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Diplomantka se v práci zabývá obrazem Kolumbových cest k americkému kontinemtu 

v odborné historické literatuře a v moderních latinskoamerických románech. Zdůrazňuje 

přitom zvýšený zájem o tzv. nový historický román mezi latinskoamerickými autory, kteří 

z pochopitelných důvodů jistým způsobem preferují téma Kryštofa Kolumba ajeho cest. 

Burdová přitom vidí ve shodě s některými literárními historiky a teoretiky jednu z příčin 

vzrůstu zájmu o historii u latinskoamerických literátů i veřejnosti právě v pětistém výročí 

první Kolumbovy transatlantické plavby, přičemž ovšem zmiňuje i další faktor v podobě 

hledání identity moderní latinskoamerické společnosti v historii. Trochu paradoxně potom 

volí za svůj hlavní literární pramen dílo Abela Posse Psi z ráje z roku 1983, vydaný tedy ještě 

před vzestupem zájmu o historický román. Referenčním historickým dílem je pak Burdové 

stále vysoce ceněná klasická práce Samuela Eliota Morisona Admiral of the Ocean Sea: A life 

of Chistopher Columbus (1942). Diplomantka je si samozřejmě vědoma pokroků 

v kolumbovských studiích a využívá i posledních titulů, jakými je především edice Consuelo 

Varely, Cristobal Colón, Textos y documentos completos (1997), Juan Gil, Mitos y utopías 

del descubrimineto 1. Colón y su tiempo (1989) a mimořádně užitečná kolumbovská 

encyklopedie The Christopher Columbus Encyclopedia, ed. Silvio A. Bedini (1992). Stačila 

pak přihlédnout i k úplně poslední kolumbovské práci Cristóbal Colón ed. Carlos Martínez 

Shaw a Celia Parcero Torre (2006). K posledním zmiňovaným titulům mám všem jednu 

kritickou připomínku, objevují se sice v pozámkách v příslušné kapitole, chybí ale 

v závěrečné bibliografii. Burdová přirozeně zmiňuje i české autory Jakuba Malého a Josefa 

Janáčka. 

V první části diplomové práci věnuje diplomantka pozornost obecným problémům 

historického románu a poté krátce charakterizuje Posseho dílo. Tato pasáž jí slouží jako úvod 

k analýze postupů, jichž použil Posse ve Psech z ráje. Kapitolu pak končí skeptickým 

pohledem na možnost historika poznat minulost v její celistovosti a podtrhuje zájem 

romanopisce na "skrytých, okrajových" stránkách dějin. (srov. str. 42). 

Další část práce pojednává o Kolumbovi ajeho činech v textech historiků, aby se nakonec 

autorka vrátila k Posseho románovému Kolumbovi. Srovnává jeho představy o světě i činy 



s historickou realitou a upozorňuje na smysl odlišností skutečného a románového Kolumba 

v koncepci Posseho románu. Stejnou pozornost pak Burdová věnuje i obrazu dalších 

historických postav, o nichž Posse uvádí množství pramenně nedoložitelných informací 

sloužících jeho záměru. Ten potom diplomantka shrnuje v závěru práce. Není jím snaha 

přiblížit čtenáři skutečnou historickou postavu objevitele Ameriky, Kolumbus nemá 

v Posseho díle ambici objevit cestu do Indie, ale nalézt pozemský ráj. Tento sen konfrontuje 

Posse s důsledky příchodu Evropanů do Nového světa, který ztácí kolonizací svůj "rajský 

charakter". Pro Burdovou jsou Psi z ráje "hledáním kořenů a identity současné Latinské 

Ameriky" (str. 97). V tom s ní lze nepochybně souhlasit, pochybnosti mám ovšem o další 

části jejího tvrzení, že totiž součástí tohoto hledání je pochopení historie. Posse historické 

události ve skutečnosti pochopit nechce, používá jich k vytváření historického mýtu, který má 

své místo v Posseho vidění současného světa. Burdové si tuto skutečnost patrně dobře 

uvědomuje, vyplývá to alespoň zjejích poznámek na různých místech práce (srov. např. str. 

62) ajejí formulace v závěru tak není s výsledky autorčiny analýzy zcela v souladu. 

Text ukazuje velký osobní zájem diplomantky o předmět studia i její snahu chápat jak 

fenomén objevení Nového světa tak jeho románového zpracování v širším kontextu. Práci 

přirozeně doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře až výborně. 

V Praze, dne 3. května 2007 
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