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 Zaujetí Jana Grabce postmodernou je vidět nejen z předložené práce, ale z i témat, 

která zpracovával na některých seminářích (např. intertextualita u R. Bolaňa), a zápal, se 

kterým se postmoderním jevům věnuje, je z diplomové práce patrný. Jan Grabec je navíc 

čtenářem, který opravdu literaturu cítí a snaží se dobrat i k fenoménům, které nejsou zřejmé 

na první pohled. 

 Bohužel toto zaujetí je v řadě momentů zastíněno nepřehledností a nejasností 

formulací a struktury práce. Měla jsem místy pocit, že i já čtu postmoderní text s jeho 

nejednoznačností, množstvím hlasů, hledisek, apod., což je nepochybně zajímavé 

v literárním textu, ale ne v textu odborném. 

 Jan Grabec  nejprve zasazuje Vila-Matase do literárního kontextu; oceňuji, že se 

nenechal zlákat k dlouhému vyjmenovávání předchůdců a vlivů a že vyzdvihl jména, která 

považuje ve vztahu ke zkoumanému autorovi za důležitá (myslím, že by pro čtenáře-

nehispanistu bylo vhodné autory aspoň krátce uvést, např. v poznámce pod čarou); občas ale 

vrší spisovatele jednoho za druhým, bez hlubšího propojení (např. str. 8). Když na str.3 

J.Grabec tvrdí, že španělští spisovatelé Vila-Matasovy generace byli jakýmisi dětmi autorů 

latinskoamerického boomu, ptám se, zda za ně spíš nebyli považováni některými kritiky. Je to 

problém, se kterým se museli vyrovnat i autoři narození o dost dříve, jako např. G.Torrente 

Ballester, jehož tvorba byla od 70.let neustále srovnávána se Sto roky samoty a dalšími 

hispanoamerickými romány (Torrente Ballester navíc v mnohém postmoderní přístupy 

předznamenává a dalo by se u něj najít mnoho paralel s pozdější, třeba právě Vila-

Matasovou tvorbou).   

 Podnětný je autorův exkurs do moderní a postmoderní filozofie a literární vědy; Jan 

Grabec jednak poukazuje na podobná východiska i závěry filozofické „teorie“ a literární 

„praxe“ a také dokládá, že to, co označujeme za postmoderní, lze najít i v dávné literární 

historii. Pro postmodernu se ale zdá klíčová koncentrace a kvantita oněch prvků. 

 Stěžejní část práce se zaměřuje na analýzu tří Vila-Matasových děl; Jan Grabec se 

nesnaží postihnout romány na všech úrovních, ale soustřeďuje se na prvky související 

s intertextualitou, postavením vypravěče, množením postav (zde bych poukázala na velkou 

hru s mnohonásobnými postavami a jmény už u zmiňovaného G. Torrente Ballestera či u 

F.Pessoy), mystifikací, apod. – což je vzhledem k tématu práce vhodný postup.  

 Bohužel tato na první pohled přehledná a vydařená struktura práce trpí výše 

zmíněnými nedostatky. Chybí definice některých pojmů, například samotné intertextuality a 

metaliteratury, které jsou pro celý text zásadní a pomohly by J.Grabcovi  s termíny nakládat. 



Dále narážíme na nejasné formulace, např. na str. 16: „Díla obou se naprosto odklání od 

jakéhokoliv náznaku sociálního měřítka společnosti…“ či na str. 32: „Tato Vila-Matasova 

kniha bývá často poohlížena na úkor méně bláznivých Vila-Matasových příběhů. I přesto má 

nádech intelektuálního respektu.“ 

 Vytkla bych autorovi rovněž velmi nepořádnou redakci předloženého textu, od 

faktografických omylů (např. na str. 5 „celá tato epocha šp. literatury čerpala z evropské 

literární tradice druhé poloviny 20. Století…“  - předpokládám, že mluví-li se o Nietzchem či 

Verlainovi jde o století 19.), přes gramatické a pravopisné chyby (obyvatelská jména 

newyorský či losangeleský píšeme s malým písmenem a ne jak je uvedeno na str.48) až po 

chybné překlady: např. str.33, pozn.57 „frente a las limitaciones del pacto ficcional…“ 

přeloženo jako „oproti paktu omezení fikce“ – mělo by být „vůči omezení fikčního paktu“; 

str.29, pozn.49 „después, viajé a Mallorca y compré un libro de un sabio local – aunque 

también universal, pese a que es injustamente poco conocido – Cristóbal Serra.“ Přeloženo 

jako „Pak jsem cestoval na Mallorcu a koupil si knížku tamního – i když možná i světově 

známého vzdělance – určitě se však o něm ví nespravedlivě málo – Cristóbala Serry.“ (koupil 

jsem si knihu místního vzdělance – ačkoliv možná vzdělance světového, přestože je 

nespravedlivě málo proslulý…). 

 Naopak velmi zdařilý se mi jeví závěr práce – v něm Jan Grabec trefně a poutavě 

shrnuje to, co v předchozím textu místy nedovedl jasně formulovat, a dokazuje to, co si 

v úvodu práce vytyčil: že Vila-Matas nabízí svébytnou a hodnotnou podobu postmoderní 

literatury, zasazenou v dlouhé a hluboké tradici. 

 V diskusi bych se ráda vrátila k problému nihilismu a negativismu v postmoderně 

obecně a u Vila-Matase konkrétně. Odmítá-li španělský autor realitu a „nic mu není svaté“, je 

aspoň literatura pevným bodem v nejistém světě? 

 

 Přes uvedené nedostatky práce Jana Grabce splňuje nároky na diplomovou práci, a 

proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Praha, 30.8.2013       Mgr. Dora Poláková PhD. 

 

  


