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Život jako literární předloha 

Realista, surrealista, esperpentista, expresionista, ko stumbri sta, to jsou jen 

některé z přívlastků, které kritika José Donosovi přiřkla a které, ačkoli si 

mnohdy vzájemně protiřečí, jsou všechny svým způsobem pravdivé. Jeho 

romány mají mnoho poloh a přitom se neustále vrací ke stejným tématům: 

nostalgie po minulosti, rozklad a úpadek společnosti, smrt, ztráta identity, 

sebedestrukce.... Všechna mají společného jmenovatele - odráží se v nich 

autor sám, jeho život, rodinné vztahy, nemoci, obsese a touhy. Životopisná 

data zaujímají v interpretaci jeho díla důležité místo, ostatně on sám se 

zabýval autobiografiemi jiných spisovatelů a přikládal jim značnou 

důležitost. Zároveň se nijak netajil s tím, že se předlohami pro některé z jeho 

románů stali členové jeho rodiny, jejichž portréty navíc nebyly zrovna 

lichotivé. 

Conjeturas sobre Za memoria de mi tribu (Domněnky o paměti mého 

kmene), autobiografie napsaná krátce před smrtí, nám dává nahlédnout do 

osobní polohy jeho díla. Donoso zde líčí své zážitky z dětských let, své první 

literární zkušenosti, ale i různá podivínství, která později našla v románech 

své místo. Jednou z nich bylo zaujetí pro rodinnou historii a rodokmen, 

motivované touhou rozpoznat se v rodinné tradici a zachránit z ní to, co ještě 

nebylo zapomenuto. Psaní se mělo stát způsobem, jak zastavit "vymření" 

rodu a svým způsobem i národa. Z Donosova lpění na minulosti je cítit 

kritika překotné modernizace, která Chile zasáhla v období jeho života a 

vzhlížej,e,k budoucnosti, zametla vše staré pod koberec: 
! 

... my Chilané jsme specialisty na zapomínání, připravení ve vhodném okamžiku 

obestřít závojem lhostejnosti nespravedlnost či zločin, jejichž objasnění by mohlo 

obtěžovat viníky. Nebudeme-li si jich všímat, způsobí zajisté méně 

rozruchu .... Atmosféra se dnes zdá být na hony vzdálená tomu, jak by si dějiny přály, 
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neboť všechno v téhle směšné zemi je falešně moderní - top, peak, super, fast -

track ... 1 

Z pocitu ztráty rodinné a národní paměti se zrodil leitmotiv Donosova 

díla: konflikt mezi odumírající minulostí, držitelkou krásného a cenného, a 

bezúzěšnou přítomností. Je vylíčen jako kontrast mezi sociálními třídami, 

kdy vyšší třída reprezentuje minulost, chudé vrstvy pak přítomnost. 

Donosova rodina byla ostatně obtížně společensky klasifikovatelná. Otec 

byl potomkem chilských latifundistů, jejichž původ sahal až do dob 

Conquisty a rodina matky, "los Yáfíez", byla bohatá přistěhovalecká rodina 

s francouzskými vychovatelkami, která v chilském tradičně založeném 

prostředí vždy působila dojmem výstřednosti. Donoso vzpomíná mezi jinými 

na Eliodora Y áfíez, vlastníka časopisu La Nación, který se svou excentrickou 

povahou a chováním vymykal chilskému konformismu. Jeho syn, Álvaro 

Yáfíez se zase zapsal do dějin literatury jako jeden z latinskoamerických 

surrealistů. 

Tradice se v Donosově rodě mísila s kosmopolitismem a pocitem 

vykořeněnosti. Donoso patrně přikládal významu společenských tříd příliš 

velkou důležitost, pocit rozpolcenosti přerostl v obsesi a vytvořil podklad pro 

jeho budoucí spisovatelskou dráhu: " ...... od začátku jsem si uvědomoval, že 

jsem zdědil jakousi puklinu, lom, který ničí zdánlivou dokonalost každého 

obrazu, a z této křehkosti se rodila touha být někým jiným, což v mém 

případě znamenalo vtělit se do role spisovatele.,,2 Pocit nedokonalosti a 

méněcennosti a neustálá touha nalézt dokonalou formu se stala leitmotivem 

jeho románů. 

Touha po změně určuje životy jeho postav, vede je k trýznivému 

sebezpytování, aby jim pak v konečné fázi hledání ukázala marnost jejich 

I " .. .los chilenos somos expertos en el arte del olvido, duchos en "correr el tupido velo" 
cuando eso nos acomoda, con el fin de anular la injusticia y el crimen cuyo esclarecimiento 
puede resultar molesto si incrimina a personas que, se estima, harán menos estropicio 
dándoseles la espalda .... Las cosas, hoy, parecen ser todo 10 contrario de como una historia 
querría que fueran, porque ahora todo en este cursi país es falsamente moderno - top, peak, 
super, fast - track. .. " DONOSO, José. Conjeturas sobre Za memoria de mi tribu. Madrid: 
Santillana, 1996, s. 120 (nadále budu citace z tohoto zdroje uvádět pod zkratkou CJ) 
2" ... desde el inicio me di cuenta de que to do consistía en la herencia de una fisura, una pifia 
que destruía la perfección superficial de toda visión, una fragilidad de la cual nacía el 
impulso a ser otra cosa que en mi caso era .... .la ambición de reencarnarme en escritor." CJ 
s.20 
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počínání a zapletla je do svých sítí jako pavouk mouchu. Psaní je přitom 

důležitým prostředkem, jak se od reality odpoutat, přiblížit se snům a hledat 

svou identitu jinde, neboť: "Román víc než jakákoli jiná forma psaní 

umožňuje člověku splnit si jinak obtížně uskutečnitelný sen stát se tím, čím 

není.,d 

Jak jsme již naznačili, paměť hrála v autorově životě zásadní roli, stala se 

oporou pro rozkolísanou identitu, pevným bodem v rychle měnícím se světě. 

Jeho hrdinové mají něco z Proustova Hledání ztraceného času, který Donosa 

provázel na jeho prvním útěku z domova. Stopy této četby jsou patrné 

zejména v Obscénním ptáku noci, který s Proustem sdílí prolínání časových 

rovin i chápání psaní jako klíče k objevení nové reality. Kniha pro oba 

přestává být objektem a stává se cestou ke znovunalezení identity. 

Mezi literárními proudy 

Klasifikovat Donosa z hlediska literárního je rovněž obtížné. Nejčastěji 

bývá spojován s autory tzv. "boomu". Sám sice tuto nálepku odmítá, nicméně 

věnuje tomuto literárnímu "uskupení" esej Historia personal del "boom" 

(Osobní dějiny "boomu "), pokoušeje se identitu "boomu" nalézt. José 

Miguel Oviedo v Historia de la literatura hispanoamericana také upozorňuje 

na tento paradox: ,,0 Donosově příslušnosti k boomu se diskutovalo nejvíce, 

zároveň je právě on jeho prvním kronikářem.,,4 Nutno ovšem upřesnit, že 

kronikářem otevřeně zaujatým, jak už napovídá samo označení kroniky jako 

osobní zpovědi. Jeho cílem není objektivně posuzovat, ale podat vlastní 

výpověď o literární situaci šedesátých let a pokusit se ukotvit sebe sama mezi 

literárními proudy. 

Donosův postoj k "boomu" je především kritický: " ... Je to důsledek 

hysterie, závisti a paranoi". 5 Zdůrazňuje arbitrárnost kritérií, která spojují 

3 "La novela, más que ninguna otra forma, moviliza a los seres a cumplir la fantasía, rara vez 
lograda, de ser 10 que no son." CJ s.24 
4 "Donoso es el escritor sobre quien más se ha discutido su pertenencia al boom, al mismo 
tiempo que es su primer historiador." MIGUEL OVIEDO, José. Historia de la literatura 
hispanoamericana. Madrid: Alianza Editorial, 2001 
5 13 " ... es una creación de la histeria, de la envidia y de la paranoia ... " DONOSO, José. 
Historiapersonal del "boom". Santiago de Chile: Andrés Bello, 1987, s. 13 
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jednotlivé autory, neboť záleží především na tom, kdo je za spisovatele 

"boomu" považován kritikou, a kdo se za jeho příslušníka považuje sám. 6 To 

dosvědčuje ostatně i fakt, že jako vůdci "boomu" jsou představeni tak 

různorodí autoři jako García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes a Julio 

Cortázar. O vlastní příslušnosti k hnutí Donoso taktně mlčí. Podává nicméně 

cenné informace o tom, z jakých zdrojů čerpal a kde se vzal nový literární 

potenciál, který Evropu tolik ohromil. 

"Boom" jednak těžil z toho, že pozornost veřejnosti dříve věnovaná 

básníkům se v reakci na její přílišnou hermetičnost upnula k prozaikům. 

Nicméně byl především spjat s procesem "internacionalizace" 

hispanoamerické literatury, který byl zase důsledkem změny literární 

orientace samotných autorů. Ti se osvobodili od zahleděnosti do svých 

domácích problémů, "vymanili se z prostoru své farnosti" 7 a obrátili se tváří 

k světu. Důvodem takového zvratu byla ztráta důvěry v domácí trh, který 

jevil absolutní nezájem o nově vznikající díla a nepřestával se zhlížet 

v tradiční literatuře. Namísto národních vzorů tak hispanoameričtí spisovatelé 

obdivují evropské, zejména francouzské, anglické a americké autory. Kafka, 

Sartre, Faulkner, to je trio bez kterého si Donoso "boom" nedokáže 

představit. 

V případě Chile hovoří o kostumbrismu a regionalismu, směrech, které šly 

proti proudu času a vůči nimž on sám cítil potřebu se vymezit. Tyto směry 

stavěly věrnost popisu nade všecka estetická kritéria a bránily se jakékoli 

inovaci, jak v oblasti témat, tak v oblasti literární formy či jazyka. 

Mladí opomenutí autoři z různých hispanoamerických zemí o sobě am 

navzájem nevěděli, potkávali se a poznávali nikoli doma na jihoamerickém 

kontinentě, ale v Evropě či ve Spojených Státech. Bylo totiž velmi obtížné 

publikovat v prostředí, které sázelo na jistotu "ověřených" děl. Důležitým 

pojítkem se záhy stalo barcelonské nakladatelství Seix Barral a od roku 1965 

Mundo Nuevo, časopis vydávaný v Montevideu Emirem Rodríguezem 

Monegalem. 

6 SOLER SERRANO, Joaquín. Mis personajes favoritos: resumen de las más famosas 
entrevistas en el programa "A Fondo". Madrid: Revista Tele Radio, núm.53 
7 DONOSO, José. Historia personal del "boom n. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1987, s. 
22 
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Nejen nakladatelství, ale i domácí literární kritika šla proti proudu času. 

Neúnavně srovnávala nové autory s domácí tradicí a tak přestože Donosův 

první román Korunovace zaznamenal značný úspěch, byl autor záhy 

rozčarován skutečností, že v něm kritika viděla pokračovatele chilského 

realismu. 

Zásadní přelom v literárním směřování přinesl Donosovi Congreso de 

Intelectuales de la Universidad de Concepción uspořádáný roku 1962, který 

věnoval značnou pozornost právě kulturní izolovanosti hispanoamerických 

spisovatelů. Ty v té době spojoval především zájem o kubánskou revoluci, do 

níž vkládali své naděje. Bylo to v době, kdy "pravý boom" ještě nezačal, 

ačkoli některé z románů, které do něj spadají, již publikovány byly. Čtenáři 

ovšem nebyly snadno dostupné. 

Konec "boomu" Donoso spojuje s "případem Padilla", který 

latinskoamerické spisovatele názorově rozštěpil stejným způsobem, jako je 

Kubánská revoluce dokázala stmelit. Heberto P adi11 a, básník neprávem 

uvězněný Castrovým režimem, kterému věřil a který podporoval, zosobnil 

zklamání a rozčarování intelektuálů z revoluce. Dalším dělítkem bylo 

rozštěpení nakladatelství Seix Barral a založení časopisu Libre. 

Při příležitosti reedice Osobních dějin "boomu" v roce 1981 Donoso 

znovu hodnotí s odstupem času jeho přínos a dochází k poznání, že "boom", 

jehož hlavním atributem bylo novátorství a experiment, se stal něčím 

klasickým, školní matérií, čímž se jeho autoři ocitli v pozici "stařešinů", proti 

nimž se sami kdysi bouřili. Jeho kapitola tedy byla uzavřena, vstoupila do 

koloběhu literárních proudů. 

V kronice "boomu" Donoso hovoří také o svých literárních vzorech. 

Zásadní význam pro něj mělo seznámení se s Car10sem Fuentesem, potažmo 

s jeho románem La región más tansparente, který byl impulzem k tomu, aby 

se vypořádal s domácím estetickým cítěním a rozšířil si literární obzor.8 U 

Fuentese obdivuje literární postup, který bude později charakteristický 

rovněž pro jeho tvorbu: psaní, které místo odpovědí nabízí otázky, 

neobjasňuje, ale zasévá pochybnosti. Jednou ze zásadních otázek se stane 

poznání sebe sama, "existenciální dobrodružství", ve kterém se pohled 

8 DONOSO, José. Historia personal del "boom". Santiago de Chile: Andrés Bello, 1987, s. 
49 

5 



autora obrací do vlastního nitra. Donoso rovněž obdivuje Fuentesův 

"barokní" jazyk, odlišný od prostého "průhledného jazyka" klasických 

chilských autorů, jakýsi všeobjímající nadhled umožňující pojmout do svého 

vyprávění všechny společenské třídy a historické epochy. Na pozvání 

Fuentese později odjíždí v roce 1965 do Mexika na literární sympozmm, 

které mu poskytne mnoho literárních podnětů. 

Mario Vargas Llosa zapůsobil na Donosa svou odvahou k experimentu. 

Popisuje svůj vnitřní boj po přečtení románu Město a psi, ve kterém autor 

nijak neskrývá své estétství a intelekt a který přesto publikum, jež dříve tyto 

hodnoty zavrhovalo, přijímá s obdivem. Donoso je především překvapen 

postojem čtenářů, kteří nejen že se experimentálního románu nezalekli, ale 

dokonce jej uvítali s nadšením. 

Další přelomovou četbou se Donosovi stal román O hrdinech a hrobech 

Ernesta Sábata: "uvědomil jsem si, že snažit se dát racionální formu svým 

obsesím by bylo mylné počínání i z literárního hlediska. Vždyť iracionálno 

může mít přeci stejnou, nebo dokonce větší intelektuální odezvu a někdy se 

dokonce může tvářit racionálně ... ,,9 Odbouráním bariéry racionality tak 

Sábatův román napomohl zrodu Donosova Obscénnímu ptáku noci, jehož 

forma se nakonec podřídila iracionálnímu tématu. 

Autoři "boomu" Donosa utvrdili v úmyslu vymanit se z domácí tradice a 

směřovat k experimentu. S "boomem" bezpochyby sdílí určité literární 

postupy. "Magický realismus, neobaroko, hravý intelektualismus."lo Tak 

charakterizuje toto rozporuplné hnutí Hugo Achugar. U Donosa, ačkoli mezi 

magické realisty řazený není, objevujeme jeho stopy především ve způsobu, 

jakým zachází s rodiImými pověstmi a tradicemi. Magično bájí naráží na 

historickou skutečnost, mísí se s ní a vytváří, když ne ,,10 real maravilloso", 

tak alespoň jakýsi nadpřirozený opar nad jinak suchými fakty. Neobaroko 

našlo své uplatnění především v Obscénním ptáku noci. Intelektualismus má 

své místo v Donosově tvorbě spíše jako tíživý element bránící člověku 

9 "me hizo darme cuenta de que intentar darle una forma racional a algo que yo mismo estaba 
viviendo como una obsesión era un error no sólo de comportamiento, sino literario; que 10 
irracional podía tener el mismo o mayor alcance intelectivo que 10 irracional, y que a veces 
puede disfrazarse de racionalidad." lbid.: S.89 
10 ACHUGAR, Hugo. Tiempos del mundo de José Donoso. předmluva k: DONOSO, José. El 
obsceno pájaro de la noche. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1970 
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v rozvinutí jeho přirozených instinktů. Achugar rovněž zmiňuje konfrontaci 

intelektualismu a lidových prvků, pro Donosa rovněž charakteristické a 

hledání identity "já" a podstaty psaní vůbec tvořící samou osu jeho tvorby. 

Chilský cyklus 

Romány Korunovace, Tuto neděli, Místo bez hraníc a Obscénní pták nocž 

stojí na samém počátku Donosovy románové tvorby. Jsou úzce spjaté 

s chilskou realitou a minulostí. Zároveň tvoří jakýsi uzavřený cyklus, jehož 

společným tématem je hledání identity. Toto hledání má dvě základní 

polohy: sociální či politickou a niterně osobní, přičemž obě dvě se navzájem 

prolínají a podmiňují v tom smyslu, že napjaté vztahy mezi společenskými 

třídami slouží jako katalyzátor lidských neuróz a obsesí. 

V rámci tohoto cyklu můžeme nicméně vysledovat určitý vývoj, patrný 

zejména srovnáme-li Korunovací s Obscénním ptákem noci. Zatímco 

Donosovu prvotinu bychom mohli s lehkou nadsázkou zařadit mezi 

realistické romány, v Obscénním ptáku noci bychom stopy realismu těžko 

hledali. Téma přitom zůstává stále stejné, mění se jen forma směřující k větší 

uvolněnosti a experimentu, důsledek výše zmiňovaných literárních 

zkušeností. Obscénní pták noci je vyvrcholením cyklu a zároveň poslední 

tečkou za "chilskou tematikou", logický důsledek Donosova odchodu 

z Chile. Sám k tomu říká v rozhovoru s Joaquínem Solerem: 

Obscénní pták noci je nejspíš poslední chilský román, který jsem napsal. Co 

dělám od té doby? Snažím se spíš nechat za sebou vše, co je chilské. Už dvanáct let 

jsem mimo Chile .... Má zkušenost posledních dvanácti let nemá s Chile nic 

společného. Nemůžu se nadále živit minulostí, se kterou se cítím emočně spjatý, a 

nemůžu vymazat zážitky z těch posledních dvanácti let, musím je zakomponovat do 

toho, co dělám. A jak? Napsal jsem Osobní dějiny" boomu ", což není chilská 

kniha, pak Tři měšťanské novely (Las tres novelitas burguesas) .... a teď píšu román, 

který se jmenuje Letní sídlo (Casa de campo), tenje a není z Chile ..... II 

II "Tal vez EI obsceno pájaro de la noche sea la última novela chilena que escribL De 
entonces más adelante, l,qué he hecho? Es un poco quitarle el cuerpo a 10 que es 10 chileno. 
Hace do ce afíos que estoy fuera de Chile ..... Mi experiencia de los últimos doce alios ha sido 
una experiencia internacional, que nada tiene que ver con Chile. Yo no puedo seguir 
nutriéndome de este pasado del cual me siento emocionalmente cere a, pero no puedo 
eliminar las vivencias de los últimos doce afios, sino que tengo que incorporarlas a 10 que he 
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Identita jako životní prostor 

Donoso není jediným latinskoamerickým autorem, který se ve svém 

díle dotýká problému identity. Toto téma je společné autorům "boomu" a 

nejen jim. Fernando Aínsa v knize ldentidad cultural de lberoamérica en su 

narrativa označuje za pře lomový okamžik ve vývoji latinskoamerické 

kulturní identity rok 1960, který znamenal otevření se latinskoamerické 

literatury světu. Kromě Korunovace byly Donosovy romány "chilského 

cyklu"publikovány po roce 1960 v rozmezí let 1957-1970. Příliv nových 

kulturních impulsů vyvolal zpětnou reakci - potřebu vymezit sebe sama. Tak 

vznikl nový pojem - kulturní identita. Podle Aínsy byl spoluvytvářen rovněž 

romány "boomu", které lépe než sociologické studie dokázaly postihnout 

latinskoamerickou realitu v její komplexnosti. Aínsa chápe kulturní identitu 

jako neustále se měnící výslednici historických a společenských okolností 

Následující definice Almícara Cabrala nejlépe vystihuje tuto proměnlivost: 

Identita individua či skupiny lidí je na vůli nezávislá sociobiologická 

vlastnost, která má smysl pouze tehdy, je-li vyjádřena ve vztahu kjiným individuím 

či skupinám. Dialektická povaha identity tkví v tom, že se identifikuje a odlišuje, 

protože individuum (nebo skupina lidí) je identické s druhým individuem (nebo 

skupinou), pouze jestliže se odlišuje od dalších individuí (nebo skupin). Definice 

identity jednotlivce či kolektivu lidí je tedy zároveň souhlas a odmítnutí určitého 

počtu charakteristik, které individuum či kolektiv definují a jsou závislé na 

dějinných souřadnicích (biologických a sociologických) v určitém okamžiku svého 
, . 12 

vyvOje. 

hecho. Entonces, z,qué pasa?, que escribo la Historia personal del "boom", que no es un libro 
chileno, luego escribo Las tres novelitas burguesas .... Estoy escribiendo esta novela actual 
(que es Chile y no es Chile), se llama Casa de campo ...... " SOLER SERRANO, Joaquín. Mis 
personajes favoritos: resumen de las más famosas entrevistas en el program a "A Fondo". 
Madrid: Revista Tele Radio, núm.53 
12 "La identidad de un individua o de un grupo humano es una cualidad sociobiológica, 
independiente de la voluntad de ese individuo o de ese grupo, pero que sólo tiene sentido 
cuando se expresa en relación con otros individuos u otros grupos humanos. La índole 
dialéctica de la identidad radica en el hecho de que se "identifica y distingue", porque un 
individuo (o un grupo humano) sólo es idéntico a ciertos individuos (o grupos) si se 
diferencia de otros individuos (o grupos humanos). La definición de una identidad individual 
o colectiva es, pues, al mismo tiempo, la afirmación y la negación de cierto número de 
características que definen a individuos o colectividades, en función de ciertas coordenadas 
"históricas" (biológicas y sociológicas), en un momento dado de su evolución." Citováno 
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V této definici najdeme několik klíčových charakteristik. Identita se jeví 

jako: "na vůli nezávislá", hledající svůj výraz v opozici k cizímu a jako 

časově a historicky podmíněný fenomén, jehož zásadním rysem je 

proměnlivost. Tato definice je značně obecná, už proto ji můžeme uplatnit jak 

v osobní rovině, tak v kontextu společenském či národním. Takový rozměr 

mají ostatně i Donosovy romány, ve kterých společenská třída vystupuje jako 

součást "já". 

V souvislosti s kulturní identitou a identitou vůbec hovoří Aínsa o 

prostoru, potažmo pohybu jedince. V kapitole "Iniciační cesty" navrhuje 

rozdělení románů "hledání identity" na tři podskupiny: 

1) romány s dostředivým charakterem iniciační cesty: tj z periferie 

směrem dovnitř, zpravidla do lůna jihoamerického pralesa. Cílem tohoto 

putování je většinou neúspěšné hledání kořenů prostřednictvím splynutí 

s přírodou. Jako příklad uvádí Ztracené kroky Aleja Carpentiera. 

2) romány s odstředivým charakterem iniciační cesty, kde JSou 

protagonisty často měštští ztroskotanci, kteří se nedokázali zorientovat 

v překotné modernizaci. Jejich cesty zpravidla vedou do Evropy, místa 

spojeného s kořeny latinoameričanů, v opačném případě k izolaci, uzavření 

se do sebe a nečinnosti. Příkladem jsou Onettiho a Arltovy romány. 

3) Donosa Aínsa řadí do třetí kategorie románů, do kapitoly nazvané 

"Traumatické vlastnictví okolí" 13 , ve které hovoří o jakési falešné integraci 

jedince do prostoru budícího pocit jistoty. Člověk nepodniká iniciační cestu, 

ale zabydluje určitý prostor. Falešný dojem harmonie může získat kupříkladu 

v archetypických vesnicích, jakýchsi obdobách ráje, nebo v diktátorském 

režimu, kde se pod rouškou pořádku skrývá vztah uzurpátor - utlačovaný. 

Jako příklad slouží Aínsovi právě Místo bez hranic. Rovněž velká sídla 

latifundistů poskytují iluzi přístřeší identity. Aínsa v této souvislosti cituje 

román Tuto neděli, ale do této kategorie můžeme bez váhání zařadit i 

Korunovaci a Obscénního ptáka noci. 

podle: AÍNSA, Federico. ldentidad cultural de lberoamérica en su narrativa. Madrid: 
Editoria! Gredos, 1986, s. 28 

13 AÍNSA, Federico. ldentidad cultural de lberoamérica en su narrativa. Madrid: Editorial 
Gredos, 1986, s. 413 - 457 

9 



Nicméně ani Donosovo zařazení do třetí kategorie nemusí být, dle 

mého názoru, závazné, neboť v jeho románech nalezneme jak odstředivé i 

dostředivé síly určující pohyby postav, tak odchod do ústraní a nečinnost jako 

způsob "protestu". 

Vladimír Svatoň ve studii Epické zdroje románu navrhuje v souvislosti 

s literaturou přelomu století podobnou typologii. Jako východisko volí 

základní románový konflikt definovaný Schellingem: "střet ideálního 

s reálným, kde reálné jsou dílčí egoistické motivace hrdinů a ideální 

prostředkuje styk s identitou, s řádem světa, celistvostí epochy.,,14 Svatoňovo 

dělení je založené na přístupu individua k celistvosti světa. 

Jednou z možností je chápat celistvost světa jako přežívající, zde 

hovoříme o dílech kronikálního a idylického typu, pro něž je příznačný 

model návratu. Důležitou roli zde hraje ústní podání a kolektivní paměť. 

Člověk v takovémto společenství si neklade náročné cíle, neboť podléhá 

dojmu, že život má ustálený smysl. Této klasifikaci by odpovídaly ty úseky 

Donosových románů, kde se hrdina ještě neodhodlal k cestě ven a v jeho 

mysli přežívá ideální svět jeho otců: Andrés, Alvaro, Jerónimo, s jistou 

výhradou ovšem, neboť těžko můžeme Donosovy romány považovat za 

idylické. Stopy po přežívajícím řádu jsou patrné ve všech románech našeho 

cyklu. 

Jinou možností je chápat celistvost světa jako pozadí jednotlivců 

vedených touhou po seberealizaci a sebeurčení. Člověk má možnost volby a 

jeho tvůrčí síla jej staví do opozice vůči světu, jeho věčná nespokojenost 

pramení z omezených možností. Vzpoura proti stanovenému řádu sice má u 

Donosa své místo, nerealizuje se nicméně přímo, pouze latentně, skrze 

imaginaci a snění. Jeho postavy jsou jinak až na výjimky (Mario a Estela 

z Korunovace) spíše pasivní. 

Poslední kategorií je pojetí světa, ve kterém se střetávají dvě různé 

koncepce. Tento román tíhne k okamžikům "založení" nebo naopak "zániku" 

říše. Hrdina je zmítán pochybnostmi o svém příslušenství a prochází oběma 

světy, bloudí od jednoho k druhému, jeho cesta tudíž má střídavě dostředivý i 

odstředivý charakter. To pro Donosovy postavy platí. Jejich rodinná sídla 

14 SVATOŇ, Vladimír. Epické zdroje románu. Praha: Ústav pro českou literaturu A V ČR, 
1993, s. 109-126 
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J sou pevným bodem, "přístřeším identity". Zároveň J sou ovšem 

konfrontovány se světem odlišným, světem chudých a pověrčivých 

dědiců původních obyvatel Ameriky. Hrdina opouští jistotu domova, jde 

v ústrety neznámému, dochází ke střetům, nedorozuměním, frustraci. 

V tomto ohledu je jeho cesta směřováním ven. Je ale zároveň cestou dovnitř, 

neboť ve snaze přiblížit se druhému světu prochází sebereflexí, snaží se 

poznat své kořeny. Ovšem cesta ven a posléze dovnitř skončí fiaskem, 

deziluzí, neboť racionální uvažování zamezuje spontánnímu vnímání a 

oslepuje smysly. Hrdina není s to opustit pohodlný "přístřešek identity" 

svého sídla. Zároveň již ale urazil určitou cestu, objevil stopu o které tušil, 

že by ho někam dovedla, ale nebyl schopen se po ní vydat. Je navždy 

poznamenán pocitem, že mu něco chybí, a právě odtud pramení jeho pocit 

nenaplnění. 

Do této kategorie řadí Donosa i Anna Housková a poukazuje na fakt, že 

třetí typ románu má nejblíže k evropské tradici. 15 Je pravdou, že Donoso má 

s evropskými autory mnoho společného, ostatně nijak se netají svými 

evropskými vzory: Balzac, Proust, francouzští surrealisté. Zároveň do jeho 

děl vstupují tradice domorodé a to především díky představitelům nižších 

vrstev, jejichž život nadále ovlivňuje pověrčivost předků. Míšení vlivů bylo 

patrně dáno i Donosovým "dvojím" původem jakožto dědice kosmopolitismu 

i primitivních kultur: 

... mé "já" tvoří dva propletené kořeny: na jedné straně kosmopolitismus Y ánězů 

se smyslem pro fantazii, na druhé Donosovi, příklon k této domorodé zemi, 

pomýlené, podvedené, zprzněné finančníky schopnými zaprodat svou i cizí duši 

v konkurenčním boji, ve kterém vyhrávají pouze oni. 16 

Donoso se živě zajímalo historii svého rodu, jak o tom ostatně svědčí 

sepsání autobiografie Domněnky o paměti mého kmene. V jeho úsilí je patrná 

snaha dobrat se počátků, opatrovat návaznost tradic jinak odsouzených 

15 HOUSKOVÁ, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998, s.123-124 
16 " .. .las dos hebras que, trenzadas, forman 10 que soy: por un lado, el cosmopolitismo 
imaginativo de los Y áfiez; por otro, los Donoso, mi adhesión a esta tierra primitiva, 
equivocada, engafíada, estuprada por los financistas que juegan su alma y la de los otros en 
carrera de la competencia, donde los únicos que sacarán provecho son ellos." Cl, s. 198 
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k zániku, ochránit paměť rodu ajejí bajky, ono "říká se" neustále se opakující 

v Obscénním ptáku noci. Není přitom podstatné dostát historické pravdě, 

nýbrž zachytit domnělé verze příběhů s příchutí nadpřirozena, které svou 

intuitivností často napoví víc, než holá fakta: 

Existují totiž jiné verze příběhů, které, pravdě značně vzdálené, kolují alespoií 

v mé rodině, utlačované rozpínavostí oficiální kronikální verze. Postupem času se 

mění ve fámu, pak v pověst, až nakonec podlehnou fantazii, zahrávají si libovolně s 

historickými fakty a rozplynou se jako dým ... už je nás málo, kteří zachraňujeme 

jejich trosky z rozjímání a dohadů starců. 17 

Donosovo hledání identity ať osobní či národní se tedy uskutečňuje skrze 

návrat do minulosti. Cesta zpět má své místo v tradici pastorálního 

hispanoamerického románu. Ta odkázala současnému románu svou představu 

idylického věku, k němuž by bylo možno se navrátit. 18 Idyla hraje 

v Donosových románech důležitou roli, neboť vytváří konflikt meZI 

vznešenou minulostí a nevýraznou přítomností, jako by spolu s pokrokem 

doba přišla o svou totožnost. Rozpor mezi oběma je pak katalyzátorem 

hrdinovy cesty za znovuobjevením ztraceného světa. 

Vyšší třída se ve svém blahobytu příliš vzdálila původním hodnotám. 

Svět nižších vrstev se jeví ve své syrovosti dynamičtější, pružnější a 

přirozenější. Ustrnulost a strojenost se staly příčinou zániku, slepou uličkou 

vývoje. Cesta vpřed je možná jedině úkrokem vzad. Nicméně ani spodní 

vrstvy nejsou schopny dosáhnout harmonického života. Jejich dynamičnost je 

totiž bržděna závistí nutící je přejímat vzory třídy vyšší. Jsou vedené snahou 

ztotožnit se s uzavřeným kruhem mocných a získat tak "novou identitu", 

která by jim zaručila důstojné místo ve společnosti J sou stykem s vyšší 

třídou "nakaženy" a místo toho, aby žily plnohodnotným životem, 

soustřeďují své síly na honbu za touto vizí. Vytváří se tak začarovaný kruh. 

17 "Es que existe otra versión de las cosas, que corre por 10 menos en mi familia, aunque son 
escasos visos de verdad, por debajo y con sordina respecto a la versión oficial, la de la 
crónica. Con el tiempo se transformó en rumor, más tarde en cuento, luego en una fantasía en 
que la libertad hace cualquier juego con los remotos datos reales hasta casi desvanecerse .... , 
ya que vamos siendo muy pocos los que conservamos sus vestigios en forma de conjeturas o 
especulaciones de viejos .... " CJ, 345 
18 HOUSKOVÁ, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998, s. 127 

12 



V touze po vzestupu nahoru směrem k lepšímu životu se lidé propadají dolů 

obětujíce svou morální čest, která byla jejich jedinou devizou. 

Životní prostor, který je postavám vymezen, je spoután hranicemi a to 

především psychickými. Ty se následně materializují v uzavřených 

prostorech jako dům, akvárium, "imbunche", které budou předmětem mé 

práce. Donoso v souvislosti s prostorovou stísněností odkazuje na 

determinaci prostředím, ve kterém vyrůstal. Nikoli v rozlehlé pampě, kde je 

horizont nekonečně daleko, ale v prostředí města, které člověka svírá svými 

zdmi a sociálními konvencemi do rodinného domu, který navíc za časů 

Donosovy prababičky býval ještě vybaven dveřníkem majícím klíč od všech 

jeho dveří a bran. 

Touha po návratu zpět má i rozměr filosofický, v této souvislosti se nabízí 

úvaha francouzského filosofa Michela Foucaulta, který se ve svém spise 

Slova a věci zabývá identitou, pamětí a prabytím člověka. Lidské myšlení dle 

jeho názoru v současném světě trpí samotou, neboť zpřetrhalo vazby 

s původními významy slova nyní bezvýsledně pátrá po svém počátku: 

Práce, život, jazyk obdařené v moderním myšlení vlastními dějinami, ukotvené 

v jejich rámci, se nemohly nikdy dopátrat svého původu ... Člověk objevuje sám sebe 

připoutaného k hotové historii .... Moderní myšlení zasvětilo svůj zájem návratu, 

snaze znovu začít, tomu zvláštnímu nepokoji, který jej nutí opakovat opakované. 19 

Neúnavné a marné vracení se zpět, k takovému údělu jsou Donosovy 

postavy odsouzeny. 

19 "Dans la pensée modeme, le travail, la vie, le langage, avaient acquis leur historicité 
propre, en laquelle ils étaient enfoncés, ils ne pouvaient donc jamais énoncer véritablement 
leur origine ... L'homme ne se découvre que lié a une historicité déja faite ..... La pensée 
modeme est vouée a la grande préoccupation du retour, au souci de recommencer, a cette 
étrange inquiétude sur place qui la met en devoir de répéter la répétition." FOUCAULT, 
Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966, s. 340 Uedná se o vlastní překlad, 
rovněž v následuj ících citacích z tohoto zdroje) 
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Coronación, 1957 

Korunovace vyšla v roce 1957 a kritika ji přijala celkem vlídně. V Donosovi 

viděla pokračovatele tradic realismu, tudíž jej mohla snadno zařadit do 

domácí produkce. Donoso sice sám přiznává, že romány Korunovace a Tuto 

neděli mají k sociálnímu realismu blízko, nicméně odmítá, že by se jejich 

interpretace mohla zúžit pouze na tento aspekt. 1 Závěrečné scény vymykající 

se klasickým novelám se nesetkaly u kritiky s pochopením. Ta se soustředila 

především na autorovu schopnost vylíčit konflikt sociálních tříd a věrnost 

jazykového projevu v mluvě postav příslušných společenských vrstev. 

Pravdou je, že román je úzce spjatý s chilskou realitou. Ovšem jestliže se 

zprvu jeho děj odehrává ve víceméně v realistickém duchu, postupně se 

přesouvá hlouběji do nitra postav, do polohy nerálné, snivé, až surrealistické. 

Formálně je rozdělen do tří částí nazvaných: "Dárek" (El regalo), 

"Nepřítomní" (Ausencias) a "Korunovace"(Coronación). Ty sledují určitý 

gradující rytmus a zároveň tvoří uzavřený kruh. První a třetí pojednávají o 

narozeninách milostpaní Elisity, druhá je jakýmsi suspensem před vrcholnou 

závěrečnou částí. Osa příběhu sleduje úpadek rodinného klanu Ábalosových, 

jehož je milostpaní Elisita pamětnicí a poslední důležitou představitelkou. 

Další rovinou je již zmíněný protiklad sociálních tříd: vyšších kruhů 

úzkostlivě střežících své tradice a chudiny žijící ze dne na den. Navzdory 

finanční nouzi je právě ona nositelkou té dynamičtější části společnosti, 

neboť vyšší kruhy se utápí v minulosti svých předků do té míry, že nedrží 

krok s dobou. Nelze ovšem jednoznačně soudit, zda se Donoso vylíčením 

konfliktu těchto dvou světů pouští do sociální kritiky. Neboť úpadek 

postihuje oba póly společnosti, takže se vytváří jakýsi bludný kruh. Rodinný 

klan Abalosových vymírá a strhává sebou ty, kteří s ním byli nějakým 

způsobem ve styku, tj. zejména služebnictvo. 

1 PROMIS OJEDA, losé. La desintegración de! orden en !a novela de José Donoso. In José 
Donoso: la deslrucción de un mundo. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1975 

14 



V tomto hroutícím se světě Donoso nechává postavy, aby obnažily svou 

identitu ve vypjatých životních situacích, které jsou v úzkém životním 

prostoru nuceny sdílet. Lidé přicházející do intimního styku ztrácejí něco ze 

své osobnosti a naopak si přivlastňují kus identity jiné. Vzniká zajímavá 

symbióza, ve které služky díky dobré znalosti intimity svých pánú nad nimi 

získávají jakousi uhrančivou moc. Právě scéna korunovace, ačkoli by měla 

být stvrzením moci milostpaní Elisy, je její karikaturou symbolizující 

převzetí moci služkami. 

Stařena a její moc 

V první části zvané "Dárek" se čtenáři postupně představují obyvatelé 

domu: poslední potomek rodiny Abalosových, Andrés, a jeho devadesátiletá 

babička. Popisy postav i prostředí nechávají vyniknout kontrastu mezi 

generacemi. Staví proti sobě dokonalost prarodičú a prúměrnost posledního 

potomka Andrése. Elisa je vylíčena jako poslední důstojná představitelka 

rodu. Ovšem již zde se objevuje budoucí leitmotiv Donosova díla, který 

Moreno Turner nazval "inversión como norma,,2, totiž že každý fakt 

prezentující určité východisko pro interpretaci je vzápětí popřen. Dústojnost 

Elisy je totiž jen jednou z masek, které na sebe bere, především ve styku se 

služkami a hosty. Šílenství, které ji postihlo a které se s věkem prohlubuje, ji 

proměnilo v oplzlou hádavou babiznu. 

