
Oponentský posudek diplomové práce Alžběty Strachotové  

„Má duše moři podobá se“. Přírodní motivy v díle Alfonsiny Storni 

 

Předložená diplomová práce je cenná již zvoleným tématem: Alžběta Strachotová si vybrala 

tvorbu Alfonsiny Storni, jedné z vrcholným básnířek pozdní fáze modernismu. Její poezie 

plná symbolů a autobiografických odkazů není jednoduchá, ale z práce je od počátku patrné 

čtenářské okouzlení, které je ovšem doprovázeno znalostí kontextu a porozuměním textu. 

Úvodní kapitola nás seznamuje s básnířčiným životem, který je podán velmi poutavě, s citem 

pro klíčové momenty, které utvářejí plastický obraz osobnosti A. Storni. Posléze se autorka 

zaměřuje na dobový umělecký kontext a snaží se vymezit a vzájemně k sobě vztáhnout 

termíny modernismus, postmodernismus a avantgarda. Je samozřejmě, že se musí jednat o 

pohled zjednodušený, neboť – jak autorka upozorňuje – podstatou třeba právě modernismu 

je jeho synkretismus a mnohoznačnost, přesto bych si dovolila upozornit na několik bodů: 

Konstatuje-li autorka na s. 12, že modernisté „fascinováni novými vědeckými poznatky, 

ponořují se zároveň do světa tajemné mystiky a rozumem nevysvětlitelných skutečností,“ je 

to právě proto, že jejich fascinace vědou je ambivalentní: se zájmem sledují její výdobytky, 

ale upozorňují, že tím se prostor nevysvětleného neredukuje a že zbožštění vědy může vést 

ke stejnému fanatismu jako náboženská víra. 

Alžběta Strachotová postihuje podstatu modernistické obnovy poezie: rozšíření lexika, 

melodičnost, neobvyklá metra a především rytmus, který má být odrazem rytmu kosmu (jak 

shrnují slavná slova O. Paze). Proč tomu tak ale je?  

Problematický je i termín postmodernismus, který může v hispánské oblasti označovat onu 

pozdní fázi modernismu (k níž bývá řazen třeba i H. Quiroga či L. Lugones), v obecném 

povědomí se však postmodernismus stýká s postmodernou, tedy dobou současnou; proto 

bych s termínem postmoderna zacházela velmi opatrně, neboť může dojít ke smíšení pojmů 

a zcela odlišných epoch. 

Nejzajímavější se rozhodně jeví druhá, stěžejní část práce (tedy od 4. kapitoly), v níž se 

Alžběta Strachotová zaměřuje na samotnou poezii zvolené básnířky. Pro svou analýzu a 

interpretaci si volí především přírodní motivy, což se ukazuje jako velmi příhodná volba. 

Studentka dokazuje, že živly, rostliny a zvířata prostupují sbírky A. Storni a jsou nositeli 

mnohovrstevnaté a nesmírně sugestivní symboliky (např. v básni „Ponurá noc“ poukazuje 

autorka na obraz šelem, které snědí básnířce jazyk a rozervou ruce – nemůže to být také 

proto, aby nemohla mluvit ani psát?). Především část věnovaná moři je fascinující a Alžběta 

Strachotová prokazuje velký cit pro poezii a básnický jazyk.  

Autorka se brání jednoznačným soudům, nechává poezii její nedořečenost; v tomto cenném 

přístupu mě rušila jen občasná stanoviska k autobiografičnosti básní (např. s. 32) – jak totiž 

rozhodnout, kde je autobiografické čtení na místě a kde ne? Není možné s ním zacházet spíš 

jako s jednou z možností? 



Co se týče formální a stylistické stránky, je práce psána vyzrálým jazykem a autorka dobře 

pracuje se sekundární literaturou; co je však nejcennější, jsou její překlady básní, které jsou 

uvedeny na konci práce spolu s originálním zněním. Alžběta Strachotová nevytvořila jen 

„pracovní“ převody, ale opravdové básnické ekvivalenty, které hýří symboly, metaforami, 

apod. Myslím, že alespoň vybrané strofy mohly figurovat už v textu práce, kde by čtenáři 

nabídly ucelenější pohled než jen jednotlivé verše. 

(Jen dvě malé připomínky: na s. 51 uvádí autorka, že báseň „Zbloudilá ovce“ končí rýmem na 

dlouhé i; ve španělštině se nejedná o délku, ale o přízvuk. A proč autorka soudí (s. 46), že 

rým v básni „Bouře“ pokulhává? Domnívám se, že asonance je ve španělsky psané poezii 

zcela přirozená.) 

Závěrem bych ráda konstatovala, že práce Alžběty Strachotové zcela splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci. Proto ji samozřejmě doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 
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