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Abstrakt (česky) 

Cílem této diplomové práce je analyzovat téma dominikánské identity v tvorbě Marcia Veloze 

Maggiola. Práce nejprve stručně shrnuje vývoj dominikánské literatury a zmiňuje 

nejvýznamnější autory. Poté se zabývá vývojem dominikánské identity od koloniálního 

období až po současnost, vysvětluje příčiny zakořeněného antihaitianismu a další kulturní 

fenomény.  Ve druhé části je předmětem práce podrobná analýza románů Mlhavý život 

Sombry Castañedy a Akordeonista od Marcia Veloze Maggiola. Důraz je kladen na výklad 

symbolů oficiálního vládního diskurzu i otevřeného pohledu na dominikánskou identitu. 

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

The aim of this diploma thesis is to analyse the Dominican identity in the works of the 

Dominican author Marcio Veloz Maggiolo. At first, the thesis briefly summarizes the 

evolution of the Dominican literature and mentions its most significant figures. Secondly, it 

deals with the evolution of the dominicaness from the colonial period up to the present and 

explains the reasons of the rooted antihaitianism. The second part consists of a detailed 

analysis of the novels The Diffuse Biography of Sombra Castañeda and The Accordion Man 

by Marcio Veloz Maggiolo, emphasizing the symbols of the official government’s discourse, 

and also a more opened perspective of the dominicaness. 
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1 Úvod 
 

Identita je jedno ze stěžejních témat hispanoamerických esejů a je přítomné i 

v nejznámějších románech klasiků hispanoamerického literárního boomu.  V této práci se 

soustředíme na to, jak se toto téma odráží v zemi, kterou zahraniční veřejnost vnímá jako 

turistický ráj, ale na literárním poli se jedná spíše o periferii. Historie Dominikánské 

republiky (dále DR) je mimořádně zajímavá a komplikovaná. Z pohledu „klidné“ střední 

Evropy je v DR vzhledem ke globalizaci a masivní haitské imigraci doposud velmi živá 

otázka, kdo je a kdo není Dominikánec.  

Po dlouhá léta v DR vznikal většinový diskurz, podle něhož dominikánská identita1 

zahrnuje pouze obyvatele, kteří mluví jen španělsky, jsou římskokatolického vyznání a mají 

světlejší barvu pleti obyvatel (oproti Haiťanům). S tím je spojená ostrakizace jakéhokoli 

projevu afrického prvku v kultuře jako např. víry v magii a duchy náboženství vúdú. Až ve 

druhé polovině 20. století se objevily alternativní názorové proudy, které se dívají na 

dominikánskou identitu otevřeněji. To se odráží i v dílech některých autorů. Jedním z nich je 

Marcio Veloz Maggiolo. 

V první části této práce se soustředíme na obecnější výklad o dominikánské literatuře, 

identitě a jejím vývoji. Poté se zaměříme na to, jak se Marcio Veloz Maggiolo dívá na identitu 

ve svých esejích, a jaká další témata může čtenář v jeho rozsáhlé tvorbě najít. Ve stěžejní části 

této práce budeme pozorovat, jak se konzervativní i otevřenější tendence v dominikánském 

myšlení o identitě projevují v románech Marcia Veloze Maggiola a co z nich vyplývá. 

 

  

 
1 Španělsky většinou dominicanidad, anglicky dominicaness nebo dominican identity 
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2 Dominikánská literatura 

 

2.1 Do Trujillovy éry 

 

V porovnání s jinými hispanoamerickými kánony není dominikánská literární tvorba 

příliš známá ani rozsáhlá. Jedná o malou zemi s počtem obyvatel, který je srovnatelný 

s Českou republikou nebo například s nedalekou Kubou. Nicméně i malé literatury mohou mít 

bohatou literární tradici regionální nebo světové úrovně. Samotná skutečnost, že zahraniční 

veřejnost za nejznámější dominikánský román někdy považuje Kozlovu slavnost, vystihuje 

nepříliš silnou pozici dominikánské literatury v obecném povědomí. To překvapuje především 

ve srovnání se nedalekou Kubou, zemí podobně velkou a kulturně v mnoha ohledech 

podobnou. Rita de Maesneer (2006: 17) v tomto ohledu píše dokonce o „zdrcující přítomnosti 

Kuby“ v literárním povědomí a jmenuje a vysvětluje další okolnosti a příčiny 

„dominikánského ticha“: 

Nedostatek literární tradice, kolísavá kvalita vydaných děl, osamocení některých intelektuálů 

v zemi s nízkou mírou gramotnosti a nedostatkem literárních stimulů ve výuce, nepříznivá 

ekonomická situace, nedostatečná propagace vydavatelů v zahraničí, malý zájem o kulturní 

otevřenost ze strany politiků, zdrcující přítomnost Kuby na poli literatury v hispánsko-

karibské oblasti.2 

Vysvětleme podrobněji některé z těchto postřehů. Historický vývoj měl v 19. století 

(ale už i v koloniálním období) za následek ekonomickou a intelektuální stagnaci, s čímž 

souvisí i míra negramotnosti, která byla vysoká ještě hluboko do 20. století. Ukazatele se 

zlepšily až ke konci století.3 Politická a ekonomická situace je daná historicky 

komplikovaným vztahem s Haiti a některými velmocemi (Španělsko a USA). Kvůli tomu 

byly poměry v DR méně stabilní než např. na blízké Kubě a velkovýroba cukru pro americký 

a evropský trh, která znamenala i jistý růst, se prosadila až v druhé polovině 19. století.4 

(Bosch, 2005: 324-326) 

V 19. století se objevují autoři jako Federico García Godoy, básnířka Salomé Ureña a 

její manžel Francisco Henríquez y Carvajal. Jejich syn Pedro Henríquez Ureña se stal jedním 

 
2 „La falta de una gran tradición literaria en la narrativa dominicana, la calidad desigual de las obras publicadas, 

el aislamiento de los intelectuales en un país con una elevada tasa de analfabetismo y con pocos estímulos 

lierarios por parte de la enseñanza, la precaria situación económica, la escasa promoción editorial fuera del país, 

los políticos a veces poco interesados en la apertura cultural, la presencia aplastante de Cuba en el mundo 

literario del Caribe hispano.“ 

3 Podle Unesca bylo v roce 1980 bylo gramotných 73 % obyvatel. V současnosti se ukazatel pohybuje kolem 95 

%.  Viz http://uis.unesco.org/en/country/do   

 

http://uis.unesco.org/en/country/do
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z nejvýznamnějších hispanoamerických esejistů a členem generace mexických intelektuálů 

kolem Ateneo de la Juventud (Ateneum mládeže). Intelektuálové se od 19. století angažovali 

v politice (García Godoy, Henríquez y Carvajal…). V období první americké invaze (1914-

24) a Trujillovy vlády (1930-61) nebylo jednoduché tvořit nezávisle, i když došlo 

k hmotnému rozvoji. Došlo i k posunu v oblasti vzdělávání, které se ovšem zároveň stalo 

nástrojem šíření Trujillovy státní ideologie a antihaitianismu. V tomto období od třicátých do 

padesátých let 20. století vznikly některé eseje a povídky Juana Bosche, jednoho z mála 

dominikánských autorů starší generace, jehož jméno rezonuje v širším povědomí. V esejích se 

vymezoval proti Trujillově režimu. V povídkách a románu La Mañosa se odráží vliv 

hispanoamerické regionalistické prózy a některé motivy v Boschově díle ovlivnily tvorbu 

dalších dominikánských autorů (Candelier, 2019: 7-11). Je zde přítomná „chudoba, zaostalost 

a nevzdělanost dominikánského venkova, který se nedokáže vymanit z minulosti a dusí ho 

místní bojůvky a ozbrojené konflikty“.5 Podle Candeliera (2019: 7-11) jsou venkov a jeho 

obyvatelé v Boschových povídkách vyobrazeni jako oběti barbarství a nepředvídatelného 

prostředí. Je to svět odříznutý od okolí, a především od metropole, kde si obyvatelé musí se 

vším poradit sami. Kromě toho se v Boschových povídkách objevují i prvky nadpřirozena a 

magie. Do této doby zapadá i dílo Boschova přítele, básníka Pedra Mira, jehož jméno dodnes 

nese knihovna Autonomní Univerzity v Santo Domingu. Nezapomeňme zmínit také jméno 

učitele, myslitele a esejisty Pedra Henríqueze Ureñi, který stejně jako Bosch a Mir strávil 

většinu života v exilu. Během Trujillovy vlády byly součástí dominikánského literárního nebe 

také ideologové, především skupina esejistů a teoretiků píšících v zájmu státní ideologie. 

Jejich úloha je částečně tématem nadcházející kapitoly identitě.  

2.2 Po Trujillovi 

 

Po skončení třicetileté Trujillovy tyranie došlo k určitému uvolnění. Dále se 

objevovalo téma město vs. venkov a důležitou roli hrála také hudba (bolero, merengue) jako 

jeden z výrazů identity, v karibské literatuře silně přítomné dodnes. Začala se projevovat 

snaha se s Trujillovým režimem literárně vyrovnat a dominantním námětem ve všech 

ohledech se tedy logicky stala diktatura.  Ukázalo se však, že i takto vytyčený cíl je po 

Trujillově fyzickém odstranění těžké splnit. Po několikaměsíční vládě Juana Bosche vynesla 

druhá americká invaze k moci Joaquína Balaguera, Trujillova posledního loutkového 

prezidenta a hlavního ideologa. Roberto Cassá (2001) poukazuje na kontinuitu, kterou 

 
5 […] „la miseria y la ignorancia de un pueblo que aún no soltaba las amarras del pasado, estabasofocada por las 

luchas montoneras y los desórdenes armados […]“ 
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trujillovskému systému umožnila Balagerova vláda. Ve dvanáctiletém období tzv. 

neotrujillismu dále bujela korupce a docházelo k únosům politických odpůrců, i když v menší 

míře než v předchozím období. Balaguer se navíc kvůli zklamání z vlády socialistické strany 

dostal k moci už jako politický dinosaurus ještě jednou v období 1986-1996. To vše mělo za 

následek, že veřejné mínění se příliš nezměnilo a s větším odstupem se pořád objevují názory, 

že za Trujilla byla alespoň nižší zločinnost, větší pořádek a lid byl veden k vlastenectví. Není 

přehnané tvrdit, že Trujillo se stal součástí nostalgie po velikosti a součástí národního mýtu, 

který část společnosti nadále považuje za vlastní. Kvůli nevalné úrovni výuky historie a 

nedostatku kritického myšlení je zpětně těžké tyto pohledy měnit. Podle Roberta Cassá (2001: 

113) jsou „i čtyřicet let po fyzickém odstranění Trujilla patrné některé aspekty, které jeho 

diktatura ve společnosti zanechala.“   

Příčinu nedostatečného vyrovnání se s diktaturou v prvním období po jejím pádu vidí 

Ana Gallego Cuiñas (2008: 421) v přetrvání trujillovského modelu, autocenzuře a strachu 

samotných autorů. Romány z období 60. a 70. let kladou důraz na zkušenost jednotlivců s 

diktaturou. Mají častokrát formu svědectví a líčí události jako „skutečné“ nebo „pravdivé“. 

Problém je, že díla sice působí bezprostředně, ale nejsou tolik komplexní a nezaměřují se na 

nalezení příčin diktatury a rozčarování ve společnosti. Jejich kvalita je mnohdy diskutabilní a 

velká část je zpracovaná takovým způsobem, že jsou pro zahraniční čtenáře (i z ostatních 

zemí Hispanoameriky) špatně srozumitelná nebo nezajímavá.  Téměř chybí tzv. romány o 

diktátorovi, tedy ty zobrazující diktátora samotného na způsob Trujilla v Kozlově slavnosti 

Vargase Llosy. Z tohoto období stojí za pozornost román El masacre se pasa a pie (1973), 

kde se poprvé objevuje jako hlavní námět Trujillův masakr Haiťanů. Jeho autor, Freddy 

Prestol Gacía byl nicméně blízký Trujillovi, což román u diktátorových odpůrců staví do 

problematické pozice (De Maesneer, 2006: 72). V románu je patrná lítost nad nešťastnými 

událostmi z roku 1937. Zároveň z textu vyplývá, že velký počet Haiťanů na území DR je 

problém. 

V 80. letech se s odchodem Balaguera objevuje krátká vlna naděje, kterou ovšem kvůli 

dopadům ekonomické recese a nenaplněným očekáváním z vlády socialistů (PRD) rychle 

vystřídá pocit zklamání. Přestože je Trujillova éra v tvorbě i nadále přítomná, dostává se spíš 

do pozadí, dokresluje celkově pesimistický pohled na svět a její kontinuita v podobě 

balaguerismu je příčinou naivity, předsudků, násilí a machismu ve společnosti. Mezi důležitá 

díla tohoto období se řadí román Currículum (el síndrome de la visa), kde Efraím Castillo 

vystihuje touhu rozčarovaných Dominikánců za každou cenu emigrovat do USA. Zároveň 
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ukazuje na imperialistickou politiku USA jako jednoho z hlavních viníků problémů v DR. (De 

Maesneer, 2006: 55). Fascinace i odpor k severnímu sousedovi je patrný i v poutavě 

napsaném románu Solo cenizas hallarás (bolero) od Pedra Vergése. Román se odehrává 

v chaotickém období mezi Trujillovou smrtí a druhou americkou invazí. Jedna z hlavních 

hrdinek Yolanda Martínez se vrací z USA na Santo Domingo s aurou pracovité a úspěšné 

příbuzné. Její liberální pohled na svět nicméně naráží na předsudky a machismus rodiny jejího 

nového dominikánského nápadníka Wilsona. Freddy a plukovník Sotero zjišťují, že žijí 

v zemi, kde se nedá podnikat nebo dosáhnout úspěchu, i když se systém formálně 

demokratizuje. Lidé ve stereotypu a smyslnosti bolera hledají únik před každodenními 

útrapami a rozčarováním z nefunkčního státu. 

V 90. letech dochází opožděně k boomu románu s trujillovskou tematikou. Zásadní je, 

že autoři konečně ztrácí strach se k diktátorovi přiblížit a dovolují si ho vykreslit jako lidskou 

postavu. Díla se často zaměřují na období posledních pěti let před pádem diktatury, kdy režim 

ztrácel v doma i v zahraničí legitimitu. Objevují se častěji příběhy z diktátorova života a 

soukromí, které je samo o sobě stejně jako celá éra příhodným k románovému zpracování 

(Cuiñas, 2008: 114). Tato „móda“ vyvrcholí v roce 2000 vydáním románu La fiesta del Chivo 

(Kozlova slavnost). Vargas Llosa nabízí prostřednictvím kombinace vševědoucího vypravěče 

s vyprávěním jednotlivých postav komplexní pohled na osoby blízké Trujillovi, a ty, kteří 

hráli důležitou roli v jeho odstranění. K dalším dílům z této doby zobrazujícím zásadní 

historické postavy se řadí například román In the Time of Butterflies (vyprávění o sestrách 

Mirabalových) od dominikánsko-americké autorky Julie Álvarez nebo Galíndez (o 

španělském poradci Trujilla a později jeho horlivém kritikovi) od Vázqueze Montalbána. 

2.3 Současnost 

 

Od konce Trujillovy éry až do současnosti do zahraničí emigrovalo asi milion 

Dominikánců, většina do USA. Pokud se bavíme o dominikánské literatuře, měli bychom do 

ní zahrnout i tzv. literaturu diaspory (literatura de diáspora). Většinou se jedná o texty psané 

anglicky se silným vlivem španělštiny. Úspěšnou autorkou dominikánské komunity 

v zahraničí je například zmiňovaná Julia Álvarez, Loida Maritza Pérez nebo Junot Díaz. 

Díazův román Krátký leč divuplný život Oskara Wajda (The Brief and Wondrous Life of 

Oscar Wao) vyhrál dokonce v roce 2008 Pullitzerovu cenu. Díla těchto autorů se zaměřují 

mimo jiné na vykořeněnost a obtíže související s příslušností ke dvěma odlišným komunitám 

(tzv. in-betweeness). Častým tématem současných autorů diaspory i domácí scény je rozdíl 
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mezi životem na venkově a ve městě. V textech autorů žijících v zahraničí nebo jejich 

potomků je však patrná větší míra nostalgie po životě nebo dětství stráveném na 

dominikánském venkově.  U domácích autorů je venkov vyobrazen jako prostředí, kde se 

mohou postavy opřít o další členy komunity, ale zároveň je zde malý prostor pro vlastní 

rozhodnutí a svobodu, obzvlášť pro ženy (De Maesneer, 2006: 139). Takový svět vyobrazují 

romány Ángely Hernández. Román Carnaval de Sodoma od Pedra Antonia Valdeze, který 

vyšel v roce 2002 v nakladatelství Alfaguara se pro změnu odehrává ve venkovském 

nevěstinci a nostalgii a idealizovaný venkov by v něm čtenář hledal obtížněji. 

I nadále se v textech nadále objevují prvky fantastična v různých formách, které se 

někdy více a někdy méně blíží tradici magického realismu. Podle Rity de Maesneer (2006: 

139) je např. fantastično v románu La mudanza de los sentidos od Ángely Hernández 

organicky zapracováno do vyprávění z pohledu dítěte a k magickému realismu nebo 

zázračnému reálnu má daleko. Jak uvidíme v dalších kapitolách, fantastično a magie jsou 

v dominikánské literatuře mnohdy spojeny s praxí vúdú nebo postavami haitského původu.  

 V textech je rovněž přítomná diktatura, i když opět zdaleka ne vždy bývá hlavním 

námětem. Z velké části společenských problémů dominikánští autoři stále viní Trujilla nebo 

Balaguera a země se podle mnohých nadále potýká s jejich dědictvím. Podle mnohých 

Dominikánců si diktátor udržel vliv na veřejné dění i po smrti. Jako by byl diktátorův odkaz 

otisknutý v krajině nebo se nad ní vznášel jako kletba. V očích odpůrců trujillismu a 

neotrujillismu, souvisí nemožnost se s Trujillovým odkazem rozloučit mimo jiné ve 

zmiňovaném zakořeněném fatalismu a pocitu, že se v dominikánských dějinách stále opakují 

nešťastné události. V románu Krátký, leč divuplný život Oskara Wajda hlavní postava viní ze 

smůly svých příbuzných fukú. Fukú6 je kletba, která má podle Díaze (2009: 13) původ „ve 

vřískotu a utrpení zotročených“ a postihla velké množství důležitých postav a událostí 

dominikánské historie počínaje Kolumbem až dodnes: 

Má se za to, že bez ohledu na název nebo místo původu probudil k životu až příchod Evropanů 

Hispaniolu a od té doby se v těch sračkách rácháme všichni. Třebaže Santo Domingo je jeho 

nultým kilometrem, jeho celním přístavem, my všichni do jednoho jsme jeho děti, ať o tom 

máme tušení nebo ne.  

