
Posudek vedoucí bakalářské práce Markéty Žůrkové 

Přírodní motivy v díle Gabriely Mistralové 

 

Gabriela Mistral patří k předním hispanoamerickým básnířkám; v roce 1945 získala Nobelovu 

cenu za literaturu, což ji – spolu s působením v diplomatických službách – učinilo rovněž 

významnou propagátorkou hispanoamerické literatury a kultury ve světě. V souvislosti s její 

básnickou tvorbou by bylo možné se zaměřit na témata lásky, Boha, bolesti aj. Markéta 

Žůrková se rozhodla pro další klíčový element: přírodu.      

 Jak hned v úvodu poznamenává, příroda se objevuje v díle G. Mistral v různých 

podobách, jako vyjádření osobních prožitků i jako symbol Ameriky, proto se rozhodla 

klasifikovat a analyzovat přírodní motivy podle čtyř živlů: země, vody, vzduchu a ohně. 

 Chtěla bych zmínit, že si obecně velmi cením výběru poezie jako tématu bakalářské 

práce. Číst poezii a psát o ní není nikdy snadné a i na úrovni jazyka to vyžaduje velkou 

koncentraci a cit pro umělecký text. Myslím si, že Markéta Žůrková tuto schopnost prokázala 

a odhodlala se i přeložit některé ukázky, které nenašla v českém překladu. Uvádí, že jde o 

překlady pracovní, neaspirující na uměleckou kvalitu, přesto jsem v několika příkladech cit 

pro jazyk a poezii viděla.         

 Práce má obvyklou strukturu, kterou autorka dobře využívá: seznámení s autorkou a 

poté s literárním kontextem. Charakterizovat stručně a výstižně modernismus není snadné, 

M. Žůrková ovšem dokázala pojmenovat několik klíčových momentů: synkretismus, touha po 

změně, básnický experiment apod. Poté se vyjadřuje k postmodernismu (ovšem 

v hispánském slova smyslu), k němuž bývá G. Mistral (spolu s Lugonesem či Quirogou) 

řazena; zdůrazňuje důraz na každodennost, zájem o krajinu atd., aniž by se vytratila snaha o 

dokonalý jazyk a text. S ohledem na tvorbu chilské básnířky jsou tyto skutečnosti důležité, 

stejně jako připomenutí silné „generace“ vynikajících ženských básnířek.   

 Stručná třetí kapitola shrnuje tvorbu G. Mistral a zastavuje se u jednotlivých sbírek a 

jejich témat. Žůrková zdůrazňuje propojenost celého díla, důraz na krásu a význam 

každodenních věcí a událostí, hledání Boha, který je všude a ve všem – i v bolesti. 

 Jádro práce představuje čtvrtá kapitola. Markéta Žůrková na konkrétních příkladech 

ukazuje přítomnost a význam jednotlivých přírodních motivů. Dobře pracuje s ukázkami a se 

sekundární literaturou – vychází především z prací Gastona Bachelarda. Nesmírně zajímavá 



je kapitola věnovaná zemi, konkrétně hoře: symbolika And u Mistralové je dobře známá, 

Žůrková připomíná i vertikální cestu k nebi, k Bohu. Naopak kapitolka o ohni je zbytečně 

stručná, jakoby neukončená. Proto bych se k tomuto živlu ráda vrátila u obhajoby: Je možné 

oheň nějak vztáhnout k ostatním živlům, např. vodě?     

 Až na drobné nedostatky Markéta Žůrková předložila dobře strukturovanou, 

obsahově i formálně zvládnutou bakalářskou práci, která navíc ukazuje na její zaujetí 

tématem a cit pro básnický výraz. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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