
z obhajoby disertační práce kandidátky: Markéty Riebové, 

konané dne: 29 .6. 2011 

Obor: románské literatury 

Téma práce: Básník a kronikář. Reflexe hispanoamerické skutečnosti v prozaických textech 

Octavia Paze a Carlose Monsiváise. 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise Jiří Pelán zahájil obhajobu. Představil přítomným kandidátku Markétu 

Riebovou a členy komise: školitelku kandidátky Annu Houskovou, oponentku Evu Lukavskou 

z Masarykovy univerzity a Jiřího Pechara z Filosofického ústavu Akademie věd. Ze zdravotních 

důvodů omluvil nepřítomnost oponentky Hedviky Vydrové. 

Školitelka Anna Housková seznámila komisi s kandidátkou. 

Kandidátka Markéta Riebová seznámila přítomné se svou disertační prací Básník a 

kronikář. Reflexe hispanoamerické skutečnosti v prozaických textech Octavia Paze a Carlose 

Monsiváise. Úvodem sdělila, že se práce rodila v delším časovém období a původně širší záměr 

se postupně zúžil na analýzu literárního díla dvou osobností mexické literatury (Octavia Paze a 

Carlose Monsiváise) a na zkoumání dvou literárních žánrů- kroniky a eseje. 

První část práce předkládá literární ztvárnění dvou způsobů chápání přelomových 

událostí z roku 1968 v Mexiku, a to v esejistické próze Octavia Paze Kritika pyramidy (Crítica 
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la pirámide, 1970) a Monsiváisově sbírce kronik Nezapomenutelné dny (Días de guardar, 1970). 

Základním cílem práce je dokázat, že vztah mezi esejistickou a kronikářskou literární tvorbou 

Octavia Paze a Carlose Monsiváise - kteří ve svých textech, ač z různých pohledů, hlouběji 

pronikli do historické, kulturní i sociální dynamiky mexické společnosti - není vztahem 

jednoznačné opozice či absence souvislostí, ale naopak vztahem komplementárním, který 

usnadňuje vzájemné pochopení textů patřících k tradici mexického liberalismu. 

Kandidátka poukázala na skutečnost, že výchozím bodem práce je pojetí historie jako 

diskurzu. Postmoderní přístup k zobrazování historie prostřednictvím literárních postupů, skrze 

které se autoři neprezentují jako nezaujatí pozorovatelé minulosti, ale jako účastníci vytváření 

historie, se v případě Octavia Paze a Carlose Monsiváise částečně potvrzuje i vyvrací. Na jednu 

stranu je možné charakterizovat Monsiváisovu a Pazovu interpretaci mexického roku 1968 jako 

dva „příběhy" lišící se od sebe různými druhy historické imaginace, která se u Paze zakládá na 

metafoře, kdežto u Monsiváise na ironii. Zároveň však oba autoři vykazují v celém svém díle 

neutuchající snahu dobrat se poznání a porozumění mexické minulosti i přítomnosti, která 

neodpovídá postmoderní tendenci relativizace. 

Octavio Paz a Carlos Monsiváis se však rozcházejí ve způsobu, jakým své vidění 

skutečnosti obrazně vyjadřují v próze. Pazovský esej se kritiku snaží skloubit s básnickým, 

analogickým chápáním skutečnosti, což pro některé čtenáře může znamenat redukci určitých 

částí v zájmu celku, pro jiné naopak pronikavý vhled do podstaty věci. U monsiváisovské 

kroniky je kritické a literární vidění skutečnosti vázáno na její věrohodnost a angažovanost, 

přičemž kritici tohoto postupu odmítají neskrývanou hybridnost kronikářského žánru. V eseji je 

ponechán velký prostor autorskému estetickému zpracování skutečnosti, zvýrazňuje se tím 

monologický postoj Octavia Paze. Kronika naopak umožňuje zachycení reality z různých úhlů 

prostřednictvím mnohosti hlasů a jiných kulturních projevů, které Monsiváisův hlas upozaďují a 

překrývají (ač je v ní samozřejmě obsažen). 

