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Linda Borovková předložila rozsáhlou monografickou studii, jejíž téma si zvolila samostatně, 

a už sama volba tématu je základem úspěšného výsledku. Gabriela Mistralová zde vystoupí 

nejen jako pozoruhodná představitelka hispanoamerické literatury a světová osobnost 20. 

století, ale je nově nasvícena soustředěním na její osobní a literární vztah k Indiánům. Jakkoli  

byl vztah Mistralové k indiánské situaci samozřejmě zaznamenán, takto soustředěně 

pojednaný z různých úhlů nabývá větší, zásadní důležitosti. 

 Diplomatka prostudovala značně rozsáhlou odbornou literaturu, se kterou v textu 

pracuje hojně a zcela vyzrále; každá pasáž je založena na více zdrojích a na celkově zažitém 

materiálu. Autorka se dobře orientuje ve společenském a literárním kontextu, v němž má 

výrazné místo indigenistické hnutí. První dvě kontextové kapitoly podávají výstižný přehled 

života a děl Gabriely Mistralové, se zajímavými detaily např. o  udělení Nobelovy ceny; a 

dále postihují místo indiánských obyvatel v současnosti i v dějinách, s vymezením 

etnologických termínů a s charakteristikou těch etnik, která se vztahují k dílu Mistralové, od 

Mayů, přes andskou oblast po Indiány v jižním Chile. 

 Spojení díla a života (které bývá ve studentských pracích většinou vnější) se zde 

ukázalo jako příhodné jak pro postižení osobnosti chilské spisovatelky, tak nepřímo i jako 

konkrétní příklad teoretické otázky po vztahu literárního a mimoliterárního. Linda Borovková 

plasticky a s porozuměním vystihuje hluboký vtah Gabriely Mistralové k indiánským 

obyvatelům, silně sociální a často polemický, osobně prožitý, s autobiografickým důrazem na 

své vlastní míšenectví. Pasážím o jejím životě dává zajímavost smysl pro výběr a propojení 

fakt a pro konkrétnost: pro mne zde byla poutavá řada informací a postřehů, zejména o 

vztazích k světovým osobnostem (Rolland, Unamuno, papež Pius XII ad.) v souvislosti 

s indiánským tématem. V kapitolách interpretujících téma Indiána v dílech Gabriely 

Mistralové oceňuji postižení jejího smyslu pro španělštinu s přídechem indiánských jazyků a 

kultury, vnímavou četbu její poezie a důraz na význam její méně známé prózy, v níž se 

indiánské téma ukazuje jako jedno z ústředních.  



 Diplomová práce je psána kultivovaným jazykem, s jasným vyjadřováním, spojujícím 

věcnost a poutavost. Četla jsem ji s potěšením. Oceňuji také důsledné překládání citátů, 

v tomto případě ve značném rozsahu; překlady jsou víceméně zdařilé, některé by ovšem 

potřebovaly úpravu; důležitý je autorčin cit pro větné aktuální členění. Poznámkový aparát je 

pečlivý, plně zvládnutý.  

 Práce Lindy Borovkové splňuje nároky na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji, aby byla hodnocena jako výborná. 
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