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Abstrakt  

Tato bakalá ská práce se skládá ze dvou částí, první část tvo í p eklad prvních čty iceti 

stran eseje El fantasma pinochet chilského autora Armanda Uribeho ze španělštiny do 

češtiny. Druhá část je tvo ena z komentá e p ekladu. Komentá  sestává z informací 

o hypotetické p ekladatelské zakázce, z p ekladatelské analýzy originálu, z popisu metod 

použitých p i p ekladu a z analýzy postupů a problému, které p i p ekladu nastaly, a jejich 

ešení. 

Klíčová slova: komentovaný p eklad, esej, p ekladatelská analýza, p ekladatelské 

problémy, p ekladatelské postupy, Chile, Augusto Pinochet, Armando Uribe, El fantasma 

pinochet  

 

 

 

Abstract  

This bachelor’s thesis consists of two parts, the first part is a translation of the first forty 

pages of the essay El fantasma pinochet written by the chilean author Armando Uribe from 

Spanish into Czech. The second part consists of the translation annotation. The translation 

annotation contains information about the hypothetical translation assignment, translation 

analysis of the original text, description of translation methods and analysis of translation 

procedures and problems arisen during the translation process and their solutions. 

Key words: annotated translation, essay, translation analysis, translation 

problems, translation procedures, Chile, Augusto Pinochet, Armando Uribe, El fantasma 

pinochet 
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Úvod 

Tato práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část tvo í p eklad části eseje El 

fantasma pinochet chilského spisovatele a právníka Armanda Uribeho. P eklad zahrnuje 

prvních čty icet z padesáti pěti stran eseje, v nichž se autor zabývá chilským národem 

a osobností Augusta Pinocheta z pohledu psychologie, historie, sociologie a práva. 

Celková délka původního textu i p ekladu je p ibližně dvacet normostran. 

Text jsem si vybrala p edevším proto, že mě velmi zajímá Latinská Amerika a její 

kultura a historie, a zároveň se ráda vzdělávám i v oborech jako psychologie nebo právo. 

Téma eseje mě velmi zaujalo p edevším snahou o vysvětlení vztahu mezi diktátorem 

a národem, který ovládá. Díky této eseji jsem se o Augustovi Pinochetovi a Chilanech 

dozvěděla spoustu informací, které bych z odborné literatury o historii nejspíš nevyčetla. 

Text jsem si zvolila také proto, abych získala nové zkušenosti v oblasti p ekladu esejí, se 

kterým jsem do té doby neměla žádné zkušenosti. 

P ekladatelská analýza na základě modelu Christiane Nordové je součástí 

odborného komentá e, který tvo í druhou část práce. V komentá i rovněž popisuji 

p ekladatelskou metodu, problémy p ekladu a zdůvodňuji p ekladatelské postupy a ešení. 
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1 P eklad 

Fantazma pinochet1 

Od večera 11. zá í roku 1ř73 dodnes uchovávám v neuspo ádaných archivech 

novinové výst ižky psané různými jazyky, fotografie a rukopisy s všudyp ítomnými 

vzpomínkami, které Pinochet zanechal v paměti všech Chilanů i ostatních lidí na světě. 

Obrazy a události těchto dnů a nocí po ád zanechávají stopy v našich životech. 

Neznám žádného Chilana, v jehož snech a nočních můrách by se neobjevovala 

Pinochetova postava nebo který by nikdy nezažil pocit, jak je jeho důstojnost Pinochetem 

zadupávána do země.  

Mnozí v Chile i v exilu íkají: „Musíme si p iznat, že všichni uvnit  nosíme svého 

malého pinocheta“. Dokonce i v Evropě, v samotné Francii, bylo slovo pinochet napsané 

malými písmeny považováno za těžkou urážku, dokonce žalovatelnou; a s žalobou se 

u soudu uspělo. (P ípad žalobce M. Chiraca z konce 70. let.) 

Co je Pinochet? 

Existují celé knihy v mnoha současných jazycích, které se zabývají jeho osobou 

a činy. Sám jsem jednu publikoval v roce 1ř74 v nakladatelství Éditions du Seuil (byla 

p eložena do více než tuctu jazyků), druhou jsem napsal španělsky v roce 1999 

a pojmenoval El accidente Pinochet (Případ Pinochet). Měl bych se p iznat, že jsem 

v osmdesátých letech napsal ještě jednu knihu, nepublikovanou, která srovnávala 

Pinochetův poh eb s poh bem níže podepsaného autora (oba naneštěstí dosud žijí2). 

Po dvacet šest let a deset měsíců jsem byl nep etržitým „pinochetologem“ 

(v angličtině „pinochet-watcher“ – pozorovatel Pinocheta). 

Znamená to, že jsem byl posedlý? 

Bohužel ne. 

Po celou tu dobu, témě  dvacet šest let, se noviny v mé zemi bez výjimky zabývaly 

tím, co se děje Pinochetovi; a nejen noviny, ale také televize, časopisy a rádio. 

A myšlenky Chilanů. 

Můžete namítnout, že tak to bývá i u ostatních světových osobností, které jsou 

u moci dlouhou dobu, ať už jsou, či nejsou tyrany. 

                                                 
1 Autor záměrně v názvu eseje píše jméno Pinochet s malým p. (Pozn. p ekl.) 
2 Pinochet zem el v roce 2006, proto se o něm v p ekladu mluví v minulém čase na rozdíl od originálu z roku 

2005. (Pozn. p ekl.) 
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Odpověděl bych, že ano, v takových p ípadech vzniká jistý fenomén, který se teď 

pokusím vysvětlit v souvislosti s Pinochetem. 

Udělám to jako laik s jistou zkušeností, sem tam použiji pár slov či vět ve 

francouzštině, angličtině nebo němčině (stěží p eložitelných do španělštiny) z oblasti 

hlubinné psychologie. 

Volám z hlubin, „de profundis“. 

Čerpám z psychologie, která se i p esto, že vyžaduje vzdělání, nazývá „divokou“, 

ze stejně divoké sociologie a z trochu serióznější politologie, což jsou vědy, které jsem po 

desetiletí vyučoval na Sorbonně. 

Cituji z kompletního vydání Freudova díla (The Standard Edition of the Complete 

Psychological Works of Sigmund Freud), které p ipravil k vydání velký spisovatel Masud 

R. Khan.3 

Pro nás je Pinochet „něco tísnivého“4 (v němčině „unheimlich“, v angličtině 

„uncanny“) a vyvolává v nás „znepokojující zvláštnost“, ale zároveň odpovídá tomu, co je 

nám už odedávna vlastní; vnímáme to temně s nejasným odporem i potěšením. 

Je to tajemství chilské duše (a možná i tajemství jiných míst a období). 

 

Některé země mají kolektivní vědomí, dějinami vytvo enou národní identitu 

a společnou psychologii. To platí díky mnoha spisovatelům již po staletí pro evropské 

země a p isuzuje se to také politickým útvarům antického ecka a íma a starodávným 

íším, nap íklad čínské. 

P estože historici a političtí filozofové, jako nap íklad Montesquieu nebo Gibbon, 

se tímto tématem začali zaobírat již v osvícenství, více se o něm hovo ilo až 

v devatenáctém a dvacátém století. Abych mohl znázornit tuto jednoduchou záležitost, 

budu citovat Stendhala, Eliase Canettiho, a dokonce i Prousta a jeho porovnání reakcí zemí 

a lidských jedinců na první světovou válku. 

Jestliže existuje kolektivní vědomí národa, může existovat také kolektivní 

nevědomí dané skupiny nebo davu? Tímto tématem se zabývá Freudova kniha Davová 

psychologie a analýza Já5 (v originále Massenpsychologie und Ich-Analyse). Jak je známo, 

                                                 
3 V p ekladu čerpám z Freudových spisů, které nebyly vydány kompletně, ale jednotlivě podle období, ke 
kterým náleží. (Pozn. p ekl.) 
4 FREUD, Sigmund. Spisy z let 1917-1920. P eložil Ota FRIEDMANN, Miloš KOPAL. Praha: 
Psychoanalytické nakladatelství, 2003. s. 173 

5 FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. P eložil Miloš KOPAL, Ji í PECHAR. 
Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1řřř, s. 81, 87 
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Freud do kolektivního vědomí zahrnuje libidní struktury a další formy subjektivní psýché. 

P esné p ípadové studie se zmiňují o „dvou umělých davech – církvi a vojsku“ 

(5. kapitola). V 6. kapitole se Freud zabývá národy a spojuje je do tzv. „větších celků“, 

které mají kolektivní psýché. Stejným způsobem mluví i v ostatních dílech 

o metapsychologii o tzv. „toužebných fantaziích celých národů“; nebo podobně hovo í 

o rozší ení nevědomí židovského lidu v knize Muž Mojžíš a monoteistické náboženství6 

anebo ve spisu Totem a tabu7. V roce se 1985 se k tomu p ipojuje Freudův nevydaný text 

z roku 1915 Übersicht der Übertragungsneurosen (Celkový pohled na přenesené 

neurózy)8, týkající se „psychologie národů“, a text z roku 1919 – Dítě je bito9: „Jádro 

duševního nevědomí tvo í archaické dědictví člověka“. 

Domnívám se, že Freud má na mysli opravdové národy, něco víc než jen početné 

skupiny lidí, které obývají stejné území a spokojeně žijí nebo trpí (anebo netrpí) ve státě 

uznaném ostatními národy.  

Co dalšího je p edpokladem skutečné existence národa? 

Nemusíme se pouštět do tohoto problému, kterým si intelektuálové (od historiků po 

filozofy) v posledních stoletích lámali hlavu (stejně jako se kvůli němu lámaly kosti 

milionům obětí válek a perzekucí), stačí, když se teď omezíme na (podle mého názoru) 

hlavní znak národa, který Ernest Renan určuje v eseji Co je národ?10 (1ŘŘ2): „V podstatě 

národa ovšem je, že všechna individua mají velmi mnoho společných věcí a že mnohé věci 

byly zapomenuty.“ Našimi slovy: je to společná paměť a vědomí, ale také, pozor, stejně 

kolektivní zapomnění. 

Zapomnění, „refoulement“ neboli vytěsnění, kolektivní nevědomí. 

Myslíme si, že to je p ípad Chile. 

 

Tato země má své jméno již více než čty i a půl století. Obyvatelstvo Chile se 

skládá z Evropanů, p edevším španělského původu, indiánských etnik, ze značné části 

                                                 
6 FREUD, Sigmund. Spisy z let 1932-1939. P eložil Otakar VOCHOČ, Ludvík HOŠEK, Ji í PECHAR. 
Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1řřŘ. s. 153 

7 FREUD, Sigmund. Totem a tabu: o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. P eklad Ludvík 
HOŠEK. Praha: Portál, 2017. 

8 Česky nevyšlo 

9 FREUD, Sigmund. Spisy z let 1917-1920. P eložil Ota FRIEDMANN, Miloš KOPAL. Praha: 
Psychoanalytické nakladatelství, 2003. s. 170 

10 PROFANT, Martin. Národ a občanství: čítanka textů: František Palacký, Hubert Gordon Schauer, Ernest 
Renan, George Orwell, Hannah Arendtová, Jürgen Habermas. Praha: SPHV, 2008. s. 113 
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smíšených, a také z imigrantů pocházejících z ostatních oblastí světa, kte í tvo í menšinu 

a většina z nich je smíšena s původními rodinami.  

Lze argumentovat, že stejné je to i v ostatních oblastech Ameriky. Ano, ale Chile 

má dva nebo t i zvláštní rysy, které je činí jedinečným. 

Zaprvé, jedná se o místo na celém kontinentě nejvzdálenější od Evropy. Také je to 

nejvzdálenější místo pro ty, kte í na kontinent p išli p es Beringův průliv, jenž se nachází 

na severním cípu světadílu několik tisíciletí poté pojmenovaném Amerika. Původní 

význam slova Chile v indiánském jazyce je „tam, kde končí země“11.  

Chile nebylo jen „nejzazší Thúlé“ Evropy. Pro původní obyvatele kontinentu i pro 

cizince, kte í p icházeli po objevení Ameriky, během kolonizace a imigračních vln, bylo 

Chile „finis terrae“.  

Tam, kde končí země, kde doho ívají ohně, leží nejodlehlejší cíp kontinentu – Mys 

Horn, místo, kde se rozpadá Ohňová země.  

Ti, kte í p išli do Chile, počítali s tím, že už tam zůstanou, neměli kam jinam jít. 

Tak tomu bylo jak p ed tisíciletími, tak i p ed čty mi sty padesáti lety.  

Další zvláštností Chile, země, která svým tvarem p ipomíná lusk (takto ji popsal 

jeden španělský kroniká  v roce 1575), je, že ji obýval bojovný národ, který se po více než 

t i sta let ozbrojeného boje snažili ovládnout jak conquistado i a armády španělské koruny, 

tak i p edstavitelé republiky, která na začátku 1ř. století vyst ídala španělskou nadvládu. Je 

to národ Mapučů, které Alonso de Ercilla, autor nejvýznamnějšího španělsky psaného 

eposu (tento p ívlastek eposu dal i Voltaire v prologu své epické básně La Henriade), 

pojmenoval Araukánci. Na zbytku kontinentu byl vývoj jiný. 

