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Abstrakt 

 

Cervantesův Don Quijote (1605, 1615) patří k nejvýznamnějším dílům evropské literatury. 

Dvoudílný román se ve 20. století stal pro literární a kulturní teoretiky jedním ze základních 

textů, na němž postavili své teoretické studie o psaní, literatuře a kultuře obecně. Shodují se 

však vnější teoretické pohledy s konkrétní literární historií? Diplomová práce předkládá tři 

vybrané interpretace Dona Quijota (od V. Šklovského, M. Bachtina a M. Foucaulta), které jsou 

konfrontovány s poznatky ze španělských studií a s románem v originálu. Pohled na teoretické 

práce přitom nemá být prvoplánově revizionistický, ke studiím se přistupuje s vědomím 

dobových kontextů, v nichž vznikaly. Práce má komparativní charakter a jejím cílem je nastínit 

vztah mezi vnějším a vnitřním pohledem na Cervantesův román. 

 

 

Abstract 

 

Cervantes' Don Quixote (1605, 1615) is one of the most significant works of European 

literature. In the 20th century, the two-part novel became one of the fundamental texts for 

literary and cultural theorists, on which they based their theoretical studies on writing, literature, 

and culture in general. But do external theoretical views agree with a specific literary history? 

The diploma thesis presents three selected interpretations of Don Quixote (by V. Shklovsky, M. 

Bakhtin, and M. Foucault), which are compared with the findings from Spanish studies and 

with the novel in the original. At the same time, the reading of theoretical works should not be 

primarily revisionist; the thesis has a comparative character, and the aim is to express the 

relation between external and internal views of Cervantes' novel. 
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Stručná formulace přístupu a způsobu práce s literaturou 

V diplomové práci předkládám subjektivní výběr tří teoretických prací, které se zabývají 

Cervantesovým románem Don Quijote z vnější optiky (podrobněji viz Úvod). Volba těchto 

konkrétních textů vychází jednak ze zájmu o dané studie, jednak z odlišných metodologií 

autorů. Zde je třeba zdůraznit, že cílem předkládané práce není slepý revizionismus studií 

vedený ze současné perspektivy, jde naopak o pochopení přístupů těchto teoretiků ve své době 

a promýšlení jejich tezí v souvislosti se španělskou literární historií a s vlastním čtením Dona 

Quijota v originálu. Zajímá mne, jak k Donu Quijotovi přistupují, zda je jejich uvažování 

selektivní, nebo promýšlejí téma komplexně, zda a nakolik se shodují s vnitřními výklady 

španělských literárních historiků. V jednotlivých kapitolách tedy z podstaty věci navazuji na 

témata daného teoretika, snažím se je rozebrat a sledovat, zda jím představená teorie skutečně 

obstojí při zasazení do kontextu ať už románu jako celku, či španělských literárních studií. 

V práci budu užívat pravopis don Quijote pro literární postavu a zkrácený titul Don 

Quijote pro název knihy. V jednotlivých kapitolách není záměrně sjednoceno citování originálu 

a překladu. Pokud se v textu uvádí španělský originál, souvisí toto rozhodnutí s tím, že 

navazující výklad se zabývá jazykovými významy španělštiny, které překlad buď nevystihuje, 

nebo nemůže postihnout. Konkrétně pracuji se španělským vydáním pod záštitou hispanisty 

Francisca Rica, které je včetně bohatého poznámkového aparátu volně dostupné také v digitální 

podobě.1 V případě, že se citací chce pouze ilustrovat část příběhu, pro jehož porozumění 

postačuje překlad, uvádím daný úryvek pouze v češtině. Pro co nejpřesnější a možné srovnání 

přeloženého textu navíc cituji oba renomované překlady, a to Václava Černého (poprvé 1931; 

v dalších vydáních revidovaný překlad) a Zdeňka Šmída (poprvé 1952).2 

U teoretických textů vycházím z českých překladů: Šklovského cituji v překladu 

Bohumila Mathesia, Bachtina v překladu Jaroslava Kolára.3 V případě Foucaultova textu cituji 

s přihlédnutím k originálu nikoli z českého, ale ze slovenského vydání. Na základě recenze 

Dagmar Pichové,4 která český překlad analyzovala, jsem se rozhodla pracovat sice se starším, 

                                                 
1 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2021-11-30] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm 
2 Pracuji s pozdějšími vydáními: CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la 

Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: Odeon, 1966.; CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don 

Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 
3 ŠKLOVSKIJ, Viktor. Teorie prózy. Přel. Bohumil Mathesius. Praha: Akropolis, 2003.; BACHTIN, Michail 

Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přel. Jaroslav Kolár. Praha: Argo, 2007. 
4 Autorka na několika místech dokládá, že překlad obsahuje i závažné chyby, které „mění smysl textu a zatemňují 

složité Foucaultovy formulace“. Viz PICHOVÁ, Dagmar. „K českému překladu Slov a věcí“. Profil – 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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zato patrně kvalitnějším a přesnější slovenským překladem od Miroslava a Márie 

Marcelliových.5 

V případě citování do češtiny nepřeložených španělských děl uvádím nejdříve originální 

název, poté jejich (pracovní) český překlad. V návaznosti na španělský úzus, dodržovaný 

i v obou citovaných českých vydáních, označuji jednotlivé kapitoly Dona Quijota římskými 

číslicemi. Na primární i sekundární literaturu v poznámce pod čarou odkazuji při první 

zmínce kompletní citací, při opakování na stejné straně pak užívám formát „op. cit.“. 

  

                                                 
Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2009, roč. 10, č. 1. Dostupné zde 

https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1250/1522  
5 FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária Marcelliová, 

Bratislava: Kalligram, 2000. 

https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1250/1522
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Úvod 

Dvoudílný román Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (El ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha, 1605; 1615: v názvu namísto „hidalgo“ caballero) patří k základním dílům 

evropské literatury. Román o Alonsu Quijanovi, který se po přečtení velkého množství (nejen) 

rytířských románů rozhodne ideál ryzího rytíře převést do své současnosti, se ve 20. století stal 

jedním z textů, na němž mnozí literární a kulturní teoretikové vystavěli své teoretické práce. 

Mezi nimi jmenovitě Erich Auerbach, György Lukács, Harold Bloom, Viktor Šklovskij, 

Michail Michajlovič Bachtin, Michel Foucault a další. Třem posledně zmíněným teoretikům 

a jejich studiím se bude věnovat předkládaná diplomová práce. Volba právě těchto tří osobností 

je subjektivní, vychází ze zájmu o jejich myšlení; zároveň chci alespoň rámcově postihnout 

různá časová období i metodologické přístupy jednotlivých teoretiků. 

Šklovskij, Bachtin i Foucault se Cervantesovým románem zabývají zvnějšku, tj. 

uchopují román bez podrobnějšího dialogu se španělskou literárněhistorickou tradicí. Jejich 

práce se na Cervantesův román dívají různě: z jazykové perspektivy a formálního uspořádání 

literárního jazyka (Šklovskij), ze studia společenského a kulturního fenoménu tzv. karnevalové 

a smíchové kultury (Bachtin) nebo z hlediska filosofie (Foucault). 

Viktor Šklovskij se na počátku 20. století přestává zabývat otázkami spojenými 

například s vnějšími okolnostmi vzniku díla a zaměřuje se na zkoumání vnitřních zákonitostí 

literárního jazyka a forem. Jeho formalistická studie „Jak je udělán don Quijote“ (1925) 

paradoxně vzbuzuje otázky typu: o jaký jazyk se vlastně jedná? Jak se řeší otázka přeloženého 

textu? Lze analyzovat kapitoly v Donu Quijotovi chronologicky za sebou, nebo prostřednictvím 

příběhů, které se vracejí obkapitolu, či dokonce v řádu několika kapitol? Těmito i dalšími 

literárními problémy se zabývá první kapitola této práce. 

Michail Michajlovič Bachtin již koncem třicátých let minulého století polemizoval 

s ruským formalismem a uvědomoval si úskalí této metody spočívající v odtržení díla od 

historických, politických i kulturních vazeb. Když se posléze v knize François Rabelais 

a lidová kultura středověku a renesance (1965) zabývá také Cervantesem a jeho románem, 

zajímá se nejen o jazykové zpracování, ale také o historický fenomén karnevalové a smíchové 

kultury. Jeho analýza primárně odpovídá francouzskému dobovému kontextu, otázkou tak 

zůstává, nakolik lze daný popis karnevalové kultury aplikovat i na Cervantese. Druhá kapitola 

se věnuje nejen Bachtinově studii, ale také práci jeho následovníka Augustina Redonda, který 

Bachtinův koncept karnevalu – u Cervantese přítomný pouze dílčím způsobem – přebírá 

nekriticky a Dona Quijota prakticky „karnevalizuje“. 
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Michel Foucault se v knize Slova a věci (1966) pokusil na dobrodružstvích dona Quijota 

zachytit proměnu evropského duchovního života, popsat „strukturu“ doby a nástroje, které pro 

orientaci a fungování v ní člověk a společnost užívá. Foucault staví svoji interpretaci výhradně 

na postavě dona Quijota, kterého vystřihuje z jeho kontextu. Krom dalších se nabízí otázka, zda 

jeho interpretace funguje, pokud dona Quijota vrátíme zpět k ostatním postavám románu. 

V diplomové práci se pokusím z komparatistické pozice analyzovat tři jmenované 

studie, porovnat je s poznatky španělské literární historie a zodpovědět stručně předestřené 

(i další) otázky. Cílem práce je náčrt vztahu mezi vnějším (teoretickým) a vnitřním 

(literárněhistorickým) čtením Cervantesova románu z komparativního pohledu. 
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1 Don Quijote Viktora Šklovského 

Ruský literární teoretik a spisovatel Viktor Šklovskij v předmluvě ke knize Teorie prózy (1925) 

ilustruje formalistickou metodu čtení a analýzu literárních textů následujícím příměrem:  

Zabývám se při studiu literatury zkoumáním jejích vnitřních zákonů. Mám-li 

uvést paralelu z průmyslu, nezajímá mne situace na světovém bavlnářském trhu, 

ani politika trustů, nýbrž jen druhy příze a způsoby tkaní. Proto celá kniha je 

věnována otázce o proměnách literárních forem.6  

Šklovskij se na počátku 20. století přestává zabývat otázkami, které si v téže době pokládala 

literární historie, spojenými například s vnějšími okolnostmi vzniku díla, a zaměřuje se výlučně 

na zkoumání vnitřních zákonitostí literárního jazyka a forem, které takový jazyk utvářejí. 

V souvislosti s vnitřními zákonitostmi si Šklovskij klade otázky převážně stran jazykových 

kvalit textů a zároveň upozaďuje, případně nereflektuje vnější okolnosti, například historické, 

sociální či psychologické souvislosti apod. Jeho studie „Jak je udělán don Quijote“, která je 

součástí uvedené knihy, však paradoxně vytváří, jak se pokusím na následujících stranách 

popsat, pozoruhodné napětí v souvislosti s neproblematicky stanovenými vnějšími okolnostmi 

a vnitřními souvislostmi díla. 

Šklovského současník Boris Ejchenbaum v článku „Teorie ‚formální metody‘“ 

představuje a shrnuje vznikání, postupné formování a základní stanoviska ruského formalismu, 

a činí tak poměrně brzy, již roku 1926, kdy zmíněný článek vychází. Uvádí, že stěžejním 

principem formalistů měla být konkretizace literární vědy a jejím předmětem pak zkoumání 

specifických vlastností literárního materiálu, který se liší od všech ostatních (neliterárních). 

Principy formalistické metody totiž vznikaly jako reakce na symbolistní estetiku, což 

představitelům umožňovalo vypozorovat množství literárněvědných problémů, a přesunout se 

tak ke konkrétnějším otázkám. Formalističtí teoretikové se nezabývali do té doby převažujícími 

filosofickými, psychologickými či estetickými výklady děl, ale dožadovali se faktů 

vycházejících z jazykového zpracování konkrétního materiálu.7 Zřetelně tak oddělili z jistého 

úhlu pohledu „vnějšek“ coby vše mimojazykové a „vnitřek“ jako jazykové. 

Šklovského příměry z předmluvy jako „situace na světovém trhu“ nebo „politika trustů“ 

metaforicky zahrnují vnější filosofická, psychologická nebo historická čtení textů, proti tomu 

pak „druhy příze“ a „způsoby tkaní“ odkazují k vnitřní jazykové realitě, tedy ke studiu forem 

                                                 
6 ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Předmluva“. In Teorie prózy. Přel. Bohumil Mathesius. Praha: Akropolis, 2003, s. 7. 
7 Srov. EJCHENBAUM, Boris Michajlovič. „Teorie ‚formální metody‘“. In EJCHENBAUM, Boris Michajlovič. 

Jak je udělán Gogolův plášť a jiné studie. Přel. Hana Kosáková. Praha: Triáda, 2012, s. 82–108. 



12 

a postupů při analýzách literárních textů. V této souvislosti se nabízí otázka, jakým způsobem 

se tyto dva předdefinované póly při analýze konkrétního díla ukazují, prolínají, případně stírají. 

1.1 Problém s „druhy příze“  

Zmíněné nadefinování předmětu literárního zkoumání s sebou přineslo v pozdějších 

desetiletích nejen pokusy o domýšlení či revizi „formální metody“, ale zároveň kritiku. Dnes 

„klasické“ výtky stran „formalistické metody“ popisuje kromě jiných například literární 

teoretik Terry Eagleton v knize Úvod do literární teorie (1983). Eagleton z marxisticky 

orientované pozice poukazuje v pasáži zabývající se formalismem na některé nedostatky 

formalistických studií. Představitelé a zastánci formalismu se podle britského teoretika pokusili 

vyhnout vnějším okolnostem vzniku díla orientací na vnitřní struktury textů a vzájemné vztahy 

mezi nimi. Jedním z ústředních pojmů formalismu se stala Jakobsonova „literárnost“, zvláštní 

zacházení s jazykem, díky němuž se literatura odděluje od jiných typů textů. Podle Eagletona 

tím formalisté nepřirozeně rozdělili jazyk na „umělecký“ a „praktický“, ve druhém případě 

chápaný jako „norma“. Eagleton v souvislosti s tím upozorňuje na samozřejmé 

a nekomplikované chápání pojmu „norma“, která se však v čase a prostoru mění: „I ten 

,nejprozaičtější‘ text z patnáctého století bude dnes nejspíš působit – díky své archaičnosti – 

poeticky“.8 Důležité je rovněž zmínit, že formalismus se postupem let sám vnitřně vyvíjel 

a proměňoval, dokládají to například pozdější studie v čele s Jurijem Tyňanovem, který se 

zmíněnou proměnou jednotlivých forem zabýval například ve studii „Literární fakt“.  