Druhá kapitola práce se na základě komentovaného čtení úryvků Pazova Lidumilného 

tyrana (El ogro jilantrópico, 1979) a dvou kronik z Monsiváisových Nezapomenutelných dnů 

zabývá problematikou žánru a způsobem, jakým se pěstování eseje u Octavia Paze či kroniky u 

Carlose Monsiváise promítá do jejich literárního ztvárnění reality. Teoretickou oporu nachází 
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autorka u Theodora W. Adorna v otázkách eseje a u Lindy Egan a Beth E. Jčirgensen v otázkách 

hispanoamerické literární kroniky. 

Třetí kapitola práce postihuje odraz procesu formování národní identity a moderního státu 

v porevolučním Mexiku v Pazově a Monsiváisově tvorbě. Zkoumá vytváření kulturních 

stereotypů v mexické společnosti na příkladu několika základních mexických témat: Malinche, 

smrti, pachucos. Teoretickou oporu nachází kandidátka především v textech Rolanda Barthese a 

Rogera Bartry. 

Kandidátka podotkla, že v práci se jí z časových důvodů nepodařilo zpracovat kapitolu o 

ideologické charakteristice Pazova a Monsiváisova díla a jejich veřejného působení, která nabývá 

zvláštní zajímavosti v našem středoevropském prostoru, a toto téma chápe jako další pokračování 

svého bádání v dané oblasti. 

Závěr práce diskutuje myšlenky L. Doležela a postmoderního vnímání zobrazení historie 

v historických textech, které podléhají pravdivostnímu hodnocení. 

Po představení disertační práce oponentky přednesly závěry svých posudků. 

Oponentka Eva Lukavská ve svém posudku na úvod konstatovala, že se kandidátce 

podařilo dosáhnout cíle, který si na začátku formulovala. M. Riebová přesvědčivě dokázala, že 

rozdílnost je jen jeden aspekt děl Paze a Monsiváise, za kterým však existuje společný 

fundament. Doktorandka vychází z historie coby příběhu, což je koncept, který je přijímán 

odlišně u filologů a historiků. Za zdařilou považuje oponentka Lukavská především poslední 

kapitolu „Labyrint mexické duše". Je věnována problematice mexické "národní psychologie", 

nad kterou se oba studovaní autoři zamýšlejí v souvislosti s mexickou národní identitou. Riebová 

se v této kapitole teoreticky opírá o práce Rolanda Barthesa a Rogera Bartry. S použitím postupu 

přesouvání významu z úrovně jazyka do úrovně mýtu, jak ho popsal Roland Barthes, vysvětluje 

vznik dvou z mnoha mexických mýtů determinujících uvažování o mexické národní psychologii. 

Proces vyprazdňování původního významu plného znaku (spojení označovaného a označujícího), 

který se postupně proměňuje ve formu, koncept a nakonec v nový znak - mýtus, doktorandka 

aplikuje na historickou postavu Cortésovy tlumočnice a partnerky Malinche a názorně ukazuje, 

jak se historicky doložená postava změnila v archetyp mexické ženy. Dalším příkladem jsou tzv. 
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pachucos, členové hispánské menšiny žijící na jihozápadě USA, kteří se v procesu mytizace stali 

symbolem provokace a nepřizpůsobivosti. 

Celkově nachází oponentka Lukavská v práci M. Riebové dvě pomyslné osy, kolem 

kterých se formují díla obou autorů. První osu odpovídající Pazovu pojetí tvoří esej - metafora -

absence vypravěče - národní historie - mýtus - transcedence - velký narrativ. Druhá osa 

charakterizuje Monsiváisovu kroniku a tvoří ji kronika - ironie - mnohost vypravěčů -

intrahistorie - fragmentárnost. Jisté upřesnění by si však zasloužily pojmy metafora a ironie, 

nosné koncepty doktorandčina uvažování. 