Dřívější elegance a vznešenost ostře kontrastuje se současnou vzteklostí a 

vulgaritou devadesátnice. Služebné častuje urážkami, syna obtěžuje oplzlými 

řečmi. Nikdo nepřikládá jejím slovům vážnost, nicméně přesto je nakonec na 

jejích scestných úvahách kus pravdy. Je "spouštědlem" skrytých pudú, jak 

jsme toho svědkem ve vrcholné scéně "Dárku". Ta se odehrává v den jejích 

narozenin, k nimž jí Andrés věnuje červený šál. Ten spustí příval nadávek na 

hlavu Estely, mladé služebné nedávno přijaté proto, aby starou paní 

opatrovala. V očích Elisy je šátek sexuálním symbolem nevhodně věnovaný 

jí, úctyhodné stařeně. Nutí dívku, o jejíž chlípnosti je přesvědčená, aby si šál 

oblékla, obviňujíc ji a Andrése ze sexuálního styku. Syn je zdrcen, ale když 

2 MORENO TURNER, Femando. La inversión como norma a propósito de "EI lugar sin 
límites". Cuadernos hispanoamericanos, 1975, núm. 295, s. 19-42 
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babička častuje Estelu výrazy jako "Ty kurvo indiánská! Pěkné prasárny jsi 

ho naučila dělat v posteli!" všimne si, že: 

Estela celá zrúžověla, jako kdyby se jí ta necudná nahota šířila z dlaní po celém 

těle, jako by ji milostpaní Elisita svými pomatenými řečmi obnažila a teď mu ji 

odevzdávala. V duchu horečně hledal něco, čím by ten obraz zakryl nebo vzdálil, ale 

marně ...... Bylo to poprvé, co ho babiččino šílenství zasáhlo tak zblízka a 

nebezpečně. Jako by na něm jedovatá ústa nemocné poprvé našla zranitelné místo, 

ždibec kůže, na kterém neměl uhlazenou masku lepšího člověka, a zahryzla se do 

něho starými ničivými zuby.3 

Možná skutečně ve svém podvědomí toužil dárek věnovat Estele a Estela, 

není vlastně ona dárkem pro něj? Babička strhává společenskou masku těm, 

kteří se ocitnou v její přítomnosti. Andrésovi připomněla jeho vlastní 

ubohost, donutila ho k sebereflexi a zdrcujícímu odhalení svých 

potlačovaných vášnÍ. 

Setkáváme se u této stařeny se zajímavou fuzí oplzlosti a svatosti. Po 

vulgárních výlevech se obvykle modlí růženec, služky se s oblibou 

odvolávají na její zbožnost. Samotný akt korunovace v třetí části knihy je 

aktem náboženským, neboť stařena si jej "za svou zbožnost zaslouží". Tato 

bipolarita obscénosti a svatouškovství bude charakteristická i pro další 

Donosovy postavy: Manuelu z Místa bez hranic či stařeny z Obscénního 

ptáka noci. 

Portrét Elisy má svůj předobraz v Donosově rodině, konkrétně v babičce, 

která po smrti dědečka, zatvrzelého ateisty, začala blouznit: ,je to portrét, 

ačkoli ne zcela věrný, babičky, když byla stará." 4 

3 "Estela se había envuelto en el chal, apretándol0 a su cuerpo. Andrés la vio rasada entera, 
como si la desnudez de la palma de sus manos se hubiera extendido impúdicamente por todo 
su cuerpo, com o si misiá Elisita la hubiera desnudado con sus palabras enloquecidas, para 
entregársela. La mente de Andrés pugnaba por echar mano de cualquier cosa para cubrir o 
alejar esa imagen, pero era inútil...Era la primera vez que la locura de su abuela se le 
aproximaba tanto, tan peligrosamente. Era como si, hallando por primera vez una pequefía 
superficie de came vulnerable en Andrés, un poco de piel despojada de su pulera disfraz de 
caballero, la boca envenedada de la enferma hubiera clavado allí viejos dientes destructores." 
DONOSO, José. La coronación. Madrid: Alfaguara, 1995, s. 65 (nadále budu toto vydání 
uvádět pod zkratkou C) česky: DONOSO, José. Korunovace. Praha: Odeon, 1966. přel. 

Vladimír Medek, s.50 (nadále budu citovat z tohoto vydání a uvádět jej pod zkratkou K) 
4 "es un retrato no fiel, pero apraximado, de ella como anciana." CJ, s. 53 
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Bipolarita postav se odráží v masce, kterou si v cizí přítomnosti oblékají. 

Tento literární postup není ve 20. století ničím novým, lze si vzpomenout 

například na Stendalovy romány uplatňující rovněž princip masky. Donoso se 

ovšem posouvá dále, blíží se Vane - lnclánovu esperpentu - vypouklému 

zrcadlu deformujícímu lidskou tvář v její karikaturu. Nicméně nesdílí jeho 

lehký tón a nadhled. Jeho postavy se pod tíhou masky duševně otupují a její 

stržení jim většinou přivodí smrt nebo duševní trauma. 

Šílenstvím je narušena nejen identita Elisity, ale i postav, které s ní 

přicházejí do styku: syn, služky Lourdes a Rosa. To, co dříve díky její osobě 

vyzařovalo klid a pořádek, stává se nyní chaotickým jako její svět. Elista své 

okolí přetváří k obrazu svému jako panovník, který, aniž by hnul brvou, 

ovlivňuje osudy svých poddaných. 

Transformace se týká rovněž rodinného domu, odrazu Elisiny nemocné 

duše. Ten je jedním z mnoha klaustrofobických prostorů Donosových 

románů. Stejně jako stará devadesátnice i on pamatuje zašlou krásu, ale nyní 

se propadá do temnoty a chladu a obrůstá zimostrázem. Ani prvek propojení 

domu s jeho obyvateli není v literatuře nový. Známe jej z Balzakových 

románů, které rovněž byly jednou z Donosových inspirací.5 Ovšem Donoso 

jde v této symbióze ještě dál, když nechává své postavy, aby si "domy" 

nosily stále sebou, aby uzavíraly své myšlenky mezi čtyři stěny. Dům izoluje 

své obyvatele. Elisita nevychází ven nikdy a služky jen velmi zřídka za tou či 

onou pochůzkou, ale velmi nerady. Jediným kontaktem s vnějším světem 

jsou narozeniny a svátky milostpaní, na které ovšem rok od roku přichází 

méně lidí, až nakonec svůj poslední svátek slaví zcela sama. Nezdá se 

nicméně, že by tato izolace obyvatele nějak znepokojovala, jejich exil je 

dobrovolný, zdá se být důsledkem oddanosti ke stařeně. 

Odcizení 

Z hlediska nahlédnutí do identity protagonistů hraje důležitou roli druhá 

část románu "Nepřítomní". Díky retrospektivám a vnitřním monologům se 

odkrývají kontrasty mezi minulostí a přítomností postav, začínáme chápat 

5 CJ ,s. 94 
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jejich pohnutky. Zároveň můžeme vysledovat tendenci k izolaci, vytváření 

vlastního vnitřního světa na úkor soužití s druhým. Příznačná je milostná 

scéna Reného a Dory, v níž se těla dvojice po dlouhé odmlce potkávají, ale 

pouze Dora se psychicky aktu lásky "účastní", René je "nepřítomný", snaží 

se na svou ženu nemyslet, neboť v něm vzbuzuje hnus. 

Následuje paralelní scéna dvojice Mario - Estela, přičemž osudy obou 

párů jsou propojeny ptákem kroužícím nad jejich hlavami. S předchozí 

scénou ostře kontrastuje svou idyličností, neboť mladší pár prožívá 

opravdovou lásku, ovšem i mezi ně se vtírá předzvěst budoucího neštěstí, 

čtenář má totiž možnost číst Mariovy myšlenky, které se Estele vzdalují. 

Nicméně Mario se do přítomnosti rychle navrací a obavy jsou prozatím jen 

stínem, který další události na čas zaplaší. 

Duševní nepřítomnost nabývá skutečných rozměrů, když René Doru 

opustí a Mario se rozhodne jej následovat. Ve stejný okamžik jsou obě ženy 

těhotné, čímž Estela započíná svou zkázu. Je nasnadě, že ji čeká podobný 

osud jako Doru. Bude s Mariem navždy spjata, ale postupně se ocitne v roli 

"obtížného hmyzu", který brání muži v cestě za svobodou. Takový je 

společenský úzus vrstvy, jíž jsou Mario a René součástí. Mariovi se díky 

lásce k Estele chvíli daří jejím zákonům vzdorovat, ale postupně je svým 

bratrem Reném vtahován mezi podvratné živly. Estelu byl ochoten 

následovat pro její čistotu, která pro něj ovšem ztratila význam v okamžiku, 

kdy ukradla peníze, aby vykoupila jeho zastavené hodinky. 

Rovněž s Andrésem se udála jakási proměna, i on se babičce odcizuje a 

oddává se úzkostnému sebezpytování. Dochází k závěru, že miluje Estelu a 

toto zjištění mu přinese uspokojení, jeho život jako by tak znovu nabyl 

smyslu, vzápětí je ovšem svědkem jejího milostného dostaveníčka s Mariem. 

V důsledku tohoto objevu se cele oddá svým depresím a stěhuje se natrvalo 

do babiččina domu. Zde je zmítán mezi dvěma póly existence: Estelou a 

Elisou. Estela znamená odvahu k životu a babička jeho konec. Estela 

ztělesňuje přítomnost, babička minulost a zapomnění. Ke svému předešlému 

klidnému životu se již Andrés vrátit nemůže, neboť se v něm "zahnízdila 

nespokojenost" nad plytkým přežíváním. Lpění na určité ideji je pro 

Donosovy postavy charakteristické, myšlenka, která se jednou usídlila v 
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jejich podvědomí, je neopustí. Bují jako nádor, až přeroste v obsesi, kterou si 

člověk s jakýmsi zvláštním masochismem pěstuje. 

Znovu a znovu přecházel z jedné místnosti do druhé, na sobě župan a pantofle, 

ani jednou však nevešel do pokoje milostpaní Elisity a vyhýbal se případnému 

setkání s Estelou. Mezi těmi dvěma krajními body se prostíralo jeho soužení, utíkal 

před jednou i před druhou a při tom útěku se vznášel v jakémsi soumračném bytí, už 
v' v • v v • 6 

ne v Zlvote a Jeste ne smrtI ... 

Erraba interminablemente de habitación en habitación, vestido de bata y 

pantuflas, pero siempre sin entrar al cuarto de la nonagenaria, y esquivando posibles 

encuentros con Estela. Su angustia se hallaba suspendida entre eso s dos extremos, 

uno y otro eran objetos de su huir, de ese huir que 10 mantenía flotando en una 

existencia crepuscular después de la vida y antes de la muerte ... 7 

Nerozhodný Andrés je odsouzen k "soumračnému bytí" bez naděje na 

osvobozující změnu. Jeho posledním pokusem překonat svou pasivitu je 

pokus vrátit domu zašlý řád, jakási poslední vzpruha k životu před 

definitivním koncem. Znovuobjevuje půdu plnou nepotřebného harampádí a 

spolu s Lourdes se vydává na cestu do minulosti. Právě zde se zrodí nápad 

"korunovace" . 

Korunovace 

Poslední část knihy se soustřeďuje kolem očekávaného Elisina svátku a 

paralelně probíhajích příprav Reného a Maria na krádež v jejím domě. V den 

oslav milostpaní neočekávaně vstane z lůžka, jako by chtěla demonstrovat 

svou nesmrtelnost. Přípravy jsou velkolepé, služky ji oblékají jako mrkací 

pannu, potírají její bledé tváře líčidlem zdůrazňujícím její paňácovský 

vzhled: " .. .líčidlo ne a ne splynout s přirozeným zbarvením obličeje a rtů a 

zanechalo na nich jen oddělené, rozmazané skvrny, podobné barvám nějaké 

fantastické loutky nasáklé vodou ... vypadala teď jako karikatura svého 

6 K, s. 129 
7 C,s.129 
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někdejšího půvabu ... ,,8 ( Pero por mucho que Lourdes restregara las mejillas 

de la nonagenaria, las manchas de colorete rehusaban fundirse con el tono 

natural del rostro y con la piel de los labios, de modo que quedaron 

independientes y borrosos, como el colorido de algún títere fantástico que se 

hubiera empapado ... como una caricatura de la gracia de otras épocasl 

Služky přebírají moc v domě, připravují "korunovaci" Elisity, hádají se, 

jak jedna přes druhou usilují o její přízeň. Naleštěný a vycíděný dům ovšem 

čeká na návštěvníky marně. Ticho a klid jen stupňují napětí. Elisita se pohádá 

s Andrésem a ten se uzavře do svého pokoje, rezignuje nejen na oslavu 

babičky, ale i na svůj život. Jako by se připravoval na smrt, odmítá dokonce 

přijímat potravu, nebot' "mrtví nejedí" a on se již cítí jako nebožtík. 10 

Služky, jak tomu budeme svědky i v následujících Donosových románech, 

se těší zvláštnímu postavení. Věrné a oddané, doslova propojené s životy 

svých pánů, jako by si postupem času uvědomily svou moc a využily ji k 

uzurpaci identity svých pánů. V Korunovaci ještě teno aspekt není plně 

propracován, ale vEl obsceno pájaro de la noche se stane jedním z hlavních 

témat. Služebné znají nejtajnější a nejintimnější zákoutí svých pánů, často se 

navíc mezi oběma vytváří sexuální vztah, či alespoň napětí - tak je tomu i v 

případě Andrése a Estely, ale rovněž Lourdes, k níž Andrés za mlada choval 

skrytou lásku. Vytváří se vztah, kdy se jeden bez druhého nedokáže obejít: 

Andrés je závislý na Rosině kuchařském umění, které mu poskytuje jeden z 

posledních tělesných požitků. Elisa se bez Rosy a Lourdes ani nenají, ani 

neobleče. Tak se služebné těší nebývalé moci, čehož je scéna korunovace 

ostatně důkazem. 

Korunovace se odehrává na samém pomezí života a smrti, svou 

atmosférou pak hraničí s rituálem. Pojmy krásy a ošklivosti si vyměňují role, 

služky adorují Elisin obličej, který není nic jiného než rozmazané líčidlo, 

skřípavé zvuky rozpraskaného gramofonu považují za úchvatnou melodii. 

Slavnostní okamžiky obřadu jsou degradovány burleskními prvky: Lourdes 

při korunovaci padají brýle, Rosario do nich se smíchem kopne, stařena ztrácí 

8 K, s. 206 
9 C, s. 246 
IOC,s.251 
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vědomí, služky jí vpraví do polootevřených úst trochu punče, obě dvě křepčí 

před bezvědomou dámou jako indiánky při rituálním tanci. Ceremoniál 

tancem dosahuje svého vrcholu, poté rej pomalu umlká: 

Chvilku si ještě mezi sebou šuškaly a smály se a pak najednou usnuly. Váleček 

fonografu dohrál svou melodii, ale pak ještě dlouho skřípal, až mu došlo pero. V 

tiché ložnici bylo slyšet jen oddechování spících stařen, a poslední bílé peříčko se 

sneslo na ruku milostpaní Elisity, v jejíchž modravých žilách pořád ještě protékalo 

trošku krve. ll 

(Cuchichearon y rieron durante unos segundos y pronto se quedaron dormidas. EI 

cilindro del fonógrafo concluyó su melodía, pero siguió chirreando y chirreando y 

chirreando un buen rato, hasta que se terminó la cuerda. En el silencio de la alcoba 

se escuchaba sólo la respiración de las viejas dormidas, y una última levísima pluma 

blanca fue depositada por el aire sobre la mano de misiá Elisita, donde aún corría un 

poco de sangre por las venas azulosas.)12 

Takový byl "vrchol" stařenčina života, jak její dech slábne, celý dům se 

propadá do ticha do trny. 

Přibližně ve stejném okamžiku odumírá láska Maria k Estele, když vidí 

skrze okno lačný pohled Andrése, kterého se Estela snaží odlákat a zajistit 

tak bratrům volný průchod domem. Mario se cele oddá svému vzteku a nechá 

svého bratra Reného, aby rozhodlo jejich společném osudu a "vyšachoval 

Estelu ze hry". Estela procitne zhnusena Andrésovým pokusem se jí zmocnit 

a Mariovým přitakáním této nebezpečné hře znevažující jejich lásku. Ve 

svém rozhořčení se rozhodne krádež oznámit, čímž sice zabrání morálnímu 

úpadku, kterému se na okamžik poddala, ale zároveň tak podepíše ortel nad 

svým osudem. Mario odvádějící ji z domu rodiny Abalových si již v ničem 

nezadá se svým bratrem Reném, jeho láska k dívce vyprchala a zbyla jen 

směsice hněvu a snad jakési sounáležitosti v bídě a pocit povinnosti vzít ji 

sebou. 

II K s214 
12 c: s: 255 
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Paralelní životy 

Na první pohled se postavy v Korunovaci těší každá své vlastní identitě, 

nicméně lze zde tušit náznak budoucí rozpolcenosti, která se plně projeví 

v Obscénním ptáku noci. Eventuální možnosti dvojníků v Korunovaci 

analyzuje Ramona Lagos ve článku nazvaném "Podvědomí a rituál v 

Korunovaci Josého Donosa,,13, kde se soustřed'uje na dvojici milostpaní 

Elisity a Dory. Jedna je pravým opakem druhé, Dora je prostého původu, 

Elisa zámožná dáma z dobrých kruhů. Co však mají společné, je jejich zašlá 

krása, o kterou Elisitu připravilo stáří a Doru chudoba. Popis Dory za mlada 

ostře kontrastuje s jejím současným zuboženým vzhledem: 

Mario si vzpomněl, jak hezké mívala Dora zuby, když začala žít s Reném. On, 

tenkrát ještě usmrkánek, se do ní tak zamiloval, že se kolikrát rozplakal studem, 

když spolu zll stal i sami v jedné místnosti. Od té doby uběhla řádka let a Reného 

žena teď vypadala jako učiněné strašidlo. Řídké a mastné vlasy jí za ušima toporně 

odstávaly. Její obličej připomínal splihlý hadr, který jako by někdo položil na pár 

drátů, zkroucených do tvaru jejích dřívějších rysů, a hadr už na nich zůstal, povislá 

napodobenina jejího někdejšího obličeje. 14 

(Mario recordó que cuando la Dora se juntó con René tenía tan lindos dientes, 

que él, un mocoso, se había enamorado de tal manera de ella que no era raro que 

1I0rara de vergUenza si los dejaban sol os en la mis ma pieza. De eso hacía ya muchos 

afíos y la mujer de René, ahora, era un espectro. El escaso pelo grasiento le colgaba 

ti eso detrás de las orejas. Su cara era como si alguien hubiera abandonado un trapo 

lado encima de alambres torcidos en la forma de sus facciones de antes y el trapo se 

hubiera quedado allí, un remedo colgante de su antigua cara.)15 

Ramona Lagos rovněž analyzuje biblický původ obou jmen. Obě dvě -

Elisabet a Dorotea jsou zasvěcené Bohu, Dorotea je navíc Pannou mučednicí. 

Etabluje dále vztah mezi Dorou a Estelou, kterým je souzen stejný osud, 

přičemž Esteliným biblickým atributem je rovněž Panna mučednice. 

13 LAGOS, Ramona. "lnconsciente y ritua! en Coronación de José Donoso". Cuadernos 
Hispanoamericanos, 1978,11.335, s. 290-305 
14 K, s.27 
15 C, s. 37 

22 



Dalšími pomyslnými paralelami se autorka nezabývá, propojené jsou 

nicméně i osudy Estely a Elisy od okamžiku, kdy je Estela donucena obléci si 

červený šál. Jejich společným jmenovatelem je postava Andrése, který mezi 

oběma ženami osciluje. 

Stejným způsobem lze vytvořit vztah mezi Andrésem a Mariem. 

Andrésovo jméno odvozené od řeckého "muž" má za atribut "mužnost,,16. 

Andrés Ábalos je mužem ovšem pouze na první dojem - jemný kavalír, 

galantní a korektní k ženám. Za touto zdvořilostí se skrývá neschopnost 

angažovat se do jakéhokoli milostného vztahu. A nejen lásky, není schopen 

ani žádného hlubšího zájmu o cokoliv, co by dalo jeho životu smysl. Jediným 

jeho koníčkem je sbírání starých holí a neplodné rozhovory s kamarády 

intelektuály. Psychicky propojen se skomírajícím rodinným klanem, má 

panickou hrůzu z babiččiny smrti, neboť ví, že bude také jeho koncem. 

Dokud stará paní žije, připadá si nesmrtelný. 

Z životní letargie jej neočekávaně vytrhne Estela, která se na okamžik 

stane příslibem změny. Patří ovšem jinému muži - Mariovi. Nacházíme zde 

obdobnou sexuální "dvojici" jako bude v Obscénním ptáku noci tvořit 

Humberto a JerÓnimo. Mario je prostého původu a nemá nic, kromě Esteliny 

lásky. Andrésův život je snadný a pohodlný, ale láska v něm chybí. Díky 

svolení Maria a jeho naléhání, aby Estela odvrátila pozornost "starouše", se 

Andrés může Estely alespoň dotknout, ale její bytostný odpor potvrdí jeho 

pocit neschopnosti. 

Vytvoříme-li protiklad mezi muži a ženami, ženy jsou ty, které se obětují 

- Estela Mariovi obětuje svou čest a dobrou pověst, Dora Renému celý svůj 

život, Adriana přehlíží Carlosovy milenky, Rosa a Lourdes zasvětí svůj život 

rodině Ábalových a konečně Elisita je alespoň o své obětavosti přesvědčená. 

Muži ovšem tuto oběť nikdy nedocení, jsou uzurpátory, kteří ženy využijí a 

zapudí - Mario nakonec pohrdá Estelou, René Dorou. 

Co se týče životní angažovanosti, j sou muži narozdíl od žen značně 

pasivní. Ženy berou na sebe životní iniciativu - Dora vyrábí plyšová zvířátka, 

16 LAGOS, Ramona. "lnconsciente y ritual en Coronaóón de José Donoso". Cuadernos 
Hžspanoamericanos, 1978, n.335, s. 303 
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aby uživila rodinu, Estela je nakonec hlavním aktérem v loupeži a babička 

svou nezlomnou vůlí k životu syna zahanbuje. 

Předurčení a rezignace, Omsk 

Andrés je příkladem bezcílné existence, která rezignovala na smysl života. 

Vystudoval bez většího zájmu práva, ale nikdy se svému povolání nevěnoval, 

ani v osobním životě nenašel nic, co by mu vtisklo smysl: víru, kterou mu 

vnucovala babička, ztratil, láska jej minula a filosofické statě o podstatě bytí 

mu kýženou definitivní odpověď nepřinesly, neboť i ony si otázky po smyslu 

života pouze kladly, aniž by znaly rozřešenÍ. Dočasně mu určitou satisfakci 

poskytovaly romány, neboť mu dávaly na chvíli zapomenout na vlastní osud, 

ale krátkodobou úlevu posléze vytřídal pocit nicoty. 

Nedostatek životní iniciativy souvisí s povinností zachovat ustavený řád 

věcí. Andrés byl předurčen k tomu, aby pokračoval v rodinné tradici 

Abalosových, Mario zase, aby šel ve stopách svého bratra Reného. Ačkoli v 

něm zprvu bratrova pověst a životní směr vzbuzují odpor a brání se jeho 

vlivu, smiřuje se postupně se svým osudem a jakoby pouze čekal na jakési 

vyšší znamení, nechá se v daném okamžiku celkem snadno strhnout ke 

zlodějskému životu. 

Jak komentuje José Promis Ojeda, René a Andrés jsou si podobní svou 

zbabělostí zaujmout jakýkoli životní postoj.!7 René nedokáže opustit Doru a 

stále jen sní o lepším životě bez ní. Ačkoli jej společné soužití nenaplňuje, 

nedokáže ji opustit, neboť pro něj představuje jedinou jistotu. Zmařená 

loupež na konci románu je tečkou za jeho neplodnou kariérou zloděje. 

Andrés je stejně tak zbabělý a vázaný na babičku, jako René na Doru, je 

spokojen mezi stěnami starého sídla, kde mu nic nepřipomíná bezcílně 

plynoucí život. Je uvězněn v jakémsi předsálí smrti vázaným na uzavřený 

prostor domu. Tento exil sám vyhledává, ačkoli se smrti hrozí, je zde přeci 

jen uchráněn jakýchkoli změn. Kdykoli Andrés svůj úkryt opustí, nebo 

nějaký cizí vetřelec naruší svým příchodem jeho klid, jeho duševní 

vyrovnanost je rovněž ohrožena. Stejný mechanismus najdeme i v Este 

17 PROMIS OJEDA, José. La desintegración del orden en la novela de José Donoso. In: José 
Donoso: fa destruccz"ón de un mundo. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1975 
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Domingo, El lugar sin límites a El obsceno pájaro de la noche. Vnitřní 

prostor uchovává statut quo a venku "číhá" neznámo. 

V Korunovaci je první Andrésovou objevnou cestou procházka městem. 

V jedné z městských čtvrtí mezi prostými lidmi žijící "obyčejným životem" 

na něj najednou padne hrůza: 

Nohy se mu podlamovaly a na čele mu vyvstal úzkostný pocit lidí, kteří potřebují 

poznat příčinu věcí, a nechápou ji přitom. Tady na tomhle místě, na tomhle klidném 

setmělém nároží se bolestně probuzen řítí do oné propasti na konci mostu, do 

hrůzného stavu, v kterém se všecko rovná nicotě. Ale v poslední vteřině, než úplně 

poklesl na mysli a udělal ten skok, při kterém by se zachytil na druhé straně anebo 

zřítil dolů, probleskl jím pud sebezáchovy a zabránil mu propadnout šílenství, 

vyžadovat na místě a hned nějakou zásadní odpověď. A ten záblesk na sebe vzal 

podobu ironické věty: "Všechno je to stejné, jako kdyby to bylo někde ... někde ... " 

snažil se rozpomenout na to nejvzdálenější a nejexotičtější místo na světě, "stejné, 

jako by to bylo třeba v Omsku a všichni lidé byli Omšt'ané ... ,,18 

CLe flaquearon las piernas y su frente transpiró con el miedo de los seres que 

necesitan saber y que no comprenden el porqué de las cosas. Allí mismo, en esa 

dulce esquina anochecida, dolorosamente despierto, iba a caer en el abismo al final 

del puente, en el espanto de la situación en que todo es igua! a nada. Pero un 

segundo antes de abandonarse y dar el salto que 10 iba a suspender o precipitar, 

surgió en Andrés un destello de instinto de conservación que le impidió caer en la 

locura de exigirse instantáneamente y allí mismo una respuesta fundamental. Y ese 

destello tuvo la forma de una frase irónica: -Todo esto es como si fuera en ... , en .... -

trató de pensar en el sitio más apartado y exótico de la tierra, como si fuera en 

Omsk, por ejemplo, y toda esta gente fuera omskiana ... )19 

Andrés se utěšuje tím, že všichni zažíváme stejný osud, proto je rozumné 

na nic se neptat, po ničem nepátrat, neprotestovat, nesnažit se za každou cenu 

dospět k cíli. Výsledkem je "osvobození se od závazků k životu". Ovšem 

Andrésův objev je alibismem, zbabělostí pramenící z neschopnosti jednat. 

Nakonec zjistí z rozhovorů ze svým přítelem, doktorem Carlosem Grosem, že 

18 K, s. 64 
19 C,s.81 
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o mnoho lépe žije právě ten, kdo se něčemu zasvětí, byť s jistou dávkou 

idealismu, neboť víra mu poskytuje životní náplň a rytmus. 

Hernán Vidal charakterizuje Omsk jako "pokus choré mysli dosáhnout 

rovnováhy odpovídající stavu podvědomě potlačených obrazů. Způsob jak se 

neocitnout tváří v tvář ztrátě smyslu svého života, jak se zbavit závazků a 

vyhnout se tak utrpení, jež zakouší živé bytosti.,,2o 

Zcela jistě má pravdu v tom, že Omsk je vyhýbaní se konfrontaci se 

skutečností, ale zároveň je jedním ze vzácných momentů Andrésovy 

sounáležitosti se světem. Omsk je synonymem pro vše, co je lidské, a Andrés 

si v tu chvíli uvědomí, že je člověk. Jeho Omsk je ale zárověň popřením 

individuality: "Viděl lidi i věci, jak si podávají ruce přes staletí a kilometry, 

rozdíly, které ho na nich dříve děsily, teď zmizely, protože všichni Omšťané, 

a on mezi nimi, prožívali stejný OSUd.,,21 (Vio a la gente y a las cosas dándose 

la mano a través de los siglos y los kolómetros; ya no existían diferencias que 

los hicieran objeto de pánico, porqque todos los omskianos, y él entre ellos, 

vivían un destino común.)22 Dochází k jakémusi splynutí času, prostoru a 

identit v jednolitou hmotu, která je jeden člověk a zároveň všichni lidé. Ale 

opravdu všichni? Když se po čase jeho přítel Carlos k tématu Omsku vrátí a 

počastuje termínem Omsk otrhaného žebráka, Andrés nerozumí, co tím chtěl 

říci. Je to tím, že už se mezitím všemu lidskému vzdálil, nebo proto, že vize 

žebráka,jako součásti světa, k němuž i on náleží, muje nepříjemná? 

Symbolem Andrésova pohodlného přístupu k životu je sbírání holí. Rád 

kupuje předměty, z nichž dýchá minulost, neboť mu dodávají "klid a 

důvěru", ovšem vášeň sbírat hole má v sobě cosi víc. Svou první si koupil 

kvůli zlomenému kotníku a ačkoli ji už dále nepotřeboval, tento zvyk mu 

zůstal. Hole jsou atributem stáří a ne nadarmo si Andrés oblíbil právě je. Jeho 

vášeň vlastně ani opravdovou sběratelskou vášní není, neboť pokaždé, když 

počet holí přesáhne deset, jednu prodá. To by patrně nadšený sběratel 

neudělal. Andrésově sbírání chybí láska a nahrazuje ji perfekcionismus - těch 

20 "es el esfuerzo de una mente enferma por aIcanzar un equilibrio favorable al estado de las 
imágenes reprimidas en su inconsciente. Es una manera de no mirar cara a cara las raíces del 
sinsentido vital, es un modo de cancelar todo compromiso con el mundo y, por 10 tanto, de 
evitar el sufrimiento con que los seres vivos experimentan la vitalidad. VID AL, Hernán. José 
Donoso: surrea!ismo y rebelión de los instintos. San Antonio de Calonge: Aubí, 1972, s.57 
21 K, s. 64 
22 C, s. 81 
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deset holí budou zaručeně ty nejlepší. Jeho dokonalá kolekce tak nápadně 

připomíná opatrnický způsob prožívání lásky: zbaběle, tak, aby si nezadal a 

nevybočil z konvencí. 

Normy jsou v Andrésově životě primární hodnotou, limitují a utvářejí jeho 

osobnost. Jeho láska nesnese prozaickou tělesnou polohu a omezuje se pouze 

na "poezii", vztah k Estele se z tohoto hlediska jeví nedůstojný a málo 

vznešený, neboť odporuje Andrésovu estétství. Andrésovo chování je 

navzdory jeho pokročilému věku stále řízeno vůlí babičky, často neslučitelné 

s jeho podvědomými touhami, které proto raději zaplašuje. 

Obsese 

Potlačování identity a nasazování si sociální masky vyvolává tíživé 

duševní stavy podobné obsesím, které mají stupňovitý charakter, doléhají na 

člověka se stále větší intenzitou. Jejich katalyzátorem jsou zdánlivě náhodné 

vjemy mající svůj předobraz v podvědomí. Tak je tomu např. při prvním 

Elisistině záchvatu vyvolaném zmínkou o perech z klobouku. Nebo při 

Andrésově návštěvě starožitníkova domu, odkud prchá vylekán Tenchitiným 

růžovým šálem připomínajícím mu ten, který daroval babičce a který je 

v jeho mysli spojen s Estelinými "nahými dlaněmi". 

Šílenství zpočátku Andrésem považované za projev úpadku se mu posléze 

vyjevuje v jiném světle - jako způsob, jak nahlédnout do pravé povahy věcí. 

Z vnějšího pozorovatele babiččina bláznovství se tak stává jeho přímým 

účastníkem, když přistoupí najejí hru a "uzná" svou lásku k Estele. Skutečná 

realita a babiččiny výmysly se začínají sbližovat, její prognózy naplňovat. 

Andrés vezme za svou i babiččinu představu zhýralé Estely, když vidí, jak s 

Mariem vchází do domu, paralelně přitom skutečně Estela ztrácí svou 

cudnost a naivitu, ukradne babiččiny peníze a nechá se přemluvit, aby svedla 

pozornost Andrése. 

Šílenství Andrése vytrhne z bezcílné existence, je momentem prohlédnutí. 

Nakonec se mu jeví jako jediné možné východisko ze svízelné situace: 

Kéž bych se zbláznil! To by bylo to nejůžasnější ze všeho. Jediný řád, který v 

životě i ve vesmíru existuje, je bezpráví a zmatek, a proto je šílenství jediný způsob, 
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jak proniknout k pravdě. Kéž bych se zbláznil a nemusel se takhle přímo, zřetelně, 

za bílého dne a při plném vědomí přibližovat problému smrti a zahynutí. Člověk se 

tím tak nádherně vyhne nutnosti dívat se do očí tamtomu .... tamtomu!23 

(iOjalá! iOjalá me volviera loeo! Eso sería 10 más maravilloso de todo. EI únieo 

orden que existe en la vida y en el universo es la injusticia y el desorden, y por eso la 

loeura es el únieo medio de integrarse a la verdad. Ojalá me volviera loeo para así no 

tener que aboear direetamente, claramente, a la luz plena y eon toda la eoneieneia, el 

problema de la muerte y de la extineión. iQué maravillosa manera de eseamotearse 

de la neeesidad de mirar de frente ..... , eso .... , eso!)24 

Bláznovství má dvě polohy, je vysvobozením, neboť dovoluje strhnout si 

společenskou masku a být sám sebou, je ale i projevem zbabělosti, neoehoty 

přijmout zodpovědnost za své činy. 

I Estela je zasažena babiččiným šílenstvím. Stařena ji tak dlouho nazývá 

zlodějkou, až se rozhodne ukrást peníze, které schraňuje pod polštářem. Poté, 

co vyslechne její kázání o mužské zvrácenosti zase na chvíli uvěří, že 

milostpaní má pravdu, že muži jsou "prasata" a paní je světice. 

Obsese úzce souvisí se sexem, respektive s potlačenou sexualitou. V 

puritánské výchově je sex synonymem špinavého chtíče a hříchu. Láska 

neexistuje, jen: "sobecká rozkoš, surová tělesná rozkoš, jediné, co všichni 

muži chtějí, je zneužívat nás.,,25( ... el placer egoísta, el placer bruto y camal, 

como todos los hombres, sí, todos los hombres 10 único que quieren es abusar 

con nosotras ... )26 Takové jsou závěry Elisity a v tomto duchu vychovala 

svého vnuka. Andrés, ovlivněn tímto zvráceným pohledem na lásku, 

potlačuje svou sexuální touhu a snaží se lásce vyhradit poezii. 

Ženy jsou v Donosových románech často nositelkami ctnosti a zbožnosti, 

ale tato ctnost je falešná, neboť pramení z potlačené sexuality. Dědeček 

Ramón chodil za milenkami, stejně tak Carlos a René. Manželky se ve své 

samotě zatvrdily a nouzi promněnily v ctnost. Tou se pak pyšní, považujíce 

svou zhrzenou touhu za vítězství nad muži. 

23 K, s. 137 
24 C,s.168 
25 K, s. 157 
26 C, s. 191 
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Další obsesÍ je strach ze smrti v Andrésově mysli rovněž spojený s 

postavou babičky. Donoso prakticky nezmiňuje, čím stařena trpí, proč 

nemůže opustit lůžko. Návštěvníci si šuškají, že se těší dobrému zdraví. 

Doktor konstatuje pouhý "senilní marasmus" - postupné odumření všech 

funkcí organismu. Andrés zaujímá k očekávané smrti rozporuplný pocit. Na 

jednu stranu si úzkostně přeje, aby stařena zemřela, protože společně s ní 

zmizí celý svět, jež ho tíží a svazuje, na druhé straně tuší, že se po jeho 

zhroucení se ocitne ve vzduchoprázdnu, protože žádnou jinou alternativu 

nezná. 

Co kdyby babička umřela? .... Nevyřešilo by se tím všecko? Zaplavila ho divoká 

radost při pomyšlení, že ta napodobenina života v těle, které leŽÍ tam dole, možná 

právě v tu chvíli dohasíná a pro něj tím končí všechny strasti .... Ale pak na něj zas 

padl děs z nicoty, když si uvědomil, že po tom osvobození začne zas žít svým 

starým způsobem, jako živá mrtvola, se svými holemi, pořád desíti, bezbarvým 

životem ve svém bytě, který je jenom předpokojem .... předpokojem nicoty, další 

nicoty, jiné a ještě hroznější než tahle, protože v ní už neustávala ani možnost, že jí 

projde Estela a připomene mu, i když tak zdálky a tak nedosažitelně, že něco přece 
. ..?7 
Jen exrstuje.-

CL Y si su abuela muriera? LNo sería ésa la solución de todo? Lo invadió una 

alegría salvaje al pensar que en ese instante mismo, en el cuerpo que yacía abajo, se 

estaba extinguiendo ese remedo de vida, y que entonces para él se extinguuirían 

todos los dolores ... Pero el terror de la nad a se abalanzó sobre él al considerar que 

con esa liberación él no volvería a existir más que en su antigua forma de cadáver 

animado, sus bastones, siempre diez, la vida incolora en su apartamento que no era 

más que una antecámara para ... para la nada, para otra nada, distinta a ésa, y más 

horrible aún porque no contenía nisiquiera la posibilidad de que Estela la atravesara 

para recordarle, muy de lejos y muy imposiblemente, que algo existía}8 

Smrt Andrése děsí, neboť nemá nic, co by mu jeho úděl ulehčilo - víru, 

lásku, filosofii, v nic z toho nevěří, jeho racionalita jej vydala napospas holé 

faktické realitě. Andrés na jedné straně pohrdá těmi, kdo se oddali 

náboženství, aby tak svou mysl zbavily zodpovědnosti, na druhé straně jim 

27 K, s. 131 
28 C,s.162 
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jejich lehkomyslnost závidí. Ve svém přísně racionálním postoji Je 

existencialistou, ovšem východiskem ze svízelné situaace člověka pro něj 

není Camusovský "homme révolté", nýbrž "homme résigné". 

Krajní racionalismus u něj nicméně přeroste v šílenství: 

.... jediný řád, který existuje, je šílenstvÍ, a šílenci jsou ti, kteří si uvědomili ten 

všeobecný chaos, nemožnost cokoliv vysvětlit, cokoliv zdůvodnit a cokoliv objasnit, 

a poněvadž nemohou nic dělat, chápou, že jediný způsob, jak dosáhnout pravdy, je 

přidat se k obyčejnému šílenství. A jediné, co zbývá nám, kteří máme rozum, je 

hrůza ... 29 

( ... el único orden es la locura , porque los locos son los que se han dado cuenta 

del caos total, de la imposibilidad de explicar, de razonar, de aclarar, y como no 

pueden hacer nada ven que la única manera de llegar a la verdad es unirse a la locura 

tota!. A nosotros, los cuerdos, 10 único que nos queda es el terror...)30 

Protipólem Andrésova racionalismu je Carlos, který připouští, že život lze 

založit na klamu, jen když tak "vtiskneme existenci harmonickou podobu". 

Lidé žijící ve víře, či náboženství pro svůj život pravdu nepotřebují. Stejně 

tak ti, co se milují. V klíčové scéně na konci knihy Andrés lačnící po Estele 

pochopí, že: "živé je jen to, co je neúplné a co někoho potřebuje. To, co si 

stačí samo o sobě, je kámen, věc, která nemůže růst ani umřít, ani se 

zvětšovat jinak než mechanicky, protože potřeba je samou podstatou 

života.,,31 ( ... sólo 10 incompleto, y por 10 tanto 10 que necesita, está vivo, que 

10 que se basta a sí mismo, en cambio, es piedra, objeto que no puede crecer 

ni morir ni aumentar más que en forma maquinal, porque la necesidad era la 

esencia misma de la vida.i2 

Osamocený Andrés je věc, hmota, která čeká, až se spojí s nicotou, kde 

není času ani rozměru. Z neustálého uvažování nad bezvýchodností své 

bezútěšné existence propadá nakonec dojmu, že události s Estelou a s krádeží 

jsou pouhým výplodem jeho fantazie. Obelhává svůj mozek, aby získal 

29 K, s. 165 
30 C, s. 200 
31 K, s. 220 
32 C, s. 263 
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naději pro Estelinu lásku. Pasuje se do role šíleného ve snaze rezignovat na 

svůj život a Carlos přesvědčený o jeho vážném stavu na tuto hru přistoupí. 