Snahy Šklovského a jeho kolegů o „očištění“ díla od vnějších výkladů a posun k formě 

a k jazyku však dodnes představují zlom v kontextu moderní literární vědy i výzvu pro současné 

čtení děl. Rozpor formalistické metody, který nacházím ve zmíněné Šklovského studii, přitom 

podle mne netkví primárně v odklonu od vnějších okolností vzniku díla ani v rozdělení 

„uměleckého“ a „praktického“ jazyka či v samozřejmém chápání „normy“, nýbrž 

v nezrealizování této předestřené teoretické metody, a to při interpretaci konkrétního díla. 

Jinými slovy řečeno, teorie ve studii Viktora Šklovského, která se věnuje konkrétnímu 

literárnímu textu Don Quijote, se stává paradoxní ve chvíli, kdy se v ní začínají zkoumat vnitřní 

zákonitosti jazyka a jeho forem, ale nesporně se vyloučí některé důležité otázky. Například 

problém teoretického uchopení cizojazyčné literatury (případně přeloženého textu), k níž se při 

interpretaci přistupuje stejně jako ke Šklovského rodné ruštině a ruské literatuře obecně. 

                                                 
8 EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Přel. Petr Onufer. Praha: Plus, 2010, s. 15. 



13 

Eagletonova zmíněná výtka bezpodmínečného stanovení normy je spíše otázkou posunu 

myšlení v čase a prostoru, tedy vývoje západního uvažování vlivem postkoloniálních studií, 

feministické kritiky, gender studies aj. Proto obdobné polemiky s formalismem nemají pro tuto 

práci stěžejní význam. Naopak se v této kapitole pokusím poukázat na základní problém 

Šklovského metody. I s tímto vědomí se však lze Šklovského prací nechat inspirovat také pro 

současné myšlení o literatuře. Na následujících stranách se tuto tematiku pokusím rozvést na 

příkladu již uvedené studie „Jak je udělán don Quijote“ z Teorie prózy.  

1.1.1 Rodný a cizí jazyk 

Na začátku studie Šklovskij píše: „Cervantes ne[s]měl v plánu líčit dona Quijota jako člověka 

chytrého: ‚Slunce pálilo tak – praví na jednom místě – že by snadno vysušilo mozek hidalgův, 

kdyby jaký měl.‘“9 Úvodní zmínka o Cervantesově záměru jednak v jistém smyslu nápadně 

evokuje doposud těsnou svázanost formalismu s předchozí tradicí psychologizace autorského 

psaní, ale také v další části vzápětí odkrývá jeden ze základních a nových požadavků 

formalismu – odvozování autorských záměrů z textu a jazykového ztvárnění. Záměr se 

nerekonstruuje například z historických nebo sociálních souvislostí, ale vyplývá z jazykového 

uspořádání daného literárního textu. Šklovskij se u citovaných fragmentů z Dona Quijota 

s ohledem na formální metodu detailně zajímá o „druhy příze“ a „způsoby tkaní“, právě zde se 

však nabízí otázka – z jaké jazykové „příze“ svoji analýzu odvozuje? 

Šklovskij podrobně rozebírá a cituje poměrně rozsáhlé a pečlivě zvolené pasáže 

Cervantesova Dona Quijota a závěry důsledně vyvozuje z literárního zpracování. Jakmile však 

pojednává v další studii z Teorie prózy o ruské literatuře, vyrovnává se při četbě pouze se svým 

mateřským jazykem, což z podstaty generuje historicko-společenské znalosti s vědomím 

konkrétní literární tradice. Ve studii „Literatura vně syžetu“ například mimo jiné uvádí: 

Postavíme-li do jedné řady všechny literární světce, kteří byli kanonizování, 

například v Rusku od XVII. do XX. století, dostaneme čáru, z níž by bylo možno 

vystudovat dějiny vývoje literárních forem. […] Puškinovská tradice po 

Puškinovi nepokračovala, to je ukázal se zjev obdobný nedostatku geniálních 

a silně talentovaných dětí u géniů. Ale touž dobou se ve vrstvě spodní tvoří nové 

formy na záměnu forem umění starého, forem, které jsou už cítěny právě tak 

mdle jako gramatické formy v řeči, které se staly z prvků zaměřených umělecky 

jevem služebným, necítěným.10 

                                                 
9 ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Jak je udělán don Quijote“. In Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Přel. Bohumil Mathesius. 

Praha: Akropolis, 2003, s. 86. 
10 ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Literatura vně syžetu“. In Šklovskij, Viktor. Op. cit., 2003, s. 225–226. 
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V uvedené práci se Šklovskij neopírá pouze o formální metodu související s analýzou proměny 

forem, ale přirozeně například o znalost proměny ruských poměrů a ruského jazyka (sledování 

gramatických jevů) apod. Tím se mezi jednotlivými studiemi tvoří paradoxní napětí mezi 

předdefinovanými vnějšími a vnitřními okolnostmi vzniku díla. 

Šklovského metoda se u studia ruské literatury opírá také o jeho znalost vlastní 

historické okolnosti, jelikož upozaďované vnější okolnosti vzniku děl jsou automaticky 

součástí Šklovského kulturní paměti. Naopak při analýze cizojazyčných textů tato kulturní 

paměť z hlediska metody není potřebná, zpětně se nestuduje, zároveň se tak ale komplikuje 

otázka jazyka, což je pro Šklovského klíčový zdroj při interpretaci. Jinak řečeno, Šklovského 

asociace plynoucí ze zevrubné znalosti ruské historie mu cizojazyčně psaná literatura 

automaticky negeneruje, jestliže k ní coby formalista přistupuje bez poznatků vyplývajících 

například z konkrétní literární historie, tamní tradice či lingvistiky cizího jazyka. 

Klíčová otázka vztahu jazyka a překladu, který je ze své podstaty hlediskem konkrétního 

překladatele, a rozdíl mezi důvěrně známou a cizí literaturou se ve Šklovského studii 

neproblematizuje. Z toho vyplývá, že se skrze formální metodu vytváří systematické teoretické 

hledisko, které se však zakládá na dvojím typu čtenářské recepce. Jednak vzniká z literatury 

psané Šklovského mateřským jazykem (ruštinou) – což s sebou přináší zmíněné vnější znalosti 

i aluze, které mu jazykové ztvárnění z vlastní podstaty evokuje – a jednak vzniká 

z recepce cizojazyčných textů čtených patrně v překladu, případně s nepřesným porozuměním, 

které vyplývá z vypuštění studia historicko-společenských okolností a konkrétního cizího 

jazyka. 

Šklovskij přistupuje k cizojazyčně psané literatuře (konkrétně v článku „Jak je udělán 

don Quijote“ ke španělskému textu) zcela nesporně a jeho analýza s důrazem na zkoumání 

jazyka se potýká nikoli s jazykem autorským, nýbrž s jazykem překladovým (ať už literárním, 

či v rámci vlastní znalosti cizího jazyka). Otázkou tedy stále zůstává: z jakého základu se odvíjí 

formalistická metoda ve Šklovského podání a jak na bázi této teorie vzniká daná studie? 

Šklovskij při analýze Dona Quijote patrně pracoval s přeloženým textem,11 kde se automaticky 

a neproblematicky vycházelo z ruského jazyka, případně mohl čerpat z jazyka originálu, kde 

mu ale bez studia literární historie či lingvistických změn logicky zmizely konotace, které však 

při studiu ruské literatury přirozeně nacházel a využíval k výstavbě argumentů. 

                                                 
11 V ruském vydání knihy Chudožestvennaja proza: razmyšlenija i razgovory, jejíž součástí je studie „Jak je udělán 

Don Quijote“, Šklovskij cituje z Dona Quijota v ruštině. Neuvádí však zdroj daných citací. Zde se tak mohu pouze 

domnívat, že buď si dané pasáže sám překládal z neuvedeného španělského vydání, nebo cituje text Dona Quijota 

z vydaného ruského překladu, který však opět není uveden. Viz ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič. Chudožestvennaja 

proza: razmyšlenija i razgovory. Moskva: Sovetskij pisatel', 1961. 
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„Formální metoda“ ve Šklovského pojetí se odvolává na vnitřní přístup k literárnímu 

dílu skrze jazyk a z něho vycházející uspořádání formy díla, ale přehlíží přitom klíčovou 

a komplikovanou otázku analýzy cizojazyčně psané literatury. Na příkladu Dona Quijota tak 

sledujeme, že Šklovským požadované „vnitřní“ čtení se pro čtenáře španělského originálu stává 

naopak a s určitostí nechtěně „vnějším“, tedy velmi zjednodušeným čtením. Pokusím se nyní 

objasnit konkrétní příklad takovéto analýzy, která plyne právě z nepochopení originálu, 

případně z nepřesného překladu. 

1.1.2 Otázka překladu 

„Cervantes ne[s]měl v plánu líčit dona Quijota jako člověka chytrého: ,Slunce pálilo tak – praví 

na jednom místě – že by snadno vysušilo mozek hidalgův, kdyby jaký měl.‘“12 již zmiňovaná 

citace ze studie „Jak je udělán don Quijote“ pochází z druhé kapitoly prvního dílu Dona Quijota 

(1605), kde v originálním znění čteme: „[…] el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que 

fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera.“13 V češtině jsou k dispozici dva 

renomované překlady,14 které se významově shodují se Šklovského pojetím, ale současně zcela 

nenavozují významové výklady, které čteme v rámci hispánského literárněvědného diskursu. 

Editoři z citovaného španělského vydání spolu se španělskou literární historičkou Mari 

C. M. Pina objasňují uvedenou pasáž slovy: „Sluneční žár je jednou z příčin, které se podílely 

na šílenství dona Quijota, jemuž seschnutí mozku způsobilo ztrátu úsudku.“15 V česky 

přeložených verzích Dona Quijota mohlo dojít k nepřesnému převodu tzv. modotemporálních 

významů sloves: „[…] el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle 

los sesos, si algunos tuviera [kurzívou zvýraznila PJ].“16 Sloveso fuera nemusí být v citované 

pasáži nutně chápáno jako subjunktiv pretérita (že by se něco mohlo stát), ale může mimo jiné 

                                                 
12 ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Jak je udělán don Quijote“. In Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Přel. Bohumil Mathesius. 

Praha: Akropolis, 2003, s. 86. 
13 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2020-01-18] Dostupné z 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm 
14 V překladu Zdeňka Šmída čteme: „[…] slunce stoupalo tak rychle a tolik pražilo, že by mu byl z toho mohl 

změknout mozek, kdyby jej byl měl.“ Viz CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote 

de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 149. 

V překladu Václava Černého čteme: „[…] slunce stoupalo tak rychle a tak pálilo, že by snadno vysušilo jeho 

mozek, kdyby byl jaký měl.“ Viz CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la 

Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: Odeon, 1966, s. 19. 
15 „El calor del sol es un elemento coadyuvante en la locura de DQ, a quien la sequedad del cerebro ha provocado 

la pérdida de juicio.“ Srov. RICO, Francisco a kol. In CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La 

Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. [online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2020-01-18] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm 
16 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 1998. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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naznačovat také funkci indikativu propréterita (že se tak stalo).17 Jinými slovy, lze přeložit 

uvedenou pasáž v návaznosti na výklad španělských literárních historiků následujícím 

podstročníkem: „[…] leč slunce uhánělo rychle vzhůru a pražilo takovou silou, až mu vysušilo 

mozek, pokud nějaký měl.“ Tato verze se blíží výkladu španělských autorů, kteří zde slunce 

chápou jako jednu z příčin Quijotova možného poblouznění. 

V tomto ohledu se tak nepatrně posunuje znění celého úryvku. Bláznovství dona Quijota 

není jasně artikulováno, jednou z možných příčin mohlo být slunce, dále pak knihy a tak dále, 

čímž se rozmělňuje zdánlivá jednoznačnost stavu dona Quijota, a tedy i Cervantesův autorský 

záměr. Hodnocení románového vypravěče na rozdíl od Šklovského interpretace není přímé 

a jednoznačně dané, toto zhodnocení odráží spíše nejednoznačný postoj vypravěče stran 

Quijotova rozumu, nikoli Cervantesův záměr vylíčit postavu rytíře coby pošetilce. Jedná se 

patrně o eventualitu než o ireálnost, tedy že don Quijote „mozek“ možná měl, nikoli že jej určitě 

nemohl mít.  

Šklovského přístup nezkoumá možné významy originálu a už v úvodu studie – ať 

neporozuměním, nebo nepřesným překladem – dochází k závěru, že Cervantes zpočátku 

nezamýšlel vykreslit postavu dona Quijota coby člověka chytrého a až později postavu obdařil 

„moudrými řečmi“.18 Tento závěr se přitom odvíjí od stručných úryvků – a navíc patrně přes 

překlad, který je nadto nepřesný. Lze si to opět ověřit, pokud se zaměříme na celý kontext 

situace, v níž se don Quijote ocitá, a která akcentuje a čtenáři naznačuje spíše možné příčiny 

pobláznění než jednoznačný Cervantesův záměr popsat pošetilce „bez mozku“. 

Konkrétně se nacházíme v části příběhu, v níž don Quijote během své vůbec první 

výpravy putuje ještě sám bez Sancha Panzy a napodobuje chování, myšlení a literární jazyk, 

jejž si osvojil hojnou četbou rytířských a dalších románů ze své knihovny. Vypravěč na tomto 

místě spíše z odstupu líčí Quijotovo jednání s ohledem jednak na množství přečtených knih, 

jednak právě na intenzitu zářícího slunce: 

Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le 

habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto, caminaba tan 

despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante 

a derretirle los sesos, si algunos tuviera.19 

                                                 
17 ZAVADIL, Bohumil a Petr ČERMÁK. Mluvnice současné španělštiny: lingvisticky interpretační přístup. 

Praha: Karolinum, 2010, s. 308–309. 
18 Srov. ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Jak je udělán don Quijote“. In Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Přel. Bohumil 

Mathesius. Praha: Akropolis, 2003, s. 87. 
19 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2020-01-18] Dostupné z 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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V překladu Zdeňka Šmída čteme: 

Do toho pletl ještě jiné nesmysly, jak se jim naučil v těch svých knihách, jejichž 

mluvu se snažil věrně napodobit. Přitom jel pomalu a slunce stoupalo tak rychle 

a tolik pražilo, že by mu byl z toho změknul mozek, kdyby jej byl měl.20 

Václav Černý přeložil pasáž těmito slovy: 

Do toho míchal ještě jiné nesmysly, všechny po způsobu svých knih, a pokud 

mohl, napodobil jejich řeč; přitom jel tak pomalu a slunce stoupalo tak rychle 

a tak pálilo, že by snadno vysušilo jeho mozek, kdyby byl jaký měl.21 

Podstročníkem přeloženo: 

A s tím blábolil i další pošetilosti všechny způsobem, který ho naučily jeho 

knihy, a u toho ze všech sil napodoboval jejich jazyk. Přitom jel velmi pomalu, 

leč slunce uhánělo rychle vzhůru a pražilo takovou silou, až mu vysušilo mozek, 

pokud nějaký měl. 

