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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Sandra Bočková, José Martí – život a dílo se zaměřením na eseje Madre América a Nuestra 

América, str. 40 rkp. 

 

 

  Autorka bakalářské práce se zabývá segmentem díla jednoho z nejstudovanějších novinářů, 

esejistů, básníků a politiků Kuby a Latinské Ameriky vůbec poslední čtvrtiny devatenáctého 

století, José Martího. Racionálně se nepokouší postihnout celou Martího tvorbu, jejíž význam, 

stejně jako životní osudy jen krátce nastiňuje v první části svého textu. Patrně ve shodě se 

skutečností označuje pak dva eseje Madre América a Nuestra América za texty stěžejní, 

nevěnuje ovšem pozornost jejich literární úrovni, ale jejich obsahu, pro který je Martí stále 

citován nejen literárními historiky, ale také publicisty a politiky. Martího myšlenka dvou 

Amerik odrážela realitu druhé poloviny devatenáctého století stejně jako celého století 

následujícího a byla oceňována současníky stejně jako kulturními a politickými elitami 

dvacátého a jedenadvacátého století. Mestická koncepce Latinské Ameriky, prezentovaná 

dokonalým jazykem a formou, ovlivnila myšlení kulturní veřejnost španělské Ameriky. 

Třebaže nebyla a není přijímána zcela jednoznačně, zůstává součástí světa latinskoamerických 

intelektuálů dodneška, což Bočková v závěru svojí práce neopominula zdůraznit (str. 36).     

  Jistý problém textu představuje prezentace historického kontextu vzniku obou esejů, který je 

zcela nezbytný k  jejich pochopení. Bočková si tuto skutečnost uvědomovala a snažila se 

v krátkosti dějinné souvislosti nastínit, měla však pro výklad komplikované reality málo 

prostoru a zjednodušování také proto vedlo ke zkreslování skutečnosti či přinejmenším 

nepřesným generalizacím. Příkladem zde mohou být pasáže o literární tvorbě na Kubě ve 

čtyřicátých a padesátých letech v souvislosti s Martího studiemi na Mendiveově institutu (str. 

11n).  Bočková zde připomíná Plácidovu poezii, pak zmiňuje Fornarise, Santacillu a Herediu 

a nakonec se vrací k Plácidově popravě. Plácidova účast na spiknutí Escalera, pakliže takové 

vůbec existovalo, je přitom předmětem stálých sporů. Při zmínce o spiknutí Bočková uvádí, 

že metodou výslechů bylo přivazování k žebříkům (pozn. str. 12). Metodou výslechu ovšem 

nebylo přivazování, ale mučení, přivázání k žebříku zde bylo pouze prostředkem zabránit 

mučeným v obraně či útěku. Označení Plácida za hlavu spiknutí považuje pak klasická 

historiografie s odkazem na vyšetřovací metody za konstrukt vyšetřovatelů, kteří hledali pro 



tuto roli nějakou známou osobnost afrického původu, čemuž Plácido jako autor hojně 

vydávaných, čtených a recitovaných básní dobře vyhovoval.  

  Aniž bych pak chtěl snižovat kvalitu a význam básní Pedra Santacilly, jsem přesvědčen, že 

největší význam jeho všestranné tvorby pro kreolskou kulturu netkvěl v jeho poezii, ale 

pokusech prezentovat kubánskou historii, zejména v dílku Lecciones orales. Nazývat jej tedy 

básníkem (str. 12) odráží jen část skutečnosti a nepostihuje Santacillův hlavní význam pro 

kreolskou společnost čtyřicátých a padesátých let. Na druhé straně pak Bočková píše o 

Herediovi a Fornarisovi jako o spisovatelích, tady pro změnu soudím, že jejich význam 

spočíval zejména v jejich poezii a nazýval bych je tedy básníky. Nepřesné, respektive 

poněkud básnické, je pak autorčino tvrzení na str. 21, že se Latinská Amerika pozdvihla na 

počátku devatenáctého století proti španělskému kolonialismu jako jeden národ; jako národ 

neexistovala a ani komunity v jejích regionech nelze v této době ani národy nazývat. Třebaže 

mám k pasážím popisujícím historický kontext Martího díla řadu výhrad, považuji za velmi 

užitečné jejich zařazení a přestože se zde Bočková dopouští nepřesností, zaslouží její pokus 

vidět Martího dílo v širších souvislostech ocenění.    

  Větší péči by také vyžadovala jazyková stránka textu. Např. na str. 21 používá na čtyřech 

řádcích dvakrát slovo „krutý“ či „krutě“, na stejné straně pak najdeme neobvyklou vazbu 

„docházelo k bouření se“. Vazba s „docházet“ se pak objevuje na řadě dalších míst, na str. 12 

tak v jedné větě „nedocházelo k nespokojenosti“, aby se ve větě následující vztahy mezi 

Španělskem a Kubou nezhoršily, ale zase došlo k jejich zhoršení.  

  Přes všechny výhrady však konstatuji, že Bočková napsala dobrou práci, doporučuji její 

obhajobu a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 
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