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Monografie Zuzany Burianové s názvem Brazilská próza v období vojenské diktatury 
a její filmové ozvěny je v českém literárněvědném kontextu ojedinělým příspěvkem 
do diskuse o uměleckém zpracování latinskoamerických vojenských diktatur.

Moderní dějiny Brazílie jsou v jistém smyslu typické pro vývoj celého jihoameric-
kého kontinentu. Po druhé světové válce zažívala národnostně nesmírně rozrůzněná 
země období nebývalého hospodářského vzmachu (není divu, když dosavadní eko-
nomický premiant Evropa ležel v troskách, hluboce rozdělený dvěma navzájem ne-
slučitelnými ideologickými systémy). Ten se v padesátých letech 20. století v Brazílii 
přetavil v realizaci odvážné vize výstavby nového hlavního města.

Po stránce politické se však v Brazílii nic nového nedělo — stejně jako před 
válkou také po ní vládla v zemi de facto armáda, ač v prvních desetiletích spíše 
skrytě. Prezident Getúlio Vargas nastolil v zemi vojenskou diktaturu již v roce 1938 
a přežil s ní až do konce války, kdy se stala jeho pozice neudržitelnou. Již v roce 
1950 však byl opět zvolen prezidentem. Když o čtyři roky později spáchal Vargas 
sebevraždu, nahradil jej Juscelino Kubitschek, který se snažil o korektní vztahy 
s opozicí a alespoň zdání relativně demokratických pořádků. Po jeho konci roku 
1961 zůstal prezidentský úřad nestabilní, teprve po devíti měsících a dvou neú-
spěšných kandidátech nastoupil do funkce vargasovský João Goulart a setrval v ní 
až do 31. března 1964. Následujícího dne přišel vojenský puč, který Brazílii uvrhl 
do více než dvacetiletého područí vojenské diktatury, která především v prvních le-
tech nebrala pražádné ohledy na názory reprezentující politickou opozici. Odpůrci 
režimu byli zavíráni do vězení bez soudu, krutě mučeni a po propuštění vykázáni 
do exilu. Postupně, především v sedmdesátých letech 20 století, se ovšem režim 
zmírňoval a v roce 1985 nenásilně skončil. O tři roky později byla přijata nová, de-
mokratická ústava, zaručující opětovný rychlý hospodářský i politický vzestup této 
jihoamerické země.

Burianová se v rozsahem nevelké monografii zabývá analýzou celkem čtyř knih 
a jedné filmové adaptace. Všechna analyzovaná díla spojuje značná politická i ideolo-
gická vyhraněnost proti vládnoucímu režimu: všichni autoři (Antônio Callado, Carlos 
Heitor Cony, Fernando Gabeira) promítli do svých děl marxistické postoje.

Zdrojově relativně nejbohatší je první část, věnovaná období 1964 až 1968, v níž 
autorka analyzuje společenskou úlohu románů Kuarup Antônia Callada a Pesach Car-
lose Heitora Conyho. Ze struktury a vzájemné nepropojenosti obou kapitol je zřejmé, 
že oba texty vznikly již dříve a do monografie byly zařazeny účelově. Nic proti tomu, 
především v kapitole věnované románu Pesach osvědčuje autorka schopnost zají-
mavé, ideologicky nezatížené textové analýzy.
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Totéž se bohužel nedá tvrdit o stati věnované románu Kuarup a vlastně ani o ostat-
ních kapitolách, v nichž se Burianová snaží analyzovat společenský dopad a význam 
ostatních knih. Její psaní a hodnocení je totiž stejně jako samotný výběr titulů funda-
mentálně ideologické. Autorka ostatně sama přiznává, že jako metoda výběru jí po-
sloužila „specifická funkce a cíl, s nimiž tato díla vznikala“ (s. 81). Kritériem je tedy 
ideologie, nikoliv umělecká kvalita. Tím lze částečně vysvětlit, proč se v monografii 
všeobjímajícím způsobem nazvané Brazilská próza v době vojenské literatury nevěnuje 
dílům takových velikánů moderní brazilské literatury tohoto období, jakými byli Cla-
rice Lispectorová či Rubem Fonseca. Možná došlo k omylu a monografie měla nést pří-
hodnější název „Brazilská próza o období vojenské diktatury“; v takovém případě by 
bylo onen čistě ideologický přístup a metodu možné pochopit. Ani to však nevysvětluje 
jednostrannost, s níž Burianová k analýze úlohy vybraných děl přistupuje (záměrně 
uvádím, že jde o analýzu úlohy, nikoliv o rozbor kvality či významu textu), analyzovaná 
díla totiž nahlíží výhradně optikou radikálně levicových, marxistických myšlenek.

