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Anotace: 
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interpretaci postavy oblíbence či pobočníka diktátora jako figury klíčové pro 
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SOBRE HOMBRES CAZADORES DE HOMBRES 
PUEDO ASENTAR MI GOBIERNO. NO HABRÁ NI 

VERDADERA MUERTE NI VERDADERA VIDA. 

JSEM SPOKOJE~JESTLIŽE MOHU ZALOŽIT SVOJI vLÁDu 
NA MUŽÍCH, KTEŘÍ JSOU LOVCI LIDi I NEBUDE ANI 
SKUTEČNÉHO ŽIVOTA, ANI OPRA VDOVÉ SMRTL 

Miguel Ángel Asturias, Pan prezident 
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ÚVOD 

o ZLU, NÁBOŽENSTVÍ A ROMÁNU O DIKTATUŘE 

"entre las sombras de la noche y junto a lm chano de sangre se alzó la dictatura más 

mlel en la historia de América <J 

"me:::} stíny nod a JJedle louze kJ7Je JJ)lJJstala ne;krutě;Jí diktatura v historii Ameriky ,,2 

Násilí a náboženství vždy tvořilo a tvoří zvláštní spojení, které postihuje 

všechny epochy a všechny společnosti. Tak, jak se píše v literatuře Starého 

Zákona, kmenové a primitivní společnosti musely obětovat členy své vlastní 

komunity, když neměly k dispozici otroky či nepřátele, aby uspokojily 

neúprosného a tyranského boha, ktelf neustále vyžadoval důkazy 

poslušnosti a podřízenosti svého lidu. Tyto první lidské oběti byly později 

symbolicky nahrazeny oběťmi zvířecínu; tak například tele nebo jehně bylo 

obětováno Msto "nevinných" či prvorozených, což později mohlo 

vyjadřovat nejen podřízenost lidu svým bohům, ale také krutost, se kterou si 

právě tito bohové vyvíjeli svou autoritu3
. Je tedy důležité zavést pojem 

"moci", abychom porozuměli v celé své složitosti zákonitostem, ve kterých 

náboženství používá násilí k dosažení svých cílů, a násilí, z určité části, 

užívá náboženský jazyk, aby dalo závažný rozměr tomu, co představuje; 

v mnoha případech se jedná o skutečný seznam perverzí. 

I ~Antonio José de Irisarri. Hzjto17a dej Perúlc!ito Epamillolldas dej Cauca. Guatemala: Ed. 
1Iinisterio de Educación Pública, 1951, s. 29. 
2 Pokud nem uveden překladatel, jedná se o vlastní překlad. 
3 Girard René. La vioJellcia y Jo sagrado. Barcelona, Editorial "\nagrama, 1983. 
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La prevención religiosa puede tener un carácter violento. La violencia y 10 

sagrado son inseparables. La utilización "astuta" de deterrninadas 

propiedades de la violencia, en especial de su aptitud para despalzarse de 

objeto en objeto, se dis1mula detrás del rígido aparato del sacrificio ritua14. 

Náboženská kázání mohou mít násih1ý charakter. Násilí a svatost jsou 

neoddělitelné. "Vychytralé" užívání určitých vlastností násilí, hlavně 

tendence šířit se z místa na místo, se uh-ývá za přísným aparátem 

rituálního obětování. 

V tomto smyslu úzkého vztahu násilí a náboženství tak důležité dílo 

hispanoamerické literatury jako je Pan p reJ i den t (1946) od Miguela 

Ángela Asturiase, považované za základní dílo románu o diktatuře (novela 

de la dictadura) a za jeden z průkopnických textů magického realismu, 

představuje skutečné verbální mistrovské dílo, kde se v hrůzném 

trojúhelníku setkaly moc, násilí a náboženství. 

Není tedy náhodou, že Tohil, maysko-quichéský bůh války a ohně, 

se kterým se v lmize ztotožňuje pan prezident Gediné a univerzální označení 

diktátora v celém románu), nevyžaduje popravy, ale lidské oběti. 

Bezprostřednost a nesmyslnost násilí jsou obohaceny nepřímostí a 

závažností náboženské sféry. Poprav·y přeměněné v obětování přestávají být 

náhodami v životě lidí a stává se z nich jeden z nejčastějších nároků bohů a 

jejich knězů. 

Tyto úvahy se snaží zachytit význam, kterého dosahuje náboženský 

filtr v určitém typu literatury, která pojednává o temných hlubinách moci, 

jak se to děje například ve zmíněném Asturiasově románu, v 

Pod Z i m II pat r i a r (' hy od Garda Mátqueze či v románu Vargase Llosy 

K o Z! o 7) aJ! a 7) 12 o J ť. Tato tři díla mají společné jednak to, že všechna 

patří do tak zvaného románu o diktatuře, a poté, což je zásadní pro tuto 

i Tamtéž, s. 27. 
5 Camacho Delgado J osé .Manuel. V!adimiro jV1o/ltesitzos o La santidad de! ofidio en Grandes 

miradas, de A!ollso CHeto. Universidad de Sevilla, 2006. 
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práci, ve všech se vedle diktátora objevuje také jeho pobočník, "favorit", 

pravá ruka, osoba nejdůležitější z diktátorova okolí. V této práci se budeme 

věnovat rozboru této postavy v prvních dvou zmíněných dílech. 

Problematice diktátora jako hlavní postavy v románu o diktatuře se 

věnovalo již mnoho autorů, literárních kritiků a vědců. Tento druh románu 

můžeme považovat za zcela výjimečnfT a vlastní jihoamerickému kontinentu 

už jen proto, Že takovou výpověď o diktaturách v jiné literatuře téměř 

nenaleznelne. 

S tímto je spjatá i obtížnost překladu názvu tohoto románu "novela 

de la dictadura" či možná ještě častějšího označení ve španělštině "novela 

del dictador" do českého jazyka, jelikož v naší klasifikaci samotná kategorie 

"diktátorský román" neexistuje. Výraz překládáme tedy způsobem co 

možná nejvěrnějším originálu, a tedy jako "román o diktatuře" nebo 

"román o diktátorovi". 

Samotný diktátor ve zmiňovaném romanu, ale i v represivnún 

mechanismu autoritářských režimů, je zcela nepochybně nejdůležitější 

postavou, ovšem není postavou jedinou. V literárním světě diktatur se 

setkáváme také s postavou fa7JOrita, kata, pravou 111kou diktátora, ktel-Ý ho 

doprovází, věrně mu slouží a právě on je tou osobou, která ve skutečnosti 

zabíjí, mučí a týrá; rovněž je katem, který stojí za hrůznými krvavými akty, 

vykonává nejtvrdší rozkazy tyranie, důkladně pronásleduje a stíhá nepřátele 

pana prezidenta a udržuje pořádek režimu svou krutostí a tvrdostí, které má 

nařízené. F(7)orit, ve španělsky psané literatuře někdy označován též jako 

de!ftn, je muž vehni pevného řádu, ktel-Ý zaručuje vykonávání moci, když je 

diktátor v ústraní. Je zároveň informátorem a zpravodajem, což z něj dělá 

skutečného "detektiva", psa vycvičeného k pátrání a stopování, schopného 

vyslídit možná povstání a útoky proti nastolenému režimu. Múuo to, že je 

informátorem a diktátorovým důvěrníkem, de!fžn v hispanoamerickfTch 

vojenských režimech zaujúná postavení již zmíněného kata realizujícího 

nejšpinavější práce represivní politiky proti jakémukoli pokusu o vzbouření. 
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Jsou to postavy vzbuzující hrůzu a strach a dalo by se říci, že jsou to i 

postavy v jistém smyslu "mýtické", jelikož je o nich pramálo známo a 

vykonávají svou práci v té největší temnotě, snaží se udržet si anonymitu 

svých jednání, aby tak chránili metody své práceG
• 

Delfžni a fClIJorité mají jednoduch}T přístup k diktátorovi. Jsou to jeho 

sekretáři, důvěrníci, poradci, písaři, společníci nebo doprovodci. V literatuře 

můžeme konkrétně mluvit o postavách Patina v románu Yo el Supremo (Já, 

nej7!Yššíj autora Augusta Roa Bastose; Romualda v románu Un día con JU 

Excelencia od chilského autora Fernanda Jereze; doktora Peralty 

v Carpentierově díle El recttrJo del método (Nápra7Ja dle metocjy) či Tadea 

Requeny v románu iv1tterteJ de perm od Francisca Ayaly. Tyto postavy mohou 

v jistých chvílích přijmout odpovědnost za potlačení jakéhokoli typu 

povstání všemi možnými metodami. Dle José Manuela Camacha Delgada, 

profesora Univerzity v Seville a specialisty na hispanoamerickou literaturu, 

je to právě tento moment, kdy se z de/jžm! afaJJoritZ! stávají katl 

Ať se to zdá jakkoli paradoxní, kat je v podstatě utlačující dělník; 

pracovník, který se výhradně specializuje na nejrůznější metody mučení, 

fyzického i psychického. Jeho úsilí, přísnost a sebezapření z něj dělají 

skutečný "vzor profesionality"; mravence, který žije pro diktátora, 

nepotřebuje politické ani materiální prebendy, a kte17 končí v literárním 

světě parodovaný jako prototyp svatosti. S tímto se setkáváme hlavně v 

díle García Márqueze Pod:<jm patrianJ!y. Dokonce sám jeden z vypravěčských 

hlasů říká starému patriarchovi: "J osé Ignacio Sáenz de la Barra, una vida de 

santo"S, "žije jako světec,,9. 

Tradice diktatury jako vládnoucího režimu Je v Jižní Americe 

největší na světě. Obdobně se vytvářela vzrůstající a progresIvní 

(, Caravelle. Cahiers du j\;londe Hispa/lique et Luso-Bresilien. Universidad de Toulouse, 2003, číslo 
81, s. 203. 
7 Tamtéž, s. 203. 
H Garda Márquez Gabriel. El otono del patriarm. ]\íondadori, Barcelona, 1999, s. 255. 
Všechny další citáty jsou z tohoto vydálÚ. 
9 Garda Márquez Gabriel. Podzjm patriarcly. Přeložil Josef Forbelskfr. Praha: Odeon, 2005, 
s. 173. Všechny další citáty jsou z tohoto vydání. 
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demokratizace zemí jako Argentina, Chile, Paraguay nebo Uruguay, zároveň 

se také rodila jejich roztříštěnost. Dále se formovaly jejich mocné represivní 

infrastruktuty, jejichž rozsah se neomezoval pouze na státní hranice, ale 

v mnoha případech se rozšířil jejich vliv do dalších, též diktátorských zemí. 

Odlišné soudní procesy otevřené na konci devadesátých let prokázaly vehnl 

úzký vztah mezi různÝlnl diktaturalnl Jižní Ameriky. Mohli bychom 

v některých případech mluvit o údělu "latinskoamerické pandiktatury", 

která zažila svůj zářivý moment v sedmdesátých a osmdesátých letech. 

ZlnlZení, únosy, znásilnění, popravy, vydírání a nekonečně mnoho dalších 

právních nespravedlností proměnily mnohé z těchto zemi v opravdové 

hrůzy civilizace iii. 

III Caravelle. Cahiers clu j\IJ.olZcle Hispanique et Luso-Bresi!ien. Cit. d., s. 204. 
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1. MEZI MÝTEM A SKUTEČNOSTÍ 

"Un problema muy serio que nuestra realidad desmesurada plantea a la literatura es el 

de la ins7ificiencia de las paiabra/ '. " 

"Velmi vá:{jzý problém, ktery vyslO1Jltje naIe nezměrná realita literatuře,je nedostatek 

slOl). " 

Gabriel García Márquez 

V tomto světě skutečnost překonává fikci. Svědčí o tom mnohé události, 

jako např. když Trujillo jmenoval svého syna plukovníkem celé armády, 

když mu byly čtyři roky; a poté generálem v jeho dvanácti letech. Dále 

případy původců ohromného násilí a útlaku, jako je případ Adolfa Scilinga 

v Argentině, či souvislý proces proti Humbertu Gordónovi, pravé ruce 

Pinocheta a šéfa CNI (Central Nacional de Inteligencia); příšernosti 

spáchané obávanou institucí Escuela de Mecánica de la Armada, v letech 

1976 a 1983; tzv. lmelos de la muerte (lety smrti), jejichž jediným záměrem bylo 

hodit do moře údajné vzbouřence diktátorského režimu, aby je sežrali 

žraloci12
• 

A tak násilí, vydírání, nátlak, protekcionářství a cenzura se stávají 

běžnými a každodennínu prostředky systému, který na represi staví svou 

ideologii. Proto se diktátor obklopuje celou řadou dalších tyranů a katů, se 

kterými vykonává nejšílenější a nejpřehnanější plány, které se stávají 

skutečnou sérií hrůz. 

Postavu diktátora vnímá Gabriel García Márquez jako "animal 

nlÍtológico", ("mytologické zvíře"), které zplodila Latinská Amerika. 

V jednom ze svých novinářských článků sepsal kolumbijský spisovatel 

II Garda Márquez Gabriel. Notas de prensa 1980-84. ~Iondadori Espana, 1991, s. 119, ,,/l{go 
más sobre literatura y realidaď: 
12 Caravel/e. Cit. d., s. 205. 
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nejrůznější krutosti a výstřednosti hispanoamerického diktátora, které ho 

velmi inspirovaly pro pozdější stvoření svého patriarchy. 

Durante casi diez anos leí to do 10 que me fue posible sobre los dictadores 

de América Latina, y en especial del Caribe, con el propósito de que el 

libro que pensaba escribir se pareciera 10 menos posible a la realidad. Cada 

paso era una desilusión. La intuición de Juan Vicente Gómez era mucho 

más penetrante que una verdadera facultad adivinatoria. El doctor 

Duvalier, en Haiti, había hecho exterminar los perros negros en el país, 

porque uno de sus enemigos, tratando de escapar de la persecución del 

tirano, se había escabullido de su condición humana y se había convertido 

en perro negro. El doctor Francia, cuyo prestigio de ftlósofo era tan 

extenso que mereció un estudio de Carlyle, cerró a la República del 

Paraguay como si fuera una casa, y sólo dejó abierta una ventana para que 

entrara el correo. Antonio López de Santana enterró su propia pierna en 

funerales espléndidos. La mano cortada de Lope de Aguirre navegó río 

abajo durante varios días, y quienes la veían pasar se estremedan de 

horror, pensando que aun en aquel estado aquella mano asesina podía 

blandir un punal. Anastaslo Somoza Garda, en Nicaragua, tenía en el patio 

de su casa un jardín zoológlco con jaulas de dos compartimentos: en uno, 

estaban las fteras, y en el otro, separado apenas por una reja de hierro, 

estaban encerrados sus enemigos políticos. IVIartines, el dictador teósofo 

de El Salvador, hizo forrar con papel rojo to do el alumbrado público del 

país, para combatir una epidemia de sarampión, y había inventado un 

péndulo que ponía sobre los alimentos antes de comer, para averiguar si 

no estaban envenenadosL1. 

Během téměř deseti let jsem četl vše, co jsem mohl, o diktátorech Latinské 

Ameriky a zvláště Karibské oblasti, se záměrem, aby kniha, kterou jsem 

chtěl napsat, se podobala co nejméně realitě. Každý krok byl ztátou iluzí. 

Prozíravost Juana Vicente Gómeze byla daleko hlubší než opravdová 

věštecká schopnost. Doktor Duvalier, na Haiti, nechal v zemi vyhubit 

13 Garda Márquez Gabriel. Notas de pmZJa ! 980-84. Cit. cl., s. 121. 
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černé psy, protože jeden z jeho nepřátel, který se snažil utéci před 

pronásledováním tyrana, unikl své lidské podobě a přeměnil se v černého 

psa. Doktor Francia, jehož prestiž filozofa byla tak věhlasná, že si 

vysloužila studii Carlyle, uzavřel Paraguayskou republiku, jako kdyby to byl 

dům, a pouze nechal otevřené jedno okno, aby mohla chodit pošta. 

Uříznutá ruka Lopeho de Aguirre se plavila po řece během několika dní a 

ti, kteří ji viděli proplouvat, třásli se hrůzou a mysleli si, že ještě v tomto 

stavu ta vražedná ruka může třímat zbraň. Anastasio Somoza García, 

v Nicaragui, měl na dvoře svého domu zoologickou zahradu s klecemi 

s dvěma odděleními: v prvním byly šelmy a v druhém, které bylo oddělené 

sotva železnou mříží, byli uvězněni jeho političtí nepřátelé. Martines, 

teozofick)T diktátor El Salvadoru, nechal potáhnout červeným papírem 

veškeré veřejné osvětlení v zemi, aby tak bojoval proti epidemii spalniček a 

vynalezl kyvadlo, které dával před jídlem nad potraviny, aby zjistil, zda 

nebyly otrávené. 

Tato fakta a mnoho dalších :inspirují velkou část hispanoamerických autorů 

k sepsání románu o diktatuře, jelikož "fikce je překonávána skutečností", 

sám Garda Márquez žasne nad túnto faktem. 

En síntesis, los escritores de América Latina y el Caribe tenemos que 

reconocer, con la mano en el corazón, que la realidad es el mejor escritor 

que nosotros. Nuestro destino, y tal vez nuestra gloria, es tratar de imitarla 

con hurnildad, y 10 mejor que nos sea posiblel4. 

Celkově vzato, spisovatelé Latinské Ameriky a oblasti Karibského more 

musíme uznat, s rukou na srdci, že skutečnost je lepším spisovatelem nežli 

my. Náš osud, a možná také naše sláva, spočívá ve snaze napodobovat ji 

pokorně a co možná nejlépe. 

Nicméně nejsou to jen diktátoři se svýnu abnormalitami, kteří vytvářejí řád, ale 

jsou to také jejich již zmínění delftni a ./ávorité. To oni plánují následující kroky, 

l~ Tamtéž, s. 121. 
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manipulují s okolím, zajišťují ekonomickou situaci diktátora. V mnoha případech 

slouží též jako dohazovači navrhující diktátorovi potřebné uvolnění pro tak tvrdou 

práci. Jsou to asistenti, zpovědníci, intrikáni či sekretáři, kteří po celou dobu 

dokazují všestrannost a oddanost práci, kterou vykonávají. 

2. NÁBOŽENSKÝ SVĚT S ĎÁBLEM 

VČELE 

Tuto práci jsme nazvali "Satani" a "andělé" v románech o diktatuře a 

vybrali jsme si dvě postavy, které je ve tomto typu románu představují. 

Těmi postavami jsou Miguel Cara de Ángel (Miguel Andělská tvář) 

v díle Pan Pre.ridentl5 od guatemalského autora Miguela Ángela Asturiase a 

José 19nacio Sáenz de la Barra v Garda Márquezově románu Podzjm 

patriardy. Práce by se také mohla jmenovat "Favorité" a "kati", "Satanovi 

služebníci", "Andělé a démoni", "Pravá ruka ďábla", apod., jelikož tím vším 

ony JSou. 

Tyto dvě postavy ihned upoutávají naši pozornost jednak proto, že 

si jsou na pl"Vní pohled podobné, oba jsou krásní a atraktivní muži, mají 

podobný vfrvoj i úděl, tvoří nástrahy ostatním a sami do nich nakonec 

padají. Dále také proto, že oba představují právě Satana i Anděla v jedné 

osobě. Zde je třeba přesně objasnit, kdo je tedy Satan v těchto pekelných 

prostředích, protože Satana vobou románech představuje ještě jedna 

postava, a tím je samozřejmě sám diktátor. Jenomže tento je právě a pouze 

Satanem. Jinými slovy je i Luciferem, ďáblem a démonem, stejně jako jeho 

pravá ruka, ale narozdíl od ní už nemá nic společného s andělem. Tito 

diktátorovi "služebníci" jsou padlými anděly, anděly zkázy, anděly 

exterminátory, anděly ve službách démonů. Křesťanská symbolika je 

15 V názvu díla budeme psát slovo "president" se "s", jelikož takto bylo dílo přeloženo, 
"ll ostatnich užitích budeme psát dnešní formu se "z", tedy "prezident". 
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v obou dílech evidentní a funguje jako prvek rozdělující dobro od zla. Je 

známo, že démoni jsou v podstatě také andělé. Satan, ďábel a Lucifer je 

jedna a táž osoba, velitel démonů, "anděl světla", ve španělštině "nositel 

světla" (Luzbel), ktel? se postavil proti Bohu a tím zhřešil. Eva zhřešila, 

protože chtěla "vědět jako Bůh"; Lucifer, protože nechtěl nic méně než 

"být jako Bůh". Biblické defmice anděla a ďábla nám jasně vystihují tyto 

postavy. 

Xavier Léon-Dufom a kolektiv ve SlO1JJ1íku biblické teologie je definují 

následovně: 

Výraz anděl neoznačuje přirozenost, nýbá funkci, a to funkci posla. 

Andělé jsou "duchové, vyslaní ke službě těm, kdo mají dojít spasení" (Zd 

1,14). Unikají našemu bezprostřednímu poznání a tvoří zvláštní, tajemný 

svět. Boží slávu rozmnožuje celý nebeský zástup, který je Bohu neustále k 

dispozici při řízení světa, připraven kdykoli vykonávat jeho příkazy (Zl 

103,20). Jeho prosřednictvím je tlvale udržováno spojení mezi nebem a 

zemí ( ... ) (GN, 28,12). 

Původně se andělům bez rozdílu připisovaly úlohy dobré i zlé (S1v 

Job 1,12). Bůh posílá svého dobrého anděla, aby bděl nad Izraelem (Ex 

23,20), zatímco zhoubným posláním pověřuje anděly zla (Zl 78,49). Tak 

mluví (Ex 12,23) o "Zhoubci" (S1v 2 Sam 24,16n; 2 Král 19,35) a dokonce 

i Satan knihy Jóbovy ještě náleží k nebeskému dvoru ab 1,6-12; 2,1-10). 

Zhruba po návratu z vyhnanství se úlohy andělů upřesňují a dochází 

k jejich třídění podle etické hodnoty jejich činnosti: dobří andělé na jedné 

straně, satan a démoni na druhé. Jejich vzájemný protiklad je t1valý (Zach 

3,ln). ( ... ) 

Úloha přisuzovaná andělům se nezměnila: mají nadále bdít nad 

osudem lidí (Tob 3,17; Zl 91,11; Dan 3,49n) a přednášet Bohu jejich 

modlitby (Tob 12,12); rozhodují o osudech národů ( ... ) (Dan 10,13-21). 

I v Ježíšově myšlení mají andělé a jejich svět své místo. Evangelia 

se zmiňují o jeho důvěrných stycích s nimi (NIt 4,11; Lk 22,43) a on SáHlO 

nich mluví jako o skutečně jednajících bytostech, které v průběhu vší 

činnosti nepřestávají patřit na tvář Otcovu (Mt 18,10). Jsou vykonavateli 
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závěrečného Božího soudu nad světem, třebaže neznají jeho datum, které 

zná jedině Otec (Mt 24,36 par; 13,39.49; 24,31). Radují se s Bohem 

z každého obráceného hříšníka (Lk 15,10). 

Mezi nebeským a pozemským světem tedy existuje úzké spojení. 

Církev, žijící v tomto světě, se připojuje svou liturgií k nebeské bohoslužbě 

andělů, která ani na okamžik neustává (Zj 4,8-11). Jsme obklopeni 

nadpřirozenem ( ... )16. 

Dále pokračujeme defmicí Satana. Náboženská symbolika Je evidentní v 

obou románech. 

Bible označuje vy'Trazem satan (hebr. Jatan, protivník) nebo ďábel (řecky 

diaboloJ, pomlouvač) osobu, která sama zůstává neviditelná, ale jejíž činnost 

se projevuje v činnosti jiných bytostí (démoni nebo nečistí duchové) nebo 

v pokušeních, kterým jsou vystaveny. Bible se ve skutečnosti omezuje na 

informace o existenci této bytosti, o její lstivosti a prostředcích obrany 

proti ní. 

Čtenář bible ví, že tajemná bytost hraje od počátku lidstva 

významnou roli. Geneze mluví jen o hadovi, Božím stvoření "jako ostatní" 

(Gn 3,1), ale přesto svou obratností a vědomostmi předstihujícím člověka. 

Od svého vstupu na scénu je představován jako nepřítel lidského 

pokolení. Závidí mu jeho štěstí a dokáže je překazit za použití svých 

obvyklých zbraní, totiž lsti a lži: "nejlstivější ze všech polních zvířat" (Gn 

3,1), "svůdce" (Gn 3,13; Řm 7,11; Zj 12,9; 20,8nn), "vrah a lhář od 

samého počátku" (Jan 8,44). Moudrost jej pojmenovává jeho praV}Tm 

jménem - ďábel (Mdr 2,24). 

Evangelium jej ztotožňuje s nepřítelem, který zasel koukol do 

pšenice (Mt, 13,39) a který vytrhává z lidských srdcí sémě Božího Slova 

"ze strachu, že by uvěřili a tak došli spásy" (Mk 4,15). Petr o něm mluví 

jako o hladovém lvu, kter}T bez přestáni obchází věřící a hledá, koho by 

pohltil (1 Petr 5,8)17. 

1(, Léon-Dufour Xavier a kolektiv. Slovník biblické teologie. Il,.cademia, 2003, s. 7-9, zkratky: 
srv-srovnej, Mdr-I<:.niha Moudrosti. 
17 Tamtéž, s. 420-421. 
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Ovšem na rozdíl od Bible, kde Satan je nakonec přemožen Kristem, 

v Asturiasově románu Satan vyhrává. "Satan se svými podvody a všemi 

léčkami, které dokáže nastražit, svou ,úskočností a lstivostí' (2 Kor 2,11; Ef 

6,11; 1 Tm 3,7; 6,9 ... ), schopností vystupovat v rouše ,anděla světla' (2 Kor 

11,14), je přesto nepřítelem už napřed přemoženým. Jen ten, kdo souhlasí 

s porážkou, bude poražen (Jak 4,7; Ef 4,27),,1~. Toto udává Bible, v díle 

guatemalského autora je ovšem poražen každý, kdo se diktátorovi-Satanovi 

znelíbí. Tak Satan vítězí. 

Náš zájem se nicméně soustřeďuje na tyranovy fa?Joriry a kary, kteří 

rozvíjejí neobvyklou schopnost násilí a teroru a stanou se tak později 

hrozbou pro své vlastní diktátory. A nejen to, stanou se také obětí režimu, 

ktel-Ý oni sami pomáhali vybudovat. SvfTm sebezapřením, se kterým práci 

vykonávají a drsností svých živoru, se kterou se pohybují v represivním 

světě, se z nich stávají nefalšované modely teroru. Ďábelští tvorové, 

luciferské kreatury, krvelační tyrani, svatí z temnot, vykonavatelé mučení, to 

jsou některé z modelů užitých pro literární prototyp kata. Jak již bylo 

řečeno, tyto osoby obvykle mají rysy vehni blízké satanistickým či 

ďábelským praktikám, a proto spisovatel užívá parodii či záměnu modelů, 

jako je svatý, poustevník či mučedník. Tímto způsobem se kat prezentuje 

jako osoba vzdálená od pozemských rozkoší a materiálních potřeb, 

poznamenána vždy drsností a jednoduchostí svých každodenních zvyků, 

vykonávající neunavitelným způsobem rnisi uloženou od všemocného 

diktátora 19. 

lK Tamtéž, s. 421. 
19 Carave!!e, Cahiers clu ivlonde Hispamque et Luso-Bresi!ien. Cit. d., s. 207. 

18 



3. MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS: 

EL SENOR PRESIDENTE 

Guatemalský spisovatel M. A. Asturias (1899-1974) přichází do Paříže 

v roce 1924 se svou povídkou nazvanou LOJ mendigoJ políticOJ, což je vzápětí 

po tom, co odprezentoval svou diplomovou práci El problema Jodal del indio. 

V této práci se Miguel Ángel Asturias poprvé systematicky zabývá sociálnún 

a kulturním útlakem, ve kterém žije indiánské obyvatelstvo Střední Ameriky 

od dob Conquisty. V Paříži, která je v té době centrem uměleckých 

experimentů, poznal Asturias Miguela de Unamuno, André Bretona, Jamese 

J oyce, Gertrudis Steinovou a další mladé spisovatele, jako jsou Alejo 

Carpentier, Paul Eluard, Arturo Uslar Pietri, César Vallejo, Rafael Alberti či 

Louis Aragon, a s každým z nich navázal intenzivní osobní a literární vztah. 

Ale i přes tato setkání, skutečností, která byla zásadní pro jeho literární 

chápání světa, byly přednášky o domorodých kulturách a náboženstvích, 

které navštěvoval na Univerzitě v Sorboně. 

N a těchto seminářích o předkolumbovské antropologii dostal 

částečné odpovědi na vysvětlení chování svého lidu. Na studiu maysko

quichéské mytologie postavil základy své dramatické tvorby Pana pmidenta. 

Tento román, kte17 je na prvním místě výpovědí proti jednomu 

konkrétnímu diktátorskému režimu, a to Manuela Estrady Cabreq, je dále 

také určitou analýzou útlaku, kte17 prožíval jeho lid. 

Tak se jeho povídka LaJ mendigoJ polítúm rozrůstala až do fmální 

podoby románu v roce 1932. Nesl původní název Tohil, čímž se autor 

odkazoval na boha indiánů maya-quiché, který vyžadoval lidské oběti a 

dával jim za to oheň. Z politických důvodů se kniha nemohla publikovat až 

do roku 1946, kdy se objevila pod názvem El Seiior PreJidente-Pan preJident. 

Román nabízí několik druhů četby, od nejrealističtějších a nejhrůznějších 

epizod až k těm, kde se vkládají magické a snové prvky, a ty nám odkrfTvají 

nejtemnější stránku člověka a jeho pradávný strach a úzkost. 
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Kromě mytologie, o kterou se Astutias opíral v Panu presidento7Ji, 

musel se spisovatel také obeznámit s novými vypravěčskými technikami, 

vzdálenými od tradičních tománových technik devatenáctého století. Jeho 

pobyt v Paříži (1924-1933) se stává zásadním pto tozvoj těchto nových 

technik, jelikož Paříž právě ptožívá silné období umělecké avantgardy. 

Spisovatel se defmitivně vzdaluje od modernistické afektovanosti a 

realistického ctiollismu, ve kterých se utvářel211 • 

Kontakt s André Bretonem znamená pro Astutiase důležit:)T krok v 

podobě objevení nových technik psaní románů. A tak vše magické, 

esotetické a iracionální, vše, co se nachází kdesi za realitou, pravdou a 

rozumem, se proměňuje v literární materiál ne ocenitelné kvality. A právě 

v tomto tozpoložení píše Asturias svůj tomán, opírá se o surrealismus. 

