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Téma, které si Eliška Marková zvolila pro svou diplomovou práci, není snadno 

pojednatelné. Mexická řeholnice Juana lnés de la Cruz, autorka výše zmíněného díla, je nejen 

vrcholným zjevem hispanoamerického písemnictví koloniální epochy, ale ojedinělým 

fenoménem amerického i evropského barokního cítění a myšlení. Její osobnosti, jejímu dílu a 

její době byla věnována rozsáhlá a názorově a metodologicky rozrůzněná kritická pozornost. 

Eliška Marková si je této okolnosti vědoma, ale nenechává se jí ochromit. Nepodniká svou 

exkurzi do světa sestry Juany lnés de la Cruz bez opor kritické literatury, ale na druhé straně 

neusiluje o kompilaci různorodých soudů. Dva citáty ze sekundární literatury, uvedené 

v prvních dvou odstavcích práce (Tomáš Halík a Octavio Paz), naznačují, kam bude její 

uvažování směřovat: k pokusu uchopit Odpověď sestře Filotei de Za Cruz jako Juaninu 

interpretaci své osoby, svého díla a své doby. Ale myslím, že dalším, byť méně zjevným 

záměrem je pokus o sebeinterpretaci vlastní, tedy autorky práce. 

Práce je jasně a přehledně strukturována: od dobových souvislostí k osobě Juany lnés de la 

Cruz a jejímu dílu a v jeho rámci pak k dvěma stěžejním prózám: "dopisům" , které nebyly 

dopisy. V úvodních kontextových kapitolách se Elišce Markové podařilo neplýtvat 

informacemi, ale říci vše, co pokládala za závažné pro následující výklad Odpovědi a textu, 

který ji podnítil - Athenagorického dopisu. 

Athenagorický dopis (zůstávám u českého překladu názvu, který zvolila autorka, snad ve 

shodě s J. Forbelským, i když nepokládám ani jednu z existujících českých variant za plně 

uspokojující) je spis teologické povahy ajeho interpretace vyžaduje jistou míru příslušné 

odbornosti. Diplomandka se opírá především o O. Paze a 1. Zavalovou, což, při vší úctě k 

jejich erudici, nejsou teologové. Tím nechci znevěrohodnit soudy v této kapitole vyslovené, 

jen poukazuji na nástrahy, které text klade "laickému" čtenáři. Otázky Boží milosti a 

svobodné lidské vůle jsou navíc jak v kázání portugalsko-brazilského jezuity A. Vieiry tak 

v luanině kritické odezvě pojednány odpovídajícím barokně konceptuálním jazykem (u 

Vieirova textu je třeba ještě vZÍt v úvahu, že není jasné, v jakém jazyce ho četla sestra luana, 



případně její kritici, ať už současní nebo pozdější). Ještě k českému překladu původního 

názvu Juanina kritického rozboru Vieirova kázání (Crisis sobre un sermón): nemyslím, že 

povaze textu odpovídá titul Krizejednoho kázání; "crisis" zde podle mého názoru znamená 

kritické pojednání. 

Nicméně chci konstatovat, že kapitola věnovaná Juanině kritice Vieirova kázání vytváří 

dobrý základ pro následující důkladnou a poutavou analýzu Odpovědi. E. Marková naznačila 

již v titulu práce, že chápe toto dílo jako "střet rozumu a víry". Mám za to, že jde o obrazné 

pojmenování složité povahy daného textu, celého díla Juany lnés de la Cruz, její osoby a 

doby, ve které žila a tvořila. Protiklad rozumu a víry vnímám jako synekdochu, kterou chce E. 

Marková postihnout hlubokou vnitřní rozpornost Juanina intelektu, její životní i tvůrčí 

zkušenosti a barokního ducha, který je formoval a byl jimi spoluutvářen. Ale zároveň v této 

rozpornosti dává nahlédnout do jedinečnosti díla ajeho tvůrkyně. 

Diplomní práce Elišky Markové je dobře formulována a až na několik prohřešků proti 

shodě v rodu v českém minulém času, skloňování jména Filotea a české interpunkci (včetně 

titulu Halíkova citovaného díla) je i korektní. Oceňuji autorčino úsilí, které věnovala (se 

zdarem) vlastnímu překladu Odpovědi. Nemyslím, že zde šlo o pohrdnutí výborným 

překladem Josefa Forbelského, ale o potřebu zmocnit se textu vlastními výrazovými 

prostředky. To by odpovídalo základní povaze této práce. Podle mého názoru je pojata jako 

bytostně osobní, byt' odborně poučená reflexe časově i prostorově odlehlého díla 

z perspektivy mladé ženy na počátku jednadvacátého století. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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