
Oponentský posudek diplomové práce Lindy Borovkové 

Indiáni v životě a díle Gabriely Mistralové 

 

 Chilská spisovatelka Gabriela Mistralová (1889-1957) je známá především jako 

básnířka a první hispanoamerická nositelka Nobelovy ceny za literaturu. V její poezii bývají 

vyzdvihována témata lásky a smrti, nenaplněné lásky k dětem či přírody. 

 Linda Borovková si však zvolila téma Indiána, které u Gabriely Mistralové nalezla 

nejen v poezii, ale i v próze – esejích, novinových článcích, dopisech, apod. Vybrané téma je 

nesmírně zajímavé, práce přináší řadu nových podnětů a poněkud narušuje zažité představy 

o slavné spisovatelce. 

 Autorka práce nejprve stručně, ale výstižně shrnuje život Mistralové a charakterizuje 

její básnické sbírky tak, aby se v dalších částech mohla soustředit již na konkrétní témata 

spjatá s indiánským obyvatelstvem a jeho jazykem či kulturou. 

 Za zbytečně obsáhlé považuji pojednání o indiánech (a jejich jednotlivých kulturách), 

mesticích a kreolech, ale neinformovanému čtenáři přináší základní informace o minulosti i 

současnosti soužití různých etnik. 

 Nejpřínosnější je jistě část, kde autorka popisuje vztah Gabriela Mistralová – Indiáni, a 

to v různých oblastech, které se však všechny ukazují být zásadní: v jejím životě (zde jsou 

zajímavé i střety či souznění s jinými význačnými světovými osobnostmi), v poezii a v próze. 

 Linda Borovková dokazuje na mnoha ukázkách z básní ze všech sbírek, jak Mistralová 

chápala Indiána v nejrůznějších souvislostech a historických perspektivách; Indián se 

objevuje jako původní obyvatel předkolumbovské Ameriky a tvůrce velkých civilizací, i jako 

představitel etnické menšiny, která v momentě vzniku textů bojuje o svá práva a rovnocenné 

postavení v nezávislých hispanoamerických státech.  

 (Zaujaly mě motivy země-matky a kosmické harmonie, které bychom nalezli u dalších 

hispanoamerických autorů.) 

 Podobně uvažuje Mistralová v prozaických spisech, které jsou bezpochyby nejméně 

známé, ale které naopak podtrhují její zaujetí, až posedlost tématem. Autorka poukazuje na 

opakující se motiv: Indiáni zbaveni půdy nemají vlastně vůbec nic… 

 Mistralové dílo se tak ukazuje v úzkém vztahu k indigenismu (uvítala bych v práci jeho 

přesnou definici, protože se s ním neustále zachází), zajímavé je její srovnání 

s J.M.Arguedasem. A také souzní s amerikanismem (i zde jsem postrádala definici), který 

nabral síly v období modernismu a k jehož duchovnímu otci José Martímu se sama básnířka 

hlásila. Všechny tyto momenty dokázala L. Borovková v práci zachytit a popsat. 



 Autorka prokázala schopnost pracovat s poměrně rozsáhlou literaturou a oceňuji 

zejména zařazení dopisů i novinových článků. 

 V jazykové rovině pozor na nadužívání přivlastňovacích zájmen v češtině, k němuž 

svádí právě španělština. 

 Přivítala bych rozsáhlejší závěr, který by shrnovat vývoj názorů Gabriely Mistralové na 

Indiány a indigenismus a to, jak se její názory odrážejí v poezii. 

 Diplomovou práci doporučují k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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