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Identita v románech Marcia Veloze Maggiola 

 

Psát o současných, v českém prostředí fakticky neznámých autorech je pro studenty 

náročné, zároveň ale velmi podnětné – objevují málo prozkoumané světy nejen pro sebe a 

své kolegy, ale i pro nás, vyučující. Možnost sledovat vznik práce Miroslava Schlaicherta a 

poté její četba tak pro mne byly velkým literárním dobrodružstvím. Výběr autora a klíčového 

tématu jeho tvorby považuji za vynikající. A téma identity je dnes obzvlášť palčivé. 

 Jak autor práce trefně poznamenává, Dominikánskou republiku známe většinou jen 

jako tropický ráj, jako turistickou destinaci, a i o její historii toho příliš známo nebývá a pokud 

ano, pak jsme nejspíš četli román Kozlova slavnost Peruánce Maria Vargase Llosy. 

 M. Schlaichert nám chce ovšem nabídnout pohled zevnitř, a proto nás po krátkém 

historickém úvodu seznamuje zevrubně s problematikou dominikánské identity, která se 

formuje v kontaktu a napětí s tou haitskou; autor poukazuje na otázku míšenectví – 

Maggiolo dokonce hovoří o „nejmulatštější zemi světa“ – a dále se věnuje antihaitianismu, 

folklóru a vúdú a v neposlední řadě období Trujillovy diktatury, která budovala 

dominikánskou identitu právě na základě konfliktu s jiným, odlišným, haitským. Byť je tato 

část práce spíše sociologická a historiografická, působí jako nedílná a důležitá součást 

předloženého textu, je psána čtivě a přitom ne povrchně a přispívá k pochopení literárního 

zobrazení dominikánské společnosti.        

 Také kapitola věnovaná Marciu Veloz Maggiolovi není přehledem života a díla, ale 

spíše sondou do autorova myšlení a názorů, které promítá do svých děl. Maggiolo se jako 

vystudovaný archeolog a historik vyslovuje k různým problémům Dominikánské republiky, 

aniž by to ovšem ubíralo jeho textům na literárnosti. Autor práce navíc ukazuje, jakou roli 

hraje v Maggiolově tvorbě imaginace, fantazie a mytická rovina.    

 Druhá, stěžejní polovina diplomové práce se zabývá dvěma Maggiolovými romány: La 

biografía difusa de Sombra Catañeda a El hombre del acordeón. Mirek Schlaichert nabízí 

komplexní analýzu textů – zajímají ho postavy, hlavní motivy i románová forma.  Prokazuje 

schopnost propojovat zkoumané romány s jinými díly hispanoamerické literatury 

(Carpentier) a s názory literárních kritiků. Analýza je velmi čtivá, zároveň odborná a 

pronikavá. Kapitolky věnované městečku Barreru či identitě a paměti jsou vynikající a 



odkrývají mnohovrstevnatost Maggiolových románů. Oceňuji, že i zde jsou odkazy na dějinné 

události a politické zvraty způsobem jak lépe porozumět literárnímu diskurzu – a ne naopak. 

U obhajoby bych se ještě ráda vrátila k otázce, co je tedy dle Maggiola pro dominikánskou 

identitu zásadní, a jestli ve svých textech navrhuje, jak řešit dlouhotrvající animozitu vůči 

Haiťanům.           

 Jazyková a formulační úroveň textu je vynikající, stejně jako práce se zdroji a 

sekundární literaturou.          

 Miroslav Schlaichert předložil soustředěnou a v mnoha ohledech objevnou 

diplomovou práci, kterou rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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