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Abstrakt  

 

Tato bakalářská práce se zabývá motivem svobodné vůle v románech portugalského 

spisovatele 20. století Josého Saramaga, konkrétně v Putování jednoho slona, Kain a Baltasar 

a Blimunda. Cílem práce je najít a analyzovat různé podoby svobodné vůle v příslušných 

textech, a jejich vztah ke společenským problémům. Hlavním filosofickým podkladem pro 

rozbor je kniha Freedom evolves od amerického deterministického filosofa Daniela C. 

Dennetta, která řeší vztah mezi společností a svobodnou vůlí a odpovědností jedinců. Dále se 

práce ve zmíněných románech zabývá postmoderními znaky Saramagovy tvorby, především 

specifickým přístupem k historii. Vodítkem zde byla především studie Lubomíra Doležela 

Historie v období postmoderny. 

Abstract  

 

This work deals with the motive of free will in novels of Portuguese author from 20th 

century José Saramago, specifically in novels The Elephant’s journey, Cain, and Baltasar and 

Blimunda. The objective of this paper is to find and analyze different forms of free will in 

texts and its relation with social problems. The main philosophical basis for this paper is the 

book Freedom evolves from American deterministic philosopher Daniel C. Dennett, which 

deals with the relation between free will, society and responsibility. This paper also concerns 

about the postmodern characters of Saramago’s work, especially about the specific attitude to 

history. The main clue was the study from Lubomír Doležel History in the time of 

postmodernism. 
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Úvod   

 

Tato bakalářská práce se bude zabývat dílem Josého Saramaga, který byl jednou 

z významných osobností Portugalska 20. století. Laureát Nobelovy ceny za literaturu, 

spisovatel, esejista, ale i vyhranění levicový myslitel a ateista, který se svých názorů držel po 

celý život. V jeho díle můžeme na pozadí historických událostí ve fiktivních zápletkách najít 

kritiku společnosti, upozornění na sociální, politické a náboženské problémy nejen 

Portugalska, ale celého světa.  

Tématem práce je motiv svobodné vůle v románech Baltasar a Blimunda, Kain 

a Putování jednoho slona právě od Josého Saramaga. V každém z těchto románů můžeme 

pozorovat rozhodovací procesy některé z hlavních postav, které jsou podle jejího postavení 

více či méně svobodné a zároveň myšlenkové pochody, které se s rozhodováním pojí. Pro 

svou práci jsme si ze širokého díla Josého Saramaga vybrali tři romány, jelikož zastáváme 

názor, že každý z nich přináší jiný pohled na problematiku svobodné vůle. Každé 

z analyzovaných děl má základ v historické události či ve známém biblickém textu, který po 

svém převypravuje a ironizuje. Zároveň u čtenáře vyvolává neobvyklé otázky, na které sám 

odpovídá jen částečně. Zásadní společenské problémy jsou ve vybraných třech románech 

zobrazeny na osudech lidí, kterým je často upíráno to, co v současnosti nazýváme základními 

lidskými právy. Tito lidé jsou však součástí masy, bez které by se mocní neobešli a nic by 

ze svých myšlenek a představ nezrealizovali. Tento pohled je předestřen zejména v románu 

Putování jednoho slona. Problematiku inkvizice a jejího smyslu, stejně jako porovnání 

nešťastného života mocných oproti relativně spokojené a bezstarostné existenci běžných lidí 

najdeme v románu Baltasar a Blimunda. Určité ironizování všeobecně známého biblického 

příběhu a pochybování o všemocnosti Boha jsou hlavními tématy v románu Kain. 

Filozofickým podkladem pro analýzu nám bude kniha Freedom evolves od Daniela 

Dennetta, jež se zabývá svobodou vůlí z pohledu determinismu a indeterminismu. Kromě 

hledání a rozboru motivu svobodné je dílčím cílem poukázat na postmoderní vnímání historie, 

které bylo typické pro značnou část literární tvorby Josého Saramaga. Dále se pokusíme 

rozebrat v textech nastíněný vztah svobodné vůle a společenských problémů. 

První část práce je věnována životopisu autora, a přiblížení počátků postmoderny 

v Portugalsku. Dále se věnuje alespoň základnímu vysvětlení postmoderního pojetí historie, 
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které je pro pochopení autorovy tvorby podstatné. V druhé části práce je krátce přiblížen děj 

každého z románů a další prostor části třetí je již věnován samotné analýze různých literárně 

ztvárněných podob svobodné vůle. 

 

 

1. José Saramago 

 

José Saramgo se narodil 16. listopadu 1922 ve vesnici Azinhaga v provincii Ribatejo. 

Ve dvou letech se s rodiči přestěhoval do Lisabonu. Jméno „Saramgo“ byla původně 

přezdívka rodiny s oficiálním příjmením „Sousa“. Úředník ale omylem zapsal do matriky 

právě přezdívku. V Lisabonu začal Saramago studovat na gymnáziu, které ale z finančních 

důvodů nedokončil a stal se zámečníkem. Již od mládí se velmi zajímal nejen o francouzštinu 

a různorodou literaturu, ale i o filosofii.  

José Saramago byl významným spisovatelem, esejistou, překladatelem, básníkem 

a dramatikem. Napsal celkem 16 románů, mezi nejznámější z nich patří Memorial do 

Convento (Baltasar a Blimunda, 1982), O Ensaio Sobre a Cegueira (Slepota, 1995), 

Evangelho sobre o Jesus Cristo (Evangelium podle Ježíše Krista, 1991), či velmi diskutovaný 

poslední román Caim, (Kain, 2009). Zmínit musíme i autorovu esejistickou tvorbu 

publikovanou během sedmdesátých let, která nabízí jakýsi úvod do jeho myšlenek a svébytné 

životní filozofie. Ačkoliv první publikované autorovo dílo byl román Terra do Pecado (Země 

hříchu, 1947), za pravý počátek jeho literární kariery je považovaná poezie. Svou první sbírku 

Os Poemas Possíveis (Možné básně) publikoval v roce 1966. V 50. letech působil 

v nakladatelství Estúdios Cor a živil se také jako překladatel. Spolupracoval s časopisem 

Seara Nova, nebo s deníky Diário de Lisboa a Diário de Notícias. Pro autorovy vyhraněné 

levicové názory byla jeho spolupráce s těmito periodiky ukončena a Saramago se dále 

věnoval zejména vlastní tvorbě. 

Byl známý pro své silně levicové politické zaměření, kterému zůstal věrný po celý 

svůj život. Po určitý čas byl dokonce i členem komunistické strany, která měla během 

Salazarovy pravicové diktatury disidentský status. Po Karafiátové revoluci z roku 1974 byl 

ovšem velmi zklamán dalším politickým i socio-kulturním vývojem Portugalska a velmi 
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skepticky se stavěl i ke vznikajícím sjednocujícím evropským společenstvím včetně Evropské 

unie. Společnost ovlivňoval rovněž svými převážně kontroverzními ateistickými názory, které 

pobuřovali nejen v jeho vlasti. Osobité názory se promítají velmi výrazně do jeho díla, 

zejména prozaického, jak je patrné například v církev tepajících románech Evangelium podle 

Ježíše Krista nebo Kain. Saramago výrazně kritizoval i samotné Portugalsko, počínaje 

obyvatelstvem a jeho tradicemi, konče historií a jakýmsi maloměšťáckým postojem k Evropě 

a evropským událostem. Ironický až sarkastický tón zní například v románu Putování jednoho 

slona, kde například u popisu portugalských vojáků nezapomíná zmínit jejich nedostatečnou 

morálku, všeobecnou lidskou malost, stejně jako ošuntělost jejich vybavení. Přes všechnu 

kritiku ale přiznává své vlasti jisté kouzlo. „Kdyby všech čtyřicet mužů najednou tasilo šavle 

k útoku, a zdánlivá neústupnost těch otrhaných portugalců by se zhroutila.“1 

Tvorba Josého Saramaga má velmi typické rysy, hlavním z nich je plynulost toku 

psaného textu. Autor dle svých slov psal romány tak, jak plyne mluvená řeč. Na obvyklé 

zásady psaného textu včetně interpunkce a dělení do odstavců tedy bral minimální ohled, na 

rozdíl od zásadního důrazu na sdělovanou informaci. Tento způsob psaní přináší čtenáři, 

občas tápajícímu, i nové zážitky ohledně orientace v jednotlivých prozaických útvarech. 

Dlouhá souvětí často nejsou zakončena tečkou či jiným znaménkem, názvy i vlastní jména 

se objevují s malými písmeny, dialogy postav nejsou v textu viditelně odděleny. 

Dílo Josého Saramaga bylo oceněno několika čestnými doktoráty, cenou 

portugalského Pen klubu, Camõesovou cenou a především, dosud jedinou, Nobelovou cenou 

za literaturu, získanou v roce 1998. Ačkoliv je José Saramago jedním z nejvýznamnějších a 

nejpřekládanějších portugalských autorů, byl během celého spisovatelského života se svou 

domovinou v nekonečném sporu. Ve svých knihách totiž autor neváhá kritizovat společenské 

ustanovení země nebo celou instituci církve, čímž se značně protiví nejen portugalským 

odpůrcům, ale i církevním představitelům po celém světě.2 V roce 1992 Portugalsko vetovalo 

navržení knihy O Evangelho segundo Jesus Cristo na Evropskou literární cenu.3 Právě kvůli 

tomuto věcnému sporu autor svou vlast opustil a od roku 1993 žil v sousedním Španělsku, 

konkrétně na ostrově Lanzarote, odkud pochází jeho druhá manželka. Tamnímu životu 

 
1 SARAMAGO, José, Putování jednoho slona. Přel. Lada WEISSOVÁ, Praha: Plus, 2018, s. 101 
2 Srov. Carlos Maria Bobone, José Saramago: a escrita de um Nobel é feita só de virtudes?. Observador, 2018. 

https://observador.pt/2018/10/08/jose-saramago-a-escrita-de-um-nobel-e-feita-so-de-virtudes/  
3 „O governo português veta a candidatura de O Evangelho Segundo Jesus Cristo ao Prémio Literário Europeu.“  

https://www.josesaramago.org/cronobiografia/  

 

Všechny překlady citací, není-li uvedeno jinak, jsou dílem autorky této bakalářské práce 

https://observador.pt/2018/10/08/jose-saramago-a-escrita-de-um-nobel-e-feita-so-de-virtudes/
https://www.josesaramago.org/cronobiografia/
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věnoval několikadílný postupně vydávaný deník s názvem Cadernos de Lanzarote (Sešity 

z Lanzarote, 1993-1998).  

 

2. Postmoderní literatura 

 

Pro popsání postmoderních prvků u saramagových literárních postupů použitých 

v analyzovaných třech románech, a především pak postmoderního vnímání historie v této 

bakalářské práci využíváme knihy od Lubomíra Doležela Historie a fikce v období 

postmoderny (2008). Tato obsáhlá studie poskytuje obraz fikčních světů, alternativních realit 

a postmoderního chápání mísení textů. Tato kapitola práce si neklade za cíl obsáhnout, popsat 

a rozebrat složitou poetiku postmoderní literatury, volí určité informační výseky, které by 

měly posloužit jako úvod pro další rozbor zvolených děl. 

Postmodernismus je směr, který vznikal ve druhé polovině 20. století a reaguje na 

modernismus. V mnohých ohledech na něj navazuje, například pokud se podíváme na 

fragmentárnost textu, nebo na skepsi nad možnostmi lidského jednání, zjistíme, že jde 

o znaky velmi podobné. Na rozdíl od modernismu ale postmodernismus vždy nedodržuje 

literární hierarchii a neochraňuje kulturní hodnoty starších děl, naopak je používá jako základ 

ironii a jednotlivé žánry spíše propojuje, než tradičně rozděluje. Navíc postmodernismus 

překračuje tabu mísení takzvaně nízkých a vysokých žánrů literatury. Typický, pro oblast 

jednoho žánru, bývá i dialog s literární minulostí.4 

Jedním z cílů postmoderny je na jedné straně ironizovat a démonizovat společensky 

zažitá témata a úzy, na druhé straně však odrážet realitu a pomocí literatury poukazovat na 

často tabuizované problémy. Mezi základní principy patří zpochybnění společenských pravd, 

skepse nad danou hierarchií a univerzálními náhledy na svět, stejně jako usilování o pluralitní 

náhled na realitu. Typické jsou i jazykové experimenty, jako je například mnohohlasost nebo 

vynechávání základního řazení textu, označování přímých řečí a někdy dokonce 

i vynechávání klasického formálního konceptu psaní vět, které začínají kapitálkou a končí 

tečkou či jiným znaménkem. Jazykové a textové experimentální přístupy pochopitelně 

nalezneme již ve dřívějších směrech, jako byly například modernismus, dada, či surrealismus, 

 
4 Srov. BERTENS, Hans, NATOLI, Joseph, Encyklopedie Postmodernismu, přel. Štěpán KÁŇA, Brno: Barrister 

& Principal, 2005, s. 115; s. 121 
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nicméně právě postmoderní literatura „konzumuje“ všechny předcházející směry a přístupy 

a vytváří tak jakousi koláž. 5 

Postmoderní literatura hojně využívá prostředků fikce, alegorie a ironie smísené 

s paralelními obrazy alternativní historie k poukázání nejen na „zapomenutou stranu historie“ 

ale také pro poukázání na společenské problémy, které přetrvávají. V obrazech dávných králů, 

monumentů a církevní inkvizice můžeme najít skrytý obraz absolutistické vlády, diktatury, 

nelogických symbolů, vykořisťování a pronásledování, kterého jsme svědky i v dějinách 20. 

století například v chování tajné policie, během období cenzury a persekuce. 

 

 

2.1.1. Fikční světy podle Lubomíra Doležela 

 

Jedním s hlavních rysů postmoderní literatury i postmoderní filosofie je pluralita realit 

a pravd. Existence jediné pravdy není možná, reality se navzájem mísí a doplňují během 

konverzace6 a žádná z realit není více pravdivá než jiná. Právě tento přístup dává prostor 

vzniku fikčních, nebo také možných světů, které se v literatuře slévají, doplňují a v jistém 

smyslu se mohou i navzájem vylučovat. Možné světy si můžeme představit jako kombinaci 

prolínajících se prostředí, kdy se postupně mísí světy reálné a nereálné a navozující tak 

čtenáři vtahující atmosféru, která zároveň dává autorovi prostor pro vytvoření textu, jež lze 

číst v několika různých rovinách. Získáváme tedy možnost zakombinovat tak například do 

jednoho románu příběh, filosofickou i sociální otázku. Možné světy bychom mohli rozdělit na 

reálné a nereálné a podle nich poté určit, které jsou základem příběhu, jako například známý 

historický fakt, a které přináší během tvorby sám autor jako světy fikční. Ani reální svět však 

není ničím, co se opravdu děje nebo stalo, je podroben literární úpravě autora a na jeho 

tvrzení se nemůžeme spolehnout, reálným se pro nás jeví proto, že to, co se v něm odehrává, 

by bylo možné i v našem světě, ze kterého vycházíme a umíme si jeho jevy snadno vysvětlit. 

Kombinací fikčních a historických světů dostáváme úplně nový náhled na již známé 

skutečnosti, které autor ukazuje ve vlastním náhledu. Žádná postava v postmoderním románu 

 
5 Srov. Barrister, 2005, s. 257-265 
6 Jestliže vezmeme v úvahu událost, které se účastní dva lidé, každý z účastníků uvidí trochu jiné skutečnosti 

podle toho, co vnímá jako důležité. Není ale možné určit, kdo z účastníků má pravdivější náhled na situaci, 

jelikož právě kombinace pohledů utváří realitu. 
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není reálnou historickou postavou, jedná se o fikční postavy, které představují možnost 

reprezentovat události, avšak jejich chování nemusí odpovídat reálné historii, nebo něčemu, 

co považujeme za historický fakt.7  

Fikční světy dělí Doležel na fyzicky možné, tedy reálné, a fyzicky nemožné. 

Historické fikční světy podléhají pravidlům světů reálných, čteme-li tedy historický román 

nebo jen historická fakta, nemůžeme v nich objevit existenci nadpřirozených jevů, jako jsou 

strašidla, kouzla a mytologie. Pokud se ale podíváme do světa fikce, tedy na místo, kde 

vzniká postmoderní historický román, je kombinace fyzicky nemožných, fantastických světů 

a reálných světů možná.8 

V postmoderní literatuře najdeme i prostor pro nadpřirozené jevy, magii či 

nevysvětlitelné úkazy, které autor často využívá pro mísení faktu a fikce. V románu není 

potřeba rozlišovat mezi historií a mýtem, jelikož právě jejich kombinací vzniká nový svět 

s možností nového náhledu, pochopení nebo interpretace problémů, které by v literatuře faktu 

nemohly objevit. Využití magie nebo nadpřirozených schopností můžeme vidět například 

v Saramagově románu Baltasar a Blimunda, ve kterém můžeme pozorovat nadpřirozené 

schopnosti Blimundy, díky kterým je možné prohlédnout pravou tvář lidí a vidět do jejich 

nitra, nebo magické výtvory vědce-vynálezce. Pomocí jeho létajících strojů lze uniknout 

nepříznivému světu, stejně jako panující inkvizici. Právě mísení žánrů a přístupů k literatuře 

je literárním odrazem doby, snaha o ztvárnění nejednoznačnosti světa a měnící se pozice 

jednotlivce vůči ostatním. 

 

 

2.2. Postmoderní chápání historie 
 

Jak se již zmiňuji v kapitole „Postmoderní literatura“, autoři postmoderny mají k 

chápání historie vlastní přístup. Historický svět a reálná historická fakta využívají jako 

podklad pro své romány, povídky i básně, v kombinaci s fikčními světy. Cílem bývá 

polemizování nad historickými fakty, která často skrývají problematické otázky, na které však 

v historii jako takové nebyl prostor k prodiskutování, popřípadě jsou tyto otázky z nějakého 

důvodu tabu. 
 

7 Paraf. DOLEŽEL, Lubomír, Historie a fikce v období postmoderny. Praha: Academia, 2008, s. 44 
8 Paraf. DOLEŽEL, 2008, , s. 97-99  
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Postmoderní literatura má kromě jiného za cíl zbořit vnímání historie tak, jak ho 

známe a nastolit otázky, které bychom za normálních okolností nepoložili. Tento přístup 

k historii a jejím faktům přímo koresponduje s potřebou dekonstrukce a boření hierarchie 

stejně tak, jako s neuznáváním politických pravd a zpochybňování úlohy samotné literatury. 

To můžeme vidět například v Saramagově románu Putování jednoho slona, kde autor využívá 

známého historického faktu jako podloží pro román, který se „klasickou historií“ v podstatě 

nezabývá. Historie má v postmoderním románu často jen minoritní úlohu. Slouží spíše jako 

prostředí a zdroj sociálně-politických otázek, na které dostáváme skryté odpovědi v podobě 

alegorické kritiky. Pohled na historii z prostředí nikoliv královského, politického a obecného, 

nýbrž minoritního, lidského, které využívá známá fakta spíše jako protiklad běžného života, 

a dokonce ironizuje jejich závažnost je klasickým znakem Saramagovy literatury. 

Na konci 20. století jsme svědky vzniku mnoha nových „odvětví“ nebo „způsobů“ 

historiografie, jako jsou mikrohistorie, historie denního života, kulturní historie a genderová 

historie. Tyto nové způsoby historie se silně podobají některým literárním žánrům, jako je 

například literární biografie, společenský román, postmoderní narativní fikce nebo jsou jimi 

alespoň ovlivněny.9  

Kromě historických faktů využívá postmoderní literatury i starých forem, jako 

například eposu, nebo historického románu, který kombinuje s fikčními prvky a magií. 

Zároveň mění úhel pohledu románu například změnou vypravěče nebo narušením jeho 

důvěryhodnosti.  

 

 

2.3. Počátky postmoderny v Portugalsku 
 

Autoři druhé modernistické generace zvané „generace Presença“10, seskupené kolem 

stejnojmenného periodika, se po skončení působení dále věnovali tvorbě pod záštitou dalších 

literárních hnutí Portugalska začátku druhé poloviny 20. století, a to introspektivní prózy, 

regionální literatury nebo také neorealismu a druhé generace surrealismu. Každý ze směrů 

měl vlastní náhled na politickou situaci v zemi, a především neochvějný názor na to, jak by 

měla literatura fungovat v rámci společnosti a co je jejím posláním. Jedním z cílů surrealismu 

 
9 DOLEŽEL, 2008, s. 54 
10 Generace Presença působila v letech 1927-1940  
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bylo tvořit krásnou literaturu, která nedbala na jednoduchost a neohlíželi příliš na to, aby byla 

uchopitelná i pro sociálně slabší jedince. Surrealisté mimo jiné kritizovali společenské 

uspořádání, nikoliv však napřímo. Jednalo se spíše o satiru, jejímž cílem byli především 

představitelé buržoazie, stávající politické uspořádání, ale i neorealisté. Ti podle surrealistů, 

ač psali „pro lidi“, nic nezměnili. Na druhé straně neorealisté apelovali na politickou úlohu 

literatury, snažili se psát texty blízké i společensky slabším a důrazně připomínat problémy 

společnosti. Neorealisté souhlasili s marxistickým přístupem řízení společnosti a byli ve velmi 

silné opozici proti salazarovu autoritářskému režimu. V neorealismu často najdeme 

socialistické politické cítění, výzvy k soudržnosti, solidární podporu dělníků a nižších tříd 

a často až revoluční výzvy.  

Prvním dílem, které bychom v portugalské literatuře mohli, podle Any Pauly 

Arnautové, označit za postmoderní, je O Delfim (O delfínu, 1968) od Josého Cardosa Pirese. 