V tomto smyslu jeho pojetí magického realismu jako literárního vyjádření 

mu dovoluje ustanovit třetí dimenzi reality, která se opírá o sloučení 

zjevného s přeludným, přirozeného s nadpřirozeným, ptičemž se vytváří 
/. v? 1 nova Vlze sveta - . 

3.1. MIGUEL CARA DE ÁNGEL, ASTURIASŮV 

ANDĚL SMRTI 

"Era bello y malo como S atán " 

"Byl krásný a zlý jako Satan" 

Již mnoho bylo napsáno a receno o Panu Presidento7Ji, nejoblíbenějším a 

nejčtenějším díle Miguela Ángela Asturiase. Guatemalský spisovatel zde 

popisuje ponurou zemi pod strašlivou, zvrhlou a nesmyslnou diktatutou, 

20 Camacho Delgado José I\Ianuel. Comentarios filol~gicos sobre el Realismo Mágico. Arco Libros, 
S.L., 2006, Madrid, s. 26. 
21 Llarena .AJicia. Realismo Alágiro JI La Rea! i\l1aravi/!oso: Nlla atestiól2 de verosimi!itud (Espaáo JI 
aditud et2 cuatro lZove!as /atinoameriral2aJ). Hispamérica, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 1997. 
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která je ponořená do exotického kraje indiánů sdílejících prostor se 

zotročenými úředníky státní správy a terorizovaným obyvatelstvem. 

Dokonale zde popisuje satanské postavy, je tomu tak v případě diktátora, 

který je znám pod obecným jménem pan prezident, a je tomu tak 

v případě jeho fatJorita, Miguela Cara de Ángel, na kterého se zaměříme. 

3.1.1. FASCINUJÍCÍ KRÁSA A ZÁHADA SATANSKÝCH 

OČÍ V PROSTŘEDÍ PLNÉM ODPORU 

Ve špinavém světě dikatury Pana Presidenta, kde se jako stíny mihotají 

žebráci, lTltzáci a ubožáci, osoby z nejvzdálenějšího okraje společnosti, 

ubohé, beznohé a bezruké, objevuje se jedna postava čistá, jasná a krásná. 

Vyniká v tomto světě plném zoufalství a útrap, oslňuje i mate svou 

nevidanou přitažlivostí a krásou, Miguel Cara de Ángel, diktátorův fatJorit, o 

kterém se v knize často říká "era belio y malo como Satán" , "byl krásnfT a 

zlý jako Satan". Objevuje se znenadání jako sám anděl v prostředí plném 

hnusu a odporu, které připonúná peklo. Odlišuje se od všeho a od všech, od 

celého okolí svým vzhledem, svou krásou, která je neobvyklá a téměř 

nadpřirozená, podobá se více andělu než člověku, má vybrané způsoby 

chování, je okouzlující, galantní a šarmantní a svým zjevem unlÍ dokonale 

klamat. 

Jeho vstup do románu je plný překvapení a fascinace. Asturias 

představuje svého anděla SlTltti uprostřed smetiště (kapitola IV), které 

můžeme vnúnat jako symbol nepoctivosti a špiny diktátorského systému22
. 

Zde se setkává s Palžácotf (Peleie), opuštěnou, zoufalou a bezbrannou bytostí, 

která uprostřed svého šílenství hledá neexistující matku, a s dřevařem, který 

si myslí, že vidí přízrak. 

22 Caravelle. Cit. d., s. 208. 
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Ellenador volvió la cabeza para responder y por poco se cae del susto. Se 

le fue el aliento y no escapó por no soltar al herido, que apenas se tenía en 

pie. El que le hablaba era un ángel: tez de dorado mármol, cabelios rubios, 

boca pequena y aire de mujer en violento contraste con la negrura de sus 

ojos varonlles. Vestía de gris. Su traje, a la luz del crepúsculo, se veía como 

una nube. Llevaba en las manos finas una cana de bambú muy delgada y 

un sombrero limeno que parecía una paloma. 

jUn ángel. .. -el leťiador no le desclavaba los ojos-, un ángel -se 

repetía-, ... un ángel!23 

Drvoštěp obrátil hlavu, chtěl odpovědět, div se však neskácel leknutím. 

Došel mu dech, a nedal-li se na útěk, tedy jen proto, aby nepustil z rukou 

raněného, který se sotva držel na nohou ... I'vIluví k němu sám anděl! Pleť, 

pozlacený mramor, plavé vlasy; drobná ústa a ženský vzhled prudce 

kontrastovaly s hlubokou černí jeho mužně hledících očí. Měl na sobě šedé 

šaty. Jeho oděv se v světle smrákání podobal oblaku. V jemných rukou 

svíral vehni tenkou bambusku a široký peruánský klobouk, podobný 

holubici. 

"Anděl! ... " a drvoštěp nemohl od toho všeho odtrhnout 

oči ... "Anděl! ... " opakoval si sám pro sebe ... "Anděl!"24 

Tato fascinace Je spjatá s jeho nevysvětlitelnou krásou a záhadou 

ďábelských očí, v díle v podstatě všudepřítomných. Každý je ohromen jeho 

zjevem, kterým v lidech vzbuzuje rozporuplné pocity - úžas a hrůzu 

zároveň. Dokonce i mladičká Kamila, jeho budoucí životní láska, na něj 

zpočátku hledí vystrašeně. 

Le alegraba separarse de aquel hombre cuyos O)OS negros despedían 

fosforescencias diabólicas, como los de los gatos; de aquel individuo 

repugnante a pesar de ser belio como un ángeL (237) 

23 .A.sturias J'vIiguel Angel. E! S eiior Presidente. Edición de 1-\lejandro Lanoěl-d'.Aussenac, 
Cátedra 1997, s. 135. Všechny citáty z Asturiasova románu v originále jsou z tohoto vydálú. 
24 l\shuias Miguel ),ngel. Pan pnsident. Přeložil Zdeněk Šnúd. Svoboda, Praha 1971, s. 26. 
Všechny citáty z Ashuiasova románu v češtině jsou z tohoto překladu. 
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Působilo jí radost, že se co nevidět rozloučí s tím, jenž ji sem doprovodil, 

s oním mužem, jehož černé oči ďábelsky pohrávaly foskoreskujídmi 

záblesky jako kočičí zorničky; ano, s onou odpudivou osobou, i když je ten 

člověk krásný jako anděl. (131) 

Cítíme také, že tento "anděl" není chudý, vypadá skvěle, krásně, zdravě, je 

slušně oblečený, ve světlých barvách, vyzařuje kolem sebe světlo a energii, 

ale přes to všechno je ďáblem, což ovšem vychází najevo postupně. 

Asturias o něm v podstatě podává vehni málo informací. Když 

zjistÍlne, že je prezidentovým fa1Joritcm, pochopúne, že se jedná o osobu 

krutou a nemilosrdnou. Vúne vehni málo o jeho minulosti a téměř nic o 

jeho přítomnosti. Určitou představu si o něm ale můžeme vytvořit ve 

chvílích, kdy on sám o sobě přemýšlí. 

Fui director del instituto, rurector de un diario, diplomático, diputado, 

alcalde, y ahora, como si nada, jefe de una cuadrilla de malhechores! ... 

jCaramba, 10 que es la vida! That tJ- tbe l[lé in the tropid (182) 

Už jsem byl ředitelem gymnasia, ředitelem denního listu, diplomatem, 

poslancem, starostou, nu, a teď ještě pro změnu stojím v čele bandy 

zločinců!. .. Hrome, co všechno je v životě možné! That tJ- the !ift in tbe 

tropic! (74) 

Toto je přirozený vývoj člověka, který je slepým nástrojem moci a vehni 

efektivně vykonává svou úlohu tyranova biřice a biče svého lidu2s
. Proto 

také jedna z románových postav, bratr generála Canalesa, pociťuje obrovský 

strach a úzkost "en presencia de aquel precioso arete del Senor Presidente" 

(211), "v přítomnosti onoho uznávaného nohsleda pana presidenta" (106), 

o kterém si myslí, že ho může dostat jen do nesnází. Jiná osoba, paní 

25 CaraveJle. Cit. d., s. 209. 
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Maqška, cítí jeho přítomnost "por pura corazonada y por los O)OS de 

Satanás" (275), "jen tak z utušení a podle těch jeho satanských očí" (171). 

Přes tuto konstantní fa7Jorit01Jtf prezenci v románu, jeho moc jakoby 

se rozvíjela ve stínu, je utajená, skrytá. Jeho strašlivost pouze tušúne. Má 

všude rozhozené své špionážní sítě a dokonale kontroluje situaci, zasahuje 

proti svým politickým nepřátelům a vybudovává jim peklo. Tak je tomu 

například v případě Moskyta (1\1oJCo) (kapitola II), který je týrán svými 

nočními můrami a mučen až do své smrti, stejně jako jsou mučeni 

příšerným způsobem sekretář pana prezidenta (kapitola V) či Genaro 

Rodas26
• 

Los carceleros volvieron sobre sus pasos arrastrando la af1igida carga, 

seguidos del capataz. En el rincón del suplicio le embrocaron sobre un 

petate. Cuatro le sujetaron las mano s y los pies, y los otros le apalearon. El 

capataz llevaba la cuenta, Rodas se encogió a los primeros latigazos, pero 

ya sin fuerzas, no como cuando hace un momento le empezaron a pegar, 

que revolcábase y bramaba de dolor. En las varas de membrillo húmedas, 

flexible s de color amarillento verdoso, salían coágulos de sangre de las 

heridas de la primera tanda que empezaban a cicatrizar. Ahogados gritos 

de bestia que agoniza sin conciencia clara de su dolor fueron los últimos 

lamentos. Juntaba la cara al petate, áfono, con el gesto contraído y el 

cabello en desorden. Su queja acuchillante se confundía con el jadear de 

los carceleros que el capataz, cuando no pegaban duro, castigaba con la 

verga. (249) 

Žalářníci odvelkli tedy zpátky své zbědované břímě a správce jim šel 

v patách. V katovském koutě hodili poloubitého na rohožku. Čtyři z nich 

mu přidržovali ruce a nohy, ti ostatní ho tloukli svými obušky. Správce 

počítal rány. Při prvních úderech se Rodas přikrčil, ale neměl již v sobě 

dosti sil, nebylo to, jako když ho začali bít nedlouho předtím, kdy se ještě 

převaloval na zemi a tyčel bolestí. Na pružn}kh a ovlhlých žlutozelen}Tch 

26 Tamtéž, s. 210. 
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obušcích z kdoulového dřeva objevovaly se kousky sražené krve z ran po 

onom prvém krutém trestu, které se již začínaly zavÍtat. Přidušenými 

skřeky zvířete, jež dokonává a neuvědomuje si zcela jasně svoji bolest, 

zazněly poslední steny Rodasovy. Tiskl tvář k rohožce, sípal už jenom 

s tváří sešklebenou, s rozcuchanými vlasy. Jeho sluch rozjitřující lamento 

mísilo se se supěním žalářníkú, které správce vždy uhodil karabáčem, když 

obušky nedopadaly na Rodasovo tělo dosti tvrdě ... (145) 

Tato scéna se odehraje na auditorův rozkaz po tom, co se před ním po 

dvou stech ranách objevuje Rodas zbitiT jako ztrápené zvíře a auditor neví, 

co s ním dále, tak uposlechne rady písaře, který mu přispěchá na pomoc: 

"Yo decía que le dieran otros doscientos ... " (249), "Myslím, že by měl 

dostat dalších dvě stě ran ... " (144). Cítíme zde nesmyslnost režimu, kde 

bezpráví nezná hranic a lidský život nemá žádnou hodnotu a netú 

respektován, a to ani, když je člověk zcela nevinný, jak je tomu v případě 

Rodase. Dalších příkladů, kde vládne strach a mučení nevinných, je celá 

řada. Mnohé často připomínají absurdní drama, uveďme si alespoň některé 

z nich. 

jAmigo, amigo, la única ley en egta tierra eg la lotería: pog lotería cae qgté 

en la cárcel, pog lotería 10 fugilan, pog lotería 10 hagen diputado, 

diplomático, pregidente de la Gepública, general, minigtro! l,De qué vale el 

egtudio aquí, si to eg pog lotería? Lotería, amigo, lotería, cómpreme, pueg, 

un número de la lotería! (212) 

Brachu, brachu, hediný hákon v této dzemi je lotérie: lotérie bás přibede 

do bězení, lóterie z bás udělá poslance, diplomata, pchesidenta hepubliky, 

generála, ministcha. K čemu je u nás studium, když je všechno dumá 

lotérie? Lotérie, brachu, lotérie: a tak chi teda kupte jeden los!. .. (107) 
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Z obrovského strachu zapírá Juan Canales svého bratra Eusebia, se kterým 

měl vždy hluboký a přátelský vztah, stejně jako s jeho dcerou Kamilou. 

Pravidelně se navštěvovali, ovšem v přítomnosti Cara de Ángela generál lže 

a strachy se téměř trese. 

Y ya le digo, aquí, con mi mujer, desaprobamos desde el primer momento 

la conducta de Eusebio. Además, no sé si usted estará al tanto, en los 

últimos momentos nos veíamos muy de cuando en vez con mi hermano. 

Casi nunca. Mejor dicho, nunca. (213) 

Jak jsem vám už ostatně řekl, my se ženou neschavulejeme Eusebiovo 

počínání. A kromě toho ... i když nevím, jste-li o té věci zpraven ... vídali 

jsme se v poslední době s Eusebiem málokdy. Skoro nikdy k nám nepřišel. 

Lépe řečeno: vůbec nikdy. (107) 

Juanovo totální popření svého bratra a jeho dcery vrcholí ve scéně, kdy 

Kamila jde do jeho domu žádat o pomoc a on ji odmítne, neotevře jí ani 

dveře, a ihned zpravuje svého dalšího bratra, aby jednal nápodobně. 

Absurdní drama nám může připomínat i celá záležitost s Fedinou 

Rodasovou, která je další nevinnou obětí režimu. Fedina je uvězněna do 

temné a studené kobky a její dítě nechávají umřít hladem, to vše proto, že 

žena nepodává informaci, o které nemá ani tušení. 

jAy, senor, si yo supiera se 10 diría! Pero no 10 sé, cabe la desgracia que no 

10 sé ... jSantísima Trinidad, qué hago yo! (225) 

Ach, pane, kdybych to věděla, hned bych vám to řekla! Ale já nevím, 

naneštěstí o té věci nic nevím ... Pane Bože na nebesích, co mám udělat! 

(120) 

Její konec, stejně jako jejího dítěte, je strašliyfT. 
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Con las manos cubiertas de grietas llcontables y profundas, que a cada 

movimiento se le abrían más, los dedos despellejados de las puntas, 

llagados los entrededos y las unas sangrantes, Nina Fedina bramaba del 

dolor alllevar y traer la mano de la pie dra sobre la cal. Cuando se detenía a 

implorar, por su hijo más que por su dolor, la golpeaban. (227) 

S rukama pokrytýma nesčetnými trhlinami, které se při každém Jejím 

pohybu otvíraly ještě víc, s prsty, jejichž rozedřené konečky ukazovaly živé 

maso, s rankami mezi prsty a s nehty okrvavenými, Fedina ze sebe vyrážela 

výkřik za 'rfTkřikem, přitom však stále klouzavě drolila dlaněmi na 

kamenech vápno. A když s tím na chvíli přestala, když začala prosit - kvůli 

svému dítěti, a ne dohnána k tomu vlastní bolestí - hned ji bili. (123) 

Ještě předtún vyslechneme rozhovor Miguela a generála Canalesa, ten 

nemůže pochopit, proč by ho měli zatýkat. On je dalším nevinny'Tm 

člověkem, na kterém se silně podepíše bezpráví a nesmyslnost režimu. 

V této scéně absurdita vyniká v nejvyšší míře. 

"iPero si soy inocente!" Y se repitió con la voz más persuasiva de su 

corazón: "iPero si soy inocente! ťPor qué temer .. .?" 

"iPor eso! -le respondía su conciencia con la lengua de Cara de Ángel-, 

ipor eso!. .. (173) 

"Ale vždyť Jsem nevinen!" A v hloubi srdce zaznívalo mu co 

nejpřesvědčivěji: "Vždyť jsem nevinen! Proč se tedy něčeho bát!" 

"Právě proto!" odpovídalo mu jeho svědonú, jenže hlasem Aně!Jké tváJ~e, 

"právě proto! ... (65) 

Následující řeč Miguela Cara de Ángela jasně vystihuje, jak to v takové zemi 

funguje. 
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"iNo se pregunte, general, si es culpable o inocente: pregúntese si cuenta o 

no con el favor del amo, que un inocente a mal con el gobierno, es peor 

que si fuera culpable!" (173) 

"Neklaďte otázku takto: jsem vinen či nevinen, ptejte se však, můžete-li 

ještě počítat s presidentovou přízní, protože nevinný, ale v nemilosti u 

vlády, je na tom hůře než skutečný viník:!" (65) 

Jaké je tedy pravidlo, jímž se řídí pan prezident? 

( ... ) y la regla de conducta del Senor Presidente es no dar esperanzas y 

pisotearlos y zurrarse en todos porque sL (348) 

Nikomu se nesmí dávat žádná naděje, všem je třeba šlápnout na krk a bít 

je hlava nehlava, třeba jen tak pro nic za nic! (249) 

Uveďme na závěr ještě jednu scenu, kde absurdita a zvrácenost tohoto 

systému dosahují vrcholu. Mluví se o tom, jak zalichotit panu prezidentovi. 

"cometer un delito", por ejemplo, medio el más eficaz para captarse la 

buena voluntad del mandatario; o "hacer sentir la superioridad de la fuerza 

sobre la opinión del país" o "enriquecerse a costillas de la Nación"; o ... 

(288) 

El delito de sangre era ideal; la supresión de un prójimo constituía la 

adhesión más completa del ciudadano al Senor Presidente. 

Dos meses de cárcel, para cubrir las apariencia, y derechito 

después a un puesto público de los de confianza, 10 que sólo se dispensaba 

a servidores con proces o pendiente, por la comodidad de devolverlos a la 

cárcel conforme a la ley, si no se portaban bien. (288) 

( ... ) například: "spáchat zločin", nejúčinnější prostředek, jak si naklonit 

hlavu státu; anebo: "zahrnout veřejně urážkami bezbranné osoby", nebo 
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také: "dát pocítit převahu síly nad míněním spoluobčanů", anebo: 

"obohatit se na vrub národa"; nebo ... (185) 

Ideálním přitakáním je ovšem vražda. Sprovodit ze světa svého bližního by 

bylo projevem naprostého občanova souhlasu s panem presidentem. Dva 

měsíce vězení, aby se neřeklo, a potom brášku rovnou nějaký významn}T 

úřad, jakým pamatovali jenom na oddané služebníky s procesem na krku, 

neboť bylo přece tak snadné vsadit je znova za mříže, ve jménu zákona, 

jestliže se nechovali, jak se sluší a patří. (185) 

S dalším popisem hrozivého mučení fyzického i psychického se setkáváme 

v kapitole Parte sin n07Jedad (Ni( n07Jého), kde je oběti Cara de Ángel. Sám si tak 

na vlastní kůži prochází peklem, které vytvářel a kam on posílal jiné. Tato 

kapitola má v románu mimořádný vy'Tznam, fyzická a psychická mučení 

postavy se dají považovat za ta nejstrašlivější v celém románu, proto se 

podrobnějšímu rozboru této kapitoly budeme věnovat ještě později. 

3.1.2. PEKLO JAKO SYMBOL 

Je evidentní, že vse, co se týká postavy Cara de Ángela, má spojitost 

s náboženským světem: jeho jméno, andělský vzhled, satanské vlastnosti, 

jeho krutá a šílená účast ve zvrhlém světě, který řídí pan prezident. Cara de 

Ángel bojuje v tomto světě s Dobrem a Zlem a hraje v něm hlavní roli jako 

oběť, ve kterou ho přeměnil diktátorský systém, ale o jehož perfektní 

fungování se paradoxně sám zasadil. 

Ale i další postavy v románu mají náboženskou symboliku. Kancla, 

nejčistší a nejnevinnější postava románu, představuje anděla; NÍiguel 

nejdříve ďábla, poté anděla. A knížetem temnot, Luciferem, jehož 

přítomnost dtime od první stránky románu, Je pan prezident. 

Dalo by se říci, že on je vedle Cara de Ángela dalším ďáblem, se 

ktel-ým se v díle setkáváme, ale on z těch dvou je ten hlavnější a mocnější. 
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Asturias ho popisuje jako tyrana, kterému jeho záhadný vzhled a osamělost 

dodávají démonické vzezřeni . 

... el Senor Presidente estaba como endemoniado con el asesinato de 

Parrales Sonriente. (143) 

Pan president byl od zavraždění Parralesa Sonrienta jako ďáblem 

posedlý ... (35) 

Jeho démonický zjev je posílen ještě o to, že diktátor se fyzicky v knize 

v podstatě neobjevuje, nebo jen vehni zřídka. Konkrétně je přítomen pouze 

v pár kapitolách, avšak abstraktně v celé knize, na každé stránce, v každé 

větě. Vše, co se v díle děje, je příčinou či důsledkem moci diktátora. Ten 

všechno a všechny řídí. Víme o něm málo, ale cítíme ho intenzivně. I 

přestože se poprvé objevuje až v šesté kapitole, máme pocit, že se 

setkáváme s osobou, kterou už dávno vehni dobře známe. Ďábla z něj dělá 

všechno, co je s nún spojené, na rozdíl od svého fatJorita nemá v sobě nic 

andělského. Už jen jeho šaty připománají Satana, chodí stále v černém: 

černé boty, černá kravata, černý klobouk. Téměř nikdy mu nevidúne do 

tváře. Nevíme, jak doopravdy vypadá. Asturias věnuje jeho popisu pouze 

jeden odstavec v celé knize, popisuje ho skromně a bez detailů. 

El Presidente vestía, como siempre, de luto riguroso: negros los zapatos, 

negro el traje, negra la corbata, negro el sombrero que nunca se quitaba; en 

los bigotes canos, peinados sobre las cornisuras de los labios, disimulaba 

las encías sin dientes, tenía los carrillos pellejudos y los párpados C01TlO 

pellizcados. (145) 

President byl jako vždycky v hlubokém smutku: černé střevíce, černé šaty, 

černá kravata, čem)' klobouk, který nikdy nesundával z hlavy. 

Prošedivělými, ke koutkům sčísnutými kníry zakrýval své bezzubé dásně, 

měl nadobro zplihlé tváře a víčka jakoby celá zřasená. (37) 
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I 

V případě pana prezidenta chybí duševní dimenze jeho charakteru27
. Spíše 

než s popisem, setkáváme se s náznaky, přes které Asturias proniká do 

tyranovy podstaty. Působí dojmem samoty a tajemného vzhledu, což 

přispívá k jeho celkově ďábelskému projevu. Již jsme mluvili o tom, že 

v diktátorovi ožívá pradávný ničivý bůh Mayů, T ohil. Asturias tyto dvě 

postavy sjednocuje a dodává jim jednu stejnou vlastnost - oba vyžadují 

lidské oběti. "Tohilův tanec" v kapitole L'O...rvn je velmi působivý a 

odkazuje na peklo. 

Tohil eXlgía sacrificios humanos. Las tribus trajeron a su presencia los 

mejores cazadores, los de la cerbatana erecta, los de las hondas de pita 

siempre cargadas. "Y estos hombres, iqué!; ťcazarán hombres?", preguntó 

Tohil. iRe-tún-tún! jRe-tún-tún! ... , retwnbó bajo la tierra. "jComo tú 10 

pides -respondieron las tribus-, con tal que nos devuelvas el fuego, tú, el 

Dador det<uego, y que no se nos enfríe la carne, fritura de nuestros huesos, 

ni el aire, ni las uiías, ni la lengua, ni el pelo! jCon tal que no se nos siga 

muriendo la vida, aunque nos degollemos todos para que siga viviendo la 

muerte!" "jEstoy contento!", dijo Tohil. iRe-tún-tún! jRe-tún-tún!, 

retumbó bajo la tierra. "jEstoy contento! Sobre hombres cazadores de 

hombres puedo asentar mi gobierno. No habrá ni verdadera muerte 111 

verdadera vida." (376) \ " 

Tohil vyžaduje lidské oběti ... I<ineny přivedly před jeho tvář nejlepší 

lovce, ty s foukačkou vztyčenou směrem k obloze, ty s agátovými praky, 

vždy obtíženými kamenem. 

"Buch buchybuchybuch buch buchybuchybuch! ... " roz dunělo se to pod 

zemí. 

"Jak ty si přeješ," odpověděly divošské kmeny, "jen když nám vrátíš oheň, 
....... _ ••••• 0 __ " __ 

ó, Ohňodárce, a když nevychladne naše tělo, žhavě vyvřelé z našich kostí, ani 

naše nehty, náš jazyk, naše vlasy!" 

27 Bellini Giuseppe. La narrativa de i'vliguel AlZge! AJturias. Editorial Losada, S. /L Buenos 
"'úres, 1969, s. 46. 
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Potom se z jejich úst ozvalo sborem: "Jenom když nám nebude takto 

skomirat život, a třebas bychom se i měli všichni navzájem zahubit, aby 

vzkvétala smrt!" 

"J sem spokojen!" odpověděl Tohil. Pod zemí zadunělo. 

"J sem spokojen, jestliže mohu založit svoji vládu na mužích, kteří jsou 

lovci lidi. I nebude ani skutečného života, ani opravdové smrti, nebude 

také rozdílu mezi cti a mrzkosti, mezi přátelstvím a nepřátelstvím." (276-

277) 

Tento text je zásadní pro mýtickou interpretaci Pana presidenta. 

V množství příběhů a scén románu se projevuje prezidentův 

:helidský charakter.' Například, když starý sekretář nechtěně vylije inkoust na 

dopisy diktátora a ten ho za to potrestá dvěma sty ranami bičem, a poté, 

když se v kapitole VI tyran dozví, že "to zvíře", jak ho sám naz}7Vá, zemřelo, 

ukazuje se jeho nehumánnost v podobě absolutní lhostejnosti. Neprojeví 

jediný soucit a protože se to dozvídá zrovna při obědě, dává daleko větší 

důležitost přinesení dalšího chodu. Jak tvrdí Bellini, tento moment je 

zdánlivě nevýznamný, ale právě tato scéna vyjadřuje nelidskou povahu 

všemocného muže, aniž by sem Asturias přímo vstupoval SV}Ttll 

komentářem. Prezidentova absolutní neúcta k člověku je přítomná po celou 

dobu románu. Jeho krutost dosahuje ohromné dimenze právě v této 

kapitole, kdy Asturias představuje "to zvíře" jako prototyp bezbranného 

b 1 ?~ o yvate stva - . 

A ese anima! se le llenaron los ojos de lágrimas. No habló porque no pudo y 

porque sabía que era inútil implorar perdón ( ... ) Con la mano heclla un 

garabato se buscaba la bolsa de la chaqueta para sacar el panuelo y Horar 

amargamente-iY no poder gritar para aliviarse!-, pensando, no como el 

resto de los mortales, que aquel castigo era inicuo; por el contrario, que 

bueno estaba que le pegaran para ensel1arle a no ser torpe-iY no poder 

2R Tamtéž, s. 46. 
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gritar para aliviarse!-, para ensenarle a hacer bien las cosas, y no derramar 

la tinta sobre las notas -jY no poder gritar para aliviarse!. .. 

( ... ) jY no poder gritar para aliviarse! Y la basca del miedo le, le, le hacía 

tiritar. .. (143) 

Tomu "zvířeti" vyhrkly do očí slzy. Nepromluvil, vždyť by to v té chvíli 

nedokázal udělat a také ostatně věděl, že je zbytečné prosit o odpuštěni. 

( ... ) Rukou křečovitě tápající chátral po kapse kabátu, potřeboval kapesník 

a prolévat hořké slzy - ach, že se nemůže rozkřičet, aby se mu ulevilo!. " -

nepomyslil si totiž, jak by byl učinil kterýkoli jiný smrtelník, že je ten trest 

krutě nespravedlivý, táhlo mu naopak hlavou, jak mu ty rány patři - ach, 

že není možné zakřičet, aby se člověku ulevilo! ... 

( ... ) Ach, že nemůže zakřičet, aby se mu ulevilo! A dávivý pocit, 

vyvolávaný strachem, roztřásl jej ... jej ... jej třesavkou. (35-36) 

V díle se setkáváme s množstvún násilí, krutosti a lhostejnosti na jedné 

straně; na druhé straně s rezignací, trápeilÚn a komplexem viny, která je 

plodem dlouhých roků mlčení a je jich tolik, že člověku nezbývá už nic, ani 

úleva výkřiku29 • Strach v zemi ovládané diktátorem se stal normálilÚn a 

obvyklým. 

Román se odehrává v pekle, v černém prostředí, kde vládne hrůza a 

násilí, extrémní nejistota a strach. Tuto atmosféru cítúne hned od začátku, 

z prvního odstavce románu, kter)T naznačuje toto peklo ovládané Luciferem 

a ďábelskými silami . 

.. . jAlumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre! Como zumbido 

de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, maldoblestar de la 

luz en la sombra, de la sombra en la luz. jAlumbra, lumbre de alumbre, 

Luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre, Luzbel de piedralumbre! 

jAlumbra, alumbra, lumbre de alumbre ... , alumbre ... , alumbra ... , 

alumbra, lumbre de alumbre .. " alumbra, alumbre ... ! (115) 

29 Tamtéž, s. 47. 



· .. Zasviť, zřídlo ohně plné, Lucifere drahokame! Jako hučení v uších ne a 

ne utichnout halas zvonů o klekání, dvojrozjitřelost světla zanikajícího 

v tmách, temnoty roztrácejí se v světle. Zasviť, zřídlo ohně plné, Lucifere 

drahokame, nad mršinou vydej plamen! Zasviť, zasviť, zřídlo ohně plné ... 

ohně plné ... zasviť ... zasviť, zřídlo ohně plné ... zasviť ... ohně plné ... (7) 

Tento text Je jedním z nejznámějších a nejreprezentativnějších textů 

současného hispanoamerického románu a je s1"Ovnatelný s počátečnún 

textem Sto rokl! Jamoty nebo Pedro Páram031l
• Takto se román otevírá a slouží 

jako úvod pnTní kapitoly nazvané En e! p01'ta! de! Seižor (V Portá!u Páně). 

Přibližuje žalostný život chudáků a žebráků na pekelném území, které je 

obrazem Guatemály ovládané diktátorem Estradou Cabrerou. Tento fyzický 

p1"Ostor se představuje jako ohromná kobka, kde hrůza a krutost ovládají 

životy svých obyvatelů. K vykreslení tohoto, ale i jiných pekelných obrazů v 

románu, se nechal Asturias ovlivnit fantazií jiných autorů, především ale 

Dante Alighieriho. 