Spokojen se svým výstupem, pustí se do skládání vlaštovek, z čehož lze 

usuzovat na šílenství skutečné. Andrés opsal životní "kruh", navrací se zpět 

do dětství, zpět ke zrodu své osobnosti. Paralelně s jeho "duševním 

vyhasnutím" se odehrává smrt babičky, neboť obě bytosti jsou propojeny. 

Její smrt je podobně jako Andrésovo šílenství zprvu pouhým omylem: 

... za omoklými okenními skly uviděla hvězdy, a protože už nebyla schopna 

rozlišit, co je daleko a co blízko, myslela si při pohledu na světlo, stoupající od 

záplavy perliček na podlaze k jejímu lesklému, okázalému šatu, že i to jsou hvězdy 

na nebeské klenbě a že ji celou obklopují. Pomyslila si proto, že už umřela a že letí 

tou spoustou hvězd vzhůru, stoupajíc hladce přímo k nebesům. 

Potom zavřela oči. 

Byla tak vysílená, že si ani neuvědomila, že umírá teprve v tom okamžiku, a ne 

předtím, když se jí zdálo, že ji obklopují všechna souhvězdí nebes.33 

( ... divisó estrellas a través de los vidrios llovidos de la ventana, y como ya no era 

capaz de distinguir distancia ni cercanía, al ver luces remontando por los regueros de 

mostacillas del suelo hasta los brillos de su vestido de gran aparato, pensó que 

también eran estrellas del firmamento, y que la envolvían entera. Supuso entonces, 

que ya había muerto, y que iba subiendo entre tanta y tanta estrella, subiendo muy 

suavemente camino directo del cielo. Después cerró los ojos. Estaba tan agotada que 

no se dio cuenta de que sólo en ese instante moría, y no antes, cuando creyó ver a 

todas las constelaciones rodeándola.)34 

Elisina smrt a Andrésino šílenství jsou momenty klidu, jež vystřídaly 

napětí doposud vládnoucí v domě. Poslední scéna připomíná biblický motiv 

nanebevstoupení, parodovaný ovšem faktem, že Elisina cesta k nebi je 

klamem, její vlastní fantazíí, přičemž skutečná smrt je posléze zcela prostá, 

zbavená jakékoli poezie. 

33 K, s. 232 
34 C, s. 277 
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Snová krajina a surrealismus 

Ve scénách popisujících duševní stavy nervového vypětí se postavy 

pohybují v prostoru připomínající snovou krajinu. Sen je únikem před 

skutečností, jakási sebeobrana vyčerpaného organismu. Představy skutečnost 

zkrášlují, potlačují záporné vjemy. Takový pocit má Mario hledající Reného, 

když prochází pokojem, který se zprvu zdá být obydlen krásnými dámami, až 

se nakonec v denním světle zrnění v karikaturu lidských bytostí. 

Zdálo se mu, že ta tma je plná velice elegantních dam, ale pak se kdesi skřípavě 

otevřely dveře, dovnitř vniklo trochu světla a Mario viděl, že to nejsou živé bytosti, 

ale dřevěné hlavy bez tváří strnulé na svých dřevěných podstavcích, s němým 

výrazem pod nádhernými, okázalými klobouky s pery nebo se závojíčky pokrytými 

drobnými korálky, které se v tom šeru leskly jako tisíc kočičích očí. 

"Vy patříte k tamtěm ...... ?" nedokončil stařík svou mazlivou otázku, vzal Maria 

vlídně za ruku a vedl ho k osvětleným dveřím. 35 

(Mario creyó que la oscuridad se hallaba poblada de damas elegantísimas, pero 

cuando una puerta rechinó al abrirse dejando entrar un poco de luz, vio que no eran 

seres vivos sino cabezas de palo, sin facciones, tiesas en sus pedestales de madera, 

mudas bajo magníficos sombreros de aparato, emplumados o envueltos en velos con 

mostacillas que lucían como mil ojos de gato en la penumbra. -i,Usted es uno de 

los ... ?-el vejete dejó su pregunta acariciadora suspendida, y suavemente tomó el 

brazo de Mario para conducir al muchacho hasta la puerta iluminada.i6 

Svou otázkou jako by stařík odkazoval na příbuznost Maria a dřevěných 

bezduchých hlav. Svým útěkem se totiž Mario stává figurínou v rukou svého 

bratra. Zároveň je výjev jakousi paralelou k popisu devadesátileté stařeny 

skrývající pod maskou elegantní dámy svou mrtvolnou tvář. Podobnými 

popisy se Donoso blíží Valle-lnclánovu esperpentu: zrcadla, záplava cetek a 

odlesků vytváří nepřehledný rej, zmatek: "Potom jakoby se všichni pomíchali 

s těmi dřevěnými hlavami a Mario už nevěděl, kdo z nich je živý a kdo ne.,,37 

(Después todos parecieron confundirse con las cabezas de palo y Mario ya no 

35 K, s. 183 
36 C, s. 220 
37 K, s. 183 
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supo cuáles eran VIVOS y cuáles nos.)38 Hra světla a tmy je určujícím 

momentem pro obnažení pravé podstaty věcí. Pod cetkami se skrývá bída a 

chudoba nejen materiální, ale i duševní. 

Obsese, sny, to vše přibližuje Donosa surrealistům, a nejen to. Jak 

poukazuje Hernán Vidal, Donosova spřízněnost se surrealisty je patrná také v 

roli, kterou přisuzuje instinktům: "instinkt je v lidském soužití zdroj 

harmonie lásky, kterou se normy sociálního chování snaží zpřevrátit a 

narušit.,,39 Sociální kodexy člověka svazují do té míry, že jej zbavují lidské 

přirozenosti. Jediné, co mu ji může navrátit, jsou instinkty. Ty jsou u Donosa 

atributem tělesnosti. Andrés má pocit, že je "mrtev" a ze své netečnosti viní 

oprávněně babičku, která jej puritánskou výchovou ochudila o jakýkoliv 

spontánní projev citu. 

Potlačená sexualita jakožto důsledek sociální normy je jednou z příčin 

rozpadu identity postava potažmo zániku rodu Ábalosových, jehož poslední 

dědic není s to zplodit potomka. Ve světě okleštěném normami se vytváří 

dualita těla a duše. Duchovno je vznešené a krásné a nesmí být pošpiněno 

nízkou a mrzkou tělesností. Skrze sex jsou rovněž tvořeny paralely mezi 

postavami: Andrés - Mario, Elisa - Estela. Absence potomstva je příznakem 

úpadku lepší společnosti, Andrés návratem do dětských let přichází o svou 

mužnost. 

Chudé vrstvy žijí opačným extrémem - sexuální zkušenosti jsou do detailů 

komentovány mezi kamarády, ovšem na úkor citu. René láskou opovrhuje: 

"užívat si, ale nenechat se ulovit", je jeho životním krédem. Ženy v jeho 

rukách jsou pouhými nástroji sexu a jejich mateřství je na obtíž, protože 

znamená závazek a zodpovědnost. Ženy v obou dvou "táborech" jsou tak v 

pozici trpitelek, ať jakožto "kurvy", nebo "světice". Přitom obě polohy jsou 

pouze východisky z nouze, ke kterým byly dohnány mužským chováním. 

Dalším snovým elementem je stále se vracející sen o mostu: 

'8 
j C, s. 220 
39 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de 
Calonge: Aubí, 1972, s.38 
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Často se mu zdávalo, že běží, jak může nejrychleji, po velmi dlouhém mostě, 

visícím nad prázdnotou. Náhle však most skončil, dříve než dosáhl k druhému 

břehu, a dál zela mezera, kde nebylo nic, jenom propast. V nedočkavém spěchu 

dostat se na druhý břeh padal Andrés dolů, řítil se do té prázdnoty a křičel hrůzou.4o 

(SoIía sofiar con que iba a toda velocidad por un larguísimo puente suspendido 

sobre eJ vaCÍo. Pero el puente, de pronto, terminaba antes de llegar a otra orilla, 

dejando un trecho en que no había nada, nada más que abismo. En su veloz ansiedad 

por alcanzar la orilla, Andrés caía dando gritos de terror al precipitarse en ese vacío.) 
4J 

Hernán Vidal povazuje most za rozhraní mezi rozumovou a pudovou 

složkou Andrésovy osobnosti.42 Andrés se v opakujícím se snu bud' řítí do 

prázdna, nebo se ke skoku vůbec neodhodlá. Most je metaforou jeho způsobu 

konání poznamenaného buď přílišnou unáhleností či naopak nerozhodností. 

Pouze jednou dokáže doskočit na druhý břeh a to v momentě, kdy 

"vynalezne" Omsk, tato záchrana je ale pouze zdánlivá, neboť Omsk je jen 

další známkou poraženeckého ducha. 

Mezi vědomím a nevědomím 

Dvojí totožnost postav se neprojevuje pouze ve způsobu, jakým meZi 

sebou vytvářejí paralely. I v nitru jednotlivců se odehrávají procesy vedoucí k 

narušení identity. Nejvíce je v tomto směru propracována osobnost Andrése. 

Díky krátké retrospektivě známe i jeho zážitky z dětství a můžeme tak 

sledovat jeho duševní vývoj, který Hernán Vidal analyzuje v souvislosti s 

Jungovým "formováním osobnosti". 

Vědomí je tvořeno hodnotami, které člověk získá výchovou. Ta 

předpokládá, že se individuum snaží identifikovat s určitou společenskou 

třídou a zvnitřňuje její kánony. Ty ovšem nejsou nakloněny přílišnému 

individualismu. Není-li přirozenost člověka v souladu s tímto kánonem, 

člověk buď vědomě tato nesouznění eliminuje, nebo je nevědomky potlačuje. 

40 K, s. 61 
41 C, 5.78 

42 VIDAL, Hemán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de 
Calonge: Aubí, 1972, s.55 
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V druhém případě je pak výsledkem nezávislý život hodnot odsunutých do 

nevědomí, o kterém vědomí člověka nemá ani ponětí. Dochází tedy k 

rozštěpení osobnosti na část vědomou - veřejnou a nevědomou - vnitřní. 43 

U Andrése je vědomé souznění s normami naprosto dokonalé, o to více je 

potlačena podvědomá složka osobnosti, vycházející na povrch jen díky 

"šíleným" interevencím jeho babičky. Ta je pravým opakem jeho umírněné 

povahy, neboť vře potlačenými vášněmi. Pudové chování jej nakonec 

ovládne a vědomá, rozumová složkaje zcela odsunuta do pozadí. 

Stejný boj jen na jiném poli podstupuje Mario formovaný normami 

společnosti ztělesňované nevlastním bratrem. Jeho nevědomá, "nezkažená" 

osobnost touží žít spořádaným životem a milovat Estelu, jeho vědomá 

osobnost mu přikazuje ji zneužívat a opovrhovat. V jeho případě nevíme s 

určitostí, jaká složka osobnosti nakonec převládne. Podle vývoje událostí lze 

však usuzovat na podlehnutí vlivu společenských norem. 

Dvojníci Andrés - Mario prošli tedy podobným osobnostním vývojem, s 

tím zásadním rozdílem, že Andrése nakonec ovládlo nevědomí, kdežto Mario 

se vědomě začlenil do společnosti vyvrhelů. 

Kromě osobního nevědomí hovoří Jung ještě o nevědomí kolektivním, o 

tzv. nevědomých kolektivních archetypech, které jsou v člověku zakódovány, 

aniž by přitom o jejich existenci měl ponětí. Měl by je ovšem poznat: 

"Subjektivní vědomí se musí identifikace s kolektivním vědomím vyvarovat 

tím, že pozná svůj stín jakož i existenci a význam archetypů. ,,44 Platí přitom, 

že vzestupu předchází pád. Člověk nejprve v jakési "temné noci ducha" 

pozná svou odvrácenou tvář a toto poznání mu zajistí duševní rovnováhu. 

Naše kultura ovšem není takovýmto "sestupům" nakloněna, neboť vychází z 

křesťanské tradice, jež považuje nevědomí za původce špatných myšlenek. 

Tak je tomu i v případě Andrése, myšlenky na sex, které se mu vnukují, 

vytěsňuje a obehnává se obranou zdí pravidel. Nevědomí se ovšem nenechá 

umlčet a zmocní se i jeho vědomé části osobnosti. 

43 JUNG, Car! Gustav. Archetypy a nevědomí. Brno: Tomáš Janeček, 1998, s.24 - 53 
44 JUNG, Car! Gustav. Archetypy a nevědomí. Brno: Tomáš Janeček, 1998, s.80 
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Paměť 

Rozštěpení celku na dvě složky se netýká pouze postav, ale i časoprostoru. 

Zde hraje roli zprostředkovatele paměť vytvářející bolestivý konflikt mezi 

vznešenou minulostí a bídnou současností. Minulost opředená krásou je 

vinna tím, že postavy prožívají současnost jako trauma. Je příliš dokonalá a 

vzdálená, aby bylo lze se jí vyrovnat, ale v jejím světle se současný svět jeví 

ubožejší, než ve skutečnosti je. Postavy se k minulosti utíkají alespoň v 

myšlenkách, což jim činí přítomnost ještě nesnesitelnější. Pohybují se v 

bludném kruhu, nebo ještě lépe v jakémsi víru spirálovitého charakteru, který 

je strhává hlouběji a hlouběji do svého nitra, Andrés nakonec návratem do 

dětství s minulostí zcela splyne. 

Symbolický motiv dítěte podle Junga představuje: "podvědomý aspekt 

dětství kolektivní duše.,,45 Znázorňuje vše, co zaniklo. Jelikož moderní 

člověk s vědomím diferencovaným na vědomou a nevědomou složku je 

ohrožen vykořeněním, infantilní stav jako návrat k "prakořenům" je právě 

kompenzací tohoto tlaku. 

Z hlediska filozofického a jazykového se nabízí srovnání s Foucaultovým 

Esejem Slova a věci zabývající se různými fázemi našeho myšlení 

pojmenovené jako epistémé. Naše myšlení a s ním i jazyk ve svém vývoji 

prošly několika fázemi. V původním stavu byla slova projevem Boha a 

odpovídala věcem na základě podobnosti. Vědět tudíž znamenalo 

interpretovat. V 17.století se slova od věcí osvobozují a "bloudí světem bez 

obsahu a podoby, která by je naplnila, už více neoznačují věci, ale spí v 

prachu mezi listy knih." 46 Vytvořil se systém na věcech nezávislý. Člověk 

věci poznal tím, že je analyzoval, zařadil a klasifikoval. Nastal ovšem čas, 

kdy se takto "odpoutaná" slova přestala střetávat s představami. "Na začátku 

devatenáctého století, když se pravidla promluvy vzdálily představě, se 

45 lbid, s.239 
46 " ... les mots errent li I'aventure, sans contenu, sans ressemblance por les remplir; ils ne 
marquent plus les choses; ils dorment entre les feuilles des livres au milieu se la 
poussiere."FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966, s.61 
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jazykové bytí roztříštilo.,,47 Moderní člověk se marně snaží vrátit 

rozkouskovanému jazyku původní jednotu. 

V hledání cesty zpět hrají důležitou roli dvě postavy: básník a blázen. 

Blázen nikoli ve smyslu nemocný, ale jakožto kulturní funkce, "muž 

primitivních podobností". Ten, kdo se pomátl v analogii. Ve všech znacích 

vidí podobnosti a všechny podobnosti považuje za znaky. Blázen zastává 

funkci homosémantismu. Básník na opačném konci kulturního spektra hledá 

pod slovy zbloudilou příbuznost věcí, která připomíná dobu, kdy se slova 

odrážela v univerzální podobnosti věcí. Zastává funkci alegorie. 48 

Andrésovo urputné hledání společného jmenovatele všech lidí připomíná 

snahu o návrat k původní jednotě. Jeho výmysl města Omsk, místa, které 

"neexistuje" a přesto se může objevit v kteroukoli dobu na kterémkoli místě, 

protože je synonymem pro kosmos, je důsledkem této touhy. 

Omsk je nejen prostorový, ale i časový symbol. "Lidé i věci si podávají 

ruce přes staletí." Andrésovi v jedinečném okamžiku splývají lidé, místa a 

dějiny do jednoho bodu. Anna Housková pojednává o specifickém významu 

času a prostoru v hispanoamerické literatuře, která nebere v potaz toliko 

protiklad času subjektivního a objektivního, jak je tomu v evropské tradici, 

ale vrací se k rytmickému času mýtů. "Místo vzpomínání jednotlivce jde o 

paměť rodu.,,49 Donosovy postavy jsou vedeny vytrvalou až urputnou snahou 

dopátrat se rodové paměti, nicméně přístup do této oblasti jim zůstává 

uzavřen. Omsk je nostalgií, prchavým pocitem radosti ze života. Andrés je 

svým zakořeněním v racionálním světě paměti předků příliš vzdálen tomu, 

aby mohl pochopit jejich odkaz. 

47 "Au début du 1ge siecle, la loi du discours s'étant détachée de la représentation, l'étre du 
langage s'est trouvé comme fragmenté." FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris: 
Gallimard, 1966, s.317 
48 Ibid, s. 63 
49 HOUSKOVÁ, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998, s.l 09 
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Este domingo, 1966 

Zrod románu Tuto neděli je již částečně spjat s osudem Obscénního ptáka 

noci. Od roku 1961 jej Donoso přepracovává a mezitím v průběhu jednoho 

roku píše Tuto neděli a Místo bez hranic. 

Donoso sám román shrnuje následovně: 

Je to částečně autobiografické, příběh o paničkách a služebných, vlastně 

ironizace lásky k bližnímu, je to příběh mé matky. Proto ho nikdy nechtěla číst. Byl 

to jediný můj román, který nečetla, protože věděla, že je to její portrét, trochu krutý 

portrét: zobrazuje zápornou stránku lásky k bližnímu, totiž egoismus. 1 

Dodává, že to, co jej přitahovalo na tomto námětu byla právě "ďábelská" 

část matčiny osobnosti: sklon k sebedestrukci a poškozování ostatních. 

Chepa, "portrét Donosovy matky", trpí nezájmem manžela a svou frustraci 

kompenzuje charitativní činností. 

Tématem románu Je opět hledání identity tentokrát ženské hrdinky 

v mnohém se podobající Andrésovu bloudění. Popis Chepy je podán ze dvou 

úhlů pohledu: dětský pohled zdůrazňuje její laskavou a především hravou 

tvář, schopnost přiblížit se dětské fantazii, dospělý vypravěč pak s odstupem 

času vidí právě temnou stránku její osobnosti. 

Titul knihy odkazuje na neděle trávené v babiččině domě, jakýsi rodinný 

rituál spojený s návštěvou vnoučat a pojídáním "empanadas", jakéhosi druhu 

pirožků výjimečné chuti, které peče bývalá služebná Violeta. Neděle mají 

v románu zásadní význam, neboť udávají rodině rytmus a jsou hybatelem 

důležitých událostí. Lze v podstatě říci, že až na středy, které si Chepa 

I "Es un poco autobiográfico, una historia de senoras y sirvientes, una especie de ironización 
de la caridad, la historia de mi madre. Tanto que ella nunca la quiso leer, porque sabía que 
era retrato suyo, y un retrato un poco cruel: el de la parte negativa de la caridad, la parte 
egoísta de la caridad." SOLER SERRANO, Joaquín. Mis personajes favoritos: resumen de 
las más famosas entrevistas en el programa "A Fondo". Madrid: Revista Tele Radio, núm.53 
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vyhradila pro své schůzky s trestancem Mayou, se veškeré dění odehrává 

v neděli. 

Neděle má biblický význam, který je v románu reflektován. Je svátkem 

zmtrvýchvstání a děti na neděli plánují zmrtvýchvstání fantaskní postavy 

Marioly Roncafort. Je rovněž dnem lámání chleba, tj. slavení večeře páně, 

tuto událost zase připomínají Violetiny pirožky. A konečně je dnem, kdy se 

konali sbírky pro chudé, které nacházejí paralelu v Chepiných charitativní 

akcích. 

Narativní technika je složitější než v Korunovaci, kurzívou v kratších 

úsecích promlouvá malý vnuk Vivesových, který je v okamžiku, kdy píše 

"paměti", asi ve věku dědy Álvara. Zbytek románu je v režii omniscientního 
,-~ .. _---

vypravěče. Struktura románu odpovídá těmto dvěma pohledům. Mladý 

vypravěč dělí román na tři části: "En la redoma" (V akváriu), "Los juegos 

legítimos" (Povolené hrátky) a "Dna noche de domingo" (Nedělní noc). 

Nezávisle na nich je román rozdělen na první a druhou část, přičemž jedna je 

věnována Álvarovi a druhá Chepě. Díky střídání narativního pohledu je 

čtenáři nabízena střídavě jedna a druhá stránka identity postav v závislosti na 

jejích vztazích s vypravěčem. 

Skleněná stěna 

Kapitola "V akváriu" představuje rodinnou tradici nedělí u babičky. Její 

dům je prezentován, obdobně jako tomu bylo v Korunovaci, jako oáza klidu a 

jistoty: 

Tady nejistota čtvrtí, ulic a domů obývaných společně s rodiči rok či dva a poté 

opuštěných pro jiné domy v jiných čtvrtích ustupovala stálosti a jistotě, neboť moji 

prarodiče zde žili odjakživa, nikdy se nestěhovali. Dům měl pro mě neměnný řád: 

dúvěrně známý púdorys, stále stejné uspořádání předmětů, dokonale padnoucí 

rozměry, rozeznatelné významy vůní, to vše byla moje část vesmíru? 

(Aquí, la inestabilidad de departamentos y calles y casas que yo habitaba con mis 

padres durante un ano o dos y después abandonábamos para mudarnos a barrios 

2 Uedná se o vlastní překlad) 
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distintos, se transfonnaba en permanencia y solidez, porque mis abuelos siempre 

habían vivido aquí, nunca se cambiarían. Era la confianza, el orden: un trazado de 

reconocer como propio, un saber donde encontrar los objetos, un calzar de 

dimensiones, un rec ono cer el significado de los olores en este sector del univers o 

que era mío.i 

Tento dúvěrně známý prostor předmětú a vúní dýchá na člověka svou 

minulostí a svádí ke snění. Je doceněn zejména dětmi, které ještě mají tvořivý 

potenciál u dospělých vytěsněný každodenními starostmi. 

Vyprávění využívá kontrastu dvou světú: racionálního světa dospělých a 

jimi opovrhovaného, imaginárního světa dětí. Ten dětský je svobodný a 

nespoutaný: "Konečně jsem mohl prolomit akvarijní sklo, proudit, rozlít se." 

(Era por fin quebrar la redoma sin que fuera de lito , era por fin fluir, 

derramarmel Dúm, ačkoli je uzavřenou prostorou, znamená volnost pohybu, 

neboť svou členitostí budí dojem rozlehlosti. Je plný skříní, komor, 

zabarikádovaných dveří, za které je možno nahlédnout, kufrů nacpaných šaty, 

které slouží jako kostýmy dětským hrám. Až s odstupem času, když malý 

vypravěč zestárne, získá "objektivní" představu o jeho skromné rozloze. 

Babička rozumí dětské fantazii a účastní se bláznivých her, je dokonce 

jejich organizátorkou. Dědeček pro ně nenachází porozumění, děti jej proto 

nenazývají jinak než "Mufíeca" (Loutka) : "protože byl bílý, bílý jako 

ošoupaný porcelán a měli jsme za to, že se pudruje." ( ... porque era muy 

bIanco, muy bIanco, como de porcelana envejecida, y teníamos la teoría de 

que se echaba polvos.i 

Dědeček je samotář a "suchar", na jeho osobě není mc živého a 

přitažlivého pro dětskou fantazii. Živí se zásadně jídly bez chuti a barvy, 

hraje šachy sám proti sobě, omílá na piano stále dokola tutéž melodii se 

stejnými chybami. Je zcela pohroužen do sebe. "Pohovor" s dědou je jakýmsi 

vstupním rituálem do domu, bez kterého děti nedostanou svolení si hrát. Mají 

strach z dědova pohledu, který jako by nedokázal na nikoho zaostřit, dokud si 

3 DONOSO, José. Este domingo. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1965, s. 15 (nadále budu 
citovat z tohoto vydání a uvádět jej pod zkratkou E) 

4 E, s. 17 
5 E, s. 19 
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neuvědomí, že nesleduje je, ale svůj obraz ve sklech skříní, kontroluje svůj 

upravený zevnějšek. 

Připomíná Elisitu z Korunovace, je na sklonku svého života a choroby jej 

vydělují ze společnosti i z rodiny. Je také produktem puritánské výchovy a 

chová se odměřeně až nelidsky. Vnuk jej přirovnává k rybě za sklem akvária, 

jejíž pohyb je omezen čtyřmi stěnami. Akvárium je příkladem uzavřené 

klaustrofóbní prostory symbolizující neschopnost komunikace. Dětská 

metafora v sobě skrývá nadhled nad světem starce, protože jen děti vidí 

stěny, které ho obklopují: 

Byl jsem spolu s ostatními venku a díval se, jak uvnitř plave, pozoroval, jak se 

vyvíj í, komentoval lesk na trsech jeho šupin a smál se spolu s ostatními ošklivému 

dychtivému pohybu jeho úst, když se přibližovaly ke sklu, o kterém nevěděl, že je 

sklem, ale já ano, jájsem to věděl. 

(Yo estaba con los demás, fuera de la redoma, viéndolo nadar adentro, 

contemplando sus evoluciones, comentando la luz en su espiga de escamas, 

riéndome con los demás del feo gesto ansioso de su boca al acercarse al vidrio que él 

no sabía que era vidrio y yo sí, yo sí 10 sabía. )6 

Akvárium symbolizuje izolaci, ale i možnost pozorovat jeden druhého. 

Platí ovšem, že kdo je vně akvária, má nadhled a volnost pohybu. Ten uvnitř 

je zase chráněn vodou, jako by byl v matčině lůně, ovšem tato ochrana se 

vztahuje pouze na vymezený prostor, ocitne-li se venku, životadárnou vodu 

postrádá. Takový je i Alvarův život, uzavřený do čtyř stěn nejen zdmi svého 

domu, ale především mentálně, neboť je stále nevědomky poslušen norem 

stanovených nebožkou matkou. 

Analogií k akváriu je uzavřený prostor auta, kterým otec vozí vnuka za 

babičkou. 

Můj obnažený palec se dotýká studeného skla v místě, kde se červené světlo 

semaforu rozpouští v tisíce stékajících kapiček ..... Pod brutálním tlakem palce 

najednou jedna z nich praskne jako tepna a krvácí po skle, snažím se krev zadržet, 

6 E, s. 24 
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nějak ji přehradit a pak se podívám na něj (rozuměj na otce), aby mě náhodou 

nenachytal, jak ničím ... 

(Toco el frío con mi pulgar desnudo en el vidrio, donde el punto rojo del 

semáforo se multiplica en millones de gotas suspendidas ........ De pronto, presionada 

por la brutalidad de mi pulgar, una de la gotas rojas se abre como una mteria 

desangrándose por el vidrio y yo trato de contener la sangre, de estancarla de alguna 

manera, y 10 miro a él por si me hubiera sorprendido destruyendo ... )7 

Vidal interpretuje scénu na semaforu, kde vnuk prstem narušil tok kapek 

stékajících po okně jako porušení "ochranné děložní dutiny".8 Je to impulz ke 

svobodě, k porušení norem určených dospělými. Toto hledisko odpovídá celé 

koncepci románu, kde vnuk, respektive celá mladá generace představuje tu 

dynamičtější část společnosti. Mladí sice přejímají normy chování dospělých, 

ale ne proto, aby se jimi řídili, ale aby je ve svých hrách zesměšnili. Scéna 

poukazuje na krutost dětského pohledu neomylně zasahujícího nejcitlivější 

místa, aby je učinil předmětem svého výsměchu. 

Alvaro 

První kapitola představuje Alvara ovládaného strachem ze zvětšujícího se 

znaménka na prsní bradavce, o kterém je přesvědčen, že je rakovinného 

původu. Nenechá se nicméně vyšetřit ze strachu před smrtí a dává přednost 

konejšivé nevědomosti. Každá neděle jej přitom přibližuje smrti. Neděle mají 

pro Alvara zásadní význam, neboť jezdí pro Violetiny pirožky. Violetě, 

bývalé oddané služebné, Alvarovi rodiče obstarali na stáří dům a ona z vděku 

pokračuje ve zvyku zásobovat rodinu svým nepřekonatelným kuchařským 

uměním. 

Violeta ovšem není jen služka, je také první Alvarovou "láskou". Když 

byl Alvaro na studiích, rodina odjela na venkov a nechala jej ve městě 

samotného s Violetou, aby dohnal zanedbané školní povinnosti. Onu neděli 

7 E, s. 14 

8 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonia de 
Calonge: Aubí, 1972, s.l 06 
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mu Violeta upekla pirožky v jeho mysli spjaté s tělesností: " ... bílé těsto 

smažící se dozlatova jako kůže, kterou neznám, teplá vůně nedělního rána, a 

já laskám svůj úd, pevně jej svírám, protože hrozí, že vybuchne ... " ( ... esa 

masa blanca dorándose como una piel que no conozco, ese olor caliente a 

domingo en la mafiana acariciando mi sexo que aprieto entre mis manos 

porque va a reventarl Pirožky jsou jako mladé tělo služky, po které touží a 

která se mu tu neděli sama nabídne. Pro Alvara je sex vysvobozením 

z potupného masturbování, ale i první krok do slepé uličky. 

Po Violetě touží, miluje se s ní, ale při samotném aktu lásky myslí na jiné, 

na Alicii, lnés, Moniku, dívky jeho postavení, které mít nemůže, neboť to 

společenský úzus neumožňuje. Jsou jako cukrové panenky za výlohou, 

člověk se jich nemůže dotknout, ani je obejmout ze strachu, aby je 

nepomačkal. Violeta je služka, lehce dosažitelná a přístupná. Nicméně jejich 

vztah není založen na vzájemném porozumění. Rozděluje je společenské 

postavení a ani jeden z nich nevyvíjí sebemenší úsilí, jak kastovní rozdíl 

překonat. Hranice třídy jsou v jejich myslích pevně zakořeněny. Violeta se 

chová obdobným způsobem, jako její pán, i při milování s ním si na jeho 

místě představuje Martina, muže svého postavení. 

Alvaro se sexem s Violetou osvobozuje z komplexů vzešlých z puritánské 

výchovy, kde sexuální otázky byly tabu. Kněz mu při zpovědi hrozil, že 

bude-li si nadále od své sexuální touhy ulevovat sám, zůstane: "malý, 

neduživý, slabý, bezdětný, bude monstrum ... "IO Milostný poměr s Violetou 

je samozřejmě rovněž klasifikován jako hřích, ale není ponižující. 

Oba dva chápou svůj vztah jako východisko z tíživé situace. Violeta chce 

zůstat pro Martina zdrženlivou, aby si jí více vážil a Alvaro si ulevuje od své 

touhy po ženách. Kastovní hierarchie přitom zůstává zachována: Violeta 

servíruje Alvarovi večeři v jídelně, sama jí v kuchyni a stále mu vyká. 

Dochází tak k rozštěpení osobnosti podobným způsobem, jako jsme tornu 

byli svědky v Korunovaci: na pudovou složku, jež uvádí do pohybu milující 

se těla, a složku duševní, tělům vzdálenou. Myšlenky milenců jsou jinde, jsou 

"nepřítomní" aktu lásky. Vytváří se tak síť vztahů, které Hernán Vidal 

9 E, s. 60 
10 E, s. 63 
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charakterizuje výstižně jako "substitutoS".ll Osoby jsou pouhými náhražkami 

za druhé. 

Alvarovi je Violeta Polou, Sofíou, Alicií: 

Vešel do pokoje vždy povolné Violety a povalil ji na postel ve snaze zaklít to 

teplé baculaté tělo plné chtíče do jemnosti Poliných paží, protáhlé šíje a drobné 

Aliciiny tváře, mladého sotva rýsujícího se Sofiina poprsí, jsi Sofía, ano, jsi Sofía a 

zítra budeš Alicia a pak Pola, všechny ty nedosažitelné dívky budou moje skrze tvé 

teplé baculaté tělo. 

(Entra a la pieza de la Violeta que siempre 10 acepta y rueda con ella por la cama, 

tratando de conjurar de ese cuerpo caliente y rollizo y lleno de deseo, la finura de los 

brazos de la Pola, el cuello largo y la cabeza pequefía de la Alicia, los senos jóvenes 

apenas insinuados de la Sofía, eres la Sofía, sí, eres la Sofía y mafiana serás la Alicia 

y otro día la Pola, todas, poseo a todas esas muchachas imposibles en tu carne rolliza 

y caliente.)12 

Oba milenci kompenzují sexem závislost na normách své vrstvy. Pro 

Alvara jsou dívky z jeho společnosti: 

... krásné křehké bytosti, kterých se nemohl ani dotknout, protože to byly lepší 

slečinky vhodné akorát k tomu, aby se s nimi člověk oženil, jemnocitné jako motýli 

v hedvábných tylových šatech, člověk je při tanci nemohl ani pořádně sevřít ze 

strachu, aby jim neublížil. 

( .... seres maravillosos, frágiles, que no podía tocar porque eran nifias bien, que 

sirven sólo para casarse con ellas, que son delicadas como mariposas con sus 

vestidos de seda o de tul, y por 10 tanto, a! bai!ar, no se las puede apretar mucho por 

miedo de destruirlas.)13 

Violeta je tvarována dle zcela jiného společenského modelu. Jednou z ní 

bude: 

II VID AL, Hemán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonia de 
Calonge: Aubí, 1972, s. 90 
12 E, s. 76 
13 E, s. 75 
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... tlustá, ukřičená, bezzubá vesničanka hrbící se u potoka nad prádlem, s kupou 

dětí a opilým manželem, kterému bude spílat, že není v chalupě dost peněz. Ideál. 

Respektovaná a vítaná norma. Osud, pro který se narodila. Místo na světě prosté 

pochybností, jediné, které jí přísluší. 

( ..... Lma senora gorda de la aldea, gritona, desdentada, deslomándose con el 

lavado en la acequia, llenándose de chiquillos, peleando con el marido borracho, 

amargada porque nunca hay suficiente plata en la casa. EI ideal. La norma, 10 

respetable, 10 deseable, el destino para que nació, el lugar del universo donde 

ninguna duda le asaltará porque es ellugar que le corresponde.)14 

Když se Alvaro po dlouhém otálení rozhodne oženit s Chepou, jednou ze 

svých "nedostižných" krasavic, je zaskočen její křehkou krásou natolik, že 

s ní zachází jako s "broušenou vázou". Chepa v sobě shrnuje všechny kvality, 

které od dívky očekává, ale přesto ji nedokáže milovat. Zcela paralyzován, 

Alvaro se probudí až v okamžiku, kdy si představí na jejím místě Violetu. 

Jejich vztah je nicméně navždy poznamenán a díky Chepině očividné 

lhostejnosti spolu přestanou udržovat sexuální vztah. 

Violetě misiá Elena, Alvarova matka odkáže dům a zajistí slušnou rentu. 

Ona svůj vztah k rodině Vivesových ovšem nezpřetrhá, neboť v její mysli 

přetrvává vědomí povinnosti a vděku. Každou neděli jim peče čerstvé 

pirožky. 

Violeta oddaná bývalým pánům sdílí i jejich osud, své nově nabyté 

svobody nedokáže využít, tloustne a stárne, její zdravotní stav jí posléze 

nedovoluje ani vycházet z domu. Alvaro si nepřipouští, že by mohla zemřít, 

protože ona a její pirožky jsou pro něj zárukou životní kontinuity, nedělní 

vůně prostupovala dům od "prvopočátku", kam až sahá jeho paměť. Nejsou 

jen vzpomínkou na její kuchařské umění, připomínají mu stále "tu neděli", 

letní neděli, kdy se mu dala. Zůstala pro něj archetypem skutečné ženy, ženy 

z masa a kostí, kdežto všechny ostatní byly pouze nedosažitelné ideály. 

Obraz jejích "věčných rozverných hýždí" má stále před sebou. 

Iris Quinteros analyzuje vztah Alvara a Violety ze sociálního pohledu, 

jakožto souboj dvou společenských tříd, a konstatuje, že se José Donoso 

14 E, s.79 
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vymanil z tradice naturalistického románu, neboť nechal postavy odlišného 

postavení vystupovat nikoli jako uzurpátora a oběť, ale jako jedince, kteří si 

vedeni instinktem vybrali svůj osud. Její teorii opodstatňuje Violetina 

iniciativa, která zavdala příčinu k milostnému poměru. 15 

Vztah působí rovnocenně, neboť Violeta se Alvarovi oddá dobrovolně a 

oba protagonisté získávají a ztrácejí stejnou měrou. Otázkou je, je-li jejich 

instinkt známkou svobodné vůle či nikoliv. Spíše tomu tak není, neboť jejich 

myšlení se ztotožnilo se společenským kánonem, což má za důsledek nikoli 

zotročení fyzické, ale zotročení ducha působící ve svém konečném důsledku 

na lidskou psychiku mnohem ničivěji. 

Zrcadlo jako odraz smrtelnosti 

Alvaro se rád pozoruje v zrcadle nebo ve skle skříní, aby se ujistil o 

dokonalosti svého zevnějšku. Opravdovým sebezpytným rituálem je nedělní 

očista v koupelně. V zrcadle zkoumá Alvaro své stárnoucí rysy, snaží se 

proniknout pohled svých očí. Především ale soustřeďuje pozornost na 

rostoucí znaménko na prsní bradavce, předzvěst blížící se smrti. Úzkostnou 

péčí o svůj vzhled jako by se snažil hrozbu rakoviny zažehnat. 

Pojď blíž k ke sklu. Paprsky světla ti dopadají na záda, takže se skoro ani nevidíš. 

Když popojdeš ještě kousek, tvůj svěží dech vonící po Listerině orosí sklo, ale když 

jej zadržíš, budeš moci ve skle skříně pozorovat detaily jasněji než v zrcadle 

koupelny plné světla - až nakonec vydechneš a zmizíš, jako by tě pohltil mrak. 

(Acércate un poco más al vidrio. La luz de la ventana cae a tu espalda de modo 

que casi no puedes verte. Pero acercándote mucho más al vidrio, hasta empaflarIo 

con tu aliento fresco de Listerina, si sostienes tu aliento, podrás ver los detalles con 

más claridad en el vidrio de este anaquel que en el espejo de tu baflo lleno de luz -

hasta que tengas que soltar el aliento otra vez y desapareces como en una nube.)16 

15 QUINTEROS, Iris. José Donoso: una insurrección contra la realidad. Madrid: 
Hispanova, 1978, s. 127 

16 E, s.34 
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Exhibice před vitrínou je snaha o prohlédnutí sebe sama, ale stačí 

vydechnout a obraz ve skle se zahalí do mlhy a zmizí, jako by zmizela i 

nepříjemná pravda. Alvaro si může nasadit neprostupnou masku. 

Zrcadlo jako symbol identity par excellence zná lidstvo od pradávna. Mělo 

své místo i v aztéckém mýtu připomínajícím lidskou smrtelnost. Podle něj 

byl svět stvořen Opeřeným hadem Quetzalcoatlem. Tornu jednoho dne nižší 

bůh Tezcatlipoca (Dýmající zrcadlo) přinesl zrcadlo jako dárek. Quetzalcoatl 

do té doby přesvědčený o své nesmrtelnosti spatřil v zrcadle svůj vlastní 

lidský obličej a pochopil, že je člověkem a bude mít tudíž i lidský osud. 