Tento román, který byl, a literární kritikou i často dosud je, vnímán především jako pozdně 

neorealistický, přináší prvky začínající postmoderní literatury jako je metafikce, mísení žánrů 

a fragmentárnost. Domníváme se, že právě v tomto románu můžeme pozorovat inovaci, která 

předpovídá postupný vznik nového literárního směru, jež přináší nový náhled na skutečnost 

a umožňuje systematické využívání a mísení technik jiných směrů. Prostor pro postmoderní 

literaturu v tomto období vzniká v 70. letech, kdy se situace v Portugalsku velmi pozvolna 

rozvolňuje po úmrtí Salazara a po krátkém politickém působení jeho nástupce Marcela 

Caetana, přichází Karafiátová revoluce. Vzniká prostor pro různé typy tvorby, ať už se jedná 

o tvorbu „ženskou“ nebo například zahrnující prvky magického realismu, nebo kriticky 

se ohlížející za situací před revolucí včetně problémů spojených s rozpadem koloniálního 

impéria. „Asi nejvýraznějším představitelem postmodernismu v Portugalsku je právě José 

Saramago, který využívá především téma historického románu v kombinaci s magickými 

a fantaskními prvky. Za alespoň částečně postmoderní, zejména z přelomu 80. a 90. let, 

můžeme považovat některá díla Lídie Jorgeové, Augusta Abelairy, Teolindy Gersaové, Loba 

Antunese nebo Joaa de Mela. Postmodernismus, stejně jako modernismus nemá jen jednu 

podobu, a proto jsou hranice toho, co do tohoto směru zahrnout poněkud široké. „Postmoderní 

vymezení“ se netýká pouze období vzniku díla, ale též způsobu psaní a výběru témat. Jelikož 

se v postmodernismu mísí literární přístupy různých směrů, je možné považovat tento směr za 

jakousi konstrukci vystavenou na základech literární historie.“11 

 
11 Paraf. OLIVEIRA, Marcelo G., A Periodização do Pós-Modernismo Literário Português, Universidade 

Europeia / CLEPUL, 2014, nestránkováno 
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3. Filosofie Daniela Dennetta 

 

Daniel Clement Dennett je americký filosof, který se narodil 28. března 1942 

v Bostonu, učí filosofii na Tufts University, je spisovatelem a esejistou. Jeho kniha Freedom 

evolves nám bude sloužit jako filosofický podklad pro zkoumání motivu svobodné vůle. 

V této knize se autor zabývá konceptem svobodné vůle a podrobuje analýzu tohoto jevu 

pravidlům fungování světa tak, jak ho běžně známe.  

Dennett věří v determinismus, tedy filosofický směr, který předpokládá, že veškeré 

dění je způsobeno předchozími událostmi. V důsledku kauzality pak nastávají situace, které 

jsou předem stanovené. „Z determinismu nevyplývá, že cokoliv uděláme, jsme nemohli udělat 

jinak, ani že každá událost má svou příčinu, nebo že naše přirozenost by byla fixní.“ 12 Ovšem 

předpoklad, že situace jsou způsobeny předešlými událostmi, neovlivňuje existenci svobodné 

vůle. Během celé knihy Dennett na příkladech ukazuje, že ačkoliv žijeme v deterministickém 

světě, naše svědomí, přirozenost, nálada a další faktory, které můžeme ovlivnit, nám dovolují 

dělat vlastní svobodná rozhodnutí. Právě možnost dělat tato rozhodnutí předjímá existenci 

svobodné vůle.  

Kromě konceptu svobodné vůle, která umožňuje volné rozhodování, představuje autor 

svému čtenáři i existenci odpovědnosti. Uvážíme-li existenci svobodné vůle, tedy jakési 

atmosféry svobodného rozhodování, musíme být schopni i přijmout odpovědnost. „My lidské 

bytosti nejen že dokážeme dělat věci, když je potřeba, ale dokážeme i zodpovědět dotazy 

týkající se toho co děláme a proč. Jsou to právě tyto otázky, které dokážeme položit i sami 

sobě, díky nimž vzniká kategorie svobodných činů, které nás odlišují od jiných.“13 Právě naše 

schopnost vysvětlit co a proč děláme, nás odlišuje od jiných druhů, které nemají možnost 

s  svobodně rozhodovat. Nejsme sice schopni určit, jak se který člen společnosti rozhodne a 

co jeho rozhodnutí způsobí, nicméně jsme schopni určit, kdo je za čin odpovědný a zpětně 

se doptat na důvody, které k němu vedly. Pokud vezmeme v úvahu situaci, ve které 

nemůžeme ovlivnit vstupní informace, stále můžeme ovlivnit naši reakci.  

 
12 „Determinism doesnt imply that whatever we do, we could not have done otherwise, that every event has a 

causo or that our natures are fixed.“ 

DENNETTT, C. Daniel, Freedom evolves. London: Pinguin, 2003, s. 95  
13 “We human being not only can do things when requested to do them; we can answer inquiries about what we 

are doing and why. It is this kind of asks, which we can also direct to ourselves, that creates the special category 

of voluntary actions that set us apart. DENNETTT, 2003, s. 251 
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V poslední části své knihy se Dennett zabývá otázkou, od kdy existuje svobodná vůle 

a jak dlouho ještě může existovat. Z jeho pohledu je svobodná vůle jakousi formou atmosféry, 

která obklopuje lidstvo a která se neustále vyvíjí. Existence svobodné vůle přímo závisí na 

víře, že svobodnou vůli máme. Ačkoliv existují lidé, kteří popírají existenci svobodné vůle, 

děje se tak podle Dennetta proto, že historicky je tento koncept nebezpečný. Jestliže každý 

člověk má možnost svobodně se rozhodnout, znamená to, že je hůře ovladatelný, jakmile si 

tento fakt uvědomí. „Svoboda myšlení a jednání, která je nezbytná pro objevování pravdy, je, 

jak jsme viděli, předchůdcem mnohem expansivnějšího ideálu občanské svobody, memu,14 

který se zjevně šíří snadno.“15 

  

 
14 Mem, je termín poprvé použitý Richardem Dawkinsem pro kulturní obdobu genu. Jedná se o chování nebo 

názor, který se přenáší ve společnosti pomocí nápodoby. Představuje replikující se jednotku kulturní informace. 
15 „The freedom of thought and action that is necessary for discovering truth is a precursor, as we have seen, to 

the more expansive ideal od civil freedom, a meme that spreads easily, apparently.” 

DENNETT, 2003, s. 303 
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4. Putování jednoho slona  

 

Drobný román z roku 2008, který v českém překladu Lady Weissové vyšel v roce 

2018, nabízí náhled na cestu slona Šalamouna z Lisabonu do Vídně v době kolem roku 1552. 

Tento román na historickém kontextu cesty jednoho velkého daru od Jana III. Maxmiliánovi 

II. habsburskému ukazuje svět fikčních postav, které pomocí svých myšlenek a dialogů 

nastolují nelehké otázky polemizující nad životem, smrtí, vírou v boha, rolí člověka ve 

společnosti a dějinách, nebo například nad údělem lidské duše. Alegorie lidského života a roli 

jedince ve „velkých“ dějinách zobrazená v tomto románu, ovšem přináší více otázek než 

odpovědí. Mnoho otázek ale zároveň ještě bez odpovědí nechává. 

Ačkoliv je místopis cesty přesný a odpovídá historii, příběh už je fikcí, která nás 

přivádí pomocí alegorií a saramagovského sarkasmu na společenskokritické problémy. 

Kontrastní role Subhra, který je na jednu stranu považován za spíše nutný inventář slona, na 

druhou disponuje důvtipem a inteligencí popravdě neočekávanou od „pracovníka“, nás 

provádí celým příběhem. Odlišný kulturní základ a nadhled ze hřbetu slona jsou společně 

základem filozofických polemik a kladení logických otázek, které ovšem působí často až 

nemístně, zároveň však svým rozměrem dalece přesahují dobu, do níž je příběh zasazen.  

Další postavy velkých i malých rolí prostupují příběhem a často poukazují na témata, 

jako je například otázka víry, nebo zpátečnické a „nesvětové“ chování Portugalců, které jsou 

pro autora typickou problematikou.  

 

 

4.1. Historie versus postmoderna, malé a velké dějiny 
 

Téma velkých a malých dějin neboli náhledu na historii prostřednictvím očí 

postmoderního autora je i velkým tématem tvorby Josého Saramaga. Velké dějiny jsou 

takové, které jsou společnosti známé, učí se o nich ve školách, jedná se o velké události 

spojené především s historií národů a panovníků. V postmoderních románech, jak ukazuje ve 

své knize Lubomír Doležel, se historie velkých dějin stává fikčním historickým světem, který 

autorovi často slouží jako podklad pro vytvoření příběhu. „Naproti tomu primárním úkolem 

tvorby fikce je konstruovat fikční světy, které jsou alternativami světů historických, historické 

vědění tu není účelem, nýbrž pouze prostředkem konstrukce světa.“16 Přichází zde prostor 

 
16 DOLEŽEL, 2008, s. 96 
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i pro malé dějiny, které často nejsou nijak zaznamenané, jelikož by neměli světový význam, 

nicméně pro osoby žijící v takovémto světě význam mají. Malé dějiny nevypráví o válkách, 

ale o tom, co dělal a jak žil běžný člověk, který například oral a oséval pole, zatímco se vedla 

válka. Právě takovýto náhled, samozřejmě prostřednictvím fikce, nabízí postmoderní román.  

Pokud se podíváme na román Putování jednoho slona, zjistíme, že z velkých dějin tam 

toho mnoho nenajdeme. Historická cesta daru-slona tvoří pouze podkres pro vyprávění 

příběhu. Ačkoliv ani tato skutečnost není historicky závažná, dají se o ní najít zmínky, což 

ovšem nemůžeme říct o pocitech, myšlenkách a promluvách postav, které ač byly pro příběh 

nezbytné, pro historii jsou naprosto nepotřebné.  

S obdivuhodnou elegancí jsme se tím vyhnuli nutnosti zabývat se poněkud nízkými 

a téměř jistě trapnými detaily tělesné a fyziologické povahy, které by se takto černé na 

bílém bezpochyby hluboce dotkly přísného katolického přesvědčení krále jana třetího, 

pána portugalska a algarve, a jeho choti, královny kateřiny rakouské, budoucí babičky 

krále šebestiána, který se bude bát u alcácer-quibiru17 a padne při prvním či druhém 

útoku, ačkoliv někteří dokonce tvrdí, že podlehl nemoci už v předvečer bitvy.18 

Na popisu úvodní scény románu jsou rovnou dvě pozoruhodné věci, první je fakt, že 

autor dodržuje úzus historického románu, kde není vhodné popisovat lidské vlastnosti velkých 

panovníků. „Ve světech konstruovaných jako protifaktová historie je oblast soukromého 

konání a příběhu vymazána; je to svět protifaktové změny společenských dějin. Jedinec je 

zajímavý jedině jako účastník historických událostí nebo jako anonymní člen společenské 

skupiny.“19 Přesto však má potřebu tento fakt okomentovat, jelikož se nenacházíme 

v historickém románu ale ve fikčním světě postmoderní konstrukce. Druhou zajímavostí je 

právě provázání úvodu románu s velmi důležitou částí portugalských dějin, ačkoliv se bude 

odehrávat daleko od doby popsané v tomto románu a tím pádem ho ani nemá jak ovlivnit. 

Informace, jelikož se bude odehrávat v jiné době a v jiném světe, je pouze zasazena do textu 

jako poznámka pro zasvěcené, jelikož ztráta krále Šebestiána byla pro Portugalce významným 

okamžikem velkých dějin a pravděpodobně není Portugalce, který by o této záležitosti 

neslyšel. Právě velký historický fakt slouží jen pro nastínění situace, ve které velké dějiny 

ustupují malým a stávají se jen vedoucí linkou.  

 
17 Král Šebestián byl mladým panovníkem, který údajně zemřel v bitvě u Alcácer-Quibiru. Podle legend se jeho 

tělo nenašlo, což dalo za vznik hnutí šebestianusmus. Příznivci tohoto hnutí očekávali návrat svého krále, který 

povede nadále svou vlast a přinese Portugalsku zpět jeho slávu. Po ztrátě tohoto panovníka se formální hlavou 

státu stal kastilský král, Portugalci tedy věřili v návrat svého krále, který jim pomůže od španělské nadvlády. Je 

to jedna z nových legend. 
18 SARAMAGO, 2018, s. 11 
19 DOLEŽEL, 2008, s. 124 
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Je důvod věřit přísloví, které nás moudře učí, že i to nejdražší sukno časem vybledne, 

protože přesně to se stalo mahutovi a jeho slonovi. Když je tam předváděli jako 

novinku, veřejnost hořela zvědavostí a královský dvůr pořádal pro šlechtice 

a šlechtičny organizované exkurze do belému, aby si dámy a pánové mohli 

chobotnatce prohlédnout, ale zakrátko začal zájem opadat a výsledek na sebe nenechal 

dlouho čekat…20 

 V citované pasáži románu si můžeme všimnout zpochybňování důležitosti člověka, 

nebo konkrétní situace. Významní lidé a významné události, které si zaslouží místo 

v historických dějinách jsou často neviděny v době, kdy se dějí. Například války nebývají 

důležité pro lidi, kteří v nich nebojují a „jen“ žijí ve stejné době, tím spíše, jestli se 

neodehrávají na místě, kde žijí. Stejně tak události týkající se panovníků se určují jako 

důležité a historie hodné většinou až po smrti panovníka, nebo v porovnání s ostatními vládci, 

na základě událostí, které se staly za jejich vlády, či byly nějak historicky významné pro 

město nebo stát. Jak zmiňuje ve svém článku název Teresa Cerdeira da Silva, v postmoderním 

historickém románu jsou vyprávěny dějiny těch poražených historií, opomenutých, jejichž 

příběhy se probouzí fikcí. „Současný historik, ponořený do rozmanitostí a rozdílů, které 

charakterizují postmodernitu, odmítá navždy nechat mlčet ty zapomenuté Historií.21 Malé 

dějiny tedy ty, které bývají důležité pro všechny, kdo jsou zrovna blízko dění, ztrácí svůj větší 

význam časem. Stejně tak, jako Subhro a slon Šalamoun byli nejdříve největší atrakcí, každý 

je musel vidět, ale postupem času jejich význam pro společnost slábl, až se nakonec veškerá 

jiskra vytratila. Co je nové, jeví se být zajímavé ale pouze z krátkodobého pohledu. 

Z dlouhodobého pohledu, který poskytují velké dějiny, jsou sice významné i okamžiky 

prvního střetu, nikoliv však všechny z nich se dostanou do obecného povědomí. Určitě je pro 

nás z pohledu historie důležité první objevení vynálezů světového významu a jsou 

zaznamenány i menší objevy, nikde se však nepíše, kdy byl poprvé spatřen slon člověkem 

v Evropě, nebo kdy se poprvé stalo zvíře turistickou atrakcí. Pro menší postavy dějin, takové, 

které se do velké historie nemají šanci dostat, jelikož ani nic nevynalezli, ani nevedli válku 

a ve své době byli jen obyčejným člověkem, jsou však takové momenty zásadní. Přestěhovat 

se jako mahut se slonem z Indie do Portugalska se sice může stát z pohledu historií světa 

minoritní záležitostí, pro naši postavu Subhra je ale tento moment zásadní, a to včetně jeho 

následků, chvilkové slávy a následného opomenutí v Belému.  

 
20 SARAMAGO, 2018, s. 27 
21 “O historiador contemporâneo, imerso na multiplicidade e na diferença que caracterizam a pós-modernidade, 

nega se a deixar para sempre calados os esquecidos da História.” 

CERDEIRA da SILVA, Teresa, José Saramago: a ficção reinventa a história, In: Revista Colóquio/Letras. 

Notas e Comentários, p. 174-178, abr. 1991, s. 176 
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 Historii lze chápat nejen jako předmět zkoumání minulosti, ale také jako životní cíl. 

Podle našeho názoru se pro většinu vojáků nebo vyšších představitelů moci stala historie 

jakýmsi malým cílem v jejich životech. „Vrátíme se domů s hlavou hrdě vztyčenou a budeme 

mít jistotu, že tento den se navždy zapíše do historie, dokud bude existovat portugalsko, 

budou o každém z nás říkat, Byl ve figueiře de castelo rodrigo.“22 Vzletné projevy vůdců 

o činech, které historie nikdy nezapomene, byly povzbuzením pro vojáky, stejně tak, jak 

můžeme vidět ve výše zmíněném odstavci. Být zapsán ve velkých dějinách, jakožto podílník 

na činech, které se zaslouží o zapamatování, je podle našeho názoru v dobách rytířů a králů 

pocta. Už v době, kdy můžeme tyto projevy slyšet, se dá najít rozdíl mezi běžným lidstvem, 

které o zápis do dějin nemůže ani usilovat, jako jsou například nádeníci, kteří táhli povoz, 

nebo i mahut Subhro, zastupující všechny mahuty, jež slon na cestě měl, a vojáky či veliteli, 

kteří pronášejí tyto projevy a jejichž hrdinské činy by se o místo v dějinách zasloužit mohly. 

Sláva vojáků podílejících se na historických událostech byla hnacím motorem jejich konání. 

Kromě toho voják z povolání měl nejen váženou práci, ale i uznání lidu všech vrstev. Ačkoliv 

bylo možné říci o někom, že je jen prostý voják, i tak byla jeho pozice vyšší než pozice 

městského obyvatele.  

Velitel svého amadise přečetl už čtyřikrát nebo pětkrát. Nechybí v něm krvavé bitvy, 

useknuté nohy a paže, těla přeříznutá vejpůl, jako v kterémkoliv jiném rytířském 

románu, což mnohé vypovídá o fyzické síle duchovních rytířů, protože v té době ještě 

nikdo neznal ani si neuměl představit řez, jakého je schopna slitina obsahující 

vanadium a molybden, dnes běžné složení obyčejného kuchyňského nože, důkaz 

správně směřovaného pokroku. (…) To by se mi líbilo, povzdechl si velitel. Alespoň 

na chvíli bych rád vyměnil svou kapitánskou hodnost za to, že bych cválal jako 

novodobý amadis po mořském břehu ostrova nebo napříč hvozdy a přes hory, kde se 

skrývají královi nepřátelé.23  

Postmoderní literatura kromě práce s historickými podklady a otáčením náhledů na 

fikční světy pracuje mimo jiného také s intertextualitou, která podtrhuje důležitost úhlu 

pohledu. „Souzení minulosti standardy současnosti je podstatným specifickým rysem 

postmoderní historiografie. Minulost a přítomnost se navzájem zrcadlí.“24 Zmínka 

o historickém rytířském románu25, který čte naše postava velitele, připomíná náhled na 

události z dáli. Propojování světů fikčních s historickými umožňuje jiný náhled na známé 

skutečnosti, propojení různých historických světů pomocí intertextuálních zmínek, přináší 

nový komplexnější rozměr literatury, která je navzájem provázaná a tvoří celistvější obraz. 
 

22 SARAMAGO, 2018, s. 92-93 
23 SARAMAGO, 2018, s. 69 
24 DOLEŽEL, 2008, s. 3 
25 Amadís de Gaula, de MOLTAVO, García Rodrigues, 1508 
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Autor ve stejnou chvíli začleňuje rytířský román jakožto dílo hodné zmínky ve svém 

vyprávění, ve stejnou chvíli ale jeho velikost paroduje tím, jak se o něm vyjadřuje 

a přirovnává ho k jakémukoliv dílu stejného žánru. Román s hlavní postavou Amadise 

odkazuje k historickému románu poloviny šestnáctého století, do které je zasazen příběh, 

který naší postavě přináší podobný náhled, jako Saramagovo dílo nám. Rytíř zápolící 

v magickém světě s nepřízní osudu hnaný touhou po dobrodružství vytváří obraz, který již ve 

velitelově době není možný, nicméně ho nechává prostřednictvím příběhu se ponořit do 

jiného světa, kde rytíři bojovali za spanilé panny. Pro rytířský román není úplně důležitá 

pravdivost, bývá založen na legendě a přináší představu ideálu muže-rytíře.  

Dalšími znaky postmoderní literatury, které můžeme na úryvku o rytířském románu 

pozorovat, je zmenšování velkých příběhů. Porovnáváním mečů velkých rytířů 

s kuchyňskými noži naší doby sráží autor váhu velkého vyprávění o slavném rytíři na úroveň 

něčeho zpochybnitelného a dávno nereálného. Stejně tak je tomu u přemýšlení nad 

nereálnými situacemi a úniky z vlastní reality do jiné, vzdálené, která je plná nenaplnitelných 

ideálů, jako přemýšlí naše postava velitele: „To by se mi líbilo, povzdechl si velitel. Alespoň 

na chvíli bych rád vyměnil svou kapitánskou hodnost za to, že bych cválal jako novodobý 

amadis.“ Povzdech velitele směřuje k úniku od světa, ve kterém se nachází někam, kde vidí 

v žití vyšší smysl. Touha po slávě, a především volnosti rytíře, který sám jede od jednoho 

dobrodružství k dalšímu, kontrastuje s jeho stávajícím životem, ve kterém sice dosáhl vysoké 

hodnosti, ale zároveň musí poslouchat rozkazy a jeho doprovázení daru-slona se nezdá být 

hrdinským činem.  

 

4.1.1. Pozice moci a pocit nadřazenosti  

 

S otázkou velikosti a pravosti historie, stejně jako s otázkou vůle, souvisí i pocit moci 

a nadřazenosti nad zbytkem světa, nebo minimálně nad těmi, jež nejsou nejvyšší osobností 

dění. Ať už se podíváme na vystupování králů nebo velitelů, každý z nich má jakýsi nárok 

vystupovat jinak než běžná postava. Dokonce od těchto osob očekáváme jistou nadřazenost    

a možnost měnit osudy lidí na základě své moci ať už momentální, nebo té dostat se do dějin.  

Svobodná vůle přináší člověku možnost rozhodnout se podle sebe, problémem ale je, 

že každý z nás je nějakým způsobem ovlivněný okolím a pozicí, kterou ve světě zastává. 

Vlastní vůle je privilegium toho, kdo s ní umí zacházet a ani král nemá možnost se vždy 
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rozhodnout podle svých přání, jakožto člověka velké moci ho totiž doprovází i zodpovědnost, 

která s sebou často nese strach z dopadu svých rozhodnutí, strach z chyby.  