Jenomže fukú, to není jen dávná historie, strašidelná historka z minulosti, ze které si už nikdo 

nic nedělá. Každý znal někoho, koho to převálcovalo. Viselo to prostě ve vzduchu, i když o 

tom, stejně jako o všech nejdůležitějších věcech na ostrově lidé neradi mluvili. Ale za oněch 

časů a tom fukú bylo relativně dobře; mělo dokonce svého guru, velekněze dalo by se říct. 

 
6 Román je napsán anglicky a v originále se neztrácí vtipná narážka na podobně znějící výraz „fuck you“. Výraz 

fukú se mezi Dominikánci jinak běžně používá jako vyjádření smůly nebo po něčem nevydařeném, např. Není to 

moje vina, že mě nepřijali, může za to fukú. 
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Našeho tehdy doživotního diktátora Rafaela Leonidase Trujilla Molinu. Nikdo přesně neví, 

zda Trujillo byl jeho služebníkem nebo pánem, hybnou silou té kletby, nebo spíš její hlavou, 

ale bylo jisté, že spolu mají dohodu, že ti dva jsou zajedno. Dokonce i ve vzdělaných kruzích 

se mělo za to, že každého, kdo kuje pikle proti Trujillovi, stihne to nejstrašnější fukú […] 

(Díaz, 2009: 13-14) 

Pro Trujillovi stoupence je diktátor přítomen jako modla, pro odpůrce právě jako fukú stále 

putující dominikánskou krajinou.  

V tomto pohledu je výstižný výrok Rity Indiany z rozhovoru na Knižním veletrh 

v Madridu (Marcial Pérez, 2019): „Trujillo je náš král Artuš, na jeho osobě je postaven celý 

žánr. A nakladatelé nepřestali mít rádi dobré romány o diktátorech.“7 Právě spisovatelka a 

zpěvačka Rita Indiana je jedním z úspěchů dominikánské prózy posledních let, i když na 

domácí půdě se její povídky, romány i hudební texty setkávají mnohdy s odporem. Nebojí se 

mluvit o dodnes neuzavřených a palčivých tématech týkajících se dominikánské společnosti a 

identity. Už v prvním románu La estrategia de Chochueca se objevuje kritika rasismu a 

antihaitianismu nebo pocit studu za špínu země třetího světa, která ostře kontrastuje s vládou 

pečlivě budovaným obrazem turistického ráje na zemi. V dalších textech se objevují i 

univerzálnější a velmi aktuální témata. Román Nombres y Animales ukazuje kruté a 

pokrytecké zacházení lidí se zvířaty. Jedním z námětů v La mucama de Omicunlé8 je 

znečištění životního prostředí, ekologická katastrofa a digitální technologie umožňující vládě 

dokonale kontrolovat občany, a migranty doslova na každém kroku. Rita Indiana je jistě 

jednou z mála dominikánských autorek, kterým se daří zpracovávat poutavým způsobem 

globální témata, aniž by její texty ztratily svá dominikánská specifika (včetně jazyka) a 

originalitu. Přetrvávající neduh dominikánské literatury je, že tvorba mnoha autorů postrádá 

univerzální hodnotu, a slovy Any Gallego Cuiñas (2008: 418) je „tvořena spíše pro domácí 

publikum“9 a má malý potenciál zaujmout zahraničního čtenáře.  

Dominikánští autoři jsou s výjimkou diaspory v USA častokrát odkázáni na zahraniční 

(převážně španělská) nakladatelství. Za pozornost stojí, že nakladatelství Siruela vydalo 

antologii dominikánských povídek a několik titulů Marcia Veloze Maggiola. V roce 2018 

vyšel výbor ze současné literatury v malém mexickém nakladatelství Elefanta. Alfaguara 

 
7 “Trujillo es nuestro Rey Arturo, en torno a su figura hay ya un género. Y a las editoriales les encanta una buena 

novela de dictadura.” https://elpais.com/cultura/2019/05/31/babelia/1559316694_532627.html  
8 Slovo mucama pochází z kimbundštiny (jazyk používaný dodnes v Angole) a v karibské španělštině odpovídá 

zhruba výrazu criada, tedy „služka“, „hospodyňka“. Odkazuje na postavu Acilde, která pracuje u kněžky Esther 

Escudero, jejíž druhé jméno je Omicunlé. Do angličtiny je román přeložen jako Tentacle („Chapadlo“) a 

odkazuje na kouzelnou mořskou sasanku, která je stěžejní pro hlavní zápletku. 
9„las tendencias literarias dominicanas siempre han ido desacompasadas del resto de las literaturas del 

continente, quizás porque la mirada no se ha orientado hacia fuera, sino hacia dentro.“ 

https://elpais.com/cultura/2019/05/31/babelia/1559316694_532627.html
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vydala romány Carneval de Sodoma a Leona, la fiera vida nebo detektivky Nana Chevaliera a 

Reye Andújara. Několik románů Rity Indiany vydalo menší španělské nakladatelství 

Periférica. Některé kratší texty, převážně studie a eseje o dominikánské historii a literatuře 

jsou poměrně přehledně dostupné na portálu Cielonaranja.10 Existuje i pár dominikánských 

nakladatelství, která fungují velmi skromným způsobem a díla většinou tisknou, kde je zrovna 

možné. Některé tituly vyšly v sérii Editora Nacional, projektu zaštiťovaného a financovaného 

Ministerstvem kultury DR. Jedná se spíše o dnes již „klasiky“ dominikánské literatury jako 

například Federico García Godoy, Juan Bosch, Efraín Castillo apod. 

  

 
10 Portál vede Miguel D. Mena, vyučující na Univerzitě v Berlíně a je možné na něm sehnat studie, eseje a 

recenze týkající se dominikánské historie a literatury. Viz: http://www.cielonaranja.com/ 
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3 Identita v DR 
 

Jak jsme zmiňovali, historie (a především období trujillismu), je v dominikánské 

literatuře všudypřítomná. Pro diktaturu se stala Národní identita např. vedle antikomunismu 

hlavní ideologickou zbraní. Trujillovi ideologové se snažili vytvořit obraz homogenní 

hispánské kultury ovlivněné původní domorodou civilizací. Zároveň se dlouho přehlížel vliv 

afrického kulturního prvku a vúdú. Pochopení dominikánské identity a jejího vývoje je 

důležité jako základ k dále analyzovaným románům. Z toho důvodu budeme v této kapitole 

co možná nejstručněji zabíhat i do historie. 

3.1 Utváření dominikánské identity 
 

Dominikánská republika vznikla na základech španělské kolonie Santo Domingo 

nacházející se od konce 15. století na celém ostrově Hispaniola. V prvních letech 16. století 

vzkvétalo cukrovarnictví. Sběr třtiny a další práce v prvních letech obstarávali Taínové, kteří 

byli přerozděleni podle systému encomiendy. Kvůli několika povstáním a epidemickým 

ranám původní obyvatelstvo během první poloviny 16. století téměř zmizelo a již v roce 1510 

byli na Hispaniolu zavlečeni první otroci z Afriky (Maggiolo, 2006: 21). Po krátkém rozkvětu 

cukrovarnictví nastal ve druhé polovině 16. století jeho pád, po němž následovala celková 

ekonomická stagnace. Jednou z příčin mohl být odchod velké části osadníků do Mexika a 

Peru. Nicméně např. Juan Bosch (2005: 60) vidí příčinu výhradně v neschopnosti španělské 

koruny efektivně přerozdělovat a prodávat produkty i na další trhy v západní a severní 

Evropě. Španělsko se podle něj v této době na rozdíl od Nizozemí nebo Německa nacházelo 

ve fázi feudální ekonomiky. Během několika let stagnace došlo k přechodu na hospodářství, 

které bylo závislé na zemědělské produkci a chovu dobytka. Na ostrově se nekontrolovaně 

rozmnožila stáda skotu, která se obzvlášť v západních a severních oblastech pohybovala zcela 

divoce Po počátečním boomu byl dovoz otroků postupně omezen, protože bílí osadníci 

neměli na jejich nákup a ani jich nepotřebovali tolik, jako později francouzští otrokáři ze 

Saint-Domingue. Hispaniola se ocitla v pozici ekonomické periferie amerických kolonií 

Španělska. Stagnace dosahovala takové míry (Maggiolo, 2005: 116), že místní vláda a správa 

měla problémy i s hrazením základních výdajů a z Nového Španělska (později z Caracasu) 

bylo posíláno tzv. situado, finanční obnos k udržení chodu nejdůležitějších správních 

záležitostí. V této situaci se v severní části ostrova rozvinulo pašeráctví. Pašeráci většinou 

prodávali holandským, francouzským a anglickým obchodníkům kůže hojně rozšířeného 
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skotu a kupovali od nich předměty různého typu. To bylo trnem v oku koruně, která stále 

držela monopol pro obchod se svými koloniemi. Španělský guvernér Antonio Osorio proto se 

souhlasem krále zasáhl proti pašerákům a pirátům a nechal vylidnit západní a severní oblasti. 

Sídla, nad kterými nemohla malá posádka udržet kontrolu, srovnal se zemí. Nejenže toto 

rozhodnutí tvrdě dolehlo na místní kreoly, ale umožnilo pronikání francouzských osadníků do 

zmíněných oblastí a vyvrcholilo konsolidací a v druhé polovině 17. století i uznáním nové 

kolonie Saint-Domingue v západní části ostrova.11  

Příčinu rozdílů mezi dominikánskou a haitskou společností musíme hledat již 

v odlišnosti obou zmíněných kolonií. Francouzská kolonie byla v 18. století cukřenkou světa 

a pro Ancien Régime obrovským zdrojem bohatství. Musela být tedy spravována důsledně, 

její obyvatelé museli znát své místo a byli segregováni. Zemědělská produkce probíhala již 

naplno v duchu kapitalismu. Počet otroků rychle převýšil počet bílých osadníků, vydávajících 

se na ostrov, aby si vydělali a na stáří se vrátili bohatí do vlasti. Ve chvíli, kdy vypukla 

revoluce, podíl černých otroků na Saint-Domingue přesáhl 90 %.  Velká část z nich se navíc 

narodila přímo v Africe a jejich evangelizaci nebrali otrokáři příliš vážně. Kvůli přísné 

segregaci byl podíl svobodných míšenců ve společnosti nízký. Už před Revolucí si někteří 

otrokáři uvědomovali, že je francouzský model časovanou bombou. Byznys s cukrem, 

indigem a tabákem byl nicméně příliš lukrativní, než aby někoho napadlo alespoň omezit 

dovoz otroků nebo se snažit zlepšit jejich životní podmínky. Po vyhlášení haitské nezávislosti 

museli Francouzi uprchnout do Francie nebo na Kubu, někteří byli povražděni a po vyhlášení 

nezávislosti zůstali na Haiti osvobození otroci a nepočetná vrstva mulatů, častokrát příslušníci 

budoucí haitské elity. 

Na Santo Domingu mezitím docházelo k méně překotnému společenskému vývoji. 

Díky extenzivní formě zemědělství a dobytkářství se vyvinula volnější forma otroctví.12 

Otrokům byly svěřovány důležitější úkoly jako například hlídání stád v odlehlejších 

oblastech. Nebyly tak pod neustálou kontrolou pánů, kteří častokrát nežili o moc honosnějším 

způsobem. Kvůli nepříznivému ekonomickému vývoji v 15. a 16. století získávali otroci 

svobodu častěji než ve francouzských a britských koloniích. Ve španělských a portugalských 

koloniích navíc docházelo po delší dobu k většímu míšení ras i kultur. V Santo Domingu byla 

již před koncem koloniální vlády vrstva míšenců nejpočetnější složkou obyvatelstva. Někteří 

autoři tvrdí (Maggiolo, 2005: 13), že mulaté převládli již v druhé polovině 16. století. První 

 
11 Pro zebrubné povědomí o dominikánských dějinách doporučujeme titul M. Křížové, viz. seznam zdrojů. 
12 Tzv. „esclavitud flexible“, Maggiolo 2005: 13 
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kreolský text ze Santo Dominga beroucí v potaz specifika ostrova a popisující rozdíly mezi 

španělskou a francouzskou kolonií je Zamyšlení nad hodnotou Hispanioly (Idea del valor de 

la isla Española) z druhé poloviny 18. století. Antonio Sánchez Valverde vybízí korunu 

k lepšímu využití kolonie a respektování jejích zvláštností. Hájí rovněž obyvatele Santo 

Dominga, na které se francouzští osadníci dívají s despektem. Vymezuje se proti kritice 

míšení ras. To ovšem neznamená, že se na tento jev dívá pozitivně, spíše míšení s potomky 

afrických otroků do velké míry popírá a považuje Santo Domingo za zemi málo míšeneckou 

(2018: 161): 

Ve Španělsku je krev čistá jako v jakémkoli jiném království. Míšení národů se nevyhnulo 

žádné zemi kvůli různým revolucím, kterými si museli projít. Obyvatelé Ameriky (hispánské) 

se snažili zachovat čistotu v Indiích častěji než Francouzi, jejichž vévodové a markýzové se 

žení s bohatými mulatkami […].13  

Už zde tedy můžeme pozorovat ignorování afrického prvku a názor, že míšení ras 

vede ke kulturní dekadenci. V 18. století byl etnocentrický pohled naprosto běžný, i když se 

v některých evropských osvícenských filozofických románech objevily náznaky kulturní 

relativizace. Problém je, že až hluboko do 20. století byl takový pohled na identitu v DR 

určující, i když neodpovídal realitě. Až později se objevily texty14, které africký prvek 

nezamlčovaly a uznaly mulaty za převažující třídu a míšeneckou kulturu za zásadní. Proto se 

samotní mulaté začali nazývat místními bělochy: 

[…] mulaté, tvořící rasově největší část populace, se začali sami nazývat „místními bělochy“, 

a tímto způsobem se odlišovali od černých otroků v Saint-Domingue. Součástí tohoto názvu 

byla narážka na identitu, skrytá výmluva k rozdělení společnosti západní a východní části 

ostrova.15 

Maggiolo (2006: 11) svou zemi dokonce nazývá nejmulatštější zemí světa a 

vysvětluje, že podíl úplně černých nebo úplně bílých obyvatel je nízký. Možná z toho důvodu 

se pojem „rasa“ dodnes vnímá v DR méně podle barevného tónu pokožky. Podle Howarda 

(2001: 32), je rasa v DR často zaměnitelná s pojmem „národ“ a rozlišuje se tedy například 

haitská rasa a dominikánská rasa. Příslušníci dominikánské rasy se považují za „místní bílé“ a 

„černými“ nazývají většinou haitské přistěhovalce a jejich potomky. Toto rozdělení také 

souvisí se zakořeněným antihaitianismem, který má svůj v haitské okupaci DR v letech 1822-

44 a několika pokusech o invazi v 50. letech 19. století. 

 
13 En España, hay sangre tan pura como en cualquier otro reino. Ninguno ha dejado de mezclar la suya con otro 

en las varias revoluciones que todas han padecido. Los americanos han procurado conservar su pureza en Indias 

más que los franceses, cuyos condes y marqueses casan en las colonias con mulatas ricas […] 
14 Carlos Esteban Deive, Veloz Maggiolo atd. 
15 […] el mulato, la mayor población racialmente, llegó a denominarse como “blanco de la tierra“, manera de 

identificarse frente al negro esclavo del Santo Domingo francés. La autodenominación traía consigo un prurito 

de identidad, una excusa oculta de separación entre la sociedad occidental y oriental 
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3.2 Antihaitianismus a hranice 

 

Po otrockém povstání v kolonii Saint-Domingue byla v roce 1804 vyhlášena republika 

Haiti. Sousední španělská kolonie se na několik let během revoluce a Napoleonovy vlády 

stala francouzským územím a haitská vláda se bála hrozící intervence ze strany Francie. 

Obava haitských vládců, že Francie k vylodění využije východní část ostrova pokračovala i 

v dalších letech a byla jedním z důvodů proč se Jean Pierre Boyer rozhodl nakonec v roce 

1822 obsadit dominikánské území rok po vyhlášení jeho první nezávislosti na Španělsku. Na 

Haiti panovala představa, že se dominikánské elity rychle přizpůsobí nové vládě a přestanou 

postupně užívat španělštinu v úředním styku i mezi sebou. Kultura a mentalita na obou 

územích ale již byly tak odlišné, že se tato představa nenaplnila. Dvacet dva let okupace a 

drancování lidských i přírodních zdrojů na východní část ostrova je jednou z příčin dodnes 

všudypřítomného antihaitanismu v dominikánské společnosti. 

Vedle antihaitianismu se v této době elity přimknuli také ke specifické formě 

hispanofilie. Jednotící prvek španělštiny vnímali intelektuálové i v jiných hispánských zemích 

Ameriky a jako jeden z prostředků kulturního odlišení od anglosaské Ameriky. V DR je však 

hispanofilie neoddělitelná od antihaitianismu a vymezení se k velmoci na severu se objevuje 

až později. V 19. století pronikla i do politického programu a DR se stala jedinou 

hispanoamerickou zemí, jejíž vláda po získání samostatnosti aktivně usilovala o zpětné 

připojení ke Španělsku, což se v letech 1961-63 stalo skutečností. 

Ke konci 19. a ve 20. století již žádná haitská invaze nehrozila. Antihaitské nálady 

však nikdy nezmizely a s různou intenzitou se neustále vracely. Od konce 19. století se 

centrální vláda snažila dostat pod kontrolu i odlehlejší oblasti. V některých regionech měli 

značnou moc místní vládci (caudillové) a složitá byla především oblast dominikánsko – 

haitské hranice. Její severní část kolem měst Dajabón a Montecristi obývali z velké části 

Haiťané. Až do první americké okupace (1914-24) nebyla hranice téměř hlídaná. V rozporu 

s pozdější interpretací Trujillova režimu měli z této situace prospěch obě strany. Například 

dominikánské děti ve městě Dajabón chodili do školy ve městě Ouanaminthe a haitské ženy 

prodávaly běžně na dominikánských tržištích. Haitské i dominikánské území bylo kolem 

hranice podobně chudé a Dominikánci i Haiťané častokrát zastávali podobná zaměstnání 

(Derby, 1994: 496, 511).  

V DR byla kvůli malé hustotě osídlení půda tradičně společná a kdokoli mohl přijít a 

jakýkoli její nevyužívaný kus využít ke své potřebě. Ještě před Trujillovým nástupem k moci 
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zaznívali hlasy z hlavního města, že haitští osadníci tohoto příliš využívají a pronikají stále 

hlouběji na dominikánské území. Hranice se v dominikánském povědomí postupně stala 

obranným valem chránící národ tentokrát ne před vojenskou, ale tichou a podlou invazí, která 

bude nakonec znamenat ztrátu národní identity (Howard, 2001: 35). Podle L. Derby (1994: 

506) Dominikánci žijící v oblasti hranice pak byli povýšení do role národních hrdinů (aniž by 

si to mnozí uvědomovali a rozuměli tomu) bránících statečně území před haitskou invazí. 

