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Disertační práce s názvem Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 

20. století) mapuje pojetí, zobrazení a především proměny prostoru domu, pojímaného též jako 

archetypální prostorová univerzálie v portugalském románu 20. století. Po úvodu a shrnutí 

heterogenních literárně-teoretických přístupů k analýze domu se ve druhé kapitole soustředí 

zejména na topologický rozbor a dále na rozbor symbolického prostoru. 

Pro tematologii a literární topologii je topos domu stěžejní. Ať už ve smyslu lidského 

obydlí, dočasného útočiště nebo naopak domova, je dům esenciálním prostorem většiny 

literárních příběhů, je jakýmsi statickým protějškem postavy, tvoří její zázemí či naopak cíl 

jejího směřování. Ve způsobu svého uspořádání může odrážet charakter postavy nebo zdůraznit 

významný rozpor mezi prostorem a bytostí, která jej obývá. V průběhu 20. století, v souvislosti 

s tím, jak se proměňuje role, funkce, podoba i význam literární postavy i ostatních 

konstitutivních prvků narativního textu, dochází k výrazným proměnám i v pojetí prostoru 

domu. Těmito proměnami se zabývá třetí kapitola práce, která v diachronním náhledu 

představuje vybrané autory portugalské prózy, v jejichž dílech se objevuje dům v podobě 

výrazného prostorového toposu. 

Obsahem následujících tří kapitol je již vlastní podrobný literárněvědný rozbor zvolených 

románů, který se pokouší o hledání nových interpretačních pohledů a rozkrývání širších 

významů děl. Ve čtvrté kapitole je analyzována neorealistická novela Včela v dešti (Uma 

Abelha na Chuva) Carlose de Oliveiry, v níž je dům zobrazen jako permanentní bojiště mezi 

mužem a ženou, stejně jako mezi společenskými třídami, novým a přežitým řádem. Pátá 

kapitola se věnuje lyricko-reflexivnímu románu Navždycky (Para Sempre) Vergília Ferreiry. 

Protagonista románu se vrací do rodného domu. Léta opuštěná budova v něm vyvolá potřebu 

rekapitulace života, která následně přerůstá v pátrání po smyslu lidské existence jako takové. 

Šestá kapitola zkoumá postmoderní román Zahrada bez hranic (O Jardim sem Limites) Lídie 

Jorgeové zasazený do porevolučních osmdesátých let. Lisabonský dům obývají dvě generace 

reprezentované na jedné straně rodinou majitelů v přízemí a na druhé straně jakousi utopickou 

komunitou mladých lidí žijících v prvním patře. Zatímco starší generace se snaží zúčtovat 

s minulostí poznamenanou životem v diktatuře, mladší podubnová generace žije pouze 

přítomností. Chybějící dialog mezi nimi je výpovědí o tehdejší společnosti. 

V závěru je shrnuta koncepce celé práce a výsledky literární analýzy jsou dány do 

souvislosti se sociopolitickým vývojem Portugalska. 



 