Disertační práci Markety Riebové hodnotí jako zdařilou po stránce obsahové i formální a 

zcela jednoznačně ji doporučuje k obhajobě. 

Druhá oponentka Hedvika Vydrová se ze zdravotních důvodů omluvila. Posudek shrnul 

předseda komise. Podle něj je předkládaná disertační práce Markéty Riebové v mnoha ohledech 

průkopnická v české hispanistice už tím, že se vedle dobře známého Octavia Paze věnuje 

svébytnému literárnímu odkazu dalšího pozoruhodného Mexičana, Carlose Monsiváise. 

Kandidátka se už dříve zasloužila o jeho první ucelenější uvedení do českého kulturního 

povědomí výborem z knihy publicistických próz a esejů Obřady chaosu. Pokus o soustavnější 

kritický vhled do Monsiváisova myšlenkového světa a jeho výrazových prostředků však 

zasluhuje pozornost i z pohledu, který přesahuje český kontext. 

Zatímco hispanoamerickému eseji byla věnována zejména v posledním čtvrtstoletí značná 

kritická a teoretická pozornost, kronika je na tom hůře. Odráží se to i v úvahách Markéty 

Riebové. Tam, kde usiluje o vymezení eseje ( obecně i v jeho specificky hispanoamerické 

podobě), se mohla opřít o spolehlivé průvodce (Adorno, Zea, Gómez Martínez, Aínsa, 

Housková). Reflexe kroniky je převážně novějšího data, je rozptýlenější a parciálnější. 

Předložená práce svědčí o tom, že Markéta Riebová se bezpečně pohybuje nejen na poli 

literárněkritickém a historickém, ale také v oblasti kulturních studií. Oponentka Vydrová dochází 

k závěru, že kandidátka na prvním místě poukazuje na shodnou potřebu obou tvůrců kriticky se 

zamyslet nad mexickou podstatou. Dále pak poukazuje na rozdíly v cestách, kterými se autoři 

ubírají. Paz chápe mexickou esenci jako výslednici sváru protikladných sil vyrůstajících ze 

společného duchovního a kulturního základu a vyjadřuje ji ve scelující metafoře, která zpětně 

modeluje její podobu. Monsiváisovi je vlastní demaskující ironie, s níž boří stereotypní nehybné 
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modely národního vědomí a obnovuje jeho autenticitu v chaosu každodennosti a proměnlivosti 

projevů populární kultury. 

Disertační práci Markéty Riebové považuje oponentka za vyzrálou interdisciplinární 

studii. Autorka dobře pracuje s rozsáhlou kritickou literaturou, má smysl pro strukturaci svého 

zkoumání, přesvědčivě argumentuje a výborně formuluje. Práce je nesporně přínosná, a to nejen 

v kritickém rozkrytí Pazova a zejména Monsiváisova díla, ale také v oblasti mexických 

kulturních studií. Práce plně odpovídá požadavkům kladeným na doktorské disertační práce. 

Bylo by vhodné, kdyby mohla být v nějaké podobě publikována. 

Následně kandidátka Riebová reagovala na posudky oponentek. 

V oblasti žánrového vymezení mexické literární kroniky je podle Riebové teoretického 

materiálu velice málo. Mnohé charakteristiky však literární kronika sdílí s esejem, přičemž se 

Riebová snažila na základě této podobnosti k pojetí kroniky přistoupit. Není si jistá, zda to z 

jejího textu vyplynulo, a chápe výtku oponentky Vydrové, že takový postup může mít za 

následek neucelenost a i jisté negativní vymezení kroniky. Kandidátka se snažila připravit 

historickou chronologii kroniky jako výpravného žánru, který podle některých kritických prací 

představuje předchůdce k Monsiváisovým textům. Základní rysy monsiváisovských textů se však 

váží k literární kronice, která se vytvořila v období modernismu svým specifickým zobrazením 

městského prostoru, jeho obyvatel a módních vlivů přicházejících do Mexika především 

z Francie. 