Haiťané zde byli na rozdíl od jiných dominikánských regionů častokrát dokonce bohatší než 

Dominikánci a v dominikánské představivosti byly zdrojem bohatství tajuplné síly vúdú. To 

mohlo také souviset s dodnes rozšířeným machismem v DR. Na Haiti se o rodinný rozpočet 

starají tradičně především ženy a ženy také většinou prodávají na tržištích. Proto se podle 

Derby (1994: 500, 518) v DR vytvořila stereotypní představa o Haiťankách jako zlovolných 

vúdú kněžkách nebo dokonce létajících čarodějnicích, které v noci sají krev dominikánských 

dětí. Tato krev symbolizuje ekonomickou i fyzickou sílu, kterou Haiťané z pohledu některých 

Dominikánců vysávají z jejich země. 

3.3 Dominikánský indigenismus 

 

Součástí myšlení o národní identitě se v 19. století stal i mýtus o dominikánském 

indiánovi. Taínská kultura má v DR velmi omezený kulturní dopad a její stopy jsou patrné 

např. v kuchyni (konzumace některých plodin nebo způsob jejich přípravy), v toponymech a 

některých slovech jako tiburón, huracán, hamaca, yuca apod.  V 19. století se v myšlení a 

umění objevuje indigenistická tendence. Většina autorů (García Arévalo, Maggiolo, Howard a 

další) se shoduje na tom, že jedním z účelů idealizace indiánské minulosti bylo zakrýt 

černošskou stopu v dominikánském biologickém i kulturním DNA. Dominikánci nechtěli (a 

nechtějí) být spojováni s Haiti, otroctvím a africkými tradicemi (Howard, 2001: 79). Manuel 

García Arévalo (1981) však vidí v indigenistické tradici také hledání kulturního specifika, 

„něčeho, co není ani africké ani úplně španělské.“ V hrdinském boji taínských kasiků proti 

španělským jednotkám viděli dominikánští intelektuálové a umělci paralelu boje proti anexi 

ze strany Španělska a USA.16 Není náhoda, že možná nejznámější literární dílo idealizující 

indiánskou minulost, román Enriquillo17, se objevilo po nevydařené anexi ke Španělsku, kdy 

dominikánská hispanofilie na pár let poněkud ochladla. V 80. letech 19. století se objevuje 

 
16 Po druhém získání nezávislosti na Španělsku se objevila domácí politická frakce, jejímž cílem bylo připojení 

DR k USA. 
17 Děl, která idealizují indiánskou minulost vzniklo více. Jmenujme např. báseň Anacaona od Salomé Ureñy 

nebo Tres leyendas de colores od Pedra Mira. V posledním jmenovaném díle je určitý posun od idealizace, který 

by bylo zajímavé pozorovat. V této práci na to však není prostor, ani to není jejím účelem. 
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poetický název Quisqueya, pocházející z jedné z variant taínského jazyka. Název se rychle 

rozšířil a dnes se běžně používá i ve sdělovacích prostředcích jako ekvivalent DR. 

Dominikánský mýtus o indiánovi se dodnes odráží v autoindentifikaci Dominikánců 

s barvou pleti. Pokud jsou výhradně bílého fenotypu zpravidla se nazývají adjektivem blanco 

(bílý) nebo claro (světlý). Název mulato (mulat, míšenec) se dnes téměř nepoužívá, protože 

vyvolává asociaci s adjektivem negro nebo prieto (černý), vyhrazeným především pro 

Haiťany. Mulaté se tedy buď nazývají rovněž bílými (vzpomeňme si na historický význam 

termínu blanco de la tierra) nebo indiány. Jak uvádí Howard (2001: 71-72), světlejší mulaté 

se mnohdy identifikují také jako indio claro nebo indio canelo (světlý, skořicové barvy), a 

tmavší např. indio oscuro, indio quemado (tmavý, „připálený“). Rozšířené je diminutivum 

indiocito (indiánek) a adjektiva jako morenito a negrito (tmavoučký, černoušek) zpravidla 

používají blízcí a známí v citově zabarveném významu vyjadřujícím lásku k dané osobě.  

3.4 Identita a Trujillo 

 

Jak jsme mohli pozorovat, antihaitianismus a hispanofilie, byly v DR přítomné před 

Trujillovým nástupem a nejednalo se o zcela nové myšlenkové tendence. Nicméně našly 

důležité místo v interpretaci dějin u intelektuálů, kteří byli blízcí Trujillovi. Se dvěma 

zmíněnými pojmy souvisel i pesimistický pohled na dominikánské dějiny vycházející nejen 

ze zkušenosti s haitskými invazemi, ale i s vědomím, že ještě před nimi Španělsko nechalo 

Santo Domingo napospas vlastnímu osudu, takže se západní Hispaniola stala snadnou kořistí 

Francie, což mělo za následek největší omyl dějin – vznik Haiti. Někteří intelektuálové 

Trujillovy éry (Balaguer, Moscoso Puello apod.) však tyto myšlenky dál rozpracovávají. 

V tomto ohledu je výstižný Balaguerův poměrně krátký text-esej Bůh a Trujillo: 

reinterpretace dominikánských dějin (Dios y Trujillo: Reinterpretación de la historia 

dominicana). Balaguer v něm shrnul dějiny země a přežití DR vysvětluje božskou 

prozřetelností a její útrapy přirovnává k údělu židovského národa. DR podle něj patří mezi 

země vyvolené Bohem, protože je kolébkou křesťanské civilizace v Americe: 

Vyvolený k tomu, aby ve svém lůně sebral popel velkolepého mořeplavce Kryštofa Kolumba, 

a aby se stal kolébkou křesťanské civilizace v Americe, náš národ se zrodil s větším posláním 

než ostatní americké národy. Nic tedy nemůže skolit dominikánský národ ani vymazat jeho 

jméno z povrchu zemského. (Balaguer: 4)18 

 
18 „Nuestro pueblo, señalado también para recoger en su seno las cenizas del Genio Navegante y para servir de 

cuna en América a la civilización crisitiana, nació con un destino superior entre todos los pueblos americanos. 

Nada puede, pues, abatir definitivaente al pueblo dominicano, ni borrar su nombre del planeta.“ 
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Balaguer vidí pozitivní obrat v Trujillově nástupu k moci, čímž podle něj končí éra, kdy byla 

země vydána napospas velmocím a Haiti. Trujilla seslal Bůh jako mesiáše, aby ukončil 

čtyřsetletý tragický vývoj: 

Až od roku 1930, tedy čtyři sta třicet osm let od objevení Ameriky, přestává být dominikánský 

národ veden výlučně Bohem a začíná ho řídit síla, jež se zdá být obdařená principem jakéhosi 

božského předurčení. (Balaguer: 8)19 

Text se snaží v souladu s propagandistickým účelem urputně vyvolat národní hrdost. Za 

nabubřelou oslavou národa se nicméně skrývá nejistota, malé sebevědomí a až chorobná 

snaha skrýt africký kulturní prvek a jakoukoli spojitost s Haiti. Připomeňme, že se Trujillo 

snažil do země lákat přistěhovalce z Evropy, Blízkého východu nebo Japonska, aby se národ 

„obělil“. V roce 1937 se Trujillo v rámci demonstrace síly rozhodl pro masakr Haiťanů na 

hranici.20 Haiťané Trujillovi posloužili jako obětní beránek a stali se nejuvěřitelnějším 

ztělesněním vnějšího nepřítele (Howard, 2001: 52). Mezi další texty, které podrobněji 

zpracovávají haitský problém se řadí např. díla Peñi Batlleho, který vidí hybridní společnost 

mulatů jako příčinu nevzdělanosti a úpadku země. Podle něj jsou africké a haitské kulturní 

vlivy nežádoucí. Haiťany považuje za barbarský národ, který se nebyl schopen ani naučit 

francouzsky a vstřebat křesťanství (Tejada, 2011). 

Antihaitský a protrujillovský diskurz se nezměnil ani po Trujillově pádu, protože u 

moci zůstal Joaquín Balaguer a výše zmíněné myšlenky byly ve společnosti hluboce 

zakořeněné. Až po Trujillově smrti Balaguer vydává své nejrozsáhlejší dílo pojednávající 

dominikánskou historii a identitu Ostrov naruby (La isla al revés, 1983). V roce 1967 vydal 

ve Venezuele antiturujillovský politik Pérez Cabral o něco smířlivější text s názvem 

Společenství mulatů (La comunidad mulata). Autor etnické složení DR rovněž považuje za 

příčinu mnoha problémů. Zároveň si však udržuje odstup od haitianofobie. Dominikánci jsou 

podle něj vykořeněným národem, jehož předkové se do Ameriky vydali s vidinou 

dobrodružství a rychlého zbohatnutí, nebo tam byli zavlečeni proti své vůli z Afriky. Z toho 

pramení i nejistota a přehnaná servilnost, které využívají autoritáři. Samotní mulaté v DR se 

podle Péreze Cabrala nemohou smířit s kulturní hybriditou, a podle San Miguela (2006) 

„nejmulatštější“ společnost světa dodnes trpí komplexem méněcennosti, který je navíc 

přiživován globalizací a touhou velké část obyvatel po světlejší pleti. 

 
19 […] sólo a partir de 1930, esto es, después de cuatrocientos treinta y ocho años del Descubrimiento, es cuando 

el pueblo dominicano deja de ser asistido exclusivamente por Dios para serlo igualmente por una mano que 

parece tocada desde el principio de una especie de predestinación divina: la mano providencial de Trujillo. 
20 Odhady počtu zemřelých se liší. Nejvyšší udávají až 30 000 mrtvých. 
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3.5 Vúdú v DR 

 

Část této kapitoly věnujeme i vysvětlení základních principů vúdú a jeho úlohu 

v dominikánské společnosti. V karibské literatuře (včetně dále analyzovaných Maggiolových 

textů) je vúdú mnohdy zdrojem magie a fantastična. V obecném povědomí a populární kultuře 

je zakořeněná představa vúdú jako zlovolných čarodějnických praktik. Podle C. Michel 

(2006: 34) se však jedná o poměrně tolerantní náboženský systém, kterému jsou cizí dogmata 

diktovaná církevními představiteli. Světské/posvátné a duchovní/hmotné není striktně 

rozděleno. Praxe vúdú se odráží v běžném životě a jeho vyznavači definují morální principy 

často sami na základě každodenních událostí, vlastních životních zkušeností a lekcí starších a 

zkušenějších (Michel, 2006: 34). Narozdíl od křesťanství mohou kromě všemocného Boha 

(Bondye) jednání a osud jednotlivců ovládat zprostředkovaně duchové, tzv. loa.21 Loa 

v hispánských zemích Karibiku lidé někdy nazývají misterios (tajemství, zjevení) nebo 

jednoduše seres (bytosti). V haitském i dominikánském vúdú je přítomná tradice uctívání 

předků. Podle J. Rosenberg (1979: 76) se mohou duchové některých zemřelých změnit po 

smrti v loa. Aby si naklonili duchy a ovlivnili svůj osud, mohou lidé vyhledat pomoc 

houngana (kněz, čaroděj) nebo mambo (kněžka, čarodějnice). Žádné lidské jednání se 

nevymyká vlivu jednoho z loa a dobré i špatné události, které se jednotlivci dějí mají podle 

vúdú představ edukační charakter (Michel, 2006: 33). 

Jedinci praktikující vúdú nevidí konflikt mezi tím, být dobrým křesťanem a zároveň 

sloužit duchům. Otrokům v Americe mnohdy nezbývala jiná možnost než svou skutečnou 

víru skrývat, a začli tedy některé loa spojovat s křesťanskými svatými (Michel, 2006: 34). 

Díky toleranci a adaptabilitě na okolní prostředí vidí C. Michel ve vúdú „potenciál nejen 

přizpůsobovat chování, hodnoty a životní styl, ale také vytvořit rovnocennější společnost 

(Michel, 2006: 42).“ Vúdú bylo důležitým duchovním útočištěm pro otroky v Americe a 

uctívání loa se stalo stmelujícím prvkem v touze získat svobodu při otrockých povstáních. 

Obřad v Kajmaním lese, při kterém byla přinesena oběť Ogunovi, stojí na začátku cesty 

k haitské nezávislosti. Tato událost je součástí Carpentierova románu Království z tohoto 

světa (El reino de este mundo, 1949)22, kde autor mimo jiné dobře vystihuje neinformovanost 

a neznalost otrokářů: 

 
21 V odborné literatuře se někdy objevuje pravopis „lwa“, který odpovídá zápisu v haitské kreolštině. Ve 

španělsky psaných textech se používá většinou zápis loá nebo luá.  
22 Z pobytu na Haiti Carpentier čerpá při definici zázračného reálna, která se objevuje v předmluvě zmiňovaného 

románu. 
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Správně to vyjádřil páter Labat po své první cestě na tyto ostrovy: černoši si počínají 

jako Filištíni uctívající Dágona v truhle. Pak pronesl guvernér slovo, jemuž pan 

Lenormand de Mézy až dosud nevěnoval pozornost: vúdú. […] Otroci tedy mají tajné 

náboženství, které jim dodává sílu a při jejich vzpourách je sdružuje. […] Ale copak se 

může vzdělaný člověk zabývat barbarskou vírou lidí, kteří vzdávají božskou poctu 

hadu? (Carpentier, 1998: 46) 

Praxe vúdú je na Haiti mnohem častější a viditelnější než v DR, podobně jako 

v oblastech, kam od 19. století Haiťané migrovali: hlavně hranice a oblasti třtinových 

plantáží. O víře v loa se v DR mimo haitské komunity nikdo nevyjadřuje veřejně, což souvisí 

se zakořeněným antihaitianismem. Podle M. Ellen Davis (2007: 75) se samotní Dominikánci 

vyhýbají názvu vúdú a preferují výraz 21 divisiones, odvozený od 21 rodin (tzn. kategorií) 

mystických stvoření (seres, misterios)23. V DR existuje obecné přesvědčení, že Haiťané umí 

lépe komunikovat s početnými loa, a jejich prostřednictvím vidět do budoucnosti, ovládat 

osud a černou magii. Proto je haitské vúdú považováno za nebezpečnější. Schopnosti 

některých Haiťanů jsou v očích Dominikánců častokrát nevysvětlitelným zdrojem štěstí a 

peněz (Derby, 1999: 103), ale také zdraví (Davis, 2007: 79). Kvůli nevalné kvalitě 

zdravotnického systému se i zarytí odpůrci vúdú praktik v případě vážnějších zdravotních 

problémů obrací na médium a léčitele. Služeb věštkyň a čarodějů haitského původu 

vyhledávají také zástupci „hispánské“ elity. Jedním z takových (Derby, 1999: 97) byl i J. 

Balaguer, jehož sestra Emma byla renomovanou kněžkou kultu santería, a byla známá mimo 

jiné výstředními oslavami různých svátků. 

Tuto praxi zobrazuje Rita Indiana v románu La Mucama de Omicunlé (2015), kde se 

objevuje kněžka a věštkyně (tzv. servidora – slouží duchům) Esther Escudero. Román je 

dystopickou vizí a odehrává se v 50. letech 21. století. Esther je pravou rukou populistického 

prezidenta, který se dostane k moci díky populárním videím na internetu. DR se pod jeho 

vládou stane socialistickým rájem 21. století a v rámci aliančního přátelství skladuje 

venezuelský radioaktivní odpad, který však po ničivém zemětřesení unikne do Karibiku, 

z něhož se stane mrtvá olejnatá stoka. Prezident Bona se v politických i každodenních 

rozhodnutích řídí radami Esther a prohlásí 21 divisiones za státní náboženství. Tento příběh 

možná reflektuje tendenci k postupující afrikanizaci dominikánské kultury (přes nechuť 

mnohých), na kterou upozorňuje Davis (2007: 86). Vúdú již neprovází státní perzekuce a 

pokračuje migrace z Haiti a venkovských oblastí do hlavního města, kde může docházet 

k dalšímu náboženskému a kulturnímu vrstvení.    

 
23 V odborné literatuře se nicméně běžně vyskytuje vúdú nebo dominikánské vúdú, takže si tento termín můžeme 

dovolit užívat.  
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V DR panuje představa (Derby, 1999: 103), že osoby, ovládající nadpřirozené síly 

jsou oproti ostatním ve výhodě, a že jejich úspěch a bohatství nemusí být výsledkem 

individuálního úsilí.  Aura nadpřirozena spojeného s vúdú se vznášela i nad Trujillem. 

Diktátorova babička byla Haiťanka, čímž se vysvětluje údajný přístup k magii. Kromě toho, 

že nespí nebo se nepotí, kolovala rovněž legenda, že komunikuje ve snech se záhadným 

stvořením, kterému vděčí za moc a autoritu. Jak Derby dále tvrdí, mohlo se jednat o postavu 

tzv. muchachita, jakéhosi jasnozřivého já, jehož prostřednictvím se dá komunikovat ve snech 

s různými loa. Tato postava se na Haiti nazývá ti bon ange a dala by se přirovnat k andělu 

strážnému (Derby, 1999: 98).24 V románu Mlhavý život Sombry Castañedy uvidíme, jak je 

kontrola nad světem snů a jejich čtení důležité pro sílu, která chce dominovat ostatním. 

3.6 Současná situace 

 

V 60. letech vyšly odborné texty June Rosenberg nebo Carlose Estebana Deiveho, 

které poprvé odborně analyzují a uznávají vliv otroků z Afriky a jejich potomků na utváření 

dominikánské identity (Maggiolo 2006: 75). Deive se zabýval také haitským a 

dominikánským vúdú, jeho postavením ve společnosti a je mimo jiné autorem románu Černý 

vítr, Kajmaní les (El viento negro, bosque del Caimán, 2002) o povstání otroků na Saint-

Domingue. Součástí tohoto proudu uvažování o dominikánské identitě se stal i Marcio Veloz 

Maggiolo. V DR v první polovině 20. století neobjevili významné osobnosti, které by se 

zamýšleli nad úlohou africké kultury tak jako Nicolás Guillén, Fernando Ortiz nebo Lydia 

Cabrera na Kubě. Příčinu můžeme pravděpodobně hledat opět v zakořeněném antihaitianismu 

nástupu Trujilla právě v době, kdy jmenovaní kubánští autoři začínali tvořit. Rovněž je 

zanedbatelný vliv hnutí négritude, jehož členové se vynořili v některých frankofonních 

zemích Afriky, na Haiti a blízkých ostrovech Martinique a Guadeloupe. 

V současné době existuje nepřeberné množství odborných, populárně naučných i 

esejistických textů, které se zabývají dominikánskou identitou, zakořeněným 

antihaitianismem nebo rasismem, se kterým se setkávají příslušnicí dominikánské diaspory 

v zahraničí (především USA). V zásadě se shodují na tom, že antihaitianismus je nadále 

přítomný ve veřejném prostoru ve státních vzdělávacích zařízeních nebo sdělovacích 

prostředcích. Proniká i do každodenních rozhovorů běžných Dominikánců. Jakmile někdo 

 
24 Není jasné, do jaké míry sám Trujillo věřil ve vúdú. Je však pravděpodobné, že například snům a jejich 

výkladu přiznával určitou důležitost a že byl do jisté míry pověrčivý a po několika nevydařených atentátech 

začal věřit ve svou nezranitelnost. Aby udržoval okolí ve strachu, bylo nepochybně v jeho zájmu, aby se o něm 

různé šířily různé mýty. 