Zajúnavé je, že autor dílo utvářel orální formou, ne psanou. Chodil 

po místnosti a nahlas si donekonečna přeříkával text a měnil ho, dokud 

s ním nebyl spokojen. "No fue escrito al principio, sino hablado. Y esto es 

importante subrayarlo. Fue deletJ:eado. Era la época de renacer de la palabra 

como medio de expresión y de acción mágica"31. ("Zpočátku nebylo psané, 

ale mluvené. A toto je důležité vyzdvihnout. Bylo slabikované. Bylo to 

období znovuzrození slova jako prostředku k vyjádření a ztvárnění 

magického děje"). Román se zdá b}Tt napsán spíše p1"O kolektivní čtení, než 

p1"O individuální a má bliže k recitaci než k interiorizaci, jak Asturias 

v mnoha případech doznává32. Jazyk se tak stává veledůležitým nástrojem 

k sestavení historie o p1"Ostředích, která dusí hispanoamerické diktatury, o 

ukrutnostech způsobených mocí, o strachu, ve kterém lidé žijí. Auto1"Ovi se 

)11 Camacho Delgado José Manuel. ComeJztariosfilológicos sohre e! realismo mágico. Cit. d., s. 27. 
31 Den po dni vyprávěl ~-\sturias sv}'m spolubesedníkúm, jak vznikaly jeho postavy, zatímco 
se plánovaly rúzné dějové linie, citované z: Navas Ruiz Ricardo. Ef senor Presidente':· de Sf! 

génesis a la presente ediáólZ, In i\Iiguel ),ngel "-\shuias: EI Seižor Presidente (EdiáólZ crítica). Fondo 
de cul tura económica, i\Iéxico-i\ladrid-Buenos ~-'úres, 1978; Editions Klincksieck, 1978. 
32 Camacho Delgado. Comelztariosii/o/ógú'OJ j-ohre ei rea/iJmo mágico. Cit. d., s. 28. 
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podařilo vytvořit skutečně originální jazyk, novátorský vzhledem 

k předchozí hispanoamerické románové tvorbě33 . 

Vraťme se ale ještě k předchozímu textu. Prostřednictvím této 

fonetické hty, kterou sám Asturias považuje za jztanjáfortt, můžeme vnímat 

tento text jako napodobení nějakých zvuků. Sám autor o jztanjáfoře, hře dvou 

slov: jírafa+metájóra, říká: 

La jitanjáfora me asalta como un demonio burlón con sus sonidos que son 

elementos de ese mundo disuelto que anda entre los mundos reales. En la 

jitanjáfora se unen, sean por percusión, antagonismo, contraste, elementos 

que en la realidad carecen de contactos. Y es así como el poeta, por medio 

de la jitanjáfora, descubre analogías, similitudes, simpatías ... 34 

Jitanjáfora mě přepadává jako v}Tsměšný démon se svými tóny, které jsou 

podstatou tohoto rozostřeného světa, který se pohybuje mezi světy 

reálnými. V jitanjáfoře se spojují, ať už důrazem, antagonismem, či 

kontrastem, prvky, které spolu ve skutečnosti nesouvisejí.. A tímto 

způsobem básník prostřednictvím jitanjáfory objevuje analogie, 

podobnosti, souvislosti ... 

Všimněme si autorovy záliby v užívání výrazů odvolávajících se na peklo, 

ďábla a temnotu, a to v průběhu celého románu. 

~eklo se zde vyjadřuje ještě jedním způsobem, nejen vlastním 

obsahem románu, ale také volbou slovníku. Autor nešetří výrazy, které 

asociují peklo nebo na něj přímo narážejí a jejich častý výskyt v nás 

vzbuzuje čím dál stísněnější pocit. Například se mnohokrát objevuje slovo 

"ďábel", "slnrt" a "oheň" či "plmnen", představu pekla evokuje i 

skutečnost, že mnoho věcí v díle je černé bar\TY. Pro demonstraci uvádúne 

tyto příklady: 

33 Tamtéž, s. 28. Jazyk je důležit:}Tm prvkem v díle, proto mu budeme věnovat celou zvláštní 
kapitolu této práce. 
3-1 Navas Ruiz Ricardo. Cit. d., s. 28. 
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Zasviť, Lucifere, tmách, temnoty, plamen, ohně (7), svítilny planuly očima 

Morany (17), smlouvu s ďáblem, jakoby se mu zjevil sám ďábel, vidina 

smrti, strašnější než samotné peklo, to není oko boží, ale ďáblovo, 

záchvěvy plamene, tu čtyřnohou ďábelskou stvůru, z moc! 

nevysvětlitelného kouzla, u ohně, z něhož i dnes zbyl jenom popel, 

ďábelsky spředeným osidlům (71), fantastické stíny (73), podobaly se 

barevn}Tm planúnkům (73), zjeví se vám čert (79), nestačí ti čertice? (79), 

zaharašila jako uhlíky (84), v nejtemnějším koutě světnice (84), vodu 

polekanou ohněm (86), oheň, ale honem ... honem, honem: oheň! (86), 

jako pecka pekehlého plodu (87), Čern}T kousek uhlí (87), vodu polekanou 

ohněm! (87), k plameni svíce (87), temně blýskala v jeho zřítelnicích (87), 

černé kadeře noci (88), jejich ďábelský s11Úch (93), jejich kletby (93), 

všechno zahalil stín, stín ... (93), jakoby náhle uviděla přízrak (93), táhni 

s tím k čertu! (97), jako ďábelské semeno zloby (101), v plamenech 

nadšených výkřiků (103), všechno pohaslo (103), peklem a třeba i horším 

trestem (104), ďábelské milióny (105), zl}, jako satan (105), hra s ohněm 

(110), v očích ( ... ), v oněch půlnočních hlubinách, blýsklo to hněvem 

(110), ďábly s rohy pokrouCen}Tl111 (114), kino připomínalo popraviště 

(115), toho ďáblem posedlého muže (120), strašlivá, užuž vcházející 

hrozba, něco na způsob smrti (120), jako s duší uchvácenou ďáblem (121), 

žhoucí, zoufalý dětský pláč (121), v zásvitech onoho světla (127), černé oči 

ďábelsky pohrávaly fosforeskujícími záblesky jako kočičí zorničky (131), 

s očima planoucíma (135), k čertu .. ! (146), řezník ďábel naplňuje sekaným 

masem (148), blýskání myšlenek (149), s pekelným tartasem (157), 

z čertovy zahrádky (166), salón v jednom ohni (168), hltavě líbali 

rozpálenýnli ústy (168), satanských očí (171), jako v katakombě (178), 

Ďábel ( ... ) a Smrt byli přítomni (178), Ďábel divoce spřádal svoje sítě 

(178), napodobujíc ďábla, her}' propadl zatracení (179), útěk Démonův 

(179), zažehnání ďábla (189), nejsem žádný satanáš (201), když Bůh káže, 

musí ďábel mlčet (202), u čerta! (209), pekeln}Tmi roklenli zoufalství (220), 

plamen vyšlehnuvší z krve (235), nejtemnější propast pekel (241), černá 

kočka ( ... ) upřela s démonickou zvědavostí svoje zlatem blýskotající oči 

(249), proti těm slepým silám (251), Luciferovým křídlem (257), 

mefistofelovsky k ní vzhlížejícímu muži (258), pekelnou papriku (267), 
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chomáče plamenů (276), uloupil ohell. (276), výkřik prolnul temnotu (276), 

pojede ke všem čertům (269), k šípku s čerty ďábly (278), temnoty 

pohlcující hmotu (299). 

K hlubšímu vyličení diktatury autor dále využívá množství postava příběhů. 

K vytvoření obrazu děsivého pekla přispívají hrůzostrašné, děsivé a 

surrealistické výjevy: u-ýznění žebráci, Pelele, ktel-Ý šili, jen co uslyší slovo 

"matka", MOJco, beznohý slepec, ktel-Ý se utrápí k smrti, a vojenský auditor 

jako další postava symbolizující ďábla. Ten vládne ve scénách, ve kterých 

vyslýchá a týrá lidi. "Y corrió a dar parte al Senor Presidente de las primeras 

diligencias del proceso, en un carricoche tirado por dos cabal10s flacos que 

l1evaba de lumbre en los faroles los ojos de la muerte" (125). ("A 1Jchle 

odjel podat panu presidentovi zprávu o prvních výsledcích vyšetřování 

v kolesce, jejíž svítilny planuly očima Morany"), (17). Asturias se 

pozastavuje nad další postavou ze Satanů, uvádí ho jako symbol zkažené 

spravedlnosti, prodané politické moCl, deformované chamtivostí a 

neslušností. Původcem tohoto všeho je diktatura. 

Autor ličí morální korupci, která je zde běžná nejen kvůli absolutní 

nedostatečnosti spravedlnosti, ale i kvůli nevyhnutelné ochablosti mravů a 

promiskuitě, kde muži vládního systému žijí s prostitucPs. Ti lidé, ktel1 

přebývají u Portálu Páně a na schodišti katedrály, nejsou normálními lidmi, 

JSou to perifemí nestvů1J a exulanti, znetvořené a u-ýzněné bytosti bojující o 

přežití v pekle, v prostředí, které jim nabízí pouze bolest a utrpení, prostředí 

bídné a zoufalé, které se zdá bfTt bezmezné. 

Ale ani tak se autor nevzdává, neztrácí naději ani nepředstavuje Pana 

preJidenta jako dílo teroru a zoufalosti, ze ktel-ých není úniku. Postavou, skrze 

kterou k nám Asturias promlouvá a nastiňuje naději, je student, který se 

objevuje na začátku a na konci knihy. Ne vše je poraženo útiskem a ani 

vězení nezabije v člověku lásku a touhu po spravedlnosti a svobodě. 

Asturias věří předevšull v národ a ve zdravou inteligenci, která ho přivede 

35 Bellini Giuseppe. La lZarrativa de J'vIigue! Allge! AJturias. Cit. d., s. 41. 
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k záchraně. Tento význam má postava studenta, na pnrni pohled 

nepodstatná3
('. Ve vězení odporuje spoluvězni, kte17 má tendenci se vzdát: 

-iQué es eso de rez ar! iNo debemos rezar! iTratemos de romper esa puerta 

y de ir a la revolución! (316) 

"Modlit se? Žádné modlení! Zkusme prolomít tyhlety dveře a jít do 

revoluce!" (214) 

Poselství Miguela Ángela Asturiase může spočívat právě v tomto: paSivita 

nic neřeší, pasivitou nezměníme realitu, jen bojem můžeme dosáhnout 

svobody. 

3.1.3. CESTA K TYRANOVI VEDE PŘEs FAVORITA 

Do určité chvíle bychom mohli tvrdit, že fCl7!orit, obrazně řečeno, je panem 

prezidentem. Až do chvíle, kdy se jél7!017't zamiluje a začíná vnímat věci jiným 

způsobem, je vlastně obrazem diktátora. Ten stojí v ústraní, neviditelně 

manipuluje se všeilli ostatnínu a jeho zvrhlý charakter se odráží v činech 

Cara de Ángela. 

Postavou fa!JOrita a jeho osudy poznáváme diktátora. Asturias často 

nechává prezidenta vytratit se z děje na pár kapitol, aby ho však nechal lépe 

vyniknout z ústraní, ze stínu. V pozadí se může jevit jako krutý a 

dominantní, ale ve světle reality vzbuzuje akorát odpor. Než začne fa!)orit07Ja 

proměna ďábla v anděla, tedy krutého biřice v zanlliovanou oběť, můžeme 

říci, že se diktátor vyjacliuje právě přes něj. 

Ačkoli po dlouhou dobu je IVIiguel Cara de Ángel diktátorovým 

fa!)oritem a důvěrníkem, stává se nakonec jeho loutkou, naprosto 

bezbrannou. Tyran ho ďábelsky ovládá až ho úplného zničení. Postavou 

fa!Jorita poznáváme diktátora, protože tyranova nejpřesnější charakteristika je 

3(, Tamtéž, s. 53. 
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právě lstivost, se kterou dosahuje své dokonalé informovanosti a ovládá lidi 

a přitom je využívá k uspokojení svých rozmarů a choutek. Jeho zkažená 

povaha ho přivádí k hraní si s oběťmi. Bellini to vystihuje konkrétně: 

(Diktátor) Miguela Cara de Ángel přiměje uvěřit možnosti úniku z pekla, ve 

kterém žije, nalíčí na něj past v podobě pracovní cesty do Washingtonu, ale 

nechá ho zatknout přesně ve chvíli, kdy už je tak blízko přístavu a tedy i 

svobodě, a to právě majorem Farfánem, kterému fatJorit zachránil život. 

Major se postavil na stranu prezidenta, tedy proti fatJOrit01Ji a projeví se jako 

zatvrzelý člověk s nadmírou zanícenosti, který si je vědom svých hříchů a 

snaží se na ně zapomenout. A prezident zřejmě s touto zatvrzelostí počítal. 

Dil{tátorova zrada, se kterou posílá svého již exjatJorita do vězení, dosahuje 

vrcholu, když mu ze sousední cely podplacený a na něj narafičený vězeň 

nepravdivě vypráví o jeho ženě, která se stala tyranovou milenkou. Smrtí 

fatJorita spisovatel dokresluje definitivně postavu diktátora37
. 

A jeho smrtí také pronikáme hlouběji do mravních zásad Asturiase. 

Miguel Cara de Ángel je zčásti zodpovědný za vzniklou situaci v zemi 

během diktatury, ale zároveň vytváří kontrast tomuto bestiálnímu světu 

svou láskou, něhou a přitažlivostí ke Kamile. Konec jejich vztahu je však 

tragický. Smrtí Miguela Cara de Ángela Asturias potvrzuje, že nepřipouští 

možnost spásy pro toho, kdo spolupracoval s tyranem. Pro Asturiase není 

přípustná ani možnost záchrany pro toho, kdo byl součástí útlaku3H
. 

Cara de Ángel je jediná postava románu, která se vyvíjí, mění se 

v průběhu děje, a to absolutně. Zaujímá různé postoje, mění názory, city i 

chování, což ho nakonec zlomí a přivede k šílenému pádu do neštěstí. 

Přestává být obrazem diktátora, jeho fa1JOritem a ďáblem zároveň v momentě, 

kdy pozná lásku. Od té chvíle už nikdy nebude, čím býval dříve. Zde 

poznáváme pravého Miguela, pravý charakter a city této postavy, která 

defmitivně přestává představovat diktátora. Ovšem 1 nadále přes něj 

diktátora poznáváme, jelikož ten se na něm podepíše z druhé strany. Až 

37 Tamtéž, s. Sl. 
3R Tamtéž, s. 52. 
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dosud mu diktátor věří a podporuje ho, nyní mu nechává pocítit svou 

krutost na vlastní kůži. 

Protože je schopen silného citu a takové proměny, mohli bychom 

být ochotni uvažovat o tom, že i přes všechny důkazy krutosti a tyranie, je 

hluboko ve svém nitru Cara de Angel člověkem v podstatě dobt-ým. I když 

od začátku práce ho prezentujeme jako Satana, tato postava v jádru není 

zkažená. Jeho charakter není tak špatný a "plesnivý", jak je tomu v případě 

prezidenta, jinak by se z něj ani nemohl nikdy stát andě139 • Člověk, který je 

od základu špatný a zlý, nestává se nikdy dobt-ým a milosrdným. Miguel ve 

službách tyrana páchá příšerné skutky, namlouvá si, že je to tak správně, ale 

dělá to, protože musí, ačkoli jim sám nevěří. Podívejme se na některé 

příklady, ze ktet-ých bychom mohli vyvodit jeho "skrytou dobrotu". 

El aparecido consultó su reloj y se marchó de prisa, después de echar al 

herido unas cuantas monedas en el bolsillo y despedirse del lel1ador 

afablemente. (136) 

Relampagueó en su frente la idea de volver atrás, l1amar a casa de Canales, 

prevenirle ... (180) 

Cara de Ángellevantó la copa invitando a beber a Vásquez a la salud del 

amor. (182) 

( ... ) el pensamiento que con insistencia de mosca le asaltaba en los 

instantes decisivos: tener mujer e hijos. (182) 

No estoy loco, no crea, y daría la vida porque no fuera usted a exponerse a 

un desprecio, y si he mentido es porque .. no sé .. Mentía por ternura, por 

querer ahorrarle Justa el último momento el dolor que ahora va a sufrir ... 

(234) 

39 O možných příčinách této promény bedeme mluvit v kapitole 3.1.4. 
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Y al salir sintió por primera vez, desde la muerte de su madre, los ojos 

llenos de lágrimas. (240) 

Zjevivší se pohlédl na svoje hodinky, vložil raněnému do kapsy několik 

mincí, přívětivě se rozloučil s drvoštěpem a rychle odešel. (28) 

Bleskem mu projela hlavou myšlenka: ucouvnu ještě, zabuším na dveře 

Canalesova domu, varuji ho! (71) 

Andělská tvál~ zvedl sklenku a vyzval Vásqueze, aby Sl připili na štěstí 

v lásce. (73) 

( ... ) s myšlenkou, která na něho dorážela neodbytně jako moucha, a to 

vždy v rozhodujících okamžicích: mít už jednou ženu a děti! ... (73) 

Nezbláznil jsem se, ne, ne. Život bych dal za to, abych vás ochránil před 

urážkou, a jestliže jsem vám lhal, přiměly mne k tomu jen mé něžné city. 

Chtěl jsem vám do poslední chvíle ušetřit bolest, kterou teď pocítíte. (129) 

A když vyšel ven, pocítil poprvé od smrti své matky, že mu do očí vyhrkly 

slzy. (137) 

Jeho osobní v}TVOj vede od nejdůvěryhodnějšího a nejoblíbenějšího 

prezidentova muže k proměně v jeho nepřítele a následně k oběti režimu a 

kruté smrti. Camacho Delgado říká, že tato oběť má blíže k postavě 

náboženského mučedlúka než k politickému vězni411 • Prezident se andělem 

nestane nikdy, ani se této proměně zdaleka nepřiblíží. 

·HI Tématu svatosti se budeme detailněji věnovat v druhé části práce, která pojednává oJ osé 
Ignaciovi Sáenz de la Barra. 
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3.1.4. LÁSKA A EROTIKA JAKO VZDOR PROTI 

DIKTATUŘE 

jAy, anhe!o! Lo anhe!ado se tiene y no se tiene. Es como un ruisenor de oro al que 

J1ltestras manos Je hacen jattla con los diez dedos jltntos. (252) 

Ó, touho! él07Jěk má i nemá, po tem zatou1j1. PFedmět naší touhy se podobá zlatémlt 

J-Iavík07Ji,jemttŽ naIe ruce udělaly klícku s1jmi deseti Jpojef!Ými prsty. (147) 

Přes důležitost románu z hlediska popisu tehdejší sociální situace 

společnosti, přes obrovskou a působivou výpověď o diktatuře, úžasný 

jazykový experiment a evidentní alegorii biblického světa, které nám román 

přináší, je toto dílo také silným a melodramatickým příběhem lásky a 

erotiky. DokonalfT a oddaný Miguel Cara de Ángel, věrně sloužící svému 

pánovi, se dopouští "chyby", která ho bude stát život. Bez svolení diktátora 

se bezmezně zamiluje do dcery generála Canalesa, veřejného diktátorova 

nepřítele číslo jedna a odpůrce režimu. Celá politická výpověď krouží kolem 

tohoto milostného vztahu, který je nejen hluboce sentimentální, ale i 

erotický, plný tělesných tužeb a chtíčů. Láska je jatJoritolJi osudnou, jelilwž je 

příčinou nejen jeho totální proměny ďábla v anděla, zla v dobro, ale 

znamená také počátek jeho zkázy. Moc a touha se zde dostávají do rozporu 

s láskoua morálkou. I když v podstatě pouze na malou chvíli, jelikož 

necítíme u Cara de Ángela žádnou rozporuplnost, roze1\Tanost či 

nerozhodnost v momentě, kdy se zamiluje. Jeho proměna je pozvolná, ale 

jasná. Od chvíle, kdy se setkává s Kamilou, začínají se rozvíjet nejen jeho 

city, ale také sexualita. Můžeme mluvit i o proměně morální s tím spojenou. 

Čas a prostor se v románu koncentrují na jeho osobu. 
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Miguel Kamilu poznává ve chvíli, kdy hlidá dům jejího otce, jak 

nařídil pan prezident, jehož cílem je generála Canalesa zabít. Generál je 

zatčen druhého dne zrána, falešně obviněn z vraždy plukovníka Pattalesa 

Sonrienta, a to proto, že je prezidentovi nepohodlný a nehodlá se mu 

podřizovat. Jediné řešení, které tedy pro prezidenta existuje, je s ním 

skoncovat. K nikomu jinému se neSln1 tato informace dostat, je to pouze 

mezi panem prezidentem a jeho fa/Joritem. Zde vidíme, jak veškerá moc patří 

diktátorovi. 

Te llmné, IYIiguel, para algo que me interesa que se arregle esta misma 

no che. ( ... ) Por razones particulares, aunque es uno de los que asesinaron 

a Parrales Sonriente, no conviene al Gobierno que vaya a la cár cel y 

necesito su fuga inmediata. (146-147) 

Zavolal jsem si tě, Migueli, kvůli jedné věci, a záleží mi na tom, aby byla 

provedena ještě dnes v noci. ( ... ) Ze zvláštních důvodů, třebaže je to jeden 

z těch, kteří zavraždili Parralesa Sonrienta, nehodí se vládě, aby byl vsazen 

do vězení, a vyhovoval by mi jeho okamžit}T útěk. (38) 

FalJOrit01JO poznání lásky ho zavádí do sféry tělesných tužeb, které jsou 

vnímány v křesťanském světě jako hříchy. V románu se tak mnohdy 

setkáváme s chtíčem, ktelý je prezentován nejen Miguelem, ale i samotným 

diktátorem a také nevěstincem paní Maryšky. Uveďme si např. ukázku jejího 

snadného nákupu Fediny Rodasové od vojenského auditora. 

La Chán Diente de Oro- le decía el licenciado Vidalitas-, amiga del Senor 

Presidente y propietaria de un acreditado establecimiento de mujeres 

públicas, vino a buscarme esta manana a mi bufete, para decirme que vio 

en la Casa Nueva a una mUJer oven y bonita que le convendría para su 

negocio. Ofrece 10.000 pesos por eHa. (242) 

"Maryška Zlatozubka" ~ sděloval mu licenciát Vidalitas ~ "přítelkyně pana 

presidenta a majitelka vyhlášeného nevěstince přišla dnes ráno do mé 
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kanceláře a řekla mi, že viděla v Novostavbě hezkou mladou ženu, která 

by se jí dobře hodila pro její podnik. Nabízí za ni deset tisíc pesos. (137) 

Chtíč je prezentován 1 šokujícím obrazem tl1aJora Farfána, kterého ve 

zmíněném nevěstinci a v odpuzujícím stavu nachází Cara de Ángel, a 

v neposlední řadě Miguelovou touhou násilně se zmocnit nevinné Kamily. 

El favorito fijaba los ojos, alernativamente, en la hija del general y en la 

llama de la candela ofrecida a la Virgen de Chiquinquirá. El pensamiento 

de apagar la luz y hacer una que no sirve le negreaba en las pupilas. Un 

soplido y ... suya por la razón o la fuerza. (194) 

Favorit upínal střídavě oči ke generálově dceři a k plameni svíce obětované 

Marii Panně Chiquinquirájské. Myšlenka: zhasnout svíčku voskovici a 

spáchat nepředložený čin!. .. temně blýskala v jeho zřítelnicích. Stačilo by 

fouknout ... a učinil by dívku svou po dobrém anebo násilím. (87) 

Tělesné chtíče, až do doby, nez se promění ve skutečnou lásku, vnímáme 

jako upadlé, prodejné, zbavené jakéhokoli etického vnímání. Svět 

nerepr_oduktivní sexuality je tak zredukován na zvrhlost, upadá ve své 

podstatě a je zbaven jakéhokoli duševního záměru, který by mohl hájit 

etické chování člověka 41. V tomto chování má hlavní roli rozkoš jako 

taková. Touha ve většině románu je viděna jako výraz moci v negativnún 

slova smyslu. Jak touha, tak chtíč jsou odsouzeny k zatracení. "Namísto 

lásky je zde nevěstinec"42. Rozkoše odehrávající se v nevěstinci jsou 

symbolem veškeré sexuální agrese a dívky v něm pracující představují 

úpadek lidské důstojnosti. Sexuální agresi, kterou projevují návštěvníci 

nevěstince, vnímáme jako nejvzdálenější formu rozkoše od lásky, kterou 

41J\rias Arhlro. Sujetos sext/alizados, representatz,Jidad ambigiia: artimlaáófI de 10 masculiflo/ femellillo e 
identidad étflica eJZ A1.igtte! Allge/ Asturias. ~\nthropos Editorial. Rubí, Barcelona, 2001, s. 184. 
In Rodríguez Ileana. Cá/ZoJZes /lterarios masat!i/Zos] re/ecturas traflsa"turales, Lo traJlJ
jemeniflo/ mastu/ino/ qtteer. ~\nthropos EditoriaL Rubi, Barcelona, 2001. 
42Housková Anna. Imagilla"e HiJpáflské Ameriky (FIiJpanoamerú'ká kulturní idefltita /) eJ"e;id7 a 
v romáfleth), Torst, 1998, s. 166. 
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později bude představovat hlavní pár romanu. Touha je i u těchto dvou 

vehni přítomná a aktuální, ovšem rozdíl je v tom, že oni představují ve 

zvrhlém světě touhu upřímnou, svůdnou a neagresivní, která vede k početí 

nového života 43. 

Další kontrast můžeme vidět ve jménu nevěstince El Dttke El1('[mto 

(U sladké rozkoše). Tento název je nálepkou toho, co se odehrává uvnitř. 

Dívky nejsou "sladké", ale v podstatě drsné až brutální, všechny jakoby byly 

stejné i přes rozličnost barev pleti a výšek postav. Kontrastují se zmíněnou 

sladkostí svým zápachem: "Sin parecerse, se parecían; eran parecidas en el 

olor, ollan a hombre, olor acre de marisco viejo" (271). ("Podobaly se sobě 

navzájem, stejnýlni je činil jejich odér; čpěly totiž všechny bez výjimky 

mužským potem, štiplavým pachem odleželého krabího masa."), (166). 

Představují úpadek a zvrhlost společnosti. 

En las camisetas de telas baratas les bailaban los senos casi liquidos. 

Lucían, al sentarse despernancadas, los caňos de las piernas flacas, las 

ataderas de colores gayos ( ... ) 

La espera de las visitas las ponía irascibles. Esperaban como emigrantes, 

con ojos de reses, amontonadas delante de los espejos. Para entretener la 

nigua, unas dormían, otras fumaban, otras devoraban pirulies de menta 

( ... ); las enemigas reňían, las amigas se acariciaban con lentitud y sin 

decoro. (271) 

V košilkách z levného plátna komíhaly se jejich rozplihlé prsy. Stavěly na 

odiv usedajíce s roztaženými stehny svá vyhublá tyčkovitá lýtka, podvazky 

křiklavých barev ( ... ) 

Při tom čekání na hosty se stávaly popudlivými. Čekaly jako ženy 

vystěhovalců, s očima podobnfTma zraku dobytčat, v jednom chumlu před 

zrcadly. Aby si nějak ukrátily to rozjitřující zevlování, jedny z nich 

pospávaly, druhé kouřily, třetí divoce mlsaly mátový bonbón za bonbónem 

~3 Arias Artura. Cit. d., s. 184-186. 
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( ... ); navzájem spolu znepřátelené se hádaly, přítelkyně hladily jedna 

druhou zdlouha a beze studu. (166-167) 

Protipólem těchto hrubých prostitutek Je něžná Kamila. Autor Jl 

představuje jako líbeznou, neklidnou a snící, žijící v idylickém světě, který 

nemá nic společného s příšernou realitou diktatury. Cara de Ángel podléhá 

ihned jejím půvabllm a navždy zůstane polapen v jejích sítích něhy. Její čistf' 

a neposkvrněný svět kontrastuje s pekelnf'm světem Miguelovým. Ona bude 

příčinou jeho fatální proměny. On si díky ní začíná uvědomovat svou 

bídnost, ve které žil a začíná přemýšlet i cítit jmak 44. 

Muy otto era el sentimiento que llevaba a Cara de Ángel a desaprobar en 

silencio, morcliéndose los labios, una tan ruin y cliabólica maquinación. De 

buena fe se llegó a consenstir protector del general y por 10 mismo con 

cierto derecho sobre su hija, derecho que sentía sacrificado al verse, 

después de todo, en su papel de siempre, en su sitio de verdugo. (180) 

Zcela jiné pocity hnaly ho k tomu, že mlčky a kousaje se do rtů stavěl se 

nyní odmitavě k tak ničemně, ďábelsky spředeným osidlům. S upřímností 

připustil již zponenáhla AnděLrká tVál~ že je vlastně generálovým 

ochráncem a má tedy jakoby i právo na jeho dceru; jenže vlastně toho 

práva zase pozhfrvá, hraje-li teď znova svou obyvklou úlohu, on, slepý 

nástroj, vystupuje-li opět jako biřic, nepřestal-li být katem. (71) 

Od této chvíle bude Miguel prostřednicvún lásky a této milostné 

posvátnosti hledat svou spásu. Jelikož se dílo odehrává v biblickém 

kontextu, můžeme říci, že od této chvíle začne Cara de Ángel hledat "boží 

odpuštění". 

+-l Carave!!e. Cit. d., s. 209. 
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3.1.4.1. PROMĚNA ĎÁBLA V ANDĚLA 

"Pero la muerte eJ donde Je la llama la altJenáa de JU conJolaúón difinitÍ1Ja,y el deJtino 

eJperaba el último trance para atar/oJ ': (351) 

"Kdo Jmrt 7Jolá, tomtl ona nedá J7Jo;i konú:nolt útěchu, a OJud čekal na d17Jíle 

ne;poJlednějH, aby Kamilll a jej .pOjil nerozjllčf!Ým poutem. " (251) 

Anděl smrti se promění v anděla života. Jeho nová citová situace ho přiměje 

konat dobré skutky tam, kde předtún vykonával jen ty špatné. Tak je tomu 

například v případě, kdy žádá laskavost pro jednu stařenu, která přicestovala 

z dálky a chce spatřit svého syna. Cara de Ángel jí pomůže, činí dobr)r 

skutek "por el deseo de hacer bien para que Dios se 10 devolviera a Camila 

en salud" (284). ("aby odměnou za něj vrátil Bůh Kamile zdraví"), (181). 

