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Hana Matochová využila svého studijního pobytu v Mexiku k námětově originální práci, 
která si klade za cíl zmapovat současnou mayskou poezii. Slovem zmapovat myslím vymezit, 
popsat, zanést do souřadnic, případně odtajnit její kódy, učinit ji přístupnou a čitelnou i pro 
neznalce. Pro tento náročný úkol se autorka vyzbrojila rozsáhlou sekundární literaturou, která 
se však někdy obrací proti ní. K tomuto problému se ještě vrátím. 

Uvodní kapitoly je možné chápat jako přípravné, jako jisté aranžmá scény, na níž chce 
představit současnou mayskou poezii. Dotýká se v nich závažných problémů, jakými jsou 
začlenění soudobé mayské tvorby do kontextu mexické literatury, bilingvní podoba nových 
děl a s ní spojená problematika recepce a překladu, souvislost úsilí o obnovu mayského 
autochtonního písemnictví se soudobými kulturně společenskými proudy a tendencemi uvnitř 
Mexika, v Latinské Americe i obecně ve světě (nebo alespoň v euroamerické zóně). Z nich za 
nejzávažnější pokládá hledání národní (americké) identity, které přesahuje do moderní doby z 
19. století, a postmodernismus, kterému autorka věnuje zvláštní pozornost. Dále informuje o 
konkrétních formách mayského kultumI'ho obrození - institucích, vzdělávacích akcích, 
tvůrčích dílnách - a způsobech jejich řízení a financování. 

Za stěžejní pokládám kapitoly věnované významu slova, tradici orality a vztahu ústní 
slovesnosti a textu. Zejména poslední z nich, založená na analýze slovesného díla mayského 
literáta Jorgeho Miguela Cocoma Peche (který zřejmě zásadně přispěl ke vzniku práce aje 
jakýmsi jejím "patronem"), dokazuje, že Hana Matochová dovede skloubit teoretickou 
průpravu a detailní práci s konkrétním slovesným projevem. Rozbor knihy Cocoma Peche Los 
Secretos del Abuelo je živý, sdělný a přesvědčivý a ústí v závažná zjištění o vztahu narativity 
orální slovesnosti a kolektivní zkušenosti, o její subjektivizaci a lyrizaci v písemném 
projevu, o stírání žánrových hranic příznačném pro soudobou mayskou tvorbu (což by bylo 
v souladu s postmoderní estetikou, zmiňovanou na počátku práce). 

Také komentovaná antologie ,,3+ I ", v níž H. Matochová představuje čtyři soudobé 
mayské literáty, je zajímavá a nepochybně přínosná a vytváří svébytný celek. Je do ní, stejně 
jako do předchozí části, vloženo velké a záslužné překladatelské úsilí, které dokládá autorčiny 
vlohy pro translaci. Tato prokázaná schopnost pokud jde o texty "krásné" literatury však 
trochu nepochopitelně kontrastuje s neobratností, nepřesností a mnohdy i malou 
srozumitelností některých českých překladů citované odborné literatury. 

Práci ještě doplňuje vedle povinných souhrnů několik nesporně zajímavých příloh, které 
s prací souvisí někdy volněji, jindy podstatněji (mám na mysli rozhovor s Cocomem Pechem, 
který, právě pro závažnost této osobnosti v celé autorčině práci, by asi měl být přeložen, aby 
byl v souladu s jazykovou podobou práce). 

Vrátila bych se ještě ke své úvodní poznámce o sekundární literatuře. Její soupis je 
úctyhodný, ale nemohu se ubránit dojmu, že kvantita a různorodost zdrojů, myšlenková 
náročnost některých z nich a různá dostupnost v různých fázích práce na tématu (ztěžující 
ověřitelnost a přesnost citací) a někdy i přílišná závislost na nich autorčině práci spíš uškodily. 

Tak např. se domnívám, že formulační neprůhlednost a neuchopitelnost některých pasáží 
- zvláště Úvodu a prvních dvou kapitol práce - je způsobena zmíněnou závislostí na 