Král totiž sám sobě položil dotaz, Co když se arcivévodovi nebude slon líbit, co když 

mu bude připadat ošklivý, třeba arcivévoda nic netuše nejprve dar přijme, ale pak ho 

vrátí, jak takovou ostudu a urážku ustojím před ironickými či soucitnými pohledy 

evropského společenství. Král, zoufale toužící po záchranném člunu, který mohl 

vyplout pouze z jediného přístavu, se nakonec obrátil na svého tajemníka, Co na to 

zvíře říkáte, jak se vám líbí.26  

 Král disponuje mocí rozhodnout o osudu jiných, v této chvíli o osudu slona a jeho 

mahuta. Ten se buďto vydá do Vídně, kde bude sloužit jako nová atrakce a zároveň jako 

honosný dar, nebo zůstane v Belému ve svém malém výběhu, kde už na něj každý stejně 

zapomněl. Rozhoduje ale zároveň o osudu vlastním, neboť jediný, kdo bude nést následky 

odmítnutí daru, je on sám, především jeho hrdost, která by mohla být pošramocena. V této 

chvíli kromě jiného přenáší král nepřímo váhu vlastního rozhodnutí na svého tajemníka. 

Ačkoliv se přímo nezeptá, co si myslí o jeho nápadu, což by stejně nemohl, jelikož by 

tajemník králi ze své pozice nikdy neodpověděl popravdě, kdyby si myslel, že je králův nápad 

špatný, otázkou na vzhled zvířete, kterou se snaží ujistit, že neudělal chybu, částečně 

rozděluje odpovědnost za ono rozhodnutí. Tajemník následně krále ubezpečí o správnosti jeho 

činů a stylem, jakým své vysvětlení podá, posune zodpovědnost až na arcivévodu samotného. 

Podmíněné otázky, na které očekáváme jedinou odpověď, jsou prostředkem, kterým se 

zbavujeme dopadu rozhodnutí na nás samé. Vlastní vůle je v tomto ohledu nebezpečná, 

jelikož jsme se rozhodli sami a nikdo nám to ani nenařídil ani nepřikázal, měli bychom 

správně žít se všemi dopady naší volby. 

Na velitelův pokyn přistoupil čeledín ke zvířatům, pozorně si jedno po druhém 

prohlížel, dva ležící kusy přiměl, aby se zvedly, a když si prohlédl i ty, prohlásil, 

Tenhle a tamten. Dobrá volba, jsou to ti nejlepší, podotkl faktor. Velitel pocítil, jak se 

v něm vzedmula vlna hrdosti. Každičké gesto, každičký krok, který učinil, každé jeho 

rozhodnutí vypovídá o prvotřídních strategických schopnostech, které si zaslouží být 

maximálně oceněny, pro začátek bezodkladným povýšením na plukovníka.27  

Ve vystupování velitele, které se během románu velmi mění, můžeme vidět 

nadřazenost a pocit moci vznikající z hierarchicke. Ačkoliv bylo rozhodnutí, kterého vola 

vybrat, čeledína, velitel si bere zásluhy za své vlastní a byl by rád, aby jako takové byly i 

oceněny. Dalo by se sice říci, že nechat čeledína vybrat voly je od velitele velmi strategický 

krok, jelikož se jakožto voják v tažných zvířatech logicky nevyzná, ale přejímání zásluh za 

 
26 SARAMAGO, 2018, s. 19 
27 SARAMAGO, 2018, s. 45 
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vlastní bývá pro člověka vyššího postavení typické. I přes to můžeme v Saramagově románu 

najít snahu o pochopení a komplexnější analýzu lidskosti jednotlivých postav, jejichž konání 

je často nějakým způsobem vysvětleno, ať už jejich postavením, historií nebo následnými 

činy.28 Zároveň si můžeme všimnout, že hlavní postavy, nebo ty důležitější z nich mají dobré 

i špatné povahy, ale většina horších a opovrženíhodných vlastností náleží spíše kolektivům, 

které se skrývají například v církvi, nebo abstraktnějším postavám, které do příběhu již tolik 

nezasahují. Například velitel, který je důležitou součástí první poloviny Putování jednoho 

slona zpočátku působí jako autoritářský vůdce, který tolik neuznává lidský přístup 

k podřízeným, nicméně v průběhu příběhu jeho přísnost otupí a stane se přítelem mahuta, jež 

pro něj z počátku nebyl ničím významným. Ukázkou víry ve zlepšení lidských vlastností a 

přístupů ke společnosti a jejím pravidlům je například zlidštění jeho osobnosti, která uznává 

pravidla a řád nastolený hierarchií a zároveň touží po uznání těmi nad ním. Ve stejnou chvíli 

se ale snaží mít pochopení i pro vojáky, kterým velí, a ukáže i svou poetickou stránku. 

Pomocí této metafory nejen získáváme jakousi jistotu, že jedinci jsou ještě napravitelní, ale 

také velmi jemnou kritiku vlastností, které jsou nám často vlastní, a mělo by na ně být 

upozorněno.  

Nikdo nejel výš než on, ani rakouský arcivévoda navzdory veškeré moci, kterou měl. 

Mohl měnit jména osob a zvířat, ale s očima ve stejné úrovni jako ten nejobyčejnější 

člověk se vezl v kočáře, kde žádná voňavka nedokázala zakrýt puch, který pronikal 

zvenčí.29 

V tomto krátkém úryvku se nám moc a pocit nadřazenosti rozcházejí. Za standardních 

podmínek, které jsme mohli vidět v předchozích ukázkách, byl mocný a nadřazený jedinou 

osobou zároveň. V tuto chvíli ale mocný zůstává ten, kdo opravdu moc má, tedy rakouský 

arcivévoda, ale pocit nadřazenosti nad ním má nyní mahut Fritz neboli Subhro. Vyvýšené 

místo na slonově hřbetě mu dává nejen nadhled nad celou situací, ale také pocit, že je někdo 

víc než arcivévoda, kterému zazlívá. Jeho pocit nadřazenosti nevyplývá z hierarchického 

postavení, ve kterém se nachází téměř na konci řetězce, ale z jeho reálné pozice, která trochu 

obrací situaci v jeho prospěch, protože arcivévoda sice může udělat téměř cokoliv, co si bude 

přát, nicméně na slona se sám neposadí. Domníváme se, že v této konkrétní pasáži můžeme ze 

stylu, jakým je situace popsána jasně cítit pocit zadostiučinění.  

 
28 MATOS GONÇALVES, Mariana de, José Saramago: da viagem ao viajante, Magisterská práce. Lisabon: 

Universidade de Lisboa, Faculdade de letras, 2013 s. 32 
29 SARAMAGO, 2018, s. 110  
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Na této krátké ukázce můžeme pozorovat demonstraci moci, kterou disponuje 

arcivévoda, když nařídí, aby se slonův odpočinek zkrátil na pouhou hodinu. „Cítím se jako 

bídák, že s vámi nedokážu souhlasit, výsosti, ale věřte mně a mojí zkušenosti, že to nebude 

stačit. Uvidíme. Příkaz byl vydán, ale hned následujícího dne zrušen.“30 Moc, kterou 

nepochybně má, tedy vydat rozkaz ovšem nijak neovlivní chování slona, který rozkazy 

neposlouchá, jednoduše spí tak dlouho, jak se mu chce. Bezmoc mocného člověka, kterému 

nezbývá, než svůj rozkaz zrušit působí kontrast s prosbami mahuta, který se již od počátku 

snaží arcivévodovi vysvětlit, že je jeho rozhodnutí nerozumné. Jelikož je však v podřadném 

a bezvýznamném postavení, nemůže si, jako ostatně nikdo, dovolit mu říci, že dělá hloupost 

napřímo.  

 

4.2. Vlastní vůle a práva 
 

Napříč celým románem narážíme na otázku, kdo má a nemá vlastní vůli, jak se tato 

vůle projevuje a kdo z postav má jaká práva. Ta jsou během cesty měněna na základě toho, na 

čím území, ať už mocenském anebo státním, se zrovna nacházíme a kdo se jeví být nejvyšším 

vůdcem výpravy slona z Portugalska do Rakouska. Nejméně práv se jeví mít mahut, který je 

neoddělitelným společníkem slona, jelikož bez něj by se o slona jen těžko starali, zároveň ale 

je jeho postavení společensky nízké. To způsobuje částečný konflikt přístupů, jelikož se 

k němu na jednu stranu mají postavy tendenci chovat jako k nahraditelnému 

a přehlédnutelnému, na druhou stranu je pro ně nepostradatelný. Subhro, který zároveň 

přichází z exotické země a má tím pádem jiné zvyky a mravy, umožňuje autorovi 

zpochybňovat základní společensko-politicko-náboženské otázky, na které by se člověk 

neměl odvážit ptát, ačkoliv jsou logické. Malost a zároveň velikost mahuta vytváří kontrast se 

slonem, kterého doprovází, jenž je velký jak svou tělesnou stavbou, tak tím, že si jednoduše 

dělá, co chce především proto, že slona nikdo jen tak nepřinutí dělat něco jiného, než on sám 

chce. 

Velitel nereagoval na návrh nijak vstřícně, Kdybych nepotřeboval, abys vedl slona, 

poslal bych tě okamžitě zpátky do lisabonu, uvědom si, do jaké situace se ženeš, bude 

to tvoje slovo proti mému, nedává to smysl, ledaže bys chtěl, aby tě deportovali do 

indie.31 

 
30 SARAMAGO, 2018, s. 113 
31 SARAMAGO, 2018, s. 41 
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Velitele, který nemá vlastní jméno, je to prostě jen velitel, který vede výpravu okolo 

slona, jeho hlavním posláním je být voják, a ačkoliv se jeho role během vyprávění mění, není 

pro nás osobou bez své vůdcovské role, v této chvíli přistupuje k mahutovi jako jakýkoliv jiný 

vůdce, který nemá zapotřebí si podle společenských pravidel všímat někoho tak malého, jako 

je Subhro. Kontrast mezi subhrovou přímostí a jednoduchostí a častým složitějším 

vysvětlováním a určováním pozic od velitele, nebo společníků, poukazuje na zásadní 

„nespravedlnost“. Ten, kdo disponuje mocí a může rozhodnout o osudu jiných, což je v této 

situaci velitel, ač skrz výhružku, musí přiznat, že bez toho méně významného se jednoduše 

neobejde. Jeho vysvětlení je na jednu stranu velmi strohé a demonstrující nadřazenost, na 

druhou stranu v něm ale dokážeme vidět trochu smířlivosti, se kterou osvětluje neznalému 

mahutovi fungování poměrů společnosti, ve které se nachází.  

Jestli tomu rozumím správně, tak ti tři tvoří svatou trojici, jako u křesťanů. Kdepak, že 

jsem tak smělý, ale křesťané přece mají čtyři bohy. Čtyři, užasl velitel, kdo je ten 

čtvrtý. Panna marie, pane. Pannu marii do toho netahej, patří tam jen otec, syn a duch 

svatý. A panna marie. Buď to okamžitě vysvětlíš, nebo ti uříznu hlavu, jako tomu 

slonovi.32 

 V pasáži33, kde vojáci s mahutem zapředou rozhovor, který se mimo jiné týká otázek 

víry. Jelikož Ind přichází z kultury postavené na základech hinduismu, který je pro 

portugalské křesťany naprosto neznámou otázkou, dochází k ostřejšímu střetu dvou kultur. 

Ačkoliv je hinduismus poměrně přísné náboženství, které mimo jiné řídí i společnost 

a ospravedlňuje kastovní rozdělení obyvatel tak, aby nikdo nepochyboval o svém místě ve 

světě a přijímal ho jako svoje vlastní, má jistou benevolenci v počtu bohů i tom, ke komu se 

modlit. Z logického předpokladu Subhra tedy vychází, že ten, ke komu se lidé modlí, je Bůh, 

stejně jako v jeho vlastní víře. „Nikdy jsem neslyšel, že by se někdo obracel s prosbami 

k pánubohu, nebo k ježíši, o duchu svatém nemluvě, ale k panně marii směřuje proseb, nářků 

a žádostí nepočítaně každý den a každou noc.“34 Vytváří tím logickou myšlenku, že panna 

Marie by měla být také Bohem pro křesťany, jelikož k ní bývá směřována většina proseb 

a nářků. Strach, který tím způsobí, se zdá být obrovský. V době, ve které se náš příběh 

odehrává, panuje mimo jiné na iberském poloostrově inkvizice, která řeší podobné prohřešky 

proti víře velmi radikálním způsobem. Strach z narušení prostředí, na které je velitel zvyklý 

a na nic se v něm neptá, jelikož tyto otázky nejsou dovolené, ho donutí až k výhružce smrtí. 

 
32 SARAMAGO, 2018, s. 51 
33 SARAMAGO, 2018, s. 50-53 
34 SARAMAGO, 2018, s. 51 
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Pomocí postavy mahuta José Saramago prezentuje svůj názor na církev jako takovou, 

zpochybňuje její postavení a používá k tomu logickou cestu otázek, které mohou vzejít nejen 

z úst cizince, ale i běžných lidí. Prostá neznalost Subhra pramenící z odlišného kulturního 

základu dodává autorovi prostor předestřít konflikty s institucí církve, na které nebylo během 

let možné poukázat zejména kvůli moci, nezřídka přiznané panovníkem, kterou 

disponovala.35 

Jestli mi na tuhle otázku bez vytáček neodpovíš, bude tě to hodně mrzet. Kněz 

z baziliky, pane. Mluv dál. Řekl, že potřebují zázrak a že ten zázrak může udělat 

sulejman. A co jsi odpověděl. Že sulejman není zvyklý dělat zázraky a že by to mohlo 

špatně dopadnout. Co na to kněz. Vyhrožoval mi, že mě bude hodně mrzet, když 

neposlechnu, skoro stejnými slovy, jaká jste před chvílí použil vy, výsosti.36 

O podřadném postavení mahuta, který je jen obsluhovačem slona, jsme se přesvědčili 

v průběhu románu již několikrát. V této části příběhu můžeme vidět další narážku na 

katolické církevní praktiky, nenápadně ačkoliv viditelně zakomponovanou do příběhu 

o slonovi, který ač přichází z Indie, měl by být schopen dělat zázraky pro křesťanskou 

baziliku. Krom této narážky si můžeme všimnout demonstrace moci, která se mezi církví 

a vládou přelévala poměrně dlouhou část historie a králové, byť sebemocnější, museli nějakým 

způsobem církvi podléhat, jelikož byla druhým mocným pilířem, na kterém stála společnost. 

Vystupování Maxmiliána rakouského v tomto krátkém úryvku naznačuje lehký strach, zda 

přeci jen není církev mocnější než on, a proto ji poslouchá i slon, který má jinak celou dobu 

vlastní hlavu. Přístup kněze, který si jednoduše řekne o zázrak, ukazuje na nepravost církevní 

víry, respektive na lži, které se pod pozlátkem snadno schovají.  

Poslali páže, aby to zjistilo, a odpověď ústy tajemníka zněla zhruba takhle, subhro. 

Subro, opakoval král, co je to k čertu za jméno. S há, pane, aspoň tak ho vyslovuje on, 

vysvětlil tajemník. Hned jak přijel do portugalska, měli jsme ho překřtít na joaquima, 

zabručel král.37 

Že po dvou letech služby král neznal jméno toho, kdo se mu stará o slona, je, dá se 

říct, pochopitelné, proč by se měl někdo velikosti krále starat o někoho tak obyčejného, jako 

je mahut. Otázka změny jména už je ale mnohem zajímavější. K základním právům patří mít 

jméno, které mu bylo dáno rodiči ať už za tím či oním úmyslem. Potřeba, v této části románu 

nenaplněná, překřtít Subhra na klasičtější portugalské jméno má hned několik důvodů. První, 

 
35 Podle našeho názoru je tento způsob nastínění zakázaných otázek asi nejméně invazivní, porovnám-li texty, 

které jsem měla možnost si od autora přečíst. Jak je patrné v kapitole zabývající se románem Kain, Saramago se 

nebojí zpochybnit nejen správnost přístupu církve, ale i správnost rozhodnutí samotného Boha.  
36 SARAMAGO, 2018, s. 136 
37 SARAMAGO, 2018, s. 20 
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zjevný, je snadná zapamatovatelnost jména, snazší výslovnost, ale zároveň částečně snaha 

o začlenění onoho člověka do společnosti, do které přišel a odříznout ho od jeho vlastní. 

S novým jménem, které by získal pomocí křtu, by získal nejen nový styl oslovování, ale také 

místo v křesťanské portugalské kultuře, ze které by tolik nevyčníval a nebyl by tak potenciální 

hrozbou narušování společnosti. Touto metaforou čtenáři, domníváme se, autor připomíná, že 

začleňování do kultury pomocí křtu byla praxe, které byli podrobeni například židé v době 

portugalské inkvizice. Ta začala později než španělská a byla poněkud benevolentnější, 

nicméně když se dostala až do celého Portugalska, museli si židé vybrat mezi křtem 

a vstupem mezi takzvané nové křesťany, nebo útěkem ze země či smrtí.  

Arcivévoda dále píše, že pokud vaše výsost chce, nemusí čekat, až se datum odjezdu 

přiblíží, a může poslat sulejmana dřív. Jakého sulejmána, otázal se dopáleně král, Ještě 

slona nemá a už mu chce měnit jméno. (…) šalamoun, jemuž, dokud je zde, zůstává 

toto jméno, si neumí představit, jaký rozruch tu vládne od chvíle, kdy jsem se rozhodl 

darovat jej arcivévodovi38 

Stejně tak jako je možné začlenit do společnosti a povědomí člověka, je možné snažit 

se měnit povahu zvířat a hodnotu darů. Rozčarování, kterého si můžeme povšimnout v hlase 

krále naznačuje, že jeho moc nad slonem a jeho ošetřovatelem ještě neskončila a že nevidí 

žádný důvod, proč by měla být snížena její váha. Změnou jména totiž neměníme jen oslovení, 

ale snažíme se jím měnit i povahu věci a její příslušnost. Pokud portugalský král 

z jakéhokoliv důvodu, i toho že by zapomněl, chtěl Subhrovi a Šalamounovi ponechat jejich 

jména, nechal jim zároveň alespoň pocit náležitosti k jejich původnímu domovu, linku s ním 

nepřetrhl a portugalskou kulturu spíše přidal do souboru vlastností a okolností, které utváří 

příběhy a osobnost těch dvou. Změnou jména je vyjádřen jakýsi přechod od starého 

k novému, od něčeho, co by mělo být zapomenuto k další životní etapě.  

Arcivévoda s manželkou právě teď nadšeně přihlížejí očistě slona, kromě nich tu jsou 

význační členové dvora a kléru a pár umělců, kteří obdrželi pozvání výslovně proto, 

aby na papíry, desky či plátna zvěčnili podobu a impozantní tělesnou stavbu 

zvířete.(…) jen arcivévodův intendant subhrovi oficiálně sdělil, že šalamoun se nadále 

bude jmenovat sulejman. Změna jména ho silně znechutila, ale jak se říká, o prsten 

jsme sice přišli ale prst nám zůstal.39 

 Koupel, které přihlíží zástup dvořanů včetně arcivévody a jeho ženy, nových 

vlastníků umývaného slona a zároveň změna jeho jména představuje vstup do nové životní 

etapy, můžeme v ní velmi snadno nalézt motiv křtu. Vstup do etapy, ve které již slon nebude 

 
38 SARAMAGO, 2018, s. 23 
39 SARAMAGO, 2018, s.103 
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jen indickým slonem na cestách, ale slonem s novým jménem, novou historií a příslušností, 

která náleží rakouskému arcivévodovi. Jméno je slonovi změněno, ať už se mu to líbí nebo 

ne, jakožto němá tvář nemá, jak se proti takovému činu bránit. Arcivévoda je v této situaci 

nejmocnější postavou, má právo omýt slona a dát mu nové jméno a započít tak jeho nový 

život. Takřka pokřtěný slon má již nárok patřit k arcivévodově rodině, pohybovat se s ním na 

cestách a být součástí zázraků pro křesťanskou církev, jako je například jeho pokleknutí před 

bazilikou. To, jak moc souhlasí nebo nesouhlasí se změnou svého jména, není pro samotný 

akt důležité, jedná se spíše o symbolický vstup do nového života. 

Tvoje jméno se těžko vyslovuje. To mi už také říkali, pane. Ve vídni mu určitě nikdo 

nebude rozumět. Moje smůla, pane. Ale té smůle můžeme předejít, propříště se budeš 

jmenovat fritz. Fritz, zopakoval vyděšeně subhro. Ano takové jméno se snadno 

pamatuje a rakousku je už spousta fritzů, ty budeš dalším z nich, ovšem se slonem 

jediný. Pokud dovolíte, výsosti, raději bych si ponechal své původní jméno.40 

Změna jména se nevyhnula ani mahutovi, ačkoliv už byla učiněna méně poeticky. 

Mahut, který je dospělým mužem s vlastními názory a přístupy k životu nemůže být jen 

pokřtěn proti své vlastní vůli. Jeho jméno změnil z pozice moci arcivévoda bez onoho rituálu, 

nicméně symbolika změny zůstává, myslíme si, stejná. Subhro neboli Fritz se stává součástí 

rakouského panství, kam nyní patří a nemůže o svém osudu rozhodnout sám. Arcivévoda 

rozhodl za něj, že jakýkoliv význam jména, které měl, už nadále nemá v nové životní cestě 

místo. Nyní má nové jméno, s ním i novou příslušnost a novou životní cestu. Jméno, které 

dostal, ovšem pro mahuta nenese význam a ve svém nitru velmi pravděpodobně zůstává tím, 

kým byl, jen získává novou masku, za kterou je třeba se schovat. Křtem, nebo formální 

změnou jména, se nesnaží arcivévoda jen zjednodušit výslovnost jména, jedná se o částečnou 

změnu identity. Identita se v průběhu historie určovala na základě rozdílných věcí, ať už šlo 

o místo původu, povolání, nebo například příslušnost k víře či později souboru vlastností 

člověka.  

  Od této chvíle nadále můžeme sledovat, že autor střídavě používá obě jména postav 

mahuta a slona. Původní jména klíčových postav románu jsou používána především 

v situacích, kdy mluví navzájem k sobě, nebo k sobě samým v případě Subhra, v řešení 

filosofických otázek a přístupů. Jejich nová jména, která mají symbolizovat nový život, i sám 

autor používá spíše, když se jedná o situace komunikační s arcivévodou a jeho lidem nebo 

vzdálenějšímu popisu. Postavy se jakýmsi způsobem rozpoltí, část jich zapadne do nového 

 
40 SARAMAGO, 2018, s.105 



 
 

28 
 

světa, kam byli přijati změnou jména, a část si zachová své původní myšlení a kulturu, včetně 

vzdoru. Ani nevhodné otázky, které otevírají brány debatám, naše postavy neopustí. 