Uchýlil se do ústraní ajeho odchod zpečetil zánik aztécké říše. 

Zrcadlo připomíná lidem smrtelnost. Alvarovo zrcadlo není jediným 

v Donosově díle, motiv odrazu sebe sama jako nahlédnutí do krajiny smrti 

nalezneme i v jedné z vrcholných scén Obscénního ptáka noci. 

Alvaro svou smrt očekává s obavami, ale i jistým zadostiučiněním, jako 

pomstu manželce zajejí nezájem: 

Ať se to nedozví. Řeklo by se pomsta, kdyby měl chuť se mstít, ale o to nejde. Je 

jako březí fena vyvalená na slamníku obklopená hladovými štěňaty, která jí sají 

z prsů, neukojená dokud necítí ta lačná přisátá ústa prosící o ochranu, péči a soucit. 

Ona se jeho smrti účastnit nebude. Není to msta. Je to strach, že by se jí zmocnila. 

(Que no 10 sepa. Dna venganza si uno quisiera vengarse. Pero no es eso. Ella es 

una perra parida ech ad a en un jergón, los cachorros hambrientos chupándole las 

tetas, descontenta si no siente bocas ávidas de ayuda, de consuelo, de cuidado, de 

compasión, pegadas a sus tetas. Ella se quedará sin participar en su muerte. No es 

venganza. Es miedo de que se la arrebate.)17 

Alvaro prchá před soucitem své ženy. Nesnáší její charitativní sklony, 

touhu všem pomáhat a mluvit do cizích záležitostí. Žárlí na lásku, kterou 

chová ke svým chráněncům. Jedním z nich je Maya, bývalý vězeň, kterému 

Chepa pomohla dostat se na svobodu a o jehož osud se snad až příliš zajímá. 

Alvaro k němu cítí nevraživost možná právě proto, že se s ním cítí 

nedobrovolně svázán. Maya přišel kdysi jednoho nedělního rána k 

17 E, s. 35 
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Vivesovým a dnes je také neděle a Alvaro si matně vzpomíná, že už jej někde 

viděl, ale identifikuje jej až podle odpudivého znaménka na hřbetu horního 

rtu. Znaménko sbližuje jejich osudy, Alvarovi připomíná "smrtelnou 

prasklinu na konvici s čajem", kterou vzal ráno do rukyY Poničená konvice 

je metaforou postupného chátrání. Pukla tak, že trhlina dosahuje až k samé 

základně a narušuje ji. Stejně tak chátrají oba mužští protagonisté: v Mayově 

mysli se během pobytu ve vězení otevřela propast, která ne a ne se zacelit, 

Alvaro zase zasvětil zbytek svého života pozorování šířící se karcinogení 

skvrny. 

Ve scéně setkání Alvara s Mayou se opět objevuje prvek skleněné stěny 

připomínající scénu z akvária a z koupelny. Alvaro stahuje okénko, aby 

neslyšel Mayovy nářky a uzavírá se do prostoru auta, kam slova "této lidské 

trosky" nemohou dolehnout. Maya Alvara skoro ani nevidí, neboť pára 

stoupající mu z úst zamlžuje okénko. Pak zmizí z dohledu tak lehce, jako 

zmizel Alvarův obraz ve skle vitríny. 

Spojuje je ale především postava Chepy, neboť Maya měl být pro lil 

náhražkou lásky k Alvarovi. Když má na konci kapitoly Chepa volit mezi 

Mayou a Alvarem, vydá se bez váhání po stopách Mayi. Nezadrží ji ani 

zpráva o manželově nemoci. Ve scéně, která předchází jejímu odchodu jsou 

přitom naznačeny budoucí tragické události. Alvaro přijíždí do domu 

v okamžiku, kdy na balkóně defiluje procesí dětí v čele s Chepou. Oslavují 

pohřeb Marioly Roncafort. Álvaro schovaný za keř scénu pozoruje. 

Už ho pouští. . .Alvaro si klade ruku na srdce. Necítí jeho rychlý tep, jen obrys 

znaménka pod košilí. Ne, nepohřbívejte ho, prosím. Možná ještě žije, prý to trvá 

dlouho, než tělo definitivně zemře. 

(Ya 10 sueltan .... Alvaro se pone una mano en el pecho. No siente su corazón 

apresurado: sólo la forma del lunar bajo la camisa. No. No 10 entierren, por favor. 

Puede estar vivo, la came, dicen, tarda tanto en morir definitivamente.) 1 9 

18 E,s.41 
19 E, s. 83 
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Alvaro podlehne dojmu, že asistuje vlastnímu pohřbu, přičemž se stává 

zárověň divákem i účastníkem. Ostatně i původ jména Marioly Roncafort, 

výplodu dětské fantazie, může souviset s Alvarem, ten totiž, jak se 

dozvídáme o několik stránek později "ronca demasiado", "ronca fort" , 

vypůjčíme-li si francouzský výraz. Ale Alvaro neví nic o tom, kdo je 

Mariola, stejně jako neví nic o své vlastní ženě. 

Alvaro je ve své touze po formální dokonalosti zbavující ho lidského 

rozměru podobný Andrésovi. Stejně jako on odmítá angažovat a 

kompromitovat své svědomí ve vztazích se ženami a volí vždy pohodlnou 

cestu k cíli. Jeho urputné lpění na životě v momentě smrti svědčí o absenci 

víry, nebo něčeho, co by mohlo dát smrti jiný rozměr. I on je v důsledku 

"kolektivního vědomí" vnitřně rozpolcen. Po relativní harmonii, kterou našel 

ve vztahu s Violetou, v manželství s Chepou je nucen potlačit jakýkoliv 

spontánní projev pudů. Jejich manželský vztah je zakonzervovaný status quo 

nevyhovující ani jednomu, ale akceptovaný oběma pro svou jednoduchost a 

nenáročnost. Dochází tak k postupnému otupování citů u Alvara 

transformovaného do strojeného formalismu a ztráty přirozenosti, u Chepy do 

přemíry lásky ke všem bližním kromě její vlastní rodiny. 

Dětské hry 

Kapitola "Povolené hrátky", vnukovo intermezzo vložené mezi kapitoly 

Álvaro a Chepa, se vztahuje k nedělím u babičky a odkazuje na siestu, při 

které se dospělí oddávají pro děti tajuplným "hrám". Děti pozorující své 

rodiče při odpolední siestě se seznamují s prozatím nesrozumitelnou 

sexualitou, jejíž závažnost nicméně již tuší. Babička oproštěná od 

dospěláckých her je o to více spřízněna s tajuplným světem dětí. 

Nejoblíbenější hrou je "hra na idealizace". Právě při ní se zrodí postava 

Marioly Roncafort. Jejím principem je dosáhnout ideálního převleku většinou 

odporujícímu přirozenému naturelu člověka. Mariola Roncafort je jakási 

modla dětského království, symbol "nekonečného pohrdání" světem 

dospělých. Děti vytváří svět "ueks", svět krásných a vyvolených v čele 

s Mariolou: 
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Stavěli jsme růžové hrady z výtisků "Revue des Deux Mondes" na tom největším 

a nejdúležitějším medailónu koberce, který byl zeměpisnou polohou jejího 

královstvÍ. Astronomka a podmořská lovkyně. 

(Construíamos castillos rosados con los tomos de la "Revue des Deux Mondes" 

en el medaIlón más grande, más importante de la alfombra, que era la situación 

geográfica de su reino. Astrónoma y pescadora submarina.)20 

Mariola v sobě spojuje prvky nebe Oe astronomkou) a vody (rybářkou). 

Oba elementy jsou klíčem k lidské duši. Iris Quinteros interpretuje Mariolu 

Roncafort jako převtělení Chepy.21 Chepa je skutečně královnou dětského 

světa. Jejich fantazije jí přisuzuje nadpřirozené schopnosti a nesmrtelnost. 

Teprve v okamžiku, kdy po "nehodě" na konci románu "idealizace" opadne, 

dětský pohled ji vrací zpět mezi smrtelníky. 

Proti ideálnímu Mariolinu království stojí jako jeho protipól svět "cuecos" 

s ošklivými a hloupými obyvateli. Radikální rozdělení dobra a zla odpovídá 

dětskému vidění světa. Ovšem skutečnost je složitější, neboť i božská 

Mariola má své temné stránky. Je ztělesněním laskavosti a dobra, ale 

nezasvěceným nastavuje odmítavou tvář. Chápeme - li ji jako ztělesnění 

Chepy, rozporuplnost je jejich společným rysem. Pro děti je Chepa bohyní, 

ve světě dospělých je nešťastnou zklamanou milenkou. Božstva dvojí 

podstaty, odměňující trestající, mají své kořeny mImo jiné 

v latinskoamerickýxh mýtech. 

Existuje ale ještě jeden svět, kterým děti nanejvýš opovrhují: svět "lidí

lidí", mezi něž patří rodiče a politici. Nachází se kdesi uprostřed, není 

vyloženě ani dobrý, ani zlý, je pouze prázdný, jak o tom vypovídá dětská 

parodie otřepaných dospěláckých frází: "Poplácávali se po rameni a říkali: 

Teda, rád tě vidím, chlape. Co žena, vede se jí dobře? Tak to mám radost, tak 

ji ode mne pozdravuj ... " (Se daban palmotazos en la espalda diciendo: 

Gustazo de verte, hombre. i, Y la senora cómo está? i,Bien? Me alegro, pues 

2° E ,s.105 
21 QUINTEROS, Iris. José Donoso: una insurrección contra Za realidad. Madrid: 
Hispanova, 1978, s. 122 
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hombre. Salúdamela .... i 2 Děti mluvu dospělých imitují a proměňují ve 

frašku. 

Podobně funguje i hra na idealizace. Stylizování se do rolí, které jdou proti 

lidské přirozenosti se nápadně podobá dospělácké "hře na substituce". Pro 

Alvara byla každá žena idealizací zbožštěna a zároveň převedena do roviny 

nesdostižného ideálu. Aby se jí mohl dotknout, musela na sebe vzít opět 

"pozemskou" podobu Violety. Ideály svou dokonalostí klamou a člověk musí 

vzít za vděk substitucemi, které se jim alespoň podobají. Nadměrné 

"substituování" ovšem vede k otupení, ke ztrátě ideálů a rezignaci na jejich 

hledání. Svou hrou jako by se děti připravovaly na vstup mezi "náhradníky". 

Děti si ve svých hrách hrají i "se smrtí". Zinscenují babiččinu smrt a to 

nikoli jako smutnou událost, ale jako povznášející ceremonii: 

Říkali jsme si, jak by to bylo krásné moci za zlatavého podvečera takhle plakat se 

svěšenou hlavou, rvát si vlasy, házet květiny a kouřit kadidlem při nějaké opravdové 

tragédii. Ale nic z toho se nestalo, jestliže jsme si to sami nevymysleli. 

(Pensábamos en 10 maravilloso que sería po der llorar así, arrodillados, 

mesándose los cabellos, tirando flores y esparciendo incienso, frente a una tragedia 

realmente grande bajo un atardecer dorado. Pero no pasaba nada si no 10 

inventábamos nosotros.)23 

Děti jakoby se staly režiséry divadelní hry, ve které vystupují postavy 

dospělých: "tři bílé bezhlavé hadrové figuríny, které nesly každá jméno mé 

babičky, matky a tety Meche." ( ... tres maniquíes de trapo bIanco 

descabezados que tenían cada uno el nombre de mi abuela, el de mi madre y 

el de mi tía Meche. )24 

Struktura románu je ostatně takto postavena. Na začátku kapitoly dětské 

prisma osvětlují širší okolnosti děje. Kapitoly věnované dvěma hlavním 

postavám pak směřují svůj pohled do nitra dospělých: Alvara a Chepy. Jejich 

duše jsou každá pro sebe uzavřeným labyrintem, jako by každý z nich plaval 

v jednom akváriu a nedokázali svým pohledem obsáhnout ani celý pokoj, 

22 E, s. 106 
23 E, s. 109 
24 E, s. 27 
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natož pak to, co se děje za jeho zdmi. Právě děti mohou ze svého pohledu 

zvěnčí omezený pohled doplnit. Na druhou stranu jsou od prarodičů odděleni 

skleněnou stěnou, jejich vnitřní svět jim proto zůstává uzavřen. Oba dva 

pohledy, zvenčí i zevnitř, jsou tudíž pohledy zaujaté a tak jedině čtenář má 

možnost poskládat si celkový obraz. 

Chepa 

Druhá kapitola se hned v úvodu vrací k tématu znaménka. Když Chepa 

v úvodní scéně navštíví Mayu ve vězeňské nemocnici, hledá něco, podle 

čeho by ho mohla identifikovat. A právě znaménko na spodním rtu j í pomůže 

rozeznat jeho tvář. Nalezne jej ve stavu kompletní paralizace, trpí tzv. 

"Černou rukou". Jeho bezvládnost ostře kontrastuje s prudkým, výbušným 

chováním z předešlého týdne, kdy jej viděla poprvé. Rozporuplný svět 

Mayovy mysli Chepu přitahuje, neboť také ona pod klidným zevnějškem 

skrývá své jiné "já" toužící vzbouřit se konvencím. 

V pomoci Mayovi se realizuje a prozatím si nepřipouští, že by její zájem o 

něj mohl být jiného než čistě dobročinného charakteru. Rozhodne se pomoci 

mu z vězení a je mu dočasně prostředníkem mezi světem za mřížemi a 

světem "tam venku". Jejich vztah je ale poznamenán utilitárností. Maya se 

potřebuje dostat ven a Chepa je nástroj. Pro Chepu je zase Maya citová 

náhražka. Promítá do něj svůj mateřský cit, který nedokázala projevit svým 

dětem: "jako kdyby Maya byl mimino a ona mu nastavovala svůj prs plný 

mléka a on sál a sál, protože jeho hlad je nevyčerpatelný .... " ( ... como si Maya 

fuera su guagua y ella le diera su seno repleto de leche y él chupara porque su 

hambre era inagotable y chupara más y más ... )25 

Chepa využívá Mayovy závislosti na jejích návštěvách a svého vlivného 

postavení. Bojí se okamžiku jeho svobody: 

Co budu dělat já, až odejde? Teď mě potřebuje. Jsem středem jeho života. A 

pak? .. Nechci, aby ho pustili. Chci, aby napořád zůstal uvězněný v tomhle patiu se 

špinavými zdmi, v tomhle pruhu stínu na naší lavici u fontány, aby se díval, jak se se 

25 E, s. 136 
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za mnou víří prach, když se vzdaluj u a cítil tu úzkost, kterou jen já můžu utěšit, jen 

já, protože ho budu navštěvovat každou středu, dokud budu na tomto světě. 

CGQué voy a hacer yo en su vida cuando salga? Ahora me necesita. Soy el centro 

de su vida. GY después? ... No quiero que salga. Quiero que se quede para siempre en 

este patio, cercado por los muros sucios y esa escuadra de sombra, sentado en 

nuestro banco cerca del surtidor, viéndome alejarme por el patio polvoriento y 

sintiendo esa angustia que yo calmaré, sólo yo, porque yo 10 iré a visitar todos los 

miércoles de mi vida.)26 

Když Chepa Mayu zpraví o jeho brzkém propuštění, ze samé vděčnosti 

pláče na jejím klíně, ale ona ví, že svoboda je jako znovuzrození a že 

v novém životě, který mu dala, se jí bude pomalu odcizovat, tak jako se jí 

postupem času odcizily děti a vnoučata. 

Stejně jako Alvaro využíval Violetu, chtěla si Chepa přivlastnit Mayu, 

jako hračku: "Violeta patřila Alvarovi stejně jako Maya patřil jí.,,27 Jejich 

vztah je v tomto ohledu velmi nevyrovnaný. Po propuštění z věznice nosí 

Maya Vivesovým pirožky jako poskok a Chepa jej nepřijme nikdy jinde než 

v místnosti pro služebné, nikdy ho nepředstaví Alvarovi. Maya tento odstup 

chápe jako zradu na ideálním světě, jaký mu líčila ve věznici. 

Vztah s "náhradníky" je vztahem majetnickým, Alvaro i Chepa chtějí 

vlastnit: "A děti přijdou zítra k nám, protože je sobota a já je nechci vidět, 

protože patří svým rodičům, ne mně, nikdo není můj víc než Maya, který 

nemohl ven ajá mu dala svobodu." (Y los nifíos que mafíana vienen a la casa 

porque es sábado y no quiero verlos porque son de sus padres, no míos, nadie 

es mío más que Maya, que no podía salir y yo 10 puse en libertad. )28 

Vlastní vnuky Chepa nedokáže milovat tak jako Mayu, protože nejsou 

v pravém slova smyslu její. Chepina myšlenka vrhá nové světlo na dětmi 

zidealizovanou "babičku". 

Chepa je postava rozporuplná. Představuje pervertovaný ideál matky 

"nastavující svých tisíc bradavek hladovým sajícím dětem". Odpovídá 

Jungovu archetypu "Velké matky". Podle Junga si v momentě vymezování se 

26 E, S.137 
27 E, s. 145 
28 E,s.155 
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vůči matce dítě projektuje určité fiktivní a tajemné vlastnosti na babičku, 

která je "větší než matka". "Jak se vzdálenost mezi vědomím a ne vědomím 

zvětšuje, babička se hodnostním povýšením mění na Velkou matku, přičemž 

se často rozpadají vnitřní protiklady tohoto obrazu. Na jedné straně vzniká 

dobrá víla a na druhé straně zlá nebo vlídná, světlá a nebezpečná, temná 

bohyně. ,,29 

V postavě babičky se odráží ještě jiná skutečnost. Carlos Fuentes v eseji 

Pohřbené zrcadlo hovoří o specifickém charakteru hispanoamerické 

literatury stavějícím na domácí orální tradici. Díky ní se právě stařešinové 

rodu těší velké vážnosti, neboť "oplývají darem paměti připomínající historii. 

Lze tedy říci, že vždy, když v hispánském světě zemře starý muž nebo žena, 

umírá s nimi i celá knihovna.,,3o V Korunovaci jsme byli svědky toho, že 

smrt Elisity se stala pro Andrése jistým druhem apokalypsy, babička strhla 

s sebou do záhrobí celý jeho svět. Chepino nervové zhroucení pro vnuky 

znamená především konec imaginárního dětského světa a vykročení k 

dospělosti. Chepa byla pro děti zdrojem tajemna, zaručovala jim kontakt 

s pradávným magickým světem předků. 

Pohled toho druhého 

Kapitoly věnované dvěma hlavním protagonistům nabízejí dva subjektivní 

zaujaté pohledy, jejichž průsečík umožňuje čtenáři vytvořit si o skutečnosti 

alespoň částečně objektivní představu. Vnitřní monolog Chepy vrhá nový 

pohled na ztroskotaný vztah s Alvarem. Chepa zaskočená Alvarovým 

nezájmem, který vytušila již v samém začátku manželství, zažívá krizi 

totožnosti, odmítá smířit se se svým statutem náhradnice: 

... uvědomila si, že při milování neobjímá ji, ale jinou, která pro něj začíná 

existovat až ve chvíli, kdy se jí dotýká a že i ona je zaměnitelná. Já nejsem já. 

Neexistuji. 

29 JUNG, Carl Gustav. Archetypy a nevědomí. Brno: Tomáš Janeček, 1998, s. 216 
30 FUENTES, Carlos. Pohřbené zrcadlo. Praha: Mladá fronta, 2003, s.284. přel. Anna 
Tkáčová 
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(. .. se dio cuenta de que él no la tenía a ella entre sus brazos al hacer el amor, sino 

que a cualquiera, que para él ella comenzaba a existir sólo cuando la tocaba y que 

aún asÍ era intercambiable. Yo no soy yo. Yo no existo.)31 

S pocit neexistence jako důsledkem absence odezvy jsme se již setkali v 

Korunovaci: "pouze to, co někoho potřebuje, co není úplné, může existovat." 

Když se člověk nemůže odrazit v pohledu druhého, jeho existence ztrácí 

smysl. 

Proto ani Alvaro ve Violetě, ani Chepa v Mayovi, nemohou nalézt to, co 

hledají. Jejich vztah s "náhradníky" není rovnocenný. Chybí mu osobní 

angažovanost, ochota vydat se. Chepa, která postupem času vytuší klíčovou 

roli Violety v Alvarově životě, na ni přesto nežárlí, protože ví, že: "Violeta 

nebyla ničím jiným, než nekonečným sledem odrazů zrcadla v zrcadle, že ve 

skutečnosti, ať už tomu bylo jakkoli, Violeta neznamenala nic." (La Violeta 

no era nad a más que la succesión eterna de la imagen del espejo en el espejo, 

porque en realidad, fuera 10 que fuere, la Violeta no importaba nada. ,,32 

Violeta jako by byla bezduchou ikonou, prototypem milované ženy 

připraveným se kdykoliv změnit v Alicii, Martu, Chepu .... 

Mayova vzpoura 

Maya brzy vycítí rodící se závislost na Chepině soucitu a snaží se z ní 

vymanit. Odmítá, aby mu byla průvodcem na první svobodné cestě městem, 

které znal jen zjejího vyprávění. Tento krok je zásadním signálem vzpoury. 

Chepa se dále snaží "hrát" s Mayou hru na "idealizace", formovat ho 

takového, jakého ho chce mít, ale Maya odmítá být loutkou, chce být 

svobodný i za cenu materiální bídy. 

Chepa podvědomě po Mayovi touží, ale to, co k němu cítí, není láska, 

spíše vztah dominance, který nepřináší oběti, pouze vyžaduje poslušnost. 

Sama si není jistá svými pocity: " ... neřekla mu, co od něho chce, neboť to 

sama nevěděla. Hladit dál tu sehnutou pokornou šíji? Možná s ním odejít. 

Všechno tu nechat. Ale neřekla nic, protože to bylo nemožné." ( ... no le dijo 
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que quería pedirle una cosa porque no sabía qué era. LSeguir acariciando para 

siempre esa nuca humillada? Tal vez irse con él. Dejarlo todo. Pero no 10 

d ' . ·bl )33 eCla porque era lmposl e. 

Chepa odmítá riskovat, vzít na sebe zodpovědnost za svůj osud a utéct. 

Chce Mayu poníženého, kajícího se, nerozhodného, dětského. Její pomoc je 

egoistická touha vyrovnat se s vlastním komplexem nepotřebnosti v Alvarově 

životě. 

Až ve dramatické scéně s Alvarem ke konci románu jí jeho narážka na 

lásku k Mayovi otevře oči, ale to už je pozdě. 

Láska. Láska ... z Alvarových úst to slovo zní jako urážka ... Ale to, že jej užil 

v souvislosti s ní a Mayou ve vzteku, ano ve vzteku, to mu neodpustí. Najednou je 

volná, jako kdyby přeťal řetěz, který ji poutal. Může jít, kam chce. Dělat co se jí 

zlíbí. Ale až ho najde a zachrání jako vždycky, nebude už vědět co. Láska. Láska, 

řekne si Alvaro. Ale když klepe na dveře Violetina domu, směje se, protože neví co 

si počít s tím absurdním slovem, stejně jako neví, co by si teď počala s no rkem o 

kterém mluví Tita a Estévez. 

(Amor.Amor... La palabra es insultante en la boca de Alvaro ... Pero que la haya 

usado con respeto a ella y a Maya, y con rabia, sí, con rabioa, eso no se 10 va a quitar 

nadie, la libera como un golpe que hubiera cortado sus amarras. Puede ir donde 

quiera. Hacer 10 que quiera. Pero después de buscarlo y encontrarlo y salvarlo otra 

vez, como siempre, ya no sabrá qué hacer. Amor. Amor, dijo Alvaro. Pero al golpear 

los cristales de la mampara de la Violeta se ríe porque no sabe qué hacer con la 

palabra absurda, como ya no sabría qué hacer con el visón de que hablaban la Tita y 

la Estévez. i 4 

Scénou, ve které Chepa odchází z domu po stopách Mayi, se děj románu 

přibližuje konečné tragédii. Odpovídá poslední scéně kapitoly věnované 

Alvarovi. Chepa se dozvídá pravdu o Alvarově vztahu s Violetou, což je jí 

posledním, rozhodujícím impulzem, aby šla Mayu hledat: "Jsem jako 

Violeta. Můžu ho jít hledat. Ne zachránit, jen hledat." (Soy igual a la Violeta. 

33 E, 5.175 
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Puedo ir a buscarlo. No a salvarlo. nada más que a buscarlo.)35 Tentokrát se 

její záměr zdá být upřímný a nezištný. 

Vydává se na předměstí, do čtvrti rozpadajících se domů. Tamní 

obyvatelé jsou stejně zchátralí, jako barabizny, které obývají. Jako odpad byli 

vyhozeni za zdi města, kde žijí na skládce zřícenin rozrůstající se jako 

rakovina. Po cestě Chepa počítá "animitas", plaménky svící za mrtvé lemující 

železnici. J eden z nich zamění za odraz světel svého auta v prázdné 

plechovce. Plaménky souvisí s kapitolou "Povolené hrátky", ve které si děti 

představují babičku jako "animita milagrosa", zázračný plamének. Výjev 

předjímá Chepinu smrt. Jako plaménky skomírají rovněž životy obyvatel 

předměstí. Jak se vydává do nitra sutin domů, Chepa se stává se jednou z 

nich. 

Předměstí je další uzavřený svět sám pro sebe, tentokrát ne důvěrně 

známý, nýbrž nebezpečný labyrint. Tím, že se Chepa vzdala jistoty a ochrany 

svého domu, se vydala napospas chaosu. Ztrácí převahu a výsostné 

postavení. Navíc se pohybuje temnotou a pouze několik náhodných světel jí 

pomáhá trochu se orientovat. Všechny zdi jsou stejné a ona se nevědomky 

pohybuje v kruhu. Zabředává do bahna. Nepřívětivé tváře ji pozorují zpoza 

temnoty. Ztrácí orientaci a neví, odkud vyšla. Obdobně jako v Korunovaci, 

kde se Mariovi "zjevil" chlapec v momentě, kdy byl na pokraji svých sil a 

zavedl ho za Reném, i před Chepou se v kritickém okamžiku objeví holčička 

a nabízí se, že ji zavede ke střelnici Marujity, kde by mohla Mayu nalézt. 

Dětská postava, symbol nevinnosti, zde nabývá ovšem ďábelskou podobu a 

vede Chepu do záhuby. 

Setkání s Marujitou Chepě odhalí další skutečnost, totiž že i ona byla 

nevědomky "náhradnicí" a zničila lásku Marujity a Mayi: 

Dřív, když seděl, jsme si psali a milovali se, ale teď, co žijeme spolu, nejsme 

nikdy sami, protože pořád vzpomíná na vás a když se opije a líbáme se v posteli, 

zavírá oči ajednou řekl vaše jméno, jako kdybych já byla vy. 

(Antes, cuando estaba en la Peni, él y yo nos escribíamos y nos queríamos, pero 

después, ahora que vivimos juntos, nunca estamos solos porque siempre está 
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acordándose de usted, y cuando está borracho y me besa en la cama, cierra los ojos y 

una vez dijo su nombre, como si yo fuera usted.i6 

Pocit, že i ona je pro Mayu "Violetou" v Chepě uvolní další zábranu, čím 

blíže svému konci, tím blíže je svobodě svých instinktů: "Už mám dost toho 

jej zachraňovat a odpouštět mu. Nemá to smysl. Jediné, co nesmím dopustit, 

je, aby se Mayova "černá ruka" zmocnila také mě, v tom případě .... " (Estoy 

cansada de salvarlo. De perdonarlo. No es 10 que hay que hacer. Lo único es 

permitir que la mano negra de Maya se apodere de mí también y entonces 

sL .... )37 Myslí konečně na Mayu jako na muže, od kterého nechce ponížení 

nebo kajícnost, ale spontánní projev lásky. Její hledání konečně našlo svůj 

smysl, okolnosti jsou však natolik nepřátelské, že cesta ke svobodě končí 

fiaskem. 

Po marném hledání cesty zpět potkává znovu děti, ale už to nej sou děti, 

ale bestie. život na smetišti je naučil zcela jiným zákonům, než jaké vládnou 

ve městě. Obklopují Chepu a chamtivým pohledem sledují kuní kožešinu 

kolem jejího krku, jako si lev prohlíží svou kořist. Mají v sobě cosi 

fantastického, co Chepu ochromuje: holčička není holčička, je to čarodejnice 

a vědma, protože ví, nebo alespoň předstírá, že ví o jejím vztahu k Mayovi. 

Dává Chepě na srozuměnou, že svět chudých, který si idealizovala, existuje 

v jiné podobě, že je divoký, surový, bez soucitu, že za péči věnovanou "svým 

chudým" se jí nedostane nic než nevděk a opovržení. 

Děti z chudinské čtvrti jsou jakousi hypertrofií Chepina mateřského 

komplexu vzniklého z nedostatku citu pro své vlastní potomky. Jsou 

"náhradníky" vnoučat, jenže jejich hry nejsou tak nevinné a pohřeb, který jí 

připravily, není zdaleka tak honosný, jako pohřeb Marioly Roncafort. V jejím 

vztahu k nim je cosi sebedestruktivního, masochistického: 

Ten pocit, který občas zažívá s chudáky ze svého okrsku: jsou nenasytní, chtějí 

se jí zmocnit, rvát jí kusy těla a požírat je, občas ve snu cítí, že má tisíce bradavek a 

všech těch tisíc chudáků, muži, ženy, děti, stařeny jsou na ně pověšené a sají; a 

najednou nesají, ale koušou, nejdřív jako by si hráli, jen tak, vesele a ona prosí, aby 

kousali pořád tak jemně, ale pak ze samého zanÍCení hryžou čím dál tím víc a silněji, 

36 E, s.190 
'7 
o E, s.191 

58 



do krve; tečou jí slzy a oni požitkářsky hltají kusy jejího masa; pláče stále vÍC, křičí 

bolestí, ale je to nádhera, protože se živí jejím tělem a díky němu rostou, tloustnou a 

uzdravují se, chce jim je poskytnout, i kdyby měla bolestí zemřít. 

(Esa sensación que a veces tiene con los pobres de su población: son voraces, 

quieren devorarla, sacarle pedazos de came para alimentarse de ellos, y a vece s, en 

suefíos, siente que tiene miles de tetas y todos los miles de habitantes de su 

población, hombres, mujeres, nifíos, viejas pegados a esas tetas chupándoselas y de 

pronto ya no se las chupan más, sino que las muerden, primero como quien juega y 

siente placer y ella pide que muerdan suave siempre pero más, pero después se 

entusiasman y muerden más y más fuerte y le sacan sangre y llora y le sacan 

pedazos que devoran gozosos y llora más porque no puede soportar el dolor y grita, 

pero es maravilIoso porque ellos se alimentan de su came y con ella crecen y 

engordan y sanan y ella quiere dársela aunque la maten de dolor.)38 

Děti, se kterými se Chepa v chudinské čtvrti setkala, jsou materializací 

jejích obsesí. Labyrint, ve kterém bloudí a ztrácí rozum, je labyrintem jejího 

nitra, kde marně hledá lásku, kterou doposud ze svého života vytěsňovala. 

Prochází "temnou nocí své duše", ale ke světlu nedojde, zůstane v ní jen 

skomírající plamínek života blikotající jako svíčky za mrtvé. Po namáhavém 

souboji s dětmi usíná na smetišti mezi odpadky. 

Chepina výprava za Mayou je obdobou Mayova úniku z vězení. Maya 

neunesl kulturní šok ze vstupu do reálného světa, o kterém netušil, jak 

vypadá a který si za zdmi věznice představoval krásný a přívětivý. Stejné 

iluzi podlehla Chepa v domnění, že její každodenní styk s lidmi předměstí jí 

umožní k nim proniknout. Pokus prolomit bariéry sociálních tříd zcela 

ztroskotal. 

Za hranice starého světa 

Román končí vyprávěním vnuka posouvajícím děj vpřed až k událostem 

po smrti prarodičů. Místo plánovaného zmtrvýchvstání Marioly Roncafort 

přivezou v neděli sanitkou babičku, ale už to není tatáž osoba. Když se dozví 

o zavraždění Violety Mayou, pohrouží se navždy do stavu "černé ruky". 

38 E, S.194 
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Violeta si naposledy zahrála roli náhradnice, když se milovala s Mayou 

namísto Chepy. Její smrt měla patřit Chepě, neboť ona byla příčinou Mayova 

duševního konfliktu. 

Tak umírá i svět Marioly Roncafort, která se nestihla proměnit v bohyni, 

jak děti zamýšlely. Vražda Violety a babiččino nervové zhroucení zpřetrhaly 

rodinnou tradici nedělí. Smrt Alvara na následky rakoviny udělala tečku za 

jednou rodinnou etapou. 

Uzavřela cyklicky i stavbu románu, propojila scénu pohřbu Marioly 

Roncafort s Alvarovu smrtí a babiččinou krizí. Jak Alvaro, tak Chepa se 

zinscenovaného pohřbu Marioly zúčastnili, ale každý jinak. Alvaro se na smrt 

díval zpovzdálí, protože nechtěl být spatřen, stejně tak prožil svou vlastní 

smrt: "plakal a plakal a křičel, že nechce umřít, volal o pomoc, protože měl 

strach.,,39 Chepa byla iniciátorkou pohřbu, sama vedla dětský průvod za 

rakví. I její vlastní smrt byla dobrovolným odchodem, sama se vydala všanc 

chudým dětem z ulice. Umřela dětskou rukou, ale nikoli šťastně, děti šlapaly 

po jejím těle, jako by to byla halda odpadků. Vlastní vnoučata ji rovněž 

"pohřbila" bez lítosti a smutku, nikoli tak, jak by si zasloužila Mariola. Vnuk 

ji po "oné příhodě" přestal téměř navštěvovat, neboť jeho pozornost zaujala 

mladší a hezčí "mamá Colibrí". 

Možná právě proto zhroucení starého světa nevyvolává pocit tragična. 

Smrt jako by byla součástí širšího cyklu, jenž zahrnuje i zrození něčeho 

nového. Seznámení se s"mamá Colibrí", mladou a okouzlující dámou, 

kamarádovou maminkou, tomu napovídá. V nekonečném koloběhu života je 

třeba "zabít jiné věci, aby bylo místo pro mamá Colibrí... Ale teď ani mamá 

Colibrí, ani Fernando neexistují, jiné věci zaujaly místo toho, co mi v tu 

chvíli připadalo věčné. A pak další. ,,40 

Po mnoha letech zůstal jedinou vzpomínkou na Chepu zchátralý 

neobývaný dům, který jako "prodloužené tělo" poskytuje úkryt dětem 

z předměstí. Jako plamínky za mrtvé svítí zdálky jejich ohníčky prosící 

babičku, aby se za ně v nebi přimluvila. Z pohledu vypravěče - vnuka, se tak 

naplnila dětská představa o babiččině nesmrtelnosti. "Velká matka" na sebe 

mohla konečně vzít mytickou podobu a stát se bohyní. 

09 
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Hvězdné nebe a kupa odpadků 

Dvojí poloha Chepy nápadně připomíná Elisu z Korunovace. Atributem 

obou je světlo i tma. Elisitino noční nebe poseté hvězdami, je obdobou 

Chepiných blikotajících plamínků ve tmě vybydleného domu. 

Z psychologického hlediska je motiv černé noci symbolem temné psýché. 

Temná noc, jak poukazuje Jung, měla své místo i v dílech španělských 

mystiků. 

Pokusím se o paralelu s jedním z nich, se sv. Janem od Kříže, který ve 

výstupu na horu Karmel předkládá návod, jak se přiblížit božímu světlu. 

Duše musí na své cestě projít třemi stádii, přičemž je nejprve nucena vydat se 

zcela poslepu temnotou, spoléhaje se pouze na svou víru a teprve v konečné 

fázi noci ozářené blížícím se dnem je jí umožněno spatřit světlo.41 Putování 

Donosových postav můžeme chápat jako cestu ke světlu, aniž bychom toto 

světlo nutně museli považovat za božskou podstatu. Mystickému oproštění se 

od všeho pozemského by pak v Donosovi odpovídalo osvobození duše od 

okovů, které ji poutají: tj. od společenských norem a závazků. Donosovy 

postavy ovšem ustrnou ve stadiu temné noci, neboť jejich vůle a víra jsou 

slabé na to, aby se na ně zcela spolehly. Proto je jejich putování neúspěšné. 

Není přitom podstatné, věří-li v Boha, nebo v lásku, ostatně Bůh 

v křesťanském pojetí je ztělesněním lásky, důležitý je jasně vytyčený cíl, bez 

nějž se cesta mění v bloudění. 

Chepa na své cestě k lásce zbloudila. Iris Quinterosová chápe její 

ztroskotání právě ve smyslu křesťanském, jako zmařené nanebevstoupení.42 

Celý svůj život zasvětila péči o chudé, jako by byla světicí. Ale její svatost 

nebyla spontánním rozhodnutím, ale jakousi karikaturou lásky, kterou 

nemohla dát svému muži. Nanebevstoupení je proto rovněž karikaturou. 

Chepa se snaží z posledních sil vylézt na vrchol kupy odpadků, přičemž se 

noří stále hlouběji do bláta, jako by byla připoutána k zemi. Kupa odpadků, 

stejně jako v Korunovaci Elisina "předčasná smrt" biblický motiv paroduje. 

41 Svatý Jan od Kříže. výstup na horu Karmel. Praha: Karmelitánské nakl. 1999 
42 QUINTEROS, Iris. José Donoso: una insurrección contra Za realidad. Madrid: 
Hispanova, 1978, s. 131-139 
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Román Tuto neděli má stále blízko ke klasickému románu, následující díla 

budou směřovat k větší uvolněnosti formy, která sebou rovněž ponese 

obtížnější "identifikovatelnost" postav jako takových. Ty ztrácí svůj 

předobraz v reálných lidských osudech a omezují svou existenci na 

románový "mikrokosmos",jakje zřetelné i ze slov samotného autora: 

V Obscénním ptáku noci není okamžiku, o kterém by se dalo tvrdit, že mé 

postavy jsou postavami jinak než přechodně. Řekněme, že zde líčím a 

zaznamenávám poetický prostor, přisvojuji si pocity, zmoci'íuji se imaginace, aniž by 

mé postavy museli být osobami. Nechávám je žít jako postavy. Naproti tomu v 

románu Tuto neděli, abych ovládl románový prostor, musel jsem své postavy 

proměnit v lidi .. .je tam nostalgie. Nostalgie po dětství, proto ty děti. Děti tu nejsou 

postavami, ale osobami, protože to jsem já sám. Také je to román nejvíce 

inspirovaný mým vlastním životem. 43 

43"En OP no hay ningún momento en que se pretenda que mis personajes sean personajes 
más que transitoriamente. En cambio, es espacio poético que disefío, que acoto, digamos, el 
espacio de la experiencia del que me aduefío, el espacio de la imaginación del que me 
apropio es definitivo en OP, sin necesidad de que mis personajes sean personas. Los dejo 
permanecer personajes. En cambio en ED, para apropiarme del espacio de la novela tengo 
que permitir que mis personajes se conviertan en personas ... hay nostalgia. Nostalgia por una 
nifíez mía. Por eso, los nifíos. Allí los nifíos no son personajes, son personas porque los nifíos 
soy yo. Por otro lado, es la novela más autobiográfica que yo he escrito." citováno podle: 
Revista Anthropos. Barcelona, 1981, núm. 184/185, s. 33. 
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Ellugar sin límites, 1967 

Místo bez hranic píše Donoso ve stejném roce jako Tuto neděli během své 

návštěvy v Mexiku u Carlose Fuentese. Sám vznik knihy komentuje 

následovně: "byl jsem nešťastný, protože jsem stále nemohl dokončit 

Obscénního ptáka noci, až jsem z něj odebral jakýsi štěp, osm řádek, a řekl 

jsem si: z tohohle bude román." I 

Skutečně v obou románech najdeme dva identické výjevy, které SIce 

nejsou ústředními scénami ani v jednom z děl, nicméně tento detail je jakousi 

všeobjímající metaforou parafrázující hlavní téma obou: boj o moc: 

Když krvavá f1ákota letěla vzduchem, psi po ní skočili, pak všichni čtyři dopadli 

na zem jako spletenec těl rvoucí se o kus ještě teplého, ještě skoro živého masa? 

