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Dorina Mulla si ve své bakalářské práci zvolila za téma obraz postavení ženy a muže
v albánské literatuře na začátku 20. století a celou práci postavila na dvou románech, které byly
vydány v druhé polovině 30. let 20. století. Konkrétně se jedná o romány "Proč?!" významného
představitele albánské předválečné a poválečné tvorby Sterja Spasseho a "Kdybych byla
chlapcem" od Haki Stërmilliho. Analýza uvedených děl se vysloveně nabízí, neboť oba romány
vykazují podobnou strukturu. Spasseho román problematiku sleduje z mužské perspektivy,
zatímco Stërmilliho práce pak z té ženské. Tak se to alespoň jeví z pohledu hlavních hrdinů
obou titulů.
Předkládaná práce má poměrně jasnou strukturu. Po velmi stručném úvodu a stejně
dlouhém abstraktu (!) následuje kapitola věnovaná historii albánské literatury, a to jak ve
sledovaném období meziválečném (podkapitola Literatura po roce 1912, str. 13-16), tak i
v době, která mu předcházela (podkapitola Stručný vývoj albánské literatury do počátku 20.
století, str. 8-11). Pokrývá přitom nejen období albánské obrozenecké literatury, tzv. Rilindja,
ale nastiňuje ve stručnosti i počátky písemnictví v albánštině. Tato část práce je pak doplněna
o krátkou stať věnované historicko-společenskému kontextu (str. 12-13). Na téma, které si
Dorina Mulla vytyčila za cíl svého zkoumání, se zaměřuje druhá a třetí část práce. Celá druhá
kapitola seznamuje čtenáře s oběma autory, jejich díly v kontextu albánské literatury a zcela
logicky je nastíněn i děj obou klíčových románů. Závěrečná, třetí kapitola tvoří samotnou
analýzu, která je založena na komparaci Spasseho a Stërmillho románů. Autorka srovnává jejich
strukturu, jazyk, hlavní i vedlejší postavy, srovnává obraz města a venkova, zobrazení
rodinných vztahů či postoje k manželství z pohledu obou hlavních postav, Spasseho Gjona
Zaveriho a Stërmilliho Diji. Analytická část je pak doplněna poměrně značným množstvím
citací z obou románů přeložených do češtiny, které mají dokreslovat popisované jevy.
Na poli české albanistiky se vyskytuje minimum textů zabývajících se albánskou
literaturou a také znalost jiných autorů než Kadareho je v našich podmínkách i kvůli
neexistujícím překladům téměř nulová. Z tohoto hlediska je třeba ocenit práci Doriny Mully,
která českému čtenáři představuje tato dvě zajímavá díla albánské literatury. Ocenit lze i vcelku
promyšlenou strukturu práce. Kapitoly týkající se literárního vývoje, historických souvislostí a
medailonků obou autorů jsou na místě, protože bez zasazení těchto románů do specifického
albánského kontextu by se mohla obě díla zdát jako banální či nepříliš významná. Pozitivně
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hodnotím i fakt, že je z práce patrný důraz na téma společenské emancipace, zejména
emancipace žen. Toto téma zaujímá v albánské literatuře výrazné místo. Možná by neuškodilo,
kdyby práce obsahovala i zmínky o dalších autorech a dílech, která se na toto téma zaměřují a
kdyby byly podrobněji vysvětleny důvody, proč tomu tak je.
Asi nejzdařilejší je přitom podkapitola o literárním vývoji, ačkoliv i zde můžeme najít
několik nedostatků. Na str. 19 je uvedeno, že svým románem Spasse udal nový směr v albánské
literatuře. Román "Proč?!" je v albánském kontextu naprosto specifický, a naopak značně
vyčnívá mezi dalšími literárními díly, pro která je typická tematika realismu, a dokonce
jakéhosi opožděného či doznívajícího romantismu. Na str. 20 pak autorka slibuje, že nápadná
podobnost románu "Proč?!" s klasickým dílem „Utrpení mladého Werthera“ od J. W. Goetha
bude v analytické části podrobněji objasněna. K tomu ale nedochází, přestože tato skutečnost
je významná, a mj. dokresluje, že v meziválečném období byla albánská kultura silně
ovlivňována dobovými i staršími kulturními vlivy z jiných částí kontinentu. Pro lepší ucelenost
by možná rovněž bylo vhodnější, kdyby podkapitola 1.3 „Literatura po roce 1912“ byla spojena
s textem věnovaným staršímu literárnímu vývoji.
Přítomnost – byť jen krátké – historické kapitoly naznačuje, že si Dorina Mulla
uvědomuje silnou provázanost literárních děl v albánštině s historickými a společenskými
reáliemi albánského etnika. Skromný autorčin text se zaměřuje na politický vývoj od vyhlášení
nezávislosti Albánie v roce 1912 do obnovení albánského státu po první světové válce.