Zvolený přístup je kontroverzní i v měřítku brazilské literatury. Již v úvodu mono-
grafie autorka tvrdí, že se ukázalo, že „v Brazílii nebyly příhodné podmínky pro žád-
nou formu útoku proti kapitalistickému systému a že odpor společnosti proti dikta-
tuře nebyl ani zdaleka všeobecný“ (s. 15). Pokud odpor společnosti nebyl univerzální, 
není důvodu, aby nastaly ony příhodné podmínky pro útok proti systému. Otázkou je, 
proč by vůbec měly nastat. Nejde o střízlivé hodnocení společenské situace, zmíněná 
věta jako kdyby pocházela z nějakého marxistického manifestu. Občas se tak zdá, že 
Burianová cituje jen proto, aby obhájila ideologická východiska jiných. Ideologicky 
nezaujatý přístup v knize s výjimkou poslední kapitoly věnované filmovému zpraco-
vání Gabeirovy knihy vzpomínek Copak to je, soudruhu?, popisující únos amerického 
velvyslance Charlese Burkea Elbricka který provedla buňka marxistického Revoluč-
ního hnutí 8. října, prakticky nenajdeme.

Přitom kritický přístup je právě u témat, která zpracovávají analyzovaná díla, 
potřeba jako sůl. Ozbrojená revolta proti systému, která používá prostředků typu 
ozbrojené únosy diplomatů, ať bojuje proti sebezločinnějšímu režimu, bude totiž 
vždy označována za terorismus, ať jsou její cíle i prostředky, které k jejich dosažení 
používá, jakékoli. A konečně je také třeba uvést, že latinskoamerický marxismus má 
k stalinistickému pojetí této ideologie, jak jej důvěrně známe ve východní Evropě, 
opravdu daleko.

Je zřejmé, že prameny které tuto tématiku zpracovávají fakticky či literárně, bu-
dou vždy užívat výsostně ideologické argumentační i jazykové prostředky a nebudou 
mít patřičný kritický odstup. Řešením by bylo pro analýzu použít sekundární litera-
turu ideologicky relativně nezaujatou, například z angloamerického či evropského 
prostředí, které je od základu jiné, ovšem stále oplývá pochopením pro levicové my-
šlenky. Toho se však v textu nedočkáme — celá bibliografie obsahuje pouze jeden 
angloamerický zdroj a i ten (Hayden White) je citován jedinou větou a spíše účelově 
(srov. s. 119).

Když už jsme u bibliografie: standardem u monografie tohoto typu by měl být se-
znam členěný minimálně na primární a sekundární zdroje. To ovšem v tomto pří-
padě neplatí. Ba co hůř, bibliografii tvoří obsáhlý seznam děl literárních a filmových, 
z nichž ovšem naprostá většina je v textu zmíněna jen jednou, bez patřičné relevance 
k argumentaci či alespoň zmínky o ději. Absurdita takového uspořádání vynikne 
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především v seznamu filmografie, na němž se skví celkem 25 záznamů na kapitolu, 
která čítá 22 stran a pojednává o jednom (!) filmovém zpracování výše zmíněné knihy 
vzpomínek Fernanda Gabeiry.

Na vině je podle mého především sám důvod, proč tato monografie vznikla. Nejde 
o upravenou dizertační práci, ani o část habilitačního spisu (čímž nechci tvrdit, že by 
snad autorka neměla na habilitaci nárok!). Publikace vznikla v rámci výzkumného 
projektu Evropského sociálního fondu „Literatura a film bez hranic: Dislokace a re-
lokace v pluralitním prostoru“, řešeného na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jde 
o jeden z klíčových projektů tamní Filozofické fakulty, v jehož rámci publikují vědci 
z mnoha různých fakultních pracovišť. Propojení literatury a filmu je chvályhodný 
a mnoha jinými publikacemi v rámci tohoto grantu potvrzený svazek, ovšem v pří-
padě této monografie toto spojení prostě nefunguje. Nejde jen o rozsah (čtyři knihy 
proti jednomu filmu) a nedostatek jakéhokoli syntetizujícího závěru. Jistou výjimkou 
je v tomto ohledu „filmová“ kapitola, která ovšem ke knižní předloze metodologicky 
odkazuje spíše z hlediska literární historie než kritiky. Nadto i tato část již byla pu-
blikována dříve, dokonce podle názvu publikace (Relokace v literatuře a filmu) patrně 
v rámci stejného grantu jako hodnocená monografie. Toto lze podle mého označit 
za recyklaci textů.

Struktura publikace, v níž jsou čtyři pětiny rozsahu věnovány literatuře, nazna-
čuje, že Burianová využila grantového rámce, dříve napsané texty doplnila o nové 
postřehy a kulturněhistorický úvod a vydala jako novou knihu.

Samozřejmě se nabízí otázka, zdali mají takovéto publikace, potažmo granty, 
smysl. V případě publikace Brazilská próza v období vojenské diktatury a její filmové 
ozvěny se smysl skrývá především v nezpochybnitelné erudici a přehledu autorky 
v oblasti, v níž se v českém prostředí orientuje jen málo lidí. Politickohistorický ex-
kurz je skvělý a v českém kontextu naprosto ojedinělý. Burianová poskytuje fundo-
vaný vhled do problematiky a vzhledem ke statusu monografie, která nešla do běžné 
distribuce a může být distribuována pouze v režimu open access, tedy bezúplatně, jde 
o vítaný příspěvek do fondů knihoven po celé České republice. Cílové publikum této 
monografie je možná nepočetné, ovšem kniha bude k dispozici v knihovnách po de-
setiletí. Jako jeden z mála příspěvků o podobě moderní brazilské literatury v českém 
literárněhistorickém kontextu lze tedy monografii Burianové přivítat.