Slunce je zároveň jedním z leitmotivů v kontextu celého románu, v různých situacích nabývá 

rozličných podob i významů, ať už se jedná o varianty obrazů kastilského „pálícího“ slunce, 

tak typického pro španělskou La Manchu,22 nebo o líčení v návaznosti na tradici pastýřsko-

bukolické literatury, čímž vznikají četné intertextuální situace. Vypravěč v této pasáži nestaví 

před čtenáře postavu s jasně danou charakteristikou; nečteme příběh o primárně hloupém rytíři, 

kterého autor postupně obdaří „moudrými řečmi“, ale čteme příběh, v němž se odkrývají 

některé příčiny, které možná mohly přivést dona Quijota k líčenému jednání. Jednou z nich je 

například právě slunce a v neposlední řadě knihy.23  

                                                 
20 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: 

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 149. 
21 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 19. 
22 Obraznost této krajiny můžeme ve španělské kultuře sledovat například v dílech mystiků přes básně Antonia 

Machada až po filmy Pedra Almodóvara. 
23 V této souvislosti je znalost dobového kontextu velmi příhodná. Zdánlivě nemajetný Alonso Quijada, Quesada 

nebo Quijana, později samozvaný don Quijote, vlastní ve své době nezvykle rozsáhlou knihovnu. Quijotova 

knihovna, jak popisuje vypravěč, čítá přes třicet knih (VI. a VII. kapitola, 1. díl). Lze se však domnívat, že jich 

mohlo být mnohem více, protože farář již nechtěl další svazky zkoumat a zbývající odsoudil ke spálení. Historik 

Maxime Chevalier se společně s otázkou čtení v 16. a 17. století ve Španělsku zabýval i soukromými knihovnami: 

venkovští hidalgové, jakým je don Quijote, mnohdy knihy nevlastnili, protože byli poměrně chudí a vlastnictví 

knih bylo spíše výsadou městských vrstev společnosti (srov. CHEVALIER, Máxime. Lectura y lectores en la 

España de los siglos XVI y XVII. Madrid: Ediciones Turner, 1976). Don Quijote v této souvislosti prodal většinu 

svých pozemků právě proto, aby si mohl koupit knihy a číst o dobrodružstvích. Lze tedy z románu dedukovat, že 

don Quijote není chytrý? Otázka je mnohem složitější a v návaznosti na dobové souvislosti se ukazuje, že byl 

mnohem více nadšeným bláznem do fikční literatury své doby, nikoli však člověkem „bez mozku“, jak uvádí 

Šklovskij. 
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Vztah mezi Cervantesem (Šklovskij ve své době nerozlišuje mezi autorem a vypravěčem), 

donem Quijotem a řečmi potulného rytíře se ve studii odvozuje z krátkých úryvků, které ale 

v kontextu celé situace – ať už v horizontu kapitoly, nebo obou dílů Dona Quijota – nabývají 

mnohem komplexnějších významů, než které Šklovskij vyvozuje v souvislosti se zvoleným 

přístupem. Je pozoruhodné, že Šklovského metodologický pokus o odstranění „vnějších“ 

historicko-společenských a překladatelských problémů s cílem číst literaturu z „vnitřní“ 

perspektivy primárně uměleckého jazyka a forem se v případě Dona Quijota španělskému 

čtenáři vzdaluje a sama interpretace se paradoxně stává vnější. 

1.1.3 Otázka kontextu zvolených pasáží 

Jak bylo stručně zmíněno v předchozí části, „vnitřní“ zkoumání díla skrze překlad konkrétně 

u Dona Quijota odkrývá klíčový sporný rys Šklovského metody. Druhým takovým problémem, 

který s prvním úzce souvisí, je interpretace pasáží, které navíc Šklovskij analyzuje pouze 

s ohledem na jím vybraný konkrétní úryvek. Nezabývá se však dále kontextem situace či 

příběhu, které mnohdy procházejí napříč několika kapitolami, případně celým románem. Téma 

přitom mnohdy může souviset pouze s prvním dílem Cervantesova románu, například 

konkrétní vložená novela, jindy se téma zase line přes oba dva díly Dona Quijota jako 

zmiňovaná pastýřsko-bukolická tradice nebo motivy z pikareskního románu či narativní 

strategie různých vypravěčů aj. 

Například při Šklovského analýze proslovu o Zlatém věku, který don Quijote 

přednáší místním pastevcům během XI. kapitoly prvního dílu, čteme pouze o interpretaci 

dílčího úseku příběhu, která se však v kontextu celé situace rozpadá. Šklovskij vysvětluje 

uvedenou pasáž citací a následným hodnotícím komentářem: 

Nemohl se zdržet [Cervantes], aby neproslovil k pastýřům tento neužitečný 

proslov, jež vyslechli vyjeveni a v podivu, to je, autor sám definuje tuto řeč jako 

řeč na tomto místě nevhodnou.24 

Podle Šklovského považuje autor proslov za „neužitečný“, v horizontu celého tématu se však 

jedná spíše o situační hodnocení jednoho z vypravěčů románu. Ve Šklovského studii se opět 

postupně vytváří napětí mezi dvěma póly – Cervantesem a postavou dona Quijota –, čímž se 

znovu zviditelňuje „vnější“ rozumění, které si však klade za cíl analýzu pomocí „vnitřního“ 

přístupu a detailní porozumění struktuře díla. 

                                                 
24 ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Jak je udělán don Quijote“. In Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Přel. Bohumil Mathesius. 

Praha: Akropolis, 2003, s. 87–88. 
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Pokud zde odhlédneme od již ilustrovaného problému analytického čtení textu 

v souvislosti s otázkou překladu, Šklovského teoretický přístup odkrývá i jiný literárněvědný 

problém. Jednak se tu nabízí otázka naratologická (tu však v souvislosti s vývojem daného 

oboru nebereme ve Šklovského době v potaz), na druhé straně tematizuje znovu napětí mezi 

„vnějším“ a „vnitřním“ přístupem k textu, tentokrát však nikoli v rovině překladu, ale 

s ohledem na kontext tématu či dílčí kapitoly. 

Na tomto místě by tedy bylo možné věnovat se otázce vyprávění, kterou se však 

Šklovského formalismus ve své době podrobněji nezabýval. Ve stručnosti řečeno, čtenář je 

v prvé řadě konfrontován se spisovatelem de carne y hueso v rámci vydaného díla, v textu dále 

naráží na několik různých vypravěčů například na arabského autora Benengeliho (v překladu 

Zdeňka Šmída Ben Enheli, u Václava Černého Benengeli), dále se čtenář setkává s vypravěčem, 

který si v Toledu zakoupil rukopisy o donu Quijotovi, jež nechal přeložit, případně také 

s příležitostnými vypravěči dílčích textů, které se v románu objevují při různých příležitostech 

a které si postavy vzájemně předčítají, například příhoda začínající ve XIII. kapitole prvního 

dílu – Curioso impertinente (ve Šmídově překladu „Novela o zaslepeném zvědavci“, u Černého 

„Povídka o všetečném zvědavci“) aj. Jak již bylo uvedeno, otázkou vypravěče se Šklovskij 

v této studii nezabýval, proto jsem se omezila jen na tuto stručnou poznámku.25 

Šklovského interpretace proslovu o Zlatém věku není tedy problematická primárně 

z hlediska naratologie, ale s ohledem na jím zdůrazňované „způsoby tkaní“. Pokud bych se 

měla držet těchto přirovnání, lze říct, že Šklovskij se zaměří na specifický způsob tkaní na malé 

ploše, ale nezabývá se již tím, že tkanina dále pokračuje a může být nějak zakončena či 

ohraničena. Proslov o Zlatém věku považuje jeden z možných vypravěčů (nikoli Cervantes) za 

„zbytečný“ v okrajové poznámce,26 ale v horizontu celé příhody hraje zásadní roli a vnáší do 

interpretace díla celou řadu otázek i souvislostí. Šklovskij omezil „způsob tkaní“ na 

                                                 
25 Podrobněji se narativní struktuře a vypravěčům z Dona Quijota věnovala v českém kontextu například Jaroslava 

Marešová. MAREŠOVÁ, Jaroslava. „Narativní struktura“. In Svět Dona Quijota. Eds. Marešová, Jaroslava –

Vrátilová, Barbora – Sánchez, Juan Antonio. Praha: Karolinum, s. 200–218. 
26 V originálu čteme poznámku o nadbytečnosti proslovu v závorce: „Toda esta larga arenga (que se pudiera muy 

bien escusar) dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, y 

antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros, que, sin respondelle palabra, embobados y suspensos, le 

estuvieron escuchando.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico 

a Joaquín Forradellas. [online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2020-01-25] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm Překlad V. Černého: „Celá tato dlouhá řeč (kterou 

si mohl klidně ušetřit) byla naším rytířem proslovena proto, že darované mu žaludy ho připamatovaly na zlatý věk, 

i napadlo jej pronést k pastýřům ten neužitečný proslov, který vyslechli zcela mlčky, vyjeveni a v podivu.“ 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 56.; v překladu Z. Šmída převedeno takto: „Celý ten dlouhý projev, který si mohl věru ušetřit, 

učinil náš rytíř proto, že mu ty jejich žaludy připomněly zlatý věk lidstva a napadlo mu podělit se o to zbytečné 

mudrování i s pastevci.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. 

Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 204. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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interpretaci, v níž platí, že autor považuje proslov za zbytečný, nicméně při analýze okolních 

tematicky provázaných kapitol záhy zjišťujeme, že „způsob tkaní“ je mnohem složitější; autor 

textu ho nepovažuje za „zbytečný“, naopak sehrává důležitou roli.  

Profesor španělské literatury Javier Blasco analyzuje dané téma a shrnuje význam 

proslovu o Zlatém věku takto: 

Proslov dona Quijota o Zlatém věku – bez ohledu na různé interpretace mnohých 

loci communes z renesanční literatury, kterými jej rytíř zdobí – vůbec není 

„zbytečnou úvahou“, kterou „si klidně mohl odpustit“, naopak hraje důležitou 

strukturní roli, protože nastavuje rámec předpokladů a očekávání, které lemují 

čtení o pastýřských skutcích vyprávěných v následujících kapitolách.27 

Stručně shrnuto Blasco tvrdí, že proslov o Zlatém věku uvádí a předznamenává jedno 

z několika pastýřských témat, která se poté v románu přelévají do následujících kapitol. Don 

Quijote a Sancho Panza se totiž v tomto konkrétním dobrodružství poprvé dostávají 

k pastýřům, kteří v tamních kopcích hlídají stáda, celý den pracují a večer pojídají tvrdý sýr 

s žaludy. Hlavní postavy se díky tomuto setkání s pastýři seznamují s osudem nešťastného 

Grisóstoma, jenž na rozdíl od venkovských pastevců odkazuje svým příběhem k pastýřům 

antické bukoliky. 

Zda se jedná o parodii nebo o intertextualitu konkrétního antického díla ponechme 

s ohledem na citaci Javiera Blasca stranou, nejde nám o interpretaci jednoho z mnohých locus 

communis, na které v pastýřských kapitolách narážíme. Důležité však je, že co do struktury 

proslov o Zlatém věku předznamenává pastýřskou tematiku v několika následujících kapitolách 

(XI.–XIV. kapitola 1. dílu). Dá se říct, že z pohledu postav pracujících venkovských pastevců 

je proslov s literární tematikou možná „zbytečný“ a nezapadá do jejich horizontu očekávání 

(Jauss), ve vztahu ke struktuře díla je však zásadní. 

Blasco tedy konstatuje, že proslov o Zlatém věku sehrává klíčovou roli bez ohledu na 

možné interpretace, které lze poté dále vyvozovat z odkazů užitých během proslovu či 

z konfrontace jednotlivých postav, například lze domýšlet kontrast mezi prozaickým vylíčením 

rustikálních pastevců a idealizovaných pastýřů. Blascův pohled se neodvíjí od interpretací 

jednotlivých postav či odkazů na tradici, nezakládá se na úryvku nebo dílčí kapitole, ale vychází 

                                                 
27 „Lejos de ser un «inútil razonamiento» que «se pudiera muy bien escusar», el discurso de DQ sobre la Edad de 

Oro, independientemente de cuál sea la interpretación que se haga del abundante número de lugares comunes de 

la literatura renacentista que el caballero consigue enhebrar en él, desempeña un importante papel estructural, ya 

que pone en pie un horizonte de presupuestos y de expectativas que marcarán la lectura de la acción pastoril narrada 

en los capítulos siguientes.“ BLASCO, Javier. Komentovaný výklad k XI. kapitole. In CERVANTES 

SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 1998. [cit. 2020-01-25] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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z kontextu celé situace, nikoli ze zdánlivě jasného kontrastu mezi „pošetilým“ proslovem dona 

Quijota a rustikálností pastýřů, kteří jeho slovům nerozumějí, jak situaci chápe Šklovskij. Ten 

k pasáži přistupuje skrze uzavřenou část jedné dílčí pasáže, ačkoli se její obsah přesunuje i do 

následujících kapitol. Šklovskij v podstatě zjišťoval druh a způsob příze na kusu látky, ale 

odhlédl od toho, že celý „ubrus“ je komplikovanější a celistvě vypadá poměrně jinak. Pokud 

svoji metodu ilustroval jen na několika vybraných úryvcích a neaplikoval ji na celý román, 

můžeme se pouze domnívat, jak by vlastně celková interpretace nakonec vypadala. Nevyšlo by 

najevo, že je takto nastavený formalismus slepou cestou? 