Klíčovému období vlády krále Ahmeta Zogu je však věnováno velmi málo prostoru, přestože
právě oba romány vznikají v době království. Spíše než politické souvislosti by bylo na místě
šířeji osvětlit společenské a kulturní dění v tehdejší Albánii a s ohledem na vybrané téma by
neuškodilo přiblížit nepoučenému čtenáři, jaké socioekonomické poměry v zemi panovaly a jak
např. vypadala tehdejší sídla v zemi. Z toho by pak bylo zřejmější, že i město, které hlavně ve
Spasseho díle vystupuje v opozici vůči venkovu, mělo podobný venkovský ráz. Chybné je pak
tvrzení, že Stërmilli musel po vypuknutí červnové revoluce v roce 1924 opustit zemi (str. 23).
Pokud byl, jak autorka píše, odpůrcem Zogova režimu, v rodné vlasti mu muselo začít být těsno
naopak až po návratu Zoga z exilu na konci roku 1924.
Jestliže výše uvedené výtky spojené s první kapitolou jsou spíše okrajové, zásadnější
nedostatky se týkají jádra celé práce, tedy analytické části. Ta trpí především absencí nějaké
teorie, podle které by bylo možné provést hlubší analýzu. Autorka tak spíše sklouzává
k porovnání obou dějů a nedokáže se od nich příliš odpoutat. Analytická kapitola je značně
popisná a zaměřuje se spíše na společenské reálie. Některá tvrzení jsou pak banální (např.
poukazování na zápis přímé řeči uvozovkami nebo pomlčkou, str. 30) a také přeložené ukázky
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jsou občas zbytečně dlouhé či postrádají valný význam (opět např. u tématu zápisu přímé řeči).
Mnohem podrobněji by bylo možné věnovat se i jazykové stránce u obou románů. Na straně 29
se uvádí, že ve Spasseho románu vesničané hovoří standardní albánštinou. Takové tvrzení je
chybné, vždyť v době vzniku románů žádná standardní albánština neexistovala! Znajíc
rozmístění albánských dialektů, mohla autorka snadno vysvětlit, že Spasseho vesničané hovoří
jazykem blízkým dnešní spisovné albánštině, neboť sám Spasse pochází a děj románu je
umístěn do regionu s toskickým dialektem, který se stal základem moderní spisovné albánštiny.
Skutečnost, že postavy v románu "Proč?!" hovoří jazykem blízkým dnešnímu spisovnému
jazyku, nic nenaznačuje o jejich vzdělanostní úrovni (ve srovnání s druhým románem psaným
v gegském dialektu). Domnívám se navíc, že by i ve Spasseho románu bylo možné nalézt
specifické regionální výrazy, obdobně jak je tomu u Stërmilliho románu.
Značné zklamání pak vyvolává podoba úvodu a závěru práce. I přes opakovaná
upozornění jejich význam autorka podcenila a zmohla se tak jen na banální představení a
rekapitulaci, která se podobá spíše abstraktu. Přitom se právě úvod nabízí jako vhodný prostor
pro prezentaci teoretické a metodologické stránky práce. Stejně tak by se do zdařilého úvodu
hodila stručná rešerše teoretických prací o obou dílech a autorech, která jsou v českém prostředí
neznámá, která ale autorka evidentně četla.
Za relativně zdařilé považuji překlady ukázek z obou děl. Oceňuji, že se autorka nedrží
doslovného překladu, avšak některé věty stále působí neobratně. Někdy dochází i k pozměnění
významu, např. na straně 31 u poznámky 167 je výraz „njeri i shkathët“ přeložen jako
„všestranný člověk“, namísto „schopný člověk“.
Oproti pracovním verzím jednotlivých kapitol je pro mě jako vedoucího zjevné, že
autorka značně zapracovala na stylistické stránce práce. Přesto však pravopisné chyby a
překlepy nejsou výjimkou a mnohé věty působí neobratně, nesrozumitelně (např. věta „…autor
se ocitá před velkými dilematy při výběru obtížných sociálních a morálních podmínek.“ str. 19) či
nedokončeně („Jako učitel měl možnost poznat krutou realitu, která v té době panovala“) - jaké
realitě je zde řeč? Někdy rovněž Dorina Mulla přebírá ideologicky zabarvená tvrzení bez nejmenší
reflexe („Autoři píšou o zbídačené situaci a vykořisťování obyvatel, o nerovnoprávnosti ve
společnosti, o velké bídě, která sužuje lid kvůli Zogovu režimu. Vyjadřují tak spontánní protest
proti útisku a vykořisťování obyvatelstva.“ Str. 13-14).

I přes uvedené nedostatky se domnívám, že předložený text splňuje nároky kladené na
bakalářskou závěrečnou práci a je přínosem pro českou albanistiku. Kromě samotného finálního
textu je třeba ocenit i neoddiskutovatelnou snahu autorky zohlednit v práci mnohá doporučení
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vzešlá z pravidelných konzultací a příkladnou spolupráci s vedoucím této bakalářské práce.
Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
V Prapořišti dne 26. srpna 2019

Mgr. Přemysl Vinš (vedoucí práce)
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