Chile je jediná země Ameriky, jejíž dobývání bylo ve verších opěvováno 

a oslavováno v eposu ze 16. století, z doby, kdy už se v Evropě hrdinské eposy nepsaly.  

Je to chvástání, popisovat takto svoji zemi? 

Jestliže ano, je to další rys chilských občanů, protože z velké části pocházíme 

z dobyvatelů, válečníků a z etnik, která po staletí bojovala se zbraní v ruce. Po více než sto 

let (do roku 1622) se na jihu tehdejšího Chile válčilo nep etržitě, dalších dvě stě let se 

bojovalo jen sporadicky, hrozba války však byla stále p ítomná. Lidé, kte í p išli do Chile, 

tam museli zůstat a celá staletí bojovat. Toto může být koneckonců považováno za zdroj 

fyzického a psychického napětí, navíc když se Chile nachází v zeměpisném prost edí 

vyžadujícím tvrdou práci. V této zemi najdeme oblasti, které se dají za adit 
                                                 

11 Cfr. Benjamin Subercaseaux: Chile o una loca geografía, Santiago de Chile, Universitaria, 2001. (Pozn. 

aut.) 
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k nejnehostinnějším v Americe, doly nacházející se p evážně v drsných vysokých horách, 

rozlehlý oceán, na jehož druhé straně je Oceánie a obrovská, témě  p es půlku zeměkoule 

vzdálená Asie, a také regiony a hory náchylné k zemět esení – nejistý život zde vyžaduje 

houževnatost, ale i určitou zaslepenost.  

Drsná p íroda, války, politické krize, situace, ve kterých jde o život, a také bolest, 

jež všechno provází, Chilany naučily neústupnosti, kterou prokazují již po staletí, ať už se 

nacházejí kdekoli a pat í k jakékoli politické skupině. Život v Chile nebyl pro kreoly 

otázkou každodenního odpočinku.  

eknete si, že toto všechno se děje i v ostatních částech světa. Jeden důvtipný 

komentátor 20. století nicméně shrnul to, co už d íve vytušili spisovatelé a politici, slovy 

amatérského sociologa: „Ano, v Chile se děje to samé, co v ostatních částech světa, až na 

to, že tady je to ještě o dvacet procent horší než kdekoli jinde.“ (Joaquín Edwards Bello, 

zem el v roce 1968.) 

Toto je další národní rys, ale těmito maličkostmi se teď nezabývejme. 

Zamě me se na válku o Araukánii, která zemi poznamenala už p i jejím vzniku. 

Válka byla prvotním důvodem zrodu a trvání Chile, byla počátkem válek s ostatními státy 

(t í v 1ř. století) a p íčinou vnit ních sporů.  

V roce 1974, krátce po státním p evratu v zá í t iasedmdesátého, bývalý prezident 

Frei Montalva (byl prezidentem do roku 1ř70) svému exministrovi, v té době vysoce 

postavenému ú edníkovi Organizace spojených národů, vysvětlil tento fenomén 

následovně: „Celá historie Chile spočívá ve snaze zabránit indiánům p ekročit eku Bío-

Bío (válečnou hranici s Araukánci), avšak kvůli Allendeho vládě a levicové koalici Lidové 

jednoty indiáni eku p ekročili, a proto musel být proveden státní p evrat.“ 

Ovšemže se jedná o metaforu, velmi zajímavou metaforu, protože za indiány 

označoval syn Švýcara Freie chilský národ, zastupovaný prezidentem Allendem a levicí, 

ke které jistě pat ili potomci conquistadorů, imigrantů smíšených i nesmíšených 

s původním obyvatelstvem a také potomci místních etnik.   

Mario Góndora, nejvýznamnější chilský historik 20. století (tento p ídomek mu dal 

Pierre Chaunu) v roce 1řŘ2 napsal: „První a základní p edstava, která o Chile panovala, je, 

že uvnit  španělské íše v Americe p edstavuje válečnou hranici, zemi války.“  

Nás Chilany by mohla popsat úvodní věta kolumbijského románu Vír12 (La 

vorágine): „Hazardoval jsem se svým srdcem a vyhrálo je násilí.“13  

                                                 
12 RIVERA, José Eustasio. Vír. P eložil Zdeněk HAMPEJS. Praha: Československý spisovatel, 1ř55. 
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V eposu španělského autora Alonsa de Ercilly La araucana (156ř) je jedna zásadní 

epická scéna odehrávající se v Chile – náčelníka indiánů Caupolicána zajmou 

conquistado i a potrestají ho naražením na kopí. Jeho žena Fresia, rozho čená porážkou 

a uvězněním svého muže-náčelníka, se p ed něj postaví a s opovržením mu k nohám hodí 

jejich dítě. Otec naražený na kopí, zapuzené dítě a matka, která svého muže nazývá 

„zženštilcem“ a k ičí: „Nechci být matkou ohavného děcka, jehož otec je ničema.“ – toto je 

zásadní scéna násilí, kterému se v zemi války nevyhne ani dítě v kolébce. Násilí uvnit  

rodiny, násilí spojené s mučením a smrtí, násilí v právě se rodící zemi. 

Lze tvrdit, že je to jen scéna z epické básně, několik veršů, které se nazpaměť 

p edávaly z generace na generaci. Ano, jsou to verše jednoho conquistadora, jeho 

svědectví, opakované již po generace.  

Chilská brutalita je v Jižní Americe proslulá. Antropolog a „filozof“ Hermann 

Keyserling ji komentoval ve svém spisu Südamerikanische Meditationen (Jihoamerické 

rozjímání), který napsal ve 30. letech. Společně s dalším národním rysem tento jev popsal 

jako chilský kult ohavnosti. 

Země se narodila a žila v ohavném násilí; naučila se, že násilí je „nezbytné“ a že by 

mělo být zákonem legitimizováno. Dobývání Ameriky, její kolonizace Španěly i jinými 

národnostmi, vztahy s původními obyvateli, obdělávání půdy a doly, to vše pečlivě 

regulovaly zákony tvo ené obsáhlým souborem právních textů s názvem Indiánské právo. 

Katolická veličenstva Karel V., Filip II. a jejich následníci se osobitým způsobem, kterým 

se lišili od panovníků ostatních koloniálních íší, zabývali tím, jak uzákonit ve ejné právo 

v amerických koloniích. Nejd íve se musela vy ešit otázka, zdali původní obyvatelé náleží 

k lidskému rodu. Odpověď na tuto otázku vychází ze známé polemiky teologů a právníků 

(pod vlivem otce mezinárodního práva Francisca de Vitoria), po níž byla lidskost indiánů 

uznána samotným panovníkem (1550–1551).  

Navzdory zákonům, ale zároveň pod jejich záštitou, neboť se v nich hledalo 

ospravedlnění násilí, probíhala v období od renesance do současnosti první obrovská 

genocida (pojem, který se v té době nepoužíval). Poslechněme si Oidora Santillána, člena 

chilské audiencie14 16. století: 

                                                                                                                                                    
13 Vlastní p eklad. V českém vydání z roku 1ř55 byla tato věta p eložena jiným způsobem, do kontextu se ale 

více hodí tento p eklad. (Pozn. p ekl.) 
14 Soudní instituce s funkcí apelačního soudu ve Španělsku a v jeho koloniích (Pozn. p ekl.) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Instituce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apela%C4%8Dn%C3%AD_soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A9_kolonie
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Indiáni jsou pobou eni (…), a nejpobou enější jsou indiáni z chilských provincií, protože 

na nich byly spáchány mnohé krutosti a zločiny (…), mnozí z nich byli bezdůvodně zabiti 

a nebylo jim umožněno pochopit, co jim Jeho Veličenstvo na izuje a p ed čím je varuje 

(protože neznali zákony), jiné upalovali a naráželi na kůl, ezali jim nohy, ruce, nosy nebo 

prsa, kradli jim půdu, zneužívali jejich ženy a dcery a dávali jim těžké etězy, pálili jim 

všechny vesnice a domy, ničili jim setby, takže domorodci pak vážně onemocněli  a mnozí 

zem eli kvůli zimě, špatným podmínkám a jedovatým rostlinám a ko ínkům, které jedli, 

a ti, kte í p ežili, se museli smí it s tím, že z hladu jedli své druhy, což musel skoro všechen 

lid, který p ežil p edchozí utrpení.15 

Z této rasy pocházejí Chilané, ale pocházejí i z těch, kte í tyto ohavnosti páchali; 

španělské autority označují za nejhorší z nich v Chile dva conquistadory jménem Francisco 

de Villagra a Francisco de Aguirre, prap edky mnoha Chilanů (Francisco de Aguirre 

zplodil mnoho nemanželských dětí, více než půl stovky levobočků uznal za své a spoustu 

dalších neuznal). Podle podrobných rodokmenů, které vyšly v Chile, je jejich potomkem 

také Pinochet Ugarte, a rovněž i autor tohoto pojednání.  

Rodinné a klanové záležitosti, hordy rozhádaných a běsnících dávných p íbuzných.  

Špatnou metaforu si vymyslel Sigmund Freud, když sám sebe p edstavoval jako 

„conquistadora…“.  

Navzdory zákonu chránícímu práva indiánů má násilí pod záštitou práva tendenci 

se v průběhu dějin legitimizovat.  

Zákon se „p ijímá, ale nedodržuje“, obvyklá fráze používaná v Americe a v Chile 

po staletí, od doby, kdy byly p ijaty a uznány zákony, které se nedodržovaly. 

Hegel o nás v roce 1Ř42 napsal: „Chile, země (…), kde zákonem je síla.“ A jeden 

Francouz žijící ve 20. století ekl, že chilské právní instituce jsou největším estetickým 

výtvorem chilské vládnoucí t ídy.  

Chile je svými sousedy považováno za zemi, kde nejvíc z celého regionu bují 

právní pozitivismus. To bylo ečeno i v Argentině v červnu roku 1řřř, když chilský soud 

vynesl rozsudek, kterým Pinocheta zbavil výsad a díky kterému tak mohl být souzen za své 

odporné zločiny. Pinochet se hájil právními argumenty, stejně jako to dělal jménem své 

vlády od 11. zá í 1ř73 až do roku 1řř0, jako vrchní velitel armády, od roku 1řŘŘ jako 

senátor i během pěti set t í dnů, kdy byl zadržován v Londýně, a poté znovu v Chile, kde se 

hájil ve věci více než sto deseti žalob v trestním ízení, které jsou dosud nerozhodnuté. Je 

                                                 
15 Cfr. José Toribio Medina, 1ŘŘŘ; Lewis Hanke: La lucha por la justicia en la conquista de América, 

Madrid, Istmo, 1988 (Pozn. aut.) 
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souzen ve více než půl tuctu zemí, a jelikož na něj byl evropskými soudci podán 

mezinárodní zatykač, je stále stíhán i mimo území Chile16. 

Myslím, že lze uznat, že minimálně v Evropě je Pinochet, jakožto slovo i osoba, 

symbolem mezinárodního trestního práva. 

Jakým symbolem? 

V minulém půlstoletí bylo v Americe i na celém světě mnoho diktatur, proč se tedy 

vyzdvihuje postava Pinocheta? Nejde tu jen o fenomén masmédií. 

V současné psychologii p edstavuje cosi zvláštního.  

Co? 

Může na tuto otázku odpovědět sama literatura? 

Mezi španělsky psanou poezií 20. století je za vysoce hodnotnou považována 

poezie chilská. Mohla by nám snad poezie poskytnout odpověď na otázku chilské 

psychologie vědomí a nevědomí? 

Dovolte mi domnívat se, že Freudova esej Básník a vytváření fantazie17, jeho 

pozdější krátké zmínky o setkání s Rilkem v roce 1ř15 (o kterém víme z korespondence 

Freuda s Lou-Andreas Salomé), o setkání s Thomasem Mannem a s oběma Zweigy 

a o jejich korespondenci s Freudem, stejně jako citáty Schillera, Goetheho, Heineho 

a dalších básníků německého jazyka ani citáty z Dona Quijota, Shakespeara, eckých 

a ímských tragiků, Bible atd. nám neposkytují p íliš informací o spojitosti existující mezi 

poezií a hlubinnou psychologií. „Denní snění“ ani zdaleka nezahrnuje veškeré bohatství, 

které skýtá poezie jakožto zdroj nevědomí nebo směr, jímž se nevědomí ubírá. V eseji 

z roku 1ř0Ř nás nicméně zajímají dva post ehy: poezie vychází „z lidové pokladnice mýtů, 

pověstí a pohádek“, což jsou „výtvory psychologie národů“, a mýty odpovídají 

„zkomoleným pozůstatkům p ání vyjad ujících fantazii celých národů“. 