Zachovávají si obě identity, které mají, jednu, která je jim vlastní souborem jejich historie 

a vlastností i druhou, která jim byla vnucena 

 

4.2.1. Kdo tomu velí 

 

 Otázka vlastní vůle se může zdát v případě, že posloucháte někoho, kdo vám velí, 

složitá. Postavení mocných, kteří rozhodují o činech svých podřízených a dávají rozkazy, 

které by se měly plnit, zdánlivě nedává příliš mnoho prostoru vlastní vůli a činům. Právě 

otázka, kdo tomu ve skutečnosti velí, nás provází celým románem, jelikož ačkoliv je jasně 

dané, kdo je velitel, už není vždy jasné, podle toho, kdo situaci řídí. 

Šalamoun ještě spí, pane, Takže teď tady velí slon, zeptal se velitel rozzlobeně 

a pobaveně zároveň. To ne, pane, ale určitě si vzpomínáte, jak jsem říkal, že aby to 

fungovalo, přiznávám, že vůbec netuším, jak jsem na takové slovo přišel, měli 

bychom se přizpůsobit šalamounovým potřebám a zvykům. Ano, a co má být, zeptal 

se velitel, který už ztrácel trpělivost.41 

Otázka, „kdo tomu velí“, se může zdát velmi jednoduchá a odpověď na ni by měla být 

jasná. V průběhu románu se ale odpověď, a především snadnost ji určit mění. Na prvních 

stranách románu bychom chtěli říct, že velí ten, kdo má nejvyšší postavení v situaci, tedy král, 

nebo později velitel. Hned po pár stranách ale zjišťujeme, že velet slonovi není tak snadné, 

jako velet člověku, jelikož jednoduše neposlouchá rozkazy. Rozčarování velitele nad tím, že 

musí čekat, než se probudí slon, aby mohl dál vést svoji výpravu, je očividné a dalo by se říci, 

že i na místě. Velitel si své velení musel nějakým způsobem zasloužit, hierarchie společnosti 

mu dává jisté postavení, které by měl každý dodržet. Jenže slon není člověk a na postavení ve 

společnosti si nepotrpí ani trochu. V této části románu se tedy zdá, že slon je tím, podle 

kterého se všechno řídí a řídit bude, tedy zároveň tím, kdo velí. Po celou dobu románu 

můžeme ve slonovi pozorovat alegorii svobodného člověka, který na své cestě někdy dělá, co 

on chce a okolní svět se mu přizpůsobuje, jako právě v této krátké ukázce, jako by byl malé 

dítě, podle jehož potřeb je nutné řídit rytmus dne. V dalších částech můžeme vidět, že slon 

udělá něco, co se od něj čeká, nechá se naučit novému triku, aby pomohl svému mahutovi 

a ušetřil ho tak nepříjemností tím, že na poměrně jednoduchý povel poklekne. Rozhodl se 
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k tomu, že ho poslechne sám, nebyl ani bit ani mu nebylo vyhrožováno, pouze splnil vroucí 

prosbu svého nejbližšího člověka, který pro něj zařizuje vše, co potřebuje.  

Znamená to, že son se sám od sebe rozhodl pokleknout před vraty baziliky. Takhle 

přesně bych to neformuloval, pane. A jak bys to formuloval, otázal se arcivévoda. 

Sulejmana jsem tam dovedl já. Předpokládal jsem, že tak nějak to bylo, to pro mne 

není nová informace, mě zajímá, v čí hlavě se zrodil ten nápad. V mojí, pane, jen jsem 

slona musel naučit, aby si na můj povel klekl.42 

 

Dalším, na koho bychom mohli ukázat jako na velitele je mahut, který na slonovi sedí, 

může a někdy dokonce musí ovlivňovat další slonovi kroky. Když vezmeme v potaz 

myšlenku, že slon jakožto zvíře nemůže mluvit, mahut je tím, kdo dodává slova jeho činům 

a tím jim částečně přidává význam. Na základě tohoto faktu by se chtělo říct, že mahut sedící 

na slonovi, podle kterého je třeba se řídit, velí celé výpravě, neboť je jakýmsi prostředníkem 

komunikace mezi slonem a výpravou. Zároveň jeho pozice na hřbetu slona opticky vypadá 

jako nejvyšší možné postavení, vyšší, než jakého kdy mohou dosáhnout velitelé, králové, 

nebo arcivévoda. Dokonce i filozofické otázky, které si mahut pokládá během cesty a nad 

kterými se zamýšlí, by mohly naznačovat, že je Subhro nejen tím, kdo velí 

spolucestovatelům, ale i tím, kdo určuje ideologické směřování 

A arcivévoda řekl, Děkuji, že jsi zabránil tragédii. Já nic neudělal, pane, veškerou 

zásluhu má sulejman. Zřejmě to tak bude, nicméně myslím, že jsi mu trochu pomohl. 

Udělal jsem, co jsem mohl, pane, od toho jsem mahut. Kdyby všichni lidé dělali, co 

mohou, jistě by bylo na světě líp.43 

Nejlepší by bylo, kdybychom teď prostě odešli, myslí si mahut. Ale slon měl jiný 

názor. Když projev skončil a kapitán přistoupil k subhrovi, a chtěl ho obejmout, udělal 

šalamoun dva kroky kupředu a koncem chobotu, který je citlivý skoro jako rty, se 

dotkl vojákova ramene.44 

 

V těchto dvou ukázkách si můžeme všimnout, že pozice pána a poslouchajícího není 

mezi mahutem a slonem úplně jasná. Ačkoliv víme, že se mahut několikrát během cesty 

pokouší slonovi něco poručit nebo rozkázat a slon ho poslechne, jako by byl mahut jeho 

pánem, v situacích výše popsaných jedná slon podle vlastního uvážení, jako by si byl pánem 

sám sobě. Ve dvojici slon a mahut si myslíme, má hlavní slovo slon, na kterém závisí, nakolik 

 
42 SARAMAGO, 2018, s. 136 
43 SARAMAGO, 2018, s. 175 
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svého mahuta poslechne a nakolik půjde proti jeho přáním a představám. Gesto, ať už milého 

rozloučení s portugalskými vojáky, nebo zázraku zachránění malé holčičky, je zásluhou 

především slona, který se rozhodl svou vlastní vůlí. Vlastní vůle je sice ovlivněna našim 

okolím, nicméně finální rozhodnutí závisí na tom, kdo ho učiní, jak vysvětluje ve své knize 

Daniel Dennett. „Podle převládajících postojů společnosti jste povinni držet krok 

s nejnovějšími postupy u všech záležitostí, za které přebíráte zodpovědnost.“45  

 

 

4.1. Vědomí smrti a konce 
 

  Otázkou historickou i filozofickou je náhled na osud, především pak na jeho konec. 

Vědomí pomíjivosti života a přiznání si smrti je otázkou, kterou můžeme přijmout, nikoliv 

však ovlivnit. Smrt může být také historickou událostí, nebo naopak zlomem, který mění 

náhled okolí na jednotlivou lidskou osobnost.  

A už tu máme nebožáka, který se rozplývá v dících a přísahá vděčnost až do konce 

života, až se ho mahut rozhodl zeptat, Co ten slon vlastně udělal, že jsi mu tolik 

vděčný. Nebýt jeho, umřel bych zimou nebo by mě sežrali vlci. A jak to dokázal, když 

se odtud nehnul od chvíle, co se probudil. Nemusel nikam chodit, stačilo, když 

zatroubil chobotem, byl jsem ztracený v mlze a jeho hlas mě zachránil.46 

 

V této části můžeme pozorovat nikoliv přicházející smrt ale radost z uniknutí osudu. 

To, co se pro jiné zdá být normálním chováním slona, který si jen tak stojí po svém 

probuzení, pro jiného znamená únik před jistou smrtí uprostřed mlhy. Podle Mariany de 

Matos Gonçalvesové koresponduje tato část textu částečně se situací autora samotného, který 

údajně během psaní románu prodělal vážnou nemoc, ze které se vyléčil. Pasáž o ztraceném 

vojákovi v mlze, který díky slonovi nalezl cestu zpět a unikl tak smrti, má být metaforou jeho 

vyléčení se z nemoci a útěku před vlastní smrtí. Naděje a štěstí v hlase nalezeného děkujícího 

vojáka má korespondovat s autorovou vlastní úlevou nad přežitím nemoci. Troubení slona, 

které nedopustilo vojákovu smrt, je pak alegorií hlasu autorovy ženy Pilar. Ta ho podle jeho 

vlastních slov ve věnování knihy nenechala zemřít, ačkoliv byl vážně nemocný. Slon zde 

 
45 „You are obligated by the prevailing attitudes of society to keep up with the latest know-how on all matters 

over which you wish to excercise some responsibility.“ 

DENNETT, 2003, s. 299 
46 SARAMAGO, 2018, s. 66 
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symbolizuje také vzkříšení ztraceného jedince, dovedení ho zpět na správnou cestu. Vzkříšení 

může být vnímáno nejen jako únik smrti, ale také jako druhá možnost pro osobnost vojáka, 

aby změnil svůj přístup k životu.  

Slon zemřel necelé dva roky poté, zase byla zima, psal se poslední měsíc roku tisíc pět 

set padesát tři. (…) Kromě toho, že šalamouna stáhli z kůže, mu uřízli přední nohy, 

které poté, co je vyčistili a vyčinili, měly stát u vstupu do paláce a sloužit jako stojan 

na vycházkové i vojenské hole, deštníky a slunečníky. Jak vidno, nebylo šalamounovi 

k ničemu, že si kleknul.47 

Význam slona, který byl v průběhu celého románu tou nejdůležitější postavou, s jeho 

smrtí takřka zmizel. To, jakým způsobem s ním bylo naloženo po jeho smrti, dokazuje neúctu, 

kterou k němu pociťovali. Ačkoliv byl během cesty zkrášlován čabrakou, kterou mu 

arcivévoda nechal speciálně udělat, a po příchodu oslavován jako tvůrce zázraku, nic mu to 

nepomohlo k tomu, aby s ním nebylo nakládáno pouze jako s uloveným exotickým zvířetem. 

Držák na hole, dehonestace ostatků majestátního zvířete, by mohla být jen stěží považována 

za posmrtnou poctu a památku. Pomíjivost slávy a významu je na tomto krátkém kousku 

velmi dobře demonstrována. Slon, který po celý román reprezentoval lidský osud, jak ostatně 

řekl sám Saramago, má i stejný konec. Každý člověk míří ke smrti, po níž nutně následuje 

alespoň částečné zapomnění. Význam činů, které byly vykonány během života, v případě 

šalamouna například pokleknutí před bazilikou, si s sebou po smrti nikdo nemůže nést. Na 

příkladu smrti šalamouna můžeme demonstrovat i riziko malých dějin, neboť smrt těch, na 

které historie zapomíná, nebývá zaznamenána. Ironie, s kterou je smrt slona popisována a i to, 

jaký přístup zvolila arcivévodova rodina k jeho ostatkům, naznačuje, myslíme si, 

problematiku nevýznamnosti jedince pro společnost. Ani významnější jedinci po své smrti 

neznamenají pro společnost mnoho, ne-li nic. Ještě snadněji ale můžeme demonstrovat malé 

dějiny a jejich konec na tom, co víme o konci příběhu mahuta Subhra. „Oznámil, že se vrací 

do lisabonu, ale nejsou žádné zprávy o tom, že by do portugalska dorazil. Buď změnil názor, 

nebo zemřel cestou.“48  

 Osoba ponižovaná na úroveň zvířete, okolím často nepochopená, má stejný konec jako 

celý osud. Jelikož nebyl pro dějiny významný ničím jiným než tím, že byl doprovodem slona-

daru, po smrti zvířete už po něm nezbyla ani stopa. Ačkoliv by se mohlo zdát, že hodnota jeho 

osobnosti postupně během příběhu stoupala a jeho hrdinské činy společně se slonem by si 

zasluhovaly uznání, toto zdání je pomíjivé a trvá jen tak dlouho, dokud je pravý původce 

 
47 SARAMAGO, 2018, s. 176 
48 SARAMAGO, 2018, s. 176 
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všech oněch činů naživu. Po konci vyprávění malých dějin už není, kdo a jak by je přenášel 

dál, a tak s nositelem příběhu končí i sám příběh. Vyjádření, které autor použil k tomu, aby 

čtenářovi sdělil osud mahuta, podle našeho názoru koresponduje s předmluvou, respektive 

úvodní větou celé knihy: „vždy dojdeme do místa, kde nás čekají.“ Tuto svou myšlenku autor 

vysvětlil také v rozhovoru pro Jornal de Notícias49, kde říká, že místo, na kterém nás všichni 

čekají, je místem smrti. Smrt je koncem cesty života a to, že se Subhro rozhodl vydat na cestu 

zpět, odkud vyšel, koresponduje s myšlenkou doputování na místo, „kde nás čekají“. 

 

  

 
49 „E o que é que nos espera? A morte, simplesmente. Poderia parecer gratuita, sem sentido, a descrição, 

que não é exactamente uma descrição, porque é a invenção de uma viagem, mas se a olharmos deste ponto 

de vista, como uma metáfora, da vida em geral mas em particular da vida humana, creio que o livro 

funciona", comentou.“ 

CORDEIRO, Ana Nunes, "A Viagem do Elefante" é uma metáfora da vida humana, Jornal de Notícias, 2008 
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5. Kain  

 

Román Kain vyšel v Portugalsku v roce 2009 a je posledním románem spisovatele 

Josého Saramaga. Český překlad Lady Weissové vyšel v roce 2011 i s doslovem 

překladatelky. Román přináší známé příběhy z Bible, které autor převypravuje a dodává jim 

nový rozměr. Postmoderní přístup narušování známých příběhů, ze kterého autor vychází, 

nabízí čtenářovi novou perspektivu, která umožňuje vznik filosofických otázek a napadání 

církevních dogmat, jaké by nemělo být za standardních podmínek možné. Příběh začíná 

vyhnáním Adama a Evy z ráje a jejich následným životem na zemi. Ve chvíli, kdy do jejich 

života vstupují děti Kain a Abel, začíná i nekončící dialog mezi Kainem a Bohem. Po vraždě 

bratra Abela je Kain Bohem souzen, nicméně jejich rozprava dospěje ke kompromisu, Kain 

získává znamení a boží ochranu, jeho trestem však bude neustávající bloudění po zemi, 

chaoticky mezi prostory a biblickými časy. Síla, která Kaina přenáší, není v románu přesně 

popsána, jedná se o jakési puzení, zvedá se vítr, díky kterému postava zjistí, že je čas jít dál. 

Často se před ní objeví cesta, nebo se přenese během spánku či rozjímání. Společně s Kainem 

je čtenář svědkem alternativních verzí biblických příběhů o zabití Abela, obětování Izáka, 

o Sodomě a Gomoře, o Lilith, o Jobovi, o Noemově arše a dalších. Všechny příběhy, které 

v románu nalezneme, jsou nahlíženy z netradičního úhlu společenského vyvrhele, který 

tehdejší dogmata stanovená církví staví do jiného světla. Kniha je rozdělena celkem do 

třinácti kapitol, které nemají název, jsou označeny pouze čísly.  

Postava Kaina v průběhu románu prochází vývojem, ve kterém se z typického 

biblického zatracence stává čtenářovi sympatickým antihrdinou, který opovrhuje autoritou 

Boha i světskou mocí. Snaží se bojovat za správnost, čestnost a především svobodu. Činí tak 

spíše důsledkem okolností, ve kterých se nalézá, nemůžeme tedy říct, že by byl prvoplánovým 

rebelem. V průběhu celého románu narušuje biblické příběhy a dle našeho názoru se stává 

jakýmsi autorovým nástrojem jejich postmoderního čtení. Pomocí Kainových otázek, narážek 

a ironických komentářů otřásá autor nejen katolickým učením, ale i způsobem, jakým 

například fungují absolutistické společnosti.50  

 
50 Saramagova tvorba se dočkala výrazné kritiky, která neustává ani po jeho smrti. V článku „José Saramago: a 

escrita de um Nobel é feita só de virtudes?“ periodika Observador Carlos Maria Bobone přináší náhled na 

autorovu tvorbu osm let po jeho smrti. Podle Boboneho rozsáhlé Saramagovo dílo pobuřuje nejen představitele 

církve po celém světě, ale především Portugalce, jelikož autor nešetří kritikou své země. Jeden z pravděpodobně 

největších spisovatelů Portugalska 20. století čelí také největší kritice, která u některých hraničí až s odporem. 

Srov. BOBONE, Carlos Maria, „José Saramago: a escrita de um Nobel é feita só de virtudes?“ In Observador 
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S Kainem se čtenář přesouvá příběhy starého zákona zdánlivě na přeskáčku, pravdou 

ale je, že skrze původní příběhy postupujeme na základě rostoucího počtu obětí katastrof 

nejen přírodních způsobených Bohem, ale i vyvolaných válečných konfliktů, či sporů mezi 

jednotlivci. Právě díky přesunům v čase, které se dějí jakoby mrknutím oka, se může zdát 

stavba románu komplikovaná, jelikož sama postava Kaina nikdy není dopředu obeznámena 

s tím, kam, do jaké doby a proč se přesunula. „Kain neví, kde je, netuší, zda ho osel poveze 

po jedné z mnoha cest minulosti či po nějaké úzké pěšince budoucnosti, nebo jestli jen prostě 

vykročí do nějaké další přítomnosti, která se mu dosud nedala poznat.“51 V každé 

z Kainových alternativních přítomností můžeme sledovat alegorii starozákonních příběhů, 

které jsou vždy doplněny o důraznou kritiku církve a ironický humor. Saramago v románu 

neupírá Bohu jeho velikost a schopnosti, nicméně se snaží vykreslit jeho postavu lidskými 

vlastnostmi jako je zášť, pomstychtivost, marnost, nebo krutost.  

Ačkoliv se tato kniha pozastavuje nad jistou nelogičností biblických příběhů a napadá 

křesťanská dogmata, není kritikou bible jako takové. Slouží především jako podklad pro 

otázky přesahující do společenských problémů, stejně jako u jiných Saramagových románů 

historie. Na pozadí motivu všemocného Boha vyvstávají znepokojující otázky, které se dají 

vztáhnout na jakoukoliv dobu, „kdo je hoden života?“, „Kdo stanovuje pravidla?“, 

a převedším alarmující fakt, že slepá masa nikdy nejde k pozitivnímu cíli. Bůh v tomto 

románu slouží jako metafora pro absolutistické vůdce, kteří nedávají prostor pro vlastní 

svobodnou vůli, ale vyžadují naprosté následování bez odporu a otázek. Tento příklad 

absolutní moci má nejspíš nastínit riziko, které za podobným fungováním společnosti 

následovníků skrývá.  

V této kapitole práce se budeme zabývat především konfliktem mezi svobodnou vůli 

a vyšší mocí. Na základě ukázek z románu Kain, ve kterém je vyšší moc reprezentována 

postavou boha, se pokusíme demonstrovat problematiku svobodné vůle v jednání podřízených 

lidí. Pro tento účel, především pro demonstraci metafory společnosti jsme vybrali studii od 

Marcia Luiz Fernandese a Darleysona de Carvalho O Romance Caim e o Debate Teológico 

Contemporâneo, která se zabývá obrazem společnosti reprezentovaným v románu Kain. Dalšími 

důležitými zdroji pro tuto kapitolu bude studie Marcia Cappelli A teologia às avessas de José 

Saramago em Caim, rozhovory s autorem a rozbory Saramagova díla publikované v knize José 

Saramago od Any Pauly Arnautové a filozofický základ vycházející z debaty ve výše zmíněné knize 

Daniela Dennetta. 

 
51 SARAMAGO, 2011, s. 103 



 
 

35 
 

5.1.1. Kain jako literární postava 

 

Saramago zvolil biblickou postavu, jejíž zobrazení se v literatuře vyskytuje poměrně často. 

Jak nás upozorňuje Lada Weissová ve svém doslovu k českému překladu Saramagova 

románu, můžeme najít bezpočet variací starého příběhu o vině, spravedlnosti, dobru a zlu 

a v každé z nich bude mít Kain trochu jinou roli.52 Kdybychom chtěli připodobnit 

Saramagova vzpurného a zároveň nadčasového hrdinu, který shromažďuje podobu celého 

románu odsouzeníhodné činy, našli bychom část z něj v každé známé verzi Kaina, nikdy však 

celého. Když se podíváme na asi nejznámější postavu Kaina mluvícího ve verších od George 

Gordona Byrona (Kain, 1896, přel. Josef Durlík), najdeme v něm zpochybňování boží 

autority a moci, stejně jako vzpouru smrtelníka proti osudu a boží vůli, nicméně to je vše, čím 

by mohly být postavy podobné. Ačkoliv i Byronův Kain je bojovníkem za práva celého 

lidstva, nemůžeme v něm najít ironického Kaina Saramagova, který se snaží Bohu dokázat 

jeho mocenskou chybu a špatné vlastnosti a při obžalobě argumentuje jeho činy. Tuto 

společnou vlastnost většiny literárních Kainů sdílí i ten Baudelairův, který se snaží svrhnout 

autoritu boha. Postava, kterou představuje Baudelaire ve své básni Kain a Abel (báseň ve 

sbírce Květy zla, 1857) má ale za hnací sílu zášť, ačkoliv jeho touha svrhnout boha je spíše 

touhou osvobodit společnost než vyhrát osobní spor, v čemž nacházíme shodu s postavou 

románu. V doslovu se mimo jiné dočteme i o intepretaci rabiho „Izáka ben Jehudy, jehož 

Kain se velmi podobá Kainu Saramagovu: Kain zabil Ábela, aby zranil tohoto Boha v jeho 

zálibě a jeho požehnání a aby Hospodina varoval, že nebude trpět jeho nespravedlnost.“53 

 

  

 
52 WEISSOVÁ, Lada in SARAMAGO, José, Kain, 2011. přel. Lada WEISSOVÁ, Praha: Plus, s. 149 
53 WEISSOVÁ, s. 149 



 
 

36 
 

5.2. Bible pohledem Josého Saramaga  
 

 Román Kain se odehrává na pozadí příběhů starého zákona, které využívá jako 

situační prostředí pro vytváření fikčního světa, ve kterém je možné se dostat do alternativní 

reality a pozorovat tak situace známého prostředí s fikčními událostmi. „Fikční světy jsou 

imaginární alternativy aktuálního světa. Historické světy jsou kognitivní modely aktuální 

minulosti.“54 

Stejně jako nemůžeme říct, že by cílem románu Kain byla kritika bible jako takové, 

nemůžeme ani říct, že by se jednalo o parodii. „V souladu s úvahami předestřenými Lindou 

Hutcheon, „parodie hledá v podstatě rozdíly ve svém vztahu ke svému modelu”, zatímco, „pastiš 

zachází spíše s podobnostmi a korespondencí.”55 Cílem tohoto románu není odlišit se od 

původního díla, jako spíše rozvinout novým pohledem jeho původní myšlenku a dodat tak 

nový náhled na známé skutečnosti. Postup, který Saramago využívá, nabízí nové nahlížení 

příběhů tak, abychom s jistotou poznali, o jaké příběhy se jedná. Tento postmoderní přístup 

umožňuje mísení fikce se známým příběhem a vytváří tak alternativní průběh známých 

příběhů. Přesto pokud se podíváme na jednotlivé jednání postav, jsme schopni rozeznat 

autorovu invenci v jejich jednání. U některých postav je tento postup zřetelný, například 

u Kaina, jiné naopak odpovídají svým jednáním protějškům z Bible, podle kterých byli 

vytvořeni tak, aby podtrhly autorův apel. 

