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Předběžná poznámka:
Následující stanovisko bylo sepsáno podle indicií zaslaných paní Jamilou Hudečkovou
v zastoupení profesora Petra Kylouška ze dne 20. dubna 2021.
1 - Jak relevantní je téma v rámci daného vědního oboru?
1.1- Portugalská beletrie 30. let
Moderní portugalská literatura, která zde zahrnuje časový úsek od konce 15. století do první
poloviny 20. století, je uspořádána v historicko-literárním pohledu podle konvenčních období
společných pro západoevropskou literaturu: renesance, manýrismus (přesněji řečeno dle
dohodnuté periodologie 20. století), baroko, neoklasicismus, romantismus, realismus
a modernismus. Romantické deklarace estetické svobody, včetně Almeidy Garretta, potvrzují,
že i portugalský romantismus byl projektem a praxí školy evropského rozsahu — ačkoli tato
skutečnost dosud navenek nebyla zcela uznána. Výše uvedená periodizace má nadnárodní
rozsah, což usnadňuje — v souladu s četnými programovými prohlášeními — kritické
zhodnocení a legitimizaci textových korpusů.
Volba 30. let 20. století v posuzované práci znamenala, že se autorka ocitla na území, které
v kontextu dějin portugalské literatury vyvolává rozpaky, neboť v přísně chronologické rovině
první moderna právě končila — připomeňme, že Mário de Sá-Carneiro spáchal sebevraždu
v roce 1916 a Fernando Pessoa zemřel v roce 1935 — a nastupovala nejednoznačná druhá
moderna, která — jak uvádí Silvie Špánková — byla považována za „kontrarevoluci“ a byla
poznamenána epizodickými projevy vnitřního disentu, a to v téže době, kdy se jako protiproud
rozvíjel neorealismus (srovnatelný s italským neorealistickým filmem) jakožto projev národní
idiosynkrazie. Také skutečnost, že Portugalsko vstoupilo do první světové války opožděně
a nevýznamně (vojensky se tak stalo až po zdlouhavém diplomatickém váhání, jak vyplývá
z oficiální korespondence), nám neumožňuje identifikovat „poválečné“ období, kterým se
vyznačují ostatní evropské literatury. To, že se Silvie Špánková zaměřila na třicátá léta, tedy
znamená hledání jednotícího pohledu tam, kde konvenčně vzato je rozptyl spatřován nejčastěji.
Je třeba zdůraznit, že v posledních monumentálních dějinách portugalské literatury jsou třicátá
léta ozvláštněna jen významným nárůstem spisovatelek (viz História da Literatura
Portuguesa, sv. 7, Alfa 2002). Silvie Špánková výběr desetiletí dobře zdůvodňuje ve 2. kapitole
„Lisabon ve 30. letech 20. století“. Nemám proti tomu námitek, neboť její jednotící pohled
vyplývá z individualizace prostorové reality města Lisabonu. Jedná se vlastně pro tuto oblast
bádání o velmi relevantní vymezení v kombinaci historické a literární faktografie. Jak se
v práci uvádí: „Je nutné stanovit hranice, v jejichž rámci lze vybírat díla. Tyto hranice jsou
náhodné, není to objektivní aritmetika.“ (s. 52).
Historická fakta, která autorka zmiňuje na stranách 84 a 85, ukazují, že skutečně existoval
sociopolitický kontext motivující dystopický obraz Lisabonu. A je to i jeden z důvodů pro
vymezení právě let třicátých. Jedna ze zmíněných skutečností se týká nové Ústavy: „V roce
1933 je schválena ústava, která definitivně zavádí diktátorský režim“ (s. 84). Zde by měla
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autorka vysvětlit, že se jedná o čtvrtou portugalskou ústavu, druhou v republikánském režimu,
aby nedošlo k omylu.
1.2 - Lisabon
Jak již bylo vysvětleno, Silvie Špánková věnuje druhou kapitolu práce „Lisabonu ve 30. letech
20. století“. Jde o vynikající kapitolu, v níž autorka podává syntézu jednotlivých studií
věnovaných lisabonskému prostředí 30. let 20. století. Postupuje přitom v souladu
s multidisciplinárního „geokritickým“ přístupem (s. 26). Kromě získaných informací, které
jsou velmi užitečné pro současné i budoucí čtenáře práce, je kapitola zajímavá také proto, že
v současné době (21. století) se v akademickém prostředí prosazuje skloubení studia literatury
se studiem města Lisabonu, o čemž svědčí existence oboru lisabonských studií v učebních
plánech Filozofické fakulty Lisabonské univerzity (obor Uměnověda – komparativní umění
a kultura).
Je třeba poznamenat, že portugalská literární kritika se zaměřuje spíše na výzkum
individuálního prostoru (konkrétně domu), což může být zapříčiněno významnou tvorbou
portugalských spisovatelek od 30. a 40. let 20. století, u nichž dům vystupuje jako ústřední
místo pro budování identity. Svým rozdílným přístupem rozmnožuje práce Silvie Špánkové
rozmanitost kritického přístupu k portugalské literatuře a tento přínos je tím důležitější, že
v kapitolách věnovaných komentářům literárních textů se opírá velmi dobře vysvětlený a velmi
produktivní teoretický základ.