Poezie nevzniká jen díky dennímu snění a „dávným snům, které si lidstvo vytvo ilo 

ve svých počátcích“. V básních se nachází mnohem více projevů nevědomí, a to dokonce 

i v metrice a rýmu (významové opakování věcí hlubších než jsou ty, které zahrnuje 

fonetika a mnemotechnika), a od p íchodu volného verše obzvláště ve volných slovních 

asociacích, které některé literární školy 20. století p evzaly p ímo z freudovské metody 

analýzy. Na druhou stranu se Freud nezajímal o význačné básníky své vlastní doby, kromě 

Rilkeho v Německu, Nietzscheho, Ibsena a nějakého dalšího dramatika, a málokdy cituje 
                                                 

16 Pinochet zem el v roce 2006, aniž byl usvědčen ze zločinů, které údajně spáchal. (Pozn. p ekl.)  
17 FREUD, Sigmund. Spisy z let 1906-1909. P eložil Ota FRIEDMANN, Miloš KOPAL. Praha: 
Psychoanalytické nakladatelství, 1řřř. s. 176 
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své současníky píšící v jazycích, které ovládal. Také Jung, jak se zdá, ve svých literárních 

a psychologických esejích a ve své vlastní korespondenci s Freudem (v níž cituje mnoho 

různých autorů z různých období) nep ikládá nevědomí a jeho roli p i tvorbě poezie velký 

význam (až na p ípad narcisismu). Pokud se pletu, žádám vás, abyste zaplnili toto bílé 

místo na mapě mých znalostí. Je nap íklad chybou nebrat v potaz Freudovu p edstavu 

o „prvním epickém básníkovi“, pojatém jako hrdinský (a vědecký) mýtus, jak se objevuje 

v postskriptu Davové psychologie18? 

V průběhu celého století nejdetailněji vylíčili psychologii p íznačnou pro obyvatele 

své země právě chilští básníci. 

Co vyplývá z jejich nejdůležitějších děl? Násilné, beznadějné a melancholické 

vidění skutečnosti, exaltace truchlení a žalu. Takové jsou „Sonety smrti“ ze sbírky 

Sklíčenost19 básní ky Gabriely Mistral (laureátky Nobelovy ceny z roku 1ř45) a její 

rozsáhlé básně „Smrt mé Matky“ ze sbírky Pastva. A také jsou takové úzkostné, ponuré 

a ohromující básně Pabla Nerudy (nositel Nobelovy ceny z roku 1971), které se objevují ve 

t ech knihách pod společným názvem Sídlo na zemi20, z nichž některé jsou o smrti 

Nerudových p átel a o umírání jeho vlastní dcery. Stejně tomu je i ve starších dílech jiných 

chilských básníků 20. století. V mnoha chilských básnických sbírkách se taktéž objevuje 

motiv kultu drásavé ošklivosti: básníci mění ohavno v krásu. („Hnus je krása, krása 

hnus“21 íkaly čarodějnice v Macbethovi, a existuje rozsáhlá báseň o státním p evratu – na 

toto téma ostatně v Chile vznikla spousta dalších básnických sbírek –, která se jmenuje Las 

Brujas de Uniforme (Čarodějnice v uniformě22).  

A co Pinochet? Doslovná citace z jednoho rozhovoru s ním zní: „Nenávidím poezii! 

Nemůžu ji ani číst, ani poslouchat, ani psát, prostě ji nesnáším…“ 

Kdo je tento „protibásnický“ Pinochet?  

Pro Chilany je Pinochet více než jen symbolem. Chci používat co nejp esnější 

termíny. 

V minulosti jsem o Pinochetovi nebyl vždy tak p esný, ale kolem svého tématu 

jsem vždy kroužil. 

                                                 
18 FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. P eložil Miloš KOPAL, Ji í 
PECHAR. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1řřř. 

19 MISTRAL, Gabriela. Vzkazy. P eložil Ivan SLAVÍK. Praha: Odeon, 1970. 

20 NERUDA, Pablo. Sídlo na zemi. P ekložil Miloslav ULIČNÝ. Praha: Odeon, 1ř76. 
21 SHAKESPEARE, William. Macbeth.  P eložil Martin HILSKÝ. Brno: Atlantis, 2015. s. 58 

22 Autorem této básně je Armando Uribe. (Pozn. p ekl.) 



10 

Nap íklad v článku publikovaném v Le Monde Diplomatique v srpnu 1986. 

Článek byl napsán v minulém čase jako nekrolog. Název článku je „Esquisse pour 

un Éloge Funèbre“ („Náčrt poh ební eči“) (měsíc poté byl na Pinocheta spáchán 

nezda ený atentát s použitím kulometných zbraní a raket, což mělo za následek pět 

mrtvých). 

Jaký je skutečný životopis této znepokojující osobnosti? 

Budu citovat některé odstavce z výše zmíněného článku, který jsem napsal p ed 

patnácti lety ve francouzštině, ale p evedu ho do p ítomného času: 

První Pinochet se jmenoval Guillaume. Po p íjezdu do Chile si ke jménu p idal p ídomek: 

„Guillaume de Pinochet, pok těný v Saint-Malo, Francie.“ Opravdu p iplul se zbožím 

z výprodeje z Bretaně, prchal p ed hladomorem, který zemi sužoval na začátku 1Ř. století 

během války o španělské dědictví, ve které proti sobě stáli Bourboni a Habsburkové a p i 

níž se hranice španělské íše otev ely Francouzům. Musel to být statný p istěhovalec, bos 

se potloukal mezi bezútěšnými penziony, špinavými doupaty a hostinci a p es rameno měl 

vak plný krámů, které náhodně posbíral na cestách. Je známo, že na začátku 1Ř. století 

p išel do města Concepción, jehož jméno si Bretonec nejspíš spojil s Pannou Marií.23 Tam 

se oženil s Úrsulou de la Vega, obyvatelkou města a majitelkou pozemků. Nemusíme tu 

nastiňovat celý rodokmen, stačí poznamenat, že Pinochetovi během 1Ř. a 1ř. století žili ve 

vnitrozemí na venkově a že vyráběli silně aromatický šedavě bílý sýr, který v Chile znají 

pod jménem „queso chanco“; mimo Chile je tento sýr neznámý. 

Děd Augusta Pinocheta měl šest dětí (z nichž jedno bylo asi nemanželské). Nejmladší se 

jmenoval Augusto a byl to otec diktátora Pinocheta. Pokud byl zrovna Augusto tím 

nemanželským dítětem, neměl nárok na pozemky. V každém p ípadě však na začátku 

20. století odešel do Valparaísa, kde pracoval na celním ú adě. V roce 1ř14 se oženil 

s Avelinou Ugarte pocházející z kreolské rodiny, která nedávno zem ela v Santiagu ve více 

než devadesáti letech. Pinochet měl se svojí ženou šest dětí. Podle toho, co je známo, paní 

Ugarte byla žena panovačné povahy. V roce 1ř74 prohlásila: „Tito (takto doma 

Pinochetovi íkávali) je velmi nesmělý a citlivý; pokud se chce prosadit, musí své nep átele 

pozabíjet. Nikdy nezabíjel dostatečně. Vždycky to tak bylo.“ 

Augusto Pinochet Ugarte si vzal Lucíu Hiriart Rodríguez. Otec „první dámy země“, 

Osvaldo Hiriart, byl advokát baskicko-francouzského původu, který se ve 40. letech stal 

                                                 
23 Ve španělštině pojem Inmaculada Concepción označuje Neposkvrněné početí Panny Marie. Pedro Valdivia 
se během války s Araukánci modlil k Panně Marii Neposkvrněné, a proto se rozhodl nově založené město 
pojmenovat La Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo. (Pozn. p ekl.) 
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ministrem. Matka doñi Lucíi (takto první dámě v Chile íkali) byla p íjmením Rodríguez 

Adura a svého zetě p ijala s nevelkým nadšením. 

Mladý Pinochet byl zapsán do františkánské koleje ve Valparaísu, kterou si jeho otec, 

adový zaměstnanec celního ú adu, mohl dovolit jen stěží. Jeho studijní výsledky byly 

neslavné a ve čtrnácti letech nastoupil na vojenskou školu. Od té doby je jeho kariéra dob e 

známá, protože jakmile se chopil moci, začal ší it svou biografii, dokonce rozhodl, že bude 

tvo it dodatek jeho knihy vydané pod názvem El Día Decisivo, 11 de Septiembre de 1973 

(Rozhodující den 11. září 1973). Z kadeta to dotáhl na generála a 24. srpna 1973 ho 

Salvador Allende jmenoval velitelem armády, s jejíž pomocí posléze Allendeho svrhl. 

Od té doby, co Pinochet ve dvacátých letech nastoupil do školy, drahé dokonce i pro děti 

boháčů, až do 11. zá í 1ř73 se Pinochetův život vyznačoval kariérismem. P esně tak se 

o něm vyjád ili jeho spolužáci včetně těch, se kterými navštěvoval vojenskou školu.  

Dalším charakteristickým rysem, který dnes k Pinochetovi už neodmyslitelně pat í (i když 

byl dlouho dobu opomíjen), je jeho fundamentalistické a hrubé „katolictví“, ačkoli je již 

pár měsíců známo, že jako mladý poručík vstoupil do zedná ské lóže, ve které však strávil 

jen chvíli. Pinochet v době, kdy byl u moci, obdivoval jednoho kněze – otce Raúla 

Hasbúna, fundamentalistu, který promlouval v rádiu a televizi, psal pro deník El Mercurio 

a Pinochet ho často citoval. 

Ovlivnilo k estní jméno Augusto Pinochetův život? Narážím na důležitost jmen, o které 

pojednává ve své knize De lʼÉlection (O volbě) René Major. 

Zdá se, že Pinochet byl fascinován symboly císa ství. Jeho jméno ho p edurčilo. Je to 

hloupost? Pinochetova inteligence je mnohotvárná. 

Byl schopný získat si moc, jak to ukázal p i p ípravě státního p evratu, když p edběhl ty, 

kte í p evrat plánovali již dávno p ed ním a zdáli se být stejní jako on. Když byl u moci, 

dokázal si posměvačně pohrávat se svými stoupenci, s politiky i s odpůrci. Události jako 

t eba domnělý souhlas s vyjednáváním v roce 1řŘ3 nám ukazují jeho mimo ádné politické 

schopnosti. U moci se udržel déle než jakákoli jiná chilská vláda od získání nezávislosti, 

a dokonce je nejdéle vládnoucí postavou nejen v koloniálním období, ale i v období p ed 

16. stoletím, kdy Chile ještě nebylo Chile takové, jak je známe dnes. Někte í v něm vidí 

nejlepší p íklad chilského politika ícího politika 20. století. 

Jaké jsou poslední rysy muže, který se stal Pinochetem? Uhodíme na hlavičku čty i 

h ebíky. První pat í do p ízračné, nevědomé sféry. Pinochet p i rozhovorech působí 
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rozvážlivě a rozumně, vypadá, že se cítí dob e ve své kůži, a hodinky na ruce nám 

napovídají, že má ve svém životě po ádek (patnáct minut čtení, půl hodiny cvičení). 

Neoblomný Pinochet je také lstivý Pinochet. Velké množství jeho politických obratů nelze 

p isuzovat ani jeho vědomostem, ani inteligenci, p esto však měly úspěch, ude ily p esně 

a díky adekvátním opat ením jejich důsledky trvaly dlouho. Tyto obraty lze p isuzovat 

pouze jeho nevědomí. Nikomu nevě il, důvě oval jen svým vnit ním hlubinám. 

Druhý h ebík má dvě hlavičky: Augusto Pinochet mluví dvojím jazykem. První jazyk je 

populistický až hrubý („politici ve svých doupatech“, „exposlanci jsou prasata, zrádci“), 

druhý témě  lyricky metaforický („V této zemi se bez mého vědomí nepohne ani 

lísteček…“). Když v soukromí p ijímá hodnostá e, santiagského arcibiskupa a kardinála, 

armádní generály, velvyslance a další zahraniční autority, vyslovuje svým pisklavým 

hlasem vypůjčená slova a mluví kultivovanějším stylem, kterému by se v Chile mohlo íkat 

strojený vojenský styl. 

T etí h ebík: Pinochetův neobvyklý úzkostný strach. Může být dokonce vznešený – 

v okamžiku své smrti nechce být nikým menším než Allende. Ví (a kdo také ne), že um e, 

a nejspíš násilnou smrtí – můžeme si být jistí, že by neuprchl, jako to udělal Ferdinand 

Marcos a další tyrani, ne proto, že by neměl kam, ale spíše proto, že zradil Salvadora 

Allendeho, a tím je odsouzen k tomu, aby se s ním ztotožňoval. Ve chvíli sesazení nemůže 

udělat nic menšího, než co udělal Allende.  

A ten čtvrtý? Jak ho popsat? Slovy jednoho Francouze: „Je v tom strašná (…), neslýchaná 

komičnost (…), protože i v nejzlejším člověku je ubohé, nevinné trpící zví e, srdce, játra, 

tepny, ve kterých není žádná zloba a které trpí. A čas krásných vítězství je zma en, protože 

vždy je někdo, kdo trpí.“ (Proustův dopis o generálovi, který nechal odsoudit Dreyfuse.)  

 

Násilí, které Pinochet vyvolává všude kolem sebe, navíc na konci jeho života 

nabylo rázu odpovídajícího psychologickému problému, který se zde snažíme určit. Není 

to jen fyzická síla agrese, kterou sám způsobil. Starý diktátor (jemuž bylo v době psaní 

tohoto pojednání osmdesát čty i let) je v poslední době cílem ještě důmyslnější represe, než 

jakou sám provozoval. Jedná se o morální a psychický nátlak soudů z různých částí světa. 