Za pozornost nicméně stojí, že přístup Javiera Blasca v tomto případě pragmaticky 

dodržuje požadavky Šklovského na analýzu kapitoly, aniž však vynechává či opomíjí situační 

kontext. Nezabývá se dílčími výklady jednotlivých odkazů a možných významů v návaznosti 

na literární tradici, ale reflektuje strukturu celé situace, tedy „způsob tkaní“, který se ale odvíjí 

od celkového porozumění příběhu, a nikoli od jedné konkrétní kapitoly. Vladimír Svatoň 

v knize Román v souvislostech času (2009) píše: „Jistě si nelze představit rozumění bez 

analytického provedení, které poukazuje na významově nosné prvky textu, ale také naopak – 

nelze si představit analýzu bez porozumění.“28 Citované dále zpřesňuje těmito slovy: 

Vysvětlování popisuje literární dílo jako výsledek předchůdných podmínek, jako 

kombinaci předem daných prvků, čili jako individuální případ systému. Tak 

postupují např. rozšířené výzkumy intertextuality, syžetových a narativních 

schémat, která jako by jen přecházela od díla k dílu. Rozumění chápe dílo jako 

fakt nikoliv systému, nýbrž mnohem volnějšího duchovního kontextu, který není 

dílem pouze „realizován“, ale který individuální a neopakovatelná kreativita 

spoluvytváří a rozvíjí v něm dosud neznámé možnosti. Rozumění má proto na 

zřeteli moment nepředvídaného „zkřížení“ dosud nespojitých momentů.29 

Vladimír Svatoň přesně vystihuje slabou stránku intepretace literárního textu – „analýza bez 

porozumění“. Šklovskij se mnohem více zaměřil na zvolené formální úseky, než aby vzal 

v potaz celé příběhy, které se linou napříč kapitolami. V tomto kontextu si můžeme položit 

otázku, jakou roli vlastně mají kapitoly v Donu Quijotovi? Proč Cervantes rozdělil tematicky 

ucelené příběhy do několika kapitol, a nikoli do delších, zato přehledně a formálně uzavřených 

celků (ty by Šklovského metoda pak možná dokázala popsat lépe). Jedním z možných 

vysvětlení může být recepce díla ve své době.  

                                                 
28 SVATOŇ, Vladimír. Román v souvislostech času: úvahy o srovnávací literární vědě. Praha: Malvern, 2009, 

s. 83. 
29 SVATOŇ, Vladimír. Op. cit., 2009, s. 85.  
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Ačkoliv předmluva z prvního dílu Dona Quiijota se obrací výhradně ke čtenáři: 

„Desocupado lector (…)“,30 většinou se Don Quijote předčítal širšímu publiku na veřejném 

místě, což se ostatně tematizuje i na mnohých místech románu (například když farář předčítá 

novelu Curioso impertinente před ostatními v tamní hospodě, XXXII. kapitola 1. dílu). 

Hispanistka Federica Zoppi popisuje v článku „Los libros de caballerías, el Quijote y la lectura“ 

(Rytířské romány, Don Quijote a čtení, 2016) některé Cervantesovy strategie, které souvisejí 

právě s předčítáním textu na veřejnosti. V článku se zabývá především srovnáním rytířských 

románů s Donem Quijotem, kde nachází zajímavý rozdíl například ve vypravěčově obracení se 

k publiku. 

Zatímco rytířské romány ještě pracovaly s oslovením v plurálu, tedy odkazovaly ke 

skupině posluchačů, u Dona Quijota dochází k individualizaci posluchače/čtenáře.31 S ohledem 

na probíraný vztah mezi příběhem a kapitolami však nutno vyzdvihnout část, kde autorka píše: 

„Don Quijote má stále fragmentární uspořádání příběhu, které je určené k přednesu (…).“32 

Jednotlivé kapitoly pak mnohdy končí jakýmsi avízem, že se v další kapitole bude „povídat“ 

(contar), „říkat“ (decir), „vyprávět“ (relatar) o tom, jak daný příběh dopadl, což u posluchačů 

vytváří napětí.33 Když se zaměříme na kapitoly kolem proslovu o Zlatém věku (XI.–XIV. 

kapitola), najdeme i zde tato upozornění na pokračování, a tedy rozuzlení v další kapitole. 

Například na švu XIII. a XIV. kapitoly čteme: 

Vivaldo, que deseaba ver lo que los papeles decían, abrió luego el uno dellos 

y vio que tenía por título Canción desesperada. Oyólo Ambrosio, y dijo: 

— Ese es el último papel que escribió el desdichado; y porque veáis, señor, en 

el término que le tenían sus desventuras, leedle de modo que seáis oído, que 

bien os dará lugar a ello el que se tardare en abrir la sepultura. 

— Eso haré yo de muy buena gana —dijo Vivaldo. 

                                                 
30 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2020-02-15] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm Překlad: „Čtenáři, jenž máš dosti volného času!“ 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 9. Překlad: „Čtenáři hledající rozptýlení (…).“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný 

rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 

1955, s. 127. 
31 Srov. ZOPPI, Federica. „Los libros de caballerías, el Quijote y la lectura“. Historias Fingidas, č. 4, 2016, s. 167–

188. 
32 „El Quijote mantiene la impostación fragmentaria del relato concebido para la oralidad (…).“ ZOPPI, Federica. 

Op. cit., 2016, s. 178. 
33 Srov. ZOPPI, Federica. „Los libros de caballerías, el Quijote y la lectura“. Historias Fingidas, č. 4, 2016, s. 175. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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Y como todos los circunstantes tenían el mesmo deseo, se le pusieron a la 

redonda, y él, leyendo en voz clara, vio que así decía [zvýraznila PJ]: […].34 

Poté následuje XIV. kapitola začínající in medias res básní, kterou postavy výše zmiňovaly. 

Zde vidíme, že analýzy některých příběhů nelze omezit pouze na horizont formálně ohraničené 

kapitoly, která slouží spíše jako kratší úsek napínající posluchače/čtenáře. Celkový význam 

příběhu se však, jak bylo uvedeno i výše, konstituuje obsahově v rovině několika kapitol 

a nikoli z pohledu formálního (možná dnes aktuálního) uspořádání románu. Kapitoly v Donu 

Quijotovi nejsou nadřazeny obsahu, ale naopak. Obsah se do kapitol přelévá a formální 

uspořádání v podobě pasáží je jakýmsi strategickým napínáním posluchače/čtenáře. Obsah zde 

jednoznačně předchází formu. 

Daná problematika vložených příběhů a dílčích kapitol se ve Šklovského analýze 

rozebírá ještě podrobněji především ve druhé části studie. V následující kapitole se detailněji 

zaměřím na jednu z nich. 

1.2 Problém se „způsoby tkaní“ 

Ve druhé části studie se Šklovskij zabývá hlavně otázkou tzv. „vsuvných novel“ do hlavní linie 

románu Don Quijote a hned zpočátku si stanovuje kritérium, podle něhož následně jednotlivé 

příběhy roztřídí. V návaznosti na formální metodu ho zajímá „způsob, jakým jsou [novely] do 

románu uváděny“.35 S odkazem na předmluvu k Teorii prózy lze říct, že ho nyní zajímají 

Cervantesovy „způsoby tkaní“ napříč celým dílem s přihlédnutím právě k jednotlivým 

příběhům, které se k hlavní linii – putování dona Quijota a Sancha Panzy – pevněji či volněji 

vážou.  

Šklovskij opět na četných úryvcích naznačuje literární techniky a postupy, při nichž 

dochází k uvádění dílčích krátkých i delších příběhů. Jedná se například o strategii přerušení 

                                                 
34 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2020-02-15] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm Překlad: „Vivaldo, toužící zvědět, co listiny 

obsahují, otevřel jednu a uzřel, že má za titul: ,Zoufalá píseň‘. Ambrosio to uslyšel a řekl: ,To je poslední list, co 

nešťastník napsal, a abyste věděl, pane, jakých mezí dospělo jeho neštěstí, čtěte jej hlasitě, aby vás slyšeli, neboť 

máme dosti času, než se dokope hrob‘. ,Velmi rád,‘ pravil Vivaldo; a poněvadž všichni přítomní měli totéž přání, 

obklopili jej a on četl nahlas.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. 

Přel. Václav Černý. Praha: Odeon, 1966, s. 69. Překlad: „Vivaldo byl velmi zvědav na to, co ty listy obsahují, 

i rozevřel ihned první z nich a uviděl název: Píseň zoufalství. A když jej přečetl nahlas, řekl hned Ambrosio: ,Tohle 

je poslední báseň, kterou můj ubohý přítel napsal, a abyste, pane, poznal, kam až ho přivedly jeho strasti, přečtěto 

nám ji tak, aby vás všichni slyšeli. Než bude vykopán hrob, máte na to ještě času dost.ʻ ,Učiním to mile rád,ʻ řekl 

Vivaldo. A protože s ním byli zajedno i ostatní účastníci pohřbu, seskupili se ihned kolem něho. A on se jal 

předčítat zvučným hlasem to, co následuje.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote 

de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 222–223. 
35 ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Jak je udělán don Quijote“. In Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Přel. Bohumil Mathesius. 

Praha: Akropolis, 2003, s. 95. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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hlavního děje některou z postav, navlékání jednotlivých epizod za sebou, nalezení rukopisu, 

setkání postav v hospodě atd. Tyto různé techniky vedoucí k tomu, aby „někdo mohl o něčem 

vyprávět“, navíc ilustruje příklady z literární historie, a to jak textů vzniklých před 

Cervantesem, tak i po něm. Krátce se zmiňuje také o rozdílu mezi strukturou prvního a druhého 

dílu Dona Quijota (1605, 1615). 

Samotným „vsuvným“ novelám se však věnuje poměrně krátce (s. 112–117). Právě zde 

však dochází znovu k napětí a rozporu metody. Jestliže Šklovskij na stavbě Dona Quijota 

pozoruje zmiňované techniky a z „makrokomparatistického“ pohledu nachází paralely 

v poměrně široce chápané literární tradici (zmiňuje také antickou tragédii, Ovidia, Shakespeara, 

ale i knihu Tisíce a jedné noci), přináší poměrně důstojné včlenění Cervantese do pole světové 

literatury. Problém podle mne nicméně nastává ve chvíli, kdy se v závěru studie dostává ke 

konkrétním „vsuvným“ novelám, které hodnotí z hlediska jejich významu a role v románu. 

Analýzu by si jistě zasloužily všechny zmiňované příběhy (vladař Sancho na ostrově Barataria, 

hraná Arkádie, příběh o dvou znesvářených vesnicích aj.), omezím se zde však na analýzu 

jednoho z nich – setkání Sancha Panzy s jeho sousedem Ricotem (LIV. kapitola druhého dílu). 

Šklovskij o kapitole píše: 

Cestou z ostrova Baratarie potkává Sancho Panza svého přítele a souseda Maura 

Ricota (kapitola LIV.), který se ubírá jako poutník do vlasti, kde má zakopaný 

poklad. Po nedlouhém hovoru se přátelé rozcházejí. Tato epizoda nemá 

samotného významu a je vložena proto, aby pevněji připoutala historku o krásné 

Maurce, která přichází v kapitole LXIII. Tam je při chycení maurské galery zajat 

mladý Maur, který je, jak se později ukáže, ženou, křesťankou, a dcerou 

Ricotovou, který se tam náhodou také objeví.36 

Jakmile se Šklovskij při analýze odchýlí od pozorování struktury a formy a uchýlí se 

k hodnocení samotného významu kapitoly, znovu se obnažuje paradox formální metody, byť 

metody působivé a mnohdy přinášející nové poznatky. O čem konkrétně LIV. kapitola románu 

pojednává? A opravdu nemá jinou než strukturní roli, která má uvést téma následující v dalších 

kapitolách? 

Sancho Panza se skutečně vrací k donu Quijotovi po své vladařské zkušenosti na 

zmíněném ostrově. Cestou narazí na skupinku lidí žádajících po něm v cizím jazyce almužnu. 

Sancho gestem naznačí, že žádné peníze nemá. V tu chvíli se k němu vrhne jeden z cizinců, 

promluví k němu plynně dobovou španělštinou a oslovuje ho jménem. Sancho vzápětí zjišťuje, 

že zdánlivý cizinec není nikdo jiný než Morisk Ricote, jeho soused z vesnice. Přátelé se 

                                                 
36 ŠKLOVSKIJ, Viktor. „Jak je udělán don Quijote“. In Šklovskij, Viktor. Teorie prózy. Přel. Bohumil Mathesius. 

Praha: Akropolis, 2003, s. 116. 
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obejmou a Ricote Sanchovi vypráví svůj osud od doby, co se viděli naposledy. Zdánlivě banální 

zápletka však se znalostí dobového kontextu poodhaluje provokativní a traumatické téma, které 

odkazuje na historicko-společenské události počátku 17. století. 

Vládnoucí král Filip III. (doba vlády 1598–1621) v letech 1609–1614 nařídil 

vystěhování Morisků, tj. muslimů žijících na Pyrenejském poloostrově, z tehdejšího 

španělského království. Kontroverzní rozhodnutí však nepřišlo náhle, za vlády Filipa II. (1556–

1598) zaznívalo již dost hlasů, které vystupovaly proti komunitě Morisků čítající tehdy na 300 

tisíc obyvatel.37 Příčin k vyhoštění Morisků je přitom podle španělského historika Rafaela 

Beníteze Sáncheze-Blanca více: neúplné přizpůsobení se tehdejšímu křesťanskému způsobu 

života většinového obyvatelstva a udržování muslimských tradic, dále strach vládních 

představitelů z možné zrady a případného napojení Morisků na Turky, Alžířany a další 

nepřátele monarchie, v neposlední řadě pak také snaha španělského dvora o demonstraci moci 

a posílení katolické síly směrem k dalším evropským zemím.38 Cervantes tedy tuto historickou 

skutečnost reflektuje a přetavuje do druhého dílu Dona Quijota, který vyšel poprvé 1615, tedy 

nedlouho po dokončeném vyhoštění v roce 1614. 

Ve španělské literární historii bylo a je téma LIV. kapitoly o vyhnání Morisků hojně 

komentováno a existuje spousta studií, které na historický rozměr a význam této kapitoly 

upozorňují a pokoušejí se vykládat a hledat například Cervantesovo stanovisko. Tedy zda se 

Cervantes klonil k vyhnání, případně zda Morisky bránil, či zaujímal neutrální pozici apod.39 

Předmětem této kapitoly není zodpovězení takovýchto komplexních otázek, pouze jsem se 

snažila načrtnout, že aplikace formalistické metody Šklovského přivádí na zjednodušující 

a nepřesnou interpretaci. Bez znalosti dobového kontextu se kapitola redukuje na pouhou 

odbočku, která může působit nevýznamně. Šklovskij pochopitelně přistupoval k látce jako 

vnější pozorovatel pouze skrze překlad a bez dobového kontextu. Není překvapivé, že španělská 

literárněhistorická tradice v kapitole naopak nachází množství lokálně specifických odkazů 

a témat. V takto podaném výkladu by se nabízela banální otázka, zda je vůbec možné skutečně 

porozumět literárnímu textu, který je však pro interpretujícího jazykově a kulturně cizí?  