Silvie Špánková konstatuje: „V portugalské literární teorii není mnoho příkladů teoretické
reflexe o prostoru v literatuře.“ (p. 24). Souhlasím s tímto tvrzením a domnívám se, že
portugalská literární teorie v tomto směru stricto sensu ani neexistuje. Nicméně jsou zde
důležitá referenční díla, jejichž hlavní hodnota spočívá v syntéze, interpretaci a funkční
organizaci, kterou představují pro další teoretizaci. Mají tedy značný formativní význam.
1.3 – „Po stopách Cesária Verdeho“
Výchozím bodem práce je volba poezie Cesária Verdeho jako „výchozí bod pro všechny [...]
další analýzy“ (s. 26) a jako zdroj „paradigmat“ (s. 119) „intertextové sítě“ (tamtéž) v textech.
Relevantnost této volby dalece přesahuje cíle samotné práce, neboť básníkova lisabonská
imaginace se promítá do portugalské literatury od modernismu až po současnost — například
do tvorby autorů jako Fernando Pessoa/Álvaro de Campos, Alberto de Lacerda, Mário
Cesariny, Alexandra O'Neill, M. S. Lourenço. 1
2 - Přesnost, jasnost a srozumitelnost formulace tématu
Cíl práce je vysvětlen v „Úvodu“ (s. 17-29), v němž jsou rozvedeny jednotlivé aspekty
formulované v názvu v následujícím pořadí: „zkoumané období“ (s. 17); „vybraní autoři [...]“
(s. 18); „lisabonský prostor“ (s. 26).
Autorka je si vědoma, že „toto období [...] může vyvolávat jisté rozpaky" (s. 17), a proto
v obecné rovině objasňuje volbu tohoto desetiletí zdůrazněním vztahu mezi společenskými
a estetickými okolnostmi, což je aspekt, který je z teoretického hlediska dostatečně zdůvodněn
v první kapitole „Město a literatura“. Již dříve jsem vysvětlila (bod 1, výše), proč je tato volba
relevantní.
Výběr autorů pro ústřední korpus je rovněž opodstatněný, a to proto, že se jedná o kanonické
spisovatele (z nichž u některých je tomu tak, třeba to bohužel říci, vlivem portugalských
vzdělávacích institucí a nakladatelství). Ačkoli je jejich status nesporný — všichni publikovali
ve třicátých letech 20. století a jejich beletristická díla se odehrávají v Lisabonu (ne vždy ale
v úplnosti) —, měla autorka v „Úvodu“ přece jen rozvést důvody svého výběru, neboť volba
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Podrobné informace o této záležitosti přináší připravovaný soubor esejů Fernanda J. B. Martinha.
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vyvolává „jisté rozpaky“ i kvůli specifikům jejich literárních programů. Ty se navíc rovněž
vyvíjejí, jak je v habilitační práci patrné. Vysvětlím: autorčiny důvody jsou naprosto
srozumitelné z hlediska celkového zaměření, nicméně pro lepší pochopení čtenářem měly
důvody být systematicky uvedeny v části, kam patří. Skutečnost, že se tak nestalo, však
nepopírá fakt, že téma práce bylo formulováno přesně, jasně, srozumitelně a navíc
argumentačně obratně a s didaktickým smyslem — výuka (docere) je totiž jedním
z nejušlechtilejších cílů akademické práce, jakkoli pokročilé a specializované.
3 - Přínos práce pro obor a její srovnání s ostatními pracemi v oboru
Nejdůležitější přínosy vyplývají z aspektů, které již byly v našem posudku zmíněny nebo
formulovány: relevantní vymezení desetiletí v dějinách portugalské literatury, nalezení jednoty
tam, kde literární kritika obvykle vidí různorodost, zohlednění skutečností společenskopolitické a estetické povahy; důkaz, že existují příbuznosti mezi autory, kteří naléhají na svou
svébytnost, byť proměnlivou v čase, a na svou naprostou nezávislost na dobových literárních
programech; zaměření na městský, kolektivní prostor, neméně důležitý než domácí,
individuální prostor, kterému především portugalská kritika portugalské literatury dosud
věnovala pozornost.
Mezi další přínosy patří: volba geokritiky jako metodologického východiska pro studium textů;
systematické srovnání korpusu s dalšími portugalskými a zahraničními autory, jako jsou Fialho
de Almeida, Abel Botelho, Raul Brandão, Manuel Teixeira-Gomes, António Patrício, Almada
Negreiros atd. (z nichž někteří patří k plejádě zapomenutých skvostů); komparace s výtvarným
uměním a filmem, a to včetně děl, jež můžeme nazvat hyper-současnými, jako jsou díla
Teolindy Gersão, Antónia Lobo Antunese, Lídie Jorge, Al Berta, Carlose Vale Ferraza nebo
Dulce Marii Cardoso.
4 - Jak vhodný a relevantní je zvolený metodologický přístup k tématu?