(La piltrafa sanguinolenta voló y los perros saltaron tras ella y después los cuatro 

juntos cayeron hechos un nudo al sue1o, disputándose el trozo de carne caliente aún, 
.. )3 casl Vlva ... 

.. .jeho čtyři psi vrčí a rvou se o kus ještě teplého, skoro živého masa. 

(Sus cuatro perros negros grufíen disputándose el trozo de carne caliente atm, casi 

. )4 Vlva ... 

Obraz čerstvého skoro ještě živého masa požíraný černými pSI 

splývajícími v jedno lačné tělo je metaforou bezbrannosti slabých proti 

krvelačnosti silných. V Místu bez hranic černí psi nemají protiváhu a těší se 

I"desesperado por no poder terminar EI Obsceno pájaro .... , le saqué como una ramita, ocho 
líneas, y dije: con esto voy a hacer una novela ... En dos meses escribí este libro." SOLER 
SERRANO, Joaquín. Mis personajes favoritos: resumen de las más famosas entrevistas en el 
programa "A Fondo". Madrid: Revista Tele Radio, núm.53 s. 421 
2 Uedná se o vlastní překlad) 
3DONOSO, José. EI lugar sin límites. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1970, s.20 (nadále 
budu citovat z tohoto vydání a uvádět jej pod zkratkou L) 
4 DONOSO, José. El obsceno pájaro de la noche. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1970, s. 
180 (nadále budu citovat z tohoto vydání a uvádět jej pod zkratkou O) 

63 



absolutistické mOCI, Obscénní pták noci posouvá souboj dál, jako 

"protivník" černých psů zde vystupuje žlutá fena, zástupce utlačovaných. Ač 

slabá dokáže lstí psům zabraným do bezhlavého boje kořist ukrást: "vychrtlá 

fena slídící kolem svačiny mých urozených psů využila zmatení tlap a 

čumáků a ukradla jim flákotu, támhle běží, co jí síly stačí, shrbená, 

roztřesená, se staženým ocasem." (la perra flaca que andaba rondando la 

merienda de mis perros nobles aprovechó la confusión de patas y hocicos 

para robarles la piltrafa, aHá va, a toda carrera, encogida, temblona, la cola 

entre las piernas.)5 

Ponížení a zároveň triumf žluté feny Je zásadním zvratem v tomto 

nerovném souboji, ve kterém chudí svou sílu čerpají z toho, co ukradli 

bohatým. 

Ze čtyř románů, které zde představuji, je Místo bez hranic nejkratší a 

zároveň nejméně autobiografický, alespoň bereme-li v úvahu realistickou osu 

příběhu. Je to dáno patrně tím, že Donoso převrací úhel pohledu vlastní 

předešlým dvěma románům. Děj koncentrovaný doposud do rodinného sídla, 

půdy autorovi důvěrně známé, nachází nyní svůj pevný bod na opačném 

konci sociálního spektra, v nevěstinci. Dochází tím i k jinému rozvržení 

prostoru. V předešlých románech existovalo jedno centrum - rodinný dům, 

okolo nějž se rozprostíral "nekonečný" neznámý prostor. V Místu bez hranic 

jsou centra dvě - nevěstinec a sídlo Dona Aleja, bohatého místního kasika 

navazujícího na tradici lokálních vůdců. Obě dvě jsou navíc uzavřena 

hranicemi vesnice nesoucí název La Estación EI Olivo (Stanice Olivová). 

La Estación EI Olivo je uzavřeným klaustrofobickým prostorem 

ironizovaným již názvem románu: Místo bez hranic. Vysvětlení této alegorie 

nalezneme v mottu tvořeném citátem z Marlowova Doktora Fausta. Faust se 

ptá, kde je místo, jež lidé nazývají peklem a Mefistofeles odpovídá: 

V útrobách bytostí. Tam jsme mučeni a tam dlíme. Peklo nemá hranic, není to 

vyhrazené místo, neboť peklo je všude, kde jsme my, a tady v pekle musíme zůstat. 

(En las entrafías de los elementos. Donde somos torturados y permanecemos 

siempre. El infierno no tiene límites, ni queda circunscrito a un solo lugar, porque el 

50, S. 180 
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infierno es aquí donde estamos y aquí donde es el infierno tenemos que 

permanecer. )6 

Peklo se může vyskytovat kdekoli, ale především sídlí uvnitř, v samém 

nitru obyvatel. Podobně jako v předešlých románech, kde byla tato paralela 

spíše naznačena, prostor zde zobrazuje lidskou duši. 

Čas románu se soustřeďuje do pouhých dvaceti čtyř hodin, čili jednoho 

dne, který nicméně můžeme chápat jako dílčí úsek tvořící součást širšího 

koloběhu, neboť dny se v této vesnici podobají jako vejce vejci. Časové 

uspořádání odpovídá mytickému času, je cyklické, postavy se stále točí 

v kruhu, neboť vesnice je uzavřena do sebe, chybí jakýkoli posun vpřed. Jak 

uvažuje jedna z nich, don Céspedes, "čas měl tu zvláštní schopnost se napínat 

a scvrkávat, dnes se zdál krátký, zítra příliš dlouhý a člověk nikdy nevěděl, 

ve kterém úseku noci se nachází." ( ... el tiempo tenía esa extrafía facultad de 

estirarse, hoy parecía corto, mafíana larguísimo, y uno nunca sabía en qué 

parte de la noche se encontraba.)7 

Lidé zasažení bezcílným plynutím času jsou zmatení, nevědí ve kterém 

časovém úseku se nachází, neboť jim chybí opěrné body určované změnou. 

Monotónnost života čas zvěčňuje, zdá se být bez začátku a bez konce. Přitom 

právě tento "románový den" je přelomový, neboť směřuje ke sklonku jedné 

etapy dovršené smrtí dona Aleja. 

Don Alejo Cruz 

Don Alejo je spíše typem, než postavou nadanou vlastní identitou. Má 

klasické rysy vůdce: krutost mísící se s bodrostí a žoviálností, přesvědčení o 

své nenahraditelnosti, nedosažitelnost - jeho sídlo je obklopeno vinicemi 

obehnanými ostnatým drátem a chráněno psy. Ačkoli se jeho postava 

objevuje v románu pouze sporadicky, je středem děje, neboť on je příčinou 

vzniku a zániku místa zvaného La Estación El Olivo. 

Don Alejo uzurpoval moc ve vesnici vítězstvím ve volbách, kterého 

dosáhl politickou lží s přispěním bordelmamá Japonesity, která jeho kampaň 

6 L, s. 3 
7 L, S.76 
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horlivě podporovala. Signifikantní Je v tomto ohledu Japonesina 

krátkozrakost alegorizujících omezenost a pomýlenost jejího politického 

postoje. V dětství bývala Alejovou milenkou a Alejo jí pronajal bordel za 

symbolickou částku výměnou za sexuální služby. 

Strana s názvem "el partido histórico tradicional", za kterou ve volbách 

zvítězil, jen málo odpovídala vytyčené koncepci pokroku a modernizace. Ve 

své podstatě nicméně tradiční byla, neboť přes veškeré sliby jeho způsob 

vlády nakonec není ničím jiným než diktaturou navazující na diktatury 

předešlé. Zmanipulované volby jej legitimovaly jakožto neomezeného pána 

oblasti: 

Všechny, co nechtěli jít volit, naložil násilím a jdeme, dušinko, do San 

Sebastiánu pro mě hlasovat, a dal jim své dobré pesos a oni byli tak spokojení, že 

všude chodili a ptali se, kdy budou další volby. Samozřejmě, že by jinak stejně volili 

jeho, kdyžje to jediný kandidát, kterého znají. 

(Todos los que no querían ir a votar los echó arriba (al camión) a la fuerza y 

vamos mi alma, a San Alfonso a votar por mí, y les dio sus buenos pesos y quedaron 

tan contentos que después andaban preguntando por ahí cuándo iba a haber más 

elecciones. Claro que hubieran votado por él de todas maneras. Si es el único 

candidato que conocenf 

Alejo je vlastníkem veškeré půdy ve vesnici, což jej povyšuje na pozici Boha, ne 

náhodou nese jméno Cruz. Jak říká Japonesita: "Ne, nikdo není jako don Alejo, je 

jedinečný. Tady ve vesnici je jako Pánbůh. Dělá si, co chce. Všichni z něj mají 

strach. Nevidíš? Je vlastníkem všech vinic, všech, kam až oko dohlédne." (No, no 

hay nadie como don Alejo, es único. Aquí en el pueblo es como Dios. Hace 10 que 

quiere. Todos le tienen miedo. LNo ves que es dueňo de todas las viňas, de todas, 

hasta donde se alcanza a ver?)9 Kam až člověk dohlédne, pohled krátkozraké 

Japonesity, stejně jako zúžený pohled vesničanů, nedohlédne dál, než k hranicím 

Alejova pozemku. Vidí jen to, co jim don Alejo umožní vidět. 

Jeho autorita se zdá být neomezená. Má charisma a chování kaciků: 

vulgární, hrubý, ale zároveň naoko galantní, milovník žen, pití, zábavy, 

vtipálek, říká Manuela, ale jeho vtipy jsou kruté, protože spočívají v 

8 L, s.42 
9 L,s.41 
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ponižování druhých. Ti, kdo s ním přicházejí do kontaktu, neJsou s to ani 

unést pohled jeho modrých očí: 

Podíval se na Manuelu: nehybné oči loutky, svaté sošky, bulvy jako kuličky z 

modré majoliky a ona se zachvěla, jako by veškerá její vůle byla pohlcena tímto 

pohledem, který ji uchvacoval a rozpouštěl. Jak nepocítit stud před pohledem těchto 

neobyčejných očí v hnědavých štěrbinách s prořídlými řasami? Sklopila zrak. 

(Con sus ojos de loza azulina, de mufieca, de bolita, de santo bulto, miró a la 

Manuela, que se estremeció como si toda su voluntad hubiera sido absorbida por esa 

mirada que la rodeaba, que la disolvía. z,Cómo no sentir verguenza de seguir 

sosteniendo la mirada de esos ojos portentosos con sus ojillos parduzcos de escasas 

pestafias? Los bajó.)lO 

Alejovy oči nehybné jako oči loutky, strnulé jako kárající pohled svatých 

vzbuzují posvátný strach. Jediný, kdo jim dokáže čelit, je Octavio, a to pouze 

proto, že není z místních poměrů. Nedělá si žádné iluze o dobrých úmyslech 

statkáře, ví, že jeho cílem není proklamovaný pokrok a modernizace, ale 

skoupení veškerých domů, srovnání vesnice se zemí a osázení půdy vinicemi. 

Pochopil rovněž klíč Alejovy autority: peníze. Jak říká svému švagrovi "To 

je to, co platí, brachu, nebuďte hlupák, prachy. Myslíte, že kdyby je jeden 

měl, nebyl by jako on? Nebo že don Alej o je nějaký ojedinělý druh? Ne, nic 

takového." CEsto es 10 que vale, compadre, no sea leso: la plata. LUsted cree 

que si uno tuviera no sería igual a él? LO cree que don Alejo tiene una marca 

especial? No, nada de cuestiones aquí.) 1 1 

Mezi ženou a mužem 

Jak jsme již naznačili, don Alejo je ústřední postavou podmiňující 

existenci vesnice, děj se ovšem soustřeďuje v nevěstinci. Podobné schéma 

jsme již u Donosa viděli: jedna z postav je společným jmenovatelem postav 

ostatních, determinuje jejich životy, v předchozích dvou románech tuto roli 

hrály "matky rodu" Elisa a Elena. Tato svým způsobem centrální postava 

10 L, s.42 
II L, s.50 
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nicméně ve vyprávění ustupuje do pozadí a děj je strukturován jinými 

postavami : Andrésem, Chepiným vnukem, a v případě Místa bez hranic 

Manuelou. 

Kritiky k El lugar sin límites většinou sledují tři osy výkladu - interpretaci 

na základě mýtu, sociálního prostředí a náboženskou. Všem třem je společné 

téma identity, ke kterému se ještě pojí další, sexuální aspekt. Manuela, 

protagonista příběhu, je travestita a homosexuál. Rozpolcení identity tudíž 

nabývá nových rozměrů. Autor navíc mate čtenáře tím, že od počátku 

vyprávění identifikuje Manuelu gramaticky jako ženu - "la Manuela" a 

teprve postupem času odhaluje její totožnost. 

Manuela je přímým protikladem Dona Aleja. Jako starý vyžilý 

homosexuál žijící v bordelu s děvkami se ocitá na samé hranici normality, na 

společenské periferii. Nicméně role maškary má blízko k roli moudrého 

blázna. Přes své nábožné adorování místního vůdce, zdánlivou naivitu a 

neustálé zdůrazňování své pošetilosti právě on odhaluje Alejovy skutečné 

záměry. 

Co mu to vlezlo na rozum, že chce skoupit všechny domy ve vesnici? Ale na ni, 

na Manuelu, si nepřijdou. Dnes večer don Alejo nepřišel proto, aby jim sdělil tu 

nešťastnou novinku o elektrice, ale aby jim navrhl odkoupení domu. S lety se 

starouš stává průhledný .. Jasně viděla, že stejně jako kdysi don Alejo tuto osadu 

stvořil, měl nyní jiné záměry, kjejichž splnění bylo nutné zbavit se Stanice Olivová. 

CL Qué se le ha metido en la cabeza ahora que quiere comprar las pocas casas del 

pueblo que no son suyas? A ella, a Manuela, que no le vinieran con cuentos. Esta 

tarde don Alejo no vino a traerles la mala noticia de la electricidad, sino que a 

proponerles la compra de la casa. Con los anos el viejo se estaba poniendo 

transparente. (s. 32) ... vio claro que don Alejo, tal como había creado este pueblo, 

tenía ahora otros designios y para llevarlo a cabo necesitaba eliminar la Estación El 

Olivo .... )12 

Navzdory své excentričnosti a vyzývavosti Manuela nepůsobí oplzle, je 

spíše směšná, i proto je jediným zdrojem zábavy a veselosti ve vesnici. Za 

poskytovaná představení nicméně platí vysokou daň, neboť je ponižována a 

12 L, S.33 
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šikanována. Z jejích úvah je znatelná touha vydobýt si vážnost ve světě, který 

ji nepovažuje za umělce, jakým se cítí být, ale za maškaru. Její travestismus ji 

řadí do ženského tábora, což ji činí zranitelnou a bezbrannou, pozůstatek 

mužství ji naopak vydává všanc ranám těm, kteří v ní objeví muže. 

Příznačná je scéna z oslavy voleb, při které ji v dámských šatech hodí do 

řeky a pak se smějí jejím mužským tvarům v ženském obleku. Ve splihlých 

šatech se Manuela proměnila v muže: "Promočený, vychrtlý a schlíplý 

obnažil svou ubohou konstituci, svou neduživou kostru, jako oškubaný pták, 

kterého se chystají hodit do hrnce." (Flaco, mojado, reducido, revelando la 

verdad de su estructura mezquina, de sus huesos enclenques como la revela, 

un pájaro al que se despluma para echarlo a la olla.)!3 

Identita Manuely je rozpolcena mezi ženskou a mužskou roli - cítí se být 

ženou, ale je otcem Japonesity, za jejímž zrozením stojí don Alejo. Jeho 

sázka přiměla Japonesu La Grande, aby se s Manuelou vyspala. Ve hře byl 

přitom bordel, který měl v případě výhry připadnout jí a Manuele. "Ženy" 

sázku vyhrály a Manuela tak spojila svůj osud s osudem bordelu. Dcera 

nepřestává otci zdůrazňovat jeho mužskou roli, tváří v tvář Japonesitě 

Manuelina ženská totožnost ztrácí smysl. 

Ústřední scénou nejistoty je příprava na Panchův příjezd, před kterým 

Manuela češe Japonesitu, aby se líbila Panchovi. Pancho je jedním 

z Alejových bývalých "poddaných" snažící se osamostatnit a uživit jako řidič 

kamionu. Jeho příjezd do bordelu strukturuje děj románu. Již od rána jej 

Japonesita s Manuelou očekávají a v jejich pocitech se mísí strach a vzrušenÍ. 

Bojí se, protože mají stále na paměti Panchovo násilnické chování 

během předešlé návštěvy, ale touží po něm. Mauela proto, že v něm odhalila 

homosexuální sklony a Japonesita, protože skrze něj vidí východisko 

zjednotvárnosti života. Pancho jí má být vstupní branou do světa prostituce, 

její první muž, kterého Manuela mít nemůže: 

Žena. Je žena. 14 Ona bude mít Pancha. On je muž. Starý chlap. Ubohý starý 

homosexuál. Ženská zblázněná do mejdanů, vína, hadrů a chlapů. Není obtížné ho tu 

zapomenout schovaného ve vesnici. Ano, má pravdu, radši zůstanem. Ale pak 

13 L, s.47 

14 jde o Japonesitu, pOZll. aut 
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Japonesita řekne to slovo a její vlastní obraz se zakalí, jako by na něj dopadla kapka 

vody a on se ztrácí sám sobě z dohledu, sám, sama, sama nevím, nevÍ, ani nevidí 

Manuelu, ze které nic nezbylo, jen bolest a bezbrannost, nic víc, obrovská kaňka 

vody ve které tone. 

(Mujer. Era mujer. Ella se iba a quedar con Pancho. EI era hombre. Y Viejo. Un 

maricón pobre y viejo. Una loca aficionada a las fiestas y al vino y a los trapos y a 

los hombres. Era fácil olvidarlo aquÍ, protegido en el pueblo - sí, tiene razón, mejor 

quedarnos. Pero de pronto la Japonesita le decía esa palabra y su propia imagen se 

borroneaba como si le hubiera caído encima una gota de agua y él entonces, se 

perdía de vista a sí misma, mismo, yo misma no sé, él no sabe ni ve a la Manuela y 

no quedaba nada, esta pena, esta incapacidad, nada más, este gran borrón de agua en 

que naufraga.)15 

Manuelina identita je narušena pokaždé, když její dcera řekne "to slovo", 

když jej nazve otcem. Její ženská bytost se rozkolísá, což se projevuje i ve 

střídání gramatického rodu: "sama sebe, sám sebe, sama už nevím". Podobně 

jako v Korunovaci se Andrés spokojí s rolí dítěte, útěk Manuely do ženské 

role je motivován neochotou zodpovídat za své činy. Vyhovuje jí role 

"bláznivé ženské", jejíž přehnané reakce jsou omlouvány, jako žena se také 

může svěřit pod ochranná křídla mužů. Manuelina vratká identita není jen její 

osobní katastrofou, je metaforou celé vesnické společnosti. Hernán Vidal ji 

výstižně definuje jako společenské zrcadlo: 

Satirický záměr sledovat svět z optiky nevěstince, do kterého jsme uvedeni skrze 

myšlení homosexuála, a jeho důležitost ve strukturování děje přisuzují Manuele 

statut zrcadla odrážející skutečnost, ve které žije, a její homosexualitě všeobecný 

způsob existence, ve vesnici zároveň latentní i veřejný. 16 

Manuela nastavuje společnosti zrcadlo jednak v obecné rovině - ztělesňuje 

její travestismus jako formu společenského převleku a jednak konkrétně 

15 L, s.28 

16 "La intención satírica de observar el mundo a través del prostíbulo, la introducción a él 
por la conciencia de un homosexual y su importancia en la estructuralización de la acción 
dan a la Manuela la categoría de espejo de la realidad en que existe y a su homosexualidad el 
rango de modo de ser objetivo, latente y patente en el pueblo" 
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v historickém kontextu značí krizi paternalismu jako společenské normy, do 

které se muži marně snaží vměstnat. Současný muž nesplňuje požadavky 

kladené společenskou normou a trpí komplexem ženskosti. V přítomnosti 

homosexuála se Pancho začíná chovat zženštile. Zženštilý je ostatně i jeho 

způsob chování k donu Alejovi. Nedokáže se oprostit od dětského strachu 

k muži, jenž jej vychoval. 

Homosexualita není jen symbolem perverze či deviace, značí rovněž 

neschopnost plodit potomky, podtrhuje úpadek vesnice, které vzhledem 

k vysokému průměrnému věku obyvatel hrozí vymření. Paradoxem přitom je, 

že Manuela, jakožto symbol ne-mužství, potomka má. Nadějí zvrátit tento 

stav byl právě Pancho. Odchovanec dona Aleja mohl být pokračovatelem 

rodu, vlastní statkářovy děti byly totiž pouze dívky. Ten se ale vzbouřil 

autoritativní výchově a odmítl se chovat dle Alejových představ. 

Sabotoval studia, na která jej Alejo poslal, a pořídil si kamión, aby se 

vymanil z rodinného sídla a ze závislosti na pánovi. Nicméně právě nákup 

kamionu jej uvrhl do nové podřízenosti, neboť byl nucen využít blahosklonné 

půjčky dona Aleja. Chvílemi se bouřil a vynechával splátky, ale statkářovy 

vlivné kontakty mu obratem ruky zamkly dveře firem, pro které zboží 

převážel a Pancho se musel poníženě vrátit zpět s prosítkem. Když mu 

Octavio nabídne definitivní svobodu s tím, že jeho splátky zaplatí, pociťuje 

nesmírnou úlevu, ale i strach, neboť si z dětství ještě pamatuje, že každé 

zpronevěření se pánově vůli znamená trest. 

Právě v komplexu z dětství vidí Hernán Vidal sémě budoucí Panchovy 

homosexuality.17 Malý Pancho byl zván do pánova domu, aby dělal 

společnost jedné z jeho dcer - Monice. Pancha účast na jejích dětských hrách 

společensky degradovala: 

Rozmrzelý kvůli vtipům služebných, kteří se vysmívali jejich holčičím hrám, 

odmítl se nadále o Moniku starat. Ze vzpomínek na tuto dobu Panchovi utkvěl 

v paměti obraz lásky a násilného podřízení se jejím požadavkům. 

17 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de 
Calonge: Aubí, 1972, s. 131-142 
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(Molesto por las bromas de los sirvientes, que se burlaban de la feminidad de sus 

juegos COD Moniquita, se resistió a ser cuidador de ella. En los recuerdos de esa 

época, Pancho conserva inconexas imágenes de amor y violento sometimiento a sus 

bl ' . )18 o 19aclOnes. 

Jeho původně pěkný vztah k Monice byl narážkami služebných 

zesměšněn, hodnoty zpřevráceny, neboť za svou lásku si vysloužil nadávku 

"teplouš". Navíc je vzpomínka na ni spojená s pocity viny - nakazil ji tyfem, 

kterému podlehla, zatímco on nemoc přežil. Nicméně i přes nepříjemné 

pocity spojené s pánovým sídlem Pancho cítí, že zde může vždy nalézt oporu. 

Sice spojenou s pozicí podřízenosti, ale přeci jen: "Líbilo by se mi mít se 

kam vrátit, ne proto, abych se opravdu vrátil, ale aby tu ta možnost byla, nic 

víc, a teď už tu nebude, protože don Alejo umře." (Me gustaría tener donde 

volver no para volver sino para tenerlo, nada más, y ahora no voy a tener. 

Porque don Alejo se va a morir.)19 

Také Iris Quinterosová chápe Manuelin travestismus jako impuls 

k nekonečnému sledu transformací a proměn, které převrací naruby veškeré 

hodnoty. V souvislosti s bisexualitou připomíná, že tento pojem je znám 

evropskému myšlení již díky Platónově Hostině?O Zde Aristófanes hovoří o 

třech typech lidí, kteří předcházeli současnému člověku: o mužích, ženách a 

androginech. Ti třetí vzešli z luny a proto měli sférický tvar i pohyb, byli 

neobyčejně silní a odvážní. Jejich troufalost dosáhla vrcholu, když se chtěli 

přít o moc s bohy. Jupiter proto rozhodl rozpůlit je na dvě poloviny, čímž je 

oslabil a zbavil dokonalosti. Rozpůlené bytosti tak byly odsouzeny k tomu, 

aby neúnavně hledali druhou polovinu svého těla a sex se stal prostředkem, 

jak na okamžik znovu docílit původní jednoty. 21 

Quinterosová v této souvislosti hovoří o Manuele jako androginním tvoru 

nadaném dvojím pohlavím: 

.. .Japonesa nalezla vazbu k Manuelinu podvědomí proniknuvší pod povrch 

tohoto androginího tvora, jakéhosi "souladu protikladů" ve kterém se přou dvě 

18 L, S.132 
19 L, S.56 
20 QUINTEROS, Iris. José Donoso: una insurrección contra la realidad. Madrid: 
Hispanova, 1978, s. 167 
21 PLATON. El banquete. (online) Přístupné z: www.filosofía.org/cla/pla 
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pohlavÍ a který V určitém smyslu představuje celistvost obou. Jak jinak můžeme 

chápat podivná Japonesina slova: "Miluju tě, protože jsi vše". 22 

Věta odkazuje na scénu soulože Japonesy s Manuelou. Tato retrospektivní 

smyčka objasňuje Manuelinu nejistotu v ženské kůži. Sex byl pro ni sestup 

k pohřbené části jejího mužského "já": "všechno to směřuje dovnitř: 

průchody, otvory, jeskyně a já bezduchý v jejím objetí, v ruce, která mě nutí, 

abych obživl." ( ... todo hacia adentro, pasajes y conductos y cavernas y yo 

allí, muerto en sus brazos, en su mano que está urgiéndome para que viva.)23 

Manuela se ztrácí v Japonesině těle, které je v tu chvíli bludištěm, a na 

jehož konci ji čeká setkání se sebou "samým". Výhra sázky představuje 

osobní prohru: 

... miluju tě, protože jsi vše, a já cítím, jak její tělo polyká mé, mě, mé ,já", které 

neexistuje, a ona mě vede, směje se ajá taky, popadáme se smíchy, aby jsme zakryly 

trapnost našich pohybů, můj jazyk v jejích ústech, co na tom záleží, že se na nás z 

okna dívají, tím líp, tak je to lepší, až se najednou zachvěju a zmrzačený v ní 

krvácím, zatímco ona křičí. 

( ... te quiero porque eres todo, y siento el calor de ella que me engulle, a mí, a un 

yo que no existe, y ella me guía riéndose, conmigo porque yo me río también, 

muertos de risa los dos para cubrir la vergtienza de las agitaciones, y mi lengua en su 

boca y qué importa que estén mirándonos desde la ventana, mejor así, más rico, 

hasta estremecerme y quedar mutilado, desangrándome dentro de ella mientras ella 

grita.)24 

Akt je pro Manuelu zároveň požitkem a utrpením, vrcholem trapnosti i 

slasti. Důležitou roli tu navíc hraje cizí pohled. Ještě se s ním mnohokrát 

setkáme v Obscénním ptáku noci. Cizí pohled je ponížením, ale i podmínkou 

vzrušení, zde navíc pravidlem sázky. Pohled má úžasnou moc uhranout 

22 " ... la Japonesa ha establecido la relación al nivel del inconsciente de la Manuela, 
penetrando así en la hondura de ese ser andrógino, en tanto que "concidencia opositorum", 
en que se conjugan dos sexos, y que representa en cierto modo la tota!idad de los posibles. 
No de otra modo podemos entender las extrafias palabras de la Japonesa: "te quiero porque 
eres todo" QUINTEROS, Iris. José Donoso: una insurrección contra la realidad. Madrid: 
Hispanova, 1978, s. 161 
23 L, s.59 
24 L, s.60 
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sledované postavy. Svou roli zde hraje i strach z dona Alej a a obavy z trestu 

v případě, že by soulož sehráli jen na oko. 

Quinteros dochází k závěru, že kromě této scény, která je útokem na 

Manuelinu identitu, neboť se ocitá znovu v roli muže, v její mysli konflikt 

muže a ženy neexistuje, že je pouhým důsledkem společenského tlaku. 

Nicméně toto tvrzení se neslučuje s Manuelinými stále se vracejícími 

úvahami o otcovství, neboť Japonesita, produkt tohoto zvláštního svazku, je 

věčnou připomínkou jejího mužství, nenávratné stigma dvojí identity, které 

omezuje její svobodu. 

Cesta ke svobodě 

Další postavou, která řeší homosexuální sklony a potažmo problém 

svobody, je Pancho. Setkání Pancha s Alejem za přítomnosti Octavia při 

příležitosti odevzdání dluhu je klíčovým momentem Panchova "osvobození". 

Psi, součást Alejovy zastrašovací strategie, jim zprvu nedovolí ani vystoupit 

na pozemek. Alejo je příchodem mužů rozmrzen, v jeho očích se jedná o 

"vzpouru". Pancho vnímá kontrast mezi donem Alejem tak jak ho znával: 

"byl tak vysoký, když k němu vzhlížel jako malý kluk, který mu sotva sahal 

po kolena." ( .. .tan alto como cuando 10 miraba para arriba, él, un nino que 

apenas sobrepasaba la altura de sus rodillas.)25 a současným starcem. Tuší, že 

Alejovy dny jsou sečteny. Jistota jeho smrti se podobá Andrésově 

přesvědčení o smrti babičky, nebo předjímání Chepiny smrti dětmi. 

Pancho se splacením dluhu osvobodí a chystá se tuto událost náležitě 

oslavit v bordelu u Japonesity. Zde se podruhé setkává s Manuelou, které 

přísahal, že se vrátí a pomstí za to, že mu odmítla předvést svůj tanec. 

Manuela ví, že Pancha přitahuje a že za to bude potrestána. Pancho si nemůže 

dovolit projevit veřejně svou náklonnost k homosexuálovi, neboť by se 

společensky znemožnil a ona bude tudíž obětována, aby bylo společenské 

normě učiněno zadost. Manuela uvažuje spontánně a jedná svobodně, Pancho 

je v jejích očích spojen s představou volnosti pohybu - jeho kamion ji může 

odvézt pryč z vesnice a pomoci jí vrátit se ke bohémskému způsobu života. 

25 L, S.53 
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Problém svobody považuje Vidal za hlavní životní impuls společný 

postavám Manuely a Pancha?6 Manuela je bohém zvyklý žít ze dne na den, 

jezdit od vesnice k vesnici, ale otcovství a pocit finanční jistoty jej ve stáří 

připoutaly k bordelu. Postupem času se z jistoty staly okovy. Nevěstinec 

představuje pro Manuelu stejné hranice jako rodinný dům pro Andrése 

z Korunovace a Alvara z románu Tuto neděli. Pro jeho obyvatele platí ostatně 

stejná pravidla. Uvnitř prostoru jsou sice nesvobodní, ale chránění a to nejen 

zdí, ale i "vyšší moci"- donem Alejem. 

Okamžiky absolutní oddanosti a důvěry ve statkáře se nicméně střídají 

s krátkodobým prozřením a odhalením jeho opravdových záměrů. Manuelina 

víra se v tomto ohledu velice podobá víře v Boha. Obrací se totiž k Alejovi 

tehdy, když jej potřebuje, tak je tomu i v okamžiku smrtelného nebezpečí. 

Paradoxem je, že nakonec smrt přijme patrně z jeho rukou. Paralelně 

s Manuelou ovšem umírá i statkář. Ačkoli ani jedna ze smrtí není explicitně 

zmíněna, můžeme tak usuzovat z vývoje událostí. Předzvěstí Alejova konce 

je spoušť, kterou ve svém egoismu hodlá po sobě Alejo zanechat: onu noc, po 

návštěvě Pancha a Octavia, vypouští na vinici své krvelačné psy. Jen několik 

hodin poté utíká Manuela tou samou vinicí směrem kjeho sídlu spoléhaje 

najeho ochranu, možná právě v okamžiku, kdy Don Alejo vydechl 

naposledy. Aniž by Donoso uzavřel obě scény, jsme svědky pomyslné 

paralelní smrti dvou hlavních protagonistů. 

Manuelině smrti předchází scéna znovuobjevení mužské identity. 

Opustivší ochranná křídla bordelu ve vidině proflámované noci s Panchem a 

Octaviem, Manuela ztrácí sebekontrolu a projevuje spontánně své city. 

V tomto ohledu Donoso kopíruje schéma předchozích románů. Spontánním 

uvolněním svých pudů se postava až téměř sebevražedně vydává všanc, 

"obnaží se" a neopatrnost ji stojí život. Manuela políbí Panchu na ústa, ten ji 

začne mlátit popuzen Octaviovým: "No ták, brachu, snad nejste ještě i vy 

homosexuál." (Ya pues, compadre, no sea maricón usted también. i 7 

Hernán Vidal opět poukazuje na souvislost s kolektivním vědomím. 

Postavy absorbovaly do svých myslí sociální schéma, v němž zastávají tu 

26 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de 
Calonge: Aubí, 1972, s. 131-147 
27 L, s.72 
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nejnižší pozici. Podvědomě sice touží po svobodě, ale kolektivní ustanovení 

jim už přisoudila určitý status v rámci společnosti. Vidal považuje 

homosexualitu, ať už přiznanou Manuely, či potlačovanou Panchy, za 

metaforu vnitřního napětí mezi utiskovanou svobodnou vůlí a stanoveným 

řádem.28 

Také Hugo Achugar analyzuje osobu Manuely a problém svobody. Říká, 

že "signifiant" identity vykazuje více "signifié" dle toho, se kterou osobou se 

člověk dostává do kontaktu?9 Odkazuje přitom na filosofii Jeana Paula 

Sartra. Sartre vymezil životní prostor člověka v lidském společenství známou 

větou: "Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého." Totiž 

vymezuje svobodu jedince jako prostor, jenž mu dají k dispozici ostatní 

členové společnosti. 

Pro člověka je společnost důležitá nejen proto, že mu vymezuje hranice, 

Sartre rovněž poukazuje na potřebu být viděn, bez níž je naše existence 

nemožná. Když hrdina jeho knihy Nevolnost Antoine Roquetin pozoruje 

v zrcadle svou vlastní tvář, její obraz mu nedává smysl, budí v něm 

nevolnost. Žije osamocen a sebezpytování neuspokojuje jeho touhu poznat 

sebe sama. Závidí těm, co žijí ve společnosti, právě možnost vidět se očima 

"těch druhých". Podobná je úzkost Donosových postav, které houževnatě 

hledají toho druhého, aby našly samy sebe. 

Ovšem svoboda v Sartrově pojetí se neodvíjí jen od "těch druhých", je 

především záležitostí našich činů: "Existence předchází esenci." Vzhledem 

k předurčenosti svých osudů nemají Manuela a Pancho zdánlivě s teorií 

existencialismu nic společného. Myšlenka, že člověk se vytváří na základě 

svých činů a jeho koncept není předem dán, je důsledkem lidské opuštěnosti 

ve světě bez Boha. U pověrčivých obyvatel "Estación EI Olivo" atheismus 

není na místě. Nicméně vyjevuje paradox jejich svobody. Právě fakt, že 

člověk je pánem svého osudu, přivádí Sartra k existenciální úzkosti. Bez 

existence Boha každý přebírá zodpovědnost sám za sebe. Forma jeho života 

28 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonia de 
Calonge: Aubí, 1972, s. 13 O 
29 ACHUGAR, Hugo. předmluva k: DONOSO, José. EI lugar sin límites. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1970 
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není známa předem, člověk se utváří svými činy, které jsou řízeny svobodnou 

vůlí. 

Donosovým postavám zoufale chybí právě svobodná vůle. Přimknutí se 

k donu Alejovi není důsledkem vnějšího útlaku, ale obráceně, útlak je 

důsledkem nedostatku vlastní iniciativy. Byly by v podstatě svobodné, kdyby 

chtěly, ale v jejich myslích je již zakódována pověrčivá bázlivost. Donoso 

konfrontuje existenciální úzkost moderního svobodného člověka s "jistotou" 

člověka primitivního ovládaného náboženskými tradicemi. 

Smrt a rituál 

Atmosféra smrti prostupuje celým románem: zchátralost domů, tma, zima, 

krvelační Alejovi psi, očekávání Panchova příjezdu spojené se strachem 

zjeho brutality. Manuela onen podvečer spravuje své "španělské šaty",které 

jí vydobyly slávu, šaty, které muže přivádějí k šílenství. Její přípravy jsou 

jakýmsi rituálem smrti. Je ochotná zemřít, ale jako "královna večírku". Po 

Panchově příjezdu se schová do kurníku a nechá Japonesitu, aby sama hosty 

uvítala. Zbabělost je součástí ženské role, kterou hraje. Následuje 

retrospektivní smyčka: vzpomínka na sex s Japonesou, kde Manuela jako by 

sbírala odvahu na obranu své dcery. Znovu se "mění v muže" a svým tancem 

zamýšlí odlákat Panchovu pozornost. 

Přes své stáří je Manuela jedinou živoucí bytostí v Estación el Olivo, jako 

jediná se dokáže spontánně radovat a oprostit se od materiálního světa, který 

determinuje život ostatních: "Budu tancovat, aby se všichni bavili, jak to má 

být a nekoukali tak smutně jako ty30 protože jen pořád počítáš pesos, za které 

si nic nekoupíš." (Voy a ir a bailar para que todo sea alegre como debe ser y 

no triste como tú porque cuentas peso y peso y no gastas nada.)3! 

Přesto, nebo právě proto, Manuela musí zemřít. Předzvěstí smrti je hned 

několik: 

Scéna, ve které Manuela češe před zrcadlem Japonesitu, připomíná 

truchlení za mrtvé: "Viděla svou tvář v zrcadle nad obličejem dcery, která na 

sebe hleděla jako u vytržení, svíce každá na jedné straně zrcadla připomínaly 

30 jde o Japonesitu, pozn. aut. 
31 L, S.62 
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truchlení za mrtvé." (Vio su propia cara en el espejo, sobre la cara de su hija, 

que se miraba extática -las velas, a cada lado, eran como las de un velorio.)32 

Manuela zpívající nočním návštěvníkům "Relicario" (Relikviář), domy 

nořící se do tmy a konečně Alejovi psi, onen večer puštění ze řetězu, neboť, 

jak říká don Céspedes, Alejův nohsled, "Pán je dnes rozmrzelý .... Řekl mi, 

když si mnou dnes v noci povídal na vrátnici, že umře, že mu to řekl doktor. 

Divné věci povídaL.že po něm nic nezůstane, protože všechny jeho projekty 

ztroskotaly." (El senor anda raro ... Me dijo que se iba a morir, cuando estuvo 

a conversar conmigo en la llavería esta noche, que un médico le dijo. Cosas 

raras dijo ... que no quedará nada después de él porque todos sus proyectos le 

fracasaron. )33 

Alejovo prohlášení je možno vykládat ze dvou pohledů - jako osobní 

katastrofu, neboť nic v životě nedokázal a nic po něm nezůstane, ale 

především jako předzvěst konce vesnice. Don Céspedes je jako pravá ruka 

svého pána posel smrti. Pancho jej pohrdlivě nazývá "inquilino" (nádeník). 

Téměř postrádá lidský rozměr, jako by byl statkářovým majetkem. Proslýchá 

se, že nejí, že ani psi o něj nejeví zájem, že spává v pytlích kdesi ve vinných 

sklepech, "na kupě brambor, ztracený mezi pluhy, zemědělskými stroji, stohy 

slámy a jetele." ( ... perdido entre los arados y las maquinarias y los fardos de 

paja y trébol, encima de un montón de papas.)34 Podobná redukce člověka ve 

věc se odehrála v Panchově životě. Vidal upozorňuje na jeho dětský komplex 

"být věcí" v rukách statkáře a jeho ženy, která si ho "půjčovala" na 

odpoledne s Monikou.35 Degradace člověka na věc odpovídá submisivnímu 

postavení a manipulovatelnosti. 