Soudy vždy způsobují symbolické násilí. Procesy projednávající porušování lidských práv, 

a to nejen aktuální soud v Chile a nedávné vydání v Londýně, ale také platná soudní ízení 

v Madridu, Buenos Aires, Spojených státech a v několika evropských zemích se protahují 

a budou se protahovat až do Pinochetovy nevyhnutelné hmotné smrti.  
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A po jeho fyzické smrti? 

Kafka to v poslední větě Procesu vyjad uje takto: „…jako by stud ho měl p ežít.“24 

I zákon je vynucován násilím. Trestní zákon p edpokládá symbolické násilí. 

Násilí a zákon. 

Výrazy používané v zákonech pat í do stejného slovníku jako poetické výrazy, 

slova používaná ve spisovném jazyce i v eči. Mezi termíny zákona a ostatními slovy však 

existuje jeden zásadní rozdíl.  

Slova používaná lidmi, a p edevším v poezii, se p enášejí a p esvědčují nás díky 

vlastní energii. Tato slova rozkazují, zakazují a dovolují pouze prost ednictvím své živoucí 

moci. 

Oproti tomu slova v zákonech p esvědčují a nutí, na izují, zakazují nebo dovolují 

jen proto, že zákonu p ísluší moc (impérium), p edstavuje sílu moci a tam, kde je něco 

mimo normu, ukládá tresty. (Ve španělštině má slovo „sanción“ dva významy: trest nebo 

schválení nějakého činu, zvyku či obyčeje). 

Zákon silou moci legitimizuje. 

Legitimita p edpokládá intelektuální, morální a psychologické požadavky 

aplikované na pouhé psané či zvykové právo, ale nestačí už jen síla, nýbrž je také t eba 

shodovat se s (cennou) skutečností. (Toto je již stará písnička a známe ji od chvíle, kdy 

Talleyrand vnesl do politiky výraz „legitimita“. Století poté tento fenomén obšírně rozebral 

Max Weber ve svém spisu Teorie sociální a ekonomické organizace.)   

Konvenční výklad zákonů p edpokládá legitimitu zákona. Avšak v historické 

skutečnosti pro interpretaci zákonů jasné a definitivní termíny neexistují. 

V jiných oborech, nap íklad v teologii či psychologii, p ibývají ještě další 

interpretační možnosti: nap íklad symbol, alegorie, analogie, identifikace; další, složitější 

pravidla se uplatňují v psychoanalýze. 

A konečně dlouho jsem p emýšlel o Freudovi a zdá se mi, že jeho myšlenka ze 

spisu Mojžíš a monoteismus25 o „dědičném p edávání nevědomého pocitu viny“ (což 

zahrnuje i „prvotní h ích“ v náboženství) by mohla být nevědomým základem, na němž 

jednotliví lidé i skupiny staví legitimizaci prvotního násilí, které sami způsobují. 

Význam této odbočky bude záhy vysvětlen. 

                                                 
24 KAFKA, Franz. Proces. P eložil Josef ČERMÁK. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1řř7. s. 214  

25 FREUD, Sigmund. Spisy z let 1932-1939. P eložil Otakar VOCHOČ, Ludvík HOŠEK, Ji í PECHAR. 
Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1řřŘ. 
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Pinochet, trpící mnoha nemocemi, se jel léčit do Londýna. Chile je země, která má 

podle údajů Světové zdravotnické organizace a Panamerické zdravotnické organizace 

nejvíce psychicky nemocných lidí na světě (informace jsou z let 1995 a 1999).  

Když byl Pinochet v Londýně pod dozorem policie v domácím vězení, z něhož se 

dostal po 503 dnech díky posudkům o svém psychickém stavu, publikovali jsme knihu, 

kde jsme se pokusili vysvětlit Pinochetovu psychiku. 

Zdálo se nám zjevné, že jeho osobnost a činy stejně jako kolektivní odezva na jeho 

osobu p edstavují problém, který lze zkoumat jen prost ednictvím hlubinné a individuální 

psychologie a psychologie mas. 

Takže jsme se s pomocí dalších zkušených odborníků, prost ednictvím knihoven 

a archivů psychologických a psychoanalytických textů i hledáním v knihách o historii, 

sociologii a politologii pokusili sestavit jakýsi model, abychom této otázce porozuměli. 

Samoz ejmě že se nám to nepoda ilo. Kniha nicméně v roce 1999 vyšla. Ocitujeme 

zde pár odstavců, které se nám stále zdají skvělé, o Pinochetově osobnosti a kolektivním 

procesu nebo procesí, které p edstavuje. 

Tento proces nikdy neskončí. 

 Je to proces s postavou, která existuje již odedávna a bude se stále znovu vracet 

(jako zemět esení), když ji nejméně čekáte. 

 Ubohý lidský rod. 

 Proces popírající evoluci. 

 Jako K., i Pinochet byl popraven, aniž skončil soudní proces. 

 V Londýně, Madridu nebo v Santiagu, všude, ve všech koutech těsného, 

znepokojeného světa. 

 Protagonista je totiž něco jiného než člověk z masa a kostí. 

 Slovo archetyp je nep íjemné, ale existuje. A jeho význam mezi námi poletuje 

a ší í se z podzemních jeskyň vědomí. 

 Jsou, byli a budou lidé, kte í v sobě zaživa i po smrti ztělesňují základní emoce, 

které vedou živé tvory k dobrým skutkům či ke špatným h íchům, a dokonce pozměňují 

fakta, aby je p izpůsobili svému strašlivému novému p íchodu na svět, své parusii. 
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Je jich málo, ale jsou tady. 

Vymezují epochy. 

Ačkoli se zdá, že je tvo í jen tělo, hodně se rozebírá jejich psychika. 

Cituji: „… rád bych témě  ekl, že je tomu naopak, neboť mytický charakter nějakého 

života vyjad uje tak ka lidskou všeobecnou platnost tohoto života. Psychologicky je 

naprosto možné, že se nevědomí, respektive archetyp zmocní a úplně si p ivlastní nějakého 

člověka a určuje jeho osud až do nejmenších detailů. Mohou p itom vystupovat objektivní, 

to znamená nepsychologické paralelní jevy, které rovněž p edstavují archetyp. Potom se 

nejen zdá, nýbrž tomu tak je, že archetyp se naplňuje nejen psychicky v individuu, nýbrž 

i objektivně mimo ně.“  

C. G. Jung v tomto odstavci z Odpovědi na Jóba26 mluví o Ježíši Kristu. 

Nejde o Ježíše jakožto archetyp ani o Pinocheta jakožto Ježíše. 

Nicméně skutečné, objektivní věci oddělené od toho, co Pinochet jakožto osoba mohl 

p edvídat, zosnovat nebo toužebně chtít, odpovídají tomu, co on sám ztělesňuje, o tom 

nemůže být pochyb v té apoteóze symbolu, která započala jeho zatčením v Londýně 16. 

íjna strašného roku 1řřŘ. 

Entity, jejich tělo i jejich mysl upadají a rozpadají se. Bytosti s duší p etrvávají.  

To, co entity označují, neodhaluje jejich duši; avšak vytvá í to mnohonásobně 

propojené figury nevědomí. 

Tyto figury jsou p ítomné pro všechny, kte í žijí: jsou jako děsiví domácí bůžkové, 

penáti, vyvolávající bázeň či modloslužebnictví. 

Takový je Pinochet. 

V Chile ovšem vládne v takových situacích iracionalita, a to je velmi vážné. 

Iracionalita vyvolává fašistické tendence. Skutečně si myslím, že u lidí reagujících na 

zatčení došlo k výbuchu podvědomých nutkání; a ekl bych, že se to netýká jen vládnoucí 

vrstvy této země, ale také davu jejich p íznivců, jak se ukázalo na různých demonstracích, 

p i represáliích namí ených na Velkou Británii a Španělsko nebo p i různých ve ejných 

projevech v ulicích, organizovaných stoupenci Pinochetova návratu, které jsou vyloženě 

                                                 
26 JUNG, Carl Gustav. Odpověď na Jóba. P eložil Karel PLOCEK. Praha: Vyšehrad, 2015. s. 60 
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animistické povahy!27 V ruce držím fotografii pocházející z televizních záběrů, které jsem 

kdysi viděl. Člověk na fotografii drží v rukou plakát s Pinochetovým vojenským portrétem 

korunovaným nápisem „Nesmrtelný!“. Je to fotografie z ve ejné manifestace; demonstranti 

mají p ed sebou opravdový malý oltá  a na něm sošku Pinocheta obklopenou svícemi. 

Pinochet je zobrazen jako Panna Marie Karmelská, až na to, že má uniformu; kolem krku 

mu visí růženec a p ed sebou má k ivý krucifix; takovýto fetišismus je jakýsi iracionální, 

nevědomý výbuch. 

Neboť pan Pinochet, ať už ho máte rádi, nebo ne, je totiž témě  fantasme (výplod 

fantazie); bohužel nikoli fantôme (p ízrak). Čeho je Pinochet fantazma, to neumím íct, pro 

některé toho, pro jiné onoho, ale mezi stoupence fantazmatu se adí i jeho odpůrci nejen 

v Chile. Výše popsaná epizoda dokládá, že Pinochet je jakýsi mezinárodní symbol. Symbol 

čeho? Opakuji, že to dosud neumím íct; v každém p ípadě nevědomých, iracionálních 

pudů. Touha všech těchto lidí, aby se vrátil, aby se děda, „dědoušek“, jak mu směšně 

íkají, k nim zase vrátil, stejně jako snaha o jeho návrat všech vládních sektorů, celého 

establishmentu, ve ejných institucí vládnoucích zemi, byť tam mu ne íkají „dědoušek“, je 

také ukázkou iracionality. 

Myslím, že Pinochet se od počátku choval zcela iracionálně – hned ve chvíli 

státního p evratu; iracionalita je z ejmá ve způsobu, jakým k němu došlo, i v pohnutkách, 

které vedly jeho i ostatní aktéry puče ze dne 11. zá í 1ř73, jak bylo prokázáno jasněji než 

kdykoli jindy v podobných p ípadech díky p episům rozhovorů mezi Pinochetem 

a admirálem Carvajalem, Leighem a ostatními; od počátku se Pinochet choval (stejně jako 

lidé v jeho okolí, jejichž chování odráželo to Pinochetovo, neboť on v sobě obsahoval 

všechny ostatní projevy) velice iracionálně. 

Silnou iracionalitou bylo koneckonců poznamenáno celé p edchozí období, a to 

bezesporu ze strany všech politických i nepolitických aktérů. 

Takže velká iracionalita vládla už p ed státním p evratem. Avšak od dne p evratu 

i nadále se iracionální chování koncentrovalo v Pinochetově osobě a postoje všech kolem 

něho dle mého názoru odrážely skryté, hluboké, temné pohyby nevědomí – neblahého 

kolektivního nevědomí Chile, které má ko eny v dávných, stovky let starých chilských 

p íbězích a projevuje se také v hrůzných činech, k nimž v minulosti čas od času docházelo 

a které měly od začátku 20. století podobu krutých represí namí ených p edevším na 

odbory nebo určité politické strany.  

                                                 
27 Text reaguje na události, které se děly v Evropě a v Chile po Pinochetově zatčení ve Velké Británii. (Pozn. 
p ekl.) 
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Tato iracionalita se v den státního p evratu koncentrovala do pevného uzlu a v jeho 

st edu, uprost ed hnízda tvo eného propletenými myšími ocásky – používám metaforu, 

která metaforou není, neboť je popisem skutečnosti – se rodí myší král: král se nachází 

uvnit  velkého, tlustého kruhu tvo eného hradbou myších těl a propletených ocásků, 

chránících myšího krále nacházejícího se uprost ed kruhu. Pinochet se stal myším králem 

a je jím dosud. Je to skrytý fenomén kolektivní psýché soust eděné v Pinochetově osobě – 

nejen psýché individuální, která oniricky utvá í sny a činy, ale také psýché kolektivní, 

která se projevuje v chování, v krutých odvetách a hrůzných činech. Je to výbuch sopky, 

vzplanutí nevědomí a chilské iracionality. V celých svých dějinách od 16. století, kdy 

chilský stát získal dnešní jméno, Chile nikdy (!) nezažilo takový fenomén kolektivní 

iracionality soust eděné v jediné osobě – v Pinochetovi –, jak to vidíme dnes. Proto také v 

tomto utaženém a těžko rozpletitelném uzlu z myších ocasů Pinochet jako fyzická osoba 

p edstavuje něco, co vysoko p esahuje individuum Augusta Pinocheta Ugarteho. Je to 

archetyp ve smyslu starých, primitivních archetypů, jaké psychiatr Jung popsal ve 

Švýcarsku. Doufám, že nebudu obviňován z psychologizování. Stá í nás učí rozpoznávat, 

co je v pozadí; a umožňuje mít o tom načteno. 