 V tomto případě Bible slouží stejně, jako historie velkých dějin v dalších 

Saramagových románech, jako je například Putování jednoho slona, nebo 

Baltasar a Blimunda. Postavy, které v příběhu nalézáme, neodpovídají zcela svým biblickým 

protějškům, ale jedná se o jejich alternativní podoby. Saramago pohlíží na historii jako na 

něco, co musí být nutně dílčí, jelikož není možné zachytit všechno a všechny v okolí každé 

události. „Možná se daleko více obávám faktu, že je historie částečná. Jaký život by mohl být, 

kdyby nebylo kulky nebo nehody“56 Ve své knize zmiňuje Ana Paula Arnautová mimo jiné 

rozhovor s José Saramagem, ve kterém řeší jeho vztah k historii a známým příběhům. Na 

základě tohoto rozhovoru a doplňujících poznámek je čtenář pravděpodobně lépe schopen 

 
54 DOLEŽEL, 2008, s. 40 
55 “No âmbito das considerações tecidas por Linda Hutcheon, “a paródia procure de facto a diferenciação no seu 

relacionamento com a seu modelo” enquanto “o pastiche opera mais por semelhança e correspondência.” 

ARNAUT, Ana Paula, José Saramago. Lisboa: Edições 70, Lda., 2008, s. 209 
56“Talvez a mim me preocupe muito mais o facto de a História ser parcelar. (…) Que vida podia ter sido aquela 

se não fosse um tiro ou um acidente?“ 

Saramago in ARNAUT, 2008, s. 124 
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pochopit autorovu potřebu převyprávět známé příběhy. Ačkoliv bible není záznamem historie, 

příběhy v ní obsažené provází kulturu celé naší společnosti, a proto je pro autora potřebné 

pokládat otázky, „co by se stalo, když“. Na základě těchto otázek a pochybností vzniká 

Saramagova potřeba postmoderně převypravovat, tedy vytvořit alternativní reality známých 

protějšků, ve kterých změnou části příběhu vytváří nový vývoj událostí. Tento postup využívá 

Saramago při tvorbě většiny svých historicko-fikčních próz, stejně jako v románu Kain. 

Postmoderní pohled na historické události typický pro autora odráží myšlenku menších 

příběhů, které nejsou popsány, stejně tak jako myšlenku příběhů, které by se mohly stát, 

alternativních světů a realit, které by nastaly, jestliže by se dílčí část příběhu udála jiným 

způsobem.  

Kdyby byly základní fyzikální konstanty i jen nepatrně odlišné, vznikl by jiný vesmír, 

nebo by nevznikl žádný (Rees, 1989) Brutus mohl nezabít Ceasara, Trockij se mohl 

stát vedoucím představitelem Sovětského svazu, Nixon mohl být prodavačem aut. 

Brutus, který nezabil Ceasara, Trockij-vůdce, Nixon-prodavač aut jsou možné 

protějšky Bruta, Trockého a Nixona historie.57 

Když se podíváme například na postavu Boha, v románu vystupuje jako postava 

s vlastnostmi nízkého charakteru, jako je egoismus, jízlivost, mstivost, nepozornost nebo 

například opomenutí a neschopnost přiznat svou chybu. „Tvůrci fikce praktikují radikálně 

neesencionalistickou sémantikou: mohou změnit dokonce i individuační vlastnosti 

historických postav, když je přenášejí do fikčního světa.“58 Tyto vlastnosti byly přidány 

autorem při přenášení biblické postavy do fikčního světa, kde tato postava reprezentuje jednu 

z možných variant sebe sama. 

Když si hospodin, známý také jako bůh, uvědomil, že adam a eva, na pohled naprosto 

dokonalí, nedokážou vydat ani slůvko, ba ani nejprimitivnější zvuk, určitě dostal na 

sebe hrozný vztek (…) v záchvatu vzteku, naprosto nečekaného u toho, který by mohl 

všechno vyřešit dalším rázným Budiž, (…) bez váhání a nemilosrdně vrazil hluboko 

do hrdla jazyk.59  

  Bůh, který je v románu představen se svým omylem hned na první straně, je Bůh 

nahlížený pochybujícím člověkem, který ho nepovažuje za bytost nadřazenou 

a všehoschopnou, ale za kohosi běžného, kdo stejně jako člověk nerad přiznává svůj omyl 

a rozčiluje se nad svými opomenutími. Zároveň tato postava není parodií biblického Boha, 

 
57 DOLEŽEL, 2008, s. 39 
58 DOLEŽEL, 2008, s. 44 
59 SARAMAGO, 2011, s. 11 
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funguje spíše jako typ, který reprezentuje obecného představitele moci ve společnosti, jež se 

dostává do konfliktu pravidel, které sám nastavuje. „...že naše vlastní děti jsou stejně dobré 

nebo špatné jako děti kohokoliv jiného, ať se nám to líbí nebo ne.“60 Naplněná představa 

Boha jako otce je autorem přenesena do světa lidí jako reprezentace jakéhokoliv rodiče, který 

je méně či více ochotný přiznat chyby vlastní a chyby vlastních dětí. Otec, stejně jako 

v našem románu Bůh je tím, kdo nastavuje pravidla chování společnosti, nebo rodiny a na 

základě těchto pravidel by měl každého, včetně sebe, soudit stejně.  

  V kapitole 11 můžeme sledovat polidštění Boha, které přechází až do popisu neřestí 

podobných těm lidským. Pro Kaina nepochopitelně se v této kapitole Bůh sází se satanem 

o to, co všechno snese jeho služebník Job. Sázka se postupně zvyšuje, Bůh ruku v ruce se 

satanem zkouší, co všechno Job vydrží, aniž by ztratil svou víru a bohabojnost. V jednu chvíli 

dovolí Bůh satanovi, aby zkusil, cokoliv chce. Satan se vrhne na majetek, stejně jako Jobovu 

rodinu, použije k tomu prostředky vlastní ale zároveň i takové, které by čtenář řekl, že náleží 

Bohu, jako je bouře, nebo dokonce boží oheň. „Takže satan si buď může dovolit mnohem víc, 

než jsme si mysleli, nebo před sebou máme tu nejhorší ukázku případu, kdy se mlčky, tedy 

v nejlepším případě mlčky, spolčilo dobro a zlo.“61 Ani jedna z nastíněných možností 

nevyznívá příliš dobře, protože buďto neplatí, že dobro převáží nad zlem, jelikož má zlo 

stejné prostředky jako dobro, anebo, co je možná ještě horší teorie, se dobro se zlem spojuje 

a v tom případě není ani čemu věřit. „Bůh nepotřebuje člověka k ničemu, až na to být 

Bohem.”62 Tato představa boha je kromě kritiky náboženské především kritikou 

společenskou. Hlavní apel, který v této myšlence můžeme vidět, je symbolikou vedoucího, 

někoho vysoce postaveného v kontrastu k mase. Jestliže bude společnost slepě věřit svým 

vůdcům a nebude ochotna připustit, že co se označuje za dobro, nemusí být nutně dobré a že 

prostředky správných i špatných se v konečném důsledku mohou stát stejnými, hrozí pád celé 

této společnosti. Stejně jako Bůh potřebuje člověka, aby měl komu býti Bohem, vůdce 

potřebuje společnost, aby měl komu velet. Je tady ale i kritika toho, co církev předkládá jako 

dogma, o kterém se nepochybuje.  

 
60 SARAMAGO, 2011, s. 14 
61 SARAMAGO, 2011, s. 117 
62 „Deus não precisa de homem para nada, exceto para ser Deus.”  

ARNAUT,2008, s. 88 

„Vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl, ale těsně před tím, než mu stačil proříznout hrdlo, ucítil, že ho 

někdo chytil za paži a současně uslyšel výkřik, Co to děláš, dědku zatracená, chceš zabít vlastního syna, chceš ho 

upálit, stále stejná historie, začíná to beránkem a končí vražděním těch, které bychom měli nejvíc milovat, 

Hospodin to nařídil, hospodin to nařídil, bránil se abraham, Mlč, nebo se neudržím, rozvaž chlapce, poklekli a 

popros o odpuštění, Co jsi zač, Jsem kain, anděl, který zachránil život izákovi.“ 

SARAMAGO, 2011, s. 70 
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  Kromě alegorického zobrazení společnosti můžeme v románu jasně rozeznat autorův 

kritický názor na katolickou církev, který je ostatně patrný i v románu Baltasar a Blimunda. 

Pochybovačnost, se kterou autor hledí na tuto náboženskou „instituci“ zřetelně podkládají 

autorův ateistický názor, silně podložený jeho levicovým zaměřením. 

 Společensko-náboženské kritice se v románu nevyhnou ani pomocníci Boha, například 

andělé. V kapitole 6, která parodizuje biblický příběh o Abrahamovi a Izákovi se dostáváme 

na pomezí racionálních až filozofických otázek, které napadají katolické přístupy.  

Anděl se zatvářil zkroušeně, Vážně mě mrzí, že jsem se zdržel, ale nemůžu za to, 

cestou se mi porouchalo pravé křídlo, nemávalo synchronizovaně s levým, takže jsem 

neustále měnil směr a bloudil, po pravdě řečeno mi bylo dost ouzko z toho, jak se sem 

dostanu, protože mi nedali přesný popis hory, na které mělo k oběti dojít, a trefil jsem 

se jako zázrakem jen s boží pomocí. Ale pozdě, opakoval kain.63  

Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten 

odvětil: „Tu jsem.“  

A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem 

poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“  

Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. 

Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.64  

Tato část odpovídá přesně otázce: „a co když“? V originálním příběhu stihne posel 

zachránit Izáka a prokázat tak, že boží zkouška byla úspěšná a dokázala Abrahamovu 

bohabojnost, aniž by nevinný došel újmy. Stejně jako z historických událostí vyvstávají 

otázky, co by se stalo s oním životem, kdyby nebylo té či oné nehody nebo rozhodnutí, 

nacházíme i otázky opačné, co kdyby někdo nestihl přijít, co kdyby nepřišla záchrana. 

V biblickém příběhu na této otázce stojí poměrně hodně životů, jelikož zkoušky boží jsou 

povětšinou velmi obtížné a často se v nich jedná o všechno. Anděl, tedy pomocník boha, který 

by neměl dělat chyby a měl by být nástrojem božím, se vymlouvá jako prostý člověk na 

okolnosti, které mu zamezily ve vykonání jeho úkolu. Rozdíl v tom, kdo Abrahama zastavil, 

není ale zásadní otázkou. Podle obou textů byl Abraham ochoten a schopen splnit svůj úkol, 

který od boha dostal. Můžeme se tedy ptát, zda doufal, že tento jeho skutek bude zastaven, 

což není velmi pravděpodobné anebo, zda si uvědomuje, že koná sám za sebe. Ačkoliv je 

rčení „děj se vůle boží“ velmi časté, není možné se oprostit od vlastních činů. To asi lze, ale 

před světským soudem nelze za ně nepřevzít odpovědnost, pokud není člověk nesvéprávný. 

Kdyby posel boží v bibli, popřípadě Kain v Saramagově románu nezakročil, byl by Abraham 

 
63 SARAMAGO, 2011, s. 70 
64 Genesis 22, v.11-13 dostupné z: http://biblenet.cz/ 

http://biblenet.cz/
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opravdu zabil svého syna. Kain se svým znamením výrazně vstupuje do děje. Ačkoliv 

můžeme polemizovat nad tím, kdo by nesl teoreticky vinu, zda Bůh proto, že žádal takovou 

oběť, nebo Abraham proto, že by čin vykonal, z praktického hlediska je odpověď, 

společenská i náboženská stejná: vinu nese ten, kdo čin spáchá.  

Povšimněme si té ironie, bratrovražda je spravedlivější než otec víry. V dialogu mezi 

Abrahamem a Izákem je kladen důraz na pochybnou povahu boha, kvůli žádosti, 

božské zášti, se bůh stává někým, kdo chybuje a nutí lidi k šílenství. Izák zakončuje 

dialog zajímavým výrokem: teď nejde o to, jestli jsem měl zemřít já, ačkoliv to je 

důležité, ale já se hlavně teď ptám, jestli nás skutečně řídí bůh stejně krutý jako baal, 

schopný pojídat vlastní děti, Kde jsi slyšel to jméno, Člověku se občas něco zdá, otče. 

Rozhovor mezi otcem a synem vyvolává diskuzi o iracionalitě některých 

náboženských praktik a určitých perspektivách boha.65  

 

 

 

5.1. Konflikt svobodné a boží vůle 
 

 Jedním z ústředních témat románu Kain je střet slepého následování boží vůle 

a racionálního rozvažování nad důsledky vlastního jednání. Jelikož Bůh dal všem lidem 

možnost se svobodně rozhodnout, zda zvolí zlo, nebo dobro, mohli bychom podotknout, že je 

tento střet bezpředmětný. Na druhou stranu je ale potřeba se zamyslet nad otázkou, zda zlo ve 

jménu božím je zlem či nikoliv a kolik skutků se dá omluvit vůlí boží, a tedy rozhodováním 

bez pravé možnosti výběru. Tato problematika je v knize postavami využita na obě strany. 

Postavou, která využívá boží vůle jakožto prostředku rozdělení viny je samotný Kain, který 

během několika střetů s Bohem odsuzuje jeho rozhodnutí a obviňuje ho minimálně ze 

spoluviny na veškerém násilí. Další postavy, které v románu potkáme, jako je například 

 
65 „Note-se a ironia, o fratricida é mais justo que o pai da fé. No diálogo entre Abraão e Isaac as ênfases dadas 

são quanto ao duvidoso caráter de deus devido ao pedido, o rancor da divindade, deus é alguém que erra 

e enlouquece as pessoas. Isaac encerra o diálogo com uma interessante afirmação: “Pai, a questão, embora a mim 

me importe muito, não é tanto ter eu morrido ou não, a questão é sermos governados por um senhor como este, 

tão cruel como baal, que devora os seus filhos, Onde foi que ouviste esse nome, A gente sonha, pai” 

(SARAMAGO, 2009, p. 83). A conversa entre pai e filho traz à tona a discussão da irracionalidade de certas 

práticas religiosas e de certas perspetivas acerca de deus.” 

FERNANDO; DE CARVALHO, 2016, s. 221 
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Abraham, využívají boží vůle jako omluvy svých činů jiným způsobem. Rozdíl spočívá 

v tom, zda je čin boží vůlí, anebo v něm nebylo Bohem zabráněno.  

Tak proč jsi mě chtěl podříznout jako jehně, naléhal chlapec (…) Byl to Hospodinův 

nápad, chtěl důkaz, Důkaz čeho, Mojí víry, mojí poslušnosti, Co je to za boha, který 

nařídí otci zabít vlastního syna66  

Rozhovor Abrahama se svým synem po odvráceném neštěstí poukazuje nejen na 

pochyby, které má Izák o Bohu, ale především můžeme pozorovat Abrahamův přístup 

k situaci, kdy se v podstatě zříká odpovědnosti za vlastní čin. Logicky vzato obviňuje Izák 

svého otce, jelikož jeho ruka byla ta, co držela nůž a chystala se obětovat vlastního syna. Ve 

stejnou chvíli se Abraham snaží zříct odpovědnosti za vlastní jednání, neboť následoval přání 

a rozkazy Boha, a tedy není vinen vlastním úmyslem. Otázka, která z této situace vyvstává, 

zní, kdo by byl za onu vraždu odpovědný, Abraham, nebo Bůh?  

Ale otázka zní, jestli jste zodpovědní za čin, který jste spáchali. Mohli bychom tu 

otázku postavit takto: mohli jste učinit jinak? Ale potom bychom nehledali svědectví 

metafyziků ani kvantových fyziků. Hledali bychom konkrétní důkazy vaší 

kompetence, anebo polehčující okolnosti.67  

  Na základě tvrzení, „mohl jsi udělat jinak“, bychom se mohli pokusit rozklíčovat čin 

Abrahama. Pokud se na situaci podíváme jeho očima, nemohl učinit jinak, jelikož by na něj 

Bůh seslal svůj hněv a velmi pravděpodobně by tak vše dopadlo ještě hůře. Z tohoto pohledu 

pak není, respektive by nebyl, za svůj čin odpovědný Abraham, jelikož byl vybídnut Bohem, 

kterého nelze neuposlechnout a neměl tedy na výběr. Jestliže přijmeme fakt, že Bohu nelze 

odporovat, potom tedy nejednal Abraham z vlastní svobodné vůle, ale pod nátlakem vůle 

někoho jiného. „Ten muž tam, to jsem nebyl já, při zdravém rozumu bych nic takového 

neudělal“68 Za takové situace nese vinu za případnou smrt Izáka Bůh, jelikož vybral těžkou 

zkoušku pro svého služebníka a bylo jen na něm, jestli stihne onen čin zastavit. Podíváme-li 

se ale na situaci očima Izáka anebo samotného Kaina, vypadá to, že měl Abraham určitě na 

vybranou minimálně se odvrátit od Boha, který je, jak říká Izák „stejně krutý jako baal, 

 
66 SARAMAGO, 2011, s. 71 
67 „But now the question is whether you are responsible for the act committed. We may frame the question 

“could you have done otherwise? “ but we wouldn’t then seek testimony from metaphysicians or quantum 

physicist. We would seek specific evidence of your competence, or extenuating circumstances.” 

DENNETT, 2003 
68 SARAMAGO, 2011, s. 72 
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schopný pojídat vlastní děti“69 Předpoklad, že existuje někdo, kdo může požadovat jakoukoliv 

oběť a musí se mu vyhovět je z pohledu racionalizovaných postav Saramagova románu dost 

těžko představitelná. „I dopouštět se omylů a zločinů, ptal se izák dál, Těch zejména“70 

Z pohledu Izáka ztrácí v tuto chvíli Bůh svou dokonalou a nadpřirozenou auru, stává se 

podobným obyčejnému člověku. Přichází o auru něčeho dokonalého a nadpřirozeného 

a získává lidské vlastnosti, tím i přichází o jakousi všeobecnou podporu a následování mas. 

Pro Izáka je totiž nepochopitelné, proč by Bůh lidem ubližoval, a jelikož se nedokáže 

ztotožnit s touto myšlenkou, „odvrací se“ od své víry. 

 Další pohled na tuto situaci, který bohužel nemáme v knize zpodobněn, by byl pohled 

Boha, který onu zkoušku určil. Boží zkoušky jsou těžké z principu ověření pravé víry, 

a jelikož k oné vraždě nedošlo, může být Bůh spokojený. V konečném důsledku, jak říká 

i anděl, který přiletí na osudné místo pozdě, nezáleží na tom, kdo zadržel Abrahamovu ruku. 

„Hospodin by našel jiný způsob, jak tě zachránit, pravděpodobně už věděl, že anděl to 

nestihne a poslal tam toho druhého.“71 

To je pravda hospodine, ale neputoval jsem z vlastní vůle, takže se chci zeptat, jestli 

i ty věčné změny, kdy jsem se přemisťoval z jedné přítomnosti do jiné, která už byla 

nebo naopak teprve nastane, nakonec nejsou tvým dílem, Ne, s tím nemám nic 

společného, nezabývám se takovými primitivními triky a kouzly 72  

 V této části románu se samotná postava Kaina zmiňuje, že nemůže ovlivnit své konání 

a je přesouvaná z místa na místo, za času do času bez vlastního přičinění. Nemůžeme říct, že 

by se Kain během svého putování nerozhodoval sám, velmi často se buřičsky protiví tomu, co 

by se od něj očekávalo, snaží se rozporovat známé příběhy a narušit tak linku, která byla 

zamýšlena Bohem. Po celé jeho cestě ale pozorujeme, že přesto existuje jakási neviditelná 

síla, která ho vždy táhne z místa na místo, když nastává čas jeho odchodu. Nejsme z děje 

schopni určit, jakým způsobem se Kain přesouvá, většinou usne a probudí se v jiném světě, ať 

už usíná na svém oslu anebo někde v křoví, kdy se před ním záhadně objeví cesta, která ho 

dovede na další událost. Jeho putování se zdá být řízené někým shůry, nicméně se dozvídáme, 

že Bůh není tím, kdo by ho posílal prožívat všechny hrůzy lidstva. Naopak se Bůh přiznává, 

že pravděpodobně existuje něco nad ním, co posílá Kaina, aby viděl veškeré jeho činy proti 

klasickým lidským zákonům. „připouštíš tedy, že ve vesmíru existuje někdo další a mocnější 

 
69 SARAMAGO, 2011, s. 72 
70 SARAMAGO, 2011, s. 72 
71 SARAMAGO, 2011, s. 72 
72 SARAMAGO,2011, s. 127 
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než ty, Možná, nezabývám se komentáři ke kdejaké potulné transcendenci.“73 Vymezení toho, 

kde se Kain ocitne, ovšem nijak neurčuje, jak se bude na daném místě chovat a co tam udělá. 