Odpověď lze částečně najít v knize Thomase Manna Meerfahrt mit Don Quijote (Plavba 

po moři s Donem Quijotem, 1934). Mann se pouze o několik let později obdobně jako Šklovskij 

                                                 
37 Srov. SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael Benítez. „La expulsión de los moriscos“. In La expulsión de los moriscos 

y la actividad de los corsarios norteafricanos. Ciclo de conferencias – octubre 2010 cuaderno monográfico nº 61, 

Madrid, 2011, s. 11. 
38 Srov. SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael Benítez. Op. cit., 2011, s. 11–12. 
39 Klíčové interpretace od Márqueze Villanuevy, Marcela Bataillon aj. lze dohledat viz PLATA, Fernando. 

„Ricote, un español fuera de España: identidad y espacios de libertad en Cervantes“. In Hipogrifo, 3.2, 2015, 

s. 263–273. 
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zabývá zmíněnou kapitolou, přistupuje k ní také zvnějšku, ale přesto dochází k odlišnému 

závěru a interpretaci daného příběhu. Kapitolu nečte jako pouhý kompoziční spojovník, ale 

rozumí tematice vyhnaného Moriska, který se po letech vrací do vlasti a setkává se svým 

přítelem Sanchem. Profesor španělské literatury na Colgate University v USA Fernando Plata 

uvádí, že Mann knihu psal během své cesty do amerického exilu, a ztotožnění se s vyhnáním 

Morisků se tak nedá opomenout.40 V tomto ohledu LIV. kapitola druhého dílu Dona Quijota 

přináší čtenáři natolik zajímavou a symbolickou tematiku – setkání Sancha a Ricota můžeme 

mimo jiné chápat jako ideál, projev svobody nepodléhající církevní a politické realitě tehdejší 

doby –, než aby byla pouze zploštěna na kompozičně nevýznamný prvek. Dokládají to mimo 

jiné i vstřícná slova Sancha Panzy směrem k Ricotovi: 

Bůh s vámi, co to vidím! Je možné, abych držel v náručí svého drahého přítele 

a dobrého souseda Sancha Panzu? Ale jistě, že ano, vždyť ani nespím, ani nejsem 

opilý. […] Tu se na něj Sancho podíval pozorněji, počal si ho připomínat 

a nakonec jej poznal docela, s osla jej objal kolem hrdla a pravil mu: „Kdo tě 

u všech čertů, měl poznat, Ricote, v tom maškarním kroji, co máš na sobě? Řekni 

mi, kdo z tebe udělal Němce a kdes vzal odvahu vrátit se do Španěl, kde se ti 

špatně povede, zajmou-li tě a poznají?“41 

Pokud si opět vypůjčím Šklovského příměr se „způsoby tkaní“, nabízí se zmínit obdobnou 

charakteristiku pro Cervantesův román od španělského komparatisty Claudia Guilléna. 

V závěru svého článku o perspektivě a dialozích v Donu Quijotovi říká, že tento text je 

„rozmanitou hispanoarabskou látkou, v níž se prošívá šest různých nití“.42 Dá se tedy říct, že se 

Šklovského „druhy příze“ a „způsoby tkaní“ lze souhlasit, ale bez „situace na světovém 

bavlnářském trhu“ či „politiky trustů“ se možnosti intepretace zásadně omezují a zužují. 

                                                 
40 PLATA, Fernando. „Ricote, un español fuera de España: identidad y espacios de libertad en Cervantes“. In 

Hipogrifo, 3.2, 2015, s. 266. 
41 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 618; v překladu Zdeňka Šmída čteme: „Ale proboha! Neklamou mě snad oči? Svírám doopravdy 

v náručí svého drahého přítele a hodného souseda Sancha Panzu? Ano, je to dozajista on, vždyť přece nespím, ani 

nejsem dosud opilý. […] I upřel na něho Sancho zrak ještě pozorněji a začalo mu tak trochu svítat, a když už ho 

dobře poznal, zůstávaje sedět na svém zvířeti, objal milého poutníka kolem krku a řekl mu: „Který čert by tě 

poznal, Ricote, v tom prachzatrachtilém oděvu, do kterého ses nastrojil? Tak co, kdo z tebe udělal za horama 

Frankáče? A jak to, že odvažuješ zpátky do Španělska, když dobře víš, že se budeš mít zle, jestli tě tak někdo 

dopadnou a poznají?“. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. 

Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 1059–1060. 
42 GUILLÉN, Claudio. „Cauces de la novela cervantina: perspectivas y diálogos“. In Don Quijote de la Mancha. 

Ed. F. Rico. Madrid: Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2004, s. 1152–

1153. 
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1.3 Shrnutí 

Viktor Šklovskij se ve studii „Jak je udělán don Quijote“ zabývá strukturou a formou 

Cervantesova románu. K textu přistupuje přes jazykové uspořádání, nechává stranou dobový 

kontext a opomíjí otázku překladu. Na předcházejících stranách jsem se pokusila zaměřit na 

některé vybrané pasáže ze Šklovského teorie a porovnat je se španělskou literárněhistorickou 

tradicí, originálem textu a dobovým společenským prostředím. Domnívám se, že tato analýza 

naznačuje dva hlavní problémy formalistického přístupu tak, jak ho aplikuje na texty Šklovskij. 

Zaprvé se jeho teorie pokouší přiblížit slovu a jazyku jako takovému, snaží se oddělit 

společenský kontext a text, ale analyzovaný jazyk pak není originální. Jak je tedy vyřešena 

otázka překladatele a případných významových nepřesností a posunů? Šklovskij nedává 

odpověď a k přeložené literatuře přistupuje jako k rusky psané. Zadruhé při interpretaci 

ponechává stranou historický kontext, přičemž smysl kapitoly vyvozuje pouze z její formální 

funkce. 

Již zmíněný Claudio Guillén zdůrazňuje, že při interpretaci je třeba být si vědom napětí 

mezi lokálním a univerzálním, tedy mezi jedinečným a obecným.43 V této souvislosti je 

Šklovského studie pokus o univerzální a obecné čtení, při němž však zaniká lokální a jedinečné, 

kvůli čemuž univerzální a obecné přestává platit a v některých případech vede Šklovského 

k zjevným opomenutím a paušalizacím. Přesto je jeho teoretický přístup v mnoha ohledech 

podnětný a právě ve světle těchto paradoxů se otevírá příležitost k domýšlení, rozšíření či 

zpřesnění formalistické metody a jejího využití i dnes, téměř sto let od jejího představení. 

  

                                                 
43 GUILLÉN, Claudio. Mezi jednotou a růzností: úvod do srovnávací literární vědy. Přel. Anna Housková, 

Alexandra Berendová a Mariana Housková. Praha: Triáda, 2008. 
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2 Karnevalový Don Quijote Michaila Michajloviče Bachtina 

Již v roce 1928 publikoval ruský literární a kulturní teoretik Michail Michajlovič Bachtin 

(1895–1975) polemickou práci na ruský formalismus pod názvem Formální metoda v literární 

vědě: kritický úvod do sociologické poetiky. Bachtin si uvědomoval úskalí formalistické metody 

spočívající v odtržení díla od historických, politických i kulturních vazeb. V uvedené studii 

pojmenovává základní sporné a problematické rysy takového postupu a zároveň pokládá 

základy vlastního přístupu k literárnímu textu. Literární text je totiž obklopen „soustavou sfér, 

ve kterých dílo funguje jako estetický objekt. Nejbližší sférou je sféra literární, jež však tvoří 

součást prostředí ideologického, které zase je součástí prostředí sociálně ekonomického; za ním 

se však prostírá sféra bytí“, tak mimo jiné charakterizuje Bachtinův přístup Daniela Hodrová.44 

Pro Bachtina se kritika formální školy stává východiskem pro další vědeckou práci.45 

V souvislosti s naším tématem je důležité zmínit, že Bachtin se v dané knize přímo vyjadřuje 

i ke Šklovského interpretaci Dona Quijota.  

Bachtin mimo jiné vytýká formalistům, že „často redukovali literární dějiny na prostou 

ilustraci svých teoretických tezí“.46 Podle Bachtina Šklovskij přisoudil Cervantesovi nutnost 

vylíčit Quijotovo bláznovství či jeho hloupost pouze pro motivaci coby katalyzátor mnohých 

dobrodružství. Cervantes prý následně začal této postavy využívat ke vkládání vlastních názorů, 

které už nebyly hloupé, ale často velmi originální. V důsledku toho se podle Šklovského zrodil 

don Quijote, kterého tvoří jak bláznivé činy, tak rozumné řeči. Cervantes této v první chvíli 

bezděčné skutečnosti užil v románu nakonec zcela záměrně. Podle Bachtina obsahuje 

Šklovského úvaha především nijak neodůvodněnou hypotézu o vzniku románu a Šklovskij 

neuvedl vůbec žádné důkazy o tom, že takový výklad původního autorova záměru a jeho 

následujících proměn je oprávněný. Bachtin konstatuje, že Šklovskij připsal Cervantesovi své 

vlastní domněnky.47 Představitel ruského formalismu si tuto cestu umožnil právě vydělením 

Dona Quijota z jeho historických, společenských a kulturních kontextů, ale především 

v souvislosti s přístupem k literárnímu textu skrze překlad a skrze čtení kapitol, nikoli 

celistvých příběhů, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. Nyní si můžeme položit otázku, 

                                                 
44 HODROVÁ, Daniela. „Polemika s formalistickým modelem literárního díla“. Česká literatura. Praha: Ústav 

pro českou literaturu, 1982, roč. 30, č. 4, s. 377. 
45 Srov. SVATOŇ, Vladimír. „Kritika jako cesta za prohloubením (Bachtin a ruská formální škola)“. In 

BACHTIN, Michail Michajlovič. Formální metoda v literární vědě: kritický úvod do sociologické poetiky. Přel. 

Jiří Honzík. Praha: Lidové nakladatelství, 1980, s. 281. 
46 BACHTIN, Michail Michajlovič. Formální metoda v literární vědě: kritický úvod do sociologické poetiky. Přel. 

Jiří Honzík. Praha: Lidové nakladatelství, 1980, s. 93. 
47 Srov. BACHTIN, Michail Michajlovič. Op. cit., 1980, s. 179. 
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jakou podobu má interpretace Dona Quijota v Bachtinově podání? Existuje nějaká Bachtinova 

vlivná studie, která rezonovala a ovlivnila španělskou cervantesovskou literární historii? 

V této kapitole se zaměřím na Bachtinovu knihu François Rabelais a lidová kultura 

středověku a renesance (1965) s ohledem na pasáže o Cervantesovi a Donu Quijotovi, následně 

pak na odkaz této práce ve španělském prostředí a možné problémy, které při interpretaci takto 

popsané karnevalové kultury v románu Don Quijote můžeme nalézt. Od ruského formalismu 

z třicátých let se tedy dostáváme do šedesátých let minulého století. Ačkoli se Bachtin v knize 

soustředí převážně na Rabelaise a jeho román Gargantua a Pantagruel (1532–1564), 

komparativně mnohdy zmiňuje i Cervantese a jeho Dona Quijota.  

2.1 Karnevalová kultura, Cervantes a Don Quijote u Bachtina 

Michail M. Bachtin prošel při studiu Rabelaisova díla a evropské karnevalové kultury velké 

množství prací a odborných studií, přičemž uvádí, že dané studie samy o sobě neusilovaly 

o „širší a principiální teoretická zobecnění“.48 Coby výjimku jmenuje například Mimus 

H. Reicha či Reformation, Renaissance, Humanismus od K. Burdacha. Obě knihy si částečně 

kladou teoretické otázky, které se v Bachtinově práci pak objevují také.49 Velmi zjednodušeně 

a obecně bychom hned zpočátku mohli říct, že Bachtin se pokouší Rabelaisovo dílo pochopit 

z perspektivy lidové smíchové kultury, nikoli perspektivou do té doby převažujících studií 

z 19. století. Jde mu o kontextové čtení díla a dialog s ním. V tomto úhlu pohledu jeho přístup 

představuje opak Šklovského metody, která dílo nezasazuje do dobových souvislostí. Bachtin 

se pokouší text nazřít v jeho prostředí, chce popsat a pojmenovat fenomén lidové kultury, skrze 

kterou je možné Rabelaisovo dílo nasvítit z jiného úhlu a zpětně docenit. Jak ale Bachtin 

přistupuje k dalším jím zmiňovaným textům, konkrétně k Cervantesovu Donu Quijotovi? 

Bachtin při formulaci problematiky zobecňuje, že význam smíchové a karnevalové 

kultury byl během „středověku a v renesanční době ohromný“.50 Karnevalový svět stál proti 

oficiální, seriózní, vážné kultuře církevního a feudálního středověku. Smíchová a karnevalová 

kultura zahrnovala pestrou škálu projevů od pouličních slavností, obřadů, kultů, přes postavy 

bláznů, hlupců, obrů a trpaslíků, po rozsáhlou parodickou literaturu a další.51 Pro karnevalovou 

kulturu bylo přitom typické, že sloužila jako jakýsi osvobozující prvek pro obyvatelstvo v jinak 

tuhém feudálním a církevním uspořádání. Nuzák se mohl stát králem a naopak. Pro 

                                                 
48 BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přel. Jaroslav 

Kolár. Praha: Argo, 2007, s. 63. 
49 Srov. BACHTIN, Michail Michajlovič. Op. cit., 2007, s. 64. 
50 Srov. BACHTIN, Michail Michajlovič. Op. cit., 2007, s. 11. 
51 Srov. BACHTIN, Michail Michajlovič. Op. cit., 2007, s. 11. 
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středověkého člověka byly tyto osvobozující svátky protikladem k jinak oficiálním církevním 

či společenským ceremoniálům převažující kultury. S tím souvisí také odlišný a peprný jazyk, 

kontrastní obrazy jídla a pití, ale rovněž i nejběžnější tělesné projevy jako vyměšování, 

tzv. materiálně tělesný princip, snižování vysokého a další. 

Právě vyobrazení těla chápe Bachtin jako jeden z příkladů „parodického snižování“ při 

charakteristice Sancha Panzy z Dona Quijota: 

Tlusté břicho Sancha Panzy, jeho apetit a žízeň jsou v podstatě ještě autenticky 

karnevalové; jeho touha po dostatku plnosti v zásadě ještě nemá povahu 

egoistické touhy jedince, je to tíhnutí k hojnosti pro všechny. Sancho je přímý 

potomek starých břichatých démonů plodnosti, jejichž vyobrazení je možno 

vidět například na proslulých korintských vázách. Proto tu v obrazech jídla a pití 

ještě působí moment svátečního lidového hodování. Sanchův materialismus – 

jeho panděro, apetit, jeho hojné výkaly – to je se všímvšudy ono „dole“ 

groteskního realismu; […].52 

Bachtinovo vnímání Sancha Panzy koresponduje s vlastním jménem postavy – panza ve 

španělštině opravdu znamená „velké břicho“, „mohutný pupek“.53 Cervantes tak před čtenáře 

španělského originálu klade trefné propojení Sanchova vzhledu s jeho příjmením, a tedy 

navazuje na tradici symboliky jmen, která ale byla typická nejen pro karnevalovou kulturu. 