26 
 

táhne těžký náklad, může čekat sarkastickou poznámku Tú parece‘ un haitiano. U zahraniční 

veřejnosti se symbolem rasismu vůči Haiťanům stal masakr v roce 1937. Haitská otázka se od 

té doby nevyřešila a s postupující globalizací a se stala ještě palčivější. 

Podle odhadů dnes žije v DR kolem 2 milionů Haiťanů nebo osob narozených 

haitským rodičům. Jen zlomek z nich pobývá v DR legálně. Podle ústavy z roku 1929 měli 

všechny děti narozené na území DR právo na dominikánské občanství. Podle nové ústavy 

z roku 2010 (Sagás; Román, 2018: 326) však mají právo získat občanství pouze jedinci 

narození v DR rodičům pobývajícím v zemi legálně. Tento zákon je navíc uplatnitelný 

retroaktivně. Děti narozené haitským rodičům tedy nemají šanci získat občanství, i když se 

narodily v DR a léta zde žijí nebo i pracují. Nemají nárok na pomoc státu, často pracují 

načerno a ve vztahu k zaměstnavateli nemají žádná práva. Špatné podmínky panují obzvlášť 

na tzv. bateyes, menších sídlech uprostřed cukrových plantáží, kde žijí sběratelé třtiny 

s rodinami, většinou haitského původu. Práce na cukrových plantáží je vůbec jednou 

z fyzicky nejnáročnějších a nejhůře placených na světě. Tato situace dobře ilustruje 

přetrvávající strach dominikánských vlád a velké části veřejnosti z postupné tiché invaze, 

jejímž výsledkem má být ztráta národní identity. Vztah k haitským přistěhovalcům je složitý. 

DR v době ekonomické konjunktury haitské přistěhovalce potřebuje, zároveň se však 

periodicky vrací k vyhošťování desetitisíců přistěhovalců, protože u Dominikánců existuje 

v této oblasti politická poptávka. Se špatnou společenskou a ekonomickou situací na Haiti se 

pravděpodobně nezlepší ani situace Haiťanů v DR. V již zmiňovaném románu Rity Indiany 

La mucama de Omicunlé jsou Haiťané na ulici nakládáni velkými bagry se speciální 

softwarem, který je schopen rozlišit jejich identitu. V románu se také odráží přetrvávající 

rasové předsudky a často nevyslovené komplexy Dominikánců ohledně barvy pleti: 

Malagueta se vracel s pocitem lehkosti na prsou. Pocítil obrovskou úlevu. […] Všichni už měli 

Argenise dost, ale nikdo se o něj zároveň nechtěl postarat. Špinavá práce znovu připadla na 

černýho. […] Bylo to zvláštní a zraňovalo ho, že i když byl Argenis hned po něm druhý 

nejtmavší v celé skupině, povyšoval se nad něj pohledem vyhrazeným třeba pro zvířata, 

ženský a buzeranty. Představoval si Argenisovu mysl, jako paletu barev, na kterou si kupoval 

tempery; čím tmavší barva, tím víc opovržení. (Indiana: 163-164) 25 

 
25 En el camino de regreso Malagueta iba con una sensación de ligereza en los hombros y el cuello […]. Se había 

quitado un peso de encima. Nadie soportaba ya a Argenis, y ninguno quería hacerse cargo de él. El trabajo sucio, 

por supuesto, le tocó al prieto. […] Sabía que Argenis, curiosamente el más oscuro del grupo después de él, lo 

creía menos, y su mirada condescendiente, la misma que usaba con animales, mujeres y maricones, le dolía. 

Imaginaba la mente de Argenis como una tabla de colores, de esas que usaba para comprar sus tubos de acrílico; 

a más oscuro, más desprecio. 
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Otázkou je, zda se po 14 letech vlády PLD a vítězství strany PRM v červenci 2020 

postoj k haitskému obyvatelstvu změní. Krátce před těmito volbami se v Santo Domingu 

shromáždili členové skupiny Dominikánců haitského původu s názvem Reconocido, aby uctili 

památku Afroameričanů zavražděných americkou policií. Na ulici se střetli s členy velmi 

konzervativní organizace Starobylý řád Dominikánců (Antigua Orden Dominicana).26 Je 

evidentní, že rasismus a antihaitianismus očerňuje zemi v očích mezinárodní veřejnosti, u 

které se snaží DR upevňovat image liberální, a rychle se rozvíjející země. Vzhledem 

k aktuálnosti a kontroverzím, které dominikánská identita nadále vzbuzuje, je pravděpodobné, 

že se toto téma bude objevovat i v literatuře a bude jistě zajímavé pozorovat, kam se posune.  

 
26Michael Dibert: Dominican Republic: George Floyd potests spark reckoning with race as elections loom 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/15/dominican-republic-haiti-racism-election-protest 
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4 Marcio Veloz Maggiolo 
 

Veloz Maggiolo je jedním z nejpopulárnějších a nejvydávanějších dominikánských 

autorů 20. století. Narodil se v roce 1936, jako mladý zažil Trujillovu diktaturu a stal se jejím 

odpůrcem. Před pádem diktatury se angažoval v různých levicových hnutích a kvůli svým 

postojům byl vyhozen z redakce deníku El Caribe. Veloz Maggiolo je autorem, na kterém se 

dají dobře sledovat některé tendence ve vývoji dominikánské literatury 20. století. Na začátku 

kariéry v 50. letech vydal dvě básnické sbírky a v roce 1960 vychází román Hodný zloděj (El 

buen ladrón). O tři roky později vyšla první sbírka povídek Šest příběhů (Seis relatos). 

V souladu s dobovou tendencí a strachem autorů z perzekuce jsou jeho první díla alegorická a 

obsahují biblické motivy. V románu z 60. let Na útěku (El prófugo) se u něj poprvé objevuje 

trujillovská tematika. Veloz Maggiolo se k diktatuře v dalších letech několikrát vrací 

převážně formou románu o diktatuře, kde není diktátor nebo jeho blízcí vůbec přítomni, 

případně se jedná přímo o vedlejší téma. (Rodríguez-Henríquez 2007: 7-11) 

Převážně prozaická tvorba tíhne místy k experimentu a některé romány (např. La 

mosca soldado) jsou velmi kontemplativní a jejich významná část připomíná eseje o myšlení, 

kultuře a historii. V rámci Maggiolovy tvorby je neopomenutelná série románů situovaných 

ve čtvrti Villa Francisca v Santo Domingu, kam se řadí například Obřady v kabaretu (Ritos de 

cabaret) nebo Hrubé obrysy (Materia prima). Podle autora jsou díky četným alegoriím 

postavy a prostředí shrnutím historie DR a celého světa.“ (Rodríguez-Henríquez 2007: 10) 

Tendence k alegorii a experimentu se naplno projevuje ve vrcholném díle z 80. let Mlhavý 

život Sombry Castañedy (La biografía difusa de Sombra Castañeda, 1980). Maggiolo v něm 

reaguje na vyhrocenou debatu o chápání dominikánské identity. Z pozice vystudovaného 

historika a archeologa se specializací na karibské domorodé kultury je schopen k této debatě 

na rozdíl od mnohých politiků přispět pádnými argumenty. Na vyhrocený nacionalismus 

reaguje také románem Akordeonista (El hombre del acordeón, 2004), který se odehrává na 

pozadí Trujillova masakru Haiťanů. Na rozdíl od některých dominikánských spisovatelů 

nejsou Maggiolovy postoje nikdy absolutní. Oceňuje snahu intelektuálů rehabilitovat africký 

kulturní vliv v DR, ale varuje zároveň před opovrhováním Španělskem a jeho dědictvím.  

Připomeňme odpověď na otázku z rozhovoru pro deník Listín Diario:  

„Jste nacionalista nebo hranice v tomto globalizovaném světě neexistují? 
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Veloz Maggiolo: Nacionalismu je dogma a nutí zákonitě k dogmatu. Nikdy jsem nebyl 

dogmatik.“27 (Medrano, 2015) 

Svůj pohled na dominikánskou identitu explicitněji a podrobněji rozvíjí v knize esejů Míšení, 

identita a kultura (Mestizaje, identidad y cultura, 2006). Před analýzou dvou Maggiolových 

románů se podívejme, jak se v některých esejích zamýšlí nad tématy klíčovými pro vnímání 

dominikánské identity. 

4.1 Míšení 

 

Veloz Maggiolo z pozice vystudovaného antropologa a archeologa upozorňuje na to, 

že míšení etnik a ras provázelo lidstvo od nepaměti a je mu vlastní. Domorodá taínská i 

španělská společnost byly v době vzájemného střetu v pokročilém stadiu míšení. Taínové se 

mísili s kmeny, které přišli na Antily před nimi z pobřeží dnešní Venezuely (Maggiolo, 2006: 

80-81). Španělé v sobě měli arabskou a židovskou krev, a navíc s nimi přijeli i první afričtí 

otroci dovezení do Španělska před objevením Ameriky (Maggiolo, 2006: 79). Zajímavější než 

DNA, je z Maggiolova pohledu pozorovat v dnešním globalizovaném světě míšení kultury a 

posun identity: 

Koncept míšení se značně mění, protože v naší době už nejde tolik o stopovatelnou rasovou 

směs, ale spíše o kulturní výraz schopný vyjádřit systém vlastních hodnot, sdílených identit, 

které jdou dále za rasové a etnické rozdíly. (Maggiolo, 2006: 80).28 

U rasového y kulturního míšení Maggiolo používá termín hibridación a tento pojem 

v podstatě odpovídá Ortizově transkulturaci. Vzájemným ovlivňováním dvou odlišných kultur 

vzniká kultura podobající se částečně oběma výchozím, a přesto autonomní a v mnoha 

ohledech specifická a originální: 

Kreolská kultura Dominikánské republiky je míšenecká. […] Udělat ostrou čáru mezi 

bělošským a černošským neodpovídá realitě, protože nové hodnoty spočívají v směsici obou 

pojmů a v nové adaptabilní verzi kultury, která odpovídá lokálním specifikům a využívá stará 

afrohispánská schémata, která se vyvíjela od prvního dne kolonie. (Maggiolo, 2006:78)  

Kulturní identita národa zároveň není konečná (právě v tom spočívá její „adaptabilita“) a 

v čase může přijímat další prvky a měnit se. V případě DR haitská imigrace např. způsobuje 

pronikání různých haitských zvyklostí, v oblasti pěstování cukrové třtiny např. kultu gagá. 

 
27 „¿Es usted nacionalista o las fronteras, en este mundo globalizado, no existen?“ 

„Marcio Veloz Maggiolo: El nacionalismo es un dogma y obliga al dogma. Nunca he sido dogmático.“ 

28 „El concepto de mestizaje cambia notablemente, porque en nuestra época, ya no se trata de racialidad y de 

mezcla seguible, sino de expresión cultural más que racial, capaz de presentar una tabla de valores propios, 

identidades compartidas más allá de las características de racialidad.“ 
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Proces kulturního vývoje také vysvětluje na hudbě a tanci merengue (2006: 126), které se 

přesunulo od kohoutích zápasů a z venkova na prkna hlavního města a dokázalo přijmout 

prvky jiných hudebních stylů. V tomto bodě Maggiolovo pojetí ostře kontrastuje s oficiálním 

trujillovským diskurzem, podle kterého existuje daná podoba dominikánské kultury a identity, 

ke které se má umění snažit přiblížit, a se kterou se mají občané DR identifikovat. Maggiolo 

kritizuje snahu vybrat nadřazenější kulturní prvky a ostrakizovat ty, které do národního 

projektu pokroku a pošpanělštění nepatří. 

4.2 Paměť29 

 

K tématu historické paměti má Veloz Maggiolo blízko i díky osobní zkušenosti 

s diktaturou a praxi archeologa, zabývajícího se domorodými kulturami. První poloha tohoto 

tématu je vzpomínání nebo osobní zkušenost, jejíž popis je nepřesný jednak kvůli časovému 

odstupu od líčených událostí, jednak kvůli odlišné životní zkušenosti a perspektivě každého 

jedince. Zapomnění a odlišnost perspektiv se objevuje i v Akordeonistovi a teoreticky ho 

vystihuje jedna z postav v románu La mosca soldado30 (Maggiolo, 2007: 9): 

Když jsme byli sami, spisovatel Juan Bosch mi vyprávěl, že každý příběh má odlišné vyznění, 

a že po proměně ve slova je příběh jiný pro vypravěče i jeho posluchače. Jsem přesvědčený, že 

žádný vypravěč nevypráví stejný příběh dvakrát úplně stejně. 31 

Maggiolo považuje za důležitou i kolektivní a historickou paměť. Nezřídka se v jeho próze 

objevují mýty a kulturní zvyky zapsané do krajiny, i když se je kdokoli snaží smazat (např. 

diktatura nebo její alegorie) nebo jejich původci již dávno zmizeli.32 Souvisí to s jeho 

archeologickou kariérou. Rolí archeologa je podle svého nejlepšího svědomí mapovat 

minulost a zároveň si připustit, že jeho poznatky (i když jsou vědecké) nejsou nikdy 

definitivní. Právo mít subjektivní pohled na identitu a kulturu však neznamená a 

neospravedlňuje vědomou manipulaci s minulostí. Podle Maggiola (2006: 214) podléhá 

historická paměť snahám o amputaci a následnou implementaci jiné paměti nebo falešné 

identity. V případě DR je to např. snaha o vymazání některých kulturních prvků, mýtů a 

tradic. Právě proto se Maggiolovy prózy tolik soustředí na období trujillismu, kdy k těmto 

 
29 Téma paměti a zapomnění v Maggiolově díle je podrobněji analyzováno v publikaci Fuentes de la 

imaginacion histórica en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo, která je přístupná např. přes databázi Ukaž. 
30 La mosca soldado je triviální název pro mouchu Hermetia Illucens. V češtině je existuje lidový název 

bráněnka. Díky organickým zbytkům, které moucha požírá a rozkládá mohou dvě hlavní postavy (archeologové) 

přijít na okolnosti života úmrtí taínské princezny Pandory. Tato záhada tvoří jednu z hlavních linek románu.  
31 „El escritor Juan Bosch me decía en la intimidad que cada historia tiene fonéticas diferentes, que la historia al 

entrar en la palabra era diversa para los que narraban un mismo hecho, y a la vez diferente para el que escuchaba. 

Estoy convencido de que ningún cuentero narra la misma historia dos veces de la misma manera.“ 

32 Budeme si toho moci všimnout v obou dále analyzovaných románech, ale i např. v La mosca soldado. 
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procesům docházelo nejrychleji a řízeně. Souvisela s tím i změna nebo adaptace příjmení, aby 

odkazovaly na španělskou minulost nebo přejmenování míst – uveďme např., že mezi lety 

1936-1961 se hlavní město jmenovalo Ciudad Trujillo. 

Doplňme ještě, že exaktní poznatky a zkušenost archeologa nepostrádají v Maggiolově 

podání imaginaci. Hispanoamerické zázračno a mýty jsou organickou součástí okolního 

prostředí. Kolem dialogu vědy (archeologie) a imaginace (antropologie, umění, poezie,) se 

točí Maggiolův nejautobiografičtější román La mosca soldado. Hlavními postavami jsou dva 

archeologové, kteří se během vykopávek na místě bývalé indiánské vesnice setkávají 

s nevysvětlitelnými jevy a nadpřirozenými postavami. Mezitím vedou debatu o mýtech a 

historii v karibském prostoru, o vztahu vědy a imaginace a roli umění a poezie. Archeologie 

reprezentuje vědecký pohled na svět, který ovšem nikam nevede bez imaginace a schopnosti 

uvažovat otevřeně. Bez špetky představivosti a abstraktního uvažování se podle profesora 

velké objevy neobejdou: „Imaginace je matkou vědy, Carlosi. Pokud nemáš žádnou 

představivost, nemůžeš rozumět jedinému číslu z algebry.“33 Imaginace je poezií pro 

prozaickou vědu a o tuto rovnováhu je třeba dbát. 

4.3 Hudba a merengue 

 

Dnes je merengue vedle salsy a bachaty nejpopulárnějším karibským hudebním 

stylem. Jeho počátky sahají do 19. století a jeho původ není dodnes zcela objasněn. Podle 

legendy se první merengue tančilo při příležitosti oslav porážky haitského vojska u 

Talanquery. Jedná se však jen o spekulaci a pravděpodobně později vytvořený mýtus (Jansen, 

2017: 146). Elita zpočátku merengue považovala za nemravný tanec nižších vrstev a obzvlášť 

na venkově byl tanec úzce spjat s kohoutími zápasy. Na začátku 20. století se merengue stalo 

populárním i v Santo Domingu a umělci začali používat nové nástroje jako např. akordeon. 

V souladu s přetrvávajícím kostumbristickou tradicí druhé poloviny 19. století se vytvořila 

představa, že podstata národa tkví v jeho jazyku a uměleckému výrazu, a jednou z jeho podob 

je i hudba a tanec. Popularita merengue stoupla výrazně v době konsolidace národního státu a 

během první severoamerické okupace. Za pomoci Trujillovy iniciativy vzniklo tzv. merengue 

de orquesta – sofistikovanější podoba vhodná i do salónů společenských elit. (Jansen, 2017: 

146) 

 
33 La mosca soldado, str. 64. La imaginación es la madre de la ciencia, Carlos. No puedes ni siquiera comprender 

un número algebraico si no tienes imaginación. 
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Náměty písní tvořily většinou láska, každodenní problémy, politická situace nebo 

hrdinství místních vůdců a později i vítězů sportovních (a kohoutích) utkání. Trujillo brzy 

pochopil ideologický potenciál merengue a jeho interpreti byli mnohem shovívavější a 

nakloněnější vzájemné spolupráci než mnozí spisovatelé a intelektuálové. Populární skladby a 

jejich texty měly vliv srovnatelný se sdělovacími prostředky. I když se v hudbě zapojují 

nástroje vycházející z africké tradice (podobně jako v dalších karibských stylech), 

nejznámější podoba tzv. merengue típico pochází z úrodné oblasti Cibao, kde ještě v první 

polovině 20. století převažovalo obyvatelstvo zcela bílého fenotypu, což se Trujillově státní 

ideologii hodilo jako argument do hispanofilní rétoriky. 

Pro nás je důležité hlavně zobrazení hudby, a hlavně merengue v literatuře. V celém 

hispánsko - karibském prostoru je v literatuře častější zobrazení bolera, které je pro postavy 

mnohdy zdrojem melancholie a úniku z reality. Merengue má v textech subversivnější 

charakter a je specificky dominikánské. To je případ Akordeonisty, kde je hudba a hudební 

nástroje metaforou zbraně, se kterou se dá bojovat proti diktatuře. Případně slouží merengue 

jako nástroj kulturního vymezení jako například v některých románech Rity Indiany (La 

estrategia de Chochueca, Papi) nebo povídce Merengue Reye Andújara.34 V každém případě 

je merengue národní dědictví patřící všem a žádný režim nemá právo si na něj vytvářet 

kulturní monopol. V Akordeonistovi je merengue součástí komunity obyvatel hranice, kde 

nezáleží na původu. Umění nemá mít hranice, které se Trujillo snažil a jiní vytvořit.  