Dennett v knize Freedom evolves prezentuje názor Chisholma, který říká že: „Když děláme 

to, co děláme, způsobujeme/podmiňujeme dění některých událostí, přitom nic ani nikdo 

nepodmiňuje nás, abychom toto dění způsobili.“74 Můžeme říci, že žijeme ve světě, který je 

jistým způsobem determinovaný a vystavěný na základech společnosti, vzdělání, kultury 

a náboženství, které každého z nás ovlivňuje. Přesto je možné ovlivnit vlastní rozhodnutí 

v každé situaci, jelikož žádný přístup nám nedává pouze jedinou správnou odpověď. Rámec 

určující události, do kterých je Kain přenášen, převzal Saramago z biblických příběhů starého 

zákona, je pro nás tedy snazší určit, jak by měl příběh správně proběhnout a kde můžeme najít 

autorovu invenci promítnutou do postav. Právě tato invence ukazuje svobodnou vůli postavy, 

která ačkoliv přichází do přesně vymezené situace, jež má zdánlivě naplánovaný průběh, 

dokáže svým přístupem narušit běh událostí a tím způsobit události jiné.  

Kain nepřichází jako pouhý pozorovatel, ale snaží se zasahovat do mezních 

dramatických situací a zabránit tak obětem na životech. Jeho přístup k realitám, ve kterých se 

nachází, není plánovaný, jedná se spíše o momentální rozhodnutí zakročit, které pramení 

z jeho vlastního přesvědčení a svobodné vůle. Nestačí mu status pouhého pozorovatele, který 

je přemisťován mezi alternativními realitami, ale přináší vlastní řešení a vystupuje tak 

z pozice pouhého pasivního přihlížejícího.  

 

5.1.1. Hovory s Bohem 

  

 Jedním z prostředků, které Saramago používá k přiblížení problematiky 

bezvýhradného následování moci, jsou rozhovory s Bohem. Tím, kdo nejčastěji s Bohem 

debatuje, v podstatě se spíše hádá a přednáší svůj monolog plný obžaloby, je postava Kaina. 

Hádka Kaina s Bohem udržuje rámec románu, provádí nás jako červená nit, drží linku, ke 

které se stále vracíme.  

 
73 SARAMAGO, 2011, s. 127 
74“In doing what we do, we cause certain events to happen, and nothing-or no one-causes us to cause those 

events to happen.” Chisholm, Roderick. Human freedom and the Self. 1964, Oxford: Oxford press, s. 32 

DENNETT, 2003, s. 100  
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„Jsem nejvyšším pánem nad všemi věcmi, Teď už jen dodej, že i nad vším živím, ale 

já ani moje svoboda ti nepatříme“75 Tímto dohadováním začíná putování Kaina, který byl 

potrestán Bohem za své provinění, ale zároveň věcný spor o odpovědnost a vinu, jež mezi 

sebou Kain s Bohem vedou. Hned v prvních chvílích vidíme, že se Kain odmítá zříci své 

vlastní vůle, stejně jako sebe samotného. Nemůže ale existovat vůle bez odpovědnosti a v tuto 

chvíli je Kain stejně vinen jako Bůh, jelikož jeden mohl zabránit vraždě, ale neudělal to a 

druhý ji vykonal. „Stejně jako ses ty svobodně rozhodl a nechal mě, abych zabil ábela, 

ačkoliv jsi tomu mohl zabránit, stačilo, aby ses na chvíli zbavil své neomylnosti (…) abys byl 

na chvíli skutečně milosrdný“76 Obžaloba, kterou Kain vznáší je přítomná po celý průběh 

románu a ukazuje přístup omylného člověka, který v nejhorších chvílích, ačkoliv zná svou 

odpovědnost za činy, vidí chyby i v konání jiných a snaží se tak svou odpovědnost částečně 

rozdělit. Vezmeme-li v potaz myšlenku, že Bůh je všemocný a neomylný, pak pro něj bylo 

možné Ábela zachránit stejně tak, jako pro něj bylo možné přijmout oběti obou bratrů 

a nevytvořit tak záminku pro spor.  

„Zabil jsem ábela, protože jsem nemohl zabít tebe, ale pro mě jsi mrtvý ty“77 

Nejzávaznější odsouzení v celém románu je právě to, které vyřkl Kain nad Bohem. Nejedná 

se pouze o pomstu, ale především o metaforické zničení Boha. Kromě přenesení odpovědnosti 

přenáší Kain i váhu svého činu. Jelikož pro něj není fyzicky možné, aby se pomstil Bohu za 

jeho nespravedlnost, pomstí se prostřednictvím svého bratra, tedy vezme Bohu toho, kterého 

měl raději. Ve chvíli, kdy zabil svého bratra, zabil přeneseně Boha v sobě, neboť od té chvíle 

už nevěří v boží spravedlnost, stejně tak jako hledá chybu v každém rozhodnutí. „Každý 

člověk, který zemře, představuje i jednu ze smrtí Boha. Až zemře i poslední člověk, Bůh už se 

neprobudí.“78 Kain se v tuto chvíli stává tvůrcem fikčního světa, ve kterém jedna osoba 

zastupuje druhou. Stvořil tedy alternativní realitu, ve které je Ábel Bohem a v této realitě pak 

Boha zabil. Tím, kdo zemřel v této realitě, je Bůh. A právě tuto informaci Kain přenáší zpět 

do světa, ve kterém se nachází. 

Projevem malichernosti, se kterou si Bůh vybral dar jen jednoho a druhého odmítl, 

ukázal své lidské vlastnosti, a tak zničil v Kainovi představu spravedlivého pána, který je 

milosrdný a uznává všechny bytosti, které stvořil. „Uznáváš tedy svůj díl viny, Uznávám, ale 

 
75 SARAMAGO, 2011, s. 31 
76 SARAMAGO, 2011, s. 31 
77 SARAMAGO, 2011, s. 31 
78 „Cada homem que morre é uma morte de Deus. E quando o último homem morrer, Deus não ressuscitará” 

ARNAUT, 2008, s. 88 
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nikomu to neříkej, zůstane to jako tajemství mezi kainem a bohem (…) má vina tě nezbavuje 

té tvé a trest přijde“79 Rezignace, kterou můžeme na Bohově přístupu vidět je patrná nejen 

z argumentace, kterou Kain používá, ale také z uvědomění, že bez rámce není činu.  

  Rozhovor s Bohem není ostatně neobvyklý ani v samotné Bibli, když se podíváme na 

příběh o Sodomě a Gomoře, můžeme vidět, že se Bůh baví o svých úmyslech se svými 

služebníky a že je svolný k milosrdenství. Sarmagova inovace přichází především ve stylu, 

jakým je rozhovor veden. Postavy románu Kain nerozmlouvají s Bohem smířlivě a bojácně, 

ale nešetří urážkami, nadávkami a pochybami o božích rozhodnutích.  

Tehdy abraham položil hospodinovi tři otázky, Copak smeteš s  ničemnými také 

spravedlivé, možná je v tom městě padesát spravedlivých, smeteš je také, 

neušetříš město kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou. A pokračoval, 

takovou věc bys nikdy neudělal, hospodine, usmrtit s  ničemnými také 

spravedlivého, to by se pak spravedlivý rovnal ničemnému, cožpak ty jako 

soudce vší země nebudeš jednat podle práva. Na to hospodin odpověděl, najdu-

li v tom městě, v sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to 

místo. Povzbuzený abraham s nadějí pokračoval, Pohleď, prosím odvažuji se 

mluvit ke svému pánu, ačkoliv jsem prach a popel, možná že bude do těch 

padesáti spravedlivých pět chybět, zničíš kvůli těm pěti celé město. Hospodin 

odpověděl, Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět. Abraham se rozhodl kout 

železo, dokud je žhavé, Co když se jich tam najde jen čtyřicet, Neudělám to 

kvůli těm čtyřiceti, A co když se jich tam najde jen třicet, Neudělám to, najdu-

li jich tam třicet, Co když se jich najde jen dvacet, nedal si pokoj abraham, 

Nezničím je kvůli těm dvaceti, A abraham se odvážil zeptat, Ať prosím můj 

pán nehněvá, když promluvím ještě jednou, Mluv, vyzval ho hospodin, Co 

když se tam najde jen deset nevinných lidí a hospodin odpověděl, Nezničím je 

kvůli těm deseti.80 

Hospodin odvětil: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, 

prominu kvůli nim celému místu.“ 

Abraham pokračoval: „Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach 
a popel: 

Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch 

pět celé město?“ Odvětil: „Nezahladím, najdu-li jich tam čtyřicet pět.“ 
On však k němu mluvil ještě dále: „Možná, že se jich tam najde čtyřicet.“ 

Pravil: „Neudělám to kvůli těm čtyřiceti.“ 

I řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále: Možná, že se jich 

tam najde třicet.“ Pravil: „Neučiním to, najdu-li jich tam třicet.“ 
Řekl pak: „Hle, dovoluji si promluvit k Panovníkovi znovu: Možná, že se jich 

tam najde dvacet.“ Pravil: „Nezahladím je kvůli těm dvaceti.“  

Nato řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, promluvím -li ještě jednou: Možná, že 
se jich tam najde deset.“ Pravil: „Nezahladím je ani kvůli těm deseti.“ 81  

 
79 SARAMAGO, 2011, s. 32-33 
80 SARAMAGO, 2011, s. 80 
81 Genesis, 18, 26-32 
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 Podle obou příběhů, původního, i alternativního Sodoma ušetřena nebude, její 

obyvatelé oslepnou a město lehne popelem, nicméně je z  města zachráněn Lot se svou 

rodinou, neboť byl ušetřen pro svou spravedlnost a bohabojnost. Otázka, kterou 

pokládá už jen Saramagův hrdina Kain, ale zpochybňuje ono rozhodnutí, jelikož 

nevěří, že by pouze Lotova rodina byla bez viny a nenašel by se v  celém městě nikdo 

další.  

 

Myslím si, že v sodomě i v dalších spálených městech nějací nevinní 
spravedliví přece jen žili, Kdyby tomu tak bylo, splnil by Hospodin slib, který 

mi dal, a zachoval by je naživu, Děti, řekl kain, Byly tam nevinné děti, Bože 

můj, zamumlal abraham a znělo to jako sten, Ano, tvůj bůh to nejspíš bude, 

jejich bohem však nebyl.82  

 

 Antihrdina Kain poukazuje na skutečnost, která by jinak zůstala zapomenuta. 

V alternativním světě malých dějin ale není toto opomenutí možné, jelikož právě za těmi se 

autor vydal při psaní románu, jako je tento. Zmínka o dětech, jakožto prozření nad 

nesplněným slibem přináší další záminku pro odvrácení se od absolutní moci, nad kterou 

nikdo nemá kontrolu a která koná dříve, než promyslí všechny alternativy. Veškeré 

prohřešky, chyby a vraždy, kterých je Kain svědkem, střádá Bohovi na závěrečné odsouzení 

za činy, kterých se dopustil. Spálení Sodomy a Gomory zanechalo v Kainovi ze všech „cest“ 

asi největší trauma. Když se Kain dozvěděl o Abrahamovi a Izákovi, bral to spíše jako 

rozmar, který není domyšlený a nemá pojištěné včasné zastavení činu, stejně jako babylonská 

věž připomínala spíše zášť a nabubřelost, která se v jistém kontextu dá pochopit. 

Nespravedlnost, která postihla v Sodomě i děti, které by se měly narodit čisté a bez hříchu 

ovšem zanechala v Kainovi křivdu, která čtenáře bude provázet až na konec románu, do 

závěrečné obžaloby a odsouzení Boha, jakožto vraha. Od kapitoly 7 až do konce románu při 

všech setkáních Boha s Kainem se Kain nezapomene zmínit o sodomských dětech, jakožto 

o obvinění z fatálního zločinu, který nezůstane bez trestu.  

Kdyby se děti, které uhořely v sodomě, vůbec nenarodily, neslyšel bych je umírat za 

strašného křiku, zatímco na jejich nevinné hlavy z nebe padal oheň a síra, Rodiče se 

provinili, podotkl jeden z andělů, Není jediný důvod, proč by za to děti měly platit, 

Mýlíš se, když věříš, že bůh a člověk přistupují k otázce viny stejně (…) za sodomu 

však někdo vinu nese, bůh, který nesmyslně pospíchal83 

 
82 SARAMAGO, 2011, s. 83 
83 SARAMAGO, 2011, s. 134 
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 „Jestliže jsme zodpovědní, pak máme výsadu, kterou mnozí přisuzovali pouze bohu: každý 

z nás je prvotním hybatelem nepohnutého.“84 Jestliže je Bůh hybatelem skutečností a je tedy 

schopen vytvořit oheň, který spálí celé město, dělá tak z vlastního záměru a je tím, kdo nese 

odpovědnost za smrt všech v Sodomě, tedy i dětí. Ačkoliv bychom mohli namítat, že činy 

spáchané sodomským lidem si zasluhovali boží trest, na otázku „a co děti“ nejsme schopni 

odpovědět. Pokud vezmeme v potaz, že každý jeden člověk je prvotním hybatelem svého 

osudu, pak ony děti, které v Sodomě shořely, měly mít nárok hýbat samy se svým osudem. 

 Závěrem celého románu je kapitola 13, ve které se Kain rozhodne vzít situaci 

a budoucnost do svých rukou a jelikož vidí, že není nikoho, kdo by Boha soudil za jeho činy, 

odsoudí ho a potrestá sám. V průběhu plavby postupně zabije, anebo zapříčiní smrt všech lidí 

cestujících k novému světu na Noemově arše. Sám Noe umírá jako poslední, jelikož se 

nedokáže smířit se svým selháním v souladu s Kainovým návrhem, se vrhne do vln. Poslední 

hádka, jednostranný soud Boha přichází ve chvíli, kdy opadne voda a archa šťastně přistane 

u břehu. Z lodi vystoupí pouze zvířata a Kain, je tedy konec lidstvu, které si Bůh vysnil, když 

zadal Noemovi úkol.  

Musela přijít chvíle, kdy ti někdo ukáže tvou skutečnou tvář, Co bude s novým 

lidstvem, které jsem předpověděl, Jedno lidstvo tu už bylo a další nepřijde, nikomu 

nebude chybět, Jsi kain, zlořečený, nechvalně známý jako bratrovrah, Ne tak 

zlořečený a nechvalně známý jako ty, nezapomeň na sodomské děti.85 

„Napjatý vztah mezi božstvem a lidstvem je odrazem samotného vztahu mezi lidskými 

bytostmi. Proto zničení božího úmyslu v tomto románu znamená skoncovat se zhýralým 

kruhem nespravedlnosti“.86 Odsouzení Boha za veškeré jeho činy vykonané z pozice moci 

koresponduje zároveň s odsouzením veškerých mocenských rozhodnutí, které formují 

a formovali lidstvo. Metafora konce lidského světa v Saramagově románu zobrazuje 

představu konce světa mocenského a absolutistického, ve kterém není logicky možné dojít 

spravedlivého a šťastného konce. Kdyby neexistovali lidé, nebyla by možná existence Boha, 

stejně tak kdyby neexistovala společnost, nebyla by možná existence moci. Bůh existuje jen 

díky lidské víře v něj, moc nad společností existuje jen díky společnosti, která ji umožňuje. 

Konec, který v románu vidíme, tedy nekonečnou hádku nesmrtelných postav, ze kterých 

 
84 „If we are responsible, then we have prerogative which some would attribute only to God: each of us, when 

we act, is a prime mover unmoved” Chisholm 1964, s. 32 

DENNETT, 2003, s. 100 
85 SARAMAGO, 2011, s. 145 
86 „A tensa relação entre a divindade e a humanidade é o reflexo da própria relação entre os seres humanos. 

Portanto destruir o propósito de Deus no romance é acabar com o círculo vicioso da injustiça.“ 

FERNANDES; DE CARVALHO, 2016, s. 230 
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jedna smí umřít jen přirozenou smrtí a druhá vůbec přináší nejhorší možný konec naší 

společnosti, ve kterém by stál jeden „anarchista“, který se nepodvolí rozhodnutí, proti 

jednomu mocnému, jež ztratil svůj smysl. „Pro některé lidi je toto (svoboda) děsuplný obraz 

budoucnosti, otevřít brány nihilismu a relativismu, upuštění od božích příkazů a riskovat 

spadnutí pád do anarchie.“87 Představa zhrouceného světa bez slepého následování pravidel je 

ve společnosti přítomná už po staletí, ale ve shodě se studií Freedom evolves, je potřeba 

zkusit více věřit v lidstvo a lidskost a připustit fakt, že i při existenci svobodné vůle mohou 

existovat pravidla. 

 

  

 
87 „To some people this is a fearful prospect, opening the gates to nihilism and relativism, letting go of God’s 

commandments and risking a plunge into anarchy.“ 

DENNETTT, 2003, s. 302 
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6. Baltasar a Blimunda 

 

Saramagův román Baltasar a Blimunda vyšel v portugalském originále Memorial do 

Convento v roce 1982 a v českém překladu Marie Havlíkové v roce 2002. V tomto románu se 

společně s postavami Baltasara a Blimundy necháváme přenést do 18. století v Portugalsku. 

Tou dobou byl králem Jan V., Portugalsko prosperovalo díky svým koloniím, značnému vlivu 

se těšila svatá inkvizice, a kromě jiného byl stavěn klášter v Mafře, který je také historickým 

rámcem tohoto románu. Na pozadí historických událostí můžeme sledovat příběh mladého 

páru, který patří k obyčejné vrstvě lidí, nicméně zažívá neobyčejný příběh. Baltasar, mladý 

voják, který přišel o ruku, potkává na své cestě do Lisabonu Blimundu, jasnozřivou dívku, jež 

je schopna vidět nitro lidí, do které se zamiluje. Baltasar a Blimunda se spojí s knězem 

Bartolomeem, který je zasvětí do svého plánu postavit létající stroj poháněný lidskými 

dušemi, resp. vůlemi. V době, kdy se nemůžou aktivně účastnit stavby, jelikož Bartolomeu 

odjede do Holandska, žijí společně u Baltasarových rodičů, pomáhají s domácností a Baltasar 

pracuje na stavbě kláštera v Mafře. Po knězově návratu dostaví společně ptakostroj a vydají 

se na první let. Ačkoliv je to pokrokový a skvělý vynález, ve finále jim přinese spíše zkázu 

než užitek. Příběh končí tam, kde začíná, na náměstí v Lisabonu během procesu autodafé. 

Román představuje nejen alegorický rozbor portugalské společnosti v 18. století, ale 

i nadčasové zhodnocení společenských vrstev. Pokud se podíváme na problémy jako je 

korupce, nedůvěryhodnost, pomluva, nebo další možnosti pokroucení lidských vztahů, 

můžeme nalézt v podstatě stejné problémy v obrazu historie jako v naší době. Ačkoliv se 

hierarchie společnosti od dob 18. století změnila, společenské problémy zůstaly téměř 

neměnné. Část historie převyprávěná očima nuzných pracujících poukazuje na dobu, kdy je 

běžné věřit kouzlům, ale také na dobu silné existenciální nejistoty a neustálé ostražitosti. 

Alegorie, kterou můžeme za „postavou“ inkvizice nalézt, by se do naší doby dala převést do 

obrazu tajné policie, sledování a cenzury. Saramago využívá v rámci tvůrčího postupu a jeden 

z prostředků výstavby textu polarizaci světla a stínu, nicméně jejich význam je opačný, než 

bychom čekali. Právě ve stínu, u prostého lidu, autor nachází světlo a naději na změnu, lásku 

a pravdu, proti tomu stojí bohatý dvůr a církev, které, ač zahaleny světlem a noblesou, 

představují něco prohnilého, představují prostředí plné omylů a špatných rozhodnutí, v nichž 

má láska a důvěra menší místo než u prostých lidí. 

 



 
 

50 
 

6.1. Vůle jako uzavřený oblak 
  

 V románu Baltasar a Blimunda se setkáváme s explicitním pojmenováním čehosi, co 

autor nazývá vůlí a co je zhmotněno v člověku. Blimundin zvláštní dar vidět do lidí 

neznamená, že by viděla povahu či myšlenky člověka, jak by se na první dojem mohlo zdát, 

ale že vidí, co se v člověku ukrývá a z čeho se skládá. „já vidím pytle exkrementů a červů, 

a vidím nádor, který dusí hruď tamtoho muže, on to ještě neví, zjistí to zítra.“88 Navíc to vidí 

velmi symbolicky. Saramago ve svém románu pracuje s konceptem zhmotnělé vůle, která 

vypadá jako „uzavřený obláček nad žaludkem“89 a která se nachází v člověku, je schopna ho 

opustit i dříve, než před smrtí a která také tvoří éter. Ten kněz Bartolomeu využije pro 

zprovoznění svého létajícího ptakostroje, respektive pomocí vzájemného přitahování 

magnetu, kovu, jantaru, éteru a slunce dokáže svůj nadčasový vynález dostat do vzduchu.  

„Vůle z člověka odchází ještě za života nebo také v okamžiku smrti, ona je ten éter, 

takže hvězdy drží na nebi lidská vůle a Bůh lidskou vůli dýchá.“90 Informace, že člověk může 

ztratit svou vůli už během života, přináší zásadní myšlenku. Pokud je možné ztratit během 

života vůli, může tedy být ztracena hned v několika pojetích. Je možné ztratit vůli k činnosti, 

vůli pokračovat v započatém úkolu či práci, pak se ale zdá zvláštní, že by mohla zmizet 

všechna. Dalším aspektem vůle je vůle svobodná, jejíž ztráta by znamenala ztrátu základních 

lidských schopností, jako je moci se svobodně rozhodnout, udělat si názor, analyzovat situace. 