Pokud se však zaměříme na Sanchovo jednání, zde karnevalová kultura už naopak ustupuje. 

Sanchovo chování není typizované, nýbrž situačně individualisticky pragmatické a definované 

již na začátku prvního dílu románu. Don Quijote se po své první výpravě vrací domů, kde 

zůstává čtrnáct dní, než vyrazí podruhé za dobrodružstvím. Během této doby přemluví svého 

souseda, sedláka Sancha Panzu, aby se s ním vydal na cesty. Slibuje mu přitom ostrov jako 

vyslouženou odměnu po úspěšném tažení. Sám Sancho posléze v této souvislosti v sedmé 

kapitole prvního dílu donu Quijotovi připomíná: 

Hleďte, Milosti pane potulný rytíři, nezapomenout, co jste mi slíbil stran toho 

ostrova, protože já mu dokážu vládnout, ať je velký jak chce.54 

                                                 
52 BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přel. Jaroslav 

Kolár. Praha: Argo, 2007, s. 27. 
53 Panza. In: RAE.es: Diccionario de la lingua española [on-line]. Real Academia Española. [cit. 5. 11. 2021]. 

Dostupné z: https://dle.rae.es/panza 
54 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 41; V překladu Zdeňka Šmída čteme: „ ‚Jen abyste, milostpane potulný rytíři, nezapomněl na ten 

ostrov, který jste mi slíbil. Já už mu vládnout dovedu, i kdyby byl sebevětší‘.“ CERVANTES SAAVEDRA, 

Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1955, s. 182. 

https://dle.rae.es/panza
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Sancho Panza se na cestu zprvu vydává, aby získal ostrov, na kterém bude moct vládnout. Svoji 

motivaci pak během románu ještě mnohokrát zmiňuje. Ačkoli se čtenáři tato skutečnost může 

jevit primárně jako parodie na rytířské romány, která provokuje smích, postava Sancha Panzy 

se v tomto ohledu nesměje. Hrát si na zbrojnoše dona Quijota není pro Sancha žádné veselí či 

osvobození se od společensky definované role. Nejedná se o svět naruby ani o karnevalový 

princip. Zatímco naopak pro středověkého zbrojnoše by přeměna do břichatého Sancha Panzy 

znamenala vymanění se z rytířského života s pevným řádem, pro Sancha Panzu se jeho role 

stává spíše svazující a don Quijote jej svými řečmi z rytířských románů spoutává a přemlouvá 

k mnohým dobrodružstvím stále víc. Z vizuálního popisu postavy se o Sanchovi dá hovořit jako 

o komické figurce, která má se středověkým zbrojnošem málo společného, a tvoří tedy jakousi 

parodii směrem k podobě rytířských románů. Sanchovu vizuálnost vzhledem k rytířské tradici 

můžeme zařadit do smíchové kultury, jde však pouze o polovinu interpretace, protože na druhé 

straně se sedlák Sancho Panza svým převlekem za zbrojnoše neosvobozuje a spíše se zaplétá 

do světa dona Quijota. Bachtin pak k této Sanchově roli poznamenává: 

Sanchovu úlohu vzhledem k Donu Quijotovi je možno srovnávat s rolí 

středověkých parodií ve vztahu k vysoké ideologii a kultu, s rolí blázna 

ve vztahu k vážnému ceremoniálu […].55 

Bachtinova optika při zmiňování role postav z Dona Quijota přitom není jednoznačně 

promyšlená – tu se stáčí ke komickému tělu Sancha Panzy, tu je Sancho chápán coby protipól 

dona Quijota. Ten sám je však pojímán jako komická postava zase vzhledem k oficiální podobě 

rytířského románu. 

Dobrodružství obou hrdinů navíc zprvu rozhodně nejsou společnou shodou na 

karnevalovém veselí; nepodílejí se na stejně chápané realitě, při níž by se jedna postava stávala 

rytířem, druhá zbrojnošem, a utvořilo by se tím parodické odkazování ke středověké tradici. 

Naopak obě postavy mají odlišné motivace a odlišná vidění situací – don Quijote napodobuje 

s vážností jemu vlastní rytířské romány, a to vše pod záštitou rytířských principů a ideálů, 

zatímco Sancho Panza se stává zbrojnošem, aby mohl zbohatnout a vládnout na slíbeném 

ostrově. Bachtinova optika je primárně vizuální a sleduje postavy z hlediska toho, jak je autor 

na některých místech románu charakterizuje, jejich situační jednání však nechává stranou. 

Zde si můžeme položit otázku, zda je vlastně Don Quijote vůbec parodickou literaturou, 

kde je smích coby osvobozující princip, nebo zda již dílo i vzhledem k roku své publikace (1605 

                                                 
55 BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přel. Jaroslav 

Kolár. Praha: Argo, 2007, s. 28. 
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a 1615) primárně netematizuje téma jiné? Španělská literární historička Ane 

Gamechogoicoechea Llopis se zabývala čtením Dona Quijota v 17. století a ve své studii píše: 

[…] na jednu stranu se kniha směje nepravděpodobnostem a literárním 

bláznovstvím, které předpokládaly špatné rytířské romány, na druhou stranu jde 

o vážnou knihu, kde je hlavní hrdina „ušlechtilý a (…) čestný“, „mravný, 

zamilovaný a (…) statečný…“.56 

V této souvislosti pomůže otázku objasnit například dobová čtenářská recepce. Jak se k Donu 

Quijotovi vlastně stavělo samo čtenářské/posluchačské publikum tehdejší doby? Pokud bychom 

v návaznosti na Bachtina uvažovali o Donu Quijotovi jako o parodické literatuře (na rytířské 

romány), která má své místo v tradici smíchové a lidové kultury tak, jak ji popisuje, bude jeho 

úvaha sedět jen částečně, v určitém kontextu. Jak bylo ale výše zmíněno, karnevalová kultura 

reaguje na svoji současnou situaci, společenské konvence, které pak převrací naruby, a lidé se 

osvobozeně baví a smějí. Bachtin právě tímto způsobem chápe mnohé výjevy z Dona Quijota: 

Všechno je to typický groteskní karneval, v němž se bitvy mění travestií 

v kuchyni a hostinu, zbraně a přilby v kuchyňské nářadí a v holičské misky, krev 

ve víno (epizoda o bitvě s vinnými měchy) atp.57 

Tato teze by přicházela v úvahu, pokud by v době publikace Dona Quijota byly rytířské knihy 

velmi úspěšné, představovaly by oficiální dobový kánon, a Cervantesův román by tak plnil 

funkci jakéhosi světa naruby, kdy se rytířský kosmos dostává do přízemního světa „dole“, kdy 

se rytířské symboly mění na všední situace a předměty. V roce 1605, kdy vychází první díl 

Dona Quijota, však již byly rytířské romány co do oblíbenosti dávno vystřídány jinými žánry. 

Místo nich se v druhé polovině 16. století s velkým úspěchem četly především tzv. pastýřské 

romány.58 Pro srovnání oblíbenosti: během celého 17. století bylo publikováno šestadvacet 

vydání Dona Quijota, zatímco jednoho tzv. pastýřského románu Los siete libros de la Diana 

(Sedm knih o Dianě, 1559) od Jorgeho de Montemayora bylo za pouhých čtyřicet let od prvního 

                                                 
56 […] por una parte, la obra se ríe de la inverosimilitud y de la locura literaria que suponían los malos libros de 

caballerías, y, por otra parte, es una obra seria de protagonista «noble y (…) honrado», «casto, enamorado y (…) 

valiente…». GAMECHOGOICOECHEA LLOPIS, Ane. La lectura española del "Quijote" en el siglo XVII: 

recepción de la obra y primeras ediciones ilustradas en España. Cervantes y el Quijote: Actas del coloquio 

internacional, Oviedo 27–30 de octubre de 2004 organizado por la Cátedra Emilio Alarcos / coord. por Emilio 

Martínez Mata, 2007, s. 277. 
57 BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přel. Jaroslav 

Kolár. Praha: Argo, 2007, s. 28. 
58 Uvádím tzv. pastýřské romány, jelikož jde o moderní název daného proudu literatury. V Donu Quiujotovi se na 

rozdíl od rytířských románů (libros de caballerías) označují jako „knihy básní“ (libros de poesía). Viz VI. kapitola: 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 37; CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. 

Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 175. 
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vydání publikováno šestadvacet reedic, a to se týká pouze jednoho pastýřského románu.59 Ve 

srovnání s dobovou literaturou tak Cervantesův román nebyl vůbec tak úspěšný, jak by se dnes 

mohlo zdát. Posun přišel až v 18. století, což je však jiná otázka. 

Jelikož rytířské romány začaly po svém boomu, kdy roku 1508 vychází klíčový román 

Amadís Waleský, jehož ústní tradice sahá až do 14. století, ustupovat do pozadí a čtenářská 

kultura byla ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století již jiná, reagoval Cervantes částečně 

na literaturu, která již pro mnohé čtenáře/posluchače nebyla vůbec aktuální. Tím pádem se 

otevírá prostor pro úvahy, nakolik je vlastně pouhá parodie v Donu Quijotovi důležitá, případně 

zda a jak silně mohla být dobovými čtenáři/posluchači vnímána? Například v Anglii byl 

Cervantesův román ve své době považován za příliš podobný rytířským románům, které 

se tehdy již pokládaly za brak.60 Cervantesův román tak do Bachtinovy koncepce karnevalové 

kultury reagující na oficiální pořádky či literaturu příliš dobře nezapadá. Bachtin sice 

principiálně dle svého přístupu vychází ze studia doby a kultury, ale primárně se zaměřuje na 

francouzský kontext a Rabelaise. Přitom Cervantesův román i tehdejší španělská literatura se 

nacházely již v jiné době a v odlišném prostředí, než které obklopovalo Rabelaise. 

Zde je však třeba přiznat, že pro Bachtina není studium Cervantese hlavním cílem a že 

si jistého posunu, jakési dvojznačnosti v Cervantesově románu, byl v určitém aspektu přece jen 

vědom. Zařazuje sice Cervantese do období renesance (tomuto tématu se budu věnovat ve třetí 

kapitole), ale na rozdíl od Rabelaise už u něj zaznamenává jistý odklon, nastávající změnu, 

kterou však blíže nespecifikuje: 

Na druhé straně začínají těla a věci u Cervantese nabývat dílčího, soukromého 

charakteru, upadají, zintimňují se, stávají se strnulými elementy soukromé 

existence a individuálně ovládaným předmětem egoistické potřeby.61 

Bachtin tak u Cervantese spíše naznačuje, co by se dále mohlo rozpracovat a rozvíjet; jak by se 

dalo o Donu Quijotovi uvažovat z pohledu smíchové kultury. Snaží se poukázat na jím 

definované karnevalové prvky, ale nové směřování Cervantesovy knihy již nechává být, pro 

jeho práci primárně zaměřenou na Rabelaise není podstatné. Bachtinova práce o smíchové 

a karnevalové kultuře však měla na evropských univerzitách velký ohlas, ve Španělsku 

nevyjímaje. V další podkapitole se pokusím stručně ukázat, jak vypadá interpretace Dona 

                                                 
59 Srov. MARTÍNEZ MATA, Emílio. El cambio de interpretación del "Quijote": de libro de caballerías burlesco 

a obra clásica. In Cervantes y el Quijote: Actas del coloquio internacional, Oviedo 27–30 de octubre de 2004 

organizado por la Cátedra Emilio Alarcos / coord. por Emilio Martínez Mata, 2007, s. 199. 
60 Srov. MARTÍNEZ MATA, Emílio. Op. cit., 2007, s. 201. 
61 BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přel. Jaroslav 

Kolár. Praha: Argo, 2007, s. 28. 
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Quijota od francouzského literárního historika španělského původu Augustina Redonda 

(1934),62 který se Bachtinem nechal inspirovat. 

Úskalí Bachtinova přístupu k Donu Quijotovi nevidím primárně u citované Bachtinovy 

práce o Rabelaisovi, ale spíše u Bachtinových následovníků, kteří jím (možná obecně 

a zjednodušeně) načrtnutou kulturu smíchové tradice u Dona Quijota nepodrobili konkrétní 

okolnosti, a přebírali tak karnevalové prvky typické pro Rabelaise a aplikovali je na „svého“ 

Cervantese či další autory napříč staletími. 

2.2 Redondova inspirace Bachtinem při interpretaci Sancha Panzy 

Francouzský literární historik Augustin Redondo se inspiroval zmiňovanou Bachtinovou prací 

a v roce 1978 vydal studii, která pojednává o postavě Sancha Panzy z perspektivy karnevalové 

a smíchové kulturní tradice.63 S bachtinovskou inspirací pro Rendondovo čtení Dona Quijota 

se však pojí jistá úskalí.  

Jak již bylo uvedeno, Redondo přímo navazuje na charakteristiku karnevalové 

a smíchové tradice. Období karnevalu vyhrazuje zúčastněným čas k osvobozujícímu veselí; 

jedná se o nejautentičtější formu lidových slavností během středověku a renesance; karnevalový 

svět funguje jako paralela k oficiální a vážné kultuře své doby atd.64 Zde je důležité zmínit, že 

Redondo podrobněji rozpracovává již nastíněné Bachtinovy myšlenky ať už stran obecného 

karnevalového principu, či referencí směrem k Donu Quijotovi a Cervantesovi, ale žádným 

způsobem neproblematizuje posun dobového myšlení i kulturně odlišného prostředí, které je 

mezi Francouzem Rabelaisem (1493–1553) a Španělem Cervantesem (1547–1616). Tento 

rozpor se pokusím ilustrovat na dvou vybraných příkladech. 