Když se mu podaří přesvědčit vojáka, aby vyhledal syna té ženy, "La 

viejecita quedóse contemplando a su bienhechor como a un ángel." (285); 

("stařena se zahleděla na svého dobrodince jako na anděla; po tváři jí samou 

vděčností skanuly dvě slzy"), (182). Víme dobře, co je příčinou proměny 

ďábla v anděla. Ale nabízí se také otázka, co je příčinou jeho původní 

proměny, a to anděla v ďábla. Jestliže je Cara de Ángel padlým andělem, 

znamená to, že někdy předtún musel být andělem. Profesor univerzity ve 

státě Texas, Arturo Arias, nabízí zajín1.avou odpověď, a sice, že původci této 

proměny jsou Miguelova matka a vše s ní spojené, a hrají tak v románu 

důležitou roli. Smrt matky proměnila tohoto anděla v ďábla a láska ke 

Kamile zpět v anděla. To by znamenalo, že Cara de Ángel prožívá v díle 

metamorfózy dvě. 

Arturo Arias se pouští do velmi zajímavého rozbom této první i 

dmhé Miguelovy proměny, který stojí za zmínku, ovšem nedá se s ním 
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bezvýhradně souhlasit. Říká, že důležitost Miguelovy matky, její lásky a její 

ztráty je pro Miguela zásadni. Sféra mateřské lásky působí jako paradigma 

morálky. Miguel sice zíkává velkou moc, důvěru diktátora a v podstatě 

blahobyt, ovšem výměnou za ztrátu něčeho daleko vyššího a důležitějšího, a 

to za ztrátu mateřské lásky. Láska další ženy, Kamily, která symbolicky 

nahrazuje tu mateřskou, ho navrací do "přirozeného" stavu ušlechtilosti. 

Veškerá láska v díle, je původně láska mateřská, zaměněná někdy za lásku 

patriotickou či erotickou. Po ztrátě mateřské lásky se tento anděl mění 

v ďábla a hledá lásku jinde. Nachází ji u prezidenta. Proto mu slouží a jeho 

lásku přijímá jako náhradu za tu právě ztracenou. A konečně prezidentova 

láska je nakonec nahrazena láskou Kamily, která ovšem symbolicky 

nahrazuje a představuje matku. Takže se dostáváme jakoby zpět na začátek, 

vše začíná a končí u matky. Jeto bludný kruh, ve kterém prožije Miguel dvě 

metamorfózy: z anděla v ďábla a z ďábla v anděla. Tak Arturo Arias nachází 

příčiny pádu Cara de Ángela45
. Tento názor je zajímavý, ovšem může se zdát 

trochu přehnané spatřovat 1110tivy Miguelova chováni ve zkušenostech, 

které má s matkou. Musíme ale uznat, že jakási osobni zkušenost ze života 

guatemalského autora se do díla promítla. Je známo, že Asturias měl velmi 

komplikovaný vztah s matkou, oddálil se otci a měl problémy v navazováni 

kontaktů se ženami. Silné pouto k matce a chladnější vztah k otci ho 

samozřejmě celoživotně ovlivnily. 

Mohli byhom argumentovat tím, že se Miguelova matka v díle 

neobjevuje a víme o ní vehni málo, Cara de Ángel se o ní zmíni jednou za 

celou dobu, což nedokazuje takovou důležitost její role a jejího vhvu na 

Miguelovo jednání. Arias ovšem nanútá: 

Cara de Ángel se poplvé objevuje v kapitole IV, ale ještě předtím se 

vyskytuje několik zmínek o matce Paňáci, který je svou matkou posedlý. 

Text ji popisuje: ,querida de un gallero ( ... ). Historia de nunca acabar la de 

sus penas ( ... ) mártír del crio que nació' (131), (milenka jednoho 

~5 http://www.literaturaguatemalteca.org/ arias26.html 
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kohouťáře ( ... ), Nedopočítal by ses jejích trampot ( ... ) mučednice, když 

přišlo na svět dítě), (22). :Nlluví se sice o Paňárově matce, ale předjímá se 

matka Cara de Ángela, po němž je pojmenovaná tato kapitola. Paňáca žádá 

svou matku o odpuštění, což Cara de Ángel nedělá, ale rád by udělal. 

Odtud přecházejí aluze k panu prezidentovi, k ,Andělovi se zlatou sférou a 

Ďáblovi s jedenácti tisíci rohy a poté k Panně Marii Karmelitánské'. Od 

symboliky matky se přechází k symbolice Panny Marie. Setkání postav 

(Miguel a Paňáca) se uskutečňuje v propasti, což symbolizuje pekelné 

místo. Zde už víme, že Miguel je padlým andělem, ale nevíme ještě proč. 

Ovšem to už naznačil Paňácův sen. Celá inscenace pádu Cara de Ángela se 

tedy přímo v knize neobjevuje, protože ho už známe jako padlého anděla 

ve službách diktátora, ale jeho pád se předjímá v této scéně, kde se 

objevuje popnTé, stejně jako zlomky z jeho minulosti, vypl)rvající postupně 

po celou dobu románu a hlavně tehdy, když začíná pronásledovat Kamilu 

a poté se do ní zamiluje4c,. 

Tento názor je odvážný. Nevidíme roli matky v díle tak zásadní jako autor 

této myšlenky, ovšem můžeme uznat, že v jistých popisných scénách se 

setkáváme s určitou touhou vrátit se do toho vysněného světa, kde 

pravděpodobně byl Miguel šťastný se svou matkou a nežil ve službách 

satana. Láska ke Kamile může být touhou obnovit tento ztracený idylick)T 

svět. 

Po seznámení těchto postav začíná být aktuální nejen téma lásky, 

ale i erotiky. Rozkol mezi touhou a zidealizovanou láskou je evidentní. Cara 

de Ángel se začíná měnit v lepšího člověka, to se zdůrazní například ve 

scéně, kdy Kamila po dlouhé noční cestě onemocní zápalem plic a dostává 

poslední pomazání od lměze za intenzivního přil1lížení a ochrany Cara de 

Ángela. Nebo y jiné scéně (ale dokonce ve stejné kapitole-}G,,-~ fcmorit 

vyhledá majora Farfána, jednu z nejzlomyslnějších postav románu, nachází 

ho v těžce opilém stavu v nevěstinci a varuje ho před prezidentovým 

"ó Ze soukromé korespondence s "-\rturo )Hiasem. 
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záměrem zabít ho jedem. Tún mu nyní zachraňuje život, dříve by mu byl 

naopak uspíšil jeho smrt. Potom rozmýšlí: 

Al marcharse el mayor, Cara de Angel se tocó para saber si era el mismo 

que a tantos había empujado hacia la muerte, el que ahora, ante el azul 

infrangible de la ma11ana, empujaba a un hombre hacia la vida. (288) 

Když major odešel, dotkl se Al7dě!Jká tvář vlastního těla, aby se přesvědčil, 

zda je to ještě opravdu on, který napomohl tolika lidem k smrti, nyní však 

s blankytem jitra před očima vrací s takovým úsilím onoho muže životu. 

(186) 

Tato scéna symbolizuje již absolutní proměnu postavy, které zpočátku ani 

ona sama nerozumí. Láska ho napravila, ukázala mu jiný svět a hodnoty 

v něm. 

Ale stále ještě mluvúne o lásce nezkušené, zidealizované, která 

v tomto momentě vznikla sotva před osmačtyřiceti hodinami. Může se zdát 

až nepravděpodobné, že fCl1Jorit tak bestiálního diktátora, zvyklý zabíjet bez 

jediného pohnutí citů, najednou začíná konat dobré skutky, sedí u Kamiliny 

postele, drží ji za ruku a prosí o její život. V další scéně dokonce začíná 

pochybovat o své existenci bez ní. 

Pensó en su casa C01no se piensa en una casa extrana. Su casa era alli, con 

Camila, alli donde no era su casa, pero estaba Camila. ťY al faltar Camila? .. 

En el cuerpo le picaba una pena vaga, ambulante ... ť Y al faltar Camila? .. 

(292) 

Tady je doma, zde s Kamilou, kde sice není pod svou střechou, ale má u 

sebe Kamilu. Co však, až Kamilu ztratí? ... Bludný zármutek bodavě 

rozechvíval jeho nitro ... Co však, až Kamilu ztratí? (189) 
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Láska totálně pohltí veškerou Miguelovu existenci. Kamila je krok od své 

smrti a doktor mu oznámí, že "iSólo un milagro!" (325) ("J enom zázrak") 

(223). Zoufalost Cara de Angela přiměje uvěřit moci nadpřirozených sil a 

oženit se s ní. Jejich sňatek in extremÍJ bude později diktátorem interpretován 

jako pohrdání a zrada. Ale na to v této chvíli Cara de Angel v žádném 

případě nemyslí. Zení se s ní, protože mu řekli, že je to jediná možnost, jak 

vynTat Kamilu z náruče smrti. Zde se setkáváme s postavou Ijčera, kterého 

všichni považují za odborníka právě v oboru nadpřirozených mocí. Cara de 

Angel je ochoten udělat cokoli pro záchranu této lásky, která již přesahuje 

chtíč. 

Pues yo tengo la dave; provocaremos el milagro. A la muerte únicamente 

se le puede oponer el amor, porque ambos son igualmente fuertes, como 

dice EI Cantar de los Cantares (. . .) (327) 

Nuže, to všechno rozluštím nyní já: vyvoláme v život zázrak! Proti smrti 

lze postavit jedině lásku, protože obě jsou stejně silné, jak říká PíJe/i pirltí. 

( ... ) (226) 

Cara de Ángel porazil smrt silou a intenzitou svých citů, podléhá lásce, která 

ho ovládá a Kamilu bude milovat a zbožňovat až do konce života. Ta se 

promění v posvátný oltář, v cíl putování, kde se bývalý kat chce očistit od 

svých hříchů a provinění. Miguel Ángel Asturias zde porovnává koncepty 

lásky a náboženství a 'vytváří ze své postavy skutečného ctitele Kamily a 

jejího světa. Tato milostná vášeň bude příčinou jeho zabití. Později přestane 

být mučedníkem své milované a stane se mučedníkem diktatmy47. 

V tomto textu některé alegorie, když je porovnáme s jinfTmi 

alegoriemi románu devatenáctého století, jsou obrácené. ArtU1"o Arias uvádí 

příklad s románem Dona Bárbara. Jestliže v GaUegosově díle rozum porazí 

temnotu spojenou s černou magií a člověk jako takový nahradí děsivou 

-l7 Caravelle. Cit. d., s. 208. 
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nadvládu posedlé ženy, v Panu presidentolJi temnota spojená s černou magií, 

kterou je v tomto případě diktátor, společně přemohou rozum (zde je 

jasným důkazem právě Cara de Angel), i nadvládu zidealizované ženy, která 

by naopak mohla pozitivně nahradit děsivého člověka4H • Podobný názor má 

i profesorka Anna Housková, která to vystihuje detailněji. 

Barbarský svět titulní hrdinky se setkáním s civilizovaným mužem mění 

trochu jinak: ne směrem k civilizaci, nýbrž k harmonii. Doňa Barbara, 

"dcera řek", jejíž život utvářelo prostředí drsné přírody a drsných mužů, se 

krátce před koncem románu "vzdá svého díla". V touze po lásce opustí 

zištné zájmy, pro něž dosud s Luzardem bojovala. ( ... ) Ve chvíli, kdy již 

neusiluje o uskutečnění svých záměrů, se hrdinka dotýká vesmírn}Tch 

souvislostí. Smutek jejího života, utraceného ve zlobě a svárech, 

s nenávratně ztracenými nadějemi na lásku a čistotu, vyvažuje kosmický 

smír, harmonie věčného rytmu, jemuž se postava otevírá a souzní 

s vesmírem jako jeho sourodá část. ( ... ) ... zmizení doni Barbary v savaně: 

neznamená jen její prohru, která hy symbolizovala nástup civilizace, ale 

naznačuje i splynutí člověka a přírody ve vesmírném rámci života49. 

V Gallegosově románu tedy vítězí rozum nad temnotou, v Asturiasově 

románu vládne temnota a rozum ji nepřemůže. 

Miguel Ángel Asturias přenesl barbarství do města a převrátil tím 

Sarmientovo pojetí. Město je v Pallu prezidentovi prostorem, kde se lidské 

vztahy nevyvíjí přirozeně, vše bylo odděleno od svého základu, od Země 

(tak jako žebrák Paňáca od matky). To má osudové následky. 

V degradovaném světě byl lidský styk nahrazen telefonem, namísto lásky je 

zde nevěstinec, uprázdněné místo Boha zaujal "pan prezident"5(). 

4H http://www.literaturaguatemalteca.org/ arias26.html 
49 Housková .Anna. Imaginaa HispállJké Ameriky (HispalZoamerická kulturní identita v m;ich a 
1) románech), Cit. d., s. 167-168. 
Sll Tamtéž, s. 168-169. 
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Tragédie hluboké lásky začíná ve chvíli, kdy se všemocný tyran dozví o 

sňatku jaJJorita s dcerou svého nepřítele, který si vykládá jako dvojnásobnou 

zradu. Nikdy mu to neodpustí, nikdy nepochopí a jeho pomsta bude 

strašlivá. Zmanipuluje celé své okolí, aby potopil navždy svého jaJJorita do 

bahna neštěstí. Otázkou, která ho nenechává klidným, je: jak se mohl Cara 

de Ángel zamilovat bez jeho svolení? 

I v této chvíli je téma sexuality aktuální. Prezident si nechává zavolat 

Miguela do svého paláce a ten vzápětí zjišťuje, že svatba byla veřejně 

oznámena v novinách a údajně ji podpořili i sám prezident, strýcové a tety 

Kamily a další seznam slavných jmen. Na pl\Tní pohled můžeme tuto scénu 

vnímat jako moment, kdy sexuální touha je podpořená státem. Ale je jasné, 

že prezident není spokojen. Vkládá se do této záležitosti jako by byl 

žárlivým milencem, musí té lásce učinit konec a dokáže, že ani on ani stát 

nepřipouští zrádné city. Postava diktátora představuje celé národní těleso, a 

proto vnímá toto gesto jako jaJJOrit01JU zradu jednak vůči své osobě, ale také 

vůči celému státu, ať se Miguelův čin zdá být jakkoli osobní. Bez předchozí 

konzultace s diktátorem je to zrada vlasti, nevěra vůči diktátorovi, protože 

diktátor je stát"l. V této chvíli je v tyranových očích Cara de Ángel již mrtvý. 

Ten to samozřejmě netuší, nepřipouští si, že by ho mohla potkat krutá 

pomsta vládcova, jelikož celou věc vidí z jiného úhlu, z úhlu lásky a ta ho 

zaslepuje. 

Vyvstává zde téma sexuality nyní v případě prezidenta, jelikož 

můžeme mluvit o jakési žárlivosti. Diktátor se dle Ariase projevuje jako 

neutišitelný podvedený milenec. Objevuje se ve scéně opilý a zoufalý ze 

ztráty plukovníka Parralesa Sonrienta. Vysmivá se lásce Cara de Ángela a 

paroduje ji současně ve chvíli, kdy se opírá o jeho rameno a poté na něj 

začne zvracet. 

Quise y querré slempre a Parrales Sonriente, y 10 iba a hacer general, 

porque potreó a mis paisanos ( ... ) Y no me pasa -porque no me pasa- que 

51 1\rias 1\rturO. Cit. d., s. 184. 
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10 hayan asesinado, cuando por todo!> lados se atenta contra mi vida, me 

dejan los amigos, se multiplican los enemigos y ... iNo!, ino!, de ese Partal 

no quedará una piedra ... (337) 

Miloval jsem a nepřestanu mít rád plukovníka Parralesa Sonrienta, já ho 

chtěl udělat generálem, protože pokrotil moje krajany. ( ... ) A nedám si 

líbit, za nic na světě si nedám líbit, že mi jej zavraždili, zvlášť když nyní 

kdekdo usiluje o můj život, opouštějí mne moji přátelé a mých nepřátel je 

ažaž. Ach ... ne, ne! A z toho Portálu Páně nezůstane kámen na kameni ... 

(236) 

Téma erotiky a atraktivity můžeme dále spatřovat 1 v samotném pOplSU 

Miguela Cara de Ángela, kter}T je dvojznačný. "Era bello"-"Byl krásný"

znamená jeho vysokou přitažlivost, byl vehni hezk}T: Vedle úžasu ale 

vzbuzoval i strach. Ve chvíli, kdy se promění jeho krutost v lásku, on sám 

jakoby přešel z jednoho prostoru do druhého, z aktivní role do pasivní. Ve 

většině díla je krásný a zlý, v posledních částech ošklivý a dobrý. Jako 

čtenáři poznáváme ohromnou sílu diktatuty přes výpověď lnilostné 

frustrace mezi ním a Ka1nilou. Skutečnost, že si nakonec fa/Mit vybírá cestu 

dobra, otevírá možnosti zničení pekla, kde vládne Satan. 

3.1.4.2. SEXUALITA A NĚHA VE SVĚTĚ NÁSILÍ 

" ... de la noche a la manana toman JUJ labioJ color de Jangre, Je llena de jruta la 

redeálla de JUJ· corpiižoJ y Je turba y reJuda cada 7Jez que Je aproxima al que jamáJ 

imaginó JU marido'~ (352) 

"PřeJ noc Je {enJeně zbanJijyjl!Ji rry, Z07Jomatějy j~i prlwJitné žj7Jtttky, Kamzla lIpadala 

do rozpakl! a vy7JJlá7Jalji na {ele pot, kdykoli Je k ní přiblížjl ten, kterého Ji předtím 

nikdy ned07Jedla předJta/Jitjako J7Jého manZela ... "(251) 
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Téma lásky je v díle vehni důležité. Autor čtenáře přesvědčuje, že i v tomto 

prostředí plném hrůzy a strachu, v nejtemnější diktatuře může existovat 

upřímná, silná a nesmrtelná láska, taková, jaká se zrodila mezi Miguelem a 

Kalnilou. Protíná poslední kapitoly románu jako silná červená nit a vzbuzuje 

naději ve šťastný konec. 

Jejich touha se začíná prozrazovat ve scéně, kdy po uzdravení 

Kmnily odjíždějí oba lnilencl do lázní. V roll1ánu tak nastává velký posun, 

oba jsou si již věd01ni své lásky, touží jeden po druhém. Nicméně, jedna věc 

se stále nemění, a to, že tuto touhu vyjadřuje pouze Cara de Ángel. 

Cara de Ángelle cinó el talle con el brazo y la condujo por una vereda que 

caía del sueno caliente de los árboles. Se sentían la cabeza y el tórax; to do 

10 demás, piernas y manos, flotaba con ellos, entre orquídeas y lagartijas 

relumbrantes, en la penumbra, que se iba haciendo oscura miel de talco a 

medida que penetraban en el bosque. (353) 

Andělská tvář vzal Kamilu kolem pasu a vedl ji stezkou, dřímavě se vinoucí 

pod spavou výhní stromú. Cítili navzájem jen svoji hlavu a hruď, ostatní, 

jejich ruce, jejich nohy, povlávalo, zatímco kráčeli bok po boku mezi 

orchidejemi a blýskotavirnu ještěrkami, v pološeru, Jež se měnilo 

v nejtemnější med, když vnikali hlouběji do lesa. (252) 

Láska je nejsilnějším tématem díla hned po diktatuře. Je velkým kontrastem 

všemu, co se odehrává okolo, je jako světlo naděje v prostředí plném 

zoufalosti, nespravedlnosti a násilí. Hned vedle lásky se objevuje erotika, 

silně s ní spjatá. Oba jsou mladí, krásní a plní sexuální touhy. 

Cara de Ángel se veía en aquella luz disminuido en su personalidad, medio 

enfermo, y miraba a Camila más pálida, más sola y más chula que nunca en 

su trajecito color limón. (232) 
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Andělská tvář si uvědomoval, že v zásvitech onoho světla pozb}TVá své 

osobitosti, cítil se zpola nemocen, zatímco Kamila vy tonula z něj před tím 

bledší, osamocenější a svůdnější, oděna v svůj citrónově žlutý, nepříliš 

dlouhý šat. (127) 

Scény jsou od této chvíle plné sexuálních konotací. 

A Camila se le sentía el cuerpo a través de la blusa fina, como a través de la 

hoja de maíz tierno, el grano blando, lechoso, húmedo. (353) 

Pod jemnou blůzou tušila ruka Kamilino tělo, jako nahmátneš skrze list 

mladé kukuřice hebké, mléčnou šťávou vlhnoucí zrno kukuřice. (252) 

I příroda se účastní tohoto vzrušení. Zde vyniká autorova fantazie, jeho 

jazyk a metafory jsou brilantní. Skvělý je i český překlad. 

El alre desordenaba el cabello. Bajaron a los baií.os por entre 

quiebracajetes tempranizos. En el agua se estaba durmiendo el sol. Seres 

invisibles flotaban en la umbría vecindad de los helechos. (353) 

Vítr cuchal oběma vlasy. Sestoupili do lázní, ošleháváni větvemi časně 

rašících keřů. Usínavým třpytem pohrávalo na vodě slunce. Bytosti očima 

nezachytitelné mihotaly se opodál, v těžk}Tch stínech kapradí. (252) 

Smyslnost Kamily je ovšem vyjadřována i předtím, autor se občas vrací do 

minulosti. 

ťPor qué se besó los brazos en la playa respirando el olor de su piel 

asoleada y salobre? ťPor qué hizo otra tanto con las frutas que no la 

dejaban comer, al acercárcelas a los labios juntitos y olisquearlas? ( ... ) 

Camila había besado a su papá y a su nana, sin olerlos. Conteniendo la 

respiración había besado el pie como raíz lastimada de J esús de la Merced. 

Y sin oler 10 que se besa, el beso no sabe a nada. Su carne salobre y 
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triguena como la arena, y las pinuelas y los membrillos, la ensenaron a 

besar con las ventanas de la nariz abiertas, ansiosas, anhelantes. (191) 

Proč si tehdá o prázdninách pokryla na pláži polibky svoje paže a 

vdechovala vůni prosluněné a slanavé kůže? Proč udělala totéž s ovocem, 

které jí nedovolili jíst, proč kladla ty plody k škvírce svých úst a vždycky 

k nim aspoň přivoněla? ( ... ) Kamila už políbila tatínka a svoji chi:lvu, ale 

nepřivoněla k nim. S dechem zatajeným zlíbala okrvavené, kořenům 

podobné nohy Krista Pána l'v'Iilosrdného. A když něco líbáš tímto 

způsobem, nechutná polibek po ničem. Nyní ji však její tělo, slanavé a 

zlatohnědé jako písek, a cypřišové šišky a kdoule naučily, jak líbat 

s dychtivě se chvějícími chřípěmi. (84) 

Metaforicky vyjadřovaná senzuálnost Je přerušovaná přítomností 

lázeňského, kte17 má "boca llena de frijoles" (353), ("v ústech ještě plno 

nedojedených fazolí"), (252). Jeho přítomnost narušuje láskyplnou a něžnou 

scénu, zároveň oddaluje fyzický kontakt milenců, čímž vlastně posiluje 

mravnou lásku. Sexualita je potlačována. Nicméně setkáváme se zde 

s prvním konkrétním sexuálním projevem. I když každý odešel do sve 

kabinky oddělené zdí, která je další symbolickou překážkou, "antes de 

separarse corrieron a darse un beso" (353), ("předtím se však ještě k sobě 

rozběhli a pohbili se"), (253). V této scéně je Kamila poprvé aktivní a ne 

pouze pasivní, nevinná, nehybná, pop1vé je podnětem touhy, ne pouze 

jejím předmětem. Cudnost utlačované společnosti je vyjádřena lázeňským, 

který si zakrfrvá oči při pohledu na ty dva, "para que no le fuera a dar 

escupelo (353), ("aby se mu jeho choroba nezhoršila"), (253). Tento 

moment, stejně jako scéna s plnou pusou fazolí, se stane častým p1-vkem, 

který se v textu ještě zintenzivní. Ve chvíli, kdy román nadchne přívalem 

senzuálnosti a erotiky, je ihned brzděn a ničen nějakým násilným obrazem, 
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který vyvolá odpor. Touha těchto dvou jako výhradně fyzická rozkoš Je 

v románu odpírána téměř po celou dobu52
. 

'Mezimilenci zpočátku vládne neklid, napětí i nedočkavost. 

Perdidos en el rumos del bosque, lejos uno del otro, se encontraban 

extranos. Un espejo partido por la mitad veía desbudarse a Cara de Ángel 

con prisa juvenil. jSer hombre, cuando mejor sería ser árbol, nube, libélula, 

burbuja o burrión! ( ... ) Camila se desconcertó. (353) 

Ztraceni náhle v tom šumějícím lese, daleko od sebe, byli najednou oba 

celí nesví. Rozpuklé zrcadlo vidělo, jak se Miguel svléká s mladickým 

chvatem. Jemuž, ach, že raději není stromem, oblakem, vážkou, bublinou 

na hladině, anebo kolibříkem! ( ... ) Kamila zneklidněla. (253) 

Zatímco ona se stydlivě ponořuje do vody v jakési "říze indiánských žen" 

(253), která jí zakrývá tělo, následuje jedinfr eroticky zabarvený tělesný popis 

v celém románu. V tomto popisu je vyjádřena smyslná dvojznačnost, jelikož 

tento šat vyvolává stejnou erotičnost jako nahota sama, možná dokonce 

větší, jelikož polo odhalené tělo může být přitažlivější než tělo úplně nahé. 

El guipil abombóse como traje de crinolina, como globo, mas casi al 

mismo tiempo el agua se 10 chupó y en la tela de colores subidos, azul, 

amarillo, verde, se fijó su cuerpo: senos y vientre firmes, ligera curva de las 

caderas, suavidad de la espalda, un poco flacuchenta de los hombros. (353) 

Říza indiánských žen, kterou na sobě měla, vzedmula se jako krinolína, 

jako balón, ale bezmála v téže chvíli vsákla voda do onoho barevného, 

modrozeleného plápolajícího plátna, v němž zřetelně vyvstalo Kamilino 

tělo: pevná ňadra i lůno, lehce se klenoucí boky, hebkost zad, ta její ještě 

hodně vyhublá ramena. (253) 

52 Arias 1-\rturo. Cit. d., s. 185. 
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Manžel, již netrpělivý, rozhodne se vstoupit do její místnosti. Následuje 

několik poetických popisů a romantických scén, kde opět vyniká brilantnost 

Asturiasova jazyka i českého překladatele. 

El agua saltaba con ellos como anllnal contento. En las telaranas 

lUrn1nosas de los reflejos colgados de 10 muros se veían las siluetas de sus 

cuerpos grandes como aranas monstruosas. Penetraba la atmósfera el olor 

de suquinay, la presencia ausente de los volcanes, la humedad de las 

pancitas de las ranas, el aliento de los terneros que mamaban praderas 

transformadas en líquido bIanco, la frescura de las cascadas que nacían 

riendo, el vuelo inquieto de las moscas verdes. (354) 

Při každém jejich výskoku vymršťovala se i voda jako spokojené zvíře. 

Odlesky se pohupovaly na zdech třpytivfTmi pavučinami, v nichž tančily 

zobrovitělé siluety jejich těl jako nestvurní pavouci. Ovzduším táhla vůně 

rostliny suquinay, zpřítomňovalo daleké sopky, byla v něm v1l1kost žabích 

bříšek, dech telátek, co sají v bílou tekutinu proměněné louky, svěžest 

kaskád přicházejících se smíchem na svět, těkavý let much masařek. (253) 

Ale ani tento dychtivý a zamilovaný moment netrvá dlouho, v následujících 

scénách je opět několikrát přerušen. Nejdi-íve se znovu objeví lázeňský a 

poté Kamila najde ve svém ručníku housenku, kterou Cara de Ángel ilined 

zamáčkne. Tyto události zabraňují fyzickému kontaktu milenců. Také se zde 

projeví Kamilina ostýchavost, která vzápětí chce odejít. I přestože jsou již 

manželé, Kamila pociťuje stud a neoddává se sexuální touze, i přestože ta 

stále více podmiňuje jejich chování5J
. Uvažují o svém osudu a jsou šťastní. 

-Si el azar no nos hubiera juntado ... -solían decirse. Y les daba tanto miedo 

haber corrido este peligro, que si estaban separados se buscaban, si se 

veían cerca se abrazaban, si se tenían en los brazos se estrechaban y 

además de estrecharse se besaban y además de besarse se rn1raban y al 

53 Tamtéž, s. 185. 
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mirarse unido s se encontraban tan claros, tan dichosos, que caían en una 

transparente falta de memoria ( ... ) (356) 

"Kdyby nás tak náhoda nebyla svedla dohromady," říkávali si a takový 

strach na ně vždycky padl z toho již zažehnaného nebezpečí, že když 

nebyli spolu, hned se navzájem hledali, když si dleli nablízku, objímali se, a 

jestliže se vzali do náruče, tiskli se k sobě víc a víc, nejenom se však k sobě 

tiskli, ale líbali se a při svy'rch polibcích hleděli si do očí, viděli, že jsou 

jakoby jedno tělo a jedna duše, tak rozníceni, tak šťastni, že rázem tonuli 

v zářném zapomnění věcí minul}'rch ( ... ) (255) 

Ale autor zároveň naznačuje, že prezident nenechá tuto "nevěru" 

nepotrestanou. 

( ... ) y el calendario a tejer telaranas en las esquínas del tiempo. (356) 

( ... ) zatímco míjející dny začaly záludně spřádat své pavučiny v koutech 

času. (255) 

Léčka se nastiňuje hned v následující scéně. Prezident posílá Miguela do 

Washingtonu, aby tam zabránil sV3rm spinklencům spolčit se proti jeho 

znovuzvolení. Přípravy na tuto cestu jsou plné obava rozpaků, představa 

odloučení se je smutná. V poslední společné chvíli Miguel Kamilu "estrechó 

contra su pecho; la sentía como ovejita sin balido, desvalida" (379), 

("přitiskl k sobě, cítil ji na svých prsou jako bezbrannou, hlas nevydávající 

ovečku"), (279). Opět se zde setkáváme s náboženskou symbolikou, žena je 

přirovnaná k ovci, což značí její tradičně poslušnou úlohu ve společnosti, 

ženu jako předmět touhy a ženu postrádající moc ve společnosti, vždy je 

slabší než muž a potřebuje tedy jeho "mužskou" ochranu. V tomto případě 

Kamila potřebuje ve svém muži nalézt svého strážného andělas4 . 

5~ Tamtéž, s. 186. 

60 



Hned po této scéně následuje jediný milostný popis fyzické lásky, 

jehož symbolika zasluhuje úplnou citaci úryvku: 

La bulla de las ctiadas, que andaban persiguiendo un pollo entre los 

sembrados, llenó el patio. Había cesado la lluvia y el agua se destilaba por 

las goteras como en una clepsidra. El pollo cortía, se artastraba, 

revoloteaba, se somataba por escapar a la muerte. 