Pokud je možné ztratit na dobro svobodnou vůli, je tedy možné stát se slepým následovníkem 

cizích rozhodnutí bez schopnosti tyto kroky kriticky zhodnotit. Otázkou zůstává, zda by se 

ztracená vůle dala znovu nalézt. Pokud mluvíme o vůli k dokončení úkolu, myslíme si, že 

takovou lze získat zpět, a proto nebude oním oblakem popsaným v našem románu. Co se týče 

svobodné vůle, tedy schopnosti vlastního rozhodnutí a úsudku, který může „mizet“ 

bezvýhradnou poslušností, je tento návrat komplikovanější. Aby se mohla svobodná vůle 

vrátit, musel v tomto případě člověk prozřít a odvrátit se od hodnot, které bezmezně 

následoval. Tuto problematiku ale autor v románu neřeší. V díle, jakmile se jednou vůle 

člověka rozhodne tělo opustit, je chycena do lahvičky a navždy oddělena od svého původního 

majitele. Myšlenka, že Bůh dýchá lidskou vůli, nám přijde velmi zajímavá a domníváme se, 

že v tomto spojení můžeme najít metaforicky znázorněn Saramagův názor, že bez lidí by 

neexistoval Bůh. Jestliže existují lidé, kteří věří v Boha a mají vůli v něj věřit, živí ho onou 

 
88 SARAMAGO, José, Baltasar a Blimunda. Přel. Marie Havlíková. Praha: Euromedia, 2002, s. 82 
89 SARAMAGO, 2002, s. 129 
90 SARAMAGO, 2002, s. 128 
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vírou a umožňují jeho existenci. Kdyby všichni lidé v Boha přestali věřit, nebo kdyby všichni 

lidé vymřeli, Bůh by zemřel společně s posledním z nich, protože by neexistoval nikdo, kdo 

by udržoval jeho obraz při životě. Vůle lidí, které odcházejí z těl a připojují se k éteru, udržují 

Boha při životě. „Bůh nepotřebuje člověka k ničemu, až na to být Bohem.“91  

Kromě schopnosti vidět do lidí má Blimunda i schopnosti vidět do věcí. Dokáže 

prohlédnout zem, stejně jako vidět vady materiálu, nebo například vidět do hostie. „Musím na 

to myslet, a jak by taky ne, když to, co je uvnitř hostie, je stejné jako to, co je uvnitř člověka, 

co je tedy je náboženství.“92 Zděšení, jakému Blimunda čelí, vyplývá z představy, kterou 

měla o Bohu a náboženství jako takovém. Při představě, že Bůh je víc než člověk nejen svými 

schopnostmi, ale i svou stavbou, byla Blimunda neoblomně schopná věřit víře, ve které byla 

vychována. Ve chvíli, kdy zjistila, že tělo páně obsahuje totéž, co tělo lidské, tedy obláček 

vůle, její představa byla zbořena. Zároveň bychom mohli říci, že se jedná o důkaz podstaty 

křesťanské víry, tedy že veškerá církev a víra v Boha závisí jen a pouze na lidské vůli, která 

udržuje celou tuto instituci při životě jen svými rituály a potřebou věřit. „Blimunda v hostii 

nevidí křesťanský symbol, vidí uzavřený oblak, který reprezentuje lidskou vůli, což znamená, 

že křesťanské rituály jsou vymyšleny z lidské vůle a lidskou vůlí jsou i živeny.“93 Jestliže 

obláček, který má v sobě každý člověk, ho může opustit a boží vůle vypadá stejně, bylo by 

možné, aby boží vůle opustila Boha a stala se éterem? A pokud ano, bylo by možné, aby se 

znovu vytvořila z onoho éteru, který Bůh dýchá, smísila by se nějakým způsobem s vůlemi 

všech lidí? „Jakýpak uzavřený oblak asi uvidím v Božím Těle v jeho skutečném těle, (…) ten 

nejspíš bude takový, že by sám zvedl ptakostroj, a Blimunda dodala, Kdoví, jestli všechno, co 

vidíme, není uzavřený oblak Boží.“94 Představa neobyčejně velké boží vůle, která obklopuje 

všechno a všechny, koresponduje s představou všudypřítomného Boha, který prostupuje živé 

i neživé na zemi a obklopuje svět, který vytvořil. I z pohledu Dennetta je vůle jakási forma 

atmosféry, kterou jsou lidé obklopeni, je všudypřítomná a její existence je nezbytná pro život 

člověka.  

Atmosféra svobodné vůle je dalším druhem prostředí. Je to zahalující, opravňující, 

život formující, konceptuální atmosféra záměrného konání, plánování ale i doufání 

 
91 Deus não precisa de homem para nada, exceto para ser Deus. 

Srov. ARNAUT, 2008, s. 88  
92 SARAMAGO, 2002, s. 132 
93 „Blimunda não vê na hóstia o símbolo cristão, ela vê uma nuvem fechada que representa a vontade humana, 

sugerindo assim que os ritos cristãos são forjados pela vontade humana e alimentados por ela.” 

BOLZAN, J. Blimunda: um olhar sobre a história. 2011. s. 356 
94 SARAMAGO, 2002, s. 150-151 
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a slibování, stejně jako obviňování, odmítání, trestání a obdivu. Všichni vyrůstáme 

v této konceptuální atmosféře a učíme se vést svůj život v podmínkách, které tato 

atmosféra stanovila.95 

 Duše a vůle žijí v člověku společně, dokud žije nebo dokud je s nimi nakládáno tak, 

jak by správně mělo být. V Saramagově románu duše člověka opouští a podle křesťanských 

tradic je souzena a za činy svého nositele na tomto světě. S vůlí je to jinak, ta se může uvolnit 

a přidat do éteru již během života, jestliže s ní není patřičně nakládáno. „Dva tisíce vůlí, které 

se chtěly osvobodit, protože si je duše nezasloužily nebo si je nezaslouží tělo.“96 Co ale 

přesně znamená, že si duše a tělo nezaslouží onu vůli, která se může rozhodnout osvobodit od 

svého nositele? Ani na tuto otázku nedostáváme od autora odpověď, my se ale domníváme, že 

tělo, které si nezaslouží svou vůli, je tělo, se kterým je nakládáno podle rozhodnutí jiných, než 

je nositelovo. Nebo by to také mohlo být tělo, které už si nepřeje dále žít, ať už z důvodu stáří, 

nemoci, či vlastního přesvědčení. Jelikož vůle mohou člověka opustit ve chvíli, kdy jeho život 

končí, mohly by to z části být také vůle k životu, které se z umírajícího těla vytrácí. Duše, 

která si nezasloužila svou vůli, by mohla být taková, která bez rozmyslu páchá odsouzení 

hodné činy a necítí se za ně být odpovědnou, neboť je vykonává z rozhodnutí někoho jiného. 

„Není při nejmenším pravděpodobné, že existence svobodné vůle závisí na tom, zda věříme, 

že svobodnou vůli máme?“97 Jestliže existence vůle závisí nějakým způsobem na víře, že 

svobodnou vůli máme, je tedy možné, že duše, která slepě následuje bez vlastního úsudku, 

ztratila víru ve vlastní vůli, a proto si ji mohla nezasloužit a přijít o ni. Pokud by vůle byla 

opravdu křehký obláček schopný rozpoznat, jestli nositel věří v její existenci, mohli bychom 

předpokládat, že vůle bude tím slabší, čím méně bude její nositel věřit, tedy tím náchylnější 

k oddělení od těla i duše.  

Vypadá mladší, možná proto, že již má díky zázračnému kosmetickému působení sazí 

černé vousy. A uprostřed jeho těla je uzavřený oblak. A tu Blimunda řekla, Pojď. 

I uvolnila se vůle Baltasara Sedmislunečného, nevystoupala však ke hvězdám, neboť 

patřila zemi a Blimundě.98 

 
95 „The atmosphere of free will is another sort of environment. It is the enveloping, enabling, life-shaping, 

conceptual atmosphere of intentional action, planning and hoping and promising – and blaming, resenting, 

punishing and honoring. We all grow up in this conceptual atmosphere, and we learn ow to conduct our lives in 

the terms it provides.” 

DENNETTT, 2003, s.10 
96 SARAMAGO, 2002, s. 146 
97 „Isn’t it at least probable that having free will depends on believing you have free will?“ 

DENNETT, 2003, s. 14 
98 SARAMAGO, 2002, s. 356 
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 Poslední vůlí, kterou Blimunda uvidí, je v závěru románu ta Baltasarova, když ho po 

devíti letech hledání najde hořícího v autodafé na Rossiu, kde začíná i končí rámec příběhu. 

„Vypadá mladší, možná proto, že již má díky zázračnému kosmetickému působení sazí černé 

vousy. A uprostřed jeho těla je uzavřený oblak.“99 I přes tento moment, kdy Blimunda 

prohlédne Baltasara a spatří jeho vůli, neporuší svůj slib, neboť tak neučinila, dokud byl živý. 

Ironický tón, v němž autor popisuje proces umírání jedné s hlavních postav, prozrazuje jeho 

postoj k inkvizici i katolické církvi a snaží se zlehčit váhu smrti Baltasara. Zároveň můžeme 

vidět, že se jeho vůle neuvolňuje ani ve chvíli, kdy umírá. Čeká v jeho těle a umírá společně 

s ním, což bychom si mohli vyložit tak, že byl Baltasar mužem čisté duše i těla, které si 

zasloužily jeho vůli do poslední chvíle, jelikož až do té doby svou víru ve vlastní vůli neztratil 

a upínal ji k životu a svým činům, stejně jako ke své ženě. „I uvolnila se vůle Baltasara 

Sedmislunečného, nevystoupala však ke hvězdám, neboť patřila zemi a Blimundě.“100 Pouto, 

které se mezi Baltasarem a Blimundou utvořilo, nebylo možné zničit ani inkvizicí 

a odsouzením k smrti. Možná právě kvůli všem pokusům s magií, alchymií a nadpřirozenem 

nepatřila Baltasarova vůle hvězdám a Bohu jako součást éteru, ale zůstala na zemi, kde 

vykonala neobyčejné a kde takřka splynula s vůli Blimundinou. „Když je můj uzavřený oblak 

na tvém uzavřeném oblaku chybí občas málo k tomu, aby se oba spojily, Ale ty máš určitě 

míň vůle než já, odpověděla Blimunda.“101 Nemůžeme s určitostí říct, na kolik je možné 

spojit či přetáhnout vůle, jisté ale je že vůle, pokud se nacházejí v jednom uzavřeném 

prostoru, se spojit mohou, například jako se spojují v éter nebo tak, jak se spojily v kovových 

koulích ptakostroje v jeden velký uzavřený oblak.  

 

 

6.2. Pohled na historii 
 

 Ve svých románech Saramago často poskytuje nový pohled na historické události 

vytvářejíc tak historicko-fikční světy, pomocí kterých převypravuje staré příběhy a přidává 

jim filosoficko-sociální problematiku. Fikční světy přestavují reprezentaci jakéhokoliv 

možného světa, nebo historie. Historie je vždy pouze částečná, důležitost postav a okamžiků 

se mění podle toho, jestli nahlížíme historii politickou, ekonomickou nebo například 

 
99 SARAMAGO, 2002, s. 356 
100 SARAMAGO, 2002, s. 356 
101 SARAMAGO, 2002, s. 146 
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uměleckou. Pokud se na koncept historie podíváme takto, není jediný důvod zamlčet 

jakýkoliv svět, který z ní může vzniknout. Postmoderní autoři historických románů často 

přenáší část historie do vlastního fikčního světa a vytvářejí tak alternativní protějšky 

historickým osobnostem. „Fyzicky nemožné světy zvané nadpřirozené nebo fantastické jsou 

ve fikci všech období zastoupeny stejně dobře jako světy fyzicky možné, nazývané přirozené 

nebo realistické.“102 V postmoderní literatuře existuje prostor pro mísení světů a žánrů, který 

umožňuje vznik nové reality. „Hranice mezi historií a mytologií leží právě zde. V mytologii 

jsou nadpřirozené bytosti (božstva, ďáblové, duchové atd.) součástí konstelace konatelů 

a svými akcemi přispívají k rozvoji příběhu.“103  

V románu Baltasar a Blimunda je tento pohled mimo jiné zprostředkován 

nadpřirozenou schopností postavy Blimundy, která je schopna vidět do nitra věcí i lidí 

a odhalovat tak jejich pravou podstatu, ať už se jedná o vady materiálu nebo nemoci lidí. 

Přenesený aspekt jejího pohledu můžeme považovat za náhled na pravost a správnost 

událostí. Nadpřirozené schopnosti Blimundy nejen že přidávají mytologický rozměr románu, 

ale představují i symbol nebezpečí. Z pohledu inkvizice, která představuje významnou 

„postavu“ románu jsou nadpřirozené schopnosti protivením se Bohu. Nebezpečí, které vzniká 

právě faktem, že se někdo odlišuje od davu a má zvláštní nadání je přítomné celým příběhem, 

pokud by se například inkvizice o Blimundině daru dozvěděla, velmi pravděpodobně by se 

ocitla v autodafé nebo v lepším případě ve vyhnanství. Sám Saramago osvětluje výběr tohoto 

jména podivnou podstatou postavy, která nezapadá, je jiná i svým přístupem i svou 

nadpřirozenou schopností. „Protože nelogičnosti postavy musí nutně odpovídat i samotná 

nelogičnost jména, které jí bylo dáno. Blimunda neměla jinou možnost než být 

Blimundou.“104 Blimunda není totiž jméno žádné významné historické postavy nebo bájné 

hrdinky. Jedná se spíše o jméno netradiční, které bylo autorem schválně vybráno, aby 

korespondovalo s charakterem postavy. Pomocí Blimundiných očí jsme v románu schopni 

vidět nejen za lidskou kůži a pod povrch, ale i za světlo, které zdánlivě obklopuje šlechtu 

a královský dvůr, pod nímž se skrývá něco zkaženého a nepravého.  

Co je klíčové, co zůstává schované za úmysly šlechty, za vírou duchovních, pravý stav 

odsouzených a chudých bývá nanejvýš pozorováno, nikoliv viděno. Pravda se formuje 

 
102 DOLEŽEL, 2008, s. 42 
103 DOLEŽEL, 2008, s. 42 
104 „Ao ilogismo da personagem teria de corresponder, necessariamente, o próprio ilogismo do nome que lhe ia 

ser dado. Blimunda não tinha outro recurso que chamar-se Blimunda.” 

ARNAUT, 2008, s. 84 
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pomocí Blimundiných očí, nejen proto, že vidí strukturu věcí, ale také protože toto 

vidění jí umožňuje poznat svět z jiného úhlu pohledu.105  

 Pokud se podíváme na historii očima tzv. velkých dějin, rozhodně si budeme moci 

zapamatovat slávu a bohatství země, která prosperovala ze svých zámořských plaveb 

a obchodů a která získávala majetek ze svých kolonií. Na stranách 229-230 Saramagova 

románu jsme svědky výčtu surovin, vzácných látek i koření, drahých kamenů a dalších 

komodit, které se králi Janu V. přičítají do královské pokladny a on rozvažuje, co s nimi. 

Čeho nás „pravá“ historie ale ušetřila, jsou potíže a překážky, které se staví do cesty i králům 

a královnám a o kterých se nemluví, jelikož mluvit o tělesných potížích panovníků nepřináší 

komplexní obraz hodný velkých dějin. „Veličenstvo má nejspíše v nepořádku šťávy, 

a důsledkem toho jsou ucpaná střeva a plynatost a druhotným důsledkem je žlučovitost 

a nevrlost, to je králova nemoc.“106 Obraz krále jako běžného člověka se zdravotními 

potížemi, které při vší představivosti nezní ani nevoní nijak vábně, autor ukazuje utajovanou 

stránku života mocných lidí. Lehký ironický humor můžeme nalézt ve způsobu, jakým jsou 

královy nemoci popisovány. Ačkoliv je pravděpodobné, že člověk, kterého něco bolí je 

vzteklý a nevrlý, jako důsledek nemoci bychom to běžně neoznačili.  

Tato pravda se neobjevuje v učebnicích historie, ani není součástí projevů 

pronášených o královnách nebo králích, ale vychází z vůle k pravdě, která rozebírá 

ony vykrystalizované pravdy a zaujímá pozici kritiky protknutou ironií tváří v tvář 

prezentovaným událostem a odhaluje neznámé okraje, které tvoří projevy.107  

 Historické představy, které máme o úlohách a chováních dvora jsou narušovány 

konstantním ironickým až sarkastickým tónem, který Saramago přináší do jejich promluv 

i popisu. Jedna celá dějová linie je věnována královskému dvoru a ta slouží jednak jako rámec 

událostí a jakési ospravedlnění dalších dějových linií, ale i jako forma zpochybňování 

a narušování historických faktů, které jsou běžně prezentovány. Kromě vystupování 

 
105 „O essencial, aquilo que estava por trás das intenções da nobreza, das crenças do clero, a verdadeira condição 

dos condenados e pobres era apenas olhado, não visto. Pelos olhos de Blimunda é que o verdadeiro toma forma, 

não apenas por ela ver a estrutura das coisas, mas também porque essa visão lhe permite reconhecer o mundo de 
uma forma diferente.” 

BOLZAN, 2011, s. 355 
106 SARAMAGO 2002, s. 116 
107 „Esse lugar de verdade não aparece nos livros de História e nem faz parte dos discursos que circulam sobre as 

rainhas e os reis, entretanto, ele emerge a partir de uma vontade de verdade que desconstrói essas verdades 

cristalizadas e assume um posicionamento permeado pela crítica e ironia frente às situações apresentadas e 

trazem à tona as margens que constituem os discursos.” 

ASSUNÇÃO, Katrina Luisa de Freitas. A Vontade de Verdade em José Saramago. Doktorská práce. Brasília : 

Universidade Federal de Uberlândia, 2015, s. 127 
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a šlechetnosti postav reprezentujících moc a noblesu je zpochybňováno i jejich uvažování, 

přístup, a především záměry jednání. Šlechetné činy králů dostávají dovětek vlastního 

prospěchu, za který zaplatí cenu lid, nikoliv král. „Ach, hříchy Marie Bárbary, to zlo, kterého 

se již dopustila jen tím, že se narodila, nemusíme ani chodit příliš daleko, stačí těch patnáct 

spoutaných mužů.“108 Klidně dejte těch ukázek víc. Negativní důsledky rozhodnutí králů 

a královen bývají v historii zamlčovány a nebývá jim přikládána váha. Těžko připsat všechnu 

odpovědnost za zranění a smrt, které přináší velké stavby, jako je například ona chrámu 

v Mafře panovníkům, ještě hůře těm, kvůli komu byly staveny, jako je například portugalská 

infantka. Zároveň je to ale právě královo rozhodnutí, které vlivem spěchu, času, potřeby, či 

rozmaru zapříčiní, že všichni vhodní, práceschopní, dostatečně silní muži okolí se musí 

podílet na stavbě, která pro svou velikost už z podstaty nemůže být bezpečná. Při stavbě 

chrámů a jiných velkých staveb se ale historicky počítá spíše doba stavby a její rozměry než 

statistika úmrtí dělníků, natož jména těch, kteří padli během její realizace. Ani Saramago, 

který se nás snaží upozornit na dějiny prostého lidu, nezvládne výčet všech, jejichž život 

skončil na oné stavbě, nicméně už zmínkou vybraných situací, ač fikčních, přináší náhled na 

nepostradatelnou součást historie, která bývá zamlčena.  

Román časově zasazený do pozdního baroka v Portugalsku přináší, kromě svérázného 

pohledu na tehdejší historické události, též umělecké postupy typické pro tuto dobu. Jak se 

zmiňuje Daniel Nemrava ve své recenzi na serveru iliteratura.cz, můžeme si v Saramagově 

díle povšimnout do textu převedené výtvarné techniky šerosvitu, tedy zvýrazňování kontrastů 

mezi dobrým a špatným nebo světlem a stínem, která byla typická právě pro baroko. Tento 

kontrast můžeme vidět i v předchozí pasáži, kdy se honosný král známí svými schopnostmi 

a vzezřením potýká s nemocí, která nedosahuje jeho důstojnosti. Obyčejnou nemocí prostých 

lidí by král trpět neměl, a pokud přece, tak by se tato skutečnost neměla sdělovat nahlas. Na 

tomto úryvku můžeme vidět, že pro Saramaga něco jeho vyšší společnost nehraje roli, jelikož 

i král je pro něj „pouhým“ člověkem. Do této techniky autor přináší invenci, jelikož svůj 

pohled otáčí, ve stínu vidí světlo a naopak. Na zdánlivě světlé straně stojí portugalský dvůr, 

který překypuje blahobytem a penězi, nicméně právně mezi mocnými vidí Saramago stín 

v podobě špatných úmyslů a prohnilosti společnosti. Za hradbami a zdmi zámků a klášterů je 

v autorově pojetí schované zlo, utlačování, bezpráví a problémy, hříchy i podvod. Na druhé 

straně stojí chudý a pracující lid reprezentovaný dělníky na stavbě nebo i našimi hlavními 

 
108 SARAMAGO, 2002, s. 319-320 
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postavami Baltasarem a Blimundou, kteří jsou více než leskem zahaleni špínou, nicméně 

představují obraz pravé lásky, přátelství a kladných hodnot.  

Vidíme, že tradiční historie dává větší důraz na velké události, zatímco ty méně 

důležité, nebo ty, které neztvárňují velké činy, ale spíše porážky, zůstávají 

odsouzené k zapomenutí.109  

 Myšlenkový pochod Baltasara vracejícího se s války značně zlehčuje a ironizuje smysl 

války, ve které bojoval a přišel o roku. „A ještě ve válce, v níž šlo o španělský trůn, o to, zda 

na něj usedne rakouský Karel, nebo Francouz Filip, vůbec tedy nešlo o žádného Portugalce, 

ani celého, ani jednorukého“110 Jakožto voják dostávající žold pochopitelně bojuje za toho, 

kdo mu zaplatí, nicméně jeho nacionální smýšlení utrpělo na smyslu oné války, do které šel. 

Padnout za vlast, nebo se nechat zmrzačit ve jménu vlastního krále je něco jiného, než bojovat 

cizí válku jen z rozmarů spojenectví a rodinných vazeb. Historická hodnota této války je 

daleko vyšší, než kterou jí dává prostý voják, jelikož z pohledu velkých dějin přináší změny 

a možnost nahlédnout do aliancí a průběhu dějin jako komplexního celku. Hodnota z pohledu 

malých dějin, tedy pohledu naší postavy Baltasara je výrazně nižší, jelikož byl zmrzačen, což 

ovlivní celý jeho život a smýšlení, ve válce, která v podstatě nebyla jeho. Nedá se říci, že 

bitvy bojované za vlast jsou nutně bitvami obyvatel vlasti, mají k tomu ale rozhodně blíže, 

než bitvy cizích králů a spojenců. 