Jako první je třeba zmínit počáteční téma Redondova článku, tedy charakteristiku 

postavy Sancha Panzy. Redondo se obdobně jako Bachtin věnuje primárně vzhledu, vylíčení 

a burleskní podobě Sancha, kterou zkoumá podrobněji, byť stále v bachtinovské lince. Redondo 

vidí kořeny Sanchova vzhledu ve staré křesťanské tradici spojené se Saint Pansartem, na 

kterého se v 16. století odkazují jak Rabelais, Henri Estienne, François Habert, tak i královna 

Juana de Albret. Dodává, že Saint Pansart představoval maškarní zjev, který se pojil 

s masopustním úterým (martes de carnestolendas).65 Důležitost, kterou Redondo přikládá 

                                                 
62 Narodil se roku 1934, v roce 1936 jeho rodina emigrovala do Francie.  
63 Redondo přímo Bachtinovu studii cituje zde: REDONDO, Augustin. „Tradición carnavalesca y creación 

literaria: del personaje de Sancho Panza al episodio de la ínsula Barataria en el Quijote“. In Bulletin Hispanique, 

vol. 80, č. 1–2, 1978, s. 40, poznámka pod čarou č. 7. Redondo zmiňuje, že první překlad Bachtinovy práce 

o smíchové kultuře vyšel ve španělštině v roce 1974. 
64 Srov. REDONDO, Augustin. Op. cit., 1978, s. 40. 
65 Srov. REDONDO, Augustin. „Tradición carnavalesca y creación literaria: del personaje de Sancho Panza al 

episodio de la ínsula Barataria en el Quijote“. In Bulletin Hispanique, vol. 80, č. 1–2, 1978, s. 44–45. 
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Sanchovu vzezření, pro něž následně hledá paralely v historii, však vůbec nekoresponduje 

s prvním zmínkou o Sanchovi, jak ji podává vypravěč v Donu Quijotovi: 

Zatím don Quijote jednal s jedním sedlákem, svým sousedem, poctivcem (lze-li 

toho slova užívat o chuďasovi), ale nepříliš ostrého vtipu. A tolik mu toho 

nakonec namluvil a nasliboval, tolik se mu nadomlouval, že se ubohý sedlák 

rozhodl vyjet s ním jako sluha a zbrojnoš. Mimo jiné mu don Quijote říkal, aby 

s ním jel ochotně, protože se může přihodit, že obratem ruky dobude nějakého 

ostrova a udělá ho na něm vladařem. Pro tyto a jiné sliby Sancho Panza (tak se 

sedlák jmenoval) opustil ženu a děti a stal se zbrojnošem svého souseda.66 

Sancho při uvedení do děje Cervantesova románu není vůbec charakterizován vizuálně; čtenář 

se dovídá pouze o jeho osobnostních rysech, vlastnostech a společenském stavu. Jde o naprostý 

opak Rabelaisova popisu Gargantuových tělesných projevů a charakteristiky, která překlenuje 

hned několik kapitol Rabelaisova románu. V Donu Quijotovi se naopak postavy posunují svým 

chováním směrem k individuálním hrdinům, které známe z pozdějšího vývoje literatury. 

Sancho sice svým vzhledem a apetitem k jídlu může připomínat karnevalový tělesný 

princip a tím kontrastovat s Quijotovou touhou po ideálním rytířství, jako stěžejní se však 

rovněž jeví skutečnost, že román nereaguje na soudobou literaturu, tedy nereaguje na současné 

literární tendence své doby, nýbrž odkazuje ke starší fikci. A navíc na ni reaguje 

zprostředkovaně. Rytířský ideál dona Quijota nezrcadlí svou dobu, ale vychází z individuální 

čtenářské recepce starších literárních fikcí vybraných Alonsem Quijanem, který si například 

pamatuje, že jídlo a pití většinou nebylo součástí symbolického ducha rytířských románů nebo 

že příběhy líčily činy a hodnoty bez všedních potřeb a činností. 

Ve skutečnosti ale v hispánské tradici rytířských románů nelze hovořit o idealizovaných 

románech a postavách obecně. Jak bylo uvedeno výše, Don Quijote reaguje na rytířské romány 

v době, kdy již ve španělském prostředí nejsou nejčtenějším žánrem. Reakce a parodie na 

témata z rytířských románů se objevovaly mnohem dříve, a to i v samotných rytířských 

románech jako například v knize Tirant lo Blanc (Tirant Bílý) z roku 1490. Španělský literární 

historik Rafael Beltran Llavador podrobně rozebírá parodii na amor cortés v tomto rytířském 

                                                 
66 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 40.; Zdeněk Šmíd překládá: „Zatím si hleděl don Quijote získat onoho svého souseda, sedláčka 

poctivého (možno-li tak nazvat toho, kdo je chudobný), ale jinak člověka kterému se vždycky hned nerozbřesklo. 

Zkrátka a dobře, tak dlouho do něho mluvil, tolik se ho napřesvědčoval a tolik mu toho nasliboval, že se chudák 

venkovan nakonec rozhodl pustit se s ním do světa a dělat mu zbrojnoše. Don Quijote mu říkal kromě jiného, ať 

prý se jen s ním chutě vydá na cesty, protože na jeho budoucího pána již možná čeká velké dobrodružství, v němž 

získá, než bys řekl pět, nějaký ostrov, a pak bude ze zbrojnoše hned pan guvernér. Podobné sliby z jeho úst jen 

pršely, a Sancho Panza – tak se jmenoval ten sedlák – opustil tedy ženu a děti, vstoupil do služeb svého pána a 

souseda a stal se u něho zbrojnošem.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la 

Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 181. 
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románu.67 Tato otázka však není předmětem našeho zájmu, pouze opět doplňuje, že 

Cervantesův Don Quijote vychází již v jiné době a patrně plní jiné účely než Redondem 

zdůrazňovaná karnevalová a smíchová kultura. 

Sancho nepředstavuje typ karnevalové postavy, na to je v rámci celého románu příliš 

komplexním a individualizovaným hrdinou. Proto se nyní zaměřím na Redondovu druhou 

a hlavní argumentaci, která se vztahuje k Sanchově zkušenosti s vladařením na ostrově 

Barataria. 

Ve druhém dílu Dona Quijota, konkrétně v kapitolách XLV, XLVII, XLIX, LI a LIII, 

se Sancho Panza z podnětu vévodů stává vladařem v jedné z vévodových vesnic a mylně ji 

považuje za ostrov, který si zasloužil, jak mu bylo ostatně přislíbeno i donem Quijotem již na 

počátku jejich společné cesty. Příhoda je jednou z mála, při níž se don Quijote a Sancho rozdělí 

(o činech dona Quijota se přitom dozvídáme obkapitolu). 

Sancho přijíždí na fiktivní ostrov a don Quijote zůstává na zámku zmíněných vévodů. 

Po příjezdu do Baratarie Sancho usedá do vladařského křesla, a jelikož neumí číst, ptá se svých 

fiktivních poddaných, co je na židli zaznamenáno. Jeden z přístojících mu odpovídá: 

Pane, zde je napsáno a zaznamenáno, kterého dne se Vaše Výsost ujala ostrova, 

totiž: Dnes, toho a toho dne měsíce roku toho a toho, ujal se vlády na ostrově 

pan don Sancho Panza a ať jí po mnoho let užívá.68 

Coby čtenáři neznáme přesné datum, a tudíž se ani nedozvíme, ve které době se celá fraška 

ušitá na Sancha odehrává. Sancho vzápětí začíná plnit vladařské povinnosti, které mu 

předkládají se hrou obeznámení poddaní vévodů. Sanchově prostotě se zpočátku všichni smějí, 

ale po spravedlivých rozsouzeních krejčího a sedláka, dvou starců s holí či sporu ženy a muže 

o ctnost se jeho důvtipu a spravedlivému úsudku všichni podivují. 

Následně je Sancho odveden do paláce, kde na něj čeká bohatě prostřená hostina. Sotva 

se však dotkne jídla, talíře i mísy jsou odnášeny a Sancho z nich neochutnává téměř nic. Na 

otázku, proč se tak děje, mu místní lékař odpoví, že tím chrání jeho zdraví a že jediné, co mu 

nyní na rozdíl od masitých jídel, vařených pokrmů a pitiva může doporučit, je sto neplněných 

                                                 
67 Více podrobností zde: BELTRÁN LLAVADOR, Rafael. „Las "bodas sordas" en "Tirant lo Blanc" y la 

"Celestina"“. In Revista de filología española, vol. 70, fasc. 1–2, 1990, s. 91–118. 
68 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 570.; Zdeněk Šmíd: „ ‚Pane náš, je tam zapsán a zaznamenán den, kdy se Vaše Výsost ujala vlády 

na tomto ostrově, a nápis ten praví: Dnes, toho a toho dne toho a toho roku, ujal se vlády nad tímto ostrovem pan 

Sancho Panza a kéž nám vládne dlouhá a dlouhá léta‘.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř 

Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, 

s. 980. 
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trubiček a několik tenkých řezů z kdoulové bublaniny.69 Sanchovi s prázdným žaludkem nato 

přichází dopis od vévody, v němž ho informuje, že ostrov může být napaden a že se na něj již 

dostali čtyři muži v přestrojení, kteří chtějí Sancha zabít. „Sancho byl ohromen i ostatní se tak 

tvářili“.70 Sancha ještě navštíví muž, který chce pro svého syna nehezkou dívku a k tomu peníze 

na svatbu. Je okamžitě vyhozen a Sancho odsuzuje takovou drzost lidí, kteří pro sebe chtějí 

rozhřešení hned a spravedlivě, ačkoli na ně nemají nárok. Všichni se podivují jeho moudrosti: 

„Každý den lze vidět na světě nové věci: žerty se mění v pravdu a posměváčkové jsou sami 

uváděni v posměch“71. 

Druhý den se Sancho znovu ujímá vlády a tentokrát má posoudit případ, který zkrátka 

nemá spravedlivé řešení. Vzpomene si na slova dona Quijota, která mu sdělil při loučení: „[…] 

je-li spravedlnost na pochybách, abych od ní upustil a přidržel se milosrdenství“.72 Sancho ještě 

ten den dostává dopis od dona Quijota, zprávu plnou rad i povzbuzení do vladaření, Sancho pro 

něj na oplátku nadiktuje odpověď a po celý den svědomitě spravuje zemi. V poslední kapitole 

dané příhody pak Sancha probudí venkovní hluk, při kterém na něj obyvatelé sehrají divadlo 

o napadení ostrova. Sancho na základě této zkušenosti ustupuje, z ostrova odchází a vrací se 

k donu Quijotovi. Jak tedy lze číst Sanchovo počítání a interpretovat jednání vévodů 

a poddaných? 

Augustin Redondo vykládá celou příhodu jako typický projev karnevalové kultury. 

Zmiňuje například souvztažnost mezi karnevalovým veselím a hojnými hostinami. Před 

Sanchem se v paláci rozprostírá velká hostina, on si však podle Redonda vybírá pokrm zvaný 

olla podrida (vařený pokrm z různých druhů mas, luštěnin a zeleniny), který je typický pro 

masopustní úterý.73 Redondova úvaha však zpočátku pomíjí kontext, kdy sice obrazy vydatné 

hostiny mohou připomínat karnevalové hodovní stoly, čtenář však ví, že Sancho z daných 

pochoutek nic neokusí, nehoduje a jako jediný se neveselí. Jestliže se všichni kolem něj smějí, 

                                                 
69 Pro srovnání v Černého překladu čteme: „[…] sto dětských oplatků a pár jemných řízků z kdoule […]“ 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 579.; v překladu Z. Šmída: „[…] sto ničím nenaplněných oplatkových trubiček a několik jemných 

řezů dužiny kdoulové […]“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. 

Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 994. 
70 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 1966, s. 580.; „Sancho zůstal, jako když do něho hrom uhodí, 

a ostatní se tvářili, že to na ně působí zrovna tak hrozně.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 1955, 

s. 996. 
71 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 1966, s. 591. „Nemine dne, aby člověk nespatřil na světě něco 

nového; co žertem začalo, skončí leckdy vážně, a posměváčci dost často sklidí jen posměch.“ CERVANTES 

SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 1955, s. 1013. 
72 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 1966, s. 604. „ […] bude-li snad spravedlnost na váhách, 

upustím raději od trestů a přikloním se spíše k milosrdenství.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., 

1955, s. 1036. 
73 Srov. REDONDO, Augustin. „Tradición carnavalesca y creación literaria: del personaje de Sancho Panza al 

episodio de la ínsula Barataria en el Quijote“. In Bulletin Hispanique, vol. 80, č. 1–2, 1978, s. 59. 
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posmívají se jemu, ale Sancho svůj úděl bere vážně. Netuší, že se nachází v roli, že se stal 

předmětem posměchu, že vladaří na fiktivním ostrově.  

Redondo se zaměřuje na dílčí lidové a folklorní motivy, pro které hledá historický 

kontext, ačkoli vyznění celého Sanchova příběhu tomu ve své podstatě neodpovídá. Mnohé 

motivy pak mimo jiné vztahuje i k Rabelaisovi. Takto například zmiňuje některé případy, které 

Sancho během svého vladaření rozsuzuje. Redondo se v tomto ohledu domnívá, že žánr 

parodických proroctví a záhadných odhalení je dědictvím saturnálií, což je podle něho výsostně 

karnevalový svátek, což ukazuje jak Rabelais, tak Cervantes právě v tomto příběhu o vladařství 

na ostrově.74 Redondo zde vlastně obrací chronologický vývoj, který ilustruje ve své knize 

Bachtin. Jestliže Bachtin podrobně studoval karneval a smíchovou kulturu u Rabelaise a její 

další vývoj, přičemž stručně zmínil, že některé paralely můžeme vidět později u Cervantese 

(ačkoli již v odlišné podobě), pak Redondo naopak karnevalové aspekty smíchové tradice hledá 

u Cervantese a snaží se ho zpátky vtáhnout ke světu, k němuž patří Rabelais.75 

Můžeme tedy Sancha Panzu a jeho příhodu na ostrově Barataria považovat především 

za ukázku karnevalu a světa naruby tak, jak tyto koncepty chápe Bachtin a jak je na jeho základě 

vyložil Redondo? V závěrečné podkapitole se pokusím přiblížit, jak na tyto tendence 

zareagoval jeden z představitelů španělské literární historie, Jesús G. Maestro, který 

karnevalový princip u Dona Quijota coby zásadní zdroj inspirace naprosto vylučuje. 