pramenech a snahou o jejich maximální kondenzaci, jíž nepředcházelo důkladné osvojení 
problematiky, o níž pojednávají. Autorka se na třiceti stranách pokouší o jakýsi souhrn 
problematiky v souřadnicích literárně-historických, sociologických, lingvistických a 
filozofických, který podepírá četnými odkazy na příslušnou odbornou literaturu. Jako červená 
nit se těmito úvahami táhne koncept postmodernismu. Sama myšlenka uvést projevy současné 
mayské poezie do souvislosti s tzv. postmodernitou mi připadá zajímavá a nosná. Ale 
diplomandka se zaklíná postmodernismem, a některými jeho ikonami, aniž je dostatečně 
asimilovala. Tak např. odkazy na Derridovu dekonstrukci by mohly být podnětné (transgrese, 
rušení hranice mezi vnějším a vnitřním atd.), kdyby nebyly devalvovány nepřesnostmi 
v citacích a odkazech, které vzbuzují pocit, že autorka zmiňované dílo zná pouze z letmého 
pohledu na internet, a ještě na špatnou stránku. Titul bratislavského vydání Derridových prací 
je opakovaně včetně závěrečné bibliografie uváděn chybně; koncept derridovské "diference" 
- fr. différence - autorkou je uváděn ve tvaru "diferance" (6) - není objasněn atd. Výmluvný 
je v tomto ohledu odkaz na E. Volka (28). Česko-americký hispanista je chybně citován 
(" ... jde v podstatě o ... " má být " ... v podstatě jde o ... "), citace je opakovaně chybně datována 
(studie vyšla vč. 14 a nikoli 17 Světa literatury), ale hlavně jeho text se mi zdá nepochopen. 
Volek rozhodně nesdílí nadšení postmodernismem; svou studii uvádí tím, že poukazuje na 
zavádějící mechanický přenos termínu do hispánského kontextu. Vysvětluje, co přesně 
znamená v hispánské historii umění a literatury slovo "postmoderní" a jak je vzdáleno 
frekventovanému konceptu anglo-americkému. Ostaně další ocitovaný autor - Martín
Barbero - sleduje něco podobného v rovině sociologické, i když z českého překladu to není 
tak patrné. Ještě k vlastnímu postmodernismu. Jde o velice komplexní jev, existuje k němu 
rozsáhlá a navzájem si odporující literatura, jeho koncept se, jak jde čas, mění. Už proto není 
možné se jím zaklínat tak, jako to činí autorka hned na str. 2: "Pokusme se oprostit od těžkého 
barokního hávu" Gakého?)"a nabídněme mayským intelektuálům zrcadlo postmoderního 
směru, jenž úspěšně hájí své ideje na poli různých umění". Také citát z Welsche (13), byť je 
na místě v autorčině uvažování o variabilitě současné mayské tvorby, působí, jakoby přinášel 
konečné řešení všech problémů současné doby. 

Tento sklon k využití odborné autority (někdy zcela odůvodněný, jindy spíš nahodilý), 
může působit až komicky. Mám na mysli odkaz na "geniálního" Borgese (14) a z kontextu 
vytržený citát z jeho Ars poetica, týkající se vztahu originálu a překladu. Kdybychom ho 
chtěli domyslet do důsledků, tak by překladatel byl svébytným a zcela nezávislým tvůrcem, 
zmizely by problémy autorských práv, plagiátů atd. Ale pokud diplomandka tento názor bere 
za svůj, nechápu, proč nepokládá za nutné uvést jména překladatelů, z jejichž "díla" cituje (v 
tomto případě M. Houskovou, u knihy Popol Vuh J. Slavíka). Chce li v duchu Borgesově 
tvrdit, že jsou zbytečná, pak je zbytečné i jméno Borgesovo. 

Práci také poškozují některé terminologické chyby ("kvarteto" místo správného kvartet, 
34, 75 ajinde), chyby v české frazeologii ("na úkor" místo kvůli, 75; "nestraní se" místo 
nevyhýbá se, 73). Některé tvary slov vzbuzují pochybnost, zdajde o pouhý překlep nebo 
chybné užití slova. Např. na str. 32 ve formulaci "Přestože lyrika může být kritizována jako 
přežitý literární zjev ... " jde asi o jev; soud je sám o sobě sporný. Na stejné stránce "Současná 
indiánská tvorba nevystupuje z mystického hávu ... " - pravděpodobně mýtického? 

Závěrem: Diplomová práce Hany Matochové je v české iberoamerikanistice objevná. Je 
v ní uloženo velké množství cenného materiálu a jsou naznačeny cesty, jak s ním dál 
pracovat. Měla by být v nějaké podobě dána k dispozici širší veřejnosti - nabízí se publikace 
studie, českého výboru textů, komentované antologie atd. V tom případě bych se domnívala, 
že by jí prospělo "zeštíhlení", větší soustředěnost (někdy méně bývá více), větší kázeň při 
práci s prameny, zpřesnění a zprůhlednění formulací. V současné chvíli práci doporučuji 
k obhajobě. 
V Praze 13.9.2007 Doc. PhDr. Hedvika Vydrová 
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