Také Lucy, jedna z nevěstek, předvídá zkázu, když se zaposlouchá do 

nočních zvuků venku: 

Po cestě cválal jezdec a najednou Lucy, jak se snažila zaposlouchat do bolera, 

které vyhrávalo z gramofonu, přepadl strach, že nevÍ, kdo je ten jezdec, odkud 

32 L, S.28 
33 L, S.64 
34 L S 64 

35 ~I~AL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de 
Calonge: Aubí, 1972 
s. 132 
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přijíždí, kam jede ajak dlouho ještě uslyší ten dusot kopyt, stále vzdálenější a slabší, 

ale cválající vytrvale směrem do nitra jejího ucha, vytrvalý a neodbytný. 

(Un jinete galopó por un camino, y de pronto la Lucy, que trataba de oír sólo el 

bolero de la victrola, se enredó en la angustia de no saber quién era ese jinete ni de 

dónde venía ni para dónde iba y cuánto rato duraría ese galope tenue ahora, muy 

tenue, pero galopando siempre hacia el interior de sus oídos, hasta quedar clavado 

aUL )36 

Neznámý jezdec cválající nazdařbůh nocí je metaforou bezcílného 

bloudění obyvatel ztracených ve tmě. Lucyino znepokojení je uvědomění si 

katastrofického stavu vlastní existence. 

Tíživou atmosféru "oživí" Manuelin tanec smrti. Hubená, kost a kůže, 

zmítající se na parketu sotva popadajíc dech, Manuela by za normálních 

okolností působila nanejvýš směšně. Její kreace ovšem získávají na 

závažnosti proto, že jsou určeny Panchovi, kterého vtahuje do svého 

představení, a Pancho nemůže než přiznat Sl, že jej Manuela nevýslovně 

přitahuje: 

Manuelin tanec si jej podmaúuje a on by ji chtěl popadnout, zlomit v pase to 

zkažené tělo třepotající se v jeho pažích, zmítající se Manuelu, stisknout ji, aby se 

tolik nehýbala, aby se uklidnila, její vykulené oči plné strachu, vnořit svou ruku 

mezi její teplé slizké vnitřnosti a pohrávat si s nimi, nechat ji ležet, bezbrannou, 

mrtvou, věc. 

(EI baile de Manuela 10 soba y él quisiera agarrar!a así, así, hasta quebrar!a, ese 

cuerpo olisco agitándose en sus brazos y yo con la Manuela que se agita, apretando 

para que no se mueva tanto, para que se quede tranquila, apretándola, hasta que me 

mire con eso s ojos de redoma aterrados y hundiendo mis manos en sus vísceras 

babosas y calientes para jugar con ellas, dejar!a allí tendida, inofensiva, muerta: una 

cosa.)37 

Následuje již zmíněná scéna vrcholící polibkem a honem na Manuelu, 

která se oběma mužům vytrhne a pokusí se schovat v Alejových vinicích. 

36 L, 5.65 
37 L, 5.70 
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Když ji Octavio s Panchem dostihnou, dochází ke rvačce, v níž se tři muži 

splétají v jedno obrovské nerozeznatelné zvíře s třemi hlavami: 

... jedno jediné ulepkané tělo zmítající se jako příšera se třemi hlavami a 

množstvím zraněných a zraňujících končetin, všichni tři spojení zvratky, teplem, 

bolestí, povalení v trávě hledají viníka, trestají jej, trestají ji, trestají se zmatení 

rozkoší a bolestí. .. tři zmítající se těla, ze kterých nezbude nic, Manuela sotva vidí, 

sotva slyší, sotva cítí, vidí, ne, nevidí, už zmizeli. 

( ... una sola masa viscosa retorciéndose como un animal fantástico de tres cabezas 

y múItiples extremidades heridas e hirientes, unidos los tres por el vómito y el calor 

y el dolor aIIí en el pasto, buscando quién es el culpable, castigándolo, castigándola, 

castigándose deleitados hasta en el fondo de la confusión dolorosa .... tres cuerpos 

retorciéndose, hasta que ya no queda nada y la Manuela apenas ve, apenas oye, 

apenas siente, ve, no, no ve, y ellos se escabullen ... )38 

Ve zmatku těl došlo na okamžik k propojení identit, respektive k úplnému 

setření hranic mezi muži. Už není důležité kdo, těla jednají samovolně 

v jakémsi transu připomínající jedno veliké zvíře. Stejně jako se Chepě z 

Tuto neděli slily tváře útočících dětí v jedno trašlivé zmítající se tělo, tak 

Manuela nevidí Pancha ani Octavia: "možná to nebyli oni, ale jiní muži". 

Pomatení je známkou otupení smyslů, postavy jsou desorientovány, 

přestávají vidět, slyšet, jediné, co vnímají, je strach beroucí na sebe podobu 

jejich obsesí: v Chepině případě to byly děti, v Manuelině muži. 

V posledních okamžicích života Manuela přišla o svou ženskou identitu: " 

Manuela se probudila. Nebyla to Manuela, byl to Manuel González Astica." 

(La Manuela despertó. No era la Manuela. Era él Manuel González Astica.)39 

Následující vývoj vesnice je naznačen v Japonesitině úvaze. Aniž by 

věděla o smrti otce, vyslovuje přání být nadále součástí skomírajícího života 

bez světla: 

38 L, s.74 
39 L, s.72 
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I kdyby každým dnem chodilo méně lidí, všechno jednou skončí, co končí přinášÍ 

klid, co se nemění, se začne chýlit ke konci, pořád se chýlí ke konci. Nejhorší je 

naděje. Pojedu do Talky jako každé pondělí a uložím peníze do Banky. 

(Aunque V1l11era cada vez menos gente, todo concluyéndose. Las cosas que 

terminan dan paz y las co sas que no cambian comienzan a concluirse, están siempre 

concluyéndose. Lo terrible es la esperanza.Voy a ir a Talca como todos los lunes a 

depositar en el Banco.)4o 

Japonesita na samém začátku života, ve svých osmnácti letech, spojila 

svůj osud s umírajícím světem. Její gesto není heroické, je odevzdáním se do 

rukou osudu a znakem slabosti nové generace, která ztratila živoucí 

idealismus svých rodičů a spokojila se s přežíváním v materiálním světě bez 

lásky. Japonesita bude nadále ukládat peníze do banky nikoli proto, aby své 

úspory zhodnotila a zařídila si lepší život, ale z pouhé setrvačnosti, "jako 

vždycky". Donosova vize světa řítícího se ke svému konci je o to tragičtější, 

že "nemá hranic", nemá důvod, proč skončit, dokud existují lidé, kteří jsou 

ochotni v něm živořit. 

"Nepravá" utopie 

Jak jsem již naznačila, existence vesnice úzce souvisí s postavou Dona 

Aleja, do té míry, že spolu s jeho smrtí hrozí i její zánik. Vnitřní zchátralost a 

rozpad identity protagonistů odpovídají zchátralosti domů, bordel se doslova 

propadá do rozměklé půdy, ostružiník obrůstá polorozpadlé domy, z nichž se 

obyvatelé již vystěhovali. La Estación El Olivo je obraz hroutícího se světa. 

Přesto měla všechny předpoklady pro to stát se moderním městem. 

Román je vlastně utopií naruby. Anna Housková ve shodě s Thomasem 

Moorem vymezuje tento žánr třemi hlavními rysy: ohraničený prostor, 

v našem případě uzavřený svět vesnice, čas, tj. ne - čas, vesnice se vzdálila 

času, protože neudržela krok s pokrokem, její rytmus je tedy určován 

přírodními cykly, absence světla nutí obyvatele k "přírodnímu stylu života". 

A v poslední řadě zkonstruovatelný svět, v románu spojený s postavou dona 

40 L, S.77 
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Aleja, který stvořil vesnici k obrazu svému, totiž proto, aby založil svou moc 

na zaostalosti obyvatel. Tím se zpronevěřil ideálu utopie, která si klade za cíl 

vytvořit ideální město. Navenek vystupuje jako spasitel a pokrokář, ale jeho 

skutečným záměrem je obyvatele zničit. 

Z vize krásné budoucnosti nakonec nezbývá nic jiného než donosovská 

nostalgie po ideální minulosti. Postavy se ve svých vzpomínkách navrací do 

doby těsně po založení stanice, kdy ještě žila Japonesita La Grande, matka 

Japonesity, jejíž víra v budoucnost města byla neoblomná. Od doby plné 

nadějí uplynulo dvacet let a nic se nezměnilo. 

Místo nese symbolický název připomínající biblickou horu Olivetskou. Ta 

je podle skutků Apoštolů 1,12 místem nanebevstoupení Páně, podle 

evangelia sv.Lukáše je pak místem, kde Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Podle 

Evangelia sv. Marka zde svým učedníkům Kristus odpověděl na otázku, jaké 

bude znamení, že se vše začne schylovat ke konci následovně: "Mnozí 

přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé." 

(Marek 13) Je tedy místem dvojího významu: naděje i smutku. Estación El 

Olivo se zmítá mezi nadějí na lepší budoucnost a hrozící katastrofou. Don 

Alejo je zprvu Mesiášem, ale vzápětí se mění v jejího zatracovatele. 

Vinná réva pěstovaná kolem vesnice, která je svým způsobem příčinou 

jejího zániku, je rovněž biblickým symbolem. Ve starém Orientu byla 

symbolem blahobytu a bohatství, v sumerském znakovém písmu révový list 

znamenal "život", pro místní obyvatele znamená smrt a zánik. Obkličuje 

vesnici a hrozí pohlcením obydlí. "Oliva není nic než halda rozpadajících se 

domů geometricky obklíčených vinnou révou, která jim hrozí pohlcením." 

(El Olivo no es más que un desorden de casas ruinosas sitiado por la 

geometría de las vinas que parece que van a tragárselo.t l 

Vinice je v biblickém významu zárukou Boží lásky spojující nebe a zemi, 

obyvatelům "Estación El Olivo" se lásky zoufale nedostává. Symbolem 

tohoto úpadku je již samotná existence nevěstince. Konečně vinná réva 

naznačuje propletenost rodinných svazků, z jejího kmene rostou ratolesti. 

Skutečně o mnoha obyvatelích se proslýchá, že to jsou Alejovi potomci. 

41 L, 5.24 
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Víno je rovněž symbolem dvojsmyslným, značí radost, při oslavách 

volebního úspěchu dona Aleja teklo proudem, ale za současné situace je jen 

prostředkem, jak zapomenout plynutí času, který obyvatele přibližuje jejich 

konci. 

Ani absence elektřiny není motivem náhodným, elektřina poskytuje 

životadárné světlo, symbol naděje. Vesničané jsou odsouzeni žít ve tmě 

spojené s pocity chladu, neboť román se odehrává v zimním období, a 

potřebou lásky. Také odtud plyne klíčová role nevěstince. Ačkoli se jedná o 

pouhé okamžité splynutí těl, i tento krátký okamžik je spojen s pocitem 

lidského tepla. Tak se Japonesita smíří s představou sexuálního styku 

s Panchem, kterého si v představách spojuje s teplem: 

Celý rok o něm snila. Představovala si, jak ji mučí a mlátí, jak ji znásilňuje, ale 

v tom násilí našla něco, co jí pomohlo překonat zimní chlad. 

(Un ano llevaba sofíando con él. Sofíando que la hacía sufrir, que le pegaba, que 

la violentaba, pero en esa violencia, debajo de ella o adentro de ella, encontraba algo 

con qué ven cer el frío del invierno.)42 

Pancho představuje teplo i světlo. V očekávání jeho příjezdu Japonesita 

přes protesty Manuely pomalu zhasíná lampu. Místnost se noří do tmy, až 

nakonec Panchův klakson prořízne vzduch, "sálající jako plamen, blíží se 

vytrvalý, barevný ... ,,43 Pancho svým příjezdem zažene tmu. 

Dalším symbolem temnot jsou postavy čtyř psů doprovázejících Dona 

Aleja. Již jsme o nich hovořili v úvodu v souvislosti s Obscénním ptákem 

noci. Pes obecně je symbolem pomezním: na hranici mezi divočinou a 

civilizací, dobrem a zlem, pozemským a transcendentním. V řecké mytologii 

je strážcem brány do podsvětí. Ve Starém Zákoně je obrazem sprosté a 

opovrženíhodné bytosti. "Kde sídlí šakalové, tam vyhasl lidský život." (Izaiáš 

34,13) Psi jsou posly smrti. Tak jsou také zobrazeni ve 3. kapitole, 

v okamžiku, kdy vůně čerstvého masa vybudí jejich dravost a krvelačnost: 

42 L, 5.27 
43 L, 5.34 
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Jak krvavá f1ákota letěla vzduchem, psi po ní skočili a pak všichni čtyři dopadli 

na zem jako spletenec těl rvoucí se o kus ještě teplého, skoro živého masa. Trhali ho 

a smýkali po zemi, štěkali, zarudlé čumáky, zubaté slinící čelisti, žluté oči jim 

blýskaly úzkých papulích. Lidé se přitiskli ke zdi. Když se nažrali, poskakovali opět 

kolem dona Aleja, nikoli dona Céspeda, který je nakrmil, jako by věděli, že ten pán 

v ponču je vlastníkem masa, které žerou, a vinic, které hlídají. 

(La piltrafa sanguinolenta voló y los perros saltaron tras ella y después los cutro 

juntos cayeron hechos un nudo al sueio, disputándose el trozo de came caliente aún, 

casi viva. Lo desgarraron, revolcándolo por la tierra y ladrándole babo sos los 

hocicos colorados y los paladares granujientos, los ojos amarillos fulgurando en sus 

rostros estrechos. Los hombres se apegaron a los muros. Devorada la charcha los 

perros volvieron a danzar alrededor de don Alejo, no de don Céspedes que fue quien 

los alimentó, como si supieran que el caballero de manta es el dueno de la came que 

comen y de las vinas que guardan.)44 

Psi ztělesňují krvelačnost svého pána, veřejné krmení je demonstrací jeho 

síly. Psi vědí, kdo je "Bohem", a jsou mu bezmezně oddáni stejně jako 

obyvatelé vesnice. Alejovi psi se jmenují stále stejně: Negus, Sultán, Otelo, 

Moro. Jsou to jména spjatá s východním náboženstvím, symbolizující moc, 

sílu, ale i něco neznámého a proto obávaného. Etymolgický původ jména 

Moro je tmavý, temný, Othelo ztvárněný Shakespearem byl Maur. Sultán je 

tureckým vládcem a Negus znamená amhársky král. 

Jsou čtyři, neboť čtyřka je symbolem dokonalosti, čtyř světových stran, 

kosmické celistvosti. Jsou vybíráni dle přísných kritérií, totiž jen ti 

nejdivočejší a nejsilnější. Oplodňování feny je rituálem perfektního stvoření, 

nedokonalé potomky Alejo zastřelí. 

Donosova utopie je parodií tohoto žámu. Nově založené město je parodií 

řádu, který se Alejo Cruz snažil nastolit už jen proto, že srdcem vzniklé 

aglomerace je nevěstinec. Zde se odehrávají přelomové události určující její 

chod- veškerý "kulturní život", předvolební kampaň Dona Aleja. Řád 

vzniklý z "bordelu"nemůže být idylickým místem. 

44 L, s.20 
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Hernán Vidal nachází důvody ztroskotání civilizačních snah v mentalitě 

obyvatel a odkazuje na rok 1544 jako počátek systému zvaného enkomenda a 

koncese půdy, jenž měl za následek zotročení obyvatel: "V obou případech se 

ustálil pohled na indiána jako na osobní vlastnictví, který pozvolna nabýval 

charakteru dědictví" 45 

V roce 1791 byl tento systém zrušen Ambrosiem O 'Higginsem, ale 

podmínky indiánů se příliš nezměnily, změnilo se pouze pojmenování, indián 

byl od 17. století nazýván "inquilino" (nádeník). Tímto pohrdlivým výrazem 

počastuje Pancho dona Céspeda. Rok 1819 zrušil definitivně rozdíl mezi 

bílými a indiány, ale pouze "papírově", na venkově se naopak rozdělení mezi 

pány a služebnictvo ustálilo: "Chilský rolník je součástí patriachálního 

systému, ve kterém mu podřízenost velkostatkáři, se kterým je navíc 

pravděpodobně pokrevně příbuzný, sotva dovoluje přežít, a z vlastní práce 

nemá žádný výnos. ,,46 

Vidal tak poukazuje na propletenec příbuzenských vztahů. Systém funguje 

tak dobře mimo jiné i z tohoto důvodu. Právě proti dědičné determinaci se 

Pancho snaží postavit: 

Nemusím se zpovídat nikomu a už vůbec ne tomuhle fotrovi, který si myslí, že 

proto, že jsem se narodil na jeho statku ... Povídá se, že jsem jeho syn, ale to říkají o 

každém, o slečně Lile, o Japonesitě a co já vím o kom ještě, tolik nádeníků tu v kraji 

má modré oči, ale já ne. 

(No tenía que darle cuentas a nadie, menos a ese futre que creía que porque había 

nacido en su fundo .... Hijo, decían, de don Alejo. Pero 10 decían de todos, de la 

sefíorita Lila y de la Japonesita y de qué sé yo quién más, tanto peón de ojo azul por 

estos lados, pero yo no.)47 

45 "En ambos casos se mantuvo la consideración del indio como objeto de propiedad 
personal, que paulatinamente adquirió un carácter hereditario." VIDAL, Hernán. José 
Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de Calonge: Aubí, 1972, s. 161 
46 "El campesino chileno pertenece a un sistema patriarcal en que el sometimiento al 
terrateniente - de quien es quizá pariente de sangre - apenas le asegura un mero nivel de 
subsistencia, en gue su propio trabajo no le pertenece ... " VIDAL, Hernán. José Donoso: 
surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de Calonge: Aubí, 1972, s. 163 
47 L, S.19 
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Střet dvou společenských tříd, latifundistů s rolníky, odráží konflikt 

táhnoucí se jihoamerickými dějinami od prvopočátků: civilizace versus 

barbarství. Tyto dvě protichůdné tendence se znovu střetly v devatenáctém 

století, když po válkách za nezávislost mladé jihoamerické republiky hledaly 

svůj vlastní směr. Carlos Fuentes v eseji Pohřbené zrcadlo popisuje 

historické okolnosti následujícím způsobem: 

Liberální elity 19. století, hlásající ideologii, kterou považovaly za "vědeckou", 

viděly v alternativní kultuře Indiánů a černochů překážku pokroku. Tato ideologie 

nebyla ničím jiným než adaptací pozitivistické filozofie Augusta Comta, podle níž 

se historie lidstva rozvíjí v předem daných a univerzálně platných etapách .... Heslo 

této filozofie, "řád a pokrok", inspirovalo všechny modernizující latinskoamerické 

vlády 19. století.48 

Civilizační snahy ztroskotaly, neboť obyvatelstvo na ně nebylo 

připraveno. Implantované koncepty západních demokracií nevyhovovaly 

místnímu kulturnímu a společenskému uspořádání. Společnost nebyla 

schopna tak převratné změny přijmout. 

Stejným komplexem trpí i Estación El Olivo. Obyvatelé postrádají důvěru 

ve vlastní identitu a schopnosti a proto u nich modernizace nemá oporu. 

Neschopní samostatně jednat a uvažovat, spoléhají se pouze na spásné 

příkazy shora. 

Konec naděje 

Jak poukazuje Iris Quinterosová, postavy Místa bez hranic jsou bytosti 

upnuté k naději a očekávání.49 Čekání na Panchův příjezd, na elektřinu, 

gramofon, na lepší život, na svobodu. Pro realistickou Japonesitu naděje 

končí definitivním verdiktem Dona Aleja - elektřina nebude. Pochopí, že 

nadále doufat nemá smysl: "Nejhorší je naděje.,,50 Idealistická Manuela se 

48 FUENTES, Carlos. Pohřbené zrcadlo. Praha: Mladá fronta, 2003, s.230. přel. Anna 
Tkáčová 

49 QUINTEROS, Iris. José Donoso: una insurrección contra la realidad. Madrid: 
Hispanova, 1978, s.152 
50 L, S.77 
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s pouhým přežíváním nespokojila a za svou opovážlivost zaplatila smrtí. 

Příčinou smrti Japonesy La Grande byla rovněž ztráta naděje: 

Říkali, že Japonesa La Grande zemřela na játra, protože moc pila. Ale není to 

pravda, tolik zas nepila. Má matka zemřela žalem. Žalem z toho, že se Stanicí 

Olivová to jde s kopce, že už není, co bývala. Tolik toho don Alejo namluvilo 

zavedení elektriky. A nic. 

(Decían que la Japonesa Grande murió de algo al hígado, de tanto tomar vino. 

Pero no era verdad. No tomaba tanto. Mi madre murió de pena. De pena porque la 

Estación EI Olivo se iba para abajo, poque ya no era 10 que fue. Tanto que habló de 

la electri:ficación con don Alejo. Y nada.)51 

Nicméně ani Alejo, jehož moc a vliv se zdají být neomezené, nedosáhl 

svého cíle, neboť Japonesita mu odmítla prodat bordel, čímž ztroskotala jeho 

naděje na skoupení veškerých pozemků. 

Beznadějný život protagonistů je skutečným peklem bez hranic. 

51 L, 5.24 
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EI obsceno pájaro de la noche, 1970 

Autor v zajetí románu 

Obscénní pták noci byl publikován roku 1970 a tvoří vrchol souboru románů, 

které jsem nazvala "Chilský cyklus". Jak jsem již zmínila, námět se stal 

autorovi noční můrou. Romány Tuto neděli a Místo bez hranic byly v jistém 

smyslu odpočinkem, chvilkovým odvrácením pozornosti od mnohem 

závažnějšího tématu. 

Obscénní pták noci se od předešlých románů liší především svou 

strukturou a komplexností, v tomto ohledu je jejich vyvrcholením. Jak říká 

Emir Rodríguez Monegal v rozhovoru s José Donosem při příležitosti 

publikování Obscénního ptáka noci v Barceloně, předešlé romány "měly 

sklon k jistému zjednodušení, přinejmenším zdánlivému, což vedlo některé 

kritiky k závěru, že tyto romány jsou lineární".IAčkoli termín "lineární" 

předešlé romány značně ochuzuje, zůstává pravdou, že struktura Obscénního 

ptáka noci je komplexnější a spletitější. Tato "košatost" zasáhla i slovník, 

jindy u Donosa spíše strohý a střídmý, nabývá najednou téměř barokních 

rozměrů. 

Klíč k tak zásadnímu zvratu ve své tvorbě Donoso podává v témže 

rozhovoru: 

Ten román jsem nenapsal já, to on napsal mě. Nemohl jsem mu určit strukturu, 

protože ona sama si mě vybírala.... V určitém smyslu v ostatních románech 

odevzdávám vědomou část svého nevědomí, čili kontrolované nevědomí. Myslím, 

že v tomto románu jsem se vydal docela. Snažím se pronásledovat strašidla, nebo ne 

tak pronásledovat, jako spíš zjistit, jaký druh strašidla jsem já sám. Myslím, že v 

1 "tendían a cierta simplicidad. Incluso diría que a una simplicidad engafíosa, que a muchos 
críticos les hacía creer que tus novelas fueron lineales." RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir. 
José Donoso: la novela como happening: una entrevista sobre El obsceno pájaro de la no che. 
Revista fberoamericana, julio-diciembre 1971, v.37, núm. 76-77, p. 517-536 (online) 
Dostupné z: 
www.archivodeprensa.edu.uy/r monegal/bibliografia/prensa/artpren/iberoamer/ ... , s. 7 
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tomto ohledu se román liší od těch ostatních. Ty jsem psal s tím, že jsem věděl, kdo 

jsem. Do tohoto jsem se pustil, aniž bych měl ponětí o tom, kdo jsem. 2 

V Obscénním ptáku noci není v sázce pouze identita postav, ale identita 

samotného autora, který psaním zahání existenciální úzkost. Román je 

zhmotněním jeho obsesí a fobií. Jednou z nich je ztráta vlastní identity, 

redukce v nicotu: 

Jedna z mých velkých obav, možná odvrácená strana aristoktratismu, o kterém 

jsem mluvil, je strach ze ztráty postavení, z ponížení, z nebytí, redukce v nicotu, 

bytost, která je odstraněna, vykořisťování lidské bytosti, zkrátka různé fáze rozpadu 

osobnosti .... zajímá mě zneužívání lidské bytosti z pohledu škůdce i poškozeného. 

Jedna z důležitých vizí psychoanalýzy bylo pro mě téma "cIochard", okamžik hrůzy, 

člověk beze jména. 3 

Donosovy zkušenosti s psychoanalýzou a drogami Jej dovedly 

k přesvědčení, že identita člověka není celek, že v nás nepřebývá pouze jedna 

osoba: "Jsem třicet lidí nebo nejsem nikdo.,,4 V dětství autor fingoval bolesti 

žaludku, které posléze propukly ve skutečnou gastritidu. Na uklidnění mu 

bylo aplikováno morfium, jehož vedlejšími efekty byla paranoia, rozdvojení 

osobnosti a sebevražedné tendence. Donoso jeho účinky přirovnal k orlu 

požírajícímu Prométheovy vnitřnosti. Zkušenost s morfiem měla ovšem 

zásadní důsledky literární, neboť jej přiměla k přepsání konceptu El obsceno 

pájaro. 

2 "Yo no escribí esta novela. Esta novela me escribió a mí. No podía elegir una estructura 
detenninada porque las estructuras me estaban eligiendo a mÍ... .. En algún sentido en las otras 
novelas entrego la parte conciente de mi inconciente. Es decir, un inconciente controlado. En 
esta novela creo que me desbando completamente y 10 que me interes a es darle caza a los 
fantasmas, o no darle caza a los fantasmas, sino que ver qué es fantasma y qué soy yo. Y 
creo que en ese sentido es distinta a las otras. En las otras yo empecé sabiendo quién era. En 
esta novela empecé sin tener la más puta idea de quién soy." RODRÍGUEZ MONEGAL, 
Emir. José Donoso: la novela como happening. Revista lberoamericana, julio-diciembre 
1971, v.37, núm. 76-77, p. 517-536 online) Dostupné z: 
www.archivodeprensa.edu.uylr monegal/bibliografia/prensa/artpren/iberoamer/ ... , s.7 
3 "Uno de los grandes terrores míos, y que es tal vez el inverso del mundo aristocrático aquel 
de que yo hable, es el terror de la destitución, de la abyección, de la no existencia, de la 
reducción a la nada, del ser que se elimina, de la explotación del ser humano por el ser 
humano, en todos planos, de la destrucción." .... me interes a el ser humano explotado, 
destructor y destruido. Para mí, por ejemplo, una de las grandes fantasías psicoanalíticas ha 
sido el terna del clochard, y es el momento de mayor terror. El hombre sin identidad." Ibid, s. 
3 
4 "Soy treinta personas o no soy nadie." Ibid, s.3 
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Pták je symbolem, který se v románu prakticky neobjeví, nicméně je 

obsažen v jeho názvu a je implicitně přítomen i po celou dobu vyprávění. 

Jeho existenci Donoso vysvětluje v epigrafu. Je to citace oblíbeného 

spisovatele Henryho Jamese a sice úryvek z dopisu, který zaslal svým dětem 

cestujícím po Evropě: 

Every man who has reached even his intellectual teens begins to suspect that life 

is no farce, that it is not genteel comedy even, that it flowers and fructifies on the 

contrary out of the profoundest tragic dephs of the essential dearth in which its 

subjeť s roots are plunged.The natural inheritance of every one who is capable of 

spiritual life is an unsubdued forest in where the wolf howls and the obscene bird of 

the night chatters.5 

Pták je tu symbolem chmur doléhajících na člověka zejména v noci, když 

rozum spí. Lidské myšlení se jeví jako spletitý prales se zákoutími tak 

odlehlými a ukrytými, že sem kontrola rozumu nedohlédne. Tyto temné zóny 

si osobují právo žít svým vlastním životem, často na úkor našeho 

rozumového "já". Donosovo psaní je jistým druhem exorcismu, zaříkávání 

chmur a fantaskních příšer, neboť poté, co se ocitly se na papíře, nemohou již 

dále měnit svou podobu, tudíž je jim možno lépe čelit. Tomuto procesu 

odpovídá i obsedantní forma vyprávění nutící čtenáře propadat se taktéž 

hloub a hloub do nitra postav, neboť nemá jinou možnost, než sdílet na 

okamžik autorův pád. Větší angažovanosti autora odpovídá patřičné úsilí 

čtenáře, ostatně i tím se Obscénní pták noci odlišuje od předchozích tří 

románů, které dovolovaly zajmout jistý nadhled. 

Narativní technika odráží spontánnost psaní, které Donoso charakterizuje 

jako happening: "Bylo to něco jako happening, něco, co se mi přihodilo, co 

mě ničilo a co já jsem ničil. 6 Velmi výstižně pak přirovnává svůj způsob 

tvorby k modelování hlíny. Román vychází z určitého základu, jádra, na které 

se dále nabalují obsahy a tvarují se dle okamžité potřeby, přičemž je vždy 

50, s. 81 
6" "Ha sido así como un happening, algo que me ha ido sucediendo, que me ha ido matando 
a mí y que yo he ido ma tando ... " RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir. José Donoso: la novela 
como happening: una entrevista sobre El obsceno pájaro de la no che. Revista 
Jberoamericana, julio-diciembre 1971, v.37, núm. 76-77, p. 517-536 (on line) Dostupné z: 
www.archivodeprensa.edu.uy/r monegal!bibliografia/prensa/artpren/iberoamer/ ... , s.1 
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možno vrátit se o krok zpět odebráním hmoty. Dílo tudíž neroste lineárně, 

nýbrž od středu do stran, rozpíná se a zase scvrkává podle nálady svého 

tvůrce. 7 Určité scény se proto opakují a odráží tok myšlenek vracejících se 

stále k témuž tématu. 

Jádrem románu byl dle autorových slov dojem, který v něm zanechala 

scéna na jedné ze Santiagských křižovatek: na zadním sedadle limuzíny 

řízené pohledným šoférem v livreji spatřil znetvořeného trpasličího muže. 

Téma "stvůry" odpovídá, jak v zápětí dodává, snaze karikovat předešlá 

románová témata, respektive závažnost, s jakou byla pojata, a ukázat, do jaké 

míry mohla aristokratická zkostnatělost jeho samého proměnit v monstrum: 

"Řekněme, že je to odraz mé vlastní monstrifikace" 8 

Přes výrazné zvnitřnění zápletky román nepostrádá "vnější" děj 

soustřeďující se kolem života a úpadku bohaté rodiny kaciků a jejich dvou 

usedlostí. Guilermo Carnero rozlišuje dva možné způsoby interpretace: tzv. 

"marxistickou" a "Freudistickou" analýzu, přičemž první se soustřeďuje na 

sociální aspekt díla, druhá na to, co se odehrává v nitru postav.9 Nemyslím si, 

že by bylo nutné mezi nimi klást dělící čáru, neboť obě dvě se podmiňují. 

Veřejné společenské konflikty jsou reflektovány vnitřními dramaty postav. 

Tento postup ostatně není v Donosově díle novým fenoménem, stejný princip 

platil i pro předchozí romány. Sociální postavení zásadním způsobem 

determinuje lidskou psychiku a to často proti vůli jedince. Sám Donoso se k 

problému vyjadřuje následovně: 

Společenské třídy zmizely z Chile před mnoha lety. Ve svých románech 

využívám ozvěny, která se mně donesla, ale asi tak, jako architekt betonu, železa či 

skla: stovky pytlů cementu nakupených ve skladě se v ničem nepodobají postavené 

budově. Společenské třídy, jakje vykresluji ve svých románech, jsou smyšlené. 10 

7 lbid, s. 1 
8 "Digamos que es un reflejo de mi propia monstrificación." lbid, S.2 
9 CARNERO, Guillermo. Dos comentarios a José Donoso. Cuadernos Hispanoamericanos, 
1972, núm.259, s. 171-173 
10 "Las c1ases sociales desaparecieron en Chile hace muchísimo tiempo. En mis novelas 
utilizo las colas que alcanzé a atisbar, pero las utilizo como un arquitecto utiliza un 
hormigón, hierro, vidrio: quinientos sacos de cemento apilados en un almacén es muy 
distinto a! edificio construido. Las clases sociales tal, com o las dibujo en mis novelas son 
imaginarias." RevistaAnthropos. Barcelona, 1981, núm. 184/185, s. 34 
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Sociální problém slouží jako odrazový můstek pro rozehrání vnitřního 

konfliktu postav. Napětí mezi třídami vyvolává pocity viny a křivdy, které 

vědomím potlačované a vytěsňované zaplavují nevědomí a vedou 

k neurózám. 

Tento rozpor má svůj předobraz v Donosově autobiografii. Donosova 

rodina, jak jsem zmínila na začátku práce, měla předky jak mezi oligarchií, 

tak mezi střední třídou, ocitla se na jejich rozhraní. Donoso, coby dítě zřejmě 

extrémně vnímavý, přikládal těmto konfliktům značnou důležitost, odtud 

jeho pocit vyhoštění, "destierro", o kterém se často zmiňuje. I I Stejným 

způsobem se zrodil patrně i pocit viny příslušníka dobře situované rodiny 

vůči chudým a znetvořeným, kteří "pykají" za činy zbohatlíků: "Myslím, že 

můj zakořeněný pocit společenské, lidské, intelektuální, kulturní a konečně 

osobní a možná i metafyzické křivdy je zosobněný těmito sešlými a 

pokořenými bytostmi. Teprve až se proměním v imbunche, budu snad 

očištěn." 12 

Všichni ti ubožáci, stvůry, chudé stařeny jsou kompenzací krásy, kterou 

pro sebe uzurpovali bohatí. Jsou zárukou všeobecné harmonie, neboť každý 

přebytek, musí být kompenzován nedostatkem. Ústředním problémem 

Obscénního ptáka noci je boj o identitu, respektive o "sociální nálepku", o 

kousek společenské masky, kterých "je na světě tak málo". 13 Postavy v tomto 

ohledu nejsou individua, jsou představenými své třídy: "Třída je součástí 

"já", jeho prodlouženou rukou. Mé romány řeší problém "já" versus třída, 

nikdy otázky kosmogonie." 14 

Jeden z pokusů zbavit se své "třídní nálepky" PopISUJe Donoso 

v Domněnkách o pamětech mého rodu. Během pobytu v Buenos Aires, jakési 

iniciační cesty podniknuté ve snaze vzbouřit se otci a vymanit se z rodinných 

II Revista Anthropos. Barcelona, 1981, núm. 184/185, s. 34 
12 "ereo que mi profundo sentimiento de culpabilidad social, humana, intelectual, cultural, 
personal, quizás hasta metafísica, esté encamada en estos seres decrépitos y degradados. Sólo 
cuando llegue a ser un imbunche, supongo, me sentiré limpio." Ibid, s. 34 
13 "Madre Benita, cómo usted puede seguir creyendo en un Dios mezquino, que creyó tan 
pocas máscaras." O, S.161 
14 "La clase aparece como parte del yo, como una extensión del yo. Entonces mis novelas son 
de yo y de la clase, digamos, nunca de cosmogonía." RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir. José 
Donoso: la novela como happening: una entrevista sobre EI obsceno pájaro de la noche. 
Revista lberoamericana, julio-diciembre 1971, v.37, núm. 76-77, p. 517-536, (online) 
Dostupné z: 
www.archivodeprensa.edu.uy/r monegalibibl iografia/prensa/artpren/iberoamer/ ... s.12 
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pout, pracoval jako číšník, stýkal se s lidmi z nízkých společenských vrstev, 

ale veškeré jeho pokusy nalézt s nimi společnou řeč ztroskotaly . 

... uvědomil jsem si, že jsem se znovu stal obětí svého společenského postavení: 

snažil jsem se jej vše možně maskovat, chodil jsem s kamarády z ubytovny na 

společné výlety a zábavy a kazil si mluvu pouličním žargonem, což mi způsobovalo 

nebývalé potěšení. Neuspěl jsem, neboť navzdory svému snažení jsem zůstával sám 

sebou, vědom si své výchovy a vzdělání, které nade mnou držely ochrannou ruku. 15 

Podobné úsilí, ale opačným směrem, vyvíjí hlavní postava Obscénního 

ptáka noci Humberto Pefialoza, typický představitel střední vrstvy. Důvodem 

jeho komplexu je rodina živící v něm pocit méněcennosti. 

Být někým jiným 

Jestliže postavy předešlých románů měly často svůj svůj protipól či 

dvojníka v postavě jiné, v případě Obscénního ptáka noci je situace složitější: 

splývají, prolínají se, mizí, aniž bychom tušili, kam až jejich identita sahá, 

popřípadě, mají-li vůbec nějakou. 

Protagonista románu je syntézou dvou až čtyř bytostí: Humberta Pefialozy, 

Jerónima de Azcoitía, Mudita a Boye, přičemž poslední dvě jsou patrně 

výplodem halucinací Humberta, jedná se tedy o fikci fikce. 

Humberto je student a začínající spisovatel, kterému don Jerónimo de 

Azcoitía, bohatý kasik, umožní publikovat první knihu. Jeho rodina patří ke 

střední třídě, což se v Chile rovná odsouzení k životu beze jména, bez 

"identity". Rodina Azcoitiů je naopak ztělesněním moci a blahobytu. Být 

Azcoitiem znamená mít téměř božský původ, jak o tom svědčí propojenost 

rodiny s církevními institucemi. Žádný z Azcoitiů nedovolí prodat Casa de 

Ejercicios Espirituales, konvent, který po mnoho let "poutá a spřízňuje rod 

15 " ••• me di cuenta de que de nuevo estaba siendo víctima de mi persona social: hice to do 10 
posible por enmascararla, compartiendo paseos y diversiones con mis amigos del albergue, 
contaminando mi vocabulario con su jerga callejera, 10 que me producía un inaudito júbilo. 
Fracasé, porque pese a mis esfuerzos permanecía igual a mí mismo, consciente de que, 
debaj o de mí, mi educación y mi familia tendían una red protectora .... " Cl, s.ll O 
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Azcoitiů s Bohem." 16 Jerónimo je první, kdo tuto tradici poruší a tak jen 

stvrzuje zatracení rodu. 

Humberto je od dětství veden svým otcem k tomu, aby překonal hranice 

své třídy a stal se "někým". Tyto požadavky vytváří v jeho mysli bolestný 

konflikt mezi přirozenou touhou stát se spisovatelem a pocitem povinnosti 

realizovat otcův sen o společenském vzestupu rodiny. Existence bytosti tak 

dokonalé jako je Jerónimo v něm vyvolává pocit křivdy a vlastní 

nedostatečnosti. Zároveň je však jeho postavou magicky přitahován. 

Jerónimo je pro něj symbolem celistvosti, harmonie a krásy, hodnot, o které 

marně usiluje. 

Konfrontaci a konflikt představitelů dvou různých společenských tříd 

analyzuje z historického pohledu Hernán Vidal. Jako počátek sociální tenze 

označuje příliv baskických imigrantů v 16. a 17. století. Před jejich 

příchodem byla chilská společnost, rozdělená mezi bohatou vrstvu potomků 

španělských kolonizátorů a vrstvu porobených indiánů, stabilizována, 

dosáhla jakési harmonie. Ta byla narušena vpádem nově příchozích, kteří ze 

své pozice vzdělanců opovrhovali jak potomky válečníků, tak původním 

domorodým obyvatelstvem. Díky vytříbenému smyslu pro obchod 

znásobovali navíc své jmění a obezřetné investice jim zejména po válce za 

nezávislost umožnily zaujmout důležité posty v nově rodící se republice. 