-Mi piedrecita de moler... -le susurró Cara de Ángel al oído, 

aplanchándole con la palma de la mano el vientrecillo combo. 

-Amor ... -le dijo ella recogiéndose contra él. Sus piernas dibujaron en la 

sábana el movimiento de los remos que se apoyan en el agua arrebujada de 

un río sin fon do. 

Las criadas no paraban. Carteras. Gritos. El pollo se les iba de las manos 

palpitante, acoquinado, con los ojos fuera, el pico abierto, medio en cruz 

las alas y la respiración en largo hilván. 

Hechos un nudo, regándose de caricias con los chorritos temblorosos de 

los dedos, entre muertos y dormidos, atmosféricos, sin superficie ... -

iAmor! -le dijo ella- ... -iCielo! -le dijo él- ... (rvIi cielo! -le dijo ella ... 

El pollo dio contra el muro o el muro se le vino encima ... 

Las dos cosas se le sentían en el corazón ... Le retorcieron el pescuezo ... 

Como si volara muerto sacudía las alas... "iHasta se ensució, el 

desgraciado!", gritó la cocinera y sacudiéndose las plumas que le moteaban 

el delantal fue a lavarse las manos en la pila llena de agua llovida. 

Camila cerró los ojos ... El peso de su marido ... El aleteo ... La queda 

lnancha ... 

El reloj, más lento, itijeretic!, itijeretac!, itijeretic!, itíjeretac! ... (379) 

Halasení služek, které chytaly mezi záhony kuře, naplnilo dvůr. Déšť 

mezitím ustal a voda nyní pronikala skrze okapy jako vodními hodinami. 

Kuře pobíhalo, vleklo po zemi křídla, pokoušelo se vzlétnout, tlouklo 

sebou hlava nehlava, aby uniklo srnrti. 

"Ty můj kamínečku mlýnsk}r! ... " pošeptal IYIiguel do ucha Kamile a 

popojížděl svou dlaní po jejím nevelikém, ldenutě se vyznačujícím lůně. 
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"l'vIiláčku ... " řekla Kamila a přitulila se k němu. Její nohy se zachvěly nad 

prostěradlem pohybem vesel, jež se opírají o rozčeřenou vodu bezedné 

řeky. 

Služky s tím ne a ne přestat ... Pobíhání. V}Tkřiky. Kuře jim vyklouzávalo 

z rukou. Roztřesené klubíčko, vytřeštěné oči, polozkřížená křídla, 

rozsípotaný dech. 

Ti dva na loži, prsten jediný, se donekonečna laskali chvějivými prarninky 

sv}Tch prsti\ polomrtví, polospící, podobní vánku, prostupní. 

"IvWáčku!" opakovala Kamila. 

"Má lásko!" řekl jí on. "Můj nejdražší!" řekla mu ona ... 

Kuře vrazilo do zdi ... anebo snad přímo na sobě pocítilo její pád. Obě ty 

věci prokřísly jeho srdíčko ... Služky mu zakroutily krk ... Bušilo křídly, 

jako by se dávalo v let ještě i po smrti ... "Ono se nám tu posmolilo, 

nepodara!" zakřičela kuchařka, střásla peří, jež se jí tu a tam zachytilo na 

zástěře, a šla si umýt ruce do džberu plného dešťové vody. 

Kamila zavřela oči... Tíha IV[iguelova těla... bušem oněch křídeL .. 

Vyvrcholení z tří s ní. .. 

Hodiny, teď už pomaleji ... tik tik tak ... tik tiky tak ... tik tik tak ... tik tiky 

tak! ... (280) 

Tento úryvek vyjadřuje vztah mezi sexem a smrtí, konkrétně můžeme 

porovnat vztyčený mužský orgán se zakrouceným krkem kuřete bez peří55 . 

Můžeme zde chápat sexuální akt jako negativní vidínu blízké smrti. Autor se 

také pravděpodobně snaží poukázat na mrzutost sexu. Jestliže mrtvé kuře 

symbolicky představuje mužský pohlavní orgán, jeho strach ze smrti, 

polapení, usmrcení a vyloučení exkrementu symbolizují jednak celý sexuální 

akt a potom také Miguelův osud. Z toho aktu není cítit radost, ale strach. 

Spíše než lidské potěšení představuje touha a erotika smrt, děs a negativní 

prostor 

55 Y komentáři tohoto textu se opíráme o názory .\rtura "\riase, který provedl podrobnfT 
rozbor tohoto úryvku. "\rias Arturo. Cit. d., kapitola, E/ seiior presidente nos escamotea los temores 
sexua/es, s. 187. 
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Erotika je zde oslavována podle křesťanských principů, má sloužit 

k rozmnožování a ne jako prosředek k dosáhnutí rozkoše. Z tohoto 

jediného sexuálního aktu, kdy se oba oddávají své touze, se zrodí nová 

bytost, přesně podle křesťanského vzoru. Cara de Ángel sice umirá za své 

hříchy, ale zanechává po sobě nOv)T život. 

Další scénu, ve které se odráží sexualita, bychom mohli vidět ve 

strastiplném setkání Miguela s majorem Farfánem. Miguel je sice zpočátku 

přešťastný, že se setkává s tím, kterému kdysi zachránil život a nyní logicky 

očekává jeho pomoc v tak těžké situaci, vzápětí ale procitne a pochopí, že 

major je ve svém nitru krutý a zatvrzelý. Sice si dobře pamatuje, že mu 

Miguel pomohl, ale o to víc se projeví jeho agrese vůči němu. Miguel ho 

urazí, nazve majora "castrado"(386), "eunuchem" (287). Tato jednoznačně 

sexuální narážka není neopodstatněná. Celý jejich dialog může asociovat dvě 

věci: jednak vyjadřuje mužnost, která se v dnešní době v mluvě projevuje 

například lidovým výrazem "tener huevos", jemně přeloženo "mít kuráž", 

což je ve španělštině téměř synonymum pro machistickou, necudnou a 

násilnou udatnost. Druhá narážka, kterou bychom zde mohli spatřit, je 

otázka schopnosti rozmnožování se. Kastrovaný muž vlastně není mužem, 

jelikož se nemůže rozmnožovat. Jeto člověk neplodný, plný touhy, ale 

neschopný soulože. Major Farfán si je toho vědom, má před sebou 

krásného Miguela, skutečného muže, schopného naplňovat svou touhu, a 

tak ho začne krutě kopat a bít, zaslepený strachem, nenávistí a zbabělostí. 

S pomocí Genara Rodase ho v nákladním voze posílají zpět do města, 

ponořeného ve vlastních výkalech. Tato scéna může připomínat scénu 

s kuřetem se zakroucenfTm krkem. V této chvíli je už Cara de Ángel sežraný, 

strávený a vyloučený režimem moci, stává se odpadem a jeho osud už 

nebude nic jiného než obrácení se v prach. 

Kamila svému synovi dává jméno Miguel a odjíždí natrvalo na 

venkov. Ten symbolizuje čistotu, ráj, blahobyt, periferii nezatíženou touhou 

a chtíčem. Město zde symbolizuje naopak špínu a dekadentní život, ve 

kterém vládne chtíč a posedlost tělem. Jak dodává Anna Housková: 
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Ke konci románu zakmitne světlý protipál venkova, kam navždy odejde 

jedna z postava nalezne tam zdroj života a harmonie: "Ovce si krátily čas 

tim, že olizovaly svoje mláďata. Jakou svrchovanou pohodou oplývá 

sváteční den, klouzá-li matčin jazyk takto po těle jehňátka, jež přivírá svoje 

rousnaté oči při onom laskání!" Pastorální zákoutí je však jen kontrastním 

dokreslením vize města jako dantovského pekla5G• 

Úloha lásky je v románu zásadní, Miguela proměňuje, přivádí ho k touze, rozkoši, štěstí 

a radosti a také k zoufalé bolesti a smrti. Miguel vydrží jakékoli mučení fyzické, ale ne 

psychické. Úděsná muka, která prožívá jako vězeň ze sedmnáctky, je schopen snášet a 

odhodlaně mu čelit s vytrváním, to vše ovšem v naději, že jednou bude moci opět 

prožívat lásku ke své ženě. Ta je jeho životní nadějí a sílou. Přežije takto "týdny, 

měsíce, léta", když se ale dozví o její lživé nevěře, všechny naděje se okamžite 

rozplynou, Miguel se hroutí fyzicky i psychicky a není schopen přežít už ani jeden den, 

ani jedinou hodinu. Beznaděj ho zabíjí a on umírá okamžitě. A umírá už jako anděl, 

znovuzrozený, čistý, nevinný, umírá jako romantické ženy, zlomí se mu srdce a 

cIn h57 rozpa e se v prac . 

3.1.5. PEKLO UVNITŘ PEKLA 

V kapitole Ei I;iaje (CeJta do ázjr!J) se setkáváme s pl-vní částí léčky, do které 

protagonista padne. Když Je Cara de Angel vyslán na podivnou 

diplomatickou cestu do Washingtonu, cítí obrovskou úlevu . 

. .. iQué suerte alejarse de aquel hombre en carro de primera! (380) 

Jaké štěstí vzdalovat se od onoho muže ve voze první třídy ... (280) 

SGHauskavá Anna. Cit. d., s. 169. 
57 "\rias Artura. EI senor presidente nos esmmotea los temores sexNales. Cit. d., s. 184. 
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Tato cesta vlakem je ve skutečnosti cestou do pekla, je symbolem pádu. 

t'C17Jorit se promění v diktátorovu oběť, ten zase v závěru románu připomíná 

Tohila, o kterém jsme již mluvili dříve. Úžasnou fonetickou hrou přeměňuje 

Asturias rytnms vlaku v symbol smrti . 

. . . y la sensación confusa de ir en el tren, de no ir en el tren, de irse 

quedando atrás del tren, cada vez más atrás del tren, más atrás del tren, 

más atrás del tren, más atrás del tren, cada vez más atrás, cada vez más 

atrás, cada vez más atrás, más y más cada vez, cada ver cada vez, cada ver 

cada vez, cada ver cada vez, cada ver cada vez, cada ver cada ver cada ver 

cada ver cada ver ... (381) 

... neurčitý pocit ... jedu vlakem: nejedu vlakem ... zůstal jsem za vlakem 

... stále dál za vlakem ... dál a dál za vlakem ... dál a dál Za vlakem ... stále 

dál za vlakem... stále dál za vlakem... stále dál za vlakem... kem ... 

em ... em... stále dáL.. Morana... stále dáL.. Morana... stále dál 

Morana... za vlakem za vozy... stále dál Morana IvIorana ... za 

vlakem ... kem ... em ... em ... Morana ... smrt kosí. .. (281) 

Ten, kdo ale nakonec odcestuje do Washingtonu, není Cara de Ángel, ale 

jeho dvojník, další zlá bytost, která je vším, čún kdysi býval Miguel. 

Un individuo con la cara disimulada en un paňuelo surgió de la sombra, 

alto como Cara de Ángel, pálido como Cara de Ángel, medio rubio como 

Cara de Ángel; apropióse de 10 que el sargento arrancaba al verdadera 

Cara de Ángel (pasaporte, cheques, argolla de matrimonio -por un 

escupitajo resbaló de do afuera el ara en que estaba el nombre de su 

esposa-, mancuernas, paňuelos ... ) y desapareció enseguida. (383) 

Individuum s tváří zachumlanou do šátku vynořilo se z přítmí, muž vysok}T 

jako Andělská tvář, bledý jako Andělská tvář, světle plavovlasý jako Andě!.rká 

tvář zmocnil se toho, co četař násilim odnímal skutečnému Miguelovi: 

pasu, šeků, snubního prstenu; plivnutím docílil, že z prstu sklouzl kroužek, 
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na němž bylo vyryto jméno lvIiguelovy choti, zmocnil se i manžetových 

knoflíků a kapesníků, a potom zmizel. (284) 

Fakt, že zde Asturias využívá dvojníka k nahrazení Cara de Ángela, není 

v diktátorských režimech nijak zvláštní, naopak, jisté je, že téma dvojnictví 

je v nich vehni obvyklé a časté, ať už se jedná o reálné či Bktivní, a to ve 

všech dobách, od Nerona po Francisca Franca58
. Garda Márquez ho 

využívá ve svém díle Pod:{jm patriardJY, kde tyranovým dvojníkem je postava 

Patricia Aragonése. 

Od této chvíle Miguel deBnitivně přestává být ja7JOritem, stává se z něj 

eX-/a7)017't, nústo s "krásným a krutým jako Satan" setkáváme se s 7)ězněm ze 

Jedmnáctky. Jeho jméno mu již nepatří, ztrácí svou identitu, osobnost, hrdost, 

stejně jako vlastnosti, které ho po celou dobu charakterizovaly: inteligence, 

krása, přitažlivost, elegantní šaty, zdraví. 

Dle Camacha Delgada Miguelovo spásné pokušení a milostná 

svatost ho přeměňují v mučedníka. Jeho osudem se stanou fyzická a 

psyclúcká mučení všeho typu. V symbolické rovině by se dalo porovnat 

mučení tohoto tnilence s mučenún Ježíše I<:tista. l'v1iguelův život se pron'lění 

v posledních chvílích jeho existence v jakousi 7)ía cru(ú. Ale narozdíl od 

ostatních forem náboženských poutí, které mají očistný smysl, jeho 

mučednická cesta vyústí pouze v smrt a totální zničení59 . 

Mučení se popisují v kapitole XIL-Parte Jin n07)edad (Nic nového). Text 

této kapitoly patří mezi ty nejtvrdší a nejhororovější z celého románu; autor 

vyjadřuje události administrativDÚn, neutrálDÚn, studeným a neosobDÚn 

jazykem, aby tak zdůraznil, jak diktatury ukrývají lidské tragédie. V této části 

se popisuje znmru peklo. Nyní se ovšem jedná o peklo v dalšún pekle: peklo 

vězně ze sedmnáctky, Miguela Cara de Ángela, v pekle diktatury6ll. Jinými 

slovy Asturias zde popisuje a vytváří jedno z nejpůsobivějších literárních 

58Caravelle. Cit. d., s. 212. 
59 Caravelle. Cit. d., s. 212. 
(,{) Camacho Delgado. Comentario.f jí!o!~gz(OS Jobre e! rea/i,rmo mágito. Cit. d., s. 41. 
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pekel, které kdy vznikly v románu o diktatuře, abychom Sl představili 

prostředí, které vytvářejí latinskoamerické diktatury. 

Název kapitoly Nic n01Jého vzbuzuje úžas, jelikož je psán, stejně jako 

celá kapitola, administrativním jazykem a o to více kontrastuje s tragickou 

dimenzí vyprávěné epizody. Tento název je zároveň paradoxní, protože 

všechno je pro čtenáře nové, ovšem v diktatuře jakoby normální a obvyklé. 

To se týká především poslední části textu, kde je popisován konec vězně ze 

sedmnáctky poté, co spadl do jedné z nástrah represivního mechanismu 

státu. Po popisu útrap tohoto vězně následuje prohlášení jeho "legální" 

smrti. 

( ... ) El ditector de la Policía Secreta reculó la silla en que estaba sentado. 

( ... ) Luego continuó escribiendo ( ... ) (399) 

... Šéf tajné policie pošoupl dozadu židli, na které seděl. ( ... ) Potom psal 

dále ( ... ) (299) 

3.1.5.1. ZASTAVENÝ ČAS A KLAUSTROFOBICKÝ PROSTOR 

"Dos horaJ de Itl=<:; 7Jeintidós horas de oS(7fridad tom pleta, tma lata de caldo y tma de 

excrementOJ', Jed cn 7JeranO, en iJwierno el diltt7Jio; éJta era la 7Jida en aque!laJ cárce!es 

subterráneaJ. " (397) 

"D7Jě hoditry poloJ'era, d7Jaad7Jacet hodin naprosté temnoty, plech01Jka s polÍ7JkoZf a 

nádoba s 7jkajy, !(fzeň 7J létě, 7J ;jmě potopa: tako7j ryl :fj7JOt 7J oněch podzemJZích 

žalářích. "(297) 

Čas je jedním z hlavních témat románu, stejně jako jimi je smrt, násilí nebo 

láska. Zivot vězně ze sedmnáctky ve vězení není konktrétně časově určen, 

jen víme, že se tyto události odehrávají během dní, měsíců, roktl, což je časoviT 

údaj, ktel-Ý prezentuje zastavený čas diktatury a čas jeho vlastní smrti. Tento 
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čas je absolutně neohraničen, není zde jakékoli přesnější vymezení, což jen 

zesiluje tragédii, kterou postava prožívá. 

Zvláštní roli v celém díle hraje světlo, které je nenápadně, ale 

rozhodně spjaté s časem61 . Světlo je v románu velmi často nepřítomné a 

může označovat blížící se smrt. Desproporce mezl světlem a trnou je 

v poslední kapitole velmi evidentní: 

-La luz llegaba de veintidós en veintidós horas (řádek 1) 

-y de veintidós en veintidós horas, con la luz ... (řádek 3) 

-a esperar vóntidós horas entre cólicos ... (řádky 64-65) 

-Dos horas de luz, veintidós horas de oscuridad completa (řádek 69) 

-Vždy jednou za dvaadvacet hodin (řádek 1) 

-a jednou za dvaadvacet hodin sklouzla zároveň se světlem (řádek 2-3) 

-čekat dvaadvacet hodin, s kolikou (řádky 84-85) 

-Dvě hodiny pološera, dvaadvacet hodin naprosté tmy (řádek 89) 

Dny a noci jsou rozděleny v poměru 2:22, a to s neměnnou frekvencí, je 

jedno, kolik je skutečně hodin či jaké je roční období. Čas je zde vlastně Ne

časem, je zadržený, zastavený, vede nás k smrtelné představě jednoho 

života, který pomalu vyhasíná. 

Další pl "Vek, ktelj nám může sloužit jako časová stopa, jsou 

plechovky, objev11jí se celkem osmkrát a střídají se se svým obsahem. Jedna 

je plná "mazlavé polévky", druhá obsahuje výkaly, obě zapáchají stejně. 

Tato skutečnost může možná sloužit vězni jako časový údaj, může tak měřit 

či odhadnout čas on sám, ale ne čtenář, ten z těchto úryvků není schopen 

poznat, kdy je skutečně den a kdy noc, je zmatený, což posiluje strach a 

hrůzu, kterou v něm autor vytváří. 

Asturias dokáže tímto textem zesilit ve čtenáři existenciální úzkost. 

Na začátku se lruuví o "calabozos subtettáneos", na konci o "cárceles 

(,1 Většinu tohoto rozboru provedl profesor José I\Ianuel Camacho Delgado, opíráme se 
zde o jeho komentář. Comentarlos jžlológlmJ sohre eI realtSmo máglm. Cit. d., s. 42-51. 
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subtettáneas", český překladatel v obou případech použil výrazu "podzemní 

kobky". Nacházíme se tedy znovu v pekle, v jakémsi infrasvětě či 

v podsvětí, v lOCUJ horribiliJ, kde lidské utrpení nezná mezí. K popisu 

hrůzného prostředí kobek využívá autor četného množství výrazů, které 

vzbuzují hrůzu a odpor a vytváří tak hrozivé a odpuzující misto 

s permanentním nádechem smrti. 

"podzemní kobky, pavučiny, plechovka od petroleje, mazlavá polévka, 

masné odpadky, loj, kousek placky, hladomorna, blouznivá slova, steny, 

vlhké vlasy, oslizlá brada, lepkavý pot, narkotikum, nedostatek vzduchu, 

křeč, konečky Jeho nehtů, žhavý uhlík, lapat po dechu, vyprahlý jazyk, 

ledový vzduch, omámen horečkou, klenby zdusily jeho výkřiky, bušil 

dlaněmi, pramínek krve, krev rozpáraného štira, omočil jazyk v jakési 

jamce, jeho největší soužení, velká louže, dno kobky, promočen do 

poslední nitky, vlhkost mu pronikala až do kostí, roztřásala zima, hladověl, 

zachvácen neklidem, jedl jako hubení, výkaly, puch, podzemní cely, 

přitlumené vyzvánění, trampoty, odsouzenci, nutkání, zápach, sálavé 

tělesné viTpary, s kolikou, se slinami, v úzkosti a pláči, s tělem bolestmi 

celým zkormouceným a oplzlými slovy na rtech, páchnoucí obsah sV)Tch 

střev, mžikotavými víčky, sám se smrtí, dvaadvacet hodin naprosté tmy, 

nádoba s výkaly, plechovka s polívkou, žízeň v létě, v zimě potopa, 

podzemní žaláře, pápěrka, křeč, záchvěvem celé páteře, trnokeře, hrdlem 

zcela sevřeným, odpor, ukoj oval svou tělesnou žádost, vyčerpávaly ho 

úplně, tělesná vyčerpanost, muka, fyzicky zničen, temnoty, chvěl se, 

morový puch, nes číselné vrásky, bez vzduchu, bez pohybu, zmáhán 

úplavicí, již slepý .. " 

ANIMALIZACE POSTAVY 

Z fa7Jorita se stává eX-/a7Jorit a ztrácí naprosto všechno. Ten, co byl symbolem 

elegance a znamenitosti, skutečný anděl zkázy v prostředí diktatury, utrpí 
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hrozivou přeměnu ve zvíře, projde postupným procesem animalizace 

(bestializace) . 

V pivní řadě ztrácí své jméno. Veškerá jeho osobnost se zredukuje 

na jedno číslo, kterým je sedmnáctka, ta od kapitoly ~~'VIII bude jedinou 

referencí jeho ztracené identity. Vězeň je umistěn v kobce číslo 17 a 

automaticky přebirá její jméno, už o něm nepadne jediná zmínka jinak, než 

jako o vězni ze sedmnáctky. Proces, kterým ho Asturias nechá projít, je 

děsivý proces zdivočení, zezvířečtění. Zezačátku ještě odmítá jídlo, které mu 

dolů posilají v silně zapáchajícím kbelíku. 

Aunque se muriera no probaría bocado ... (395) 

Raději zemře, než aby z tohohle snědl třeba jen sousto ... (295) 

Ale když hlad přemůže jeho sily, "corrió a meter en ella la boca" (395) 

("jednoho dne vrhl se na plechovku"), (295). Autor popisuje detailně tuto 

scénu, aby podrthl ten silný moment, kdy už v ex/a1JOrito7Ji zůstává pramálo 

z lidské bytosti, ztrácí svou odolnost, sílu i důstojnost a více se podobá 

zvířeti. Vrhne se na jídlo, aby uspokojil svou chuť . 

.. . vidriósele la pupila en el corral ralo del hambre, le crecieron los ojos, 

divagó en aha voz ( ... ) se frotó los dientes en los dedos, se tiró de las 

orejas frías y un buen rua, al caer la lata, como si alguien fuera a 

arrebatársela de las manos, corrió a meter en ella la boca, las narices, la 

cara, el pelo, ahogándose por tragar y mascar al tnÍsmo tiempo. No dejó 

nada y cuando tiraron de la cuerda vio subir la lata vada con el gusto de la 

bestia satisfecha. No acababa de chuparse los dedos, de lamerse los 

labios ... (395) 

., .jeho zornička zeskelnatěla v té hladomorně, oči mu vystoupily z dúlkú 

( ... ) chrlil ze sebe blouznivá slova, hned si několikrár přejel prsty po 

zubech, hned si popotáhl prsty zledovělé boltce svých uší, nu, a jednoho 

dne vrhl se na plechovku, když se opět dotkla země, jako by mu ji chtěl 

někdo vylvat z rukou, zabořil do ní svoje rty, celou tvář, nos i vlasy, a hltal 
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a žvýkal vězeňské jídlo, div, že se při tom neudusil. Nenechal v plechovce 

zhola nic, potáhli za provaz a on zatím hleděl, jak prázdná plechovka 

stoupá nahoru, spokojen jako nasycené zvíře. A ještě si i stále ocucával 

prsty, olizoval rty ... (295) 

Mluvíme zde o procesu skutečné bestializace, zdivočení. ,,' .. con el gusto de 

la bestia satisfecha. No acababa de chuparse los dedos, de lamerse los 

labíos ... " (395) ("Spokojen jako nasycené zvíře, ... ocucával prsty, olizoval 

rty ... ") (295). Je to děsivý paradox, postava si libuje nad jídlem, olizuje si 

prsty poté, co zhltla svou "pochoutku", která je ve skutečnosti shnilými a 

zapáchajícími zbytl\:y. Tato animalizace/bestiafuace se završuje ve chvíli, 

kdy se jeho volání proměňuje ve "vytí", čímž nám připomíná psa, vlka či 

jiné šehuy. 

Palmoteó en las paredes, dio de patadas en el piso, dijo y redijo con voces 

que bien pronto fueron aullidos ... (396) 

Bušil dlaněmi do zdí, podpadky o zem, z hrdla se mu dralo hlasité volání, 

podobné nakonec vytí ... (296) 

Animalizace se prohlubuje v následující scéně, kdy vězeň ze sedmnáctty 

"sació la sed a lenguetazos sin saber a quién debía aquel regalo que después 

fue su mayor tormento" (396), ("ukojil žízeň tím, že několilaát omočil jazyk 

v jakési jamce, nevěděl však, komu vděčí za onu lahodu, jež se potom stala 

jeho největším soužením''), (296). 

Další důležitou roli zde hraje prostor. I když autor nenabízí žádný 

konkrétní popis, víme, že protagonista se nachází v podzemní kobce, kde 

vládne tma, v létě vedro, v zimě chlad. Jev černém prostoru, 

klaustrofóbním, zmenšeném na minimum, "que no daba para cuatro pasos" 

(395), ~,kde nemohl udělat ani čtyři kroky"), (295). Tento prostor zesiluje 

představu pekla a je zde, jak již bylo řečeno, jedno peklo (vězeru') uvnitř 

dalšího pekla (dil\:tatura). 
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Není zde nic vidět, o to víc je zde ale slyšet, což zesiluje mučení 

psychické. 

Las bóvedas desmenuzaban sus gritos de eco en eco. (396) 

Klenby zdusily jeho výkřiky vždy slabší ozvěnou ... (296) 

A kbelík s exkrementy v něm vzbuzuje zoufalství. 

iQué terrible otrla bajar y no tener ganas y tener ganas cuando tal vez 

acababa de perder el oído en las paredes su golpetear de badajo de 

campana muerta! (397) 

Bylo strašné slyšet jej, jak sjíždí dolů a nemít nucení, anebo naopak, 

v okamžicích, kdy bys kbelík tolik potřeboval, ale on už byl zase kdesi 

nahoře a stěží jsi zachycoval sluchem jeho přidumené vyzvánění, kdykoli 

zavadil o zeď! ... (297) 

Tímto způsobem se vězňův žal rozprostírá rovnoměrně po celém prostoru 

vězení. Jedna z mála informací, které máme o tomto loms horribilis je ta, kde 

autor popisuje vlhkost zdí, opět se projevuje brilantnost jeho jazyka. 

Un hilo de sangre de alacrán destripado le tocó la mano ... , de muchos 

alacranes porque no dejaba de correr .. " de todos los alacranes destripados 

en el cielo para formar las lluvias ... (396) 

Pramínek kl-ve mu skanul na ruku ... krev rozpáraného štíra ... krev mnoha 

štírů, protože nepřestává téci ... všech štírů rozčísnutých na obloze proto, 

aby se mohlo dát do deště ... (296) 

V ězeň ze sedmnáctky jí ze stejných kbelíků, do kterých vykonává svou 

potřebu, snaží se přežít ten hrozný zápach, který ho obklopuje a který je 

také odrazem plesnivění jeho vlastního těla. Zoufalý a vyčerpaný, touží po 
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Kamile a pokouší se zachovat si svou identitu tím, že na zeď vyqje srdce 

propíchnuté šípem, ve kterém je jeho a její jméno. Tak se zdi kobky 

poktyjou čmáranicemi a Miguelovými představami a fantaziemi, ve kterých 

sní o společném a klidném životě s Kamilou. Tyto kresby jsou symbolem 

idylické lásky a naděje a představují pro něj jedinou útěchu a únik 

z klaustrofóbního světa, ve kterém den po dni uhnívá. 

Tento hnijící a špinav)T prostor symbolicky představuje fyzický stav 

osoby vtažené do nezastavitelného procesu rozkladu. Ze zdí crčí krev a on 

je "empapado hasta la coronilla, destilando agua, húmedos los suburbios de 

los huesos" (396), ("promočen do poslední nitky, takže z něho voda jenjen 

kapala a vlhkost mu pronilmla až do kostí .. " (296). Podívejme se na několik 

příkladů, kde se popisují fyzické strasti postavy: 

... nouze ho zaháněla do úzkých, jeho zornička zeskelnatěla v té 

hladomorně, oči mu vystoupily z důlků, několikrát přejel prsty po zubech, 

popotáhl prsty zledovělé boltce svých uší, vrhl se na plechovku, žvýkal 

vězeňské jídlo, div že se při tom neudusil, ... ty klihovité kousky masa a 

placka mu šly těžce přetěžce zpátky ze žaludku, a kdykoli se mu udělalo 

znovu špatně, nezb}rvalo než otevřít ústa a opřít se o zeď, všechno se 

s ním točilo, v uších mu hvízdalo, Tvář mu zkrápěl ledový, lepkav}T pot, 

jakoby zápasil sám se sebou, mohl se zpola posadit, opřel hlavu o zeď a 

poklesl pod tíhou svých víček, jakoby na něj náhle mocně působilo 

narkotikum, nespal dobře, namáhavé oddechování způsobené 

nedostatkem vzduchu, pohyby rukou šátravě sjíždějících po těle, křeč 

přinutila vězně natáhnout hned jednu, hned druhou ruku, potom se 

bláznivě roztančily konečky jeho nehtů, začal náhle lapat po dechu, 

vyprahlým jazykem usrkával, s touhou vykřiknout, omámen horečkou, 

držel se na špičkách a napínal tělo, bušil dlaněmi do zdí, z hrdla se mu 

dralo hlasité volání, dlouhé hodiny prostál potom na kameni, promočen do 

poslední nitky, vlhkost mu pronikala až do kostí, hned zíval a hned jej 

roztřásla zima, hladověl a byl zachvácen neklidem, usnul třeba i vstoje, 

čekat dvaadvacet hodin, s kolikou, se slinami, jež chutnaly jako měď, 

s tělem bolestmi celým zkormouceným, zprudka ze sebe vypustil 
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páchnoucí obsah sv)l ch střev, sám s mžikotavými víčky, křeč nastala bez 

sebemenšího zazmítání, s pouhým záchvěvem celé páteře, s hrdlem zcela 

sevřeným, s poklesnutím paží, které jakoby mu někdo uťal přímo u 

tělamusel vyknávat svou tělesnou potřebu do oné nádoby, vyčerpávaly ho 

úplně, často už neměl v sobě dost síly k jedinému pohybu, tělesná 

vyčerpanost ho nakonec naštěstí zbavila oněch touhami vyvolávaných 

muk, fyzicky nadobro zničen vzpomínal, úplně jej zmalátňovalo to procesí, 

chvěl se, zestárl, vrásky pokrfrvaly mu nyní tvář, vlasy šedivěly, nebyl to již 

on, zmáhán úplavicí, revmat:imem a bludnými neuralgickými bolestrni, 

skorem již slepý .. (297-299) 

Camacho Delgado z pOpiSU fyzického utrpeni vězně vyvodil dva 

pozoruhodné závěry. Jednak se zde jedná o výrazy, které vyvolávají bolest a 

rozpad postavy, těch je většina v první části kapitoly a zaujímají hlavni část 

textu. Jestliže je vyloučíme, původní text zůstane zredukován téměř na 

polovinu. A dále, slovesa, která se zde objevují, mnohá z nich ve tvaru 

gerundia, značí velkou pohyblivost postavy i přes in.inimálni skutečný 

prostor, což odráží permanentni stav touhy a úzkosti, ve kterých se 

protagonista nachází('2. Zdůrazňujeme následující: 

acorralando, vidriósele, creCleron, ruvagó, se frotó, se t:iró, arrebatársela, 

corrió, ahogándoJe por tragar y maJcar, au/baba de chupane, lamerse, se 

pegaban, abrir, ap oyarse, pudo respirar, peinóse, resbaló, trajo, silbaban, 

baiíaba, Agarrado, luchara, sentarse, alargar, recostar, caer, durmió, ir y 

venir, recoger y eJtirar, correr, arrancarse, estaba quemando, empezó a ceJnlr y 

abrir, paladear, querer gritar y a gritar, atontado, empinándose, est:irándose, 

oyeran, Palmoteó, dijo y redijo, Saóó, subido, salvar, empapado, Conúa, 

dormía, no tenerganas y tenerganas, se espantaban, sat:isfacerse, reventar('3. 

