
Posudek diplomové práce Zuzany Beňové 

Octavio Paz - buddhismus a Lévi-Strauss, dvě transformace: 
východní moudrost a strukturalismus pod vlivem hispanoamerického myšlení 

V názvu diplomové práce došlo oproti původnímu titulu v zadání k modifikaci, která 

není stylisticky příliš šťastná. Autorka se pokusila zpracovat velmi náročné téma, 

interpretující poetiku a myšlení Octavia Paze v kontextu jeho rozlehlých duchovních zájmů 

napříč různými kulturami. Tento pokus, v němž Zuzana Beňová využívá i studia svého 

druhého oboru filosofie, je třeba ocenit pro snahu pochopit některé evropské a asijské 

myšlenkové souvislosti děl mexického spisovatele, jenž uvažuje na jejich pomezí; je zde 

cenné více samo hledání než jeho výsledek. 

Autorka rozebírá nejprve poezii a posléze eseje Octavia Paze z šedesátých let, kdy 

pobýval v Indii a zájem o východní kultury je v jeho myšlení i obraznosti nejvíce patrný. 

Zároveň v téže době (i dříve) věnoval mexický esejista i některé úvahy strukturalismu. 

Pazovo dílo tak opravňuje volbu tématu - i když jde, jak řečeno, o úkol značně ambicióznÍ. 

Ke kvalitám práce podle mého názoru patří na prvním místě komentování básnických 

textů. Vybrané básně interpretuje Zuzana Beňová s porozuměním pro jejich celkový význam 

a s vnímavostí pro stěžejní motivy. Její smysl pro víceznačnost veršů se výrazně ukazuje 

zejména v interpretaci složitě komponované Pazovy básně "Bílá". Velmi dobrý je motivický 

rozbor básnické prózy "Gramatický opičák", kde oceňuji i rozlišení různých žánrových rovin 

textu. 

Pasáže věnované esejům přinášejí více či méně výstižné shrnutí jejich reflexe: synopse 

Pazových myšlenek je formulovaná se střídavým úspěchem, místy vyzrále (např. na s. 44 

rozdíly v myšlení Západu a Východu), jinde spíše nejasně (např. na s. 49, druhý odstavec, 

Pazův pohled na Lévi-Strausse). 

Autorka uvádí některé motivy a aspekty Pazova vidění světa do souvislostí s indickou 

kulturou. Tyto postřehy jsou většinou přesvědčivé, přičemž je třeba zvláště ocenit 

obeznámení s východní filosofií a náboženstvím; nejzdařilejší je i z tohoto hlediska 

interpretace "Gramatického opičáka". Zájem o tuto kulturu dokládá také obrazová příloha. 

Z obou souvislostí Pazova díla, které si Zuzana Beňová vybrala za téma práce, je ta indická 

propracovanější a vyznívá přesvědčivěji. 

Problém spatřuji v pasážích, které se dovolávají strukturalismu a hovoří o něm jedním 

dechem s východními kulturami. Během konkrétní interpretace básní se mísí souvislosti 

strukturalismu a buddhismu, bez rozlišení tohoto západního racionalistického směru a 

východní filosofie. K tomuto rozlišení autorka později dospěje v obecné rovině (například v 

již zmíněné formulaci na s. 44). Ale promyšlení rozdílů, jejich napětí nebo jejich případného 

přesáhnutí není myslím dostatečné ani teoreticky, ani ve spojení s analýzami děl. Autorčin 

názor naznačují poznámky o "syntéze západního (či euroamerického) a východního 



(indického) myšlení" (s. 31) či o zapojení různých kultur do všezahrnující Pazovy básnické 

vize. Přece však takové spojení není snadné a bylo by třeba hledat, jak je vůbec možné (např. 

by se podle mého názoru dalo hledat společné pole v představě "sítě vztahů" aj.). Ovšem 

charakteristika strukturalismu je dosti zjednodušená či bere v úvahu spíše jeho odvar než 

dynamické pojetí, jaké zastával Mukařovský. Zůstává nejasné, co autorka míní vlivem 

strukturalismu v Pazově poezii, a tedy co vlastně Paz opustil několikrát zdůrazněným 

pozdějším přechodem od strukturalismu k poststrukturalismu. Možná by diplomantka mohla 

při obhajobě ozřejmit, v čem spatřuje Pazův "literárně strukturalistický záměr" (s. 31). 

Připouštím ovšem, že charakterizovat z nadhledu myšlenkové světy různých kultur je 

nárok přesahující diplomovou práci; snad mělo její těžiště ještě výrazněji zůstat u asijských 

souvislostí Pazova díla (domnívám se, že možná by se dal v Pazově přístupu najít rozpor mezi 

potřebou kritické analytičnosti a touhou po celistvosti, mezi distancí a příslušností k světu, 

který on sám pojmenoval v úvahách o rozporu mezi ironií a analogií). Avšak oceňuji, že 

v résumé autorka dospívá kjasnější a vyzrálejší formulaci - v tomto vyzrávání je naplněn 

smysl diplomové práce. 

K nebezpečím sklonu k filosofii při interpretaci literárních děl patří občas toporné 

formulace (zejména na počátku práce); opatrněji by se mělo zacházet s pojmy jako 

"transcendence" nebo "bytí". Styl této práce také občas trpí zakolísáním v terminologii ("tři 

sbírky básní a deset vydání v próze", s. 5, "novely Juana Rulfa", s. 38); nejzávažnější je 

patrně nedomyšlené užívání slova mystika (např. s. 16), která je Pazovi myslím vzdálená; i 

přívlastek tajemný je někde použit tuším spíše z určité konvence. 

Jazyk práce by místy zasloužil zredigování, zejména v psaní bibliografických odkazů 

v poznámkách pod čarou i v Bibliografii; místy v deklinaci ciZÍch jmen; Jakobson má 

uvedeno jiné křestní jméno; zbytečně se při opakovaných zmínkách opakují názvy děl vždy 

znovu dvojjazyčně; neměly by kolísat české překlady názvů: Gramatický opičák I Gramatická 

opIce (osobně bych zůstala u Opičák gramatik), Východní svah I Východní břeh; u 

existujících českých překladů není namístě hledat jiné názvy (Rayuela - Skákací panák, 

Divoké myšlení). Citáty z primární literatury by měly být důsledně uvedeny i v originále -

chybí v první části rozboru El mono gramático. Chybí résumé ve španělštině. 

Bibliografie obsahuje postačují výběr knih a autorka se se sekundární literaturou 

průběžně umí vyrovnávat (zbytečný je příliš letmý odkaz na Kanta). 

Domnívám se, že Zuzana Beňová se s obtížným tématem vyrovnala způsobem 

splňujícím nároky na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě. 
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