Tato elita se záhy ostatním společenským třídám odcizila, vytvořila 

uzavřenou společnost a příslušníky střední vrstvy pohrdlivě nazývala 

"siúticos,,17 Termín ostatně používá i sám Donoso, když hovoří o své vlastní 

rodině, která mezi "siúticos" taktéž patřila. 18 

Z izolovanosti vyšší třídy se vytvořil mýtus o její nedosažitelnosti a 

zrodila se závist a touha po moci třídy střední. Ta je katalyzátorem 

Humbertových halucinací a příčinou jeho trýzně, které nakonec podlehne. 

Prvním krokem k sebezničení je vstup do Jerónimových služeb. Jako jeho 

sekretář a důvěrník se ocitá v tak těsné blízkosti této "dokonalé" osobnosti, 

16 "vincula y emparienta desde hace mucho tiempo a los Azcoitía con Dios" O, s. 102 
17YIDAL, Hemán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonia de 
Calonge: Aubí, 1972, s. 187 
IsCJ,s.21 

94 



že je jeho mysl absorbována touhou vyrovnat se jí. Vytváří se úzký vztah, 

jehož jsme byli svědky již v předešlých románech: pán - sluha. 

Následuje postupné prorůstání identit, nebo spíše přivlastňování Sl 

Jerónimovy totožnosti Humbertem. Poprvé se identifikují jeden s druhým při 

útěku z politického mítinku. Obklíčeni ze všech stran rozzuřeným davem 

dělníků, jsou nuceni uprchnout přes střechu. Humberto šplhá jako první a 

podlehne na okamžik dojmu být Jerónimem, hrdinou, vztyčí se a je kulkou 

zraněn do ramene. Jerónimo na tuto hru přistoupí a obratně ji využije ve svůj 

prospěch. "Přivlastní" si Humbertovo zranění a "fingovaný atentát" mu 

usnadní vítězství ve volbách. Pakt mezi pánem a sluhou byl zpečetěn. 

Humberto ovšem zcela nerezignuje na své spisovatelské ambice a po 

publikování mladických veršů uložených v Jerónimově knihovně se pouští do 

svého osudového díla, které není ničím jiným, než samotným Obscénním 

ptákem noci, redigovaným svou hlavní postavou. Psaní se stává magií, které 

může uhranout skutečnost a přetvořit ji. Humberto tlumočí Donosovy marné 

pokusy sepsat román, neboť stejně jako on není schopen dát své knize 

podobu. Pokaždé, když se odhodlá pracovat, je stižen gastritidou, a tak místo 

toho, aby svým postavám určoval směr, jsou to nakonec ony, které, 

vymknuvše se mu z rukou, žijí vlastním životem a moří svého tvůrce: 

Dílo rozmetá mé tělo na kusy a každý z nich bude dál žít vlastním životem, cizím 

tomu mému, nebude Humberto, jen monstra, tyran, který mě zavřel do Rinconady, 

abych si ho vymyslel, Inésina medová pleť, Brígidina smrt, hysterické těhotenství 

Iris Mateluny, jeptiška, která nikdy nebyla blahoslavena, otec Humberta Pefialozy 

ukazující prstem na dona Jerónima, vyšňořeného, protože jde do Dostihového klubu, 

a vaše laskavá dobrotivá ruka, Matko Benito, která drží a nepustí moji, vaše 

pozornost věnovaná mým němým slovům, vaše růžence, tenhle Dům je Rinconada 

za starých čaSl!, dnes, i potom, útěk, zločin, všechno se mi honí hlavou, Petin pohled 

všechno boří a komplikuje, vytváří simultánní a protichůdné plány a není možné tu 

roli uchopit, protože pořád slyším hlasy a smích, obstupují mě a svazují. 19 

(Mi obra entera va a estallar dentro de mi cuerpo, cada fragmento de mi anatomía 

cobrará vida propia, ajena a la mía, no existirá Humberto, no existirán más que estos 

19 Gedná se o vlastní překlad) 
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monstruos, el tirano que me encerró en la Rinconada para que 10 invente, el color 

miel de Inés, la muerte de Brígida, el embarazo histérico de la Iris Mateluna, la beata 

que jamás Ilegó a ser beata, el padre de Humberto Pefíaloza sefíalando a don 

Jerónimo vestido para ir al Club Hípico, y su mano benigna, bondadosa, Madre 

Benita, que no suelta ni soltará la mía y su atención a mis palabras de mudo y sus 

rosarios, esta Casa es la Rinconada de antes, de ahora, de después, la evasión, el 

crimen, todo vivo en mi cabeza, el prisma de Peta Ponce refractando y 

confundiéndolo todo y creando planos simultáneos y contradictorios, todo sin jamás 

alcanzar el papel porque siempre oigo las voces y las risas envolviéndome y 

, d )20 amarran Olne ...... . 

Donoso v tomto odstavci podivuhodným způsobem soustředil děj celého 

svého, potažmo i Humbertova románu. Vznik Rinconady jako paralely 

k Domu, ve kterém se vypravěč fyzicky nachází, monstra, Peta Ponce jako 

rušivý element, touha po krásné Inés, povídka o zmařeném blahoslavení 

jeptišky, to jsou témata, která se ve vlnách opakují jako halucinace a němý 

vypravěč je tlumočí čtenáři. 

Impulsem k vytvoření Rinconady je zrození Boye, který je zároveň jednou 

z hlavních postav. Jerónimo se po sňatku s Inés nedočkal potomka. Humberto 

se rozhodl mu jej v románu "dát" a zároveň tak zosnovat svou pomstu. 

"Zastoupil" svého pána v aktu lásky a Inés porodila v důsledku jeho nenávisti 

stvůru: 

...... ta odporná šlachovitá ropucha vrtící se na svém hrbu, tvář rozšklebenou jako 

propast, rty, patro a nos obnažené na kost.... naprostý zmatek, výstřelek, jiná forma 

života snad horší smrti. Ale Jerónimo svého syna nezabil. 

( ... ese repugnante sapo sarmentoso retorciéndose sobre su joroba, ese rostro 

abierto en un surco brutal donde los labios, paladar y nariz desnudaban la 

obscenidad de los huesos ... era la confusa, el desorden, una forma distinta pero peor 

de la muerte. Pero Jerónimo no mató a su hijo.i 1 

Scéna zrození syna se opakuje celkem třikrát a pokaždé zdůrazňuje údiv a 

zděšení dokonale krásného otce nad svým znetvořeným plodem. Zrození 

20 0 , S.223 
21 0 , s. 165,203,220 
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stvůry je karikaturou vznešenosti a urozenosti, její odvrácenou tváří a 

kritikou. 

Skutečnost, že Jerónimo svého syna nezabije a nepokusí se stvořit 

"hodnotnějšího" potomka, je již předzvěstí úpadku. Vzniká degenerovaný 

svět mrzáků: Rinconada, jakožto deformovaný obraz "normální společnosti", 

jehož bude Humberto kronikářem. Ačkoli je Rinconada patrně plodem 

Humbertovy fantazie, sám neunese pocit být jediným "normálním člověkem" 

mezi stvůrami. Všechny kánony jsou zde zpřevráceny, zrůdné je krásné a 

naopak, neboť normalita se odvíjí pouze od toho, co převažuje. Humbertova 

ojedinělost vzbuzuje závist, možná pouze vyfantazírovanou jeho chorobnou 

myslí, ale o to přesvědčivější, je stižen paranoiou, pronásledován pocitem, že 

doktor Azula, osobní lékař Boye, rovněž mrzák, usiluje o jeho zdravé orgány, 

které chce implantovat netvorům. 

Po operaci žaludku se Humberto, který stejně jako Donoso trpí gastritidou, 

mění v Mudita. Jestliže Humberto trpěl pocitem nedokonalé identity, postava 

Mudita je ještě o krok dál kjejí kompletní ztrátě. Když se s ním setkáváme 

v Casa de Ejercicios Espirituales (Dům duchovních cvičení), bortícím se 

konventu, který slouží jako azyl pro staré služky, sirotky a pár řádových 

sester, jako by se jednalo o jinou osobu. Věnuje se výlučně zametání četných 

patií domu a zatemňování dosluhujících oken. Tuto "zbytkovou osobnost" 

nicméně pozná čtenář dříve, než Humberta, neboť v uspořádání textu Mudito 

předchází Humbertovi. 

Mudito, jak již samo jméno napovídá, je němý, nebo alespoň jím chce být. 

Celá jeho osobnost směřuje k zániku. Ztrácí postupně hlas, sluch, zrak a 

nakonec i pohlaví a mění se "sedmou stařenu", jednu z pověrčivých babek 

trávících čas modlařením. Nenávist k Jerónimovi jej zcela pohlcuje, čímž ničí 

i Jerónima, neboť oba dva jsou niterně propojeni. Nakonec se mění 

v novorozeně, ve fiktivního potomka Iris Mateluny, sirotky, která údajně 

otěhotněla po jedné ze svých eskapád z konventu. Pověrčivé babky ji adorují 

jako Panu Marii, považujíce její početí za zázračné. Děťátko má pro ně být 

mesiášem a Muditovi, jeho prozatímní náhražce, věnují veškerou péči 

budoucího spasitele. Obalují ho plenami, nechávají ho spát v posteli s Iris, 

neboť už není mužem, ale bezbranným dítětem. 
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Obalováním se Mudito transformuje v imbunche. Tato bytost je klíčovým 

symbolem románu. Výraz pochází z Mapuchského Ivlin (atrofovaná stvůra) a 

che (člověk), čili deformovaný jedinec. Podle Donosovy verze, je imbunche 

tvor, jemuž čarodějky zavřely všechny tělní otvory. Je pravou metaforou 

lidské existence uzavřené do sebe, dusící se "ve vlastní šťávě". Je dalším 

symbolem klaustrofobického prostoru, ale jestli ty předchozí - akvárium, 

vězení, rodinný dům, nechávaly člověku alespoň minimální prostor k 

pohybu, imbunche je zatemněním všech jeho smyslů a zastavením 

životadárných tělesných funkcí, je to bytost redukovaná na pouhou existenci. 

Postava Mudita a následně imbunche je materializací Donosových obsesí, 

která přišla na svět dle jeho slov zcela spontánně: 

..... nevím, jak se Mudito objevil. Vím, že v daném momentě jsem napsal: 

"Mudito táhl svůj vozík", a bylo to. Najednou začal ten román ovládat, úplně jej 

pohltil. Román byl on. Ale nevím, jak k tomu došlo ... Nemá vůbec žádný vztah k 

žádné skutečné postavě, snad až na fakt, že je autobiografický, ne snad svým 

příběhem, jako spíš niterně. Je autobiografií mých strachů a mého fanazírování. 

Nemyslím si, že by mě v něm někdo rozpoznal, ale já sám sebe promítám do této 

postavy, která postavou vlastně není. 

( .... no sé en qué momento apareció Mudito. Sé que hay un momento en que 

escribí: "EI Mudito tiraba su carro", y jqué sé yo! ahí empezó a dominar la novela, 

jy se comió la novela!, jfue la novela! Pero, no sé cómo ocurrió ... No tiene 

absolutamente ninguna relación con ningún personaje real, fuera del hecho de que es 

autobiográfico en un sentido no anecdótico sino subterráneo. Es la autobiografía de 

mios terrores, de mis fantasías. No creo que nadie me reconozca en el personaje, 

pero yo me entiendo en ese personaje que no es personaje.)22 

Mudito skutečně není postavou v pravém slova smyslu. Jako Donosova 

materializovaná obsese je nicméně klíčovým prvkem spojujícím postavy 

ostatní, kterým jeho pohled propůjčuje existenci: žlutá fena, Obří hlava, 

sedmá stařena, zázračné dítě, Boy, Jerónimo, imbunche, ti všichni jsou 

22 RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir. José Donoso: la novela como happening: una entrevista 
sobre El obsceno pájaro de la noche. Revista lberoamericana, julio-diciembre 1971, v.37, 
núm. 76-77, p. 5l7-536, (online) Dostupné z: 
www.archivodeprensa.edu.uy/r monegal/bibliografia/prensa/artpren/iberoamer/ ... s. 4 
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alespoň z části výplodem Muditovy fantazie, přičemž ani on sám fakticky 

neexistuje, neboť je patrně pouhou Humbertovou myšlenkou. Ta jako by 

opustila mozek svého tvůrce, žila vlastním životem a plodila další myšlenky, 

nad kterými již ztratila kontrolu. 

Hernán Vidal se pokusil oddělit fikci a "realitu", čili Humberta Pefíalozu 

jako "skutečnou" postavu a Mudita, jako jeho halucinaci. Vytvořil simultánní 

chronologii, podle které je epizoda v Rinconadě paralelou k životu v Domě, 

neboť je pouhým Hurnbertovým přeludem. 23 Paradoxem ovšem je, že Mudito 

- Humberto vystupuje ve fiktivní Rinconadě jako opravdový Humberto, a 

naopak ve "skutečně existujícím Domě jako Mudito. Tato rozporuplnost 

nicméně zapadá do koncepce Donosových románů, které rády využívají 

protiřečících si symetrií. Humberto vlastně žije ve světě, který si sám 

vymyslel a ve "skutečném světě" bloudí Mudito, jeho stín. Smyšlený prostor 

slouží jako projekce za normálních okolností nesplnitelných tužeb, který se 

ovšem obratem ruky připodobní prostoru skutečnému a svého tvůrce utiskuje. 

Humbertovo šílenství je v podstatě návratem do reality. Vidal považuje tento 

útěk za důsledek nepřekonatelného pocitu podřazenosti. Humberto se 

skutečně v tomto ohledu nijak neliší od předešlých románových postav, které 

trpěly pocity méněcennosti. Zakódované modely chování natolik prorostly 

jeho vědomím i nevědomím, že ani ve snech není schopen vytvořit si lepší 

životní podmínky. Každý jeho ideál tak musí nutně ztroskotat na nedostatku 

odvahy překročit svůj vlastní stín. 

Ať již fiktivní, či skutečně existující místa, Dům, Rinconada a konečně 

imbunche jsou opět prostory s dvojí funkcí věznit i bránit identitu svých 

chráněnců. 

Labyrint 

Již v předchozích Donosových románech jsme se setkali s rodinným 

sídlem jakožto symbolem labyrintického prostoru. V Obscénním ptáku noci 

je tento symbol doveden k dokonalosti. Labyrint je symbolem univerzálním, 

23 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonia de 
Calonge: Aubí, 1972 
5.197-201 
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znali jej již Egypťané a Evropě se představil v podobě mýtu o Minotaurovi, 

kterého do něj jako napůl člověka a napůl býka živícího se lidským masem 

zavřel jeho vlastní otec Minos. Théseus, který Minotaura zabil a vrátil tak 

život mladým lidem, ustanovil na tuto počest rituální tanec, který měl být 

imitací jeho pohybů v bludišti. Představa labyrintu se stala pro Řeky, stejně 

jako pro Egypťany symbolem nesmrtelnosti. 

Křesťané symbol převzali a upravili jeho význam v souladu 

s náboženskými požadavky, tj. přisoudili mu význam cesty ke spáse. Podstata 

však zůstává stejná, labyrint je místo nabyté magickou silou a tornu, který se 

z periferie rituálně dostane až k samému centru, je umožněno prožít něco, co 

zásadním způsobem zrnění jeho život. Tento zážitek je ovšem často 

vykoupen smrtí, pakliže člověk nedokáže nalézt cestu zpět. Labyrint je 

volbou mezi nesmrtelností a smrtí. 

Tak fungují i prostory Domu a Rinconady. 

Dům duchovních cvičení 

Konvent se symbolickým názvem Dům duchovní obrody je vlastnictvím 

rodiny Azcoitiů. Jeho vznik je spjat s legendou o lnés: dívce - čarodejnici, 

dceři bohatého kacika, která se svou chůvou oddávala magickým praktikám 

převtělování. Za tuto činnost byla chůva náležitě potrestána. Dcera, 

příslušnice vznešeného rodu Azcoitiů, byla ušetřena a zavřena do Domu, 

jehož celý název: Casa de Ejercicios Espirituales de la Encarnación de la 

Chimba odkazuje na tuto událost. Život v uzavřeném domě měl lnés zabránit 

v dalším převtělování (encarnación). lnés se přesto "převtělila". Z dívky -

čarodějnice s odstupem času vznikl mýtus o dívce - světici, která konala 

zázraky a zachránila konvent před zkázou. lnés, žena Jerónima, shoda jmen 

není náhodná, zasvětí svůj život, který nemohla věnovat potomkům, 

vyjednávání o jejím blahořečení. lnésin osud je obdobou osudu legendární 

světice, i ona se totiž spolu se svou chůvou věnovala "pokoutným čárám". 

V době, kdy román začíná, je dům již určen k demolici. Kniha se otevírá 

scénou pohřbu jedné ze schovanek a tento akt je poslední místní ceremonií, 

poté bude kaple stržena a s ní i konvent, neboť Jerónimo jej prodal 

arcibiskupství za účelem stavby moderní Ciudad del Nino (Město Jezulátka). 
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Již v této scéně pohřbu Brígidy se objevuje motiv "náhradnice". Brígida bude 

dočasně pohřbena do mausolea své paní Ráquel, bude jí "vyhřívat" místo 

budoucího odpočinku. Důstojnému hrobu se ale bude těšit jen dokud bude 

paní naživu, po její smrti budou kosti vyhozeny a nahrazeny Ráquelinými 

ostatky. 

Taková jsou pravidla vztahu služka - paní. Služebné jsou degradovány na 

"předmět", který je opečováván, dokud slouží a poté odklizen. Takovým 

odkladištěm je i Dům, kde se "vyhozené stařeny" kupí jako staré harampádí. 

Dům je svou strukturou bludiště: ztracená patia, ztrouchnivělé prolamující 

se schody, slepé uličky, místnosti plné haraburdí a pavučin, kobky bez oken. 

Jeho obyvatelky jsou stejně tak vetché jako zdi: otrhané pověrčivé senilní 

babizny, které nikdy nevychází z domu, ani nemohou, neboť je zamčený na 

klíč. Ženy neznají nic jiného, než tento rozpadající se svět. Z předešlého 

života jim zbyly vzpomínky a pár zbytečných cetek: oblečení, prázdné kufry, 

svaté obrázky, to vše dávno ztratilo svou hodnotu, ale zde nabývá nového 

významu, stává se magií, předmětem kultu. 

Moc stařen je nezměrná. Není pravda, že je do Domu posílají, aby zde pokojně 

strávily své poslední dny. Je to vězení plné kobek se zamřížovanými okny a 

nesmlouvavým žalářníkem žárlivě střežícím klíče. Pánové je sem zavírají, když si 

uvědomí, že stařenám příliš dluží a popadne je strach, protože ty nebožačky jednoho 

dne mohou projevit svou sílu a zničit je. Služebné schraňují výsady bídy: útrpný 

soucit, výsměch, almužny, službičky, ponížení, to vše je činí mocnými. Úzkostlivě 

střeží nástroje pomsty, hromadí ve svých hrubých svraštělých rukách tu druhou, 

zbytečnou a nepřiznanou polovičku svých pánů, špínu, hnus, které jim důvěřivě a 

bezelstně odevzdávali spolu s každou milostivě věnovanou roztrhanou spodničkou. 

(EI poder de las viejas es inmenso, no es verdad que las manden a esta Casa para 

que pasen sus últimos días en paz, como dicen ellos. Esto es una prisión, Ilena de 

celdas, con barrotes en las ventanas, con un carcelero implacable a cargo de las 

lIaves. Los patrones las mandan a encerrar aquí cuando se dan cuenta que les deben 

demasiado a estas viejas y sienten pavor porque estas miserables, un buen día, 

pueden revelar su poder y destruirlos. Los servidores acumulan los privilegios de la 

miseria. Las conmiseraciones, las burlas, las limosnas, las ayuditas, las 

humillaciones que soportan los hacen poderosos. Ellas conservan los instrumentos 
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de la venganza porque van acumulando en sus manos ásperas y verrugosas esa otra 

mitad de sus patrones, la mitad inútil, descartada, 10 sucio y 10 feo que ellos, 

confiados y sentimentales, les han ido entregando con el insulto de cada enagua 

gastada que les regalan ... )24 

Stařeny uctíváním intimních propriet svých pánů získávají zpět moc, která 

jim byla odepřena. Zmocňují se identity paniček, připomínaje jim existenci 

odvrácené strany jejich života, na kterou by rádi zapomněli, jako se vytěsňuje 

nepříjemná vzpomínka nebo dotěrná představa. 

Konvent není azylovým domem, je vězením, stále se zužujícím prostorem, 

neboť jak dům chátrá, Mudito zabedňuje další a další okna a celé místnosti se 

noří do trny a prachu ponechané postupnému chátrání a odumírání. Stejným 

způsobem se bez povšimnutí odebírají na věčnost staré ženy. 

Prostor je zcela izolován od vnějšího světa. Už ani není možné vyhlédnout 

na ulici, neboť prvnímu patru hrozí zborcení a v přízemí okna do ulice 

nejsou. Vydá - li se nějaká z obyvatelek do města, hrozí jí, že se ztratí 

v ulicích, které již není schopná rozeznat. Ale i uvnitř zdí se stařeny špatně 

orientují. Mnoho patií jim zůstává utajeno. Jediný, kdo k nim má přístup, je 

Mudito těšící se privilegovanému postavení dveřníka a věznitele. 

Nicméně i jeho moc je pouze zdánlivá, Mudito je totiž zároveň vězněm. 

Sám sebe uzavírá, aby se ukryl před paranoiou a halucinacemi. Labyrintický 

prostor mu poskytuje ochranu, neboť zná strukturu jeho chodeb. Sám, ať již 

vědomě či podvědomě omezuje svůj pohyb i tím, že zabedňuje postupně 

okna a dveře a zužuje svůj životní prostor, směřuje dovnitř k mystickému 

středu, jako by mířil k samému jádru své duše. 

Pocit ohrožení a potřeba ochrany je vlastní všem obyvatelům domu. 

Stařeny ve snaze chránit své cetky je obalují několika vrstvami, jako by 

obalem měly nabýt nové hodnoty. Schované v krabicích pod postelí: 

" ... zabalené, převázané, obalené čímsi, nějakou jinou věcí, potrhané svršky 

zamotané jeden do druhého, nakřáplé předměty, které se při rozbalování 

rozpadávají.. .. "( ... amarrados, empaquetados, envueltos en algo, dentro de otra 

cosa, ropa harrapienta envuelta en sí misma, objetos trizados que se rompen 

24 0,5.64 
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al desenvorverlos .. i 5 
... zapomenuté čekají, až je někdo objeví a začne 

rozbalovat. Ten, kdo hledá, nachází krabice obsahující další krabice, horečně 

je rozbaluje v touze zjistit, co je zavřeno uvnitř. Nedostupnost předmětu 

vyvolává dojem, že jde o věc cennou, ale naděje končí rozčarováním, neboť 

balíček je prázdný. 

Nicméně možná ne tak docela prázdný, neboť právě obal "zhodnocuje" 

jinak bezcenný předmět. Gaston Bachelard ve studii La poétique de l'espace 

analyzuje lidskou potřebu tajemství a v této souvislosti hovoří právě o 

mnohavrstevných schránkách oddalujících odhalení ukrytého předmětu. 

Zároveň dodává, že tyto "trezory" jsou klíčem k srdci, k tomu 

nejniternějšímu "já", mají tudíž hodnotu nevyčíslitelnou?6 Proto se také 

Matka Benita ocitá v rozpacích, když rozbaluje Brígidinu pozůstalost, 

odhaluje tu část její osobnosti, kteráji až do její smrti zůstávala skryta. 

Ve schránce se dle Bachelarda kondenzuje minulost, přítomnost 

budoucnost, paměť dávných věků. Otevření kufru je zrušením dialektiky 

vnitřního a vnějšího, předmět uvnitř je vystaven očím venku, ztrácí svou 

intimitu. 27 Otevírá-li jej osoba, které nebyl určen, může se tento akt stát 

profanací tajemství a znehodnocením jeho obsahu. To se přihodilo Matce 

Benitě, která nad svými nálezy nechápavě vrtí hlavou, neboť jejich poselství 

jí nebylo určeno. 

Bachelard v tomto zklamání vidí důsledek převahy imaginace nad 

realitou: " ... vždy bude víc věcí v zavřeném než v otevřeném kufru. Jistota 

zabíj í obrazy. Představovat si bude vždy znamenat víc, než žít." 28 

Moc tajemství a imaginace hraje v Obscénním ptáku noci zásadní roli, na 

jejím základě se vytváří i společenství sedmi stařen uctívajících zázračné dítě. 

Kultu je vyhrazeno samé "srdce domu", skrytá komůrka v podzemí, kam 

mají přístup jen "vyvolené". 

25 0 , s.30 
26 BACHELARD, Gaston. La poétique de ľespace. Paris: Presses Universitaires de France, 
1967, s. 79-91 
27 BACHELARD, Gaston. La poétique de l'espace. Paris: Presses Universitaires de France, 
1967 
s. 79-91 
28 " ... il y aura toujours plus de choses dans un coffret fermé que dans un coffret ouvert. La 
vérification fait mourir les images. Toujours imaginer sera plus grand que vivre." 
BACHELARD, Gaston. La poétique de l'espace. Paris: Presses Universitaires de France, 
1967, s. 90 
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Ve ztrouchnivělé vlhké temné místnosti ztracené kdesi v domě dochází k 

"převtělování" Mudita v děťátko a následně v imbunche. Komůrka je rovněž 

dvojí povahy: privilegovaným místem i vězením. Jako předmět kultu je 

Mudito zbaven možnosti vlastního rozhodování, neboť stařeny se jej snaží 

uchránit před jakýmkoli stykem se "zkaženým" světem venku. Veškerou 

moc, kterou jako zázračné dítě disponuje, uzurpují samy pro sebe. Mudito

imbunche ztrácí nad stařenami svou převahu a mění se v předmět, 

v adorovanou ikonu. Transformace v imbunche je jen další paralelou vztahu 

služka - pán. Úzkostná péče stařen je motivována stejným zájmem přivlastnit 

si zázračné dítě, jako si pán kupuje služku, aby na něj pracovala. 

Rinconada: Triumf anomálie 

Riconada je obdobou azylového domu. Vzniká v mysli Mudita jako 

výsledek jeho důmyslné představivosti poháněné touhou po pomstě 

JerÓnimovi. Má chránit Boye, fiktivního Jerónimova syna před vnějším 

světem tak, aby nikdy nepocítil bolest z toho, že se narodil jako zrůda. Proto 

je obydlená pouze bytostmi jemu podobnými. Je prostorem ustrnulým 

v místě a čase, jakousi věčnou přítomností podobnou ráji: 

Boy měl vyrůstat v jistotě, že se věci rodí v okamžiku, kdy na nich spočine svým 

pohledem a umírají, jakmile jej odvrátí....Žádné proč, kdy, venku, vevnitř, dříve, 

potom, odejít, přijít...Pták v určitou dobu křižující nebe neletí vstříc jinému místu či 

času, protože ten neexistuje. Boyovi bylo souzeno žít v začarované přítomnosti. 

(Boy debía crecer con certeza de que las cosas iban naciendo a medida que su 

mirada se fijaba en ellas y que al dejar de mirarlas las cosas morían ... Nada de 

porqués, ni cuándos, de afueras, de adentros, de antes, de después, de partir, de 

llegar. .. Un pájaro que cruzaba el cielo en cierta hora, no se dirigía a otros sitios ni a 

otras horas porque no existían otras horas: Boy debía vivir en un presente 

hechizadol9 

29 0 , S.243 
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Humberto, tvůrce tohoto důmyslného labyrintu a opět jeho dveřník, se 

jako jediná "normální" bytost těší privilegovanému postavení. Stvořil si svět 

takový, aby mu mohl vládnout. Pojmy normality a anomálie jsou 

zpřevráceny, tvary považovanými za dokonale krásné nejsou ladné křivky, 

ale kroutící se postavy vymknuté z kloubů vinoucí se jako hadi. Donoso 

využívá rafinovaného dekadentního slovníku "fin de siecle", dorůstajícího 

obludných rozměrů, který ponechává napospas svým "trompe ď oeil". 

Vrcholem tohoto zhoubného bujení jsou antičtí Bohové zobrazení jako 

znetvořené stvůry: 

Diana Lovkyně z šedého kamene vysochaná podle jeho (myšleno Jeronimových) 

požadavků hrbatá, s abnormální čelistí, zkroucenýma nohama, toulec zavěšený na 

hrbu, nov na zvrásněném čele ... Nahý Apolón pojatý jako podobizna hrbatého těla 

s budoucími rysy dospívajícího Boye: nos a čelist jako rozšklebený chrlič, 

asymetrické uši, zaječí pysk, znetvořené paže a nebývale velké přirození, které 

vyráželo sestřičkám dech, ještě když byl v kolébce. 

(Diana Cazadora de piedra gris tallada según sus estipulaciones: gibada, la 

mandíbula acromegálica, las piernas torcidas, luciendo el carcaj sobre su giba y la 

luna nueva sobre su frente rugosa ... el Apolo desnudo fue concebido como retrato del 

cuerpo jorobado y las facciones del futuro Boy adolescente, la nariz y la mandíbula 

de gárgola, las orejas asmétricas, el labio leporino, los brazos contrahechos y el 

descomunal sexů colgante que des de la cuna arrancó ohs y ahs de admiración a las 

enfermeras.)30 

Znázornění ne stvůrných bohů Je opětovným potvrzením dvojakosti 

jakékoli existence, nejen té lidské. I staří bohové měli dvojí tvář. Donoso 

opakovaně odmítá pojímat dobro a zlo, krásu a ošklivost jako protiklady: 

" ...... zásadně odmítám věřit, že dobro a zlo nebo krása a ošklivost, jsou 

odlišné veličiny, že svatý a zločinec, vykořisťovatel a vykořisťovaný jsou 

různé osoby." 31 

30 0 , s.204 
31 RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir. José Donoso: la novela como happening: una entrevista 
sobre EI obsceno pájaro de la noche. Revista lberoamericana, julio-diciembre 1971, v.37, 
núm. 76-77, p. 517-536, (on line) Dostupné z: 
www.archivodeprensa.edu.uy/r monegal/bibliografia/prensa/artpren/iberoamer/ ... s.6 
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Donoso zobrazuje monstrózní postavy jako privilegované bytosti, neboť 

jejich ošklivost dosáhla takové míry, že hypertrofovala ve vznešenost. 

Absolutní krása a ošklivost jsou stejné estetické veličiny, pouze nazírané z 

jiného úhlu. Jediné, co v tomto novém estetickém kodexu strádá, je 

Humbertova průměrnost: ani krásný, ani zrůdný, Humberto je bezvýznamný, 

jako by neexistoval. Zastává podřadný post prostředníka mezi dvěma 

protichůdnými hodnotami. 

Extrémy jsou v Donosově díle součástí harmonie protikladů: stejně jako 

služka je jen: "převtělení, jiná úroveň paní" (otra encarnación, otro nivel de la 

patronai2
, Boy je vyrovnáním dokonalosti svého otce, důkaz, že i krása v 

sobě skrývá zárodek ošklivosti. Rinconada je z tohoto pohledu pokus o 

strhnutí zkrášlující masky, "obnažení" identity , všechny stvůry jsou v 

přítomnosti Boye nuceny chodit nahé. 

Nicméně i tento svět se Humbertovi vymyká z rukou a začíná žít vlastním 

životem. Stejně jako se Mudito stal obětí stařen, nad kterými měl zpočátku 

převahu, stává se Humberto obětí svých chmur, pronásledován pocitem, že i 

on se mění v monstrum. 

Hernán Vidal naznačuje paralelu mezi fiktivní psychickou krizí Humberta 

v Rinconadě - chirurgický zákrok doktora Azuly, při které mu vyoperoval 80 

procent orgánů a "reálnou" psychickou krizí Mudita v Domě.33 Pocit, že se 

stal obětí své vlastní imaginace Mudita pak dovede k závěru, že je nucen ji 

zničit, protože jedině tak zlikviduje Jerónima: 

Musím tě zničit. Má fantazie je tvou otrokyní...potřebuješ ji, abys žil....Teď se 

odstraním já a ty se zhroutíš, rozpadneš se na tisíce kousků a ty naloží na Muditův 

vozík a on ho odtáhne do svého patia, aby tě déšť, vítr a plevel rozložily a uspíšily 

tvúj zánik. 

(Tengo que eliminarte. Mi imaginación es tu esclava ... necesitas mi imaginación 

para existir...Ahora me eliminaré yo para que te desplomes y te partas en mil 

32"el rehusar mío absoluto a creer que el bien y el mal son cosas distintas, que la belleza y la 
fealdad son cosas distintas, que la santidad y el crimen son cosas distintas, que el explotador 
y el explotado son distintos." Ibid, s. 6 
33 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de 
Calonge: Aubí, 1972, s. 223-232 
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fragmentos al caer y pondrán los fragmentos en el carro del Mudito y el Mudito los 

arrastrará hasta su patio para que la lluvia y el tiempo y el viento y las malezas te 

corrompan y te eliminen.)34 

Mudito nechává Jerónima zahynout jako oběť vlastního syna, do kterého 

se pro tento účel převtěluje. Zmocňuje se jeho dokonalé bytosti a implantuje 

jí své zubožené rysy. Jerónimova smrt je pomstou utlačovaných, chvilkovým 

triumfem ponižovaných. Scéna smrti je nastavením zrcadla jeho vlastní 

zrůdnosti, okamžitým prozřením nutícím ho ve smrtelné křeči spatřit svou 

pravou tvář. 

Inscenace Humbertovy scény Je následující: Jerónimo se vydává do 

Rinconady, aby navštívil svého syna, kterého od narození ještě neviděl. 

Zrůdy jej pozvou na "Corte de Milagros", bál, jehož účastníci by si měli 

nasadit masku žebráků, tuláků, otrhanců. 

Hra "trompe ď oeil" začíná. Obyvatelé Rinconady nejsou ničím jiným, než 

žebráky, proto jejich převlekem bude maska "normality". Jerónimo se tudíž 

na bále setkává jen s krásnými a vznešenými lidmi. Stvůry slaví svůj triumf, 

dokázaly narušit v Jerónimově mysli pojmy krásy a ošklivosti, vznešenosti a 

bídy. Jerónimo ztrácí vědomí vlastní totožnosti, vidí sám sebe jako zrůdu a 

aby znovu nabyl jistoty, touží spatřit svou krásnou tvář. Sklání se nad 

hladinou jezírka a strhává si masku. V témže okamžiku kámen vhozený do 

vody jeho obraz rozkolébá a znetvoří. Jerónimo má pocit, že maska zrůdy se 

přimkla navždy k jeho tváři a v zarputilé snaze zahlédnout svůj "pravý" 

obličej padá do vody, kde nalezne svou smrt. 

Smrt Jerónimaje variací na konec Elisity, Chepy a Manuely. Hledání sebe 

sama v labyrintu Rinconady, odhalení vlastní obludnosti, zesměšnění, 

ponížení, tyto prvky měli svůj předobraz v předešlých románech. 

Stejně jako eliminoval Jerónima, zničí Humberto i Inés, které přisoudí 

osud postupné proměny ve vlastní chůvu - Petu Ponce a poté ji znásilní. Tak 

zničí další předmět své touhy, neboť krásná Inés byla v jeho mysli symbolem 

zapovězené lásky. Smrtí Jerónima a degradací Inés je zničena ideální láska, 

důvod Muditovy závisti. Poslání bylo splněno, Mudito nemá další důvod k 

existenci. 

34 0, 5.343 
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Zaniká Rinconada a schyluje se k demolici domu. Stěhování obyvatelek 

do nového domova důchodců tvoří závěrečnou scénu románu. Stařeny 

chápou svůj odchod jako cestu do nebe, kterou si vymodlily u "zázračného 

dítěte". 

Touha spatřit světlo 

Již v předchozích Donosových románech jsem se zmiňovala o protikladu 

světla a tmy. Život postav je determinován touhou prolomit temný kruh, 

který je obklopuje a zahlédnout světlo. Zásadní momenty ztráty identity se 

odehrávají v temnotách a nejinak je tomu i v Obscénním ptáku noci. 

J erónimo umírá v noci, lnés se v noci zblázní, v noci dochází k převtělování 

paní a služek, ve tmavé Muditově komůrce je uctíváno zázračné dítě, které 

má stařeny vyvést ven. 

Tato dichotomie může sloužit i jako společenská metafora, neboť to, co je 

Bohu blíž, tj. příslušníci vyšší třídy, kteří s Církví díky svému bohatství 

"uzavřeli pakt", se mohou hřát na výsluní, kdežto střední třída žijící v jejich 

stínu je odsouzena k životu v temnotách. Stoupání po společenském žebříku 

se rovná cestě ke spáse. Zdá se ovšem, že Donosovy postavy nejsou schopné 

unést pohled na světlo a oslepeni se vrací zpět do temnot jako do svého 

útočiště. Neboť i v temnotě je moc, dokáže svým pláštěm přikrýt tajemství 

před zraky nepovolaných. 

Ztělesněním konfliktu temnot a světla je Mudito, který na jedné straně 

zabedňuje všechna okna v domě, uchyluje se do své temné komůrky, nechává 

stařeny, aby jej obalovaly plenami a zašívali do pytlů, na druhé straně byl 

celý jeho - Humbertův život urputnou snahou vyrovnat se "božské" postavě 

svého pána, přiblížit se světlu. Jeho vnitřní rozpolcenost je obdobou bojů 

předchozích protagonistů: Manuely, Chepy a Andrése, kteří oscilovali mezi 

nevědomím a vědomím. V Humbertově nevědomí je pocit podřízenosti a 

méněcennosti zakořeněn tak silně, že jej vůle nedokáže překonat. Zásadní 

krok - vstup do Jeronimových služeb, činí proti své vůli, poslušen svému 

"ukázněnému já" ctícímu tradice rodiny a třídy. Touha stát se spisovatelem je 

pokus o vzpouru, kterou Hernán Vidal oprávněně přirovnává ke vzpouře 
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Pancha V egl5
. V Humbertově případě ovšem ztroskotá a umožní jeho 

komplexu bujet jako rakovina a zachvátit celou osobnost. 

Převtělení se do Mudita je definitivní prohra té odhodlanější a vzpurnější 

části Humbertovy osobnosti, přiznání konformismu. Je to jakási Kafkovská 

proměna v monstrum, člověk je zdánlivě bez viny, ale platí daň za svou 

životní pasivitu. 1mbunche je krokem k sebedestrukci, snaha zcela otupit své 

smysly, uzavřít se do sebe a zbavit se nutnosti komunikovat s okolím. 

Vyvrcholením vnitřního souboje tmy a světla je konečná scéna v pytli. 

Mudito je zprvu se svou nově nabytou existencí smířen, znovunalezl alespoň 

jakousi identitu: 

Znovu jsem nabyl jistoty. Mé myšlenky nalezly řád a směřují ke dnu mé 

průzračné bytosti, kde je světlo zbavuje posledních obava zakotvených dvojsmyslů: 

jsem tento balíček. .. Vím, že to je jediná forma existence ..... zde uvnitř jsem byl 

odjakživa v bezpečí, pánem vypouklého prostoru, který je mi ideálním úkrytem a 

pánem. 

CHe recuperado mi claridad. Se ordena mi pensamiento otra vez y cae hasta el 

fondo de mi transparencia dode su luz desentrafía los últimos miedos y 

ambiguedades enfundadas: soy este paquete .... Sé que esta es la única forma de 

existencia .... estoy a salvo aquí dentro de esto de dónde jamás he salido, duefío de 

esta oquedad que me aloja perfectamente porque ella es mi duefía.i6 

Mudito dosáhl jisté harmonie v úzkém životním prostoru vymezeném 

pouze jemu. Nicméně tento soulad je pouze dočasný, neboť je zvenčí narušen 

cizí přítomností. Neznámý vetřelec venku vyvolá v Muditovi touhu nabýt 

zpět své smysly, vidět světlo a především bytost, jejíž existenci pouze tuší. 

