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Predložená diplomová práca sa zaoberá zaujímavou a dnes vermi aktuálnou 
problematikou Rómov a ich obrazu v rumunskej literatúre. Táto téma je 
zaujímavá nielen preto, že patrí do eticky orientovaného smeru hodnotenia 
literatúr a kultúr, ale aj celkom prozaicky preto, lebo takmer každá z európskych 
krajín má s týmto etnikom vlastné a vermi konkrétne skúsenosti. Ak dnes A. 
Severýn túto tému spracoval, urobil tak skutočne v duchu doby. 

Práca je rozdelená na dve vačšie časti, ktoré sa líšia pohradom na danú tému. 
Prvá z nich prináša základné údaje o vývoji a postavení rómskeho etnika na 
rumunskom území, zatiar čo druhá čast' sa pokúša zachytit' ich obraz v 
rumunskej literatúre. Čast', ktorá sa venuje literatúre, sa d'alej delí na d'alšie 
kapitoly a podkapitoly podra vzniku a charakteru literárnych diel. Myslím, že 
zvolený prístup bol správny, problém však predstavuje nejednotnost' kritérií, 
podra ktorých sa kapitoly o literatúre členia - na jednej strane napríklad podra 
doby vzniku diela, na druhej strane podra charakteru diela alebo dokonca aj 
podra ich funkcie. 
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Pokiaf ide o prvú, informatívnu čast' práce, je dobre postavená a chronologický 
sled pomáha jej základnej popularizačnej funkcii. Podnetnými sa mi zdajú najma 
úvahy o charaktere foriem otroctva, v ktorých Rómovia v Rumunsku žili, pretože 
nemažu nevzbudzovat' ohlasy a paralely s postavením černošského obyvaterstva 
v USA z konca 19. storočia. V tejto oblasti je iste vel'a čo doháňat' a určite by 
stálo za to sprístupnit' nazbierané informácie aj širšej verejnosti. 

V druhej časti sa autor predloženej práce venuje literárnemu spracovaniu témy 
Rómov, otroctva a pod. Z toho, čo nazbieral, vidno, že tento myšlienkový okruh 
je v rumunskej literatúre pomerne bohatý a rozmanitý. Na začiatku vychádza 
diplomant z obdobia zrušenia otroctva Rómov v Rumunsku a ich emancipácie. 
Nemožno povedat', že by nepostihol základné črty tohto obdobia, ani že by 
poskytol čitaterovi málo materiálu, to nie. Problematické je však to, že jeho 
prístup k materiálu nie je dostatočne literárnohistoricky rozvedený. SÚ to 
konštatovania, pomerne dobre napísané, podložené citátmi a ukážkami z diel, 
ale chýba im vnútorná analýza. 

Tento výklad je prerušený kapitolou, ktorá opisuje dve z najvýznamnejších 
literárnych diel, Cikaniádu a divadelnú hru Razvan a Vidra, pri ktorých možno 
sledovat' aj otázku Rómov. Obidvom dielam sa venuje potrebná pozornost' a 
autor ich pomerne dobre pozná. Pri rozbore heroi-komického eposu Cikanáda od 
I. Budaia Deleana základné údaje sú spomenuté. Napriek tomu tu chýba 
vedomie toho, ČO autor sám spomína od začiatku, že ide o určitý druh, žáner, 



pomenovaný smiešno-hrdinský epos, ktorý má istý charakter, a poznanie, že I. 
Budai Deleanu dielo napísal tak, aby naplnil predstavu tohto žánru. Ak by si bol 
vzal autor za svoje toto vlastné tvrdenie, bolo by mu to pomohlo pri analýze, 
pretože by už vedel, aké črty tento žáner má a ako ho Deleanu napísal. 
Uvedomil by si aj to, aký významný literárny čin predstavovalo toto dielo a ako 
predstihovalo svoju dobu. Takže nie metafora, ale klasický literárny žáner v 
dobrom literárnom prevedení. 
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Ďalšie literárne diela, ktoré autor rozoberá v texte, sú poňaté približne rovnako. 
Treba povedať, že ich je vefa, že sa ich diplomant pokúsil systematicky odlišit' a 
že práca je tým pomerne vyčerpávajúca. Občas sa autor pokúsil načrtnúť ich 
umelecké charakteristiky, často však ostallen pri pomenovaní základnej 
orientácie, ako romantický alebo realistický, ale k hlbšiemu dokazu svojich 
tvrdení sa už nedostal. To pri vefkom počte spomenutých diel a spolu s metódou 
vyrozprávania obsahu diel potom posobí monotónne a málo problémovo. Je 
pravda, že otázka Rómov je problém sám ako taký, ale ani to nemože zachránit' 
nosnost' tejto otázky v celej práci, na vefkom materiále. 

Napriek týmto výhradám, ktoré sa týkajú hlavne málo literárne zvládnutého 
spracovania, treba povedať, že v práci vidno úsilie, s akým autor vyhfadával a 
spracovával materiál, vidno tu aj osobné zaujatie témou a napokon vidno aj 
odvedenú prácu a námahu pri jej realizovaní. Jazyk práce je kultivovaný najma 
tam, kde autor vykladá vlastné myšlienky a nereprodukuje len epický obsah diel. 

Niet pochýb, že poznatky z predloženej práce by mohli vzbudit' aj širšiu 
pozornosť, najma pokiaf ide o všeobecnú informatívnu stránku problému. 
Literárne spracovanie témy trochu zaostáva, ale celkovo práca prináša vefa 
materiálu a informácií. Práca obsahuje aj rumunsky písané rezumé a bibliografiu 
použitej literatúry. Z toho dovodu odporúčam prijať diplomovú prácu A. Severýna 
na obhajobu. 
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