V čem je problém? Všechny státy Evropy, prakticky bez výjimky, bývalého 

diktátora odsoudily, jakmile byl ve Velké Británii zatčen. To se dalo čekat – hned po 

státním p evratu vedeném tímto pánem evropské vlády i ve ejné mínění rozho čeně 

protestovaly proti podobě, kterou na sebe brala diktatura v Chile, možná i důrazněji než 

Britové. Evropské země totiž ještě chovaly v živé paměti vzpomínku na materiální expanzi 

fašismu a nacismu; tuto fašistickou minulost Evropanům, jejich vládám, politikům 

i institucím z etelně p ipomínaly rysy chilské diktatury, která působila jako nový vnější 

fašistický útočník, který zasel otrávené sémě i do názorů některých sektorů evropských 

zemí.  

V evropském ve ejném povědomí i podle mínění mnoha evropských vlád se mají 

věci takto: Pinochet spáchal zločiny proti lidskosti a podobá se fašistickým zločincům, 

kte í Evropu sužovali během války a na jejím konci byli potrestáni, neúplně, ale podstatně; 

ne jako v Chile. 
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2 Komentá  

2.1 Překladatelská analýza originálu 

V komentá i uvedu základní informace o originálním textu a stanovím si 

p ekladatelskou zakázku. Dále se zamě ím na stylistické aspekty textu, provedu 

p ekladatelskou analýzu originálu, popíšu metodu p ekladu, p ekladatelské problémy 

a posuny. V komentá i budu odkazovat na text originálu i p ekladu. P íklady z originálu 

budu označovat jako (O, strana) a p íklady z p ekladu jako (P, strana). 

2.1.1 Obecné informace 

Autorem eseje El fantasma pinochet je chilský básník, esejista, právník 

a sorbonnský profesor Armando Uribe. Esej byla původně p ednáškou, která se konala 

v Pa íži na Sorbonně v červenci roku 2000.  Esej má celkem 55 stránek, ale pro účely této 

bakalá ské práce jsem p eložila prvních 20 normostran (strany 9–40). Esej byla vydána ve 

španělském nakladatelství Galaxia Gutenberg v roce 2005. Kniha, mimo esej samotnou, 

obsahuje autorovu p edmluvu napsanou v b eznu roku 2005. 

Esej rozebírá postavu Augusta Pinocheta, který je ztělesněním archetypu tvo ícího 

součást chilské duše již odedávna. Autor se opírá o psychologii, a to p edevším o teorie 

Freuda a Junga, ale také o poezii, sociologii a další vědy.  

2.1.2 Překladatelská zakázka 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výslednou podobu p ekladu, je 

p ekladatelská zakázka. Zadavatel si určí, za jakým účelem p eklad zadává, a úkolem 

p ekladatele je provést p eklad tak, aby byl účel splněn a byly zachovány všechny funkce 

p edlohy. Proto si teď určím imaginární p ekladatelskou zakázku. 

Měsíčník pro literaturu a čtená e Host věnuje každé číslo jinému tématu z oblasti 

literatury a kultury. Zástupci Hostu se rozhodli jedno číslo pojmenovat Poezie a diktatura. 

Jejich plánem je zahrnout články, recenze, rozhovory a také eseje zabývající se tímto 

tématem. Cílem tohoto čísla je seznámit českého čtená e s různými pohledy na diktaturu, 

a to p edevším z pohledu básníků, protože poezie nám zprost edkovává jedinečný způsob, 

jak pohlížet na realitu. Jelikož Armando Uribe je básník vyjad ující se proti chilské 

diktatu e již od jejího počátku, redaktorům Hostu se zdálo velmi obohacující do vydání 

za adit jeho esej El fantasma pinochet, která se věnuje nejen tématu poezie v diktatu e, ale 

také se snaží diktaturu a osobnost s ní spojenou vysvětlit pomocí psychologie. Počet stran 



19 

měsíčníku je omezený, a proto se zástupci Hostu rozhodli esej rozdělit na dvě části, 

nejd íve první část čítající 20 normostran a druhou část v následujícím vydání měsíčníku. 

P ekladatel dostane originální text v podobě publikace vydané v roce 2005. Text originálu 

není nijak členěný na kapitoly, tudíž úkolem p ekladatele je pouze zachovat původní 

členění textu. Hlavním cílem p ekladu je ukázat čtená i pohled autora – literáta na 

diktaturu v jeho zemi, zároveň také vystihnout jeho osobitý styl, avšak ne na úkor 

srozumitelnosti textu pro českého čtená e. 

2.1.3 Stylistická charakteristika 

P i analýze textu je t eba brát v potaz stylistické za azení textu a funkční styly 

podílející se na jeho výstavbě. Funkční styly se rozdělují na styl prostě sdělovací, odborný, 

administrativní, publicistický, umělecký a rétorický28. Text originálu je kombinací 

odborného a uměleckého funkčního stylu. Kombinací odborného a uměleckého stylu se 

vyznačuje styl esejistický. Esej jako žánr se zformovala na základě vědecké úvahy 

zesílením subjektivity, zvýrazněním estetické složky informace a posílením z etele 

k vnímateli textu. Na rozdíl od odborných textů v eseji roste podíl p íznakových slov, 

stavba věty a souvětí je variabilnější, formální členění je potlačeno a není zde poznámkový 

aparát nebo bibliografické údaje29.  

Odborný styl se v textu vyznačuje využíváním odborných termínů z oblasti 

psychologie, práva, sociologie a jiných věd, odkazováním na jiné texty a autory a poměrně 

složitou syntaxí. V textu lze najít také prvky autorské skromnosti – autor používá autorský 

plurál a snaží se svou osobnosti spíše upozadit (nap íklad zmiňuje svou básnickou sbírku, 

aniž by ekl, že je autorem). I když je to text esejistický, je t eba brát v potaz, že se 

původně jedná o p ednášku, objevuje se proto v textu větná stavba typická pro žánr 

p ednášky: prost edky posilující zájem a pozornost vnímatele i emotivní prost edky30 

(otázkou je, do jaké míry se liší původní p ednáška od eseje). Umělecký styl se v textu 

projevuje častým používáním obrazných a expresivních pojmenování, symbolů, aluzí, 

ečnických otázek a variabilní a rozmanitou syntaxí (st ídání dlouhých a krátkých vět). 

V originálním textu můžeme zaznamenat p edevším úvahové, popisné a výkladové 

slohové postupy, které jsou typické pro žánr eseje. 

                                                 
28 ČECHOVÁ, Marie. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003. 

29 ČECHOVÁ, 224 

30 ČECHOVÁ, 226 
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Největším úskalím p ekladu je složitá syntax p edlohy a množství aluzí, citací 

a odborných výrazů, pro které je t eba vždy najít p esný, nebo alespoň vhodný, ekvivalent. 

Dále se budu k problematice p ekladu těchto aspektů textu vyjad ovat v následujících 

kapitolách. 

2.1.4 Rozbor textu 

P i rozboru textu budu vycházet z modelu Christiane Nordové, který popsala ve své 

publikaci Text Analysis in Translation31. Nordová text originálu analyzuje pomocí 

vnětextových a vnitrotextových faktorů. Dále p i rozboru vycházím z teorie jazykových 

funkcí podle Romana Jakobsona32. 

2.1.4.1 Vn textové faktory 

Mezi vnětextové faktory pat í tyto faktory: vysilatel a autor textu, záměr autora, 

adresát, médium, kanál, místo, čas a funkce textu. 

2.1.4.1.1 Vysilatel a autor textu 

Podle Nordové se vysilatel a autor textu mohou lišit. Autorem je vždy jeden člověk 

či skupina lidí, zatímco vysilatelem může být určitá instituce (týká se to nap íklad 

reklamních textů). Informace, které o vysilateli zjistíme, nám později mohou pomoci p i 

určení jeho záměru, p íjemců textu, místa, času, p íčin vzniku textu a také nám pomohou 

p i analýze vnitrotextových faktorů.  

V p ípadě eseje El fantasma pinochet je autor i vysilatel tatáž osoba: Armando 

Uribe. Armando Uribe se narodil 2Ř. íjna roku 1ř33 v hlavním městě Chile, Santiagu de 

Chile. Vystudoval právo a působil v diplomacii, byl velvyslancem ve Spojených státech 

a později ho Salvador Allende jmenoval velvyslancem v Číně. Po státním p evratu v roce 

1ř73 ost e odmítl vojenský režim Augusta Pinocheta a emigroval se svou rodinou do 

Francie. Do Chile se vrátil po skončení Pinochetova režimu v roce 1řř0. Uribe působil na 

mnoha univerzitách, p ednášel p edevším o politice, náboženství a právu. Je známý také 

pro svou esejistickou a básnickou tvorbu. Básně vydává již od padesátých let a v roce 2004 

získal nejdůležitější chilské literární ocenění: Premio Nacional de Literatura.33   

                                                 
31 NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology, and didactic application of a model 

for translation-oriented text analysis. 2nd ed. Amsterdam: Rodopi, 2005. 

32 JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1řř5.   
33 Armando Uribe – Wikipedia la enciclopedia libre [online]. Dostupné z:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Armando_Uribe. 
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Uribe se stal terčem v očích p edstavitelů vojenského režimu p edevším pro svou 

erudovanou a sofistikovanou kritiku diktatury. Mezi hlavní eseje, jejichž cílem je poukázat 

na problematiku vojenského režimu, je esej Carta abierta a Patricio Aylwin, El accidente 

Pinochet a nám již známá esej El fantasma pinochet.  

Díky informacím, které o vysilateli máme, víme, jaký je jeho postoj k vojenskému 

režimu a Augustu Pinochetovi, což nám pomůže p i analýze vysílatelova záměru, funkce 

textu a ostatních vnětextových i vnitrotextových faktorů. 

Na závěr bych ráda dodala, že Armando Uribe je velice vzdělaný a zkušený člověk, 

což se projevuje i v jeho esejích, které jsou plné odborných termínů, aluzí a citátů. 

P ekladatel se proto musí se všemi problémy vypo ádat, aby p eklad nebyl ochuzen 

o důležité informace, které chce čtená i autor sdělit.  

2.1.4.1.2 Záměr autora 

Určení záměru autora je pro p ekladatele velmi důležité, protože záměr je jeden 

z faktorů ovlivňující obsah textu a jeho formu.34 Povinností p ekladatele je ekvivalentně 

p evést záměr autora, a tím pádem i funkci textu.  

Za autorovu intenci můžeme označit seznámení čtená ů s vlastními teoriemi 

a názory. Autor chce publiku p edat svůj pohled na problematiku nejen Pinochetovy 

diktatury, ale i ostatních diktatur na světě – velká část z nich se podle Uribeho ídí stejným 

principem. Jelikož byla esej původně p ednáškou konající se v Pa íži, autor se také snaží 

svému publiku p iblížit reálie a realitu Chile, zmiňuje informace, které by zmiňovat 

nemusel, kdyby p ednášel v Chile. Zároveň se čtená i sdílí své znalosti z oblasti práva, 

psychologie, historie a další věd, aby srozumitelně vysvětlil, co vedlo k nastolení 

vojenského režimu v Chile a proč je byl jeho p edstavitelem právě Pinochet. 

V textu je také velmi výrazně p ítomný expresivní záměr autora, pro kterého je text 

prost edkem k vyjád ení vlastních názorů a postojů vůči Pinochetovi a vojenskému režimu 

v Chile, které jsou, jak již víme z oddílu Vysilatel a autor textu, velmi negativní. Stejně tak 

autor kritizuje chilský právní systém a samotné obyvatele Chile poblázněné Pinochetovou 

osobností. 

Poslední autorův záměr je záměr persuasivní. Esej jako žánr odborného stylu se od 

odborných textů liší svou subjektivitou – autor vyjad uje své názory a pomocí analýzy, 

dedukce, citací atd. se nás snaží p esvědčit o relevantnosti svých názorů a tezí. Jeho 

                                                 
34 NORD, 48 
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záměrem je tedy p esvědčit nás o důvodu, proč je fenomén Pinochet výsledkem staletí 

násilí ukrytého v chilském nevědomí. 

2.1.4.1.3 Adresát 

Podle Nordové je adresát jeden z nejdůležitějších faktorů p i tvorbě p ekladu 

a velmi výrazně ovlivňuje jeho podobu. Adresát je člověk, kterému je text určen 

vysilatelem, liší se tedy od p íjemce, což je člověk, který text čte nebo slyší, ale není 

primárně adresován jemu35. Liší se také adresát originálu a p ekladu, a to p edevším proto, 

že pocházejí z jiného kulturního a prost edí a mluví jinými jazyky. 

Originální text vyšel ve dvou podobách, nejd íve jako p ednáška, a poté jako esej 

vycházející z této p ednášky. Adresát p ednášky se může lišit od adresáta knihy, a to 

p edevším z toho důvodu, že se konala na Sorbonně, a byla tedy určena vzdělanému 

publiku a nebyla původně zamě ena na hispanofonní posluchače. Esej vydaná knižně 

španělským nakladatelstvím Galaxia Gutenberg je naopak primárně určena hispanofonním 

čtená ům z celého světa. Jelikož v p ekladu vycházím právě z knižního vydání, budu se 

věnovat adresátovi eseje. Adresát eseje El fantasma pinochet je kdokoli, kdo mluví 

španělsky a zajímá ho dané téma. Ačkoli je text o Chile, není primárně určen Chilanům, 

ale spíše čtená ům zajímající se o tuto tématiku. Pro jiné než chilské čtená e je text 

zajímavou sondou do chilské moderní historie a pro Chilany je to text, který jim nastíní 

jiný, vnější a spíše evropský úhel pohledu na jejich vlastní zemi. Esej je ale bezesporu 

určena vzdělanému publiku, a to p edevším kvůli složitým tématům, která se v ní eší, 

protože bez alespoň základní znalosti psychologie, historie nebo práva by byl text pro 

čtená e stěží pochopitelný. Stejně jako téma, i větná struktura i lexikum jsou složité, i tak 

je však text určen širokému publiku, jelikož je napsán neutrální španělštinou. Adresát textu 

p ekladu se nijak výrazně neliší od adresáta originálu – jedná se o vzdělaného člověka 

(čtená e Hostu), který se zajímá o situaci v Chile a o Pinocheta, lze ale čekat, že oproti 

hispanofonnímu čtená i bude mít méně znalostí o politické situaci, historii a kultu e Chile. 