Vší silou se snaží roztrhnout pytel a dostat se ven, ale ruce stařeny zašívají 

každý centimetr jeho nově nabyté svobody a stále zmenšují uzlíček kolem 

jeho těla, až nakonec s posledním stehem nezbývá jediný otvor: "balíček je 

malý a dokonalý" ( ... el paquete es pequefío y perfecto.)37 

35 VIDAL, Hernán. José Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos. San Antonio de 
Calonge: Aubí, 1972, s. 193 

36 0 , s.382 
37 0 , s.384 
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Posledním stupněm redukce v nicotuje spálení balíčku. Po vyhasnutí ohně 

je popel rozprášen a pod mostem nezbude nic, jen černá skvrna, kterou po 

sobě oheň na kameni zanechal. lncinerace je rituálem opět dvojznačným: 

oheň na jedné straně poskytuje teplo, na druhé straně jeho žár dokáže vše 

pohltit. Je životadárný i smrtonosný, projev božského i démonického. 

Symbolizuje očistu - řecký pyr, oheň, dal v latině vzniknout slovu purus 

(čistý). Ovšem tato vznešená očistná ceremonie je degradována svým 

pozadím: jako kulisa jí slouží smetiště pod mostem. Zde babka pálí bez 

rozmyslu všechno haraburdí, jen aby jí dalo trochu tepla. Mudito se tak 

znovu stává nástrojem v cizích rukou, veškerou jeho energii proměněnou 

v oheň pohltila zkřehlá stařena. 

Opět je nasnadě paralela s předešlými romány, kdy vrcholné okamžiky 

ztráty identity byly svými okolnostmi degradovány a zesměšněny: předčasná 

smrt Elisity, potupné zabředávání Chepy do bahna, Jerónimovo znetvoření. 

Imbunche 

Analýzou motivu imbunche se zabývá Adriana Valdésová, která jej chápe 

jako klíč k interpretaci vztahů v Obscénním ptáku noci. Vymezuje tři jeho 

základní aspekty. Verbální aspekt úzce souvisí s mýtem, v románu stále se 

opakující: "říká se" (se dice).V této mýtické vrstvě se objevuje motiv 

imbunche vůbec poprvé. Valdésová si všímá gramatické osoby, převážná 

většina textů přímo se vztahujících k tomuto motivu je psána v první osobě 

v přítomném čase, což znásobuje pocit přímého kontaktu s existenciální 

úzkostí. Slovo je nabyté mocí do té míry, že můžeme položit rovnítko mezi 

masku a identitu: "stačí vzít na sebe masku, abychom byli osobou .. .identita 

není nic jiného, než maska ... ,,38 Stačí mluvit za někoho, abychom se jím 

stali, prostupnost postav se realizuje díky uhrančivé moci slova. Nejistota 

gramatické osoby odráží nejistotu identity jako takové. Destrukce Jerónima, 

lnés i samotného Mudita se realizuje skrze slovo. Valdésová poukazuje na 

38 "basta con asumir la máscara para asumir la persona .. .la identidad no es otra cosa que una 
máscara ... " VALDÉS, Adriana. El "imbunche". Estudio de un motivo en EI obsceno pájaro 
de la noche. In: José Donoso: la destrucción de un mundo. Buenos Aires: Femando García 
Cambeiro, 1975, s. 135 
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poslední scénu, kde Mudito - imbunche promlouvá v první osobě zevnitř 

uzavřeného prostoru. Jeho zánik je pak dovršen změnou pohledu, který se 

přesouvá ven a první osoba je vytěsněna osobou třetí: "balíček je malý a 

dokonalý" (el paquete es pequefío y perfecto). 

V kapitole o syntaktickém aspektu se Valdésová zabývá kombinací 

imbunche s jinými motivy. V tomto ohledu je imbunche především metafora 

dvojího vztahu, uzurpátora a kořisti, utlačovatele a utlačovaného. Na tomto 

vztahu staví následující paralely: 

Jerónimo : Mudito (nebo Inés, nebo Peta Ponce) 

páni: služebnictvo (patrones: sirvientes) 

muži: ženy (hombres: mujeres) 

černí psi: žlutá fena (perros negros : perra amarilla) 

Mocenské vztahy submisivity a dominance, charakteristické pro 

předchozí romány, nabyly v Obscénním ptáku noci nového rozměru. 

Protiváhou skutečné autoritativní moci se stala okultní moc ponižovaných 

využívající svého pohledu "zezdola" k ovládnutí intimní složky uzurpátorů. 

Zdánlivá bezbrannost imbunche je jeho nejsilnější zbraní. 

Pojetí Valdésové narozdíl od analýzy Hernána Vidala odmítá rozlišovat 

mezi "reálnou" a fiktivní polohou díla, neboť chápe obě dvě složky 

komplexně především jako součást textu popírající zákony kauzality: "každá 

postava a epizoda se stává středem systému odkazů, které vznikají přímo 

v textu a vytváří situaci, kde každá událost, každá postava nabývá 

ambivalentní a zároveň přesný smysl. ,d9 

Konečně z hlediska sémantickéhoValdésová navrhuje dvě základní 

interpretace: první z nich by se dala nazvat "realistickou hypotézou" a blíží se 

Vidalově analýze: vidí Mudita jako autistu a jeho svět jako imaginární 

prostor vytvořený chorou myslí. Autorka ji nicméně sama odmítá jako 

ironickou a ambivalentní. Druhá hypotéza je "literární", kdy šílenství slouží 

pouze jako záminka k převrácení úhlu pohledu. Tento závěr se shoduje 

s interpretací samotného Donosa: převleky, travestité, bláznovství jsou 

39 " ... cada personaje y cada episodio se hace centro de un sistema de referencias que se 
suscitan en el texto mi srno y crean la situación en la cual cada hecho, cada personaje 
adquiere un sentido a la vez ambiguo y preciso." VALDÉS, Adriana. El "imbunche". Estudio 
de un motiv o en Ef obsceno pájaro de fa noche. In: José Donoso: fa destrucción de un 
mundo. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1975, s. 148 
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způsoby, jak narušit jednotu lidské bytosti: "rozbít jednotu psýché, ten 

strašný mýtus, který jsme si vymysleli,,4o Dostali jsme se tak k další 

ambivalentnosti imbunche: jednota versus rozklad. Na jedné straně je tato 

bytost (či ne-bytost) dokonalým celkem, na straně druhé je důsledkem 

kompletního rozpadu osobnosti. 

Pohled a sex jako nástroje moci 

Hovořili jsme o koncentraci moci v souvislosti s imbunche. 1mbunche je 

vyvrcholením snahy umrtvit sebe sama. Jaké pohnutky vedou Humberta k 

takové sebedestrukci? Mezi jeho jednotlivými metamorfózami: Mudito -

žlutá fena - dětátko, upoutají čtenáře dva konstantní prvky: pohled a pohlavní 

úd. Oba mají společné to, že jsou nástroji moci. Pohled má moc uhranout, 

pohlavní úd pak značí mužskou sílu, která se zmocňuje ženy. S pohledem 

jakožto podmínkou sexuálního aktu jsme se setkali již v Místě bez hranic. 

V Obscénním ptáku noci Humbertův závistivý pohled zpečeťuje 

dokonalost JerÓnima. Dává vyniknout jeho velikosti a síle, stvrzuje jeho 

totožnost. Lidská existence je podmíněna právě přítomností cizího pohledu, 

který ji legitimizuje. Proto má Humberto pocit, že neexistuje, neboť je vždy 

pozorujícím, nikdy pozorovaným. Nejprůkaznější existencí je fotografie, 

neboť umožňuje rozmnožit podobu člověka a "dát ji do oběhu" 

prostřednictvím novin a časopisů. Donoso se tímto způsobem dotýká 

aktuálního problému medializace. Humbertův otec, zástupce střední vrtstvy, 

považuje za skutečné pouze osoby, jejichž tvář byla zvěčněna v novinách. 

Slabozraký Penaloza je považuje za idoly. Jeho zaslepení je podobné 

zaslepení Japonesity, která rovněž trpěla metaforickým zhoršením zraku. 

Tisk v románu plní ještě jinou funkci, staré novinové články zaplavující 

prostory konventu představují mrtvou historii, která zde uvnitř nabývá 

nových rozměrů. Sdílejí osud cetek zabalených do krabic. Zdi cel polepené 

40 RODRÍGUEZ MONEGAL, Emir. José Donoso: la novela eomo happening: una entrevista 
sobre El obseeno pájaro de la noehe. Revista Iberoamericana, julio-dieiembre 1971, v.37, 
núm. 76-77, p. 517-536 (online) Dostupné z: 
www.arehivodeprensa.edu.uy/r monegal/bibliografia/prensa/artpren/iberoamer/ ... s.6 
"Deshaeer la unidad psicológica, ese mito horrible que nos hemos inventado." 
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starými novinami plnými hrůz a revolucí stvrzují status Domu jako 

odkladiště toho, na co by lidstvo chtělo zapomenout. 

Výjimkou je lnésina kobka, kde je spodní "hrůzyplná vrstva" překryta 

novým pěkným nátěrem. Dvě rozdílné na sebe navrstvené plochy odrážejí 

lnésinu dvojí podobu. Šaty a kosmetické přípravky překrývají lidskou tvář, 

která se obnažená v ničem neliší od vrásčitých obličejů stařen. lnés se 

v konventu ve snaze být sama sebou postupně této krásné slupky zbavuje. 

Sexuální symboly jsme měli možnost analyzovat již v předchozích 

románech: v Korunovaci dvojice Mario - Andrés, v Tuto neděli Chepa -

Violeta, Álvaro - Maya, v Místě bez hranic dvojí poloha Manuely. 

V Obscénním ptáku noci jimi jsou Humberto a JerÓnimo. Humberto: 

potentní, ale bez příležitosti svou mužnost prokázat, Jerónimo: neschopný 

zplodit potomka. Jeho silný úd je stejně jako celá jeho dokonalá osobnost 

podvodem. V Humbertových halucinacích je Jerónimo natolik závislý na 

jeho pohledu, že se bez něj při aktu lásky nedokáže obejít. Doprovází jej na 

eskapádách do vykřičených domů a asistuje i početí Boye. Pohlavní úd je 

následně jediný zcela funkční Boyův orgán. 

Sex plní ještě jinou funkci, je rituálem vedoucím k odhalení sebe sama: 

lnés -Peta, Jerónimo - Humberto si při něm vyměňují role. Pohlavní akt je 

rovněž rituálem a může za jistých okolností plnit stejnou funkci jako 

náboženské "vytržení". Nad podobností lásky a náboženství se zamýšlí 

Octavio Paz v eseji Luk a lyra: 

Podobnosti mezi láskou a poznáním posvátného nejsou jen čistě náhodné. Jsou to 

akty vyvěrající z téhož pramene. Je to skok a úsilí dosáhnout druhého břehu 

v různých rovinách existence ...... Láska nás ohromí, vytrhne z nás samých a vrhne do 

něčeho povýtce cizího: do jiného těla, jiných očí, jiné bytosti. A jenom v tom těle, 

které není naše, a v tom nenapravitelně cizím životě můžeme být sami 

sebou ... Chvíle nejúplnějšího odcizení je chvíle úplného znovudobytí naší bytosti.41 

Humbertova touha po lnés je snahou poznat sám sebe, spatřit odraz své 

tváře v cizím pohledu a ujistit se o své existenci. 

41 PAZ, Octavio. Luk a lyra. Praha: Odeon, 1992, s. 116, přel. Vladimír Mikeš 
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Symbolem moci a sexuální potence par excellence je papírová maska Obří 

hlavy (Cabeza del Gigante). Ta se stává díky Muditově obrazotvornosti 

nástrojem k ovládnutí Iris, jedné ze schovanek, v určitém smyslu rovněž 

lnésinou dvojnicí, a následně samotného JerÓnima. Epizoda s Obří hlavou je 

jakousi obměnou jiné scény vykonstruované Muditem, pohlavního aktu lnés 

s Humbertem. 

Samotný název masky tlumočí stále stejnou Muditovu touhu po 

společenském uznání a moci. Moc koncentrovaná v papundeklu je nicméně 

přechodná a křehká, jak o tom svědčí i destrukce masky . 

. .. Aniceto mě kopl přímo do obličeje, jeho noha se mi zaklesla do rozšklebeného 

masa, které na oplátku vězní toho, kdo usiluje o mou zkázu, opět j sem bez tváře, mé 

rysy se začínají rozpadat, mizí, sotva vidím pošlapanýma očima, oslepnu docela, ne, 

ani to ne, nic ze mě nezůstane. Aniceto s nohou v mé tváři se vydává na pochod, 

pošlapává mě zevnitř, kulhá, my ostatní se válíme smíchy. 

( ... Aniceto me da una patada en medio de la cara, su pie se incrusta en mi came 

desgarrada que apresa ese pie que me está deshaciendo, ya no tengo rostro otra vez, 

mis facciones han comenzando a disolverse, van a desaparecer, apenas veo con mis 

ojos trizados, voy a quedar ciego, pero no ciego porque nada de mí va a quedar. 

Aniceto comienza a andar con su pata metida adentro de mi cara, me pisotea por 

dentro, cojea, los demás nos retorcemos de la risa .. f2 

Scéna je zajímavá i z jiného hlediska, střídá se zde totiž pohled vypravěče 

- Mudita, který jednak sleduje dění zpoza masky, respektive jako by maskou 

byl, tudíž cítí ve tváři Anicetovy kopance, zároveň je ovšem i přihlížejícím a 

směje se spolu s ostatními. Bolest a radost se mísí v autodestruktivním 

prožitku. Tato vrtkavá identita provází Mudita i dalších metamorfózách. Jeho 

osobnost je naprosto prostupná, jediné, co spojuje jednotlivé transformace, je 

pohled. Oči se dívají skrze masku Obra, pohled žluté feny přihlíží souloži 

lnés s Jerónimem, pohled je pravou podstatou jeho existence, do něj 

koncentruje veškerou svou sílu založenou na závisti a zášti. Jedině 

imbunchizace je způsob, jak se pohledu zbavit: 

42 0, s. 138 
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... zašijte mě celého, nejen prahnoucí ústa, také a především oči, pohřběte jejich 

moc hluboko pod víčky, ať nevidí, ať on je nikdy nevidí, ať svou moc zničí 

v temnotách, v nicotě, ano, zašijte mi je, stařeny, tak zanechám Jerónima zcela 

bezmocného. 

( ... cósanme entero, no sólo la boca ardiente, también y sobre todo mis ojos para 

sepultar su potencia en la profundidad de mis párpados, para que no vean, para que 

él no los vea nunca más, que mis ojos consuman su propio poder en la tinieblas, en 

la nada, sí, cósanmelos, viejas, así dejaré a Jerónimo impotente para siempre.)43 

Bez Muditova závistivého pohledu postavy nemají další důvod k existenci. 

Mudito ze svého statutu tvůrce - vypravěče má právo kdykoli skoncovat se 

svým světem chimér. 

43 O, s.123 
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Útěky a návraty 

Na začátku své práce jsem se pokusila zařadit Donosovo dílo mezi romány, 

jejichž hrdina střídavě svou identitu skrývá, střídavě ji vydává všanc a 

konfrontuje ji s identitami druhých. Při tomto hledání je zmítán touhou prchat 

z ochranného prostoru a znovu se do něj navracet. Při rozboru čtyř románů 

našeho cyklu jsme měli možnost analyzovat pohyb postav motivovaný 

různými pohnutkami, který nacházel svůj cíl, respektive pokoušel se jej 

nalézt, bud' uvnitř či vně prostoru. Překračování hranic je klíčovým 

momentem umožňujícím konfrontaci jednoho s druhým a může zastupovat 

rovněž pohyb v čase. 

Hledání identity se tedy uskutečňuje skrze prostor vykazující základní 

dialektiku vnitřního - vnějšího. Vnitřní prostory- dům, akvárium, kobka, 

imbunche jsou přístřeším identity a zároveň jejím vězením. Vnější prostory 

navozují strach z neznámého a hrají důležitou roli v objevování sebe sama 

v tom smyslu, že styk s cizím prostředím je impulzem k sebereflexi a stojí 

tudíž na počátku iniciační cesty, často rovněž na jejím konci, v tom případě 

znamená většinou smrt. 

Poetikou domu a vnitřního a vnějšího prostoru obecně se zabývá Gaston 

Bachelard ve studii La poétique de l'espace, ze kterého jsem již citovala. 

Jeho úvahy se týkají především snění, přičemž právě dům je dokonalým 

ochráncem snů. Bachelardovy úvahy čerpají z psychologie, zejména 

z Jungova pojetí nevědomí. Dům je v tomto smyslu prvním prostorem, se 

kterým dítě přijde do styku a proto jeho pojetí vědomí a nevědomí 

determinuje. Je "lůnem", do kterého se bude později vracet, ať již ve 

vzpomínkách či skutečně. Prostor má dle Bachelarda schopnost zastavit čas. 

Odmítá Bergsonovskou paměť zapisující trvání a tvrdí, že naše paměť 

potřebuje záchytné body, čili prostor, jakožto zadržitele vzpomínek.! 

! BACHELARD, Gaston. La poétique de l'espace. Paris: Presses Universitaires de France, 
1967, s. 27 
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Bachelard pojímá dům jako bytost vertikální a koncentrovanou. 

Vertikální, neboť místnosti jsou rozmístěny od půdy po sklep a 

koncentrovanou, neboť dům má svůj střed. Toto rozložení parafrázuje 

kosmogonické uspořádání. Sklep, temná část domu, je sídlem iracionality a 

nevědomí, jako takový je místem návratu k primitivním počátkům. Půda je 

blíže nebi, myšlenky jsou zde rozjasněny světlem a život je radostnější, neboť 

se může těšit z Boží milosti. 

Takovémuto rozložení sil odpovídají i obydlí Donosových románů. Sklep 

je obydlen služebnými ovládajícími temné síly, které využívají ke zmocnění 

se identity svých pánů. Veškeré dění ve sklepě se odehrává v rovině nereálné, 

intuitivní, pudové. Sestup do sklepa znamená sestup k našemu nevědomí. 

Zde se může odehrát cokoli, co se nahoře zdálo neuskutečnitelné. Sklep je 

vyhrazený nižším vrstvám, které mají blíže k primitivnímu světu svých 

předků. Jerónimo, bytost "výšin", se sklepu vyhýbá. Sestoupil do něj pouze 

jednou při návštěvě Pety Ponce a tato událost zůstala v jeho mysli jako 

známka něčeho nepochopitelného, rozumem nevstřebatelného. Sklep domu je 

nicméně základem, bez kterého se žádná stavba nedokáže obejít, odtud 

pramení závislost obyvatel horních prostorů na obyvatelích podzemí. 

Podzemí může být zároveň i centrem domu, jak je tomu v případě Domu 

duchovních cvičení, jehož středem je Muditova komůrka určená k adoraci 

zázračného dítěte skrytá před zraky ostatních obyvatelek. Celý dům je ostatně 

zasvěcen temnotám, neboť ven je možno vyhlédnout pouze z prvního patra 

kam je přístup zakázán. 

Své centrum má i Rinconada, je jím Boyovo patio (Patio del Boy), kam 

mají přístup pouze nahá monstra, nejbližší Boyovi opatrovníci. Střed je 

svatyní celého komplexu, místo, které Boye chrání před stykem s 

"normálními lidmi". Útěk Boye z Rinconady je něco jako pád Boha na zem. 

Dvojí poznání - své smrtelnosti a své ošklivosti jej přiměje k rozhodnutí 

nechat si vyoperovat příslušnou část mozku a vrátit se k vegetačnímu 

přežívání. 

Únik z domu znamená poznání, v Boyově případě nepříjemné. Nejinak 

tomu je i vostatních románech. Konfrontace s vnějším světem je pro 

Donosovy postavy šokem, kterému se snaží napříště vyhnout uzavíráním se 

do stísněných prostor. Andrés do svého pokoj e pod ochranná křídla své 
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babičky, Alvaro do pohodlí svého domu a vyčpělého vztahu se svou ženou, 

Manuela do bordelu poté, co zanechala kočovného života. Všichni podlehli 

iluzi jistoty a ochrany domovních zdí. 

Podíváme - li se na'qonosovská obydlí, zjistíme, že jejich struktura ve 

většině případech respektuje Bachelardovo vertikální schéma. V prvních 

dvou románech se setkáváme s ústředním prostorem domu rozčleněným dle 

důležitosti na pokoje pánů (Elisy, Andrése, Chepy, Álvara, lnés a Jerónima) 

obývajících první patro a přízemí vyhrazené služebným. 

Středem domu je nejintimnější zákoutí hrdiny: Andrésův pokoj nebo 

Alvarova koupelna. Do intimity domu rušivě zasahují vetřelci: Estela, Mario 

v Korunovaci, Mayo v Tuto neděli. Jejich vztahy s obyvateli domu 

nabourávají jejich ustavený řád a vedou k přehodnocení životních hodnot. 

Vytváří se vztahy, které popřípadě donutí hrdinu opustit rodinné sídlo a vzdát 

se ochranných křídel domu - Andrés se odstěhuje z domu, Chepa na konci 

románu utíká za Mayou. Hybatelem jejich pohybu je láska. 

V Místě bez hranic je situace jiná, neboť ochrannou zeď představují 

v určitém smyslu hranice celé vesnice. Příběh je vyprávěn z pohledu 

nevěstince, který má své místo na společenské periferii. Poskytuje minimální 

ochranu, proto Manuela své představy o bezpečí projektuje do Dona Aleja, 

jehož sídlo obklopené labyrintem vinic je tím pravým, nicméně rovněž 

iluzorním, přístřeším. Kroky Manuely v kritickém životním okamžiku 

směřují právě sem. Manueliným motivem k útěku je rovněž láska k "vetřelci" 

- Panchovi. 

Konečně v Obscénním ptáku noci nalezneme tři domy: Jerónimovo sídlo, 

kde se děj prakticky neodehrává, ale díky Muditovým halucinací víme, že 

jeho sklep obývá tajemná Peta Ponce. Jerónimo a lnés mají ložnici v 1. patře. 

Ve sklepě, do něhož J erónimo odmítá sestoupit, se odehrává sexuální scéna 

Humberto - Peta, která supluje dvojici Jerónimo - lnés. V tomto domě je 

Humberto Jerónimovým sekretářem, je tedy nablízku svému pánu, touží po 

jeho ženě, ale stýká se i s Petou, lnésinou náhradnicí. 

Dalším prostorem je Rinconada. Její členění je spíše horizontální, což 

odpovídá její labyrintické povaze. Jejím středem je, jak jsme již zmínili, 

Boyovo patio a okolo v koncentrických kruzích se nacházejí obydlí monster 

první až páté kategorie. Humbertovi zde přísluší místo svou povahou opět 
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dvojznačné: věž, která jej zároveň povyšuje, ale i izoluje. Je to jakási 

intelektuálská "věž ze slonoviny", projekce jeho spisovatelských ambicí. 

Zastává zde pozici prostředníka mezi lidmi a monstry. 

Dům duchovních cvičení je již svým statutem azylového domu a 

sirotčince prostorem, kde se koncentrují pouze nízké vrstvy. Jakousi autoritu 

tu představuje Matka Benita, ale spíše zde vládne anarchie stáří. Nicméně i 

zde se záhy vytváří elitní vrstva: sedm stařen se těší privilegovanému 

postavení, neboť se připravují na narození zázračného dítěte. Muditova 

komůrka se stala středem domu, jakousi svatyní, zvláště poté, co konventní 

kaple byla odsvěcena. Svatyně je nicméně umístěna ve sklepě, kam se denní 

světlo nedostane, což jí dává statut pokoutného čarodějnictví. 

Mudito má opět funkci výjimečnou, je jediným mužem v ústavu, ale 

dobrovolně se svého mužství vzdává, aby se proměnil v sedmou stařenu. Je 

prostředníkem mezi matkou Benitou a schovankami, jejich hlídačem, ovšem 

jen do té doby, než nad ním získají svou moc. Motivace Muditových přesunů 

Je obdobná, jako v předchozích románech: láska k lnés, naplnění 

spisovatelských ambicí, ale určitým způsobem jsou tyto motivy pouhou 

záminkou, neboť problém se přesouvá do obecné roviny, jsme svědky boje o 

moc "obyvatel sklepů" s "obyvateli výšin". Ti druzí, uzurpátoři opravdové 

moci, jsou "zezdola" zákeřně napadáni zbraněmi slabých: magií a čárami. 

Mudito své touhy realizuje skrze snění a zaříkávání. Nicméně ani sny nejsou 

s to se vyvíjet dle jeho představ, proto volí cestu destrukce vlastních 

myšlenek a ve formě imbunche se zcela světu izoluje. 

Při přesunech hrdinů zevnitř ven a obráceně hrají důležitou funkci dveře, 

dělící čára mezi vnitřním a vnější světem. Mudito úzkostlivě chrání klíče od 

konventu, které mu zaručují alespoň minimální respekt a vážnost. 

V okamžiku, kdy mu je stařeny seberou dochází k naprosté anarchii, neboť 

hranice padly a jako by se otevřela Pandořina skříňka, houfy babek se toulají 

ulicemi a přepadávají kolemjdoucí. Mudito ztrácí svou moc a nadále bude jen 

nehybným uzlíčkem, hračkou bez vlastní možnosti rozhodování. K podobné 

situaci dojde v Rinconadě. Humberto-dveřník je zde zárukou řádu, ostatně on 

je na poli fantazie jejím tvůrcem a architektem, proto po jeho útěku následuje 

opět zmatek, únik Boye a zánik. 
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Donosovy postavy nicméně nesměřují pouze ven, Mudito vyhozený z 

konventu se vždy nad ránem po noci plné útrap snaží vrátit zpět. Andrés se 

po krátkém pobytu mimo stěhuje opět do rodného sídla k babičce, Manuela 

se po nocích strávených oslavou svobody vrací zpět do bordelu. Pohyb není 

v žádné případě jednostranný. Bachelard popisuje oscilaci mezi vnitřním a 

vnějším následovně: 

Uzavřeni v bytí, budeme vždy nuceni jej opustit. Sotva z něj vyjdeme, budeme 

nuceni se do něj navrátit. Kruh, odbočka, návrat, to je bytí, růženec zastavení, nikdy 

nekončící refrén. Člověkje tak spirálovitý!2 

Ať ven či dovnitř, náš pohyb je kroužení, které nám znemožňuje dobrat se 

opravdového středu. Bytí člověka je spirálovité, tudíž nevíme, zda se středu 

blížíme či se mu vzdalujeme. Vnitřní a vnější prostor si navíc bez přestání 

vyměňují role. V souvislosti s prostorovou dialektikou Bachelard cituje Henri 

Michauxa a jeho báseň v próze L 'espace aux ombres. V ní duše, hledajíc 

svou jednotu, slyší ještě sama sebe jako ozvěnu zvenčí v okamžiku, kdy již 

neexistuje. 

Proměna v nicotu bude trvat staletí. Pověst a ozvěna budou jeho pokračováním 

v prostoru i čase. Marně se duše vzpíná z posledních sil, otáčí se ve víru konečného 

bytí. Bytí se kondenzuje a vzápětí rozptyluje, roztahuje a zase scvrkává. Prostory 

vně a uvnitř si jsou tak blízké, neustále připravené vyzvat se na souboj? 

Podobně jako Michauxova duše Mudito zašitý v pytli vnímá sotva 

slyšitelné šramocení a touží se prodrat ven. Jeho bytí rezonující jako ozvěna 

se prodlužuje neúnavným "říká se". 

1 "Enfermé dans l'etre, il faudra toujours en sortir. A peine sorti de l'etre il faudra toujours y 
rentrer. Ainsi dans l'etre tout est circuit, tout est détour, retour, discours, tout est chapelet de 
séjours, to ut est refrain de couplets sans fin. Et quelle spirale que l'etre de ľhomme!" 
BACHELARD, Gaston. La poétique de I' espace. Paris: Presses Universitaires de France, 1967, 
s. 193 (jedná se o vlastní překlad) 
3 "Sa néantisation durera des siecles. La rumeur de l'etre des on-dit se prolonge dans l'espace 
et dans le temps. En vain, ľiime bande ses dernieres forces, elle est devenue remous de ľetre 
finissant. L' etre est tour a tour condensation qui se disperse en éclatant et dispersion qui refluee 
vers un centre. L'en dehors et l'en dedans sont tous deux intimes; ils sont toujours prets a 
échanger leur hostilité." (jedná se o vlastní překlad) MICHAUX, Henri. L'espace aux ombres. 
Citováno podle: BACHELARD, Gaston. La poétique de l'espace. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1967, s: 196 
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Snadná záměna vnitřního a vnějšího má podle Bachelarda za následek 

zmatení individua. Ztráta hranic činí bytí nejisté vevnitř i venku. Dokud jsme 

mohli uzavřít bezpečí mezi čtyři stěny domu a nechat strach za dveřmi, byl 

náš úkol jasně vymezen a život měl cíl. Zpochybníme-li ovšem tyto dvě 

veličiny, přijdeme na to, že: "Strach nepřichází zvenčí, ani není tvořen 

starými vzpomínkami. Strach nemá minulost, ani psychologii ... Strach je 

samo bytí... Prostor je jen strašlivé vně-vevnitř." 4 Tento závěr je velmi blízký 

mottu Místa bez hranic: "Peklo nemá hranic, není to vyhrazené místo, neboť 

peklo je všude, kde jsme my a tady v pekle musíme zůstat." s 

Pohyb Donosových postav není vytyčenou cestou, ale zmatením 

blouděním vedeným strachem. Neklid je opouští pouze v mezních 

existenciálních situacích, po kterých obvykle následuje smrt - Manuela, 

šílenství - Andrés, rezignace - Chepa. Nejdokonalejším splynutím se svým 

bytím dosáhl Mudito. 1mbunche, "dokonalý balík", je metaforou izolace bytí 

uzavřeného do sebe a následně očištěného ohněm. Závěr Obscénního ptáka 

noci nicméně není v tomto ohledu jednoznačný. Nebýt okolností 

"incinerace", mohl by vyznívat pozitivně jako dosažení metafyzické 

proměny. Jeho popel je ale smíšen s haraburdím, které očistný rituál 

degraduje. 

4"La peur ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas faite non plus de vieux souvenirs. Elle n'a 
pas de passé. Elle n'a non plus la psychologie ... La peur est ici l'etre meme .... L'espace n'est 
qu'un horrible en dehors-en dedans." BACHELARD, Gaston. La poétique de l'espace. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1967, s. 196 
5 "El infierno no tiene límites, ni queda circunscrito a un solo lugar, porque el infierno es aquí 
donde estamos y aquí donde es el infierno tenemos que permanecer." DONOSO, José. Ellugar 
sin límites. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1970, s. 3 
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EI problema de la identidad en las novelas: Coronación, Este domingo, El 

lugar sin Umites y El ohsceno pájaro de la noche de José Donoso. 

En mi trabajo analicé el problema de la identidad en cuatro novelas de 

José Donoso que abarcan el período entre 1957 y 1970. Son las siguientes: 

Coronación (1957), Este domingo (1966), Ellugar sin límites (1967) y EI 

obsceno pájaro de la noche (1970). Las llamé el "ciclo chileno", basándome 

en una entrevista de Emir Rodríguez Monegal con el autor del ano 1971 en la 

que afirma que esas novel~s se nutren del pasado relacionado con sus 

recuerdos chilenos y anuncia su voluntad de abandonar 10 chileno y dejar 

inspirarse en el ambiente actual que le rodea, una actitud comprensible, 

puesto que desde el 1967 Donoso no vive en Chile. 

Me he dedicado ante todo al análisis de los personajes siguiendo tres 

líneas principales: 

1) el estudio de la identidad misma de los individuos que sufre 

fragmentación y desdoblamiento 

2) las relaciones entre los individuos, me concentré en los peronajes cuyas 

vidas son paralelas o un personaje es el substituto del otro 

3) la relación de los personajes con el autor: para este propósito me basé 

ante to do en Conjeturas sobre la memoria de mi tribu, una autobiografía 

escrita por Donoso. 

Mi objeto era seguir la evolución del terna a través de las novelas que 

aparentemente giran alrededor de 10 mismo, aunque siguiendo diferentes 

puntos de vista. Concluí que había una cierta gradación, patente en el 

tratamiento del terna que se interioriza y se sirve de menos en menos de un 

escenario real y va acompanado además por el cambio de la forma de 

escribir. 

De los trabajos críticos utilicé principalmente el de Hernán Vidal, José 

Donoso: surrealismo y rebelión de los instintos que es un acercamiento 

sicilógico y se basa en el punto de vista jungiano, en su teoría del consciente 

y inconsciente. La podemos aplicar a las cuatro novelas y encontramos 

siempre el mi srno esquema: la mente del hombre escindida entre la parte 

inconsciente y consciente de su ser. El consciente del hombre está oprimido 
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por las normas sociales, interiorizadas hasta tal punto, que se convertieron en 

parte integrante de su ser. El inconsciente, relacionado con los instintos, pide 

sin cesar su atención, pero el individuo 10 rehuye. Las normas parasitan en 

los instintos y éstos, marginalizados, dafian la armonía y coherencia del 

individuo, rebelándose. El hombre vive dos vidas: una vida social, debajo de 

la la máscara, y otra interior, generalmente turbada y atormentada. La 

desesperación se convierte en o bsesión, terna omnipresente en las novelas 

donosianas. 

El análisis de 10 consciente e inconsciente da el paso hacia el estudio de 10 

exterior e interior, de la apariencia y verdadero ser. Analicé el terna de la 

máscara esencialmente en la parte dedicada al Obsceno pájaro de Za noche. 

Traté de demonstrar cómo las dos facetas: la individual y la social se 

condicionan, una dependiendo de la otra. De esta manera el autor, relatando 

el problema del individuo, cuenta la historia de Chile, la lucha entre las clases 

bajas y altas, y viceversa, esa batalla le sirve como pretexto para contar la 

lucha del hombre contra sus fantasmas y obsesiones. 

Me concentré también en el escenario de las novelas que condiciona el 

desarrollo de la vida de los personajes y es la metáfora misma de la mente 

humana. Nos encontramos generalmente con una mansión familiar donde los 

amos y sirvientes conviven en una simbiosis tan estrecha que sus identidades 

respectivas se ven mezcladas. En EZ obsceno pájaro de Za noche esta 

simbiosis tiene su máxima expresión, puesto que los sirvientes, en el afán de 

gozar de una máscara social, se convierten en usurpadores de la identidad de 

sus amos. La casa, testigo de esas tensiones, es un espacio cerrado, a menudo 

laberíntico, con una función ambigua: protectora y opresiva. En ese laberinto 

el alma se busca y se pierde en el esfuerzo de llegar a su centro. 

El héroe adopta una actitud contradictoria hacia su casa, la huye en busca 

de libertad y regresa a ella en busca de amparo. Los momentos de cruzar la 

líne a entre la casa y protectora y el exterior amenazante son cruciales, es un 

viaje iniciativo en pos de la comprensión de sí mismo y de la vida. Sin 

embargo, la revelación, si se produce, se produce demasiado tarde, 

generalmente cuando el individuo se precipita hacia la muerte. 

En el análisis de los espacios interno s y externos me basé ante todo en el 

trabajo de Gaston Bachelard: La poétique de ľespace. Bachelard ve esos 
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espacios como esencias apriori inestables cuyos papeles se intercambian sin 

cesar. Desde esta óptica podemos ver los ir y venir de los héroes donosianos 

en el espacio como un labor continuo y eterno, un afán a la vez perpetuo y 

vano que corresponde al escepticismo final de sus novelas. 

Desde ese punto de vista es EI obsceno pájaro de la noche la novela que 

mejor representa el dicho vaivén. Su clave está en la metáfora del imbunche: 

un ser completamente cerrado, replegado en sí. 1mbunche es en cierto modo 

la solución del problema de la doble identidad planteado en las cuatro 

novelas. Después de la fragmentación y el desdoblamiento, nos encontramos 

con un ser mínimo, que apenas es, pero que a pesar de ello goza de una 

unidad y poder sorprendente. 

Metáfora de 10 oculto, el imbunche se nutre del rencor de los oprimidos y 

ejercen gracias a esa fuerza su poder mágico en sus amos. El oprimido y 

opresor intercambian sin cesar sus papeles. Las clases altas gozan del poder 

real y viven a expensas de las clases bajas, éstas, sabiendo que no pueden 

luchar abiertamente contra aquella opresión, se sirven de la magia, del poder 

de la palabra y mirada, para apoderarse de la identidad de sus amos. EI 

imbunche concentra en sí todo el poder mágico de los pobres. Sin embargo, 

igualmente este "paquete perfecto" tiene todos los vicios de un espacio 

cerrado. En un momento dado, la cohesión se pervierte en prisión y~~ poder 

en impotencia. Donoso nos lleva a un callejón sin salida, una esperanza 

convertida en desilusión es la única solución de sus novelas. 
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The question ofidentity in Donoso's novels: Coronación, Este domino, El 

lugar sin limited and El obseeno pájaro de la noehe 

My work treats the problem of identity in four of Donoso' s novels: 

Coronación, Este domingo, El lugar sin límites and El obsceno pájaro de la 

noche. I have called them "the chilean cycle" for the reason that Chile is still 

their scene. Between 1967 - 81, Donoso lives in Spain, so naturely his work 

is inspired by a different background. 

The problem of identity is for a1l of them a common denominator. It 

appears on the first point of vue like the individual problem of the humant 

beeing, however it is condicioned by the social relations. Besides, it pursues a 

certain graduating tendency, it is more and more urgent, like we can observe 

it in the treatment of the protagonists. This evolution is also ref1ected in the 

form of the novels which issues from the realism and approches more and 

more of the experimental novel. 

From this point of vue, the first novel, Coronación, is the most realist, 

each person preserves his individuality, but already here we can trace the 

paralels between the protagonists, the base of the futures doubles. Donoso 

regards identity like not unified entity, and the fragmentation of "leh" is 

manifested in two main manners: paralel lifes of various persons, or man 

suffering of disjonction between the conscious and unconscious part of his 

mind. The protagonist of Coronación, Andrés, suppressing his natural 

sentiments, is finaly a victime of his excessive reasonability and becomes 

mad. 

Este domingo is the most autobiografic of the cycle, so also true to the 

realistic background. The novel criticises the excessive sens of charity which 

was caracteristic for Donoso' s mother. The paralel s between the protagonists 

appear more clearily and schematicaly, we see each person like a substitute of 

another, a fact which conduces to the perturbations in the human' s minds and 

causes an a1lienation of the protagonists: the couple Chepa and Alvaro. The 

charity of Chepa is only the consequence of the absence of true love and 

finally almost causes her dead. 

El lugar sin límites presents the problem of identity from another point of 

vue, his protagonist Manuela is a travesty: women in the body of man. The 
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figure of travesty serves to Donoso to re:flect the defects of the paternalistic 

society based on the image of a "macho". Manuela, the only beeing in the 

novel capable of the true sentiments is its victime. 

With EZ obsceno pájaro de Za noche the theme of identity culminates. The 

problem is interiorized, concentrated in the human' s mind in a form of 

fantasies and obsesions. We can hardly distinguish between the reality and 

the fiction, between one or another person. The main protagonist, or 

protagonists are the sume of various identities: Humberto, Jerónimo, Mudito 

and are partly the invention of the first one, the young writer. The projection 

of Donoso' s terrors and depresions, various crises which Humberto suffers 

are the battle against his fantasmas and obsesions, againts himself. The 

consequence of this struggle is an autodestruction, the only possible manner 

how to destroy them. 

The split personality 1S lil aU of the novel s the result of social codes 

creating the rude system ofrules with man observes and which are adopted as 

a part of his "coUectif consciousness" The true unconscious sentiments are 

opressed, but perturbate a human' s mind and become more and more urgent, 

tiU they outgrow in an obsesion. 
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