Protagonista je zavřené zvíře v kleci bojující o přežití. S podobným dojmem 

jsme se již jednou setkali, a to hned na začátku románu, kdy autor popisoval 

(,1 Tamtéž, s. 46. 
(,3 Camacho Delgado. Cit. d., s. 46. 
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peklo diktatury a v ní žijící ubožáky, kteří bojují o život v bídném a 

zoufalém prostředí. Je zde jedna věta, která vystihuje Miguelovu životní 

situaci: 

( ... ) y ya medio despierto empezó a cerrar y abrir la boca como pez sin 

agua, a paladear el aire helado con la lengua seca y a querer gritar y a gritar 

ya despierto, aunque atontado por la calentura ( ... ) (396) 

A zpola již probuzen začal náhle lapat po dechu jako ryba bez vody, 

vyprahlým jazykem usrkával ledový vzduch, s touhou vykřiknout, rozkřičet 

se v okamžiku, kdy procitl, všecek však omámen horečkou ( ... ) (296) 

Asturias využívá výrazu "jako ryba ve vodě", ale obrací jeho význam. Tato 

fráze znamená "cítit se dobře, pohodlně v nějaké situaci", ovšem v tomto 

případě je to přesně naopak, zde postava trpí. 

Ex-fatJon"t se střetává se lží a podvodem, které na něj nalíčil 

prezident. V této chvíli se dovršuje proces jeho animalizace tím, že 

"sobrevino un ruido quisquilloso de reptil en tinieblas (400), ("ozval 

z temnoty jakoby jakýsi hadí šustot"), (300) a poté, když poprosil 

spoluvěžně "con voz de ruidito de aleta de pescado (400) ("hlasem 

připomínajícím tichounké šplouchnutí rybí ploutve"), (300). Nesmírná 

bolest vyvolaná falešnou v)7]Jovědí ho navždy promění v "una telarana de 

polvo húmedo" (400) ("pavučinu vlhkého prachu"), (301). Věz di ze 

sedmnáctky přežil mučení fyzická, nepřekonal ale ta psychická. 

TEMNÁ STRANA MOCI 

Druhá část kapitoly je odlišná od pivní a zdůvodňuje její titul Parte mz 

lZoJJedad (Nic lZ07Jého). Nacházíme v ní různé vypravěče, díky kterým se 

dozvídáme o smutném a děsivém osudu vězně ze sedmnáctky. Text také 

zahrnuje policejní zprávu a ta zároveň osobní prohlášení. 
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V této části se čtenáři odhalí, jak fungují kontrohú mechanismy 

represivního státu. Policejní zprávu, která je samozřejmě tajná a odkrývá 

temné stránky moci (především když se jedná o diktaturu), připravuje šéf 

tajné policie, o kterém nevíme nic konkrétního, není zde žádný jeho popis, 

pouze jedna věta, která ovšem stačí k v)'kreslení jeho strašidelného zjevu. 

Začíná psát "el gesto de una ensenadita de dientes" (399), ("pocvaknuv si 

přitom zuby"), (299). Tajná zpráva je oficiálním textem a obsahuje v)Trazy 

vlastní byrokratickému jazyku. Patří sem též falešné svědectví vězně 

jménem Vich, jméno pravděpodobně katalánské, což může být reference na 

polyglotní charakter G4 postavy. Oficiáhú texty, byrokratické či 

administrativní, jsou charakteristické neosobnún, stroh}Tm a neutrálnún 

jazykem bez emocí, přesně takov}Tm, s jakým se setkáváme zde. Nejčastější 

morfosyntaktické jevy objevující se v oficiálních textech jsou následující: 

-Užívání konstrukcí nominálního typu ("dar aviso" místo "avisar'') 

-Přehnaná tendence užívání infinitivu, gerundia a participia za účelem 

odosobnění slovesa. Není to individuum, kdo se dorozumívá, nýbrž 

administrativa 

-Užívání neosobních forem slovesa a nadbytek tzv. paslvas reflejas ("Se 

infonna a ... ", "Se hace saber que ... "). 

-Užívání tzv. "oficiálního plurálu" ("le notificamos ... ce), aby se zdůraznil 

rozdíl mezi individuem a administrativou. 

-Hromadění přelložkových a adverbiálních vazeb ("A instancias de", "De 

conformidad con", "En el supuesto de", etc.). 

-Častý výskyt klišé a ustálených spojení, což vytváří striktní a neohebný 

jazyk.GS 

V tomto textu (poslední část poslední kapitoly) nacházúue ve dvou 

případech předložkovou vazbu "confonne a", "a podle" a ve čtyřech 

případech nacházíme oficiáhú výraz "el susodicho", "zmíněný". Tento 

M Tamtéž, s. 47. 
(,5 Tamtéž, s. 48, vlast1ú překlad. 
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poslední výraz se vztahuje k falešnému vězni jménem Vich, který hraje sice 

krátkou, ale důležitou roli v románu. " Přátels tví" , které mezi oběnu 

postavami vzniklo, informující popisuje jednoduše: 

-"el susodicho Vích trabó amistad" (399)" 

-"El susodicho Vích no contestó (399) 

-"Mas insiJtió tanto que Vích awbó por soltar la lengua (399) 

-"dosáhlnakonec toho, že se s vězněm ze sedmnáctky spřátelil" (300) 

-"Zm1něný Vích neodpověděl" (300) 

-,,( ... ) na něho tak naléhal, že se Vich nakonec přece jen rozhovořil" (300) 

Na celém tom příšerném podvodu, kte17 Vich předvádí, je jedna fascinující 

věc. Lež vyjadřovaná konstrukcí: "haciendo la comedia" + injžnitiJJ je 

trojčlenná struktura: "haciendo 1a comedia de llorar a todas horas, gritar 

todos los días y querene Jttúidar a cada rato". Všechny tři infinitivy psané 

kurzívou (ten poslední je perífrasis modal) udávají simulovaný a falešný 

duševní stav Viche, což velmi silně kontrastuje s opravdovým utrpením 

protagonisty. 

Asturias proměnil svou nejkrásnější a nejpřitažlivější postavu 

vybraného chování, úžasné krásy a dokonalé elegance v ubohé a zběsilé 

zvíře, ve vyzáblou a oplizlou stvůru žijící v nejtemnějším pekle a v ponížení. 

Dlouho ji mučí a nechává trpět mnoha druhy násilí a nakonec ji nechá 

zemřít v nejhlubších temnotách pekla dil,-tatury. 

3.2. ASTURIASOV A ABSOLUTNÍ SVOBODA 

JAZYKA 

Jedna z nejsilnějších stránek tohoto románu je bezesporu Asturiasův jazyk. 

Mluvili jsme již o tom, že autor v průběhu psaní románu chodil po 
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místnosti s papírem v ruce a vlastni text si přeříkával nahlas, přepisoval a 

vyhazoval mnoho jeho verzí, dokud mu nezněl úplně bezchybně. Jeho text 

se vyznačuje obrovskou inovací, hudebností a slovními experimenty. 

Samotný začátek knihy je fascinující, jazyk je pro Asturiase jakousi 

fonetickou hrou, nebo hrou všeobecně řečeno, kterou je možno hrát 

několika způsoby. 

Poslední kapitola Parte Jm 1101Jedad, kterou jsme se zabývali před 

chvílí, je jednou z nejdůležitějších kapitol nejen proto, že zde dochází ke 

konečnému rozuzlení románu, ale také lWLID své hodnotě jazykové. 

Uvnitř oficiálního textu nalézáme další typ textu, a to text 

"zpovědní", reprodukovaný jak přímou, tak nepřímou řečí (estilo directo e 

indirecto) . 

Polígloto nacido en un país de políglotos. Noticias de la existencia de un 

país donde no había políglotos. Viaje. Llegada. País ideal para los 

extranjeros. Cunas por aquí, cunas por allá, amistad, dinero, todo ... De 

pronto una senora en la calle, los primeros pasos tras ella, dudosos, casi a 

la fuerza ... Casada ... Soltera ... Viuda ... iLo único que sabe es que debe ir 

tras ella! jQué ojos verdes tan lindos! jQué boca de rosoli! jQué andar! 

jQué Arabia felice! ( ... ) Todo 10 que llega a poner en limpio es su 

imprudencia: había querido enamorar a la prefe ... del Senor Presidente, una 

senora que, según se supo, antes que 10 metieran en la cárcel por 

anarquista, era hija de un general y hada aquello por vengarse de su marido 

que la abandonó ... (399) 

On, znalec mnoha řečí, pochází ze země, kde je tahle věc běžná ... Nu a 

dozvěděl se o zemi, kde jsou polygloti něčím zcela neznámým. Daleká 

cesta. Příjezd. Ano, ideální země pro cizince ... Doporučení jen jen prší, 

přátelství, peníze, nač jen pomyslíš ... Nečekaně: jakási dáma, jednou na 

ulíci, on za ní, ovšem váhavými kroky, k nimž se musel přimět ... V daná 

žena? .. Svobodná? .. Vdova? .. Najisto však věděl, že jí musí kráčet 

v patách! Ty její překrásné zelené oči.! Její rty, nejsladší z nejsladších! Ta 

její chůze, příslib slastí z Tisíce a jedné noci! ( ... ) Zkoumal tedy ony věci 

78 



dál, ale nakonec vysvitlo, jaká to od něho byla neprozřetelnost! Chtěl si 

totiž získat lásku Javo ... samotného pana presidenta, jisté dámy, o které se 

také ještě dozvěděl, dřív než ho vsadili do vězení jako anarchistu, že je to 

dcera jednoho generála, která onu věc dělá, aby prý se pomstila svému 

manželovi, který ji opustil ... (300) 

Camacho Delgado provedl analýzu tohoto úryvkuGG
• Říká, že tento text má 

zvláštní styl, který se nějakým způsobem snaží "přepsat" výpovědi falešného 

vězně. Zaprvé se jedná o text, který je tvořen větami velmi krátkými, 

v některých případech jednočlennými "Viaje." Llegada." a v nich se 

vynechává sloveso jako zákbdní prvek věty. Pozornost vzbuzuje také 

nepřítomnost konektorů, běžných v obvyklé mluvě. To vše se děje ve snaze 

vytvořit styl zbavený všech nedůležitých prvků, což nevyhnutelně 

připomíná telegrafickfr jazyk. Takto například v části "iQué ojos verdes tan 

hndos! jQué boca de rosoli! iQué andar! jQué Arabia felice!" byla 

vynechána slovesa "tener" (mít) či "poseer" (vlastnit). 

P1\Tní slovesa se objevují až od páté řádky a jsou v přítomném čase, 

ať už v jednoduchém tvaru nebo jako perifráze: "sabe es que debe ir", "hace", 

"pasea", "insinúa", "intenta hablar", "no la IJuel1Je a ver" , "no conoce", 

"empieza a s eguirlo" , "trata", "dan", "tiemblan de ohlo pasar", "tiemblan de 

ohlo hablar", "llega a pond'. Většinové užití tohoto prézentu přispívá 

k aktualizaci akce, vytváří ji dynamičtější a čtenáři bližší. Na konci textu, 

když se vypráví, co se stalo, využívá se již dalších verbálních časů, hlavně 

imperfecta, a to k popisu minulosti a rekontrukci událostí. 

Přestože šéf tajné policie se snaží výpověď "přepsat doslova" (301), 

použité prostředky k tomu značí přesný opak. Například přepis je vyprávěn 

ve třetí osobě a ne v první, jak by bylo příznačné pro výpověď či zpověď. 

Pouze zvolací a tázací věty vytvářejí možnou přímou řeč. Užívaný jazyk 

dokazuje proměnu iluze lásky ve zklamání a strach. Výrazy jako "ojos 

verdes", "boca de rosoli", "Arabia felice" jsou vlastní romantické literatuře 

óó Tamtéž, s. 49-51. 
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(v tom nejširšún slova smyslu) a svůdné rétoriky. "Rosoli" je navíc knižní 

slovo (likér z pálenky, cukru, skořice, anýzu a dalších aromatických přísad), 

stejně jako je knižní výraz také adjektivem "felice" (stará forma výrazu 

" feliz"), spojené se slovem "Arabia" s orientálními evokacemi, což zavádí 

do kontextu s modernistickými ozvěnami. 

Slovník týkající se senzuality a požitku následují další vy'Trazy, 

mnohem více katastrofální a dotýkající se skutečnosti diktatury, kde se 

objevují substantiva jako "s01nbra", "piedras", "paredes", "imprudencia" a 

"cárcel". Asturias prostřednictvún paralelní konstrukce, ve které se objevují 

dvě oslovení, k nimž se obrací vypravěčský hlas ("Piedras de la calle" y 

"Paredes de la casa"), společně s personifikací posilují téměř nadpřirozený 

charakter diktátora, který vše může a vše kontroluje: 

Piedras de la calle, 2de qué se trata? .. Las piedras de la calle tiemblan de 

oírlo pasar. Paredes de la casa, 2de qué se trata? .. Las paredes de la casa 

tiemblan de oírlo hablar67. (399) 

Uliční kameny, oč vlastně jde? ... I ty kameny jakoby se však zachvěly 

strachem, sotva se jen ozval jeho krok. Domovní zdi, oč vlastně jde? .. Zdi 

domů se chvějí, sotva promluvil. .. (300) 

Na konci textu se znovu objevují výrazy vlastní administrativnímu jazyku: 

Conforme a instrucciones entregué personalrnente al susodicho Vich, de 

quien he procurado transcribir la declaración al pie de la letra. (400) 

Podle instrukcí odevzdal jsem zmíněnému Vichovi, jehož výpověď se zde 

snažím přepsat doslova (301) 

(,; Podtržení jsou moje. 
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Lexikum zmíněného odstavce podporuje neosobní charakter tohoto typu 

dokumentů: "instrucciones, delito, prisionero, transcribir, partida de 

defunción", zdůrazňujeme také soudní obrat: "al pie de la letra". 

Konec kapitoly a prakticky celého románu se propojuje s názvem 

kapitoly Parte sin l107Jedad, vyjádřené konvenčním prohlášením: 

Es cuanto tengo el honor de informar al Senor Presidente ... (400) 

To je všechno, o čem mohu co nejponíženěji informovat pana 

presidenta ... (301) 

Tři tečky v závěru románu jsou něčím víc, než typografickým znaménkem, 

jsou také hrozbou a varováním před nebezpečimi, která tkvi ve vnitřnostech 

každé společnostióx . 

óH Rozbor tohoto textu z jazykového hlediska provedl Camacho Delgado. Cit. d., s. 49~51. 
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4. JOSÉ IGNACIO SÁENZ DE LA BARRA, 

GARCÍA MÁRQUEZŮV HRDINA 

V TEMNOTÁCH 

Další hrůzostrašnou postavou stojící po boku diktátora je José Ignacio 

Sáenz de la Barra, satan i anděl v jedné osobě v jednom z nejdůležitějších 

románů o diktatuře Pod:dm patriarchy od Gabriela García Márqueze. Tato 

tyranova pravá ruka má s hrdinou Asturiasova románu neobvykle mnoho 

společného, stejná je jejich andělská krása, silná přitažlivost, neúnavnost 

v práci, absolutní oddanost diktátorovi a v neposlední řadě také podobnfT 

osud. Oba začínají jako nejbližší a nejmilovanější diktátorovi muži, končí 

zbití v prachu a rozsekaní na kusy. Oba se stanou oběťmi režimu, který 

sami vytvořili. 

I přes evidentní podobnost J osé Ignacia Sáenze de la Barry 

a Miguela Cara de Ángel, García Márquez rozhodně popřel vliv Asturiase 

pii psaní svého románu. Michael Palencia-Roth dokonce tvrdí, že "la novela 

del patriarca parece estar escrita en contra del modelo en El Senor 

Presidente"W, "roman o patriarchovi se zdá být napsán opačně než Pan 

prezident. " 

W Gabriel Garda i\1árquez. La líJZea, e! dmtloy !a metamOlfoJis de! mito, J\Iadrid, Gredos, 1983, s. 
178. 
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4.1. "NEJOSLNIVĚJŠÍ A NEJPYŠNEJŠÍ MUŽ, 

JAKÉHO SPATŘILY MÉ OČI" 

"se quedaba mirándome a los ojos, sin hablar,y yo no sabía qué hacer ante aquel roJtro 

indeJtntctible (. . .), hombre máJ he17nOJO y con mayor dominio que lJieron mis ojOJ" (232) 

"dlouze se mi beze SlOlJa dílJal do oH a já nelJěděl, co Ji mám počít tváří lJ tvá/jeho 

neznilitelné l1Já/i (. . .), ne;kráJněiilho a 11ťJúyrOlmaněJfího muže, jakého spatňjy mé oti" 

(158) 

José Ignaciovi Sáenz de la Barra ovšem není věnována většina knihy, jako je 

tomu v Asturiasově románu. S touto postavou se setkáváme relativně 

pozdě, konkrétně až v páté kapitole, poté, co jsou diktátorova manželka 

Leticia Nazareno a jeho jediný uznaný syn Enmanuel sežráni na náměstí 

smečkou hladových psů. V této chvíli se veškerý tyranův zájem redukuje na 

hledání osoby, která by mu pomohla krutě pomstít jeho rodinu. 

maclre, permíteme encomrar el hombre que me ayude a vengar esta sangre 

inocente, un hombre providencial que él había imaginado en los desvaríos 

del rencor y que buscaba con una ansiedad irresistible en el trasfondo de 

los ojos que encontraba a su paso, trataba de descubrirlo agazapado en los 

registros más sutiles de las voces, en los impulsos de corazón, en las 

rendijas menos usadas de la memoria711 

matko, dej, abych našel člověka, kter}T by mi pomohl pomstít nevinnou 

krev, člověka prozřetelného, o jakém blouznil v záchvatech zlosti a jakého 

hledal s neodvo1atelnou dychtivostí v hlubině očí, které potkával, snažil se 

711 Garda Márquez Gabriel. E! otoižo de! patriarm, i\Iondadori, Barcelona 1987, s. 230. Od 
této chvíle cihljeme vždy z této edice. 
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ho objevit skrytého v nejjemnějších odstínech hlasů, ve vnuknutí srdce, 

v nejméně používaných štěrbinách paměti7 ! 

Objevuje se tedy J osé Ignacio Sáenz de la Batta, jateční dělník schopný 

vyděsit svou krutostí i samotného protagonistu románu72. 

Sáenz de la Batta splňuje pět základních rysů, které by, dle Schelera, 

hrdina měl mít: svatost, duševní hodnoty, ušlechtilost, pracovitost, 

přívětivost73 • Co se týče síly, nemluvíme jen o síle fyzické, ale převážně 

psychické, kterou je hrdina obdařen ve velkém množství, a díky které je 

nejenom schopen vykonávat svou hrůzostrašnou práci plnou špíny, 

vyslýchání a mučení, ale také se stává naprosto výjimečným hrdinou. 

V žhnoucím světě Karibiku se nikdy nepotí, nikdy není roz1Ušený a vždy se 

zdá být odolný vůči únavě a malomyslnosti74
• Můžeme o něm říci, že Je 

dokonalý, stejně jako o Miguelovi Cara de Ángel. Tyto postavy jsou Sl 

nápadně podobné, nl.luvúne-li o fyzické síle a s ní spojené kráse. Sáenz de la 

Batta stejně jako Cara de Ángel je krásný a vehni přitažlivý muž, ženy šílejí 

po tom, aby se s ním mohly milovat, pohybuje se po prezidentském paláci 

dokonale oblečený a upravený, s přirozenou elegancí a vrozeným šannem, 

všechny kolem sebe okouzluje a všichni ho obdivují. Dokonce i sám 

patriarcha k němu cítí velikou přitažlivost a obdiv. Někdy se dokonce cítí 

jako pouhá loutka vedle svého kata75
. Ignacio hluboce zasáhne do 

patriarchova života. 

se descubúó a sí mismo fascinado por el hombre más deslumbrante y 

altivo que habían visto mis ojos, madre, vestido como los godos de antes 

con una chaqueta de Henry Pool y una gardenia en el ojal, con unos 

71 Garda Márquez Gabriel. Po(/:;jm patriarcby, Odeon, Praha 2005, překlad Josef Forbelskf, 
s. 156. Od této chvíle citujeme vždy z této edice. 
72 Camacho Delgado J osé Manuel. Cesares, tirallos -" santos e!Z E! otoižo de! patriarca. La falsa 
biografta de! guerrero, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1997, s. 286. 
73 Curtius Ernst Robert. Literatura Eurupea), Edad kledia Latina Kapito!a IX' Héroes y soberaJlOs. 
Fondo de Cultura Económica, .México-Madrid-Buenos Aires, 1955, s. 242. 
7~ Camacho Delgado. Césares, tiranos y sallto en E/ otO!lO dej patriarca. Cit. d., s. 288. 
75 Tamtéž, s. 288. 

84 



pantalones de Pecover y un chaleco de brocados con visos de plata que 

había lucido con su elegancia natural en los salones más difíciles de 

Europa ( ... ), el último vástago suelto de nuestra aristocracia ( ... ), un 

espléndido cabo de raza (230-231) 

se přistihl fascinován nejoslnivějším a nejpyšnějším mužem, jakého spatřily 

mé oči, maminko, oblečeného jako kdysi Gótové, v kabátě od Henryho 

Poola a s gardénií v dírce klopy, v kalhotách od Pecovera a brokátové, 

zlatem prošívané vestě, jenž se svou přirozenou elegancí blýskal 

v nejnepřístupnějších salónech Evropy ( ... ), poslední ojedinělá odnož naší 

aristokracie ( ... ), skvělá špička rasy (156-157) 

Patriarcha si uvědomuje jak silná, zvláštní a zajúnavá osobnost se v jeho 

životě zničehonic objevila a není schopen bránit se fascinaci, kterou v něm 

vzbuzuje. Vidí ve svém hlavnún pomocníkovi ideál krásy, přitažlivou a 

vzdělanou osobnost. Mnohokrát se přistihne, jak ho mlčky pozoruje a 

obdivuje. 

sólido, esbelto color de hierro, cabello mestizo con la raya en el medio y 

un mechón blanco pintado, los labios lineales de la voluntad eterna, la 

mírada resuelta del hombre providencial ( ... ), y en el instante en que éllo 

vio exhaló un suspiro de alivio y se dijo éste es, y ése era. (231) 

statný, krásný, železné barvy, tmav}Tch vlasů s pěšinkou uprostřed a s bíle 

nabarveným proudem vlasů, rovn}Tmi rty vyjadřujícími věčnou vúli, 

rozhodn}Tm pohledem prozřetelného muže ( ... ), a v okamžiku, kdy ho 

spatřil, vydechl úlevou a řekl si to je on, a byl to on. (157) 

Pasáží, kde diktátor je "přesvědčen o jeho poctivosti a schopnosti po řadě 

obtížných zkoušek (157)" a vyjadřuje svůj nekonečný obdiv a přitažlivost ke 

své budoucí pravé ruce, je mnoho. Uveďme některé z nich. 
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Sáenz de la Barra 10 convenda siempre, no tanto con argumentos como 

con su dulce inclemencia de domador de perros cimarrones ( ... ), pero sus 

determinaciones nocturnas fracasaban en el instante en que Sáenz de la 

Barra entraba en la oficina y él sucumbía al deslumbramiento de los 

modales tenues ( ... ), de la hermosura seria del hombre más apetecible y 

más insoportable que habían visto mis ojos (236) 

percibió una fragancia de hombre, la densidad de su dominio, el fulgor de 

su desprecio, quién vive, preguntó, aunque sabía quien era, José Ignacio 

Sáenz de la Barra en traje de etiqueta (239) 

Saenz de la Barra ho vždycky přesvědčil, ne tolik argumenty jako svou 

sladkou necitelností krotitele divokých psů ( ... ), ovšem jeho noční 

předsevzetí ztroskotávala ve chvíli, kdy Saenz de la Barra vstoupil do 

kanceláře a on podléhal oslnivému lesku vybraného chování ( ... ), 

vyrovnané krásy nejžádoucnějšího a nejnesnesitelnějšího muže, jakého 

spatřily mé oči (160-161) 

jeho smysly postřehly vůni muže, tíseň jeho nadvlády, odlesk jeho 

opovržení, kdo je tu, zeptal se, ačkoli věděl, kdo to je, José Ignacio Saenz 

de la Barra ve svátečních šatech (162-163) 

Ale není to Jen krása, co tyrana uchvátilo. Jeto také jeho vzdělanost, 

bystrost a dovednosti, které naprosto předčí všechna tyranova očekávání a 

přebijí všechny ostatní z tyranova okolí, i jeho samotného. Ignacio ho 

poráží bez náznaku skromnosti i ve hře v domino, což se nikomu jinému 

dosud nepodařilo. 

sin más fortuna que sus 32 a1l0s, siete idiomas, cuatro marcas de taro al 

pichón en Dauville ( ... ), era el hombre más valiente que habían visto mis 

ojos, madre, tenía una paciencia sin esquinas, sabía todo, conoda setenta y 

dos maneras de preparar el café, distinguía el sexo de los mariscos, sabía leer 

música y escritura para ciegos (231) 
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nemající žádné jmění kromě svých dvaatřiceti let, sedmi řečí, čtyř diplomú 

za střelbu na holuby v Danvi11e ( ... ), to byl nejstatečnější člověk, jakého 

spatřily mé oči, matičko, měl bezmeznou trpělivost, věděl všechno, uměl 

uvařit kávu na dvaasedmdesát rúzn}Tch zpúsobú, rozpoznal pohlaví 

mořských měkkýšů, četl slepecké noty a písmo (157) 

Diktátor je zcela zasažen osobností takového rozměru. 

y no se me ocurrió nada mas que sonreír pesuadido de que no habría 

podido ocultar su pensamiento ante aquel hombre deslumbrante a quien dio 

más poder del que nadie tuvo bajo su régimen (232) 

a jeho nenapadlo nic jiného než se pousmát, neboť mu bylo psné, že 

nebude moci skr}TVat své myšlenky před tímto oslnivým mužem, Jemuž 

svěřil víc moci, než měl kdokoli za jeho režimu (157-158) 

Ignaciovy dovednosti diktátora naprosto vzrušují a přitahují. Zajímavé 

ovšem je, že jsou to dovednosti zcela zbytečné pro práci, jakou se Sáenz de 

la Barra zabývá. Není zapotřebí umět připravit kávu na sedmdesát dva 

způsobů, aby mohl vykonávat všechny typy mučení a zabíjet nepřátele. 

Nicméně Sáenz de la Barra dokonale zná represivní metody aplikované 

v diktátorských režimech, ví, jak mluvit s vězni, jak přimět zatčené 

k výpovědi a přesvědčit kohokoli si zamane, včetně samotného patriarchy. 

Je navíc nejlépe informovaným člověkem v zemité. 

nada sucedia en el país ni daban un suspiro los desterrados en cualquier 

lugar del planeta que J osé Ignacio Sáenz de la Barra no 10 supiera al 

instante a través de 10 hilos de la telarana invisible de delación y soborno 

con que tiene cubierta la bola del mundo (255) 

/(, Tamtéž, s. 290. 
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v zemi se nepřihodilo nic a vyhnanci v kterémkoli rnistě planety nevydali 

jedin)T vzdech, aby se to Jose Ignacio Saenz de la Barra okamžitě 

nedozvěděl prostřednictvím nitek neviditelné pavučiny udání a úplatkú 

(174) 

Sáenz de la Barra je naprosto sebevědomý a ve vztahu k diktátorovi až 

troufalý, jelikož si k němu dovolí věci, které by kohokoli jiného mohly stát 

V' 77 
Zlvot . 

Nacho, me basta con su palabra, pero Sáenz de la Barra le replicó que 

aquél era un negocio de hombres, general, si usted no tiene hígados para 

vetle la cara a la verdad, aquí tiene su oro y tan amigos como siempre, qué 

vaina, por mucho menos que eso él hubiera hecho fusílar a su madre, pero 

se mordió la lengua, no es para tanto, Nacho, dijo, cumpla con su deber 

(234) 

Náci, stačí mi vaše slovo, avšak Ignacio Saenz de la Barra mu nanútl, že 

tohle je záležitost chlapú, pane generále, a jestli nemáte koule na to, abyste 

se mohl podívat pravdě do očí, tady je vaše zlato a rozejdeme se jako 

přátelé, co je moc, to je moc, za tohle a za mnohem míň by dal zastřelit 

vlastní mámu, avšak kousl se do rrn, tak jsem to nemyslel, Náci, řekl mu, 

plňte svou povinnost (159) 

Dokonce si dovolí i neuposlechnout některých diktátorových příkazů, jak je 

tomu například v případě Ignaciova dobrmana zvaného Lord Kachel, kdy si 

Ignacio beze strachu a naprosto suverénně obhájí svůj postoj. 

deje ese perro fuera, le ordenó, pero Sáenz de la Barra le contestó que no, 

general, no hay un lugar del mundo donde yo pueda entrar que no entre 

lord Kachel, de modo que entró (235) 

77 Tamtéž, s. 288. 
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nechte toho psa venku, nařídil mu, ale Saenz de la Barra mu odpověděl, že 

ne, generále, na světě pro mne není místa, kam by zároveň se mnou 

nemohl vstoupit Lord Kochel, takže tam vstoupil (160) 

Tak se Sáenz de la Barra stává nejbližšún a nejobdivovanějším diktátorovým 

mužem. Postupně vzrůstá jeho moc, až dokonce patriarchu v mnoha jeho 

funkcích nahradí. Stejně rychlý jako vzrůst je i jeho pád, patriarcha ho bude 

milovat i nenávidět a Ignacio dodá jeho životu zcela nový rozměr. 

