvislosti s autorovým životem, kde smrt, prales a láska 

vystupují jako určující prvky). Velmi dobře formulovaná je kapitolka o postavách, kde Olga Žaludová 

pojednává o typologii Quirogových hrdinů, o cizincích a jejich funkci v textech, apod. 

Zajímalo by mne, jak autorka chápe vztah mezi Poeovou pravdivostí a Quirogovou skutečností (str. 

36) a v čem by obecně viděla Poeův vliv na Quirogu?  

Na str. 40 hovoří o Poeovi jako o autorovi tvořícím pod vlivem emoce a náhlé inspirace (způsobené i 

drogami), což zdánlivě protiřečí Quirogově 9. přikázání, ale ve skutečnosti je přece i u Quirogy emoce 

zásadní, jen je potřebné ji racionálně zpracovat, jak právě praví ve zmíněném přikázání. Chápání 

tvůrčího aktu jako něčeho svobodného, promyšleného a uvědomělého je to, co Quirogu a další 

modernisty na Poeovi tak fascinuje; Quiroga zdůrazňuje, že svrchovaným pánem nad textem musí být 

vždy autor. 

Analýza dvou povídek, které zastupují obě hlavní Quirogovy polohy – fantastickou povídku a povídku 

z pralesa – je zdařilá a vystihuje klíčové prvky a motivy. Zásadní se mi zdá autorčin názor, že Quiroga 

nepsal povídky na základě teorie, ale naopak teorii vyvodil z praxe. 



Olga Žaludová předložila dobře zpracovanou práci, byť by téma vzhledem ke své složitosti 

zasluhovalo obsáhlejší studii; prokázala zvládnutí práce se sekundární literaturou i schopnost 

stylizovat odborný text.  

Proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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