 
34 Role hudby (obecně) nebo merengue v dominikánské literatuře by se dala studovat v širším kontextu. Téma 

samotné by jistě vystačilo na samostatnou diplomovou práci. 
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5 La biografía difusa de Sombra Catañeda 
 

Román Mlhavý život Sombry Catañedy se řadí mezi Maggiolovy experimentálnější 

romány zpracovávající téma dominikánské identity a historie. Nejprve stručně popíšeme 

formální členění díla, představíme hlavní postavy a dějovou linku románu. Vzhledem k tomu, 

že těžištěm knihy je obtížně uchopitelný myticko-fantastický svět plný symbolů a alegorií, 

nevyhneme se již na začátku alespoň povrchní intepretaci vztahů mezi dominikánskými 

dějinami/identitou a postavami a prostředím v analyzované románové fikci. Domníváme se, 

že se v románu střetávají dva odlišné pohledy na dominikánskou identitu (Maggiolova a 

„tradiční“), kterým byla věnována pozornost v předchozích kapitolách. 

5.1 Shrnutí románu a forma 
 

Román je členěn do několika částí, u jejichž názvů autor čerpá z terminologie klasické 

hudby.  Dílo sestává ze tří vět (movimientos).  V hudební skladbě typu symfonie může věta 

označovat způsob psaní skladby nebo také tematický celek a myšlenku.  Věty nadále obsahují 

části (partes), krátké epizody (označené písmeny) zachycující Esculapia Ramíreze ve stavu 

agonie a kapitoly (capítulos) líčící paralelně Ramírezův sen. Sen je plný nadpřirozených 

alegorických postav a je jakousi symbolickou polemikou nad kulturními dějinami a identitou 

DR. Celý román je proložen částmi Balaguerova projevu, prosloveného těsně po Trujillově 

smrti, obsahuje dále také např. úryvek z kroniky z 16. století. Ze stylistického ani narativního 

pohledu tedy netvoří monolit.  

První postavou, se kterou se čtenář setkává, je Esculapio Ramírez.  Objevuje se 

v několika krátkých kapitolách označených písmeny. Již na začátku se dozvídáme, že se jedná 

o odpůrce Trujillova režimu (Maggiolo, 2016: 15): „Koneckonců to byl fajn chlap; akorát 

nenáviděl Trujilla.“35.  Po účasti na manifestaci proti Trujillovu režimu se nachází 

v nemocnici a umírá. Mezitím jsou v pozadí slyšet z rádia útržky Balaguerova projevu, 

označené v textu jako tzv. Hudba v pozadí (Música de fondo): „Esculapio Ramírez umírá 

právě ve chvíli, kdy v rádiu informovali o smrti tyrana.“36  

 
35 „Al fin y al cabo fue era un buen tipo; su único defecto, si puede decirse, era que odiaba a Trujillo.“ 
36 „Esculapio Ramírez va muriendo, precisamente, cuando los partes de radio han comenzado a dar noticia de la 

muerte del tirano, […]“ 
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Mezitím se Ramírezovi zdá sen, ve kterém ožívá fantastický svět (Maggiolo, 2016: 

68): „A jako by byl v deliriu, na hranici světa odlišného od toho, ve kterém žil.“37 V tomto 

světě snu vystupují  mytické postavy z taínského panteonu a objevují se v něm odkazy na 

skutečné události a postavy z historie ostrova Hispaniola.38 Skutečný rámec dějin se 

v Ramírezově snu prolíná s jejich fantastickou verzí a ukazuje tak alternativní pohled na 

dominikánskou kulturu a identitu, která se liší od její oficiální verze – tedy kultury čistě 

hispánské a katolické. Právě kombinace odkazů na dějiny (biografía) a jejich nejednoznačný 

výklad (difusa) je klíčem k objasnění názvu díla. 

Na začátku snu se čtenáři představuje Sombra Castañeda (sombra = stín), hlavní 

postava a zároveň vypravěč prvních třech kapitol.  Jedná se o neuchopitelnou entitu – stín 

nebo ducha člověka39, který se rozhodne ovládnout okolní prostředí. Castañeda se na ostrově 

Hispaniola pohybuje od dob evropské kolonizace a tvrdí o sobě, že zažil všechny rozhodující 

události v dějinách ostrova od období dobývání až po Trujillovu diktaturu. Svůj původ 

odvozuje od evropských dobyvatelů:  

„Pamatuji si, že když otcův hlas mluvil o mém narození, říkal: „je z rodiny dobyvatelů“. Jeho 

prarodiče, a tedy i moji, byli dobyvatelé a zmínil slavná jména jako Ovando, Bastidas, 

Bejerano, Ocampo a Salvatierra“. (Maggiolo, 2016: 18)40  

Poslední jména jsou skutečné historické postavy z období dobývání Ameriky, Ovando byl 

dokonce guvernérem ostrova Hispaniola v prvním desetiletí 15. stol. a postupoval tvrdě vůči 

původním kmenům Taínů. Castañeda dále líčí, jak v prvních letech kolonie jeho otec vlastnil 

pozemek s indiány a věnoval se pěstování třtiny, výrobě cukru nebo rýžování zlata. Postupem 

času byl stále zoufalejší ze směřování země a během vlády Pedra Santany (19. století) začal 

postupně vymýšlet svou vlastní formu autoritářské vlády, která by tragický průběh 

dominikánských dějin nasměrovala příznivějším směrem: „Bylo to poté během první Santanovy 

vlády, když mě nemile překvapilo tolik věcí, popravy a úplný zmatek. V té chvíli jsem si usmyslel, že 

zkusím vytvořit vlastní diktaturu.“ (Maggiolo, 2016: 19)41 

 
37 Y es como si estuviese en los límites del delirio, en las fronteras de un mundo diferente al que ha vivido. 
38 V románu se objevují postavy pocházející ze španělské i francouzské části ostrova, proto místo názvu 

Dominikánská republika někdy používáme název celého ostrova. 
39 Během celého vyprávění čtenáře nevede nic k tomu si myslet, že by byl Castañeda jedním z loá (na rozdíl od 

dalších postav). 
40 „Recuerdo que cuando la voz padre habló de mi nacimiento, dijo: «él es familia de los conquistadores», sus 

abuelos, es decir, mis abuelos eran conquistadores y mencionó apellidos ilustres, como Ovando, Bastidas, 

Bejerano, Ocampo y Salvatierra.“ 
41 „Fue después, cuando el primer gobierno de Santana, que comencé a quadarme perplejo por las tantas cosas y 

los fusilamientos y las enrediñas, y desde entonces a pensar en probar mi propia dictadura.“ 
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V Castañedově postoji k dějinám se odráží fatalismus objevující se i v jiných dílech. 

Uchyluje se tedy do pohoří Martín García, odkud by plán lépe promyslel a vyzkoušel na 

odříznuté vesnici Barrero. Její obyvatelé čelí beznadějným životním podmínkám, vesnici 

sužuje sucho a horka. Věci se mají nicméně zlepšit po Castañedově zásahu a spolupráci 

s ostatními nadpřirozenými bytostmi, a především taínskými bohy vody a deště, kteří mají 

ukončit dlouhotrvající sucho.  Je evidentní, že ačkoli se Castañeda nejdříve vymezuje proti 

násilí, které páchají Osorio, Santana, američtí okupanti nebo Trujillo, jeho skutečný záměr se 

od cíle všech zmíněných neliší. Dle svých slov nicméně zaujímá odlišnou strategii. 

Konstatuje, že Trujillův režim nevěnuje dostatečnou pozornost vnitřnímu nepříteli a že se 

málo soustředí na prostředí, ve kterém podřízený subjekt žije. Podle Castañedy je nezbytné 

„si podřídit nejdříve prostředí, aby mohl změnit člověka a společnost“: 

„[…] řešením nebylo přizpůsobit člověka prostředí; diktatury neovládají prostředí, ovládají 

člověka. Chtěl jsem však ovládnout okolní prostředí a jeho obsah by byl poté výsledkem mého 

záměru.“ (Maggiolo, 2016: 36) 42  

Aby Castañeda dosáhl svého cíle, musí přes počáteční nechuť spolupracovat s dalšími 

postavami, které symbolicky reprezentují odlišné identity a pohledy na svět. Jejich přízeň má 

znamenat konec špatných životních podmínek v Barreru (hlavně sucha) a prosperitu. Prvním 

z postav je Curibamgó, jedno z vtělení Dona Pedra.43 Než Curimbamgó zemřel, žil v kolonii 

Saint-Domingue, kde byl otrokem. Poté se stal jedním z loa a lidé ho začali uctívat. Rozhodl 

se pro útěk a zůstal v pohoří Martín García poblíž vesnice Barrero jako tzv. manielský 

černoch.44 

Další postavou, se kterou musí Sombra Castañeda vyjít, je přízrak indiána Miguela, 

jehož skutečné indiánské jméno je Guacamoel. Nejdříve se snaží Castañedovi odporovat 

stejně jako v období dobývání a rané kolonie odporoval s dalšími Taíny španělským 

dobyvatelům. Dozvídáme se, že v roce 1515 utekl ze služby biskupa Fuenleala. Na cestě 

zemřel a třetí den vstal z mrtvých. Mezi Miguelem a Castañedou je jazyková i kulturní bariéra 

a rozhovor mezi nimi tlumočí Curibamgó. Rozumí si, jelikož zbytky indiánské populace a 

uprchlí černí otroci spolu v 16. stol. někdy tvořili nezávislé komunity zvané manieles nebo 

palenques. Castañeda potřebuje, aby s ním Miguel spolupracoval, protože je v kontaktu 

 
42 „[…] no había modo de acomodar el hombre al medio; las dictaduras no dominan el medio, dominan al 

hombre; pero era mi interés dominar el medio y su contenido, luego, sería resultado del ambiente vital creado.“ 
43 Vúdú božstvo africko-haitského původu a jeho přirozeným prostředím je voda. Don Pedro (nebo Petró) může 

mít různá vtělení (podle regionů, věřících apod.). 
44 Otroci, kteří uprchli do hor, kde se natrvalo usadili v osadách. Těmto osadám se říkalo „manieles“ nebo 

„palenques“. 



36 
 

s původními bohy řek, moří a deště, kteří mohou přerušit sucho, které sužuje vesnici Barrero. 

Opět je zdůrazněno, jak je důležité ovládnout prostředí, aby bylo možné ovládnout člověka. 

Poslední zásadní postavou, kterou Castañeda přesvědčuje o svém plánu je baká 

Antonio. Antonio zemřel v roce 1825 v 16 letech poblíž haitského města Ounaminthe, které 

se nachází na haitské straně dominikánsko-haitského pohraničí. Po smrti jeho tělo od rodičů 

koupil čaroděj, aby ho mohl vzkřísit jako zombie. Poté získal nadpřirozené schopnosti, změnil 

se v datla a uletěl na východní část ostrova, kde se usídlil v pohoří Martín García, protože 

nechtěl, aby mu nadále přinášeli oběti.45 Antonio nabídne Castañedovi spolupráci a slíbí mu 

přízeň některých loa ze západní části Hispanioly (Haiti). 

V tuto chvíli do děje vstupuje Serapio Rendón, utíkající z města na venkov před 

Trujillovým režimem. Serapio Rendón je prototypem Dominikánce: „muž v letech, mulat se 

zelenýma očima a šedým knírem“. Jak se nakonec ukáže, Serapio Rendón je alter ego 

Esculapia Ramíreze.  Rendón se usadí v Barreru a místní houngan (čaroděj) Mimilo v něm 

brzy uvidí svého možného nástupce a začne ho učit svým schopnostem, tj. hlavně se nechat 

posednout duchy loa a působit jako místní léčitel.46 Novému vyvolenému se dokonce začne 

zjevovat Curibamgó. Do vesnice začnou proudit zástupy lidí, protože se dozví a Rendónových 

zázračných léčitelských schopnostech a také, že učí děti číst a psát. To se nelíbí Castañedovi, 

protože Rendón pro něj představuje překážku v uskutečnění plánu absolutní vlády. Rendón se 

totiž na svět dívá symbolicky z opačného konce a jako východisko pro rozvoj je pro něj 

důležitý člověk, a ne okolní prostředí. Význam střetu těchto dvou postav je podrobněji 

analyzován v další části práce. 

Mezitím se indián Miguel vypraví na východ do indiánské vesnice Yuma, aby získal 

přízeň taínských bohů Boinayela a Maroyi, kteří mají do Barrera přinést déšť. Antonio se 

vypraví na Haiti, aby pro změnu zajistil spolupráci Polysona Frontier - dalšího vtělení Dona 

Pedra. Curibamgó a Antonio otevřeně pochybují o tom, že je možné dospět s Castañedou 

k vzájemné dohodě, protože pochopí, že pro něj nejsou rovnocennými partnery. Vzhledem 

k tomu, že Castañeda umí číst sny ostatních, o pochybnostech svých společníků dozví. I tak se 

 
45Baká je ve vúdú mytologii postava, která vstane z mrtvých a žije nadále mezi živými a mění svou podobu. 

Může sloužit určité komunitě nebo skupině obyvatel, za což mu jsou obětovány různé předměty nebo zvířata. 

Vzpomeňme postavu Makandala z románu Království z tohoto světa. Otrok, který vstal z mrtvých, dokazoval 

svoji přítomnost v podobě různých zvířecích podob a svou údajnou přítomností byl zdrojem naděje utlačovaných 

černých otroků v kolonii Saint-Domingue. Makandal byl skutečnou postavou na panství pana Lenormanda de 

Mézy v době, kdy kvůli němu skutečně docházelo k hromadným otravám jedovatými bylinami, stejně jako to líčí 

Carpentierův román.  
46 Na tuto dějovou skutečnost odkazuje francouzský překlad románu La vie et mort d’un apprenti sorcier, tedy 

Život a smrt čarodějnického učedníka. 
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je nadále pokouší přesvědčit, že jeho plán je dobrý, a že Serapio Rendón je vnější nepřítel, 

protože se snaží do izolované vesnice vnést politické rozepře. Zároveň u něj ale nabývá na 

síle přesvědčení, že k prosazení vlastních cílů není možné postupovat demokratickou cestou, 

což vyvrcholí ve sporu s Curibamgó. Ten je přesvědčen o opaku, tedy že politikaření se snaží 

do vesnice přinést seržant Beltrán a Remigio – stoupenci Trujillova režimu. Castañeda si 

uvědomí, že jediný způsob, jak neztratit absolutní kontrolu nad vším a nade všemi, je upustit 

od trpělivé spolupráce a uchýlit se k dominanci a násilí. V dopise adresovaném sobě samému 

se zamýšlí: „Tvá vláda nemůže být vstřícná, když se tvé okolí chová tvrdošíjně.“ 47 

(Maggiolo, 2016: 169) 

Důležitou událostí konce románu je Rendónův sen, ve kterém se mu zdá, jak je 

oblečen do zelené vojenské uniformy jako revolucionář a míří na Castañedu zbraní. Tato 

událost se nachází na začátku třetí a zároveň poslední věty románu. Postavy Rendóna a 

Ramíreze v tuto chvíli splývají a zdá se, že symbolicky zabíjí Castañedu – symbol násilí a 

strachu, který v pravidelných cyklech sužuje celou zemi. Ukazuje se, že jediná cesta, jak 

zabránit Castañedovi v uskutečnění plánu je zabít jeho podstatu (v románu jako sombra 

s malým „s“). Začne odehrávat otevřená vzpoura ze strany ostatních loa a Castañeda se začne 

pomalu rozplývat: „Zmizení Castañedy bylo nezbytným krokem pro cestu ke svobodě“ 

(Maggiolo, 2016: 184).48 Doprovází ho pocit samoty, paranoia a vědomí, že se již na nikoho 

nemůže spolehnout. Indián Miguel s sebou nakonec přinese déšť a bouře indiánských bohů. 

Vesnici Barrero však místo očekávaného blahodárného deště postihne zničující potopa. 

Rendón utíká z Barrera zpět do města. Esculapio Ramírez umírá v nemocnici a s jeho snem 

končí i celý román. 

5.2 Téma identity v románu 

 

5.2.1 Barrero 
 

V předchozí kapitole jsme představili několik postav a jejich hlavní pohnutky (postavy 

nemají tolik propracovanou psychologii, jsou silně alegorické) a krátce se zmínili o vesnici 

Barrero, místo, kde se střetávají dva pohledy na identitu. Jedná se o prostor umístěný 

v bezčasí snu Esculapia Ramíreze, střetávají se zde synkretické tradice a mýty a soustředí 

nadpřirozené postavy, které vystihují různé a mnohdy utlačované společenské skupiny.  

 
47 „No puedes ser un gobierno suave cuando te rodea un mundo intransigente. La sombra de tu sombra te 

traiciona.“ 
48 „la disolución de Castañeda era el paso fundamental para el camino hacia la libertad.“ 
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Samotný název ve španělštině odkazuje na špatně dostupné místo oddělené od okolního světa 

a je ve skutečnosti alegorií celé DR.49 Barrero z pohledu elity odpovídá obrazu chudého 

dominikánského venkova, kde vládne barbarství, a jehož obyvatelé jsou osamoceni a vydáni 

na milost okolnímu prostředí, stejným způsobem jako byli obyvatelé Hispanioly už v období 

kolonie, haitské okupace a nezávislosti. Z pohledu venkova se pro změnu zdá, že vláda byla 

vždy pasivní, neangažovala se ve zlepšení podmínek a nechává jeho obyvatele fungovat 

vlastní setrvačností:   

Curibamgó věděl, že Barrero bylo vytvořeno téměř pouhou myšlenkou místních, kteří nebyli 

ani zemědělci, ani dělníci, ani nádeníci, ale bytosti vržené do přírody v osamocení, kterému 

rozumněly pouze hlasy okolí.50 (Maggiolo: 2016: 51)  

Sucho v Barreru se dá vnímat i jako alegorie fatalismu a pesimismu a důsledek dlouhodobé 

nečinnosti španělských a dominikánských elit. Můžeme konstatovat, že je v románu přítomný 

také kontrast venkovem a městem. Moc civilizace a elity představuje Castañeda snažící se 

pomocí metody „poručit větru i dešti“ zlepšit situaci venkova.  

Vznik Barrera nemá však svůj původ čistě v alegorii. Za jeho hranicemi existují i 

skutečná místa – v průběhu vyprávění padně zmínka např. městech Azua a Santo Domingo. 

Ani samotné pohoří Martín García, do kterého je Barrero umístěné není vymyšlené a v této 

lokalitě můžeme dnes najít skutečnou obec s názvem Barrera. Jedná se oblast jižního pásu 

cukrových plantáží a díky přílivu sběračů třtiny z Haiti, je v této lokalitě na venkově silně 

přítomen haitský kulturní prvek včetně praxe vúdú a kultu gagá.  

