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Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Bohumíra Krampery 

s názvem „Anarchismus v arabské literatuře: radikální myšlení a jeho vliv na vývoj 

umění a literatury v Egyptě a Sýrii v první polovině 20. století“ 

Oponent: PhDr. Viktor Bielický, Ph.D. 

 

 V předložené diplomové práci se Bohumír Krampera zaměřil na otázku vlivu 
radikálního (tj. radikálně levicového) myšlení na kulturní život v Egyptě a Sýrii (zejména 
pak v Libanonu) ve vymezeném období první poloviny 20. století. Práce tak chronologicky 
pokrývá zejména vrcholné období arabského národního obrození (an-nahḍa), na něž 
v pak souvislosti s levicovým myšlením navazují aktivity egyptského surrealistického 
hnutí. Oním radikálním myšlením, které volá po zásadních, tj. radikálních, společenských 
změnách, je zde především anarchismus, v širším kontextu pak obecně také další krajní 
proudy levicového myšlení (zejména marxismus). 

 V úvodu (s. 2-4) diplomant mimo jiné uvádí přehled nejzásadnější sekundární 
literatury, z níž pro své zvolené téma převážně čerpal. Nalezneme zde jak několik 
recentních západních prací (Khouri-Makdisi, Kendall, Gorman), tak také několik studií 
arabských autorů (např. S. Gharīb). První, úvodní kapitola (s. 5-8) předestírá postoje 
některých významných radikálně levicových intelektuálů, z nichž někteří byli zároveň i 
umělci, k umění a jeho roli ve společnosti. Za velmi zajímavou považuji v tomto kontextu 
historickou paralelu mezi moderním radikálním uměním a tzv. „zbojnickou poezií“ 
v arabské literární tvorbě předislámské doby. Tato tvorba odráží vzpouru básníka-
zbojníka (ṣaclūk), který se bouří proti dobovým společenským konvencím a opouští svůj 
kmen. V druhé kapitole (s. 9-29) autor mapuje kanály, jimiž se v sledované oblasti šířily 
radikální ideje. Kromě působení početné skupiny italských anarchistů v multikulturní 
egyptské Alexandrii v tomto směru sehrál významnou roli rozvoj především egyptského 
tisku – zejména časopisy al-Muqtaṭaf a al-Hilāl, u jejichž zrodu stáli libanonští emigranti. 
Pozornosti autora však neunikla ani početná a díky řadě mimořádných osobností 
intelektuálně vlivná syrská diaspora v Severní a Jižní Americe, která se dostávala do 
kontaktu s levicovými idejemi mimo jiné také ve své nové vlasti. Třetí kapitola (s. 30-41) 
pak jasně ukazuje, jak značný byl vliv levicových idejí na řadu významných osobností 
arabské nahḍy. K šíření levicových idejí pak přispěl na přelomu 19. a 20 století také 
rozkvět divadla, jehož prostřednictvím mohly být navíc v praxi naplňovány některé 
levicové ideály jako např. vzdělávání nižších vrstev společnosti a jejich aktivizace v oblasti 
dobového společenského a politického dění. Radikálně orientovaní intelektuálové se pak 
sdružovali kolem libanonských levicových periodik an-Nūr a al-Ḥurrīja a tvořili tak 
pomyslnou mezinárodní „radikální síť“. Kratší, čtvrtá kapitola (s. 42-45) je věnována 
zejména výrazné osobnosti Egypťana Salāmy Mūsy, nacionálně orientovaného přívržence 
komunistické ideologie, kterého diplomant považuje za jakési pojítko mezi levicovým 
proudem nahḍy a nastupující generací surrealistů. Surrealistickému hnutí v Egyptě a 
zejména aktivitám surrealistické skupiny Ğamāᶜat al-fann wa ´l-ḥurrīja ve 30. a 40. letech 
je zasvěcena pátá kapitola práce (s. 46-58). Je třeba říci, že právě tato kapitola je zřejmě 
nejpřehledněji a celkově nejlépe zpracovanou částí diplomové práce. V závěru (s. 59-63) 
pak diplomant shrnul tematickou náplň celé práce. 

