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století 

Tématem diplomové práce Bohumíra Krampery je formování vztahu levicově a anarchisticky 

orientovaných arabských intelektuálů k různým druhům umění, především pak k literatuře. Jejím 

základním metodologickým východiskem je kritická analýza jednostranného vnímání arabského 

obrození (arab. nahda) a úlohy radikálních myšlenkových směrů v jeho různých etapách. S touto 

otázkou úzce souvisí problematika vztahu arabských surrealistů k nahdě, která implikuje celou řadu 

dalších otázek. K těm nejdůležitějším bezesporu patří splývání pojmů levicový a radikálně levicový 

v arabském myšlení studovaného období, rychlé šíření radikálních idejí především v oblasti Sýrie a 

Egypta, radikální názory a postoje mnoha představitelů nahdy, její vrcholné období a v neposlední 

řadě filozoficko-estetické zaměření egyptských surrealistů. Tyto tematické celky odpovídají obsahu 

jednotlivých kapitoly diplomové práce. 

V první kapitole Umělecké žánry a radikální levice definuje B. Krampera termín 

„kontrakultura“, jímž označuje předislámskou zbojnickou poezii jakožto první individuální projev 

revolty arabských básníků namířené proti rodovým a kmenovým strukturám. Na tuto část navazuje 

nejen výčet francouzských umělců ovlivněných radikálním myšlením, ale i charakteristika vztahu 

ruských marxistických revolucionářů k umělecké tvorbě. 

Druhá kapitola Kořeny radikální levice na Blízkém východě se zaměřuje na sociální, 

ekonomické a kulturní aspekty pohybu migrantů ve východním Středomoří na přelomu 19. a 20. 

století. Velká pozornost je zde věnována italským anarchistům působícím v multikulturní Alexandrii, 

která se stala významným anarchistickým centrem, v němž se úspěšně rozvíjely různé vzdělávací 

projekty, např. Svobodná lidová univerzita nabízející výukové kursy zahraničním i egyptským 

dělníkům. Otázky migrace se týká rovněž podkapitola analyzující poměry v Sýrii a činnost syro-

libanonských autorů v Egyptě. Jejich zásluhou začaly vycházet také noviny a časopisy uveřejňují 

články o anarchismu a socialismu (al-Muqtataf a al-Hilāl). Tématem syrských emigrantů se zabývá i 

podkapitola o jejich kulturních a literárních aktivitách v Brazílii (Sao Paulo). K významným 

představitelům této komunity patřili Farah Antūn a Amīn ar-Rīhānī, jejichž dílo výrazně ovlivnil L. N. 

Tolstoj. 

V této kapitole otevírá B. Krampera závažné téma vztahu mezi Východem a Západem. 

Nadšení zastánci myšlenek sociální spravedlnosti, Antūn i ar-Rīhānī, obdivovali oba světy a hledali 

styčné body mezi rozumem a vírou, racionalitou a spiritualitou, tj. sledovali pomyslné dělící čáry mezi 

oběma kulturami. Důležitou součástí výkladu je charakteristika dialogu mezi Muhsinem a Ivanem 

v románu ‘Usfūr min aš-Šarq. Reálnou předlohou Ivana, souchotinářského ruského emigranta, který si 

během oběda v rušné pařížské dělnické jídelně čte v Marxově Kapitálu, je ruský revolucionář, s nímž 

se T. al-Hakīm setkal v roce 1920 během svého pařížského pobytu. 

Třetí kapitola Radikální myšlení a nahda rozebírá vztah představitelů nahdy k reformním 

myšlenkám a evoluci. V této souvislosti se objevují jména Šiblī Šumajjil (teoretik socialismu) a 

Francisco Ferrer (reformátor školství a propagátor sociální spravedlnosti). Významnou úlohu při 

prosazování radikálních ideí nahdy sehrálo divadlo poskytující širokým vrstvám diváků nejen zábavu 



a poučení, ale i ideovou osvětu. Se světem divadla je spjata činnost i tzv. radikální sítě ovlivňující 

vývoj různých názorových proudů hlásících se k ideálům nahdy. 

Obsahem čtvrté kapitoly Ozvěny radikální sítě je formování vztahu mezi nahdou a 

surrealistickým uměním z hlediska tvorby egyptského sochaře Mahmūda Muchtāra a názorů 

významného představitele egyptského levice, Salāmy Mūsā. 

Pátá kapitola Surrealismus zahrnuje obšírný výklad vzniku a vývoje surrealismu jakožto 

umělecko-filozofického směru. Po podkapitolách týkajících se kořenů surrealismu a surrealismu ve 

světovém měřítku následuje část věnovaná egyptskému surrealistickému hnutí. Zásadní vliv na jeho 

estetické a ideové zaměření měli Francouzi žijící v Egyptě. Především skupina al-Fann wa ’l-hurrīja 

je nejlepším dokladem prolínání arabsko-francouzských kulturních vlivů. Činnost této skupiny byla 

doprovázena vydáváním arabsky psané revue at-Tatawwur, v níž vycházely články o literatuře, 

náboženství, právech žen, dělníků ad. Po cenzurním zákazu začali členové skupiny vydávat časopis al-

Madžalla ’l-džadīda. K jejich dalším aktivitám patřilo pořádání výstav nezávislého umění. Kapitolu 

uzavírá část pojednávající o politických postojích členů skupiny al-Fann wa ’l-hurrīja. 

Součástí diplomové práce je obsáhlý závěr shrnující výsledky, k nimž autor dospěl 

v předchozích kapitolách. K závažným konstatováním mj. patří , že „zařazení levicových konceptů do 

rámce nahdy proběhlo na základě snahy o obrodu společnosti“ (s. 61), či „pokud nahda přijala a 

„poarabštila“ radikální myšlení v rovině politické, tak surrealistické hnutí udělalo totéž v rovině 

estetické“ (s. 62). 

Šíře a různorodost tématu magisterské práce kladly velké nároky na její zpracování, což 

otevírá prostor pro následující návrhy. Některé části práce by bylo možné rozšířit; především pak ty, 

které se zabývají literární tvorbou odrážející radikální či levicové smýšlení autorů nebo jejich 

literárních hrdinů (např. E. al-Charrāt, N. Mahfūz nebo T. al-Hakīm a jeho epistolární dílo Zahrat al-

‘umr). Zajímavý pohled na studovanou problematiku by přineslo rovněž její zkoumání v oblasti 

arabské filmové tvorby. 

Závěrem lze konstatovat, že Bohumíru Kramperovi se podařilo napsat původní studii, která 

je postavena na konsistentním výkladu opomíjených či pouze okrajově zkoumaných socio-kulturních 

aspektů a filozofických východisek nahdy, a tak představuje hodnotný přínos v oblasti zkoumání 

moderní arabské literatury. 

Práce Bohumíra Krampery splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

Doc. Dr. František Ondráš, PhD. 

     vedoucí diplomové práce 

V Praze, 24. 1. 2016 


