
Posudek bakalářské práce Anny Šťastné 

¡Écue-Yamba-Ó!: Motiv cesty v románové prvotině Aleja Carpentiera  

 

U bakalářské práce Anny Šťastné oceňuji na prvním místě volbu tématu, které se týká 

jednoho z méně známých děl kubánského autora Aleja Carpentiera. Vzhledem ke 

komplexnosti spisovatelova stylu, analýza tohoto díla přímo z originálu není snadná.  

Studentka ve své studii zvolila tradičnější strukturu výkladu, od historicko-literárních 

a biografických souvislostí, až po motivický rozbor.  

V první kapitole nás Anna Šťastná seznamuje se sociálně-politickým rámcem, který se 

odehrával na americkém kontinentě a posléze se reflektuje i na Kubě. Komplikovaná politická 

situace a nestabilita, které vládly v celé zemi na počátku 20. století, přinutily Aleja 

Carpentiera k emigraci.  

Pro zachycení kulturního rámce, který tvoří literární pozadí Carpentierova románu, 

studentka začala výkladem o modernismu, který chápe jako bránu k avantgardám, tedy 

směrům, do nichž lze zařadit i dílo ¡Écue-Yamba-Ó! 

Jak modernismus, tak i avantgardy jsou vysvětleny na pomezí evropské a americké kultury, 

kde dochází k výměně inspirací a literárních technik mezi oběma kontinenty.  

Zde drobná poznámka. Zatímco modernismu v Evropě i Americe je věnována rovnocenná 

část textu, v případě avantgard se autorka soustředila primárně na objasnění tohoto pojmu na 

pozadí evropské literatury. Avantgardy na americkém kontinentě Anna Šťastná zmiňuje 

jenom v krátké poznámce o hlavních kulturních centrech v rámci Hispánské Ameriky.  

Vzhledem k tomu, že Carpentierův román zařazujeme do těchto směrů, bylo by zajímavé 

rozšířit i tuto část výkladu. 

  

 Samotné jádro studie tvoří kapitoly 2 až 5, ve kterých studentka zajímavým způsobem 

vytváří paralelu mezi životní cestou Aleja Carpentiera, který byl nucen emigrovat a životem 

hlavní postavy jeho románu, Menegildem, který byl rovněž nucen opustit svou rodnou 

vesnici. Vytváří se tak příběh dvou osudů, které se protínají v několika momentech bakalářské 

práce.  

V románu ¡Écue-Yamba-Ó! Menegildova cesta pokračuje několika směry (vertikálně, 

horizontálně, cesta životem...), jejichž výsledkem je jakési sebepoznání hlavního hrdiny. 

Během svého života se tato literární postava potkává i s dalšími hrdiny, poznává pocity lásky, 

přátelství ale i smrt, která přichází z nenadání.  

 



Anna Šťastná své téma zpracovává důkladně a zřetelně. Svůj výklad rozděluje 

systematicky do několika kapitol, které se navzájem doplňují a postupně objasňují téma práce. 

V této části lze autorce snad jen vytknout přílišnou semknutost literární a mimoliterární 

reality, které v určitých momentech klade na stejnou úroveň. Tento jev se projevuje ve 

společných momentech Carpentierova a Menegildova života, které studentka reflektuje 

v některých větách jako např.:  

„Už odmala se projevovalo jeho nadání pro hudbu, které sdílel s Carpentierem,“ (s.29) 

„Menegildo i Alejo Carpentier hřešili tak, jak jim bylo vlastní.“ (s. 30). 

V případě analýzy literárního textu je vhodné tyto dvě reality oddělit, aby nedocházelo 

k záměně historičnosti a literárnosti ve výkladu uměleckého textu.  

 Anna Šťastná si však intuitivně uvědomuje rozdíl mezi těmito pojmy. Na konci své 

práce odděluje realitu románu ¡Écue-Yamba-Ó! od Carpentierova života, který se po dlouhé 

době vrací na rodnou Kubu. Poslední kapitola je věnována dalším dílům kubánského 

spisovatele, ve kterých lze pozorovat i jiná schémata související s ústředním tématem této 

práce – motivem cesty.  

 

 

Práce Anny Šťastné splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě. 
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