Z obsahového hlediska nemám k práci významnější výhrady. Z textu je znát 
autorova dobrá orientace v oblasti levicového myšlení. Text je velmi dobře strukturován 
v návaznosti na chronologickou posloupnost tematického zaměření jednotlivých kapitol. 
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Je zřejmé, že zvolené téma práce má značný rozsahový potenciál a že by tedy bylo možné 
některá dílčí témata zpracovat do větší hloubky. Diplomová práce má však téměř 
výhradně deskriptivní charakter a je jen škoda, že autor ochudil čtenáře o přímou analýzu 
textů některých arabských autorů jako např. Faraḥa Anṭūna, Amīna ar-Rīḥānīho, Šiblīho 
Šumajjila, Mārūna an-Naqqāše, Salīma an-Naqqāše, Salāmy Mūsā nebo Anwara Kāmila. 
Diplomant se tak opíral jen o interpretaci těchto autorů v sekundární literatuře. 

Pokud jde o formální stránku práce, tak v tomto bodě musím zmínit některé její 
nedostatky: 

� V práci jsou občasně spojena slova dohromady, tj. chybí mezera mezi slovy. 
� Nevidím důvod pro vokalizaci arabského termínu pro „surrealismus“ jako sirijālīja 

– správně surjālīja. 
� Dovolím si poopravit některé nepřesnosti v transliteraci arabských jmen a 

termínů: chedív Ismācīl, nikoli Ismacīl (s. 20); název periodika mir’āt al-aḥwāl, 
nikoli mir’at al-aḥwāl (s. 20); Jacqūb Ṣarrūf, nikoli Sarrūf (s. 21); Nāṣīf al-Jāziğī, 
nikoli Naṣīf al-Jazīğī (s. 20); al-Fawḍā, nikoli al-Fawḍa (s. 23); Jacqūb, nikoli Jācqūb 
(tamtéž); Midḥat paša, nikoli Midhat paša (s. 38); Rašīd Riḍā, nikoli Rašíd Riḍā´ 
(tamtéž); Ğirğī ᶜAṭīja, nikoli Ğirğí ᶜAttīja (tamtéž). 

� Diplomant několikrát opakovaně užívání nevhodného termínu „plátek“ (např. s. 21 
a násl.) ve spojení s některými periodiky. Tento výraz má značně pejorativní 
význam a, podle mého názoru, do odborného stylu nepatří. 

� Zaznamenal jsem několik případů nevhodné formy citace – pozn. 12 (s. 7), pozn. 
13 (tamtéž), pozn. 19 (s. 8), 108 (s. 30). Při uvádění citátu je třeba buď citovat 
přímo z originálního zdroje, nebo alespoň uvést přesnou lokalizaci citátu s tím, že 
cituju podle sekundárního zdroje, jelikož jsem originální zdroj neměl k dispozici.  

� V seznamu literatury chybí diplomová práce Ondřeje Beránka, přestože v textu je 
na ni odkazováno (pozn. 1, s. 1). 

� V seznamu literatury je dvakrát za sebou zmíněna tatáž publikace – viz Khuri-
Makdisi na s. 71. 

� Sborníky jsou v seznamu literatury z nepochopitelného důvodu uváděny namísto 
kurzívou majuskulí. 

� Odkaz v textu na internetový zdroj se standardně uvádí s datem poslední návštěvy 
dané webové stránky. 

 
Závěrem mohu konstatovat, že práce Bohumíra Krampery i přes některé výše zmíněné 

nedostatky podle mého názoru splňuje požadavky kladené na magisterskou diplomovou 
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Po důkladném zvážení navrhuji práci 
klasifikovat stupněm „dobře“. 
 
V Praze dne 29. 1. 2016     PhDr. Viktor Bielický, Ph.D. 
               


