
Posudek diplomové práce Zuzany Beňové Octavio Paz - buddhismus a Lévi-Strauss - dvě 

etapy transformace: východní moudrost a strukturalismus pod vlivem hispanoamerického 
myšlení 

Diplomová práce Zuzany Beňové je už podle názvu skutečně ambicióznÍ. Vzhledem 
k tomu, že autorka byla pro práci disponována také studiem filozofie a s ním související 
schopností abstraktního myšlení, dal se očekávat zajímavý výsledek. Toto očekávání však 
bylo, v mém případě, naplněno jen částečně. 

Výše zmíněné dispozice se projevily v některých částech textu velmi zdařile, zvláště 
při rozboru pojednávaných Pazových děl a zároveň také v některých dílčích vymezeních 
rozdílů myšlení Západu a Východu. Přesuňme se nyní k některým, jak se domnívám, 
diskutabilním aspektům práce. 

Jako jeden z inspiračních zdrojů pro napsání básně BIanco zmiňuje autorka teorii 
hudby Johna Cage. Nejsem schopen posoudit, jaký byl skutečný dosah Cageova vlivu na 
Paze, ale domnívám se, že ho nelze vyčerpat zmínkou o hudební teorii. Cage byl pod 
dominantním vlivem zen-buddhismu od sklonku čtyřicátých let, což se projevilo nejen v jeho 
hudebním díle. Aleatorika, dále "zrovnoprávnění" tónu a ticha, omezení role autora díla a 
naopak přesun dominance na interpreta jsou jen některé prvky, které se, jak plyne 
z předkládané diplomové práce, stýkají s dílem Pazovým. Slučování východní a západní 
tradice, a to nejen v čistě hudební rovině, se objevuje přibližně ve stejné době také ve Francii, 
tedy dalším místě, jež bylo Pazovi blízké. Mám na mysli tvorbu Oliviera Messiaena, např. 
jeho dílo Turanga1ila, symfonii ovlivněnou hinduismem, jež měla premiéru v roce 1948. Tyto 
autory a jejich snažení zmiňuji také proto, že Zuzana Beňová vícekrát mluví o neslučitelnosti 
obou systémů (přinejmenším do chvíle vzniku pazova díla z období, na něž se zaměřuje). 

Z oblasti literární, či šířeji duchovní, však ještě stojí za zmínku přinejmenším dílo 
Romaina Rollanda ze sklonku 20. let minulého století Mystický a činný život dnešní Indie či 
vyznání hinduisty Gándího o zásadním vlivu Kázání na hoře (novozákonní text) na jeho 
myšlení, stejně jako vlivu křesťanského myslitele Tolstého prostřednictvím jeho díla 
Království boží ve vás. Kázání na hoře dává dokonce Gándhí do přímé souvislosti se svou 
ideou akce nenásilí (k tomu viz diplomová práce str. 44). 

Takto se dostáváme k problematičtějšímu aspektu předkládané práce. Autorka se 
suverénně pohybuje ve východních naukách, zmiňuje i západní gnostickou tradici apod., ale 
kupodivu je jí zřejmě cizí znalost některých základních textů, jež budovaly myšlení Západu. 
Projevuje se to podle mne např. v jinak zdařilé interpretaci Pazových textů, v nichž je však 
možno nalézt též zřetelný odkaz k zásadním biblickým výrokům (na tyto konkrétní výroky je 
pak navázána v různých souvislostech řada dalších pozoruhodných myšlenkových linií, jež je 
rozvíjejí či s nimi polemizují apod.) a jež autorka prostě ignoruje. Přitom je zřejmé, že jejich 
znalost významně posouvá, rozšiřuje potenciál pojednávaných textů. Konkrétně mám na 
mysli odkaz ke knize Genesis 3,19 na začátku básně Aparición (str. 11), ještě závažnější je 
však, podle mého, odkaz k počátku Janova evangelia na začátku básně BIanco (str. 25). 

Na str. 51 čteme o západním náboženství, ve kterém "má smysl uvažovat o "Smyslu", 
v kterém se člověk po smrti rozpustí". Pokud vím, skutečně žádná odnož křesťanství nehlásá 
zánik individuality po smrti. Negativní teologie, která má pro hledání souvislostí mezi 
"teologií" Západu a Východu opravdu značný význam, je pouze okrajově zmíněna pod čarou. 

Neschopnost Západu proniknout do východního myšlení vzhledem k jisté 
"omezenosti" představ, zmíněná na str. 43, je demonstrována na problematice "aspektů boha 
Višnua". Tato demonstrace však, podle mého názoru, jasně odkazuje ke 
křesťanskému dogmatu o trojjedinosti božÍ. Nejde tu ale podle mne jen o neznalost, ale o 
srovnávání, a ještě značně problematické, naprosto různých "pater" obou systémů. Jak sama 
autorka zmiňuje, samotný buddhismus má mnoho podob, ale předkládá nám většinou plody 



vrcholné abstrakce, od kterých budou "prostí buddhisté" zřejmě vzdáleni podobně jako 
"prostí křesťané" od vrcholné křesťanské teologické spekulace. 

Další otevřenou oblastí problémů je vztah stavu společností a jejich duchovního 
zázemí, tak, jak jej autorka opravdu jen letmo naznačila. Bylo by samozřejmě neúnosné se 
tomuto tématu v práci podrobněji věnovat, ale tato otázka jistě není z hlediska hodnocení 
faktického působení obou duchovních systémů ničím okrajovým. 

Nyní k dalším věcem. Pojednání o strukturalismu je poněkud zkreslené, 
problematické rysy, jež autorka uvádí, lze přisoudit strukturalismu francouzskému, nikoli 
strukturalismu pražskému. Noam Chomsky nebyl strukturalistou, naopak se vůči 

strukturalismu negativně vymezoval. (Kromě toho, autorka píše chybně jeho příjmení, stejně 
jako uvádí chybné křestní jméno Jacobsonovo. Joyceův román se pak jmenuje Odysseus, 
nikoli Odyssea.) 

V textu dominuje, dnes dosti populární, slovo jinakost. Autorka je užívá poněkud 
volně, někdy ve významu odlišnost (str. 21 aj.), jindy zase rozličnost (str. 22 aj.). 

V práci chybí španělské resumé. Někdy jsou uváděny pouze překlady citátů, a to bez 
uvedení autora překladu, jinde jsou naopak uváděny úryvky pouze v originále. Bibliografické 
údaje jsou místy neúplné (např. 4, 23, 43, 56). Na celém textu je zřejmá jeho liknavá redakce 
ze značného množství překlepů, z častých odchylek od pravopisných pravidel, zvláště 

v oblasti interpunkce (např. 2, 3, 5, 12 ... ). Adjektivum "buddhistický" je psáno důsledně 
s jedním d. Nejednotné je psaní slz ve slovech filosofie/filozofie či filosofický/filozofický. 
Objevuje se občasná formulační nejistota, která bývá zdůrazněna porušováním pravidelné 
větné stavby a chybným skloňováním (např. české resumé, 2, 3, 10, 16 ... ). Z dalších 
nedostatků z oblasti tvarosloví je třeba zmínit chybné tvary přechodníků (např. 2, 6, 34, 38). 
Výše zmíněné jevy jsou na některých místech výrazně koncentrované, jinde ustupují do 
pozadí. V každém případě však rozptylují čtenářovu pozornost. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji s nemalými výhradami k připuštění 
k obhajobě. 
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