4.2. HRDINA, KTERÝ "ŽIJE JAKO SVĚTEC" 

A DALší SVATÍ V PODZIMU PATRIARCHY 

I tento špinavý svět diktatm-y má své hrdiny. Je jún Saenz de la Barra, a to, 

jak jsme již řekli, hlavně pro patriarchu, který zaslepeně obdivuje 

"nejodvážnějšího, ale také nejméně laskavého muže, jakého spatřily mé oči" 

(160) a není schopen na něm nalézt jedinou špatnou vlastnost. Ovšem 

rozdíl tohoto hrdiny od klasického či mytologického hrdiny je v tom, že tito 

posledně jmenovaní se skutečně snaží o dobro spoluobčanů, mír a klid 

v jejich zemi7s
, zatímco Sáenz de la Barra svůj život zasvěcuje vyhlazování 

obyvatelstva79
• Vykonává tuto činnost se zápalem, horoucností, ale i 

s vyrovnaností a klidem, je neunavitelný a bezchybný. 

esclavizado en la fábrica de suplicios has ta que 10 tumbaba el cansancio 

sobre el diván de la oficina donde dormia de cualquier modo pero nunca 

de noche ni nunca más de tres horas cada vez, sin guar dia en la puerta, sin 

un arma a su alcance (255) 

78 Campbell Joseph. E! Mme de !aJ mi! raray. PJimalláliJiJ de! mito, México, F.C.E., 1959. 
79 Camacho Delgado. Cit. d., s. 289. 
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připoután prací k umrlčí dílně, až se únavou svalí na pohovku v pracovně, 

kde spává nejrůznějším způsobem, nikdy však v noci a nikdy ne víc než tři 

hodiny najednou, kde spává bez stráže u dveří a bez zbraně po ruce (173) 

Postavil továrnu na mučení někoW~ metrů od prezidentského paláce, tam 

v-ykonává ty nejhrůznější typy mučení a vražd, až se sám patriarcha cítí 

zneklidněn; ovšem není tomu tak v případě jeho kata, který se zdá být při 

této práci docela ve své kůži. Je to tedy jeho obrovská síla fyzická i 

psychická, jeho krása, znalosti a charizma, co ho přivádí mezi hrdiny. A 

dokonce ještě do jedné sféry bychom ho mohli zařadit, a to mezi svaté. 

Camacho Delgado provádí vehni zajímavý rozbor Sáenze de la Barry 

jako postavy svatého, hovoří o světě svatých v díle Pod;;jm patrianhl". 

Jestliže je patriarcha jakousi parodickou verzí mesiáše, tak i lidé, kteří ho 

obklopují, patří ve větší či menší miře do prostředí svatých. Jeho matka by 

tedy mohla být parodickou verzí Panny Marie: "En la anécdota con que se 

inicia el proceso el lector se entera que los textos escolares del país 

atribuyen a Bendición ellnilagro de haber concebido a su hijo (el patriarca) 

sin recurso de un hombre. ,,~1, ry anekdotě, kterou se otevírá proces, čtenář 

se dozví, že školní texty přisuzují Bendición zázrak, že počala svého syna 

bez zásahu muže). Rodrigo de Aguilar podávaný na stříbrném podnose 

připomíná poslední večeři: "( ... ) una parodia de la última cena, precedida 

por el patriarca (Cristo) 82", (parodie poslední večeře předcházené 

patriarchou (Kristem), genocida třech tisíců dětí z loterie se může uvést do 

souvislosti s Herodem a zabitím neviňátekB3 . Z tohoto literárního pojetí je 

Sáenz de la Barra pro patriarchu jakfTmsi andělem smrti, andělem zkázy, 

jehož dosažené úrovně krutosti by se jevily jako hyperbolické v jakémkoli 

80 Camacho Delgado J osé Manuel. Cesares, tiralZos y salZtos ell E! otOtlO de! patriarca. La fa!sa 
biografía de! guerrero, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1997. 
81 Hazera Lydia D. EIZ e! pUllto de mira: Gabriel Garda lWárquez. Edición: Ana Maria 
Hernández. Editorial Pliegos, l\!fadrid, 1985. Kapitola La desmitiftcación de! patriarca, s. 202-
203. 
82 Rodriguez-Vergara Isabel. El mtl/zdo satíriro de Gabriel Garda ivtárque'?j Editorial Pliegos, 
Madrid, 1991, s. 58. 
83 Camacho Delgado. Cit. d., s. 290. 
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jiném kontextu, ale naneštěstí ne v tom, kter}T pojednává o hispanoamerické 

historii. V díle Garda Márqueze pojmy svatost a tyranie dosahují dokonce 

záměny či popletení. "El ,héroe' es un ideal humano como 10 es el santo y 

el sabio" H4. (Hrdina je lidským ideálem stejně jako svatý nebo moudr}T). 

Svatí jsou všeobecně hrdiny hagiografické literatury. Camacho Delgado se 

zabývá otázkou svatého v literatuře. Ve své již zmíněné knize vyjadřuje 

slova jiného literárního vědce: Není svatého, který by nebyl krásný, a který 

by nějakým způsobem neokouzloval své spoluobčany svým neobyčejným 

mládím a sílou svého tělaH5 • Je známo, že zlo je spojené s ohavností a 

groteskností, zatímco dobro obvykle bývá nalezeno v tělech, které se 

vyznačují dokonalou krásou. Tato podmínka je důležitá ve chvíli, kdy je 

svatý vystaven zkoušce cudnosti. Bylo by absurdní mluvit o fyzické touze k 

lidem, kteří nejsou sexuálně přitažliví. A tak autoři obvykle konstruují tyto 

postavy se svl'ldnickými rysy, které provokují divoké vášně mezi těmi, kteří 

je obklopují. Svatí se proto dtí obklíčeni všemi druhy milostných nástrah, 

ale jejich odříkání a zabývání se výhradně zdokonalováním svých schopností 

je ochraňují před hříchem. V mnoha případech toto zasvěcení se tělem i 

duší blahodárným pracem má za následek tragický konec: svatý umírá 

popraven. Svatý se tak přeměňuje v mučedníkaHó • 

Nalézáme tedy další pnTek, kter}T spojuje postavu Sáenze de 1a Bany 

s Miguelem Cárou de Ángel. Oba v přeneseném smyslu plní v románech 

roli svatých a oba také umírají popraveni, čímž se přeměňují v mučedníky. 

Sáenz de la Bana je díktátorem najat, aby našel a zlikvidoval vrahy 

Leticie Nazarenové a jejich syna. Zdá se, že v této příležitosti našel svou 

životní náplň. Stává se z něj dokonalý kat, který ohromuje svou oddaností 

práci, neúnavností a dokonce požitkem z toho, co dělá. Jeho "vyšetřování" 

začíná ve chvíli, kdy do paláce přijde ptvní várka obětí v pytli, "ktet7 

H~ Curtius Ernst Robert. Literatura Europeay Edad lV1edia Latilla. Cit. d., s. 242. 
HS Quintino Cataudella, "Vite di Santi e Romanzo" en Letteratttre Comparate. Problemi e l\1etodo 
(Studi in onore di Ettore Paratore), Bolonia, Pátron Editore, 1981, s. 931-952. 
HG Camacho Delgado. Cit. d., s. 291. 
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vypadal jako pytel kokosů a v kterém J osé Ignacio Saenz de la Barra poslal 

první splátku v rámci dohody, šest uříznutých hlav s příslušnými úmrtními 

listy" (158). To je ovšem jen pro začátek. Patriarcha neví, co to má vlastně 

znamenat a kde jeho kat bere jistotu, že právě tyto jsou hlavy vrahů jeho 

rodiny, ale není schopen Ignaciovi odporovat, nedokáže se mu vzepřít a dál 

přijímá pytle s dalšími a dalšúni hlava1ni přicházejícúni vždy po šesti. 

y seguía recibiendo los costales de cabezas, Elrmaba los recibos Slil 

mirarlos, se hundía sin asideros en las arenas moveruzas de su poder 

preguntándose a cada paso de cada amanecer de cada mat qué sucede en el 

mundo que van a ser las once y no hay un alma en esta casa de 

cementerio, quién vive, pteguntaba, sólo él, dónde estoy que no me 

encuentro (236) 

a nadále přijímal pytle s hlavami, bez prohlížení podepisoval stvrzenky, 

bořil se bezmyšlenkovitě do sypkých pískú své moci a na každém kroku 

při každém setmění nad každým mořem si kladl otázku, co se to děje ve 

světě, že bude teprve jedenáct hodin a není tu duše v tomto hřbitovním 

domě, kdo je tu, ptal se, pouze on, kde to jsem, že se nemohu najít (161) 

Sice "mu přikázal další sekanou už lni neposílejte" (159), ale vzápětí opět 

podléhá jeho kouzlu a bere svá slova zpátky, dokonce jakoby se mu 

omlouval, což patriarcha nedělá nikdy, "kousl se do rrn, tak jsem to 

nemyslel, Náci" (159). Jakoby se najednou nalézal v nekončícím procesu, ve 

světě, který brutálnún a l",Ychlým způsobem vymírá, jakoby zanedlouho na 

světě měl zůstat už jen on a jeho pravá ruka, za chvíli už pro nikoho jiného 

zde nebude místa. A možná že i to je účel, ktelf Sáenze de la Barru žene a 

popohání v práci. Snaží se vytvořit ideální svět, kde bude 1rÚsta jen pro tyto 

dva87
• Již se setkáváme s patriarchou zoufalým a bezradným, stále chodí 

pytle s hlava1ni, ale skuteční viníci nikde. 

X7 Tamtéž, s. 292. 
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cómo es posible que sean tantas y todavía no llegaban las de los 

verdaderos culpables, pero Sáenz de 1a Barra le había hecho notar que por 

cada seis cabezas se producen sesenta enemigos y pot cada sesenta se 

producen seiscientos y después seis mil y después seis millones, todo el 

país, carajo, no acabatemos nunca, y Sáenz de la Batra le replicó impasible 

que durmiera tranquilo general, acabaremos cuando ellos se acaben, qué 

bárbaro. (235) 

jak je možné, že je jich tolik a ještě nedošly hlavy skutečných viníků, ale 

Saenz de la Barra mu vysvětlil, že za každ}Tch šest hlav se zrodí šedesát 

nepřátel a za každých šedesát se zrodí šest set a potom šest tisíc a potom 

šest miliónů, celá země, ks akru, s tím nebudeme nikdy hotovi, ale Saenz de 

la Barra mu netečně namítl, aby jen klidně spal, budeme pane generále, až 

oni nebudou, barbar jeden. (160) 

Sáenz de la Barra je tedy, stejně jako Cara de Ángel, andělem a satanem 

v jedné osobě. Andělem kvůli jeho již zmíněné kráse a silné přitažlivosti a 

dále, protože "žije jako světec" (173). Oddanost práci, která hraničí 

s posedlostí, a odříkání si veškel-ých radostí fyzických i duševních z něj 

světce parodicky dělají. Střídmost Ignaciova života je další z jeho vlastností, 

která vzbuzuje diktátorův údiv. Sáenz de la Barra téměř nespí, nejí, s nikým 

se nepřátelí, sexuálně nežije, jen pracuje, týrá, mučí, absolutně se svému 

pánovi oddává "a za to vše nevzal ani haléř" (173). Jeho odříkání si 

pozemských radostí je absolutní. 

J osé Ignacio Sáenz de la Barra disponía de su sueldo para comprar las 

ropas de principe, las camisas de seda natural con el monograma en el 

pecho, los zapatos de cabritilla, las cajas de gardenias para la so1apa, las 

lociones de Francia con los blasones de la familia impresos en la etiqueta 

original, pero no tenía mujer conocida ni se dice que sea marica ni tiene un 

solo amigo ni una casa propia para vivir, nada mi general, una vida de 

santo, esclavizado en la fábrica de suplicios Justa que 10 tumbaba el 
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cansanClo sobre el diván de la oficina donde dorrnía de cualquier modo 

(255) 

José Ignacio de la Barra používal své mzdy na nákup knížecích obleků, 

košil z přírodního hedvábí s monogramem na hrudi, střevíců z kozinky, 

krabic gardénií do klopy, toaletních vod z Francie s rodinn)Tm erbem 

vyraŽen}Tm na původní nálepce, neměl však ženu, o níž by se vědělo, ani 

prý není buzerant, ani nemá žádného přítele, ani svůj vlastní domov, nic 

takového, pane generále, žije jako světec, připoután prací k umrlčí dílně, až 

se únavou svalí na pohovku v pracovně, kde spává nejrůznějším způsobem 

(173) 

Proč se ale Sáenz de la Barra takto chová? Proč tolik pracuje a přitom nemá 

zájem o jakoukoli odměnu? Camacho Delgado nabízí odpověď. Ve 

skutečnosti se Sáenz de la Barra snaží zřídit nový systém moci uvnitř 

systému moci patriarchy, tak jak to již udělali Leticia Nazareno a generál 

Rodrigo de Aguilar za účelem ho nahradit (či dokonce odstranit) 

ve vhodnou chvíli. Mluvili jsme o tom, že tato postava funguje uvnitř 

románu jako anděl, je to ale spíše anděl zkázy, stejně jako Cara de Ángel. 

On je patriarchovo "alter ego". Diktátor obrazně představuje mesiáše, 

Sáenz de la Barra apoštola smrti, ochránce na život a na smrt systému moci 

ustanoveného patriarchou. Ať se to zdá jakkoli paradoxní, jeho svatost 

spočívá v ničení všeho, co ohrožuje jeho Pána a v obraně sprmJedlnosti jeho 

l 'd 88 va y . 

Zmínili jsme již několik společnfTch prvků Sáenze de la Barry a 

Miguela Cara de Ángela, důležité jsou ale i rozdíly mezi těmito postavami. 

Ten zásadní a řekněme největší bychom mohli vidět v oblasti lásky a 

sexuality a celkové radosti a požitku ze života. Cara de Ángel se nevyhýbá 

radostem života od chvíle, kdy je objeví, lásce a erotice, které ho potkaly. 

Naopak se těmito city nechává řídit, oddává se osudu: zapomíná na děsivou 

H~ Tamtéž, s. 293. 
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práci, kterou vykonával, pan prezident pro něj ztrácí hodnotu, i přestože 

dříve žil jen pro něj, zříká se bídného života, který vedl a nechává se 

absolutně polapit sílou milostných citů a pocity štěstí. Ovšem ani v 

nejmenším tomu tak není v případě Sáenze de la Barry. Ten lásku nikdy 

nepozná, snad ani poznat nechce, stejně tak ho nezajímá erotika, peníze, 

zábava. Nic, jen práce a oddanost patriarchovi. Žije klášterním životem, 

odříl(á si všechny pozemské radosti, nemiluje, zdá se být chladným a 

nanejvýš odolným proti veškerému vábení světa. Vzdává se všeho, co by 

mohl mít, vlastnit, koupit si, zajímá ho jen vytvoření ideálního místa na zemi 

pro sebe a svého pána, tzn. likvidace nehodících se občanů, tzn. všech 

občanů. "Neměl však ženu, o které by se vědělo, ani prý není buzerant 

(173)". Na rozdíl od Asturiasova lltdiny, Ignacia nezajímá nic jiného než 

práce. 

Nacho, dech, explíqueme más bien por qué no ha comprado una mansión 

tan grande como un buque de vapor, por qué trabaja como un mulo si no 

le importa la plata, por qué vive como un reduta si a las mujeres más 

estrechas se les aflojan las costuras por meterse en su dorrnitorio, usted 

parece más cura que los curas (262) 

Náci, říkal mu, raději mi povězte, proč jste si nekoupil veliký dům jako 

parník, proč pracujete jako mezek, když vám nezáleží na penězích, proč 

žijete jako rekrut, jestliže i nejuzavřenějším ženám povolí švy, jen aby vám 

vběhly do ložnice, Náci, vy vypadáte farářštěji než farář (178-179) 

S tématem lásky silně souvisí další důležitý rozdíl těchto postav, a tedy, že 

láska Miguela Cara de Ángela napravila .. Asturias ze svého hrdiny nakonec 

učinil pozitivní bytost, García Márquezův lltruna žádnou takovou duševní 

proměnou neprochází a je tedy negativní a zlý po celou dobu svého 

působení v románu. 

Mluvíme zde o rozdílech obou postava musíme tedy vyzdvil'lnout 

ještě jeden. Několikrát jsme se zmínili o absolutní oddanosti obou fa7JoritZ! 
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svým pánům. Ovšem tato oddanost je v případě Sáenze de la Barry pouze 

fmgovaná, ve skutečnosti mu nejde o diktátora, ale o sebe, celou dobu svou 

věrnost jen předstírá, ale nežije pro něj tak, jako Cara de Ángel. Ignaciův 

"zápal pro diktátora" je hraný, neupřímný, je to součást jeho hry, jeho 

plánu, zatímco Miguelův je skutečný, protože ten podporuje diktátora bez 

jakýchkoli vedlejších úmyslů. 

Ať už tedy tito fCl1Jorité žili životem odříkání nebo propadli kouzlům 

touhy a požitku, jisté je, že oba skončili stejně. Popraveni diktátorem. 

Usn:uceni krutým, odstrašujícún a nemilosrdným způsobem. Tún se 

dostáváme zpět k rysům, které mají obě postavy společné, jelikož 

v momentě blížící se smrti se setkáváme s touhou, jako s jejich dalšún 

spojujícún Pivkem. Touha po životě je vlastní snad celému lidskému 

pokolení, o to víc se zvyšuje, když je smrt na dosah. Asturiasův hrdina chce 

žít, protože miluje, touží po lásce; García Márquezův, po práci, po naplnění 

své mise v podobě vyhlazení spoluobčanů. Nalézáme tedy ještě další 

společnou charakteristiku obou postav, tentokrát už poslední, protože jí je 

smrt. Jejich životy končí náhle, bez záblesku naděje na smilování. Ovšem 

tyrani jsou nekompromisní, a tak jejich oblíbenci končí na jejich rozkaz 

brutálně rozdrceni v náruči smrti. 

4.3. PEKELNÁ SMRT JOSÉ IGNACIA SÁENZE 

DE LA BARRY 

"Dios tenga cociJlándose a jitego IJZtJO en Impailas de .fUS prrifundos infiernoJ" (247) 

"Bzth lnU dej vébry ohní IJ kotlí(h nejhlubších pekel" (168) 

Sáenz de la Barra je zavražděn, protože nesplnil svůj úkol. Jeho zoufalství a 

následná smrt je patriarchovým opravdovým potěšeuún. Popivé za celou 
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dobu ho patriarcha vidí bezradného, vyděšeného a bezbranného, což mu 

přináší hluboké pocity radosti a uspokojení, o to silnější, že jsou naprosto 

nečekané a Sáenzova slabost se projeví vcelku náhle. Vše začíná tyranovou 

netrpělivostí, kdy je už skutečně nervózní z faJJorit01Ja jednání. V předchozí 

kapitole jsme se zmiňovali o Ignaciovi jako o andělovi a satanovi v jedné 

osobě a rozebrali jsme hlavně tu část, kde se projevuje jako anděl. Nyní se 

zaměříme na tu pekelnou část, kde se Ignacio projevuje jako satan. 

Zabíjení a příšerné týrání lidí je jeho hlavní náplní práce, ale i života. 

To vše se děje kousek od patriarchovy ložnice, což je něco tak strašlivého, 

že patriarchu ruší ve spánku i ve snech a nenabírá to konce. 

en el resto estaban instaladas las máqumas de tortura más mgemosas )' 

bárbaras que podia concebir la imaginación, tanto que él no había querido 

conocerlas sino que le advirtió a Saenz de la Barra que usted siga 

cumpliendo con su deber como mejor convenga a los intereses de la patrla 

con la única condición de que )'0 no sé nada ni he visto nada ( ... ) )' había 

cumplido, igual que cumplió su orden de no volver a martirizar a los nitlos 

menores de cinco atlOS con polos eléctrlcos en los testículos (254) 

ve zbývajících patrech byly umístěny nejdůmyslnější a nejbarbarštější 

mučící stroje, jež byla s to vymyslet lidská fantazie, on je však nechtěl vidět 

a znát a upozornil Saenze de la Barru, plňte nadále svou povinnost 

v souladu se zájmy země, avšak s jedinou podmínkou, že já nic neviděl a 

nevím ( ... ), splnil jeho rozkaz, že už nebude mučit děti mladší pěti let 

elektrickými póly přiloženými na varlátka (173) 

Když nekonečně přicházejí žoky plné hlav a patriarcha stále není 

přesvědčen o skutečných vrazích a také vidí, že Sáenz de la Barra si nebere 

za svou práci vůbec nic, začíná jeho trpělivost přrtékat, protože "mu 

připadalo nepochopitelné, že by se J osé Ignacio de la Barra mazal kt-ví až po 

šošolku svých vlasů bez jakéhokoli prospěchu, vždyť lidé jsou sice blbí, ale 

ne zas tolik" (175). Zdá se mu divné i, "že lninula celá léta a velitelé trojího 
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vojska neprotestovali proti svému podřízenému postavení, aru nežádali 

zvýšení platu, nic, takže on začal odděleně sondovat situaci" (175). 

Když se poté prezentuje Sáenz de la Barra před tyranem jako už 

totálně zbaven}T své moci i svého kouzla, nastává důležitý moment pro 

patriarchu i důležitý moment celého díla. Poprvé má navrch tyran, poprvé 

cítí svoji převahu a náležitě si tuto situaci užívá. K uvědomění si této 

převahy přispívá také nepřítomnost psa, která ještě nikdy předtím nenastala 

a nyní působí symbolicky. 

Tento pes je důležitou součástí celkové charakteristiky Sáenze de la 

Barry. Ten si vždy obhájí jeho přítomnost na všech tmstech, vždy a všude se 

vyskytují spolu jako nerozlučná dvojice. Dalo by se říci, že tato doga 

dosahuje lidské dimenze, a to jednak svým jménem Lord Kachel a dále 

svým "lidským výrazem", který děsí samotného patriarchu. 

sus ojos femeninos me estorbaban para pensar, me estremecía su aliento 

humano, 10 vi alzarse de pronto con el hocico humeante con un 

borboriteo de marmita (235) 

sintió el escalofrío de las brasas atónitas de las pupilas de lord Kachel 

(239) 

jeho ženské oči mi rušily myšlenky, jeho lidský dech mě roztřásl, viděl jsem 

ho, jak náhle vstává, jak se mu kouří od čenichu, jak se mění v bublající 

hrnec (160) 

pocítil mrazení z vyjevenfTch žhav}Tch uhlíků očních panenek Lorda 

Kachela (162) 

Lord Kachel je obrazem Saenzovy síly a suverénnosti, vždy je připraven bít 

se i zemřít pro svého pána. Podobají se jeden druhému, oba jsou chladlú, 

oddaní, hutí, vzbuzující respekt a hrůzu. 
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no cabía dentro del pellejo por la ansiedad que le causaba el no comer sino 

10 único que dicen que come, es decir, las tripas calientes de los 

decapitados, haciendo ese ruido de borboriteo de marmita (255) 

(Lord Kachel) vyskakoval z kůže nedočkavostí, až se dostane k jedinému 

žrádlu, o které stál, tj. k teplým střevům sťatých, a který ze sebe loudil 

zvuky, jako když voda klokotá v hrnci (174) 

Proto tedy Ignaciův konec znamená i konec Lorda Kochela, jeho jediného 

přítele. Jakmile se poprvé objeví před patriarchou bez psa, je to Jasné 

znamení bezbrannosti, a když patriarcha vidí, že ho dokonce Sáenz de la 

Barra "téměř za sebou vlekl na vodítku" (178), je mu jasné, že fatJotit je 

v koncích. Pes ho brání až do poslední chvíle a jejich smrti se sobě 

podobají. 

pero antes tuvimos que acribillar al perro carrucero que se sorbió la 

tripamenta de cuatro civile s y nos dejó siete soldados mal heridos (264) 

předtím jsme museli rozstřílet jeho řeznického psa, který slupnul střeva 

čtyř civilních osob a způsobil těžká zranění sedmi vojákům (179) 

Sáenz de la Barra tedy vybízí patriarchu, aby naložil s jeho osudem, jak uzná 

za vhodné a tím mu dává najevo svou odevzdanost, čehož se diktátor ihned 

chopí a začne si tento jedinečný moment užívat po svém. O to lepší divadlo 

se mu hraje, když nedá na sobě znát žádný údiv, překvapení či zlé úmysly, 

které se brzy stanou pro Ignacia krutou realitou, naopak dělá, že se nic 

neděje, "nu dobrá, Náci, plňte svou povinnost" (177). Tato situace se 

opakuje ještě jednou o dva týdny později, kdy generál "konečně odhalil 

nepostřehnutelnou štěrbinu, kterou tolik let hledal v obsidiánově zdi 

uhranutí" (178) a kdy Ignaciův konec už je na dosah. Opět se setkáván1e se 

symbolikou smrti, kterou předznamenává utahaný pes, kterého Ignacio už 

jen za sebou vleče, a tím už nevzbuzuje ani strach ani respekt. Patriarcha 
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nedává najevo sve záměq ani potěchu z celé situace a naopak "zahrnul 

Saenze de la Barru mateřskou aurou" (178) a říká mu "nedělejte si starosti, 

Náci (178)". Tyran si tedy pop1\Té a naposledy vychutnává Sáenzovu prohru, 

jak jen může. Času není mnoho, blíží se ozbrojené povstání, kterému by se 

dalo ještě zabránit, ovšem patriarcha volí setrvat v této ojedinělé chvíli 

s Ignaciem a dobírat si ho, a tak konečně pocítit vítězství. 

Nacho, explíqueme más bien cómo hemos vivido hasta ahora con el 

pellejo puesto si según sus cuentas de cabezas cortadas hemos tenido más 

enemigos que soldados (262) 

Nacho, explíqueme más bien por qué le tiene tanto miedo a la muerte 

(263) 

Náci, raději mi vysvětlete, jak je možné, že nám zůstala kůže na těle, 

jestliže podle vašich součtů useknutých hlav jsme měli víc nepřátel než 

vojáků (178) 

Náci, a raději mi povězte, proč se tolik bojíte smrti (179) 

Patriarcha dostává Sáenze de la Barru do úzkých jako nikdy předtím a 

přivádí ho tak do stavů již naprosto zoufal}Tch. Toto je začátek jeho konce. 
( 

pero Sáenz de la Barra estaba sostenido apenas por ellatido minúsculo de 

su reloj de leontina ( ... ), pero Sáenz de la Barra se sofocaba empapado por 

un sudor de hielo que no lograba disimular con su dignidad incólume en el 

horno crematorio ( ... ), se quitó de un tirón el cuello de celuloide 

descartonado por el sudor y su rostro de barítono se quedó sin ahna (262-

263) 

avšak Saenz de la Barra měl už jenom oporu v drobném tikání svých 

řetízkov)'rch hodinek ( ... ), avšak Saenze de la Barru zaléval mrazivfT pot, 

což nebyl schopen zakrfTt ani svou nedotčenou důstojností v kremační peci 

kanceláře ( ... ), si jedním škubnutím sundal celuloidový límeček zplihlý 

potem a jeho barytonovfT obličej ztuhl (178-179) 
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A tak je Sáenz de la Barra po noci plné politických nepokojů zavražděn, 

jeho konec je rychlý a neodvratný. Patriarcha s nim nemá žádné slitování, 

stejně jak ho neměl s nikým on sám. 

habían puesto término en esta meclianoche gloriosa al aparato de terror de 

un civil sanguinario que había sido castigado por la justicia ciega de las 

muchedumbres, pues alli estaba José Ignacio Sáenz de la Barra, macerado 

a golpes, colgado de los tobillos en un farol de la Palza de Armas y con sus 

propios órganos genitales metidos en la boca, tal como 10 había previsto 

mi general cuando nos ordenó bloquear las calles de las embajadas para 

impedirle el derecho de asilo, el pueblo 10 había cazado a piedras (263-264) 

skoncovali o této slavné půlnoci s hrůzovládou lu-vežíznivého civilisty, 

kterého ztrestala slepá spravedlnost mas, neboť José Ignacio Saenz de la 

Barra, ubitý ranami, visel za kotníky na lucerně Promenádního náměstí 

s vlastnimi genitáliemi nacpanými do úst, tak jak to předvídal pan generál, 

když nám nařídil zatarasit ulice velvyslanectví, aby se mu Zabránilo požádat 

o azyl, lid ho ulovil kameny (179) 

Camacho Delgado k takovému konci dodává: Ten, kdo žil jako J"vary, umírá 

přeměněný v mučedníka etiky zkosenému a ironickému zacházení, s jakým 

Garda Márquez pracuje při utváření tohoto literárního modelu, který 

během staletí prezentovala malá část důležité mOCl meZl muži, ta, která 

dávala přednost duši před vlastním tělemR9 • 

Sáenz de la Barra tedy končí podobně jako Asturiasův hrdina, 

popravený diktátorem, mužem, kterému zasvětil svůj život. Mohli bychom 

tvrdit, že v životě patriarchy nebyla jiná osobnost, která by ho takto 

"dostala". Tzn. okouzlila, přitahovala, zklamala a přivedla k hluboké 

R9 Cara Baroja Julio. Las formas complejas de la vida religiosa (Rdigión, sociedad y carácter ell fa 
Espaiža de los sigfos XVI Y XVII). Saľpe. Madrid, 1985. In Camacho Delgado. Césares, tiranos y 
santos en Eloto/žo del patriarca. Cit. d., s. 296. 
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nenávisti a vzteku. Zkušenosti s touto osobou ho poznamenávají na celý 

zbytek života. Nakonec sám uznává, že Sáenz de la Barra byl jedna z jeho 

největších životních vášní i omylů. 

como si fuera por debajo del agua desde los tiempos malvados de aquel 

J osé Ignacio Sáenz de la Barra de mi error que habia cortado todas las 

cabezas del género humano menos las que debia cortar de los autores del 

atentado de Leticia Nazareno y el nino (248) 

jako by žil pod vodou od té ničemné doby, kdy José Ignacio Saenz de la 

Barra, můj velký omyl, usekal hlavy celému lidskému pokolení, kromě 

hlav, které patřily původcům atentátu na Leticll Nazarenovou a dítě (169) 
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ZÁVĚR 

Tato práce nazvaná "SATAN!" A ,,ANDĚLÉ (( V RoMANu O 

DIKTATUŘE: PAN PREZIDENT, PODZIM PATRL4RCHY se skládá z 

úvodu a dvou hlavních částí. V úvodu jsme hovořili všeobecně o zlu, násilí a 

extravagantnostech v románu o diktatuře, poté konktétně a velmi podrobně 

o dvou důležitých postavách tohoto románu, tedy "favoritech", "katech" a 

"obh'bencích", diktátorových pobočnících, a to o Miguelovi Cara de Ángel 

v díle guatemalského nositele Nobelovy ceny Miguela Ángela Asturiase Pan 

president a J osé Ignaciovi Sáenz de la Barra, hrdinovi románu Podzim 

patriarcf?y Kolumbijce Garda Márqueze, též odměněného Nobelovou cenou. 