Barrero může v lecčems připomínat Macondo Garcíi Márqueze – uplatňuje se v něm 

topos špatně přístupného místa (nebo ne-místa) plného nadpřirozených událostí a postav a 

zároveň jasně odkazující na národní dějiny. V neposlední řadě nacházíme v románu jasnou 

Carpentierovu stopu:  

To jsem uviděl zvlášť zřetelně za pobytu na Haiti, neboť tam jsem byl v každodenním 

kontaktu s čímsi, co bychom mohli nazvat lo real maravilloso, zázračné reálno. Chodil jsem 

po zemi, kde tisíce lidí toužících po svobodě natolik věřili v Mackandalovy schopnosti 

převtělování, že tato kolektivní víra způsobila zázrak v den jeho popravy. (Carpentier, 2004: 

186) 

Maggiolovo Barrero je stejně jako Carpentierovo Haiti a celá Amerika místem, kde jsou díky 

dostatku víry v utopii možné události, které se mnohým pozorovatelům zdají nadpřirozené. 

Castañeda tím zdůvodňuje, proč je možné v Barreru uskutečnit velkolepý plán: 

 
49 Barrera – překážka, bariéra 
50 „Curibamgó sabía […] que el Barrero había sido hecho casi con el pensamiento de sus habitantes, que ni eran 

agricultores, ni obreros, ni jornaleros, sino seres lanzados contra la naturaleza en un aislamiento que sólo las 

voces de los alrededores entienden.“ 
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Proto bylo Barrero ideálním místem pro můj plán. Nachází se v něm veškerá skutečnost, která 

během staletí vzala za své. Těžko bychom na tom místě hledali něco zvláštnějšího než život 

samotný. Indián Miguel tam může přiznat svůj věk, Curibamgó může říct, že žije na dně 

potoka a baká Antonio se může proměnit v ropuchu před lidmi, aniž by to kdokoli zpochybnil 

nebo se vyděsil. 51 (Maggiolo, 2016: 38)  

V duchu Carpentierova odkazu Maggiolo v jednom z rozhovorů (De Maesneer, 2003) 

konstatuje, že karibská oblast byla již od objevení Ameriky studnicí imaginace: 

„Dominikánská republika je zemí legend. Je to kouzelný ostrov, kde spisovatel sklízí to, co 

kvetlo během tolika let a staletí.“52.Maggiolo využívá v románu dějin i mýtů a Barrero je 

místem kulturního míšení. Celá krajina nese stopy kolektivní paměti a jsou v ní nesmazatelně 

vepsány tradice, jejichž nositeli mohou být postavy mrtvé již po desetiletí až staletí. Jako 

kdyby byl čtenář archeolog na místě vykopávek, které mu jsou schopny vyjevit dějiny.  

V tomto světě se může indián Miguel na východě setkat se předky a svými bohy a baká 

Antonio v dominikánsko-haitském pohraničí promlouvá k Polysonu Frontier.53 

Neoddělitelnou součástí prostředí v románu je pověrčivost místních a každodenní vúdú 

praktiky, stejně jako v některých dalších Maggiolových románech (Akordeonista, Memoria 

tremens). Vúdú je zdrojem nadpřirozených událostí a zjevení a Veloz Maggiolo ukazuje, do 

jaké míry splynulo s křesťanstvím.   Houngan (kněz, čaroděj) Mimilo například vypráví o 

katolickém knězi, který působí v oblasti Barrera a recituje modlitby k Baronu Samedí54: 

Kněz říkal, že bylo možné vztyčit kostelíček a sloužit všem, protože koneckonců Pán hřbitovů 

Baron Samedí se nelišil od svatého Elijáše a Tiyán Petró byl svatý Petr. Kněz z Azuy dokonce 

recitoval modlitbu k Pánu hrřbitovů, kterou znal nazpaměť: ach, vyvolený ochránče hřbitovů 

[…]55 (Maggiolo, 2016: 146) 

 

5.2.2 Dva národní projekty 

 

Podle Isabel Z. Brown (2000: 251) je v románu patrná symetrie vztahů postav Sombra 

Castañeda/Serapio Rendón, Trujillo/Eculapio Ramírez. Můžeme se domnívat, že ve dvojicích 

každá z postav představuje opačnou koncepci identity a národního diskurzu: 

 
51 „Por eso el Barrero es el sitio ideal para para un plan como el mío. Allí está toda la realidad que se han tragado 

los siglos. Allí nada es más anormal que la vida misma. Allí, el indio Miguel puede decir los años que tiene, 

Curibamgó puede decir que vive en el fondo del arroyo, y Antonio el bacá puede convertirse en sapo delante de 

las gentes, sin que nadie lo ponga en dudas, sin que nadie se aterrorice.“ 
52 „La República Dominicana es un país de leyendas. Es una isla mágica donde el escritor cosecha lo que ha 

florecido durante tantos años y siglos.“ 
53 Další vtělení Dona Pedra a bytost spjatá v představivostí místních se zmíněnou oblastí. 
54 Patronu hřbitovů a prostředníku mezi světem živých a mrtvých. 
55 Pues el cura decía que se podría levantar una iglesita y entre todos trabajar porque al fin y al cabo el Barón del 

Cementerio no era otro que San Elías, y Tiyán Petró era San Pedro. Hasta recitaba el cura de Azua la oración del 

Barón que se la sabía de memoria, y decía así: oh patron elegido del cementerio […] 
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Navíc proti sobě stojí dva způsoby formulace národního diskurzu. Ten první je projev 

proslovený prezidentem Dominikánské republiky Joaquínem Balaguerem při příležitosti 

Trujillova pohřbu. Ten druhý lze shrnout jednáním protagonisty románu, Serapia Rendóna a 

jeho trpělivým bojem proto Castañedovi, který je nakonec úspěšný. 56 

Úloze Balaguerova projevu bude věnována pozornost ještě dále. Podívejme se nejprve na 

koncepci, kterou představuje Serapio Rendón. Zatímco Castañeda chce přizpůsobit za každou 

cenu člověka prostředí, Rendón se na svět dívá symbolicky z opačného konce a Castañedovu 

tezi obrací: 

Přeměnit prostředí, aby bylo možné změnit člověka. Avšak tam, nejhlouběji v Rendónově 

srdci schoulená jako mírumilovná holubice, se skrývala jiná představa: proměnit člověka, aby 

bylo možné upravit prostředí.57 (Maggiolo, 2016: 72) 

V čem však spočívá a čím se v románu tato opozice projevuje? S. Rendón představuje 

humanistický důraz na člověka jako jedince. Rendónovi jde o konání dílčího dobra, léčení 

jednotlivců a postupné zlepšení situace ve vesnici a okolí. Jako nástupce si ho v Barreru 

vybere sám houngan Mimilo, jehož si obyvatelé Barrera váží. Tento výběr není výsledkem 

Castañedovy vůle a je dokonce v jejím rozporu. Rendón tak představuje demokratickou sílu, 

kterou si vybrali lidé a která působí zdola, a jejímž záměrem je do národního projektu 

zahrnout i skupiny obyvatel, před kterými je ve skutečnosti podle oficiálního státního 

diskurzu třeba zachránit čistotu rasy: „Rendón creía en generales nuevos, en nuevas formas de 

imperio plural“.58 (Maggiolo, 2016: 174) Je symbolickým dědicem osvícenské otevřenosti a 

lidského pohledu na svět. Sklon k demokracii a svobodě dokládá mimo jiné Rendónova 

obliba Marseillaisy jako symbolu revoluční svobody59:  

Kudy chodil zvedal hlas proti vedení; nenáviděl absolutní režimy, znal zpaměti Marseillaisu a 

jednou za čas zpíval písně ze španělské občanské války, které se na Santo Domingo dostaly 

s uprchlíky z roku 1939. (Maggiolo, 2016: 73)60  

Tomu odpovídá i jeho úloha ve vzdělávání, které má být přístupné všem obyvatelů Barrera: 

„[Serapio Rendón] vypracoval několik knih k četbě pro chudé děti a rozdával jim je jednu po 

druhé, aby byly děti gramotné.“ 61 (Maggiolo, 2016: 73)  

 
56 „Se contrastan, además, dos maneras para la formulación del discurso nacionalista. El primero es el discurso 

del presidente de la República Dominicana, Joaquín Balaguer, pronunciada en ocasión del entierro de Trujillo. El 

otro se resume en las acciones del protagonista de la novela, Serapio Rendón, en su paciente y provechosa lucha 

contra Sombra Castañeda.“ 
57 „Cambiar el medio para cambiar el hombre. Pero allá en lo más profundo del corazón de Serapio Rendón, 

acurrucada como una paloma tibia, vivía la otra concepción: cambiar al hombre para modificar al medio.“ 
58 „Rendón věřil v nové generály a nové podoby různorodé říše.“ 
59 Marseillaisa byla napsána v roce 1792 jako pochod pro francouzské jednotky hájící východní hranici Francie 

před rakouskými intervenčními vojsky a může být vnímána jako symbol obrany svobody, protože vznikla ještě 

v době před jakobínským terorem, kdy byly stále součástí revoluce humanistické ideály. 
60 „Dondequiera que podía, enfilaba su voz contra la jefatura; odiaba los regímenes absolutos, se sabía la 

Marsellesa y cantaba de vez en cuando canciones de la guerra civil española, llegadas a Santo Domingo con los 

refugiados de 1939.“ 
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Nakonec se k němu připojí i postavy jako Curibamgó, Antonio a Miguel, kteří 

zastupují obyvatele, kteří se během historie stali předmětem útlaku a ignorance bílých 

osadníků a později dominikánské elity. Jedná se především o potomky otroků nebo haitských 

přistěhovalců.  Mezi nimi a Castañedou dochází k jazykovému, a především kulturnímu 

nedorozumění. Jako první se proti Castañedovi postaví Curibamgó, protože se odmítá účastnit 

dominantního způsobu vlády bílé elity: 

Bylo zřejmé, že úspěch Rendónovy návštěvy v Barreru mohl pohřbít plány Sombry 

Castañedy, Curibamgó nebyl koneckonců věrný nikomu; zůstat věrný by znamenalo 

přimknout se ke Castañedovu pohledu bílého muže. Vzhledem k tomu, že úmluva již byla 

uzavřena, Curibamgó pomůže Castañedovi jak bude moci, aniž by opomněl, že není nic víc 

než pochybný spolupracovník.62 (Maggiolo, 2016: 71) 

Curibamgó se ukáže vedle Rendóna jako nejvýraznější Castañedův odpůrce. Důkaz 

nalezneme například ve dvanácté kapitole, kde se Castañedovi zdá, jak umírá Ogunovým 

mečem. Ogún je na Hispaniole a Kubě spojován se svatým Petrem stejně jako Curibamgó.63:  

Sombra Castañeda viděl sám sebe […] semletého nemilosrdně pod kopyty bílého koně a 

sraženého mečem Oguna, pána hadů a průvodce na Svatojakubské cestě. (Maggiolo, 2016: 

174)64 

Všimněme si, jak se liší Castañedova koncepce moci a pokroku. Zpočátku má rovněž 

dobré úmysly, protože chce vládnout osvíceně. Do svého projektu se snaží zahrnout i 

černochy a indiány, ale jen za podmínek, že s ním budou spolupracovat bez námitek. Samotná 

skutečnost, že je od počátku nazývá „pochybnými spolupracovníky“ dokazuje, že k nim nemá 

přílišnou důvěru a k udržení autority rád použije sílu: „od poprav, kterými začala má 

nadvláda, mi ještěrky prokazují úctu. „(Maggiolo, 2016: 17)65 Toto jednání se neliší např. od 

Trujilla, od kterému se naoko vymezuje, ale ve skutečnosti s ním naprosto sdílí autoritářský 

způsob vlády.  V tomto smyslu je lépe rozumět stále se opakující frázi „ovládnout prostředí a 

až poté člověka“. Jeho přístup k vládě a moci je promyšlený a vědecký. Ovládaný subjekt se 

má za každou cenu přizpůsobit okolnímu prostředí. Castañeda vědecky bez lidského zájmu 

zkoumá ovládané subjekty, které popřípadě může bez slitování eliminovat: 

 
61 „[Serapio Rendón] había hecho varios libros de lectura a mano para niños pobres y los reproducía uno por 

uno, con tal de alfabetizarlos.“ 
62„Se sabía que el éxito de su visita [de Rendón] al Barrero podría echar por tierra los planes de Sombra 

Castañeda, pero Curibamgó no era, al fin y al cabo, fiel a nadie; ser fiel hubiese significado adherirse a la blanca 

visión del mundo de Sombra Castañeda a quien ayudaría en lo posible, porque el pacto estaba ya establecido, sin 

olvidar que no era otra cosa que un dudoso colaborador.“ 

63 Bůh spojovaný s bojem a válkou. Byl vzýván během obřadu v Kajmaním lese, kterým začalo povstání otroků 

v kolonii Saint-Domingue. 
64„El propio Sombra Castañeda se vio […] molido por la pata inmisericorde del caballo blanco y por la espada 

de Ogún, dominador de las serpientes y guía turístico del Camino hacia Santiago de Compostela.“  

65 „desde los fusilamientos que iniciaron mi dominio las lagartijas me reverencian.“ 
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Můj vzor vlády nad přírodou se měl uskutečnit pouze pokud bych porozuměl tomu, co ničím. 

Mezi diktátory to není obvyklá cesta. Trujillo ve stínu své vížky v hlavním městě neví, co 

zabíjí. Nemá žádné ponětí o tom, co zabíjí. Diktatura je věda, žádné umění. Kvůli tomu se mé 

první rozhodnutí uskutečnilo na základě promyšleného studia. (Maggiolo, 2016: 30) 66 

Ana Gallego Cuiñas (2006: 344) ve své doktorské práci upozorňuje na příbuznost tohoto 

přístupu s koncepcí vlády Doktora Francii v románu Já, Nejvyšší Augusta R. Bastose: 

„Největší síla vládce spočívá v dokonalém porozumění těm, které ovládá.“67 Do tohoto rámce 

zapadá odkaz na Castañedovu encyklopedii jako symbol dokonalého vědění, kde jsou 

vědomosti mechanicky seřazeny podle abecedy. 

Tento pohled se objevuje i u dalších románových diktátorů v DR a vychází z odkazu 

pozitivismu, který měl stejně jako antihaitianismus vliv na přesvědčení, že etnické míšení je 

zdrojem kulturního a ekonomického úpadku v DR. Překážku rozvoje nepředstavovali pouze 

Haiťané, ale všichni venkované a do určité míry lidová kultura jako taková. V eseji Americká 

utopie Henríquez Ureña (2004: 93) tvrdí, že soudobé „Mexiko nechápe kulturu a 

nacionalismus jako v 19. století.“ Právě takto však kulturní identitu a nacionalismus chápe 

Castañeda a Trujillo, tedy jako „kulturu exkluzivních diletantů, uzavřenou zahradu, v níž se 

pěstují umělé květiny, věž ze slonoviny, v níž se střeží mrtvá věda jako v muzeích. Uzavřená 

zahrada mohou být národní symboly, a idealizovaná identita, ze které se během Trujillovy 

vlády stal fetiš. 

5.2.3 Identita jako fetiš 
 

Soustřeďme se ještě na druhou rovinu oficiálního vládní diskurzu, který je součástí 

„hudby v pozadí“ (Balaguerův projev v radiu) v kapitolách, kde Esculapio Ramírez umírá 

v nemocnici. Maggiolo přebírá skutečný Balaguerův projev proslovený po diktátorově smrti. 

Projev má slavnostní charakter a je zřejmé, že kromě uctění památky mrtvého je jeho účelem 

co nejvíce ohromit publikum přesvědčit, že Trujillův odkaz bude živý i nadále. Balaguer 

apeluje na posluchače, aby na Dobrodince nikdy nezapomněli a podněcuje k nekritickému 

vzhlížení k národním symbolům: 

 
66 „Mi ejemplo de dominio de naturaleza se produciría solo si lograba entender lo que exterminaba. No es una 

forma común entre los dictadores. Trujillo, allá, en la sombría cúpula de su capital, no sabe lo que mata. No tiene 

consciencia de lo que destruye. La dictadura es una ciencia, no un arte. Por eso mi primera decisión se produjo 

con el estudio sopesado.“ 
67 „La mayor fuerza de un gobernante reside en el perfecto conocimiento de sus gobernados.“ 
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Budeme vzhlížet k tvé hrobce, jako k vztyčenému symbolu, využijeme všech prostředků a 

nedopustíme, aby vyhasl plamen, který jsi Ty zapálil na oltářích Republiky a v duši všech 

Dominikánců. (Maggiolo, 2016: 141)68 

Nedotknutelnost národních symbolů a identity Maggiolo satirizuje směšnou obřadnost 

soudního procesu s Rendónem, jehož tři části jsou do textu v různých částech vložené.69 

V konečném rozsudku je obviněn z nerespektování národní identity a kulturní nadřazenosti 

hispánského prvku. Generalísimo v této části explicitně zmiňuje, že čistota rasy může 

společnosti zachránit od úpadku, přesně v duchu trujillovské vládní ideologie: 

Srdce pana Rendóna není schopné následovat věhlasná a pronikavá rozhodnutí vykonaná 

skvělým a vybraným lídrem dějin, na němž spočívají vavříny, a jenž je nositelem veškerých 

pozitivních hodnot hispánské kultury, dorazivší do Ameriky díky mužům s perleťovou pletí na 

perleťových koních, kteřížto podle vládních hispanistů představovali to nejlepší ze soudobé 

Evropy, jednotnou rasovou čistotu, kterážto nás zachrání od černochů, indiánů a spalujícího 

slunce tropů. 70 (Maggiolo, 2016: 96) 

Účelem tohoto procesu je nejen ukázat absurditu vládní snahy propagovat ideologii 

čistoty rasy a netknuté španělské tradice, ale také zesměšnit v tomto ohledu veřejné instituce 

(v tomto případě justici), nad kterými převzala vláda absolutní moc, a které tak neplní svůj 

účel. 