2.3 Proč nezapadá Don Quijote do bachtinovské karnevalové tradice 

Španělský literární historik Jesús G. Maestro se na jedné ze svých četných přednášek pro 

Programa Internacional de Docencia Universitaria Digital en Español (Mezinárodní program 

digitální univerzitní výuky ve španělštině) důrazně vymezil proti výkladům karnevalového 

světa v Cervantesově Donu Quijotovi. Konkrétně v přednášce „La negación del carnaval en el 

Quijote: contra Bajtín y los cervantistas carnavalescos“ (Popření karnevalu v Quijotovi: proti 

Bachtinovi i karnevaleskním cervantistům) rozebírá některé kapitoly a motivy interpretované 

coby projevy karnevalové kultury, což se na evropských univerzitách převážně v osmdesátých 

a devadesátých letech minulého století stalo módní záležitostí. Dodává, že autoři těchto článků 

přistupovali k Bachtinovi nekriticky a snažili se na bázi jeho studie hledat karnevalové motivy 

                                                 
74 Srov. REDONDO, Augustin. „Tradición carnavalesca y creación literaria: del personaje de Sancho Panza al 

episodio de la ínsula Barataria en el Quijote“. In Bulletin Hispanique, vol. 80, č. 1–2, 1978, s. 62. 
75 Redondo svoje teze ohledně Sanchova karnevalového vzezření a jeho symboliky krále karnevalu 

neproblematizuje ani později a publikuje je ještě v roce 1989, tedy jedenáct let po zveřejnění výše rozebíraného 

článku. Pasáž o Sanchovi viz: REDONDO, Augustin. „La tradición carnevalesca en el «Quijote»“. In HUERTA 

CALVO, Javier et al. Formas carnavalescas en el arte y la literatura. Barcelona: Ediciones del Serbal, S.A., 1989, 

s. 165–169. 
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u autorů, které studovali. Výsledkem je dle Maestra záplava článků a studií, které se pokoušejí 

dokázat přítomnost karnevalové kultury napříč různými dobami, kontexty a kulturami.76 

V této závěrečné podkapitole se pokusím stručně představit hlavní Maestrovy výtky 

k četbě Sanchovy příhody na ostrově Barataria z pohledu karnevalové kultury a následně 

rámcově představit jeho pohled na danou epizodu a její interpretaci. 

Ačkoli celá příhoda může evokovat svět karnevalu a princip světa naruby, příběh 

zobrazuje už jiný, vrstevnatější koncept. Jestliže doba karnevalu znamenala osvobození 

nízkých, chudých vrstev od vládnoucího aparátu a poskytovala uvolnění od oficiálních pravidel 

a kultury,77 při četbě Sanchovy příhody sledujeme úplný opak. 

Vlivní vévodové spolu s dalšími představiteli sehrávají teatrální frašku se Sanchem, 

který je jimi převlečen za vládce a soudce na ostrově. Sancho na místo přijíždí se vší vážnosti 

a žádné karnevalové veselí se z jeho optiky nekoná. Postava se nepřevléká za krále, vládce či 

soudce, aby se vymanila ze své každodenní role, ale se vší vážností přijímá příležitost ujmout 

se vlády na ostrově. Maestro v této souvislosti říká, že pokud Sancho působí groteskně, není to 

kvůli vyobrazení připomínající karneval (šaty, břicho, výška), ale kvůli zesměšňování, jemuž 

je vystaven od místních, a kvůli celé intrice vévodů. A doplňuje, že zatímco zpočátku je Sancho 

terčem posměchu, svým jednáním a spravedlivým souzením mu postupně odolává a nakonec 

jsou tamní obyvatelé místo smíchu překvapeni jeho důmyslným jednáním.78 

Maestrova teze jde ještě dál, když podotýká, že celá příhoda na ostrově Barataria je 

vlastně antitezí karnevalu a smíchové kultury. Proč? Místo zesměšnění oficiálního proudu zde 

prostého, nemajetného člověka naopak zesměšňují společensky výše postavení, urození lidé.79 

Sanchova síla spočívá v odolnosti vůči tomuto naprostému zesměšnění, jehož se vévodům ani 

místním lidem nepodaří dosáhnout. 

Jakou funkci tedy v románu plní daná epizoda a jaký koncept zde Cervantes podle 

Maestra rozpracovává? Druhý díl Dona Quijota vychází roku 1615, tedy v době mnohem bližší 

například Calderónově hře Život je sen z roku 1635 nebo mnohým Shakespearovým hrám než 

Rabelaisovi. Zmiňovaný Jesús G. Maestro v článku „De la teatralidad en el "Quijote": Sancho 

en Barataria o la subversión de la preceptiva sobre lo cómico“ (O divadelnosti v Donu 

Quijotovi: Sancho na ostrově Barataria aneb převrácení zažitých představ o komičnu) spojuje 

                                                 
76 MAESTRO, Jesús G. „La negación del carnaval en el Quijote: contra Bajtín y los cervantistas carnavalescos“ 

[přednáška]. In: https://jesusgmaestro.weebly.com/ [online]. Programa Internacional de Docencia Universitaria 

Digital en Español, 13. března 2018. [vid. 3. září 2021]. Záznam dostupný 

z https://www.youtube.com/watch?v=l4R5_kXbeOw 
77 Viz například španělské dílo Libro de Buen Amor (Kniha pravé lásky, 1330) od Juana Ruize. 
78 Podrobněji zde MAESTRO, Jesús G. Op. cit., 2018. 
79 Srov. MAESTRO, Jesús G. Op. cit., 2018. 

https://jesusgmaestro.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=l4R5_kXbeOw
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epizodu s divadlem a tradičními představami o komedii jako žánru. Příhoda Sancha na ostrově 

Barataria podle něho představuje divadlo v románu, které má předestřít a odkrýt určitý 

společenský problém: otázku spravedlnosti.80 Cervantes vykresluje divadelně inscenovaný 

ostrov a v rámci takto stylizované fikce ve fikci ukazuje, že univerzální spravedlnost je pouhým 

ideálem, který se může odehrát jen a pouze v románu. Jesús G. Maestro k tomu přímo říká: 

Cervantes v Donu Quijotovi představuje Sancha coby hlavního hrdinu v řadě 

epizod, které připadají komické pouze vévodům a jejich služebníkům. […] 

Sancho nezastupuje komedii, ale divadelní ztvárnění posměchu, které je komedií 

pouze pro zahálečnou aristokracii.81  

Dění na ostrově Barataria není karnevalovým veselím, ale divadelním obrazem, který reflektuje 

téma spravedlnosti a pokryteckého až krutého jednání vévodů. Pomyslným poraženým tak není 

vysmívaný Sancho, ale právě ti, kteří se mu smějí. Maestro přitom chápe celou epizodu 

z perspektivy poetiky klasického divadla. Jestliže v klasické komedii se objevovaly postavy 

prostého původu, které byly zesměšňovány, tak nyní se poetika obrací.82 Skrze divadlo se 

reflektuje pokřivený charakter urozených a nasvěcuje se osobnost Sancha Panzy. 

Cervantes není součástí karnevalové kultury renesančního Rabelaise, jak ji popisuje 

Bachtin a jak na něj navazuje nekriticky Redondo, ale přibližuje se směrem ke konceptu světa 

coby divadla, kde věci nejsou takové, jak se na první pohled jeví. Jak bylo uvedeno výše: 

„Sancho byl ohromen i ostatní se tak tvářili.“83 Sanchova příhoda odkrývá nejasnost stavu věcí, 

zdánlivost i úvahy o otázce perspektivy. Pro doplnění lze ještě uvést úryvek ze Sanchova 

vladaření, kde se ambivalence objevuje například při charakteristice dívky/stvůry, kterou chce 

jeden sedlák provdat za svého syna, aby od Sancha získal věno: 

Ostatně mám-li říct pravdu, děvče je jako perla z východu a s pravé strany je 

jako polní květ; s levé už tak ne, protože jí chybí oko po neštovicích. A třebaže 

i v tváři má mnoho velkých důlků, ti, co jsou do ní zamilováni, říkají, že to 

nejsou důlky, ale hroby pro duše jejích milenců. Je tak čistotná, že aby si 

                                                 
80 Více MAESTRO, Jesús. G. „De la teatralidad en el "Quijote": Sancho en Barataria o la subversión de la 

preceptiva sobre lo cómico“. In Cervantes y el Quijote: Actas del coloquio internacional, Oviedo 27–30 de octubre 

de 2004 organizado por la Cátedra Emilio Alarcos / coord. por Emilio Martínez Mata, 2007, s. 97–112. 
81 Přel.: „Cervantes en el Quijote presenta a Sancho como protagonista de una serie de episodios que sólo resultan 

cómicos para los duques y sus siervos. […] Sancho no representa una comedia, sino la teatralización de una burla 

que, sólo para la ociosidad aristocrática, es una comedia.“ MAESTRO, Jesús. G. Op. cit., 2007, s. 105. 
82 MAESTRO, Jesús G. La negación del carnaval en el Quijote: contra Bajtín y los cervantistas carnavalescos 

[přednáška]. In: https://jesusgmaestro.weebly.com/ [online]. Programa Internacional de Docencia Universitaria 

Digita en Español, 13. března 2018. [vid. 3. září 2021]. Záznam dostupný 

z https://www.youtube.com/watch?v=l4R5_kXbeOw 
83 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 580.; „Sancho zůstal, jako když do něho hrom uhodí, a ostatní se tvářili, že to na ně působí zrovna 

tak hrozně.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk 

Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 996. 

https://jesusgmaestro.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=l4R5_kXbeOw
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nezamazala obličej, nosí nos, jak se tak říká, vyhrnutý, že se zdá, jako by jí 

z tváře utíkal; ale přitom je tuze hezká, protože má-li ústa velká, a kdyby jí v nich 

nechybělo deset nebo dvanáct zubů a stoliček, mohla by přijít mezi nejhezčí 

a ještě vyniknout. O rtech ani nemluvím, protože jsou tak jemné a něžné, že 

kdyby se mohly hoblovat, byla by z nich hoblovaček hromada; ale protože mají 

jinou barvu, než mají rty obyčejné, jsou jako zázračné, neboť jsou pruhované 

modře, zeleně a fialově.84 

Právě tématu zdání, perspektivy či vztahu slov a reality se budu věnovat ve třetí, závěrečné 

kapitole této diplomové práce, konkrétně v souvislosti s prací Michela Foucaulta Slova a věci. 

2.4 Shrnutí 

V Bachtinově práci věnované popisu karnevalové a smíchové kultury se Cervantes a Don 

Quijote zařazují k evropským literárním dílům, která různě tematizují lidové karnevalové veselí 

coby kontrast k oficiální kultuře. V předložené kapitole jsem se pokusila ukázat, že tímto 

způsobem popsaná a Bachtinem charakterizovaná karnevalová kultura se odvíjí od historicko-

společenského bádání, které má následně povahu syntézy. Bachtin zkoumá primárně Rabelaise, 

ale opírá se také o jeho předchůdce a autory, kteří dále následovali a u kterých rovněž 

upozorňuje na karnevalovou tematiku a principy smíchové literatury. Úskalí takového přístupu 

jsem se pokusila stručně popsat na příkladu Dona Quijota. Ačkoliv se na první pohled může 

v dílčích aspektech zdát, že Cervantes ve svém nejslavnějším románu navazuje na karneval tak, 

jak je popisován u Rabelaise, v kontextu své doby a tehdejší literatury mají dané kapitoly již 

odlišný význam.  

Sancha Panzu není možné zredukovat na karnevalové tělo a protipól k donu Quijotovi 

coby parodii na rytířské romány. Charakteristika Sancha Panzy je mnohem složitější 

a komplikuje se právě i posunem v době a myšlení, které se událo od Rabelaise k Cervantesovi. 

Jak bylo uvedeno výše, nutno ale zároveň zdůraznit, že Bachtin Cervantese ani Dona Quijota 

detailně nezpracovává. Spíše se ukazuje, že jeho vlivný koncept karnevalové kultury měl 

                                                 
84 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 582.; „Po pravdě řečeno, ta dívčina je opravdu jako perla východní; podíváte-li se na ni s pravé 

strany, je vám krásná jako luční kvítí, ale s levé strany už není tak hezká, protože přišla o jedno oko při neštovicích; 

obličej má ovšem od té doby celý dolíčkovatý, ale třeba je těch dolíčků víc než dost, ti, kdož se za ní plaší, vždycky 

říkávají, že prý to nejsou důlky, ale hroby, kde se duši nevímkolika milenců sladce dřímá. A jak vám je ta dívka 

čistotná! Aby si nezašpinila tvář, hledí nosem, jak se říkává, přímo do nebe a jako by vám jí věčně někam utíkal; 

a přece je to děvče jako lusk, protože má velká ústa, a kdyby jí nechybělo deset či dvanáct zubů a stoliček, mohla 

by třeba i o prvenství závodit se ženami, které mají pěkně souměrný chrup, a možná že by nad nimi zvítězila. 

O jejích rtech se však rozpovídat nemohu, protože jsou tak tenké a jemné, že kdyby bylo možno rty takhle navíjet, 

z těch jejích by měl člověk, na mou věru, pořádné klubíčko. Mají však dočista jinou barvu, než rty zpravidla mívají: 

hrají vám do modra, do zelena a do fialova, nu, jak povídám, je to učiněný zázrak.“ CERVANTES SAAVEDRA, 

Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1955, s. 999. 
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takový ohlas a stal se ve své době natolik originální, že mnozí jím inspirovaní badatelé 

rezignovali na kritické zhodnocení dané práce a s nadšením hledali rabelaisovsky karnevalové 

prvky u Cervantese, aniž zkoumali, natolik je taková intepretace adekvátní vzhledem 

k rozdílnému zázemí, době i okolnostem obou autorů. Mezi ně patří i Augustin Redondo, který 

ve zmíněných článcích anachronicky vztahuje Cervantese směrem k Rabelaisovi. 

S odstupem času se ukazuje, že literární historikové, mezi něž patří i Jesús G. Maestro, 

se od hledání karnevalových motivů a smíchové kultury u Cervantese a Dona Quijota odvracejí, 

ne-li je přímo kategoricky popírají. Ačkoli nám například dílčí motivy jako popis hostiny na 

fiktivním ostrově Barataria mohou připomínat karnevalové veselí, z kontextu čtenář záhy 

poznává, že nikdo z hostiny včetně Sancha nic neochutná a karneval se nekoná. Místo toho se 

před čtenářem odehrává sofistikované divadlo, které původně zesměšňovaného Sancha Panzu 

nasvěcuje jako charakterní postavu, která místo smíchu vzbuzuje obdiv. A právě zde nám 

Cervantes ukazuje, že věci nejsou takové, jak se na první pohled jeví, a že ne všechno, co 

karneval připomíná, skutečně karnevalem je. 
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3 Foucaultův Don Quijote na švu epoch 

V roce 1966 publikoval francouzský filosof Michel Foucault (1926–1984) knihu Slova a věci 

s podtitulem Archeologie humanitních věd. Zatímco Šklovskij zkoumal (nejen) na Donu 

Quijotovi způsoby a druhy tvoření literárního textu, nato se Bachtin a jeho následovníci 

v Cervantesově románu zabývali popisem dílčího rysu souvisejícího s karnevalovou 

a smíchovou kulturou, Foucault se pokusil (mimo jiné) na dobrodružstvích dona Quijota odkrýt 

proměnu evropského duchovního života, přesněji popsat „strukturu“ doby a nástroje, které pro 

orientaci a fungování v ní člověk a společnost užívá. V tomto ohledu byl co do přístupu 

Foucault považován za „součást širšího strukturalistického hnutí“.85 Jan Patočka již v roce 1967 

o Foucaultově přístupu v pojednávané knize napsal: 