Obě postavy jsme analyzovali separátně, zaměřili jsme se na jejich 

život, smrt, práci a vztahy k diktátorovi. Výsledkem zkoumání je detailní 

rozbor favoritů ve zmíněných oblastech. Postavy se nakonec v jistých 

aspektech propojily. Jejich neobvyklá, ale evidentní podobnost byla 

impulzem pro sepsání této práce. 

Jejich společné Pivky i rozdíly můžeme shrnout do několika bodů. 

Začněme těmi, které mají společné: 

1) Úžas vzbuzující krása a nadměrná přitažlivost 

Obě postavy oslňují svým vzhledem a fyzickou přitažlivostí. Jejich 

krása nemá srovnání s krásou jiných mužů a činí je naprosto jedinečnými 

osobnostmi románu. Tento pocit je posílen o to více, že oba autoři jejich 

vzhled neustále připonúnají. V díle Pan president se mnohokrát opakuje věta 

"Era belio y malo como satán", stejně tak jako v Po di/mu patriarcf?y "más 

hermoso y con mayor dominio que vieron mis oj os". V García Márquezově 

románu autor nechává jeho kouzlům propadnout dokonce i samotného 

diktátora, který ho obdivuje a stále o něm mluví, čím.ž se jeho krása ještě 

intenzivňuje. Oba autoři se jejich fyzickému popisu věnují detailně, narozdíl 

od diktátoru, kteří jsou popsáni stroze. 
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2) Silné charisma 

Silné charisma je v případech těchto fa?Joritů spojeno s krásou. Není 

to tedy jen balva pleti, kůže a vlasů, krásné tělo, ale také jejich vnitřní 

kouzlo a síla, jejich způsob chůze, chování a vyjadřování se. Zvláštní moc 

mají jejich oči a uhrančivý pohled, mužský, záhadný a strhující. Oba jsou 

vzdělaní, vehni dobře informovaní, mají přehled o všech a o všem, JSou 

klidní, vyrovnaní a dokáží si se všún poradit. Jsou také elegantní, 

šarmantní, mají přirozenou autoritu, jsou vždy slušně a čistě oblečení, vždy 

připavení na jakoukoli situaci, jsou pravýlni dženthneny; obdivuhodní, 

neodolatelní, nepřekonatelní. Propojení těchto kvalit z nich činí "anděly". 

3) Svatí" 
" 

Navazujeme na předchozí téma. V přeneseném slova smyslu jsou 

oba postavami svat:frch. Mluvili jsme o odříkavém způsobu života Sáenze de 

la Barry, u kterého by se dalo říci, že tato "svatost" je výraznější ("žije jako 

světec"), jeho život je plný askeze ("žijete farářštěji než farář"). Věnují se 

výhradně své práci, Saenze de la Barru nezajúná v životě nic jiného než její 

správné vykonávání a zdokonalování se. V celém románu jako 

v náboženské paralele působí fa7JOrité jako svatí, kteří dokonce umírají jako 

mučedníci hagiografické literatury popraveni diktátorem. Tato "svatost" i 

"mučednictví" jsou myšleny v parodické rovině. 

4) Nejbližší diktátorovi muži 

Dokázali si získat naprostou důvěru diktátora, proto k němu mají 

snadný přístup, což neplatí o nikom jiném z tyranova okolí. Toto výsadní 

postavení si vydobili nejen svfTm umem a šarmem, ale i sítí intrik a podvodů, 

které dokázali spřádat na rozkazy vládce. Nikdo jiný v zemi na něj nemá 

takové vazby. Jsou to diktátorovi oblíbenci, jedinci, na které tyran vsadil, 

tún pádem jejich autorita je obrovská. Mohou mít, nač si vzpomenou, 

peníze, ženy, zábavu, rozptýlení, moc, vše. Jsou to fa?Jorité, de(fini. 
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5) Satani 

Hovoříme zde o osobách s mimořádnou vyn-valostí a neúnavností 

ve své profesi, tedy vykonávání nejrůznějších typů mučení, násilí a zla. Jako 

pobočníci mají v "popisu práce" pronásledovat a likvidovat nepohodlné 

jedince diktátorem nastoleného režimu. Metody jejich činností jsou 

dokonale promyšlené, což z nich dělá profesionály ve svém oboru a jsou 

zároveň satany, protože plní úkoly plné děsu, lu-ve, týrání a zabíjení. 

Můžeme o nich mluvit i jako o katech. Zde ovšem narážíme na první rozdíl 

těchto osob, jelikož pravým katem a daleko hrůznějším je Sáenz de la Barra, 

který si zřizuje vlastní továrnu na mučení a této děsivé práci se absolutně 

oddává, zatímco Cara de Ángel Je spíše špionem, policistou a 

pronásledovatelem. Ovšem ďábelský vzhled a bestiální práce z nich obou 

dělá satany. 

6) Smrt 

I ve smrti jsou si podobní. Ve chvíli, kdy diktátor rozhodne o jejich 

smrti, jejich konec je neodvratný. UnÚl:ají strašlivým způsobem. Cara de 

Ángel trpí dlouho fyzicky i psychicky a nakonec se rozpadá v prach, 

ponížen hrozným způsobem unúrá v temnotách; Sáenz de la Barra umírá 

rychle, děsivě, na očích všech, na veřejnosti. Jejich smrti se podobají ve své 

htůze a beznaději. V obou případech se zdá, že je diktátor od smrti 

distancován, dokonce to vypadá, jakoby s tím neměl nic společného, 

protože Sáenze de la Barru "ztrestala slepá spravedlnost mas" a "lid ho 

ulovil kameny" a Cara de Ángel se nikdy nedozví, co tolik diktátora 

pobouřilo. Týrání a vraždu provádějí jiní, to vše ovšem na jeho 

neodvolatelný rozkaz. Oba se stávají obětí režimu, na jehož vybudování se 

sami podíleli. 
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Vedle společných prvků nalézáme i rozdílné: 

1) Dobro a zlo 

Zcela bezpochyby největší distinkcí obou postav je tranformace 

špatného člověka v dobrého, V}TVOj osobnosti, se kterými se setkáváme u 

Miguela Cara de Ángel, ale které postrádáme u Ignacia Sáenze de la Bany. 

Není ani tak podstatná příčina hrdinovy přeměny jako její samotný fakt. 

Oba začínají jako krutí a zlí, vykonávají podobně strašlivou práci. Ovšem ze 

satana v Asturiasově románu se stává anděl, jeho metamorfóza je naprosto 

zásadní pro další vývoj událostí v románu a zároveň také nečekaná. Čtenář 

nepředpokládá, že by se z tak bestiáhú osoby mohl stát dobrý člověk, neví, 

proč by měl diktátOlůV kat najednou vykonávat dobré skutky, když Cel}T 

život činil jen ty špatné. Řekněme, že je logičtější spíše postava Sáenze de la 

Barry, který jako satan do románu vstupuje a také jako satan odchází. 

Ovšem Cara de Ángel, který je do románu uveden jako satan, krásný a zlý, 

un:úrá jako anděl, ošklivý a dobrý. Tento hrdina je jedinou postavou celého 

díla, která se vyvíjí a zásadně přeměňuje. Satan z románu Garcíi Márqueze 

žádnou takovou změnou neprochází. 

2) Láska, touha a radost ze života 

Tyto vlastnosti spolu vzájemně souvisí. Příčinou Miguelovy 

proměny satana v anděla je láska, která ho potkává zhruba v polovině 

románu. Miguel zažívá stavy radosti a rozkoše, které nikdy předtím necítil. 

Najednou poznává milostné city, touhy, stavy radosti a štěstí v plné míře, 

které akceptuje totálně a bez jediného zaváhání. Jeho život se absolutně 

mění o on si ho užívá. Sáenz de la Barra nikdy lásku nepotká, nepozná 

žádný tak hluboký milostný cit, ani jemu podobný, a tím pádem ani radost 

ze života, touhu nebo osobní spokojenost. Naopak si odpírá veškeré 

rozkoše, žije odříkavým způsobem a kromě práce ho nic nezajímá. 

V tématu lásky se obě postavy liší diametrálně, Miguel se zamiluje, ožení se, 

počne dítě, umírá v touze po milované ženě; Sáenz de la Barra nezakládá 
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žádnou rodinu, ba ani po celou dobu nepadne jediná zmínka o jakékoli 

ženě, která by se mu líbila, umirá v touze po své práci. 

3) Oddanost diktátorovi 

Oddanost svému diktátorovi je v případě Cara de Ángela upřímná, 

jasná; v případě Sáenze de la Barty po celou dobu Engovaná, tomu nejde ve 

skutečnosti o prospěch svého pána, ale o ten vlastní. Má tajný plán, se 

kterým do prezidentského paláce přichází a ktel-Ý je rozhodnut realizovat. 

Jeho podpora je hraná po celou dobu, podvádí a klame ho v největší možné 

míře, aniž by to diktátor tušil. Zabíjí veliké množství nevinných lidí kromě 

těch, které zabít měl, což bylo jeho úkolem. Cara de Ángel nemá podobný 

úmysl, nemá vůbec žádný úmysl, když se dostává do prezidentových služeb. 

Může proto působit naivněji a upřúnněji. 

4) Diktátorův obdiv 

V jednom z předcházejících bodů jsme rozebírali krásu a atraktivitu 

obou mužů. Všichni je proto obdivují a jsou jimi fascinováni, rozdíl je ale 

v postoji diktátora vůči těmto vlastnostem. Pan prezident ze 

stejnojmenného díla není tolik zasažen a ovlivněn Miguelovým vzhledem a 

šarmem, ani jednou neudělá k tomuto jakoukoli poznámku, necítí se být 

přitahován svým pobočníkem tak, jak je tomu v případě diktátora z druhého 

díla. García Márquezův tyran je bezvfThradně fascinován svým fatJoritem, 

okouzlen a vyveden z míry, nepřestává ho udivovat téměř až do jeho smrti 

("vyrovnané krásy nejžádoucnějšího a nejnesnesitelnějšího muže, jakého 

spatřily mé oči") (160-161). Nechává se tou nádhernou a okouzlující osobou 

ovlivnit, povoluje mu věci, které si nesmí dovolit nikdo jiný, dělá ústupky, 

mění svá rozhodnutí, krotí svou zuřivost, pozavírá oči nad činy, které by 

jiné stály život, zkrátka nechává se totálně polapit silou Ignaciovy osobnosti. 

Cara de Ángel takový obdiv u svého diktátora nevzbuzuje. 
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Přes vše řečené v této práci, musíme mít stále na paměti, že postavy, 

které jsme se zde rozebrali, jsou postavy literární a smyšlené. To ovšem 

neznamená, že nemají svůj vzor ve skutečnosti, řekněme, že je to spíše 

naopak. Mají ho určitě. Nejpravděpodobnější předchůdce těchto figur, ale 

zejména Sáenze de la Bany, je Johnny Abbes, skutečný kat, skutečná pravá 

ruka tyrana, organízátor represivní politiky dominíkánského diktátora 

Rafaela Leónídase Trujilla911
• 

Nastínili jsme zde život a činy dalšího z fa?)oritlt, jehož krutost je 

srovnatelná s Garda Márquezovým hrdinou. J ohnny Abbes sice nebyl tak 

krásný jako Miguel či Ignacio, ale byl to muž aristokratického držení těla, 

znal několik jazyků, byl chladnf' a neunavitelný ve své hrůzné práci. Je tedy 

vehm pravděpodobné, že tento kat, jeho skutky a práce sloužily několilm 

911 ] ohnny Abbes Garda (1924-1962) byl šéfem SIJ\l (Servicio de Inteligencia j\;1ilitar) během 

Trujillovy diktatmy v Dominikánské republice. SIl\I byla mocná organizace, která 

terorizovala lidi zločiny a muče1úm a měla na seznamu tisíce tajnfTch agentů rozšířenfrch po 

celé zemi. SHd měla několik mučících center, kam se přiváděli vězni k nejkrutějším a 

nejpekelnějším popravám zavedenfrr11Í] ohnnym "-\bbesem. ] edním z těchto center je slavná 

Cuarel2tel2a, kterou ]ohnny 1-\bbes uvedl do pochodu. Aby dosáhl své hodnosti, napsal 

Trujillovi dopis, kde tyrana vyzfrvá, aby ho vyzkoušel, přitom dobře věděl, že diktátor se 

nemá provokovat, nicméně za dva dny už pro něj pracoval. 

Úrove11 krutosti a sadismu Johnnyho [\'bbese je legendárni. Jeho vlastníma rukama 

bylo mučeno a zavražděno mnoho vzbouřencú. Během posled1úch třech let diktatury, 

Johnny Abbes byl osobou s největším vlivem na Trujilla, která nejvíce ladila s jeho temn}'mi 

a perverzním1 myšlenkami. Tolik si zamiloval svou prác1 kata, že chodíval po 

prezidentském paláci s knihou pojednávající o mučeních vynalezenfrch od dob 

mandarínsk}Tch ČÍ11anú až po německé koncentraČ1ú tábory za Hitlera. Mezi krutosti 

spáchané Johnn)' 1-\bbesem se počítají hlavně naplánová1ú surové vraždy sester 

l\Iirabalovfrch roku 1960 a atentát na venezuelského prezidenta Rómula Betancomta téhož 

roku. Po popravě Trujilla roku 1961 tehdejší prezident Joaquin Balaguer ho rychle vyslal 

jako konzula do Japonska, aby tak zmizela znúněná tajná organizace. Po lůzných cestách 

kolem Evropy se nakonec usídlil na Haiti do služeb tamějšího diktátora Francoise 

Duvaliera. Ten ho nechal zavraždit v jeho vlast1úm domě, i když se říká, že Abbes si změnil 

totožnost. 

Zdroj: http://es.wikipedia.org/wiki/J ohllny_~-\bbes_ Garc%C3°k\Da 
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autorům jako inspirace. Bezpochybně Vargasovi Llosovi, který nejen o něm, 

ale i o Trujillovi a jeho době detailně pojednává ve svém clile La fie.lla del 

chúJO (Ko':(/o7Ja JlatmoJt) a zřejmě také García Márquezovi při vytváření postavy 

Ignacia de la Bany. 

Ať už autoři čerpali inspiraci odkudkoli, jejich clila svědčí o potřebě 
A 

vypovídat o tak ojedinělém jevu jako je hispanoamerická diktatura. 

Otevřeně a syrově popisují způsob života za vlády tyranů, utrpení lidí, 

nesmyslného blahobytu diktátorů a lu:vavé práce jejich pobočníků. 

K lepšímu vystižení diktatury slouží v clile Podzjm patriarchy vyprávěcí 

technika, která je naprosto zmatená, nejasná, často se nedodržuje základní 

stavební dvojice ve větě, někdy je obtížné rozeznat totožnost mluvčího. 

García Márquez píše v odstavcích, v rozvitých větách, kde chybí 

interpunkční znaménka. Napříldad celou poslední kapitolu tvoří pouze 

jediná věta. Autor nás mate a máme z tohoto způsobu vyprávění až závratě, 

pravděpodobně stejně jako z diktatmy. Tato v nás vyvolaná emotivnost a 

rozporuplnost byla autorovým záměrem, jelikož tím chtěl diktaturu co 

nejvíce přiblížit. 
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ROMÁN O DIKTATUŘE: 

SPECIFICKÝ LITERÁRNÍ FENOMÉN 

Diktátotský román je specifický literámí fenomén, ktetý vznikl v pro nas 

geogtaficky vzdáleném, histotickým V}TVojem odlišném a mentálně 

rozdílném hispanoametickém světě. V zniky zde takové težimy, kteté 

umožnily řídit stát brutálním vtahům, narušeným mozkům a defektnún 

jedincům. V jiných společenských soustavách by tito jedinci byli Za své činy 

souzeni, v prostředí diktátorských systémů je ovšem jejich zvthlá tealizace 

legalizována. 

Objevuje se tedy zřízení, ve ktetém neplatí elementární lidské, 

etické, sociální či justiční zásady. Societa se nerozvíjí kolektivně, ale je 

směrována zlovůlí jedince. Obyvatelé diktátorských zemí žijí v konstantní 

bázni a obavě z nepředvídatelných trestů za vykonstruovaná obvinění. Je 

nutno konstatovat, že pouze nemnoho autotů mělo potřebu či schopnost 

aplikovat prostředí tytanských težimů do svých děl. Možná je to dáno 

extrémní nepochopitelností a absurditou těchto světů. Mohl by to být 

možná i úkol pto něktetá odvětví psychologie, jelikož zde dochází k tak 

enormnímu pokřivení chataktetů jednotlivých osob i celé společnosti, že 

zachování logické, uvěřitelné a zátoveň litetámě hodnotné linie je výjimečně 

nátočný ptojekt. 

Oba autoři stěžejních děl se doptacovávají překvapivě analogických 

výsledků. Snad ve snaze vyhnout se pouhé deskripci krutých a bestiálních 

počinů nebo laciných témat lásky na pozadí nepřátelského ptostředí, 

uplatňují patalely biblického světa, zejména nebe a pekla, andělů a satanů. 

Používají asociaci nebe pto paláce opl}TVající nadpozemskou hojností a pekla 

jako místa tottury fyzické i psychické. 

Autoři na tradičním tomantickém pojetí modelu krásného vzhledu 

spojeného s krutým stdcem 'vystavěli celé pojetí sv}Tch tománů. Diktátotovi 

fa7Jorité jsou krásní a vzdělaní, ovšem jejich činy jsou ďábelské. Zivot a 
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osudy tyranů a jejich pomocníků, jejich geneze v rámci příběhu se jeví jako 

snaha o plůmět nelidských principů diktátorských režimů v rámci 

konkrétního individua, a ve svém přesahu jako generalizace pro celou 

společnost. 

Hlubší psychologický výkres postav prostřednictvím utilizace pl-vků 

citových vztahů může působit někdy až nevěrohodně či indiferentně, jelikož 

nevúne, proč bychom měli omilostňovat vrahy jen proto, že jsou schopni 

lásky. 

Romány o diktatuře působí naléhavě a tísnivě, nepředestírají žádné 

šťastné konce, jelikož nic takového neexistuje. Chceme-li totiž zvrátit 

diktátorský systém, musúne použít sílu a začít sami páchat další krutosti, což 

nás dostává do slepé uličky, navíc dlážděné narůstajícím počtem tragédií. 

Je zajúnavé sledovat, že všechna díla zdůrazňují tragédie obyčejných 

obyvatel, ale nikde nedostáváme opačný pohled na tato zřízení, jako 

bychom si nedokázali přiznat, že musí v každém diktátorském režimu 

koexistovat početná skupina lidí, která ho udržuje v chodu a profituje z něj. 

Z humánního hlediska je román o diktatuře varovným mementem 

činů, kterých je člověk schopen, je-li mu dána příležitost. 
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RESUMEN 

El presente trabajo llamado "SATANASES" Y ,,ANCELES" EN LA 

NOVELA DE LA DICTADURA se divide en tres partes principales: 

introducción, primera parte que trata de Miguel Cara de Ángel y segunda 

parte, tratando de J osé Ignacio Sáenz de la Batta. Luego cada una se 

ramifica en demás capítulos y partes dedicándose cada uno a aspectos de los 

temas dados. 

En la introducción presentamos de forma general la novela de la 

dictadura. Hablamos de la teología del mal, ya que la relación entre la 

religión y el mal o varios tipos de la violencia ha sido siempre y es muy 

estrecha. Presentamos al dictador como a un "anllllal mitológico de la 

literatura hispanoameticana" (Garda Márquez), describimos sus crueldades 

y extravagancias. COlllO ya hemos dicho, el dictador es desde luego la 

persona más importante en las novelas de la dictadura, pero no es la 

persona única. Por esta razón la mayor atención de este trabajo no se le 

presta al gobernador smo a su ayudante, su mano derecha, confidente, 

verdugo y favorito a la vez. Hay varias obras de los autore s 

hispanoamericanos en las cuales se halla este prefetido del dictador, 

nosotros hemos elegido a Miguel Cara de Ángel de la obra El S enor Pmidente 

y aJ osé Ignacio Sáenz de la Batta de Elotono de! patriarca. 

Mayor parte del trabajo le dedicamos al primero de los favoritos 

mencionados. Vemos con detalles sus hechos, violencias y su vida al lado 

del gobernador y, sobre todo, su vida "antes" y "después" del cambio por el 

que pasa en ell11Ol11ento cuando conoce amor. Los sentimientos amorosos 

10 cambian absolutamente. Estudiamos motivos y consecuencias de este 

cambio que provoca celos y odio del dictador y que lleva a Miguel a una 

larga y espantosa tortura y, en consecuencia, a su muerte. Además nos 

concentramos a los temas de amor y erótica, el infierno que es la dictadura 

y, por fm, al magnífico lenguaje y léxico de Astutias a través de los cuales el 

autor evoca imágenes suttealistas y hace de la novela una verdadera obra de 

la dictadura. 
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De manera más breve hablamos de Ignacio Sáenz de la Barra, el 

"héroe" de la novela de Garda Márquez. El tema más interesante en cuanto 

a esta persona es su pasión por el trabajo tan horroroso y su fumeza cuando 

10 ejecuta. Otro tema fuerte es el asombro o la fascinación que despierta en 

su alrededor y, sobre todo, en el dictador que durante mucho tiempo no 

deja de admirarlo y percibirlo como a "el hombre más hermoso y con 

mayor dOlniniO que vieron mis ojos". Sáenz de la Barra es una metáfora de 

Satán, igual que Cara de Ángel y el ambiente en el que viven y 10 forman a la 

vez es una alegoría del infierno. 

De estas personas que han sido objetos de nuestra investigación 

hemos conluido varios rasgos que tienen en común o, al contrario, que los 

diferencian. Los comunes son: 

1) Hermosura atemorizante y atracción excesiva 

2) Carisma fuerte 

3) "Santos" 

4) Los hombres más cercanos del dictador 

5) Satanes 

6) Muerte 

Y los diferentes: 

1) El bien y elmal 

2) El amor, deseo y alegría de vivir 

3) Lealtad al dictador 

4) La admiración del dictador 

La búsqueda de los rasgos comunes y diferentes de estos personajes 

ha sido la intención del presente trabajo, igual que el análisis de cada uno de 

los carácteres en particular. Autores tan diversos como Miguel Ángel 

Asturias y Gabriel Grada Márquez crearon a verdaderos ángeles y satanes 

en una nUsma persona en sus obras, tal y como es en caso de Miguel Cara 

de Ángel en la novela El 5 eHor Presidente (1946) y J osé Ignacio Sáenz de la 

Barra en ElotoHo del patriarca (1975). 
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RESUMÉ 

Tato práce nazvana "SATANI" A ,,ANDĚLÉ" V RoMANu O 

DIKTATURE: PAN PREZIDENT, PODZIM PATRIARCHY se dělí na 

tři hlavní části: úvod, první část věnovanou Miguelovi Cara de Ángel a 

druhou část, pojednávající o José Ignaciovi Sáenz de la Barra. Každá se dále 

větví na další kapitoly a podčásti jednajících o aspektech daných témat. 

V úvodu všeobecně představujeme román o diktatuře. Hovoříme o 

teologii zla, jelikož vztah mezi náboženstvím a zlem či různými druhy násilí 

byl a je velmi úzký. Představujeme diktátora jako "mytologické zvíře 

hispanoamerické literatury" (García Márquez), popisujeme jeho butosti a 

extravagantnosti. Jak již bylo řečeno, diktátor je v n01Je!as de !a dictadura 

nejdůležitější postavou, ovšem neru postavou jedinou. Proto hlavru zájem 

této práce se nesoustřeďuje na vládce, nýbrž na jeho pobočníka, jeho 

pravou ruku, důvěrníka, kata a faJJorita v jedné osobě. Je někoW<: děl 

hispanoamerických autorů, ve kte17ch se tato postava tyranova oblíbence 

vyskytuje, my jsme si vybrali Miguela Cara de Ángel v díle E! Senor Presidente 

aJ osé Ignacia de la Barra v díle E! otono de! patriarca. 

Hlavru část práce věnujeme prvrumu z jmenovaných jél7Joritz"t. 

Rozebíráme jeho činy, násilnosti a život po boku vládce. Ale především 

život "před" a "po" změně, kterou prochází, když poznává lásku. Milostný 

cit ho měru absolutně. Zkoumáme příčiny a následky této změny, která 

vyvolává tyranovu žárlivost a nenávist, a která Miguela přivádí k dlouhému, 

děsivému mučeru a smrti. Dále rozebíráme témata lásky a erotiky, pekla, 

kte17m je diktatura, a konečně se zabýváme vynikajícím Asturiasovým 

jazykem a lexikem, kte17mi autor vyvolává surrealistické představy a vytváří 

tak z románu originální diktátorské dílo. 

Stručněji hovoříme o Ignaciovi de la Barra, hrdinovi románu García 

Márqueze. Nejsilnějším tématem ve spojitosti s touto osobou je jeho vášeň 

pro hrůzostrašnou práci a neúnavnost při jejím konáru. Silným tématem i 
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zde je úžas či fascinace, kterou vzbuzuje u okolních lidí, ale předevšún u 

diktátora, který ho po dlouhou dobu nepřestává obdivovat a vilÚnat jako 

"nejoslnivějšího a nejpyšnějšího muže, jakého spatřily mé oči". Stejně jako 

Cara de Ángel je i Sáenz de la Barra metaforou Satana. Rovněž prostředí, ve 

kterém žijí a zároveň ho vytváří, je alegorií pekla. 

U těchto postav, které byly předmětem našeho studia, jsme vyvodili 

několik společných a rozdílných pnTků. Těmi společnými jsou: 

1) Úžas vzbuzující krása a nadměrná přitažlivost 

2) Silné charisma 

3) "Svatí" 

4) Nejbližší diktátorovi muži 

5) Satani 

6) Stnrt 

A rozdílné prvky: 

1) Dobro a zlo 

2) Láska, touha a radost ze života 

3) Oddanost diktátorovi 

4) Diktátorův obdiv 

Hledání společných a rozdílných qsů a porovnání postav bylo 

záměrem této práce, stejně jako analýza každého z charakterů zvlášť. Tak 

rozdílní autoři jako Miguel Ángel Astmias a Gabriel García Márquez 

vytvořili ve svých dílech opravdové anděly i satany v jedné osobě, jak je 

tomu v případě IYhguela Cara de Ángel v románu EI Senor Presidente (1946) a 

J osé Ignacia Sáenze de la Barra v díle Elotono del patriarca (1975). 
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SUMMARY 

This work called "SATANS" A7\JD ,,ANGELS" IN TI-fE 

DICTATORIAL NOVEL: MR. PRESIDENT, THE AUTUMN OF THE 

PATRIARCH consists of the three main parts: introduction, the [ust part is 

concentrated on Miguel Cara de Ángel and d1e second part treatises on J osé 

Ignacio Sáenz de la Batta. These parts are divided into fmther chapters and 

subchapters, which deal with aspects of these subjects. 

There is a general presentation of the dictatorial novel in the 

introduction. We are discussing the divinity of the evil, because there was 

and stili is very close connection between the religion and evil and various 

forms of the violence. We present the dictator as a "mythological beast of 

the Hispanic-American literature" (Garda Márquez), describe his cruelty 

and extravagance. As we have already stated, the dictator is in the nO!Je!aJ de 

la dictadttra the most important character, but he is not the only one. That is 

the reason why the main concern of dus work is concentrated not on the 

dictator, but on lus adjutant, lus right-hand man, his confidence man, the 

executioner and fa?Jorite all in one person. There exists several novels of the 

Hispanic-American writers in wluch is dus character of the dictator's 

l11ÍnÍon present, we chose Miguel Cara de Ángel in EI Sefžor Presidente and 

J osé Ignacio de la Batta in Elot01Z0 de! patriarca. 

The main part of this work is devoted to the first one of the 

previously mentionedfa?Jot7ies. We are analyzing his actions, violence and life 

at the emperor's side. But above all his life "before" and "after" the change 

which he comes d1rough while discovering love. The romantic sensations 

change hin1 absolutely. We exanune reasons and consequences of tlus 

transformation that produces despoťs jealousy and hate and that brings 

Miguel towards prolonged, tettifying torture and death. Below we exanune 

the motive s of love and erotica, the hell, which the dictatorship is, and 

[maily we deal with the excellent Asturias' s language and lexis as a means 
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of the evocations of the surreal 11llages, which create the authentic 

masterpiece of dictatorship. 

More concisely, we talk about Ignacio de la Barra, the main 

character of the novel of the Garda Márquez. The most intense theme 

referring this person is his passion for the horrifying job and relentless 

during its execution. Another strong motive seems to be also the 

astonishment and fascination tlut he provokes at the people and mast of all 

at the dictator bimself, who cannot stop admiring bim and perceive as a 

"most brilliant and the proudest man my eyes have ever seen". Both Cara 

de Ángel and Sáenz de la Barra stand for the metaphor of the Hell. Also the 

background they create and live in is the allegory of the Hell. We have 

deduced several conUllon and different features of these characters. The 

COlll1nOn ones are: 

1) The beauty provoking amazement and excessive attraction 

2) Strong charisma 

3) "Saints" 

4) The closest men to the dictator 

S) Devils 

6) Death 

The difference: 

1) Good and Evil 

2) Love, desite and zest for the life 

3) Devotion to dictator 

4) Dictator's admiration 

Looking for the similar and different personality traits was the main 

goal of this work as well as detailed analysis of the individual characters. 

The vety unlike writers, Miguel Ángel Asturias and Gabriel Garda Márquez 

created in theit novels real Angels and Demons hidden in one person -

Miguel Cara de Ángel in EI S enor Pmidente (1946) and] osé Ignacio Sáenz de 

la Barra in Eloto/io de! patriarca (197 S). 
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