
Posudek školitelky na diplomovou práci Bc. Paulíny Silvanové 

Romain Gary, un moraliste moderne du 20e siècle ? Analyse des techniques narratives dans 

quatre romans de l’auteur en relation avec son éthique 

 

Bc. Paulína Silvanová se dlouhodobě zajímá o vývoj i veškeré paradoxy spojené s 

francouzskou „moralistickou tradicí“. Už ve své bakalářské práci obhájené na Pedagogické 

fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě se zabývala Guy de Maupassantem jakožto 

osobitým moralistou konce devatenáctého století a teď se chronologicky posunula do poloviny 

století dvacátého za účelem analýzy Romaina Garyho, dalšího z autorů, kteří ve svých dílech 

reflektují etické otázky a explicitně se hlásí k odkazu velkých francouzských moralistů. 

Studentka si zvolila nelehký úkol ilustrovat Garyovu etiku na čistě technických, 

strukturalisticky (naratologicky) pojatých rozborech autorových vypravěčů. V úvodní 

teoretické kapitole se tedy věnuje instanci vypravěče, a to především Genettově typologii 

jednotlivých vypravěčů, funkcím, které tito plní v textu, a dalším obecným hlediskům 

(zaměřením, zaostřením) týkajícím se vypravěčovy přítomnosti v konkrétních románech. Dále 

se zabývá specificky dětským vypravěčem, který je důležitý (nejen) pro interpretaci románu La 

Vie devant soi. 

Ve druhé části práce Paulína Silvanová přechází ke konkrétním textovým rozborům čtyř 

Garyových vypravěčů: desetiletého arabského chlapce Moma v La Vie devant soi, stárnoucího 

Jacquesa Rainiera v Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, čerstvého vdovce 

Michela v Clair de femme a vševědoucího vypravěče ve třetí osobě v Éducation européenne, 

který se od předchozích mluvčích výrazně liší. 

Třetí a závěrečná kapitola diplomové práce pak od čistě strukturalistických přístupů 

přikročuje k sémantické analýze Garyho románů, z nichž se snaží vyčíst základy autorovy etiky 

založené na jakémsi „humanismu marginála“, kosmopolitního žida odhalujícího protimluvy i 

slepá místa dobových ideologických postojů (viz Garyho dlouholetá polemika 

s existencialismem). Navzdory dramatické až tragické tematice většiny autorových románů ústí 

Garyho éthos v jakési opatrně optimistické přijetí lidských slabostí a oslavu člověka. Styčné 

body s Malrauxem i Camusem jsou zde evidentní, i když Gary se od obou myslitelů přece jen 

liší civilnějším, méně „heroickým“ pojetím lidského údělu. 

Paulína Silvanová se mnou svou diplomovou práci průběžně konzultovala a já 

opravovala především její francouzštinu, která v počátcích psaní opravdu nebyla dobrá. 

Postupnými trpělivými přepisy se výsledný text cizeloval do té míry, že s původní hrubě 

nahozenou verzí nemá příliš mnoho společného. (Přesto – zejména ve třetí části – zůstaly 



některé politováníhodné gramatické chyby a překlepy.) Stávající podoba studie, včetně obsáhlé 

sekundární literatury, je velmi zajímavou sondou do garyovského vidění světa, které je zároveň 

pečlivě podloženo textovými rozbory. Po mém soudu se jedná o dobré metodologické 

východisko pro budoucí doktorskou práci, která studovanou tematiku samozřejmě změní a 

podstatně rozšíří. 

 

 

Diplomová práce Bc. Paulíny Silvanové po mém soudu splňuje veškeré náležitosti 

předepsané pro tento druh akademických prací, takže ji vřele doporučuji k obhajobě 

s navrženým hodnocením „výborně“. 
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