5.2.4 Struktura a jazyk 

 

Maggiolova alegorická ukázka kulturní rozmanitosti DR se v románu projevuje i ve 

struktuře a jazyku. Do díla jsou zahrnuty útržky Balaguerova projevu, epizody Esculapia 

Ramíreze ležícího v nemocnici, nebo autentický úryvek z koloniální kroniky popisující 

černošskou vzpouru. Jak píše S. K. Ugalde (2000: 146), román je polyfonický nejen 

strukturou a narativním stylem, ale na úrovni jazyka zahrnuje různé dialekty a přízvuky a 

„dekonstruuje mýtus o jediném správném jazyku“ (a identitě).71Antonio a Curibamgó 

nemluví „čistou“ španělštinou, ale její variantou obvykle spojovanou s haitskými 

přistěhovalci nebo obyvateli kolem hranice: „Yo quié decí ta quedando dende jace tiempo, yo 

 
68 „Miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo enhiesto y no omitimos medios para impedir que se 

extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República y en el alma de todos los dominicanos.“ 
69 Okolnosti tohoto procesu nejsou v románu nijak explicitně vysvětleny. Čtenář se nicméně může domnívat, že 

se soud pravděpodobně odehrál předtím, než se Rendón vydal do Barrera nebo naopak po smrti Castañedy. 
70„El señor Rendón era incapaz  de seguir con el corazón los dictados galopantes y perpetrantes del más insigne, 

preclaro y pulcro adalid de la historia sobre quien descansaban los laureles y vivían en creciente diametralidad 

todos los positivos valores de la cultura hispánica, venida a América en caballos de nácar montados por varones 

de tez también nacarada, que, según los hispanistas del gobierno, representaron la nata de la Europa de su 

tiempo, la pureza racial homogenizada que nos salvaría del negro, del indio y del también ennegrecedor sol de 

los trópicos.“ 

71 „Al incorporar en la novela sucesos encubiertos por la historia oficial - crímenes raciales y ritos olvidados -  

Veloz desconstruye el mito de un lenguaje único.“ 
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conoce mucho gente aquí […].“ (Maggiolo, 2016: 33) Zdůrazněme, že vyobrazení této 

jazykové rozmanitosti nesklouzává k parodii a sarkasmu, jak tomu bylo zvykem u postav 

Haiťanů až do Trujillovy diktatury (Jansen, 2017: 76).72 Parodie by totiž mohla vést ke 

znevážení afrického prvku v utváření identity, jelikož „role jazyka a způsob, jakým mluvíme, 

se ukazuje jako podstatná při utváření představ o dané skupině nebo etniku a spoluurčuje, 

jakým způsobem vnímáme její identitu.“ (Jansen, 2017: 76) 

Jazyk a jeho ovládnutí má politický a ideologický potenciál.  Jedním ze Rendónových 

způsobů, jak se bránit proti diktatuře je bojovat proti všedním a přehnaným veřejným 

projevům papalášů. Proto Serapio Rendón vyhlašuje válku diktatuře mimo jiné bojem proti 

„opotřebovanému jazyku všech diktatur“ a navrhuje úplnou reformu jazyka.  

5.2.5 Pokrok 
 

Na závěr analýzy románu Mlhavý život Sombry Castañedy se vraťme zpět k Barreru. 

Už v první části románu se zmiňuje nedůvěra obyvatel k pokroku, který přinese Castañedův 

projekt:  

„Obyvatele Barrera nezajímal déšť; i když Mimilo mluvil o velkolepých výsledcích a byl 

následován jako vůdce, staří obyvatelé Barrera byli podezřívaví, protože nikomu nechtěli jen 

tak odevzdat své schopnosti. (Maggiolo, 2016: 50)73  

Vidíme tedy, že ještě před Rendónovým příchodem a bojem za svobodu se zjevuje obraz 

uvědomělého národa, kterému záleží na svobodě a nehodlá ji obětovat za materiální pokrok. 

Rozvoj vede k centralizaci moci, ztrátě svobody a v DR i k monopolizaci pohledu na identitu. 

Konec románu ukazuje DR, která neexistuje, a kterou by Maggiolo rád viděl. Faktem je, že 

k výraznému rozvoji infrastruktury, školství nebo zdravotnického systému došlo v době první 

americké okupace ostrova a během Trujillovy éry. Obzvlášť Trujillo toto prezentoval kromě 

politické stabilizace jako jednu ze svých hlavních zásluh a historická fakta mu dávají za 

pravdu. Nicméně rozvoj během americké okupace a Trujillovy éry nepřinesl občanské 

svobody a větší rovnost ve společnosti, ze které byly nadále diskriminovány celé skupiny 

obyvatel na základě původu, barvy pleti nebo náboženství. V zájmu oficiální státní ideologie 

dál docházelo vyloučení nebo stíhání „těch druhých“. Ale abychom nevinili pouze Trujilla, je 

potřeba podotknout, že Castañedův plán je ve skutečnosti dosazován do historického vzorce, 

ve kterém podobnou proměnnou hrála španělská koruna, někteří prezidenti 19. století, 

 
72 Tento článek mapuje parodování Haiťanů v dominikánských textech od 19. století. 
73 „Los barrereños no tenían interés por la lluvia; aunque Mimilo hablaba de grandes logros, y era seguido como 

un líder, los viejos habitantes del Barrero sentían gran recelo, porque no querían entregar a nadie sus poderes.“ 
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severoameričtí okupanti, a kde se dá Trujillo považovat za pouhou špičku ledovce. Můžeme 

se také vrátit k výrazu o kterém píše Junot Díaz. Sombra Castañeda není nic jiného než fukú – 

prokletí, kterého se od dob kolonizace Hispanioly nelze zbavit. 

Přes svůj neodmyslitelný specifický národní kontext lze Maggiolův román vnímat jako 

hispanoamerický. Téma násilí, dominance a svobody se v hispanoamerickém myšlení o 

identitě opakuje. Dá se v Hispánské Americe sledovat pokrok jako u severních sousedů nebo 

v Evropě? Jakou cenu za pokrok je možné zaplatit, aby byla přitom respektována kulturní 

specifika regionu a nedocházelo k diskriminaci rozsáhlých skupin obyvatel? Ani román 

Mlhavý život Sombry Castañedy nedává na tuto otázku odpověď. Barrero stihne potopa, 

Rendón odchází a Mimilo umírá. Miguelovi se ale dostává určitého zadostiučinění a 

Castañeda – stín tížící DR po staletí - se rozplývá. Konec románu vyznívá nejednoznačně a 

v Castañedově zmizení se i přes konečnou apokalypsu skrývá naděje, že se stejná historie 

nebude stále opakovat. Román byl napsaný v roce 1980, dva roky po skončení druhé 

Balaguerovy vlády a období tzv. neotrujillismu. V této době se poprvé v historii do čela země 

postavila levice a ve společnosti začala panovat naděje, že se země skutečně i ideově posune 

dál.  
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6 El hombre del acordeón 
 

Akordenista je román z roku 2003 a řadí se k nejvydávanějším Maggiolovým dílům. 

Do této práce patří hlavně proto, že se zabývá identitární otázkou v problematickém regionu 

severní části dominikánsko-haitské hranice. Její obyvatelé hráli důležitou roli v ideologii 

antihaitianismu a národního mýtu vznikajícího od druhé poloviny 19.století.  V této kapitole 

nejprve stručně shrneme, o co v románu jde a poté se zaměříme na podrobnější analýzu 

kulturních fenoménů (vúdú, merengue), na kterých se projevuje spor o dominikánskou 

identitu. 

6.1 Shrnutí 
 

Většina událostí líčených v románu se odehrává krátce po tzv. petrželovém masakru 

(masacre de perejil) Haiťanů žijících kolem měst Dajabón (DR) a Ouanaminthe (Haiti). 

V této oblasti se již od 19. století vyvíjela specifická pohraniční kultura, jejíž africké prvky 

byly díky blízkosti Haiti ještě patrnější než v ostatních oblastech DR, což bylo trnem v oku 

vládě, jejímž cílem bylo v oblasti vybudovat fungující státní správu, nastavit ve společnosti 

jasnou hranici Dominikánci/Haiťané a vytvořit u místních národní uvědomění kompatibilní 

s Trujillovým národoveckým diskurzem. Maggiolo popisuje stručně a výstižně situaci na 

hranici v jednom z rozhovorů jako jasný útok nejen na obyvatele hranice, ale i kulturní výraz 

a svobodu:  

Na tomto hybridním území dochází k mnoha věcem: například přítomnosti haitských y 

španělských legend najednou, přítomnost hybridní společnosti a obyvatel hranice (tzv. 

rayano), což byli až do masakru Haiťanů v roce 1937 lidé pohybující se v dominikánském 

prostředí ovládající dva jazyky, vyznávající dvě víry. Takový člověk měl ženy tady i tam, byl 

to chlápek otevřený oběma kulturám. Teroristické činy Trujillovy éry a masakru na něj tvrdě 

dopadly.74 (De Maesneer, 2003) 

Jednou z románových obětí masakru Haiťanů je zpěvák a skladatel merengue a akordeonista 

Honorio Lora. Lora je typickým obyvatelem hranice (tzv. rayano; od raya – čára, hranice). 

Pravidelně se účastní kohoutích zápasů a má přátele a milenky na obou stranách hranice. 

Zároveň je Lora oblíbený Trujillův umělec, který ještě před genocidou Haiťanů skládal na 

 
74 „En este territorio híbrido pasan muchas cosas: por ejemplo, la presencia de leyendas tanto haitianas como 

españolas a la vez, la presencia de una sociedad híbrida, la presencia de un personaje que se llama el rayano, que 

hasta la Matanza de haitianos de Trujillo en el 37 era un personaje enfrentado con la realidad dominicana, que 

manejaba las dos lenguas, tenía dos creencias, tenía mujeres aquí y allá, y era un tipo abierto a las dos culturas. 

En el proceso terrorista de la Era de Trujillo este personaje sufrió también las consecuencias de la Matanza.“ 
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diktátorovu počest oslavné písně. Tato postava odkazuje na skutečného dominikánského 

interpreta Francisca „Ñica“ Loru. Skutečný Lora ale nikdy nezačal skládat protirežimní 

skladby a na rozdíl od Honoria nikdy neupadl v nemilost (Sellers, 2015, 13). 

Po masakru, během kterého zemřou i někteří Honoriovi přátelé, začne skládat kritické texty 

satirizující Trujillovu politiku. Umírá nečekaně po vítězném kohoutím zápase udušením 

v záchvatu radosti a smíchu po výhře svého kohouta. Ještě před pohřbem se Enemesio a 

Tantán, instrumentalisté doprovázející akordeonistu, zmocní bájného akordeonu, se kterým si 

Honorio získal pověst nejlepšího hráče merengue. Duch mrtvého akordeonisty se díky rituálu 

zvanému desunén75 vrátí mezi živé, aby se mohl pomstít za svou smrt a krádež milovaného 

nástroje. Honoriova smrt je dlouho záhadou a většina událostí, které po ní následují jsou 

převyprávěny na základě svědectví novinářem, který se do oblasti vydává mnoho let po pádu 

Trujillovy diktatury. Přímá řeč se vyskytuje pouze u několika pasáží, vyprávěných novináři 

postavami s odstupem mnoha let. Svědectví a svůj pohled na události poskytnou dvě 

Honoriovy milenky Ignacia Marsán a La Remigia, Trujillův informátor v oblasti Vetemit 

Alzaga, dva Honoriovi synové a další postavy. Čtenáři se díky těmto výpovědím rýsuje příběh 

o Honoriově pomstě na pozadí myticko-fantastického světa, ve kterém se stírá symbolická 

hranice mezi dominikánským a haitským, životem a smrtí, skutečným a smyšleným. 

6.2 Paměť a hra s identitou 
 

Historická paměť a manipulace s identitou je důležitým maggiolovským tématem 

v esejích i románech. Zatímco v prvním románu převažuje alegorické zobrazení a kolektivní 

paměť, u Akordeonisty se objevuje i téma paměti individuální. Řada různých perspektiv a 

časový odstup jsou zdrojem narativní roztříštěnosti celého románu.76 Dílo je koláží 

vzpomínek a pohledů, vypravěč je pouhý zprostředkovatel, na což sám upozorňuje v první 

kapitole: 

Verzí tohoto příběhu je hodně a po pravdě, to nejdůležitější je, že podle nich lze alespoň nějak 

uspořádat příběh, který se odehrál. Proto není hlavním záměrem, aby bylo vše dokonale 

seřazeno po sobě, tak jak by mělo. Je to jako ušít přikrývku z nesourodých ústřižků látky a 

barev, asi jako měly ve zvyku naše babičky během mlhavých let dětství. (Maggiolo, 2014: 9)77 

 
75 Vúdú rituál, vysvětleno dále. Z francouzského „dessounin“. 
76 Vztah historické reality, paměti a imaginace v celém Maggiolově díle podrobněji rozvíjí Rafael Rodríguez-

Henríquez v práci Fuentes de imaginación histórica en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo.   
77 „Las versiones sobre este caso son muchas y en verdad, lo más relevante de éstas es que puede oganizarse de 

algún modo la narración de lo acontecido. Por eso no se pretende que todo quede tan en orden como debiera ser. 

„Es como hacer una colcha con retazos de diferentes tipos de tela y de colores como las que hacían las abuelas 

durante los años nebulosos de la infancia.“ 
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Vypravěč zdůrazňuje, že účelem jeho vyprávění není zachovat úplnou historickou 

důvěryhodnost (není to ani možné), což ovšem neznemožňuje vystihnout podstatu líčených 

událostí.  Dobové výpovědi se různí a tuto odlišnost, odráží mnohé pasáže v románu, od 

kterých si vypravěč drží odstup pomocí výrazů jako: „Říká se, že…“, „Obyvatelé La Salady 

tvrdí“ (Maggiolo, 2014: 47) atp. Vypravěč tyto odlišnosti dokonce přirovnává k nejasnostem, 

které zahalují historické počátky křesťanství líčené v Bibli a jejich různým možnostem 

výkladu: „Jako v evangeliích čtyři z nich byly nakonec potvrzeny, ale z těch nepotvrzených 

rovněž lze vyvodit jisté skutečnosti“. 78 (Maggiolo, 2014: 47) 

I kdybychom chtěli pominout, že role fikce je odlišná od literatury faktu, u 

nešťastných událostí z roku 1937 mají i historici dodnes problémy přesně určit mnoho 

okolností. Svůj podíl na informační cloně mají hlavně vykonavatelé masakru. Většina 

Haiťanů byla zabita mačetami, aby nebyly slyšet výstřely zbraní a počet obětí je tak dodnes 

velmi hrubý odhad. O okolnostech a obětech masakru bylo také do Trujillova pádu na začátku 

60. let zakázáno veřejně mluvit nebo psát, k jejich vyšetření většinou nedošlo a pokud ano, 

tak s velkým časovým odstupem. Jedním z hlavních zdrojů rekonstruovaných událostí 

v románu z pozice bývalého zástupce vlády a státní ideologie je vyprávění Vetemita Alzagy. 

Alzaga je Trujillův informátor, ve své verzi hájí záměr vyčistit hranici od „těch druhých“ a 

relativizuje kritiku vládní politiky. Režim má podle něj právo vykládat historii po svém a na 

základě ideologie přetvářet kolektivní paměť: „Ten, který je ještě naživu, je rovněž tím, kdo 

může diktovat minulost, která se mu hodí, protože mrtví nemohou ani nebudou moci klást 

odpor.“79 (Maggiolo, 2014: 93-94). Alzagovy postoje vedou zákonitě čtenáře k zamyšlení, do 

jaké míry se historie vlastně liší od fikce v zemi, kde není možné vykládat dějiny po pravdě. 

V čem přesně v Akordeonistovi spočívá manipulace s identitou a pokus o změnu kolektivní 

pamětí? 

Vetemit Alzaga je na severní hranici DR poslán jako mladý podporovatel Trujillovy 

politiky. Soustředí se na podávání informací týkajících se nepřátel režimu a na činnost, jejímž 

účelem je kulturní začlenění odlišné pohraniční oblasti do dominikánského národního státu 

podle představ dominikánského nacionalismu. Vysvětluje vládní rozhodnutí jako nezbytné 

pro zachování „dominikánské rasy“ (pro dominikánský nacionalistický diskurz název pro 

národ) a zachování dostatečného zastoupení obyvatel dominikánského původu:  

 
78 „Como en los evangelios, cuatro llegaron a ser las versiones corroborables, pero sin dudas de las no 

corroborables se podía inferir una u otra «realiad»“ 
79 „El que más vive es el que puede imponer el pasado que le conviene, porque los muertos no pueden ni podrán 

contradecirte.“ 
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Obyvatelé hranice a Haiťané ničili dominikánskou rasu, a navíc se usazovali v oblastech, kde 

předtím vůbec nebyli. Velitel Brigády80 si přál vybělit zemi a tito spoluobčané mu v tom 

bránili. .81 

Připomeňme opět, že „bílý“ (blanco) se v dominikánské etnicky heterogenní společnosti 

vztahuje k určitým kulturním charakteristikám jako náboženská praxe (100% katolík) nebo 

jazyk (španělština). „Mulat“ (mulato) nebo „černý“ (negro) má tendenci vyvolávat představu 

Haiťanů. Výrazem blanquear Alzaga neodkazuje tolik ke skutečnému „vybělení“ populace (i 

když o to se Trujillo pokoušel pozváním španělských a židovských uprchlíků), ale 

k podominikánštění, tj. potlačení haitských kulturních vlivů jako praxe vúdú, používání 

haitské kreolštiny a haitské měny v oblasti hranice. Všimněme si jedné ze strategií 

přepisování identity. Alzaga mění některým Dominikáncům příjmení a vymýšlí jim předky, 

kteří jsou ve skutečnosti nedohledatelní (nebo jsou dokonce haitského původu):  

Mé zprávy se jim líbily. Jednoho dne se do La Salady dostavila Komise Dominikánské Strany, 

aby vyhodnotila mou práci a shledala, že více než šedesát procent místních se díky mně 

dozvědělo o historii svých rodin a rodokmenech, které je naplňovaly pýchou.82 (Maggiolo, 

2014: 94) 

Alzaga takto otci Remigie (Honoriovy milenky) přiřkne starobylé příjmení Aquines, i když je 

pravděpodobně několikátou generací haitských přistěhovalců. Alzaga doporučí Honoriovu 

spoluhráči Tantánovi používat přijmení Osorio, odkazující k jednomu z prvních španělských 

osadníků ostrova. Alzaga tvrdí, že dějiny se dají vykládat různě a identita změnit tak, aby byla 

v souladu „národním projektem: „Lidé objevili něco, co se dnes nazývá identitou, a co si lze 

vymyslet a přiřadit původ tomu, kdo ho nemá.“ (Maggiolo, 2014: 95)83 Zde je dobré 

připomenout, že i u Maggiola najdeme myšlenku nestálosti národní identity a jejího možného 

posunu v čase. Autor však odmítá naprosto jakoukoli řízenou manipulaci, jak ji obhajuje 

Trujillův muž.  