Na rozdíl od textu originálu je p eklad pro čtená e o něco snazší, jelikož jsem v p ekladu 

citace z angličtiny, francouzštiny a dalších jazyků uváděla v češtině, ačkoli v původním 

textu tomu tak není, což ho činí ještě složitějším na porozumění.  

P i p ekládání jsem dbala na to, abych co nejvěrněji p enesla autorům styl, ale 

zároveň jsem brala ohled na českého čtená e a snažila jsem se text učinit srozumitelnějším, 

a to nejen z jazykové, ale hlavně z obsahové stránky. 

                                                 
35 NORD, 52 
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2.1.4.1.4 Médium 

Nordová médium definuje jako prost edek, kterým se text dostává k adresátovi36. 

Originál je text psaný a byl vydaný v roce 2005 ve španělském nakladatelství Galaxia 

Gutenberg. Nakladatelství sídlí v Barceloně a knihy vydává od roku 1řř4. Zamě uje se na 

vydávání beletrie, poezie, esejí a životopisů nejen španělsky píšících autorů. 

S nakladatelstvím spolupracuje celkem 350 autorů, z čehož sedm z nich bylo oceněno 

Nobelovou cenou.37 Nakladatelství se snaží čtená i p edstavit širokou škálu esejí z různých 

oblastí, tudíž má i esej El fantasma pinochet podobný účel jako ostatní eseje vydané 

v tomto nakladatelství – seznámit čtená e s určitou tématikou ze subjektivního pohledu 

autora, který se v dané problematice vyzná a má na ni svůj specifický názor. 

Adresát má k textu p ístup pouze v jeho tištěné podobě, na internetu není tato esej 

k dispozici. 

2.1.4.1.5 Místo a čas 

Jak již bylo zmíněno v p edchozí kapitole, text byl publikován v Barceloně roku 

2005 a vychází z p ednášky konající se v Pa íži v roce 2000. Autor nijak nezmiňuje místo 

vzniku textu, lze tedy tvrdit, že to není pro text důležitá informace. Ačkoli je text o Chile 

a autor je Chilan, v textu se autor od Chile distancuje a popisuje problematiku z chilského 

i evropského úhlu pohledu (nejspíše proto, že během diktatury žil mimo Chile a působil na 

evropských univerzitách). Místo recepce textu není tedy nijak specificky určené, je to text 

pro čtená e z témě  celého světa.  

Naopak časově je text velmi p esně zasazený mezi roky 2000 a 2005, kdy text 

vznikl a byl vydán knižně. Autor v eseji velmi často odkazuje na Pinocheta, který v té době 

žil, v době zadání p ekladu byl ale už několik let po smrti, proto je t eba na to v p ekladu 

čtená e upozornit (Y debo confesar que en los años ochenta escribí aún otro, inédito, que 

comparaba los funerales de Pinochet con los del presente autor (ambos aún por desdicha 

vivientes). (O, 10)). Dále autor časově odkazuje na svá p edchozí díla nebo na ostatní 

události: Citaré algunos párrafos de ese ensayo de hace quince años escrito en francés, 

…). Je t eba, aby byl čtená  p ekladu obeznámen s časem vzniku originálu a aby si 

uvědomil, že text reaguje na události, které se staly na začátku druhého tisíciletí, a zároveň 

                                                 
36 NORD, 56 

37 Galaxia Gutenberg: quiénes somos [online]. Dostupné z: 

http://www.galaxiagutenberg.com/quienes-somos/.  

http://www.galaxiagutenberg.com/quienes-somos/
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aby tak mohl nap íklad porovnat situaci dnes se situací p ed t inácti lety (i to je v p ekladu 

nastíněno). 

2.1.4.1.6 Funkce textu 

P i určování funkce textu se budu ídit Jakobsonovým rozdělením jazykových 

funkcí. Roman Jakobson rozlišuje šest funkcí podle zamě ení na jednotlivé složky 

komunikace: funkce referenční (zamě ená na komunikační kontext, obsah), emotivní či 

expresivní (mluvčí), konativní (adresát), fatická (kontakt, komunikační kanál), 

metajazyková (kód komunikace) a poetická (estetičnost sdělení).38  

Esej se vyznačuje prolínáním různých funkčních stylů a tím pádem i různých 

jazykových funkcí. V textu originálu je velmi výrazná referenční funkce – autor čtená i 

poskytuje mnoho informací z různých oblastí (historie, psychologie, právo, literatura etc.), 

dále se v textu také objevuje funkce expresivní – autor vyjad uje své názory na danou 

problematiku (nap íklad na Pinochetovu osobu a kult s ní spojený: Yo creo Pinochet, desde 

el Golpe de Estado, por la manera en que éste se produjo, por lo que lo movilizaba a él 

y a otros… (O, 37)). Další důležitou funkcí pro text je funkce poetická – Armando Uribe 

je, mimo jiné, básník a i v tomto textu se projevuje jeho umělecký jazyk (Donde la tierra 

se acaba, donde el fuego se acaba, el último cabo, Cabo de Hornos en que se disgrega la 

Tierra del Fuego. (O, 14)). Dále je v textu zastoupena funkce konativní, autor se snaží 

čtená ům nastínit tuto problematiku a p esvědčit je, že jeho názory jsou relevantní. V textu 

lze také vypátrat funkci metajazykovou, nap íklad p i vysvětlování různých termínů (En 

castellano «sanción» significa tanto la pena como la aprobación que se da a cualquier 

acto, uso o costumbre. (O, 31)) a funkci fatickou (kontaktní): Les ruego que llenen esta 

laguna de mi información si me equivoco (O, 23). 

V textu se tedy objevují všechny jazykové funkce a nejvíce se projevuje funkce 

referenční, expresivní a poetická. 

2.1.4.2 Vnitrotextové faktory 

Dále se zamě ím na faktory vnitrotextové, ke kterým pat í téma a obsah, 

presupozice, kompozice, neverbální prvky, suprasegmentální prvky, lexikum a syntax. 

2.1.4.2.1 Téma a obsah 

Esej El fantasma pinochet není rozdělená na kapitoly nebo úseky, jednotlivé 

myšlenky jsou buď rozdělené pomocí odstavců, nebo nejsou oddělené vůbec. Text začíná 
                                                 

38 JAKOBSON, 78-82 
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uvedením do problematiky – autor popisuje, proč se zamě uje na Pinocheta a to co 

p edstavuje pro Chile, jaké má s tímto tématem zkušenosti a co v něm vyvolává. Také 

zmiňuje svá p edchozí díla a popisuje, z jakých věd a zdrojů čerpá.  

Dále uvažuje nad p edpokladem existence národa, nad kolektivním vědomím, 

nevědomím a zapomněním a aplikuje své teorie na Chile, které následně v dalším odstavci 

popisuje z hlediska obyvatelstva, historie a práva. Autor v textu rozebírá odlišnosti Chile 

od ostatních států Latinské Ameriky a tvrdí, že drsný život a války daly v Chile vzniknout 

kultu ohavnosti, brutality a násilí, který byl dokonce ospravedlňován zákonem. Tento kult 

je hluboce zasazený v chilském nevědomí, což se projevuje také v literatu e – autor 

zmiňuje nejdůležitější díla chilské literatury, z nichž vyplývá „násilné, beznadějné 

a melancholické vidění skutečnosti“ (P, ř).  

Následně autor cituje článek, který napsal jako Pinochetův nekrolog, a dozvídáme 

se z něj něco o Pinochetově rodině, karié e, o tom, co ovlivnilo jeho život a proč se zrovna 

on stal hlavním aktérem státního p evratu. Opět se dostáváme k tématu násilí, které 

Pinochet vyvolával a jehož byl sám obětí poté, co byl v několika zemích obviněn 

z porušování lidských práv, protože a jak již bylo d íve zmíněno, zákon se pojí s násilím.  

Poté se v eseji pomocí psychologie mas rozebírá kolektivní odezvu na Pinochetovu 

osobu – iracionalita, která se projevovala na demonstracích a byl jí ovládán vládní sektor 

i lidé v Pinochetově okolí. Ode dne státního p evratu se tato kolektivní iracionalita 

koncentrovala v Pinochetovi a postoje všech kolem něj odrážely skryté a temné pohyby 

kolektivního nevědomí Chile. 

Na závěr je zmíněno, že témě  všechny státy Evropy bývalého diktátora odsoudily 

(protože v minulosti již odsoudily spoustu válečných zločinců), avšak v Chile se tak 

nestalo. 

2.1.4.2.2 Presupozice 

Nordová presupozice definuje jako informace, o nichž vysilatel textu p edpokládá, 

že jsou adresátovy známy.39 Presupozice se často vztahují na reálie země, odkud vysilatel 

pochází, avšak můžou zahrnovat nap íklad i vysilatelovy znalosti, které se v textu 

projevují. P ekladatel si tedy musí uvědomit, jaké prvky originálu je t eba v p ekladu 

objasnit. 

Jak jsem již d íve zmínila, původně byl text adresován posluchačům p ednášky na 

Sorbonně, tudíž lze p edpokládat, že je text adresován vzdělanému adresátovi. Adresát 
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musí mít pro pochopení textu alespoň základní znalosti o dávné i moderní historii Chile 

a měl by vědět, kdo to byl Pinochet a jaké problémy jsou s jeho vládou spojované. Dále by 

měl mít základní znalosti o psychologii, právu a literatu e (v p ekladu jsem se nap íklad 

uchýlila ke vsuvce „…básnířky Gabriely Mistral…“ (P, ř), jelikož jsem p edpokládala, že 

zde G. Mistral není známou autorkou). Autor také nejspíš p edpokládá, že jsou jeho čtená i 

znalí světových jazyků (angličtiny, francouzštiny a němčiny), protože citace nep ekládá do 

španělštiny. Někdy může neporozumění těchto citací ztížit celkové porozumění textu, 

a proto jsem se rozhodla veškeré cizojazyčné citace p ekládat (nebo najít jejich již d íve 

p eložený český ekvivalent). 

2.1.4.2.3 Kompozice 

Esej vyšla jako samostatná kniha čítající 55 stran a tvo í ji p edmluva autora 

a samotný text. Esej není rozdělena na kapitoly, jednotlivé části jsou oddělené pouze 

mezerou mezi odstavci tvo ícími tematické jednotky. Text zadaný p ekladateli začíná na 

straně ř a končí stranou 40, p edmluva součástí zakázky není. Součástí eseje jsou rozsáhlé 

citace p edevším z autorových p edchozích děl. Esej je celkově tematicky koherentní, 

v některých částech ale autor mění téma bez použití kohezních prvků, takže na sebe 

odstavce nebo úseky textu někdy p íliš nenavazují a pro adresáta je tak náročné text 

pochopit. Jednotlivé úseky nejsou p íliš jasně odděleny, což může čtená e také mást. Autor 

nepoužívá ani mnoho deiktických prvků, zato však často určitá témata uvádí ečnickou 

otázkou. Text je také plný aluzí a citátů, které ale ne vždy pomáhají porozumění (spíše 

naopak). 

Kompozice textu činí již tak náročný text ještě komplexnějším, což ztěžuje 

pochopení textu jak čtená i originálu, tak i p ekladateli. 

2.1.4.2.4 Neverbální prostředky 

Podle Nordové mezi textové neverbální prost edky pat í nap íklad fotografie nebo 

ilustrace. Esej El fantasma pinochet v knižní podobě neobsahuje žádný z těchto 

neverbálních prost edků. 

2.1.4.2.5 Lexikum 

V textu se objevuje slovní zásoba typická pro esejistický styl – jazyk je spisovný 

a velmi rozmanitý. V eseji najdeme odborné výrazy z oblasti práva, psychologie, historie 

atd. (querella criminal, conciencia colectiva nacional, conquistador, corpus jurídico, 

genocidio, país legalista, símbolo penal internacional, arquetipo, penates, fetichismo, …), 

obrazná vyjád ení (Sin entrar a este problema que ha quebrado cabezas de 

intelectuales…(O, 13)), ultima Thule (O, 14), Les ruego que llenen esta laguna de mi 
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información si me equivoco (O, 23), dále také hodnotící výrazy (…movimientos 

subrepticios, profundos, gruesos del inconsciente colectivo chileno, en mi opinión del más 

nefasto inconsciente colectivo chileno, …(O, 38)), Una visión violenta, desesperada 

y melancólica, una exaltación del duelo y el luto. (O, 24) a velmi z ídka také výrazy 

expresivní (… que vuelva, que vuelva este abuelo, este «tata» …(O, 37)). V menší mí e se 

v textu také vyskytují výrazy v cizím jazyce (finis terrae, de profundis, unheimlich, larger 

units, establishment, …).  

