
Oponentský posudek diplomové práce: 

Helena Burdová, Objevení Ameriky v odborných publikacích a románovém zpracování (Ústav 

románských studií FF UK, Praha 2007) 

Ve své diplomové práci se Helena Burdová zaměřila na problematiku literární reflexe 

Kryštofa Kolumba ajeho přistání u břehú Ameriky (klíčovým výchozím textem sejí stal 

román Psi z ráje argentinského spisovatele Ábela Posseho). 

Úvodní charakteristika latinskoamerického "nového historického románu" (na s. 5 

nazývaného "nueva novela hispanoamericana", na s. 8-9 "nueva novela histórica") provedla 

diplomantka velmi pečlivě, stejně jako literárněhistorický rozbor Posseho románu, analýzu 

vyprávěcích postupú a strategií atd. Sporná je ovšem snaha porovnat Psy z ráje - a také 

vyobrazení postavy Kryštofa Kolumba v několika dalších dílech moderní prozaické tvorby -

se "skutečnými událostmi", které Burdová doufala nalézt především v klasické, ale dnes 

poněkud antikvované studii Samuela Eliota Morisona Admiral oj the Ocean Sea, vydané před 

více než púlstoletím. Sama diplomantka konstatuje, že cílem autora Psů z ráje "evidentně 

není ani objektivita, ani pravda" (s. 21). Proč je tedy v románu hledat? T9m spíše, že jediný a 

pravdivý historický příběh neexistuje, neexistuje Kolumbus "skutečný" jako protiklad 

"románového". Jestliže se odborná historiografická díla liší od beletrie mírou své závislosti na 

dochovaných dokumentech, i jejich autoři přiznávají, že minulost pouze rekonstruují, že 

"dějiny jsou příběh, který si o minulosti vyprávíme" (řečeno slovy Dušana Třeštíka), tedy ne 

shromažďováním "pravdivých" faktú. 

Beletrie a historické dílo usilují tedy v zásadě o totéž, tedy o re-konstrukci minulosti. 

Každý z obou žánrú se ovšem tohoto cíle snaží dosáhnout vlastními prostředky - beletristické 

dílo je vytvářeno imaginací autora (a v návaznosti na literární tradici dané doby a dob 

předchozích), dílo historické na základě dostupných dokumentú a "racionálních" úvah. A 

každý z obou žánrú se zaměřuje na odlišné publikum a má naplňovat odlišné zájmy, ať již 

individuální, nebo kolektivní. Prosté srovnání obou, takjakje provedla Burdová, tedy 

postrádá smyslu, tím spíše, že je sporné, zda právě Morisonova práce patřila mezi inspirace 

autora Psů z ráje. (Tím spíše je irelevantní srovnávat interpretaci Kolumba z pera 

argentinského romanopisce Posseho a českého historika Josefa Janáčka). Samozřejmě by bylo 

možné srovnat románové podání Kolumba s momentálními obrazy této postavy a fenoménu 

"dobytí Ameriky" v argentinském tisku, školních učebnicích, diskursu politických elit atp. a 

na základě takové komparace formulovat hypotézy o sebereflexi argentinské (či 



latinskoamerické) společnosti. Způsob, jimiž jsou všeobecně známé historické skutečnosti a 

postavy zpracovávány v beletristických dílech, totiž opravdu může mnohé napovědět o 

aktuálních problémech dané společnosti, o strategiích kolektivní identifikace a vytváření 

národního vědomí, a stejně tak o konkrétních postojích autora k problémům vlastní doby a 

k jejich ideologickým interpretacím (například v oficiálních výkladech dějin). Bohužel žádný 

z těchto aspektů "nového historického románu" diplomantka nevzala v úvahu, byť v úvodní 

pasáži zmínila snahu autorů hlásících se k tomuto směru revidovat oficiální historiografii a 

reflektovat minulé děje vzhledem k potřebám současnosti (s. 9-12). 

Mimo to, jakkoli se jedná o literárněhistorickou práci, měla Burdová věnovat 

pozornost pojmům, které přejala z historické vědy. Nerozlišuje například "historické 

prameny", tedy dobová svědectví; "historickou literaturu" ve smyslu kritického zpracování 

těchto svědectví profesionálními historiky; a "historiografii" jako vědu o minulosti 

Výsledkem jsou velmi nešťastné formulace, jako na str. 7: "Práce srovnává skutečné 

admirálovy osudy tak, jak je líčí oficiální prameny (především s využitím verze Samuela 

Eliota Morisona) a osudy Kolumba jako fiktivního románového hrdiny." (Pod "oficiálními 

prameny" si nutně představíme zprávy španělských kronikářů o Kolumbově cestě, ne jejich 

využití Morisonem.) Nebo s. 42: "Vypravěč pochybuje o historicích, kteří dle autora 

z různých důvodů zkreslují informace oficiální historiografie". Zde je slovy "oficiální 

historiografie" patrně míněna historická skutečnost, i tak ale věta nedává valný smysl. 

Na druhé straně jsou podnětné úvahy o Possově románu jakožto "utopické vizi", 

variantě touhy po míru, dokonalosti a kráse, která periodicky ožívá v euroamerické 

společnosti a od 16. století se poměrně často obrací k americkému kontinentu, respektive 

k představě o Americe, vysněné sociálně-reformními autory. Pojem "utopie" by si ovšem 

zasloužil důkladnější objasnění - tím spíše, že jeho chápán různými autory značně kolísá a 

není zcela jasné, jaký význam mu připisuje sama diplomantka. 

Je třeba zdůraznit, že hlavním problémem práce je nešťastně formulovaná výchozí 

teze, nikoli přístup diplomantky, která zjevně pracovala samostatně a práci věnovala značné 

úsilí. Vzhledem k výše zmíněným výhradám navrhuji její hodnocení známkou dobře. 

Praha, 18. května 2007 Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. 
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