Maggiolo v románu poukazuje na neopomenutelný paradox, který se týká rozdělení na 

„nás“ a „ty. druhé“. Snaha odlišení se od „druhého“ (lo otro) je však sporná. Sellers (2015: 9) 

 
80 „El Brigadier byl jedním z mnoha názvů pro Trujilla. Mezi další patřily Dobrodinec (Benefactor), Šéf (Jefe) 

apod. Trujillovy příznivci i odpůrci se mnohdy báli vyslovit jeho pravé jméno. Obzvlášť někteří odpůrci věřili, 

že je nositelem fukú. Stejně tak pověrčivější Dominikánci nevyslovují jméno Kryštofa Kolumba a nazývají ho 

např. Admirál (Almirante) apod. 
81 „Los rayanos y haitianos dañaban la raza dominicana y además se habían metido en el territorio hasta llegar a 

muchos lugares donde antes no los hubo. El Brigadier deseaba blanquear el país y los vecinos se lo impedían.“ 

82 „Mis informes gustaban, Una vez vino la Comisión del Partido Dominicano a La Salada para evaluar mi 

trabajo, y encontró que más del sesenta por ciento de sus pobladores habían conocido, gracias a mí, historias 

familiares y árboles genealógicos que los llenaban de orgullo.“  

83 La gente había encontrado eso que ahora llaman la identidad, una cosa que se puede inventar y dar 

personalidad a quien no la tiene. 
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zdůrazňuje, jak tenká a nejasná je ve skutečnosti hranice mezi Haiťany a Dominikánci a jako 

příklad uvádí Alzagův strach, že by náhodou sám mohl být zabit během masakru: „A 

skutečně jsem byl mulat, a schoval jsem se, i když mě ostatní znali.“ (Maggiolo: 2014: 44)84  

Zároveň je Honorio Lora zpočátku popisován jako správný prototyp Dominikánce a již na 

začátku se zmiňuje skutečný španělský původ jeho předků. Z důvodu nedostatku loajality 

režimu může přejít z kategorie „my“ do kategorie „oni“ a upadnout v nemilost. Jeho 

rozhodnutí stát za všemi obyvateli hranice a nerespektovat společenské hranice načrtnuté 

režimem ho stojí život. Hranice mezi životem a smrtí však zůstane propustná, lze ji překročit 

a vykonat pomstu. 

6.3 Magie a vúdú 

 

Na dominikánsko-haitské hranici hraje víra v legendy, mýty a magii důležitou roli 

v životě obyvatel a ovlivňuje jejich počínání. Vúdú je k nelibosti některých elit součástí 

běžného života stejně jako kohoutí zápasy a s nimi spojené merengue.  Vypravěč se v jedné 

chvílí udivuje nad neuvěřitelnou výpovědí Remigie Aquines týkající se vzkříšení Honoria 

Lory:  

Jisté je, že jsem byl plný úžasu a snažil jsem si objasnit tohle všechno, celý tenhle svět, tolik 

neznámý pro nás, kteří obýváme velkoměsta a myslíme si, že náboženství je pouze jedno, a že 

neexistují jiná. Maggiolo (2014: 86)85 

V oblasti se dějí zdánlivě nevysvětlitelné události – boty, co chodí samy od sebe nebo 

hudba hrající neznámo odkud. Dvě hlavní ženské postavy, Ignacia Marsán a Remigia, 

ovládají tajemství magie, umí létat na koštěti nebo se svléknout z kůže a vydávat se za jinou 

osobu. Jedná se o schopnosti, které jsou v oblasti běžně spojovány s postavami mambo 

(Derby, 1997: 520). Díky svým schopnostem se Remigia účastní jako svědek prodeje 

Honoriova ukradeného akordeonu a zjistí, že jeho hrob vykradli Enemesio a Tantán. Do 

tajemství magie Ignacii a Remigii zasvětí haitská mambo Polysona Frontier. Dominikánci 

mohou ovládat magii, jejím prvotním zdrojem jsou nicméně haitští čarodějové, kteří ovládají i 

tajemství „nebezpečných kouzel“ a jsou v kontaktu se stvořeními (např. Baron Samedí), které 

střeží hranici mezi životem a smrtí (Derby, 1997: 519). Díky svým schopnostem slyší 

Remigia Honoriovu hudbu, i když s ním není a cítí ho „vedle sebe“. 

 
84 „Desde luego, yo era mulato y me escondí, aunque todos me conocían.“ 
85 „Lo cierto es que me llené de asombro y empecé a tratar de explicarme claramente todo esto, todo este mundo 

tan desconocido para los que habitamos las urbes y creemos que la religión es una sola y que no puede haber 

otras.“ 
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Ignacia a Remigia vezmou Honoriovo tělo k Polysoně, aby provedli vzkříšení 

(desunén). Hudebníkovo tělo je odděleno od duše, která je poté schopna vykonat pomstu, tak, 

že postupně posedne několik dalších těl, včetně nalezeného syna Acedonia Lory. Právě 

prostřednictvím Acedoniova těla získá Honorio svůj legendární akordeon zpět po vyhrané 

sázce s novou majitelkou, která nástroj získala od Honoriových zrádců. Díky otcově pomoci 

podá Acedonio během finálního hudebního duelu úžasný výkonu: 

V mraku kouře Acedonio Lora cítil pár cizích rukou na těch svých, prsty, které vedly jeho 

prsty a hluboký dech na ramenou. Dech milované bytosti, kterou během života nikdy 

nepoznal. (Maggiolo, 2014: 147)86 

Acedonia během duelu doprovází dvojčata Tocay a Tocaya, které pro změnu posedne 

Enemesio a Tantán, bývalí Honoriovy spoluhráči a zrádci, kteří mezitím zemřeli. Můžeme se 

domnívat, že dvojčata jako jeden z nástrojů Honoriovy pomsty jsou nositeli neopomenutelné 

symboliky. Dominikánské a haitské vúdú přisuzuje podle Derby (1999: 99) dvojčatům 

nadpřirozenou (a někdy zlovolnou) moc. Dvojčata umí často číst budoucnost a škodí 

ostatním, pokud se jim znelíbí nebo jim ublíží.  Atilio Alomá, starosta obce La Salada, se 

snaží Acedoniův triumf logicky vysvětlit. Ignacia Marsán mu výstižně odpoví, že “jsou mezi 

námi bytosti, které nikdy nebudete moci vidět!“87 (Maggiolo, 2014: 146) 

Po vítězném duelu a pomstě je Honoriova duše schopna klidně spočinout. Jeho tělo je 

pochováno znovu, tentokrát na nově založeném hřbitově, který možná vznikl pro potřebu 

pohřbít oběti masakru. Přestože Honorio nikdy během života kult vúdú otevřeně nevyznával, 

díky boji se může vrátit mezi živé. V souladu s místním zvykem se stane jedním z mnoha 

vtělení Pána hřbitovů Barona Samedí a svatého Elijáše: 

[…] sám bratr Antón dovolil, aby byl Honorio Lora pohřben na novém hřbitově v La Saladě a stal se 

tak v souladu s místními zvyky Baronem Samedí. […] Podle víry v mystéria kultu vúdú se zároveň 

proměnil ve svatého Elijáše z křesťanského panteonu. Remigia tvrdí, že díky pohřbu se Honorio vrátil 

zpět z Ginenu […], a stal se stvořením napůl křesťanským a napůl příslušícím do panteonu vúdú.88 

(Maggiolo, 2014: 57) 

Tím, že se hráč na akordeon stává stvořením „křesťanským“ i „vúdú“, dává naději 

k symbolickému smíření dvou různých kulturních tradic. Konec románu a Honoriův druhý 

 
86 „En la nublazón de humo Acedonio Lora sintió unas manos entre sus manos, unos dedos que dirigían sus 

dedos y un respiro profundo sobre sus hombros, que era el respiro de un ser querido al que nunca conoció en su 

vida.“ 

87„Hay personas entre nosotros a las que nunca podrá ver.“ 
88 „[…] el propio fray Antón permitió que Honorio Lora fuera enterrado en el nuevo cementerio de La Salada, 

convirtiéndose así, según los rituales rayanos, en Barón Samedí […]. Se transformó así en el San Elías del 

santoral católico según la creencia en los «misterios». Remigia dice que el enterramiento de Honorio lo sacó del 

Ginen […], convirtiéndolo en ser mitad cristiano mitad vúdú.“ 
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pohřeb vystihuje míru synkretismu křesťantví a vúdú, který se diktatura snaží násilím zničit. 

Honorio se jako člověk ochotný vzdorovat Trujillovi a jeho ideologii stává jedním z loá.  

Můžeme se domnívat, že rozuzlení románu ukazuje určitou podobnost mezi Lorou a 

Rendónem. Oba zastupují umlčenou a utlačovanou skupinu obyvatel. Rendón se stane 

alegoricky mučedníkem celého národa a Lora obětí masakru. Ve snu Remigie Aquines si 

může rovněž všimnout např. spojení s bohem války Ogunem (jako Curibamgó v Mlhavém 

životě): 

Světec vylézal na koně a měl šedavou tvář jako Honorio, když ho vytáhli z hrobu. Ogún se 

znenadání změnil v Honoria, když byl ještě mladý s malinkým akordeonem v rukou, ze 

kterého se ozývalo: „Jasně, že jsem tě miloval.“89 (Maggiolo 2014: 

Všimněme si, že Ogunův meč se mění na skutečnou Honoriovu zbraň – německý akordeon. 

Tím se dostáváme k hudbě a roli merengue v románu. 

6.4 Merengue 

 

Na konci této kapitoly ještě konkrétněji zmíníme, jak je v Akordeonistovi zobrazováno 

merengue a jaká je jeho role. Vypravěč v textu zmiňuje, že tanec je oblíbený také na haitské 

straně, kde se nazývá meringue: „Merengue rovněž proniklo i na místa kohoutích zápasů na 

Haiti, kde se mu říkalo meringue, a kde měli Dominikánci konkubíny a přátele.“ (Maggiolo, 

2014: 16)90 Na příkladu merengue je dobře vidět, jak kulturní výměna působí oběma směry. 

Nejen haitské vúdú ovlivňuje pohled na svět ve východní části Hispanioly, ale merengue si 

v určité formě našlo cestu na Haiti.  

Maggiolo v románu odkazuje na známou paralelu se skutečným Franciscem Lorou. 

Honorio byl nejdříve Trujillovým oblíbencem a naučil ho merengue tančit. V románu Alzaga 

vzpomíná, že díky Honoriovi se diktátor zamiloval do hudby. Nejen vzhled, ale i hudební 

umění dělají z Honoria „správného Dominikánce“. Honorio je nicméně také obyvatelem 

hranice, má milenky na obou stranách hranice a někteří jeho přátelé jsou Haiťané. Dva z nich 

zemřou při masakru a akordeonista začne skládat otevřeně kritické texty: „Abyste 

zamordovali lidi od hranice/ Protože jen tak chcete/ najděte si velikánskou mačetu/ a kostel 

 
89 „El santo montaba a caballo y tenía el rostro grisáceo de Honorio cuando lo bajaron a la tumba. De improviso, 

Ogún fue Honorio, pero Honorio jovencito con un acordeón pequeñito en las manos que hacía resonar «yo sí te 

he querío».“  

90 „El merengue […] había penetrado igualmente en las galleras haitianas, llamándose meringue en territorios 

donde los dominicanos tenían concubinas y amigos […]. 
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bez zvonu.“.91 Nakonec je režimem uznávané merengue paradoxně jednou z příčin smrti 

Honoria Lory. 

Honorio Lora se ani po smrti nevzdá bez boje. Umění se v románu stává důležitým 

prostředkem odporu proti vládě diktátu a násilí, a akordeon Honoria Lory přirovnává 

vypravěč ke střelné zbrani: „Akordeon mu visel na ramenou. […] Akordeon, který se 

v politickém slova smyslu postupně měnil v krátkou pušku ráže 30-30 nebo v pistoli typu 

Magnum 44.“92 (Maggiolo, 2014: 61) Finální sázka o ztracený akordeon má navíc formu 

instrumentálního duelu, kterého se účastní Honoriův duch. Soupeřem Acedonia Fernándeze je 

La Postalita, osoba loajální režimu. Má zaujmout novou roli diktátorova hudebního miláčka, i 

když její schopnosti nedosahují Lorových. Být vzorovým příkladem Dominikánce znamená 

i loajalitu k Dobrodinci a jeho vládě..  

 
91 „Para matar a un rayano/ porque a uté le da la gana / búquese un machete grande / y una iglesia sin campana.“ 
92 „Su acordeón colgaba sobre su espalda […]. Acordeón que en lo político se iría transformando casi en una 

carabina calibre 30-30, o en un revólver Mágnum 44.“ 
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7 Závěr 
 

V Dominikánské republice a dalších hispanoamerických zemích je téma identity 

s beletrií a esejistikou spjato od období nezávislosti. Příčinu můžeme hledat v koloniální 

minulosti a hybridní multikulturní společnosti, ve které je logicky větší tendence pokládat si 

otázky jako Odkud naše kultura pochází? Čím je ovlivněná? Kam směřujeme? apod. V DR 

došlo poměrně brzy po evropské kolonizaci k rovnocennému splynutí evropského (především 

španělského) a afrického kulturního prvku na substrátu původního obyvatelstva a vznikla 

převažující společnost mulatů.  Na straně vlády a elit můžeme pozorovat dlouholetou snahu o 

potlačení afrického kulturního prvku. To vychází z komplikovaného vztahu se sousední 

francouzskou kolonií a poté s Haiti. Antihaitský diskurz se objevoval v literatuře i myšlení již 

v 19. století. a během Trujillovy diktatury (1930-61) se stal součástí oficiální státní ideologie, 

podle které je národní identita úzce spjata s jazykem (španělština), náboženstvím 

(katolicismus), a do jisté míry i barvou pleti. Důležitou roli hraje rovněž hranice jako obrana a 

symbolická hradba přes nekontrolovatelnou haitskou imigrací.  

V dominikánské literatuře (co do kánonu nepříliš rozsáhlé nebo věhlasné) se téma 

identity dlouho odráželo nepříliš explicitně Po Trujillově smrti se někteří autoři velmi pomalu 

a opatrně odvážili v esejích nebo beletrii zobrazovat kriticky diktaturu nebo se komplexněji a 

nezaujatě zamýšlet nad africkým kulturním vlivem, antihaitianismem a hispanofilií. Jedním 

z nich je právě Marcio Veloz Maggiolo, povoláním mimo jiné archeolog. Pro svou rozsáhlost 

a časové rozmezí vzniku jednotlivých děl je jeho tvorba vhodná pro zkoumání dominikánské 

literatury z diachronního hlediska. V zahraničí již bylo jeho tvorbě věnováno alespoň několik 

sborníků a poměrně velké množství článků. Existuje jistě prostor se dále zamýšlet nad 

různými aspekty jeho prací. Z několika důvodů by nicméně byla škoda zůstávat u jednoho 

autora. U dominikánských autorů mladší generace je možné pozorovat rostoucí snahu prorazit 

na mezinárodní knižní trh. V tvorbě některých z nich je patrný posun ke globálnější tématům 

nebo posun v reflexi nad těmi, která se stále opakují. 

Jak jsme viděli v podrobnější analýze románů Mlhavý život Sombry Castañedy a 

Akordeonista, v tvorbě Veloze Maggiola můžeme pozorovat příklon k historickým tématům 

(obzvlášť k románu o diktatuře). Dále v nich nacházíme tendenci k experimentu a zjevnou 

stopu magického realismu, Carpentierova zázračného reálna a fascinaci hybridním světem 

náboženství vúdú. Objevují se v nich postavy, jejichž prostřednictvím dává autor hlas 

marginalizovaným skupinám obyvatel, kteří dostávají prostor aktivně bojovat proti 
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oficiálnímu vládnímu diskurzu. Výsledkem jsou díla, ve kterých se oprašují nánosy ideologie 

a čtenář se noří se do kolektivního podvědomí, ze kterého vystupují originálně pojaté kulturní 

dějiny a skrytá identita obyvatel Hispanioly. Veloz Maggiolo zároveň neztrácí schopnost 

sebereflexe a neklade si za cíl definovat národní identitu jako neměnnou nebo idealizovanou 

konstantu, která by nepodléhala externím vlivům a vývoji v čase. 
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Resumé 
 

Cílem této práce je analyzovat téma identity v tvorbě dominikánského autora Marcia 

Veloze Maggiola. Vzhledem k tomu, že dominikánská literatura není v českém prostředí příliš 

známá, v první části práce je stručně nastíněn její vývoj a hlavní tendence. 

Ve druhé části se již soustředíme na téma identity ve specifickém národním 

společenském kontextu s přihlédnutím k teoretickým textům a esejům. Nevynecháváme ani 

texty, které se řadí do proudu oficiální vládního diskurzu, protože právě tyto byly dlouho 

jediné režimem povolené a spoluutvářely postoj veřejnosti k národním dějinám, haitské 

migraci nebo lidové kultuře. Na konci kapitoly zmiňujeme otevřenější názorové přístupy 

k dominikánské identitě, které se objevily na veřejnosti po Trujillově pádu a jejichž 

výsledkem bylo přehodnocení pohledu na dominikánskou identitu. Tato změna je patrná i 

v textech Marcia Veloze Maggiola. 

Hlavní část této práce se zabývá tématy, které rezonují v tvorbě Marcia Veloze 

Maggiola. Prizmatem jeho názorů a esejů definujeme témata, která se objevují v románech. 

Jsou jimi identita a manipulace s ní, historická paměť s identitou a kulturní fenomény jako 

merengue nebo vúdú, které je zdrojem zázračna. Poté se soustředíme na zobrazení těchto 

témat a motivů v románech Mlhavý život Sombry Castañedy a Akordeonista. Docházíme k 

závěru, že prostřednictvím některých postav se střetávají dva pohledy na dominikánskou 

identitu. První z nich ji definuje konzervativně, a snaží se o vyloučení celých skupin obyvatel. 

Druhý z nich je smířlivější a odráží snahu zahrnout do společnosti všechny prostřednictvím 

marginalizovaných postav, které bojují proti diktátu mocných. 

  



57 
 

 

Resumen 
 

El propósito del presente trabajo es analizar el tema de la identidad en la obra del autor 

dominicano Marcio Veloz Maggiolo. Primero, intentamos esbozar su evolución, los corrientes 

y tendencias principales, ya que la literatura dominicana no es muy conocida. 

En la segunda parte, nos concentramos en el tema de la identidad en el contexto 

nacional específico, apoyándonos en varios ensayos y textos teóricos. A propósito no 

omitimos los textos que forman parte del discurso oficial del gobierno trujillista y 

postrujillista, el cual era el único autorizado e influyó considerablemente en la opinión pública 

sobre la historia nacional, la migración haitiana o cultura popular. Al final de este capítulo 

mencionamos que después de la muerte de Trujillo, surgieron nuevas tendencias en el 

pensamiento, cuyo resultado fue la revalorazicación de la dominicanidad, lo cual se refleja en 

los textos de Marcio Veloz Maggiolo. 

La parte crucial del presente trabajo se dedica al análisis de la dominicanidad y la 

historia nacional en la obra de dicho autor. A través de sus opiniones y ensayos, definimos los 

temas recurrentes en su narrativa. A parte de la dominicanidad, se trata de la manipulación 

con la identidad, la memoria histórica y los fenómenos culturales, tales como el merengue y el 

vúdú, éste último siendo el recurso principal de lo maravilloso. Luego, nos concentramos en 

la interpretación detallada de las novelas La Biografía difusa de Sombra Castañeda y El 

hombre del acordeón. Concluimos que en ambas obras se enfrentan dos concepciones de la 

dominicanidad. Una la define de manera conservadora, exluyendo los grupos enteros de la 

población. La segunda, más conciliadora, refleja una voluntad de incluir a todos mediante la 

lucha de los personajes marginalizados contra el dictado del poder. 
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