Celý text je protkaný velkým množstvím abstraktních slov, vyjád ení 

a myšlenkových konceptů: La palabra arquetipo es desagradable, pero existe. Y la cosa 

que significa aletea entre nosotros desprendiéndose de las subterráneas cuevas de debajo 

de la consciencia (O, 34); Los entes, con su cuerpo y hasta con su psiques, se deterioran 

y disuelven. Los seres con alma persisten. (O, 35). Tyto abstraktní myšlenky text činí 

velmi náročným na porozumění. P ekladatel proto musí důkladně zanalyzovat význam 

textu a dohledat si velké množství informací z oborů, na které autor odkazuje. 

Pro tento text je p íznačná jeho vysoká intertextovost, což ovšem vyplývá z jeho 

žánrového za azení. Autor odkazuje na více či méně známé osobnosti psychologie, 

filozofie nebo historie a cituje jejich výroky a termíny, které ve svých pracích používají. 

Dále se také odkazuje na různé instituce (…según datos de la Organización Mundial de la 

Salud …, (O, 33)) a cituje díla klasické literatury (nap íklad Kafkův Proces nebo 

Shakespearova Macbetha). Velká míra intertextovosti podporuje autorovy teze a zvyšuje 

tak věrohodnost textu, i p esto, že je v textu minimum poznámek pod čarou a p esné zdroje 

jsou citovány jen málokdy (absence poznámkového aparátu a bibliografických údajů je pro 

žánr eseje typická).  

2.1.4.2.6 Syntax 

Esej je kombinací odborného a uměleckého funkčního stylu. Pro odbornou 

komunikaci je charakteristická propracovaná syntaktická stavba, důraz na jmennou složku 

sdělení, výrazné využití prost edků pro návaznost textu40, umělecký styl se naopak 

vyznačuje uvolněnější syntaxí, používáním p íznakových slov a obrazných a expresivních 

pojmenování. V textu se st ídají dlouhá, složitě strukturovaná souvětí vyjad ující 

komplikované myšlenky s větami krátkými, čímž se text ozvláštňuje a p ibližuje čtená i. 

Autor také často používá různá interpunkční znaménka (závorky, pomlčky, čárky, 

st edníky) a spojuje tak informace do složitých větných celků. V textu se rovněž velmi 
                                                 

40 KRÁLOVÁ, Jana. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. V Praze: Univerzita Karlova, 

Filozofická fakulta, 2012. s. 44 
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často objevuje uvedení do nějaké problematiky pomocí ečnických otázek (¿De qué se 

trata Pinochet? (O, 9); ¿Constituye esto una manía personal? (O, 10)). Tempo textu a jeho 

dynamičnost také zvyšuje použití výčtů (Y Pinochet se defiende con argumentos jurídicos, 

como lo ha hecho a nombre de su gobierno desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1990, 

y desde entonces como comandante en jefe del Ejército, y luego desde 1998 como senador, 

y durante 503 días detenido en Londres, …(O, 21)). 

Text je většinou psaný v p ítomném čase a v čase minulém, pokud autor popisuje 

něco, co odkazuje na minulost. Jak jsem již zmínila v kapitole Místo a čas, autor 

o Pinochetovi píše v p ítomném čase, protože v době, kdy text vznikal Pinochet žil, zem el 

ale v roce 2006, tudíž je t eba tuto změnu v p ekladu zohlednit. 

Odborný styl se vyznačuje častým použitím opisného pasiva, které se ve španělštině 

využívá více, než v češtině. V textu p edlohy se ale opisné pasivum nevyskytuje ve velkém 

množství, a proto jsem se rozhodla ho v mnohých p ípadech zanechat. Taktéž se v textu 

objevuje sloveso haber, pro které v češtině nemáme p esné ekvivalenty, proto je nezbytné 

najít jeho české protějšky, které se ale budou v každém kontextu lišit. Dalším rozdílem 

mezi jazykem originálu a jazykem p ekladu je slovosled a aktuální členění větné. 

P ekladatel musí důkladně analyzovat složité myšlenky originálu a p evést je do cílového 

jazyka tak, aby měly stejný efekt jako v jazyce původním. 

2.1.4.2.7 Suprasegmentální prostředky 

Nordová suprasegmentální prvky definuje jako ty rysy organizace textu, které 

p esahují hranice všech lexikálních a syntaktických segmentů, vět a odstavců. V psaných 

textech se tak může jednat o typ a velikost písma, kurzívu, zvýraznění, uvozovky, závorky 

atd.41 

V textu jsou velmi hojně zastoupené tzv. boční uvozovky, které doporučuje 

používat Španělská královská akademie42. Autor uvozovkami vyznačuje citace, názvy 

básní nebo novinových článků, slova cizího původu a slova s použitá v jiném významu, 

nap íklad ironicky (El antropólogo y «filósofo» Kayserling… (O, 18)). Dále se v textu 

užívá kurzíva, a to v názvech literárních děl, novin, u slov cizího původu, u slov, která 

chtěl autor zdůraznit a také v metajazyce (…la palabra pinochet, escrita con minúscula… 

(O, 9)). V jednom p ípadě autor použil kurzívu společně s uvozovkami: Olvidos, 

«refoulement», un inconsciente colectivo. (O, 13).  

                                                 
41 NORD, 120 

42 Diccionario panhispánico de dudas: comillas. Real Academia Española [online]. 2005. Dostupné z: 
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=SSTAZ5sDyD6h59vijX. 
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V textu se také objevuje mnoho závorek, které obsahují doplňující informace nebo 

vysvětlení. Delší citace z jiných textů se od původního textu eseje liší menším písmem. 

Všechny suprasegmentální prvky jsem se snažila uplatnit stejným způsobem i v textu 

p ekladu, pouze v p ípadech, kdy se španělské použití lišilo od české normy, jsem zvolila 

jiný než původní suprasegmentální prost edek. 
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2.2 Překladatelská metoda 

P i p ekladu textu jsem se ídila p ekladatelskou zakázkou, kterou jsem blíže 

popsala v kapitole 2.1.2. P ed samotným p ekládáním jsem provedla analýzu textu, p i 

které jsem se ídila pracemi Christiane Nordové, Marie Čechové a Romana Jakobsona. 

Proces p ekladu proběhl ve t ech fázích, jak je popisuje Ji í Levý ve své publikaci Umění 

překladu43: 1. pochopení p edlohy, 2. interpretace p edlohy a 3. p estylizování p edlohy. 

P i p ekladu bylo t eba se důkladně zamě it na všechny fáze p ekladu a využít veškeré 

dostupné internetové i tištěné zdroje – p ekladové i výkladové slovníky, jazykové p íručky, 

encyklopedie, české p eklady citovaných děl a databáze těchto publikací. Zároveň jsem 

originál i p eklad konzultovala s vedoucí mé práce a s rodilými mluvčími. 

Velmi problematickou se ukázala být t etí fáze p ekladatelského procesu – fáze 

p estylizování p edlohy. Mým záměrem bylo zachovat myšlenku původního textu 

a p evést ji co nejlepším způsobem do cílového jazyka, což bylo často velmi náročné, 

protože autorův sloh je místy velmi komplikovaný. Snažila jsem co nejlépe p evést 

podstatu textu i za cenu rozvolnění formy, ale pouze v p ípadech, kdy by doslovný p eklad 

snižoval čtená i jeho estetický zážitek. 

Původní text je adresován vzdělanému publiku, a proto je místy velmi náročný na 

pochopení. P i p ekladu jsem se rozhodla nezasahovat p íliš a nevysvětlovat každou reálii 

nebo pojem, protože jsem nechtěla text pro čtená e p íliš zjednodušovat. Vysvětlila jsem 

některé chilské reálie (nap íklad ty spojené s Pinochetem) a také jsem p eložila cizojazyčné 

citace, protože jsem to považovala za nezbytné pro pochopení myšlenky textu. Dále jsem 

také musela brát v potaz, že esej vyšla již p ed více než deseti lety a p eklad tomu 

p izpůsobit (více v kapitole Místo a čas). 

                                                 
43 LEVÝ, Ji í. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. s. 50-77 
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2.3 Překladatelské problémy  

2.3.1 Lexikální problémy 

2.3.1.1 Název díla 

P eložení názvu eseje bylo docela náročné, a to p edevším proto, že autor v textu 

nikdy p íliš nepopisuje, co p esně znamená slovo fantasma ve spojení s Pinochetem. Jediná 

zmínka v textu zní takto: Porque efectivamente el señor Pinochet, quiéranlo o no lo 

quieran quienes sean, es casi un «fantasme»; y desgraciadamente no un «fantôme». De 

qué es «fantasme» el señor Pinochet no sabría yo decirlo, para unos y otros, también para 

los contrarios al señor Pinochet, y no sólo en Chile. (O, 37), z čehož p íliš nevyplývá, co 

tím vlastně autor myslel. Slovo fantasma v češtině znamená strašidlo, duch, přelud, 

nicméně ani jeden z výrazů se mi k eseji nehodil, proto jsem zvolila výraz fantazma, který 

je knižním synonymem pro slova přelud, klam, vidina. Je také t eba brát v potaz, že 

v názvu eseje se z vůle autora jméno diktátora píše s malým počátečním písmenem. 

2.3.1.2 Problematické špan lské výrazy 

V textu originálu se objevilo množství problematických termínů. Často se tyto 

problémy pojí s psychologií – nap íklad slovo psique lze česky vyjád it slovy psýché nebo 

duše. V textu bylo t eba podle kontextu určit, jaký výraz se hodí víc. Ve výrazech typu 

psique subjetiva, psique colectiva (O, 12) atd. jsem se p iklonila ke slovu psýché, protože 

se jedná o odborné výrazy, naopak ve spojení psique chilena (O, 11) jsem zvolila 

bezp íznakové slovo duše. Dalším problematickým výrazem je slovo psicología, které se 

většinou p eložilo českým slovem psychologie (hlubinná psychologie, divoká psychologie 

(P, 2)), ale vyskytly se i p ípady, kdy slovu psicología odpovídal český výraz psychika 

(Cuando Pinochet estaba en Londres detenido bajo custodia policial en su casa, …, 

publicamos un libro que intentó profundizar en su psicología. (O, 33)). Dále bylo t eba 

vymyslet vhodný český ekvivalent pro spojení psicología (nebo sociología) silvestre. 

Slovo silvestre v tomto výrazu znamená amatérský44, i tak jsem se rozhodla výraz p eložit 

jako divoká psychologie, naopak ve spojení … dijo en términos de sociólogo silvestre… 

(O, 16) jsem se rozhodla k p ekladu „…slovy amatérského sociologa…“ (P, 5), protože 

výraz divoký s sebou nese pro p eklad nevhodné konotace. 

                                                 
44 Oxford Reference: wild psychoanalysis. [online]. Dostupné z: 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803122507573. 
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Mezi další obtížné výrazy se adí pejorativum hotelucho (O, 26), pro který není 

v češtině stejně expresivní výraz, a proto jsem se byla nucena použít nivelizované slovní 

spojení bezútěšný penzion. 

2.3.1.3   Obrazná vyjád ení 

Jak již bylo d íve zmíněno, žánr eseje se vyznačuje velkým množstvím obrazných 

vyjád ení, které mají poetickou funkci. Některá spojení p i p ekladu nečinila velký 

problém, ale naopak jiná musela být p izpůsobena českému čtená i, tak, aby byla 

zachována původní funkce vyjád ení. 

Věta No conozco ningún chileno que no haya tenido sueños y pesadillas en que 

aparece su figura; o que no haya tenido la fantasía de sentirlo sentado sobre su cabeza, 

con los testículos colgando. (O, ř) je pro českého čtená e p íliš expresivní, a proto jsem se 

uchýlila k p ekladu Neznám žádného Chilana, v jehož snech a nočních můrách by se 

neobjevovala Pinochetova postava nebo, který by nikdy nezažil pocit, jak je jeho důstojnost 

Pinochetem zadupávána do země. (P, 1). 

Ve větě Pero no continuaremos con estas pinceladas. (O, 16) je t eba p esně 

zanalyzovat záměr autora, protože výraz pinceladas do češtiny nelze p evést se stejným 

účinkem, proto bylo nutné výraz vyjád it obecněji: …ale těmito maličkostmi se teď 

nezabývejme. 

2.3.1.4 Sloveso haber 

Ve španělštině hojně využívané sloveso haber nemá v češtině ekvivalent, který by 

zahrnoval všechny významy výrazu haber, je tedy t eba hledat vhodná p ekladatelská 

ešení. 

