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Mexický básník, povídkář, novelista, esejista a kritik Jaime Torres Bodet (1902-1974) 
nepatří k těm literárním osobnostem, jejichž dílo provokuje stále nový kritický zájem. Nebývá 
také předmětem monografických univerzitních kursů hispanoamerické literatury. O to 
překvapivěji může působit jako téma české diplomové práce. Jak sama autorka předkládané 
práce uvádí, volba námětu vzešla z vnitřních podnětů, z hlubokého prožitku v podstatě 
náhodné četby několika básní. Tento osobní emoční vztah ji přivedl k soustavnější četbě jak 
primární tak sekundární literatury a k potřebě nahlédnout na osobnost a dílo Torrese Bodeta 
z jistého odstupu a v širších literárních a kulturních souvislostech. 

Chtěla bych ocenit, že diplomandka vynaložila značné úsilí na to, aby si k 
uchopení objeveného díla vybudovala i jiné cesty než intuitivní. Svou práci založila na otázce 
příslušnosti Torrese Bodeta k mexické literární platformě konce 20. let - k tzv. 
Contemporáneos (Současníci, skupina a časopis stejného jména). Z ní vyplynuly otázky další: 
jaké povahy bylo toto uskupení, zda vneslo do hispanoamerické avantgardy odlišné prvky a 
jak se najeho profilaci podílel právě Torres Bodet. A zda jeho básnická tvorba vykazuje 
určité vnitřní proměny, vyplývající právě z větší či menší asimilace avantgardních podnětů či 
naopak hledání odlišných podob básnického výrazu. 

Silvie Pohlová v prvních třech kapitolách prokázala, že má smysl pro literárně 
historickou perspektivu. Na základě poměrně rozsáhlých a dobře volených pramenů vymezuje 
základní charakter Contemporáneos a poukazuje na jejich specifický přínos k avantgardní 
obrodě. Pokud jde o básnické dílo Torrese Bodeta, soustředí se na jeho vnitřní proměny a 
v konfrontaci s prostudovanými prameny nabízí své vlastní členění. 

Ve stěžejní a nejrozsáhlejší čtvrté části se pak věnuje třem básnickým knihám, které 
pokládá za reprezentativní pro postižení proměn, ale také konstant básnického vidění světa 
Torrese Bodeta: Biombo, Destierro a Cripta. Přestože perspektiva jejího zkoumání je 
poněkud těkavá (přechází od obsahu ke způsobu vyjádření, od obrazného arsenálu 
k rytmickým kvalitám apod.), je ve všech rozborech zřetelná snaha po udržení jisté jednotící 
linie. Taje vedena dvěma zřeteli: již zmíněným záměrem dohledat prostřednictvím analýzy 
konkretních básní obecné konstitutivní rysy poezie Torrese Bodeta s hlediska dobových 
souvislostí (symbolismus, avantgarda, čistá poezie, surrealismus) a najít vnitřní pružiny 
básníkova uchvácení světem a slovem. V této druhé rovině se soustředí zejména na obraz 
ženy a roli básnického subjektu. Zde by při obhajobě bylo dobré, kdyby diplomandka 
zřetelněji vymezila své pojetí básníka a básnického subjektu. Zajímavé a podnětné jsou četné 
dílčí analýzy motivické a obrazné výstavby básní (voda, noc, sen, zrcadlo, bludiště, cesta v 
čase). Je nesporné, že jejich dosah by byl větší, kdyby se autorce podařilo práci 
metodologicky a teoreticky víc zkáznit. Vážím si však výsledků, kterých v tomto směru 
dosáhla. Pochvalu také zaslouží kultivovaný výraz a zdařilé překlady citovaných veršů, které 
prokazují značné souznění interpretky s básníkem. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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