Komise se stručně vyjádřila k vystoupení kandidátky a dále se rozvinula diskuze k 

předloženým námětům. 

Školitelka Housková komentovala žánr „crónica", který je v literární historii málo jasně 

vymezen. Podotkla, že historický žánr kroniky popisující dobývání Nového Světa a novinářsko

literární „crónica", tak jak ji píše Monsiváis, mohou být jen obtížně spojovány, protože se jedná o 

dva odlišné žánry. Do češtiny se pojmy nesnadně překládají. 

Předseda komise Pelán rovněž konstatoval, že pokládá za velmi problematické propojovat 

„kroniku" jako v zásadě analistické řazení událostí širšího časového úseku s novinářskou 
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„crónicou" jakožto „lokálkou, denní lokální zprávou". Dotázal se dále, není-li v práci 

komentovaná rozdílnost Pazových a Monsiváisových textů do jisté míry založena právě žánrově: 

„crónica" je ex definitione aktuálním komentářem, ,,esej" umožňuje hlubinnou reflexi (a 

v Pazově případě prezentaci jisté „filozofie dějin"). 

Markéta Riebová rozvinula konfrontaci eseje a kroniky, která je patrná především v první 

kapitole. Paz podle ní ukazuje, že obraz Mexika roku 1968 má své kořeny v mexické historii a 

vytváří tak určitý náhled na tragické události na Tlatelolku, ke kterým je Paz nicméně velice 

kritický. Monsiváis se snaží spíše vysvětlit současné politicko-společenské okolnosti, které vedly 

k masakru studentů na náměstí Tlatelolco. Kandidátka se snažila dokázat, že čtenář získává 

ucelenější obraz o diskutovaných událostech kombinací Pazovy ucelené poetické vize historie, 

která nachází ideální vyjádření v autorském eseji, s Monsiváisovým pojetím historie jako 

polyfonie, pro kterou je vhodný právě žánr literární kroniky. V obou případech se jedná o 

pomezní žánry. Riebová podotkla, že oba autoři předběhli svou dobu. 

Školitelka Housková zdůraznila, že Paz posouvá esej směrem k filosofickému myšlení. 

Člen komise Pechar sdělil, že práce kromě problematiky žánrů přesahuje k problematice 

historické a filosofické a diskutuje teoretický příspěvek Whitea a Doležela k této tématice. 

Dotázal se, zda by kandidátka vysvětlila, proč Pazovo stanovisko bylo pravicové v levicovém 

Mexiku? 

Markéta Riebová přiblížila politickou náladu v Mexiku v 60. letech a roli Paze ve 

službách mexického státu, jakož i jeho reakci na politické události. Uvedla, že dané téma 

vyžaduje velmi důkladné zpracování a že se ve své práci snažila vyvarovat zjednodušujících 

explikací. 

Oponentka Lukavská vznesla doplňující dotaz, proč kandidátka volila v názvu Básník a

kronikář slovo „básník" a nikoliv esejista. Dále se zastavila u charakterizace kategorií ironie a 

metafora, u nichž by v práci očekávala podrobnější vysvětlení. 

Riebová vysvětlila volbu slova „básník" v názvu práce snahou o zachycení metaforické 

dimenze Pazových esejů. Připustila dále, že by bylo vhodné detailnější vysvětlení kategorií ironie 

a metafory formou poznámek pod čarou. 

Housková dodala, že metaforu je možné velmi dobře charakterizovat prostřednictvím 

textů samotného Paze a není nutno zacházet až k Whiteovi. 
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Předseda komise zakončil diskuzi a vyzval členy komise k hlasování. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit kandidátce titul doktor (Ph.O.) 

Zapsala: Vendula V. Hingarová

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.O., 

předseda komise 
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