Hay libros enteros sobre su persona…  Existují celé knihy …, které se zabývají 

jeho osobou… (O, 9; P, 1) 

Hay países que tienen conciencia colectiva…  Některé země mají kolektivní 

vědomí… (O, 11; P, 2) 

Segundo rasgo peculiar: en esta vaina de tierra (…) había un pueblo guerrero… 

 Další zvláštností Chile, země, která svým tvarem připomíná lusk (…), je, že ji obýval 

bojovný národ… (O, 14; P, 4) 

Hay una escena matriz épica en La Araucana…  V eposu … La Araucana je 

jedna zásadní epická scéna… (O, 17; P, 6) 
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2.3.1.5 P echylování ženských jmen 

V textu se objevuje velmi malé množství ženských jmen, která se navíc zmiňují 

pouze jednou. Z kontextu (nap íklad z k estního jména) vyplývá, že se jedná o ženy, tudíž 

jsem se rozhodla jména nep echylovat.  

2.3.2 Syntaktické problémy 

2.3.2.1 Rozd lování v t 

Původní text se vyznačuje velmi složitou syntaxí – souvětí jsou dlouhá, plná 

vložených vět, vsuvek, která nám dávají pocit, že se na nás p i čtení „valí“ velké množství 

informací. Ačkoli jsem se p i p ekladu snažila zachovat autorův styl, v některých 

p ípadech bylo t eba text p izpůsobit čtená i. Jedním z p íkladů může být tato věta čítající 

119 slov: 

Tengo aquí en la mano una fotografía que proviene de una secuencia de televisión 

que yo vi, pero ahora está la fotografía en que aparece una persona, se le ven las manos, 

con un cartel con el retrato militar del señor Pinochet que lleva arriba la inscripción: 

«¡Inmortal!»; se trata de una manifestación pública, y las impetrantes tienen delante un 

verdadero altar, pequeño, donde está la figura, una pequeña estatuita, del señor Pinochet, 

rodeado de velas; y en esa estatuita está representado el señor Pinochet como si fuera la 

Virgen del Carmen pero con uniforme; alrededor de su cuello cuelga un rosario, y delante 

de él hay un crucifijo oblicuo; ese fetichismo es una especie de erupción irracional, 

inconsciente. (O, 36) 

Původní větu jsem rozdělila na čty i kratší věty, které na sebe tematicko-rematicky 

navazují, a jsou tudíž pro čtená e jednodušší na pochopení: 

V ruce držím fotografii pocházející z televizních záběrů, které jsem kdysi viděl. 

Člověk na fotografii drží v rukou plakát s Pinochetovým vojenským portrétem 

korunovaným nápisem „Nesmrtelný!“. Je to fotografie z veřejné manifestace; demonstranti 

mají před sebou opravdový malý oltář a na něm sošku Pinocheta obklopenou svícemi. 

Pinochet je zobrazen jako Panna Marie Karmelská, až na to, že má uniformu; kolem krku 

mu visí růženec a před sebou má křivý krucifix; takovýto fetišismus je jakýsi iracionální, 

nevědomý výbuch. (P, 16) 
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2.3.2.2 Opisné vazby 

Ve španělštině se často používají opisné vazby, které vznikají spojením 

polopomocného slovesa a neurčitého slovesného tvaru (infinitivu, gerundia nebo 

participia). V češtině opisné vazby neexistují, a proto je t eba p i p ekladu využít jiných 

prost edků, nap íklad vedlejší větu, spojení slovesa a p íslovce nebo slovesa a infinitivu.45 

…y sigue estando perseguido…  …je stále stíhán… (O, 21; P, Ř) 

…que acaba de morir en Santiago…  …která nedávno zemřela v Santiagu… 

(O, 26; P, 10) 

2.3.2.3 Polov tné vazby 

Ve španělštině se většinou objevují polovětné vazby tvo ené neurčitými slovesnými 

tvary, kdežto v češtině bývají nahrazeny hlavní větou, vedlejší větou nebo podstatným 

jménem s odpovídající p edložkou.46 

A pesar de la ley, pero amparándose en ella…  Navzdory zákonům, ale zároveň 

pod jejich záštitou… (O, 1ř; P, 6) 

…por haberse usado con ellos…  …protože na nich byly spáchány… (O, 1ř; 7) 

…al recibir las leyes y aceptarlas pero no ejecutarlas.  …kdy byly přijaty 

zákony, které se nedodržovaly. (O, 20; P, 7) 

2.3.2.4 Aktuální člen ní v tné 

Jedním z rozdílů mezi češtinou a španělštinou je odlišná větná perspektiva – réma 

v českých větách se nachází na konci, kdežto ve španělštině tomu tak být nemusí, tím 

pádem docházelo v mnoha p ípadech ke změně slovosledu.  

¿Puede la sola literatura responder a eso?  Může na tuto otázku odpovědět sama 

literatura? (O, 22; P, 8) 

La poesía chilena del sidlo xx es considerada de alta calidad en castellano.  

Mezi španělsky psanou poezií 20. století je za vysoce hodnotnou považována poezie 

chilská. (O, 22; P, 8) 

                                                 
45 SAN JOSÉ, Valerio Baez., Josef DUBSKÝ a Jana KRÁLOVÁ. Moderní gramatika španělštiny. Plzeň: 
Fraus, 1999. s. 122 

46 SAN JOSÉ, 20Ř 
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2.3.3 Intertextovost 

2.3.3.1 Názvy d l  

V původním textu se objevuje velké množství názvů literárních děl, esejí, spisů 

a pojednání. Pro všechny názvy jsem se snažila najít český p eklad (pokud byla vydaná) 

anebo jsem název p eložila sama (až na díla La araucana a La Henriade, které jsem 

nechala v původní podobě, jelikož se jedná o díla klasické literatury). Názvy cizích děl 

byly buď v originále nebo v jiném jazyce (ve španělštině, angličtině nebo francouzštině). 

Do češtiny p eložená díla jsem citovala v češtině a díla nep eložená jsem citovala 

v původním jazyce (i když se o nich autor zmiňuje v jazyce jiném) a do závorky doplnila 

vlastní p eklad.  

Dohledávání názvů děl bylo velmi náročné, protože autor nezmiňuje všeobecně 

známá díla, ale díla známá spíše odborníkům z daného oboru. P i hledání názvů jsem 

používala Google a poté p edevším databázi Národní knihovny. 

2.3.3.2 Citáty 

V textu se také nachází mnoho citátů z různých děl. Autor cituje jak ve španělštině, 

tak v angličtině a francouzštině. Někdy se jedná pouze o termíny p evzaté z daného díla 

a jindy zase cituje dlouhá a složitá souvětí či celé odstavce. Dohledávání citací nebylo 

snadné, protože autor často citoval z jazyků, které neovládám, anebo citoval z děl, která 

nejsou běžně dostupná v knihovnách. Některé z citací nebylo možné dohledat v českém 

p ekladu, a proto jsem se musela uchýlit k vlastnímu ešení. V p ípadě citace z románu Vír 

jsem se rozhodla citovat vlastní p eklad, protože se do kontextu eseje hodil více než 

původní český p eklad. U citace z Macbetha jsem zase musela vybrat z více p ekladů hry, 

nejvíce se však do kontextu hodil p eklad Martina Hilského. 

2.3.4 Chyby v originále 

V původním textu jsem objevila jednu faktickou chybu týkající se roku ocenění 

Pabla Nerudy Nobelovou cenou. V eseji se objevuje rok 1ř72, ale ve skutečnosti ji získal 

v roce 1971. V p ekladu jsem uvedla správný rok.  
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2.4 Překladatelské posuny 

K p ekladatelským posunům dochází p edevším kvůli formálním rozdílům mezi 

oběma jazyky, nap íklad proto, že španělština je jazyk p evážně analytický, kdežto čeština 

naopak flektivní. Jazyky se také liší odlišným využíváním gramatických prost edků, 

španělština se vyznačuje vyšší mírou nominálnosti, častějším využíváním opisného pasiva 

a existencí členu, naopak čeština využívá více p íslovcí, má kategorii vidu atd.  

Posuny se dělí na konstitutivní, které jsou z důvodu rozdílnosti jazyků 

nevyhnutelné, a individuální, které jsou individuálním rozhodnutím p ekladatele.47 

2.4.1 Transpozice 

Transpozicí se rozumí p ekladatelský postup, p i němž je stejný sémantický obsah 

vyjád ený odlišnou gramatickou kategorií.  

…en cuanto a las relaciones de los poemas con la psicología de las profundidades. 

 …příliš informací o spojitosti existující mezi poezií a hlubinnou psychologií. (O, 22; P, 

8) 

…haciendo de lo feo belleza.  …mění ohavno v krásu (O, 24; P,9) 

Citaré algunos párrafos de ese ensayo …, cambiando el tiempo verbal para traerlo 

al presente…  Budu citovat některé odstavce z výše zmíněného článku …, ale převedu ho 

do přítomného času. (O, 25; P, 10) 

2.4.2 Amplifikace 

P i amplifikaci dochází k vyjád ení stejného sémantického obsahu pomocí většího 

počtu lexikálních jednotek. 

…la palabra pinochet, escrita con minúscula, …  …bylo slovo pinochet 

napsané malými písmeny… (O, ř; P, 1) 

…como si fuera la Virgen del Carmen…  …jako Panna Marie Karmelská… (O, 

36; P, 16) 

2.4.3 Kondenzace 

Kondenzace je opakem amplifikace – stejný sémantický obsah je vyjád en pomocí 

menšího počtu slov než v originále. 

una pequeña estatuita  soška (O, 36; P, 16) 

                                                 
47 POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie. Bratislava: 

Tatran, 1975. s. 132 
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Ella da pie a las tendencias fascistas.  …vyvolává fašistické tendence. (O, 36; P, 

15)  

2.4.4 Explicitace 

Explicitaci lze definovat jako explicitní vyjad ování informací, které jsou implicitně 

obsaženy v jazyce originálu. 

Porque lo que impera respecto de esta situación en Chile es la irracionalidad, lo 

cual es muy grave. Ella da pie a las tendencias fascistas.  V Chile ovšem vládne 

v takových situacích iracionalita, a to je velmi vážné. Iracionalita vyvolává fašistické 

tendence. (O, 36; P, 15) 

…y apenas cita contemporáneos suyos en otras lenguas que dominaba.  …a 

málokdy cituje své současníky píšící v jazycích, které ovládal. (O, 23; P, 9) 

2.4.5 Modulace 

Modulace je p ekladatelský postup, p i kterém je v cílovém jazyce změněn úhel 

pohledu, nap íklad p i p evodu pasiva do aktiva. 

…así fue llamada por un cronista español…  …takto ji pojmenoval jeden 

španělský kronikář… (O, 14; P, 4) 

El libro, sin embargo, fue publicado en 1999.  Kniha nicméně v roce 1999 vyšla. 

(O, 33; P, 14) 

2.4.6 Explikace, adice a konkretizace 

V tomto oddíle se nejedná o posuny na syntaktické úrovni, ale jde spíše o posuny 

na úrovni věcné. Explikaci, neboli věcné vysvětlení, můžeme pozorovat nap íklad v této 

větě: „Es tan tímido Tito, tan sensible…“  „Tito (takto doma Pinochetovi říkávali) je 

velmi nesmělý…“.  

Adice (p idání) se projevuje ve spojeních „básnířky Gabriely Mistral“ (P, ř; O, 24) 

nebo doplněním k estního jména filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose (O, 2ř) do 

textu p ekladu. 

Ve větě „Se podía decir de nosotros la frase inicial de la novela sudamericana La 

vorágine:…“  „Nás Chilany by mohla popsat úvodní věta kolumbijského románu 

Vír…“ můžeme zaznamenat věcnou konkretizaci (konkretizaci informace, kterou nám 

vysilatel sděluje). 
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Všechny tyto posuny se v p ekladu nachází p edevším proto, že jsem se snažila, 

aby byl text pro českého čtená e lépe pochopitelný. 
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3 Záv r 
Cílem této bakalá ské práce bylo p eložit část eseje chilského autora Armanda 

Uribeho a vytvo it komentá  p ekladu, který tvo í hypotetická p ekladatelská zakázka, 

p ekladatelská analýza výchozího textu a popis metod p ekladu, p ekladatelských 

problémů a jejich ešení. 

Výchozím textem bylo prvních čty icet stran eseje El fantasma pinochet, které měly 

v rámci p ekladatelské zakázky vyjít v měsíčníku Host v čísle věnující se vztahu mezi 

poezií a diktaturou. Během vypracovávání p ekladu a ešení p ekladatelských problémů 

byl brán v potaz p edevším potenciální čtená  českého textu. 

Text jsem si vybrala p edevším proto, že mě zajímá kultura a historie zemí Latinské 

Ameriky a téma, kterým se autor v eseji zabývá. Jeden z hlavních problémů, se kterým 

jsem se musela potýkat, byla nutnost důkladného porozumění textu a náročnost p evedení 

autorových myšlenek do češtiny tak, aby měl p eložený text stejnou komunikační funkci 

jako text původní. Dalším problémem byla také vysoká míra intertextovosti textu, kvůli 

které bylo t eba pracovat s velkým množstvím sekundárních zdrojů.  

P eklad eseje byl pro mě velmi zajímavou zkušeností, díky které jsem si uvědomila, 

jak náročné je p evést do cílového jazyka všechny aspekty tak komplexního žánru. 

Doufám, že se mi poda ilo vytvo it p eklad, který bude mít na čtená e stejný efekt, jako by 

na něj měl text původní. 
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