Volba geokritiky jako pomocné disciplíny pro studium městského prostoru je vhodná a
relevantní z následujících důvodů:
a - Po stručném představení různých metod studia městského prostoru v literatuře (1.2, s. 3847) autorka syntetizuje principy geokritiky Bertranda Westphala a jeho Géocritique. Tento
syntetický přístup umožňuje vysvětlit instrumentální pojmy a Silvie Špánková je využívá jak
při analýze textů, tak v argumentaci, kterou v práci rozvíjí v prospěch koherence a důkazní síly.
b - Jak uvedeno, „geokritika upřednostňuje interdisciplinární studium“ (s. 49), což je v souladu
jednak se současnou vizí humanitních věd — a literární vědy —, jednak s duchem účinné
spolupráce mezi různými vědami a jejich představiteli, jak ji v současnosti podporují zejména
vědecké programy Evropské unie. Interdisciplinarita je základním nástrojem kreativity
a inovace a zcela konkrétně, v tomto případě, je nezbytná pro pochopení mnohostranné
civilizační reality, jakou jsou města.
c - Po ryze textových přístupech a strukturalismu se literární hermeneutika zaměřila na oblast,
kterou můžeme nazvat jako kulturní a identitární studia, spojená s hodnotami občanských práv.
Geokritika, stejně jako kulturní geografie, na kterou se autorka rovněž odvolává, je součástí
nového paradigmatu, které má tu přednost, že zohledňuje historickou fakticitu, čímž
nezkresluje kontext produkce (jak se to děje například u studií identity), a další reálná fakta,
aniž by a priori podléhala nadměrné interpretaci. Stejně tak je důležité, že geokritika klade
důraz na estetickou podmíněnost literatury. To je i zásadní východisko kapitol, v nichž Silvie
Špánková analyzuje vybraný korpus, přičemž věnuje pozornost čisté diskurzivitě a především
intertextualitě (akceptované geokritickým modelem), a to jak s ohledem k základní myšlence,
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že poezie Cesária Verdeho je „literárním paradigmatem“ pro prostor beletrie třicátých let, tak
při průhledech k dalším portugalským autorům.
5 - Úroveň analýzy
Koncept „úrovně analýzy“, vyvinutý a aplikovaný společenskými vědami, je v humanitních
vědách funkční například v oblastech, jako je historie nebo jazykověda, ale v literární vědě se
příliš nepoužívá — obecně vzato je jeho použití buď elementární, nebo hyper-specializované,
především tam, kde se opírá o kvantitativní základ s využitím počítačové analýzy (v rámci
Digital Humanities). Přesto ji považuji za vhodnou pro toto kritické zhodnocení, protože i když
neexistuje jako pojmový předpoklad, má relevantní a užitečnou empirickou konkretizaci. Bylo
by riskantní — a dokonce eticky nevhodné — stanovit ad hoc úrovně analýzy přítomné v práci.
Nicméně je třeba upřesnit, že v našem případě dochází k neustálému skloubení mezi
kontextovými daty s velkou chronologickou amplitudou a čistě textovými daty, což ukazuje
vzájemnou závislost mezi jevy řekněme „makro“ a „mikro“ úrovně. Zdůrazňuji ambicióznost
výběru kontextuálních faktorů — musí existovat výběr, protože, jak řekl Jonathan Cutler,
„context is boundless“ — na který se odkazuje. Zdůrazňuji také, že zmíněná artikulace ukazuje,
jak je přirozené, že „přízraky minulosti se vracejí do města“ (s. 174), ale také, jak zmiňuje
podnětně autorka, že „literatura existuje v simultaneitě odlišných epoch, promítá se ve
zlomcích do minulosti nebo budoucnosti podle samotné povahy textů“. (p. 279)
6 - Úroveň formálních kritérií
Úroveň formálních kritérií je vysoká.
Pro citace, parafráze, citace a bibliografické odkazy použila Silvie Špánková metodu autordata, „normu APA Citation Style“ (s. 302), kterou důsledně používá. V případě zveřejnění
práce je třeba opravit nesrovnalosti v označení názvů knih (velká písmena) a podnázvů
(předcházející interpunkční znaménko).
Při psaní práce použila autorka evropskou portugalštinu, přičemž se rozhodla, jak uvádí, pro
Ortografickou dohodu z roku 1990. Čteme velmi korektní, velmi tvárnou, velmi elegantní —
a dokonce kreativní — portugalštinu. K opravě: občasné překlepy; občasné používání
nevhodných slovesných časů (časový systém portugalských sloves je velmi složitý i pro rodilé
mluvčí).
7 – Závěr
Práce Silvie Špánkové s názvem No Rasto de Cesário Verde: Lisboa na Ficção Portuguesa
dos Anos 30 do Século XX splňuje požadavky kladené na habilitační práci v oblasti portugalské
literatury (moderní a současné období).
Lisabon, 1. června 2021
Serafína Martins
(profesorka; Filozofická fakulta Lisabonské univerzity – Katedra románských literatur)

Za správnost překladu:
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
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