Kromě useknuté ruky si Baltasar z války odnáší také životní náhled, podle kterého 

poté posuzuje události, jichž je svědkem v Portugalsku. V kapitole IV jsme svědky velmi 

obrazného popisu vraždy ženy, která nebyla objasněna a zdá se být možná považuje ji za 

velmi krutou a nelítostnou.111 Debatu mezi muži zakončí Baltasar Sedmislunečný větou: 

„Ve válce je větší milosrdenství“112 Toto prohlášení si můžeme vyložit několika způsoby. 

Prvním je, že ve válce lidé umírají, jelikož se nachází v boji a není zde v podstatě prostor pro 

osobní msty. Vojáci umírají jednoduše proto, že jsou na straně nepřítele a taková smrt, 

ačkoliv může být bolestivá nepřináší s sebou zlobu a krutost. Dalším výkladem této myšlenky 

by mohl být fakt, že smrt ženy ve městě z jakéhokoliv důvodu pomsty či krutosti je zbytečná. 

 
109 „Observamos que a história tradicional dá mais atenção para os grandes acontecimentos, enquanto os menos 

importantes, ou aqueles que não figuram grandes feitos, mas sim derrotas, ficam relegados ao esquecimento.“ 

ASSUNÇÃO, 2015, s. 131 
110 SARAMAGO, 2002, s. 38 
111 „když objevili tu ženskou rozřezanou na čtrnáct nebo patnáct kousků a nikdy se to pořádně nevyšetřilo, ví se 

jen, že byla s největší krutostí zbičovaná na nejcitlivějších místech, na zadnici a na chodidlech, a tyto části byly 

odděleny od kostí…“  

SARAMAGO, 2002, s. 48 
112 SARAMAGO, 2002, s. 50 
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Pokud vezmeme v potaz fakt, že ve válce záleží na počtu vojáků a jejich síle, každý voják, 

který zemře, má alespoň nějaký smysl v celkovém součtu, přispěl svým životem nebo svou 

smrtí k ukončení bitvy, potažmo války. Žena, která byla surově zabita ve městě, ale nepřinese 

číslo do statistiky na žádné bitevní straně, její smrt nepřinese užitku ani soukromému ani 

většímu blahu, zůstane pouze aktem zbytečné krutosti lidí. Navíc lidé, kteří padnou v boji, 

zůstávají mrtví na bitevním poli, nikdo nemá potřebu je dále čtvrtit a pohazovat po městě pro 

výstrahu. 

 

 

6.3. Kritika církve jako instituce  
 

 Po celou dobu románu autor představuje čtenářům církev jako instituci a nešetří její 

kritikou. Ať už se jedná o akce, které církev podniká, její přístup zastřešovaný v románu 

nejčastěji svatou inkvizicí anebo o pouhé její příslušníky, na každém z aspektů nachází autor 

hodně prostoru pro kritickou ironii. „Tento román tedy představuje velkou satiru Církve, 

odsuzující korupci jejího duchovenstva a přehnané vyšetřování inkvizice, které způsobí, že 

Saramago vytvoří nový druh teologie, protože používá, co je posvátné, ke kritice 

náboženství.”113 Otáčí perspektivu toho, co je svaté a světské, z jeho pohledu se církev stává 

přízemní a hříchuplná a prostý lid něčím svatým, hodným povznešení nad hodnosty, které 

jsou určeny. Autor se svou kritičností a ironickým líčením nijak netají, jeho názor na situaci je 

v románu velmi snadno patrný, skrytý jen natolik aby dodal zvuku ironii.  

Je pravda, co mi Jeho Eminence právě řekla, že jestliže dám slib a postavím klášter 

v Mafře, budu mít děti, a mnich odpověděl, Pravda, Vaše Veličenstvo, ale jen když to 

bude klášter františkánský, na což král opáčil, Jak to víte, Vím to, ale nevím, jak jsem 

se to zvěděl, jsem jen ústy, jimiž promlouvá pravda.114 

 V průběhu první kapitoly se dozvídáme o přání královského páru počít dítě, stejně 

jako o domluvě, kterou král Jan V. uzavře s františkánskou církví. Dohoda zní prostě, jestliže 

král slíbí, že postaví v Mafře františkánský chrám, dočká se potomka, kterého si přeje ještě 

 
113 „Esse romance, portanto, constitui-se uma grande sátira da Igreja, denunciando a corrupção de seu clero e os 

exageros da inquisição fazendo com que Saramago crie uma nova espécie de teologia, visto que ele se utiliza do 

sagrado para criticar a religião.” 

OLIVEIRA, Thiago Maerki, Horizonte, Belo Horizonte, 2012, v. 10, n. 25, p. 278-297, jan./mar. s. 288 
114 SARAMAGO, 2002, s. 16 
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tentýž rok. Král na dohodu přistoupí, jelikož mnich je přeci zprostředkovatelem božího slova 

a jeho slibu se dá tedy věřit tak, jako by to byl slib boží. Kromě okolností uzavření slibu se 

dozvídáme i o faktu, že záměr kláštera v Mafře mají františkáni už od 16. století a že jejich 

přání nebylo nikdy vyslyšeno. Po uzavření všech dohod přichází hlas vypravěče, který 

nenápadným nadhozením myšlenek zpochybní celou dohodu včetně čestného úmyslu mnicha, 

který by se jakožto člen církve neměl dopouštět hříchů. Co už by se vůbec nemělo stát je 

porušení zpovědního tajemství nebo využití toho, co bylo sděleno při zpovědi ve vlastní 

prospěch. Co přináší do románu lehce hořký humor, je fakt, že vypravěč přímo neobviňuje 

postavy z těchto činů, jen pokládá nepřímé otázky bez odpovědí, které čtenáře dovedou 

k zamyšlení nad záměrem činů. 

Teď už snad nikdo nebude moci tvrdit, že se františkáni dozvěděli o královnině 

požehnaném stavu díky porušení zpovědního tajemství dříve, než to ona sama sdělila 

králi. A nikdo snad nebude moci tvrdit, že královna Marie Anna je tak zbožná, že se 

zavázala uchovat svůj stav v tajnosti tak dlouho, dokud se na scéně neobjeví 

s vábničkou slibu onen vyvolený a ctnostný mnich Antonín.115  

 Autor ve svém kritizování nešetří ani příslušníky církve, kteří v jeho popisu podléhají 

lidským potřebám a neřestem jako kterýkoliv jiný smrtelník. Sám král nám přiznává, že 

spojení církve a státu je výhodné hned v několika směrech.  

Král Jan v. medituje, co udělá s takovými sumami peněz a s takovým bohatstvím, 

přemýšlí nad tím dnes a přemýšlel nad tím i včera, a pokaždé dojde k závěru, že 

v první řadě musí mít na paměti duši a že tu musíme uchránit všemi prostředky, 

zejména když jí mohou poskytnout útěchu také radosti země a těla. Nechť je tedy 

přiděleno mnichovi a jeptišce, co je třeba, i něco navíc, neboť mnich mě ve svých 

modlitbách klade na první místo a jeptiška mi na svém loži poskytuje svoji přikrývku 

a ještě mnoho rozkoší.116  

V tomto úryvku Saramago kritizuje nejen příslušníky církve, ale i dvora. Král, který 

přemýšlí, komu by měl rozdat nabyté bohatství a myslí u toho především na vlastní prospěch. 

Mnich a jeptiška nepředstavují konkrétní postavy díla, spíše zástupce reprezentující církev 

jako takovou. Mnich, který zastupuje mužskou část církve, je proviněn tím, že před veškeré 

dobro klade dobro královo se zištným úmyslem. Už v předchozích ukázkách jsme viděli, že 

církev obchoduje s králem, proti finanční podpoře a povolením zaručuje plnění slibů 

a modliteb. Jelikož jsou ale mniši pouhými prostředníky mezi lidmi a Bohem, není zde žádná 

záruka jejich slibů, přesto ale královy činy zaručeny jsou. „Jeptiška, která představuje 

ženskou část církve je kritizována za služby, které poskytuje králi a které se neslučují 

 
115 SARAMAGO, 2002, s. 28-29 
116 SARAMAGO, 2002, s. 230 
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s mravními a církevními zásadami. Komplexní kritika přístupu církve, která soudí a kárá 

prostý lid za překročení mravních zásad na jedné straně, ale zaštiťuje a schovává vlastní 

hříšníky na straně druhé, vyvolává pochybnost o svatosti církve a obrací kontrast světla 

a stínu.“117  

Největší kritice ale čelí instituce církve společně se svatou inkvizicí a jejími činy. 

Strach, který s sebou inkvizice přináší, se prolíná celým dílem v příběhu několika postav, 

počínaje matkou Blimundy a konče samotným Baltasarem. Inkvizice začala v Portugalsku 

působit později než ve Španělsku a stejně jako u španělských sousedů podléhala králi. 

Ačkoliv její hlavní představitel, vrchní inkvizitor byl jmenován papežem, ke jmenování ho 

vybíral král. Toto spojení církve a království za účelem vyhnání kacířů, čarodějnic, nových 

křesťanů a židů mělo pro obě instituce významnou roli. Portugalská inkvizice, která měla 

původně řešit především náboženské otázky, získala v průběhu své dvousetleté existence vliv 

na většinu portugalského života včetně kultury, politiky i sociálních záležitostí. Jakožto jeden 

z hlavních představitelů moci, jelikož spojovala moc církevní i světskou, ovlivňovala svým 

postojem veškeré dění v zemi. Veřejné mínění, strach, stejně jako kultura a zábava záležela 

nejvíce na postoji inkvizitorů.  

„Otec Bartolomeu Lourenço vešel prudce do stodoly, byl bledý, sinalý, popelavý, jako 

by vstal z mrtvých, jako zombie. Musíme prchnout, inkvizice mě hledá, chtějí mě uvěznit.“118 

Pokrokový kněz, který chtěl experimentovat s alchymií a vytvářet vynálezy v té době 

nepředstavitelné, byl v první části knihy chráněn králem, který jeho nápady podporoval. 

Nevíme přesně, co se s královou přízní stalo, nicméně bylo jen otázkou času než se pošetilý 

kněz, který postupem času ztratil část své křesťanské víry, dostane do povědomí inkvizitorů 

ať už pro své neobvyklé pokusy anebo právě pro podezření z přestoupení na jinou víru. 

Důvodů proč inkvizici tolik vadil vynález ptakostroje, může být hned několik. Mezi ty hlavní 

by mohl patřit fakt, že pro zprovoznění stroje využil kněz jakési alchymie, dokonce magie 

a nadpřirozených schopností, které v očích církve byly považovány za výmysl a protivení se 

boží vůli. Dalším důvodem by mohl být strach z toho, že by si prostí lidé zaměnili stroj a jeho 

strůjce za Božího posla. Absurdnost, se kterou církev trvá na nevědomosti lidu, je v románu 

demonstrována právě strachem každého, kdo by měl v hlavně jakoukoliv pokrokovou 

myšlenku. Šero, které zahaluje záměry inkvizice, zakrývá stejným způsobem i prohřešky 

jejích členů. „Sebastiana Maria de Jesus jde do vyhnanství do Angoly, nepomohlo ani její 

 
117 Paraf. OLIVEIRA, 2012, s. 287 
118 SARAMAGO, 2002, s. 196 
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jméno, a zůstane tam, možná duševně i tělesně utěšována farářem Antóniem Teixeirou de 

Sousa, který již tady obojí dobře ovládá, a dobře tak, aspoň jí to vyhnanství nebude připadat 

tak hrozné.“119  

 

 

6.3.1. Vytvoření „nového“ náboženství 

 

Jedním z produktů mísení světského a svatého v tomto románu je i jakési utváření 

zdánlivé nové víry. Jelikož se autor snaží najít stín ve světle dvoru a církve a důkladně na ni 

poukázat, nezbývá čtenáři než se pocitově odvrátit od toho, co mělo být považováno za 

správné a pravé. Aby tak mohl učinit snáz, nabízí mu autor svaté v prostředí pracujících lidí 

a přenáší tak lesk do stínu. Trojice kněz Bartolomeu, Baltasar a Blimunda je v jistou chvíli 

románu zaměněna za svatou trojici otce, syna a ducha svatého. „Kněz k nim popošel a přidal 

se k objetí, a náhle ho rozrušilo přirovnání, na které si vzpomněl, to přece řekl Ital, že on je 

Bůh, Blatasar jeho syn a Blimunda Duch Svatý, a teď jsou všichni tři v nebi.“120 Tato trojice 

představuje jakousi pozemskou svatou trojici, která díky své soudržnosti, lásce Baltasara 

a Blimundy a své čistotě částečně nahradí v očích čtenáře pravou svatou trojici. Přenesením 

náboženského obrazu do světa prostých lidí dává autor důraz na svůj názor na vztah svatého 

a světského. Saramago v tomto případě stojí na straně dělníků a lidu a připisuje jim čistotu, 

která bývá spojována se svatými a s církví. Oliveira ve své práci O “jogo de espelhos”: 

religião, poder e sacralidade no romance “Memorial do Convento” cituje Buena, který říká 

že: 

Můžeme se zamyslet nad touto pozemní trojicí, ve které Bartolomeu jistým způsobem 

ztvárňuje otce, jelikož on je tím, kdo vymyslí ptakostroj, Baltasar je synem, jelikož 

stvoří to, co bylo určeno otcem. Blimunda, která je zodpovědná za sběr vůli, bez 

kterých by ptakostroj nebyl schopen letu, představuje transcendentní, převyšující 

význam, tedy ducha této trojice, jak definoval kněz Bartolomeu.121 

 
119 SARAMAGO, 2002, s. 57 
120 SARAMAGO, 2002, s. 200 
121 „Inclusive, a relação de Pe. Bartolomeu, Baltasar e Blimunda forma o que Bueno chamou de “trindade 

terrena”: podemos pensar que nessa “trindade terrena” Bartolomeu é, de certa forma, realmente o pai, pois é 

quem idealiza a passarola, e Baltasar o filho, pois executa o que foi determinado por esse Pai. Já Blimunda é a 

responsável por recolher as vontades, sem as quais a passarola não levantaria voo; ou seja, é ela quem dá um 
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 Překlopením pomyslného zrcadla se dostáváme do obrazu, ve kterém běžný lid 

representuje čistotu, ke které by se mělo vzhlížet, a to jak obrazně, prostřednictvím hodnot, 

které tato trojice reprezentuje, tak v době letu ptakostroje doslovně, když letí nad Mafrou a je 

lidmi zaměňována za ztělesnění Ducha Svatého. 

Kromě tohoto podobenství můžeme odvrácení od křesťanské víry a tendenci přiklonit 

se k víře „vlastní“ pozorovat i ve chvíli strachu. „Ale zprávy osudu jsou vždy jen poloviční 

zprávy, důležité je to, co bude zítra, dnešek nic neznamená, Požehnejte nám, otče, Nemohu, 

nevím, ve jménu, kterého Boha bych vám dal požehnání, požehnejte raději jeden druhému, to 

stačí, kéž by všechna požehnání mohla být dána jako tohle.“122 Křesťanský kněz, který neví, 

ve jménu, jakého Boha by měl dát požehnání, představuje obraz odvrácení se od víry, 

metaforu nedůvěry v církev i Boha. Frází „požehnejte raději jeden druhému“ odebírá kněz 

zdánlivou moc požehnání učiněnému ve jménu Boha a dává tuto moc do rukou prostému lidu, 

který se ve chvíli nouze má obrátit jen zpátky k sobě. V tuto chvíli je Bůh i vůle věřit v Boha 

vložena zpět do lidí, kteří ho svou vůlí živí.  

 

  

 
caráter transcendental ao grupo que eles realizam, por ser espírito, como definiu o frei Bartolomeu (BUENO, 

2001, p. 118-119)” 

OLIVEIRA, 2012, s. 289 
122 SARAMAGO, 2002, s. 191 
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Závěr  

 

 Cílem této bakalářské práce bylo nalézt různá zobrazení svobodné vůle ve třech 

vybraných románech Josého Saramaga. Dále jsme prostřednictvím analýzy próz Putování 

jednoho slona, Kain a Baltasar a Blimunda chtěli poukázat na autorův postmoderní přístup 

k historii a k biblickým příběhům. V teoretické části práce jsme se zabývali především 

vymezením doby, v níž autor tvořil a vysvětlení pojmů potřebných pro pochopení 

postmoderního vnímání historie a fikčních světů, k čemuž nám posloužila zejména studie od 

Lubomíra Doležela. 

Domníváme se, že motiv různorodého pojetí svobodné vůle je v románech velmi 

zřetelný, a ve všech případech zobrazuje konflikt mezi institucí a svobodomyslným jedincem. 

Rozbor tohoto konfliktu je podložen studií od Daniela Dennetta, který ve své knize zobrazuje 

svobodnou vůli jako atmosféru, která by mohla ohrozit společenský úzus. Zobrazení 

zásadních společenských problémů na osudech lidí, kteří z našeho pohledu nedisponují mocí 

svobodného rozhodování ani základními lidskými právy, umožňuje náhled do přetrvávající 

hierarchie společnosti. V románu Putování jednoho slona pozorujeme zejména problematiku 

bezvýznamnosti jedince, který je pouhou součástí masy. Tato masa ale představuje jediný 

prostředek realizace představ mocných, čímž vzniká jakýsi paradox – ten, kdo velí se 

neobejde bez svých poddaných a zároveň ti, co takřka nemají práva, jsou nezbytnou součástí 

společnosti. Román Kain nám představuje spíše boj jedince proti instituci církve, snahu 

o zastavení absolutní moci a bezmyšlenkovitého následování. Postava Kaina lze být 

považována za jakési ztělesnění svobodné vůle v jedinci ovládaném společenskými a 

náboženskými pravidly. V románu Baltasar a Blimunda můžeme vidět především jakousi 

sondu do společnosti 18. století. Zároveň získáváme náhled do kontrastního postavení 

relativně bezstarostné existence běžných lidí a komplikovaného života mocných. Tento román 

zároveň poukazuje na nebezpečí vlastního názoru ve společnosti ovládané absolutní mocí 

inkvizice. 

Rozhodovací procesy postav románů nám ukazují různé aspekty svobodné vůle 

a reakce společnosti na tento koncept. Ve všech třech dílech můžeme pozorovat jakýsi odpor 

nebo strach, který svobodomyslní jedinci vyvolávají v konvenční hierarchii. Zároveň můžeme 

pozorovat autorův názor na koncept vůle jako na něco, co si musí jedinec chránit, nebo 

v případě románu Baltasar a Blimunda dokonce zasloužit. Tento přístup koresponduje 

s představou, kterou jsme nastínili ve shrnutí Dennettovy studie, že svobodná vůle je 
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vyvíjející se atmosféra, jejíž existence závisí na víře v její udržení. V každé kapitole jsme se 

zároveň věnovali historicko-fikčnímu pojetí dějin, které je pro autorovu tvorbu zásadní. 

Resumé  

  

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo pomocí literární analýzy tří románů 

Putování jednoho slona, Kain a Baltasar a Blimunda nalézt různé podoby motivu svobodné 

vůle, a poukázat na postmoderní přístupy, které autor zaujímá k historii a biblickým 

příběhům. Svobodnou vůli ve vybraných dílech lze chápat mimo jiné jako alegorii 

společnosti, náboženských, ekonomických a kulturních rozlišností. 

 Práce je rozdělena na tři části. První část je věnována autorovu životopisu a nástinu 

doby, v níž tvořil. Po stručném úvodu do postmoderní problematiky jsme se zabývali počátky 

postmodernismu v Portugalsku. Pro další analýzu Saramagových románů, které tvoří nejdelší, 

třetí část práce, bylo nutné vymezit základní pojmy, potřebné pro pochopení zvoleného 

postmoderního literárního přístupu a autorovy tvorby, jakými jsou zejména fikční a historické 

světy. Každá podkapitola, věnovaná vždy jednomu analyzovanému dílu, se tak zabývá 

svobodnou vůli postav a historicko-fikčním vnímáním dějin. Druhá část práce shrnuje pohled 

na klíčovou studii filosofa Daniela Dennetta, která byla v práci využita a zabývá se 

svobodnou vůlí ve vztahu ke společnosti a jejímu vnímání. 

 Detailní rozbor textů potvrdil, že motiv svobodné vůle je v románech přítomný 

v několika formách, které pokaždé odkazují na jiný společenský aspekt. Hlavními aspekty 

jsou především krize svobodné vůle v kontextu absolutismu a nevyhnutelné následky 

vlastního rozhodnutí, které můžeme pozorovat v románu Kain. Z metafory inkvizice 

v románu Baltasar a Blimunda můžeme pochopit strach ze svobody a v románu Putování 

jednoho slona autor upozorňuje především na nezbytnost podřadných. 
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Resumo   

 

 O objetivo principal dessa tese de bacharelado era encontrar, através a análise literária 

o motivo de vontade livre em novelas de José Saramago, A viagem do elefante, Caim 

e Memorial do Convento e demonstrar o fato que o escritor usar os princípios do pós-

modernismo na sua obra. O motivo de vontade livre é possível perceber como alegoria para a 

sociedade, as diferenças culturais, económicas e religiosas, qual está demonstrada nas novelas 

pelo autor.  

 A tese é dividida em três partes. A primeira parte é dedicada à biografia de autor 

e à ilustração do tempo, quando ele criou a sua obra. Depois uma introdução curta do pós-

modernismo consideramos o início de pós-modernismo em Portugal. Para a seguinte análise 

da obra de Saramago, que faz a parte mais longa, a terceira parte da tese, foi preciso fazer uma 

definição dos termos basais necessários para entender a atitude literária pós-modernista 

e também a obra do autor, quais são sobretudo a diferenciação dos mundos históricos 

e mundos de ficção. Cada capítulo, dedicado sempre à uma obra analisada, considera 

principalmente a vontade livre das personagens e a perceção histórico-ficcional da história. 

A parte seguinte resume a tese crucial do filósofo Daniel Dennett, que foi usada na nossa tese 

e que soluciona vontade livre em relação com sociedade e a sua perceção.  

 A análise detalhada das obras confirmou, que o motivo de vontade livre é presente nas 

novelas em várias formas, quais mostram diferentes aspetos da sociedade. Os aspetos 

principais são a crise da vontade no contexto de absolutismo e as implicações inevitáveis de 

decisões, que podemos ver em Caim. Em Memorial do Convento pode ser percebido o medo 

de liberdade através da metáfora da inquisição e na novela A viagem do Elefante está indicada 

a necessidade dos somenos. 
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