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Adam Severýn si téma své diplomové práce nezvolil náhodou. Jeho zájem o 
problematiku rumunských Romů je hlubšího a trvalejšího rázu, o čemž svědčí jak námět 
predchozí ročníkové práce (Cikalliáda lona Budaie-Deleana), tak zaměrení stipendijního 
pobytu na Bukurešťské univerzitě (konzultace na tamější katedře romistiky a studium 
rumunské odborné literatury týkající se Romů). 

Podle zadání diplomové práce bylo úkolem diplomanta v první části práce nastínit 
historii Romů v Rumunsku, s důrazem na období jejich osvobozování a emancipace v 19. 
století, a ve druhé části se soustředit na obraz cikánského etnika v rumunském písemnictví od 
počátků moderní literatury po její klasické období. 

Hned v úvodu lze konstatovat, že A. Severýn se ve své diplomovové práci s tímto 
úkolem vyrovnal uspokojivým způsobem. V Historickém úvodu (s. 7-18) podal stručný, ale 
výstižný prehled dějin romské populace na rumunském území počínaje prvními historickými 
zmínkami o Cikánech ze 14. století a konče situací této etnické menšiny po roce 1989. Vyložil 
základní fakta týkající se místa Cikánů ve stredověké společenské hierarchii a posléze 
událostí moderní doby, jež v rumunských zemích změnily jejich postavení i náhled majoritní 
společnosti. Tato část práce je napsána velmi čtivě, což dokazuje, že diplomantovi nečiní 
potíže vyjadrovat se kultivovaným publicistickým stylem o historické a sociologické 
problematice. Druhá, obsáhlej ší část diplomové práce (s. 19-71) je věnována romské tematice 
a postavám Cikánů v rumunské literature. Diplomant logicky vychází od publicistiky a 
pfíležitostné tvorby spjaté s abolicionistickým hnutím uvnitř mladé rumunské inteligence, s 
postupným rušením otroctví Cikánů a s jejich emancipací (20.-50. léta 19. stol.), v dalších 
kapitolách obrací pozornost k významným dílům klasické literatury, v nichž role cikánských 
protagonistů nabývá obecnější, alegorickou platnost (epos Tiganiada a drama RČlzvan Ji 
Vidra), a konečně v poslední kapitole podává výčet děl rumunské beletrie, jejichž autofi, 
predstavitelé rozličných poetik, se inspirovali osudy a mentalitou Cikánů (od druhé pol. 19. 
stol. do 20. stol). Tato druhá část práce je přínosná tím, že poprvé v českém prostředí shrnuje 
a ve zkratce představuje rumunskou literaturu s romskou tematikou; jako slabina se jeví to, že 
autor se omezuje výhradně na tematickou rovinu (převyprávění fabule), aniž by podrobil 
analýze kompozici, obraznost, styl a jazykové prostředky uvedených děl, a tím doložil tvrzení 
o jejich větší či menší estetické hodnotě. Skutečný literární rozbor a interpretace tohoto 
výseku rumunského písemnictví tedy zůstávají otevřeny pro další výzkum. 

Diplomová práce Adama Severýna prošla mezi prvním náčrtem a definitivní verzí 
výrazným vývojem k lepšímu a ráda zjišťuji, že autorovi se podařilo zpracovat nabyté 
vědomosti do přehledně strukturovaného a kurzivního textu. 

K predložené práci mám nicméně ještě několik připomínek rázu věcného a 
jazykového. Pokud jde o podobnost mezi romštinou a sanskrtem, byla objevena dříve než ve 
2. pol. 19. stol. (s. 7), viz např. studii M. Kogalniceana; navíc v pozn. 3 se odkazuje na titul z 
r. 1783. - Osvobození otroků bukurešťskou provizorní vládou nemohlo proběhnout 15. ledna 
1848 (s. 23), protože tato revoluční vláda byla ustavena až v polovině června. - Výchozím 
místem cikánského oddílu v 1. zpěvu eposu Cikaniáda je Flaminda, nikoli Spateni (s. 47). -
Překladatel Voiculescovy novely Šakuntala není ve výboru Pět rumunských novel zamlčen (s. 
78); z údajů v tiráži lze zjistit, že novelu přeložil Jiří Našinec. 

Některé jazykové prohřešky nerespektují český pravopis a gramatiku, např. "vymícení 
otroctví" (s. 10), "tak, že byli jejich skupiny rozděleny" (s. 14), "deportace cca dvacetipěti 
tisíc" (s.17), "Osvobození Cikánů s otroctví" (s. 36), "protěžovaný ... Cikán" (s. 41), "pI-íčina 



Razvanovi cesty k moci" (s. 56), "Zamfira běhala po polích, honě motýly, ... hledaje 
ostružiny" (s. 32). Časté jsou případy, kdy chybí větná interpunkce, zejména je-li třeba oddělit 
vloženou větu (s. 20, 21, 24, 39 aj.). 

Překlady rumunských citátů jsou většinou významově správné, v některých případech 
však autora uvedla v omyl podobnost slov nebo přesně nepochopil rumunskou vazbu, např. 
"Rády chválí, ale nerady oponují", rum. "sa laude dar nu sa defaime" (s. 21), "milost, žádáš, 
víru", rum. "mila, rugi, credinta" (s. 22), "Múza mě oblékla do smutku", rum. "Stapinul. .. ~i 

legea lor cea grea/ Muza mi-au pus in doliu" (s. 23), " ... povyšuje naši zemi nad státy 
vyspělejší", rum. " ... ne inalta tara deopotriva cu staturile cele mai civilizate" (s. 25), "co by 
zničili, ... , i je i nás, život, život Rytířů", rum. "ce sa strige, ... , ~i ei ca noi, viata, viata 
Cavaleriei" (s. 60) aj. Pravděpodobně nedostatek času se negativně projevil na podobě 
rumunského resumé, které působí jako otrocky věrný překlad z češtiny, ovšem s četnými 
gramatickými nedostatky. 

Přes výše uvedené připomínky se domnívám, že předložená diplomová práce 
odpovídá nárokům kladeným na absolventskou práci, a proto ji plně doporučuji k obhajobě. 
Jsem přesvědčena, že i její dílčí výsledky jsou natolik zajímavé, že by autora měly vést k 
dalšímu bádání ve zvolené oblasti. 

V Praze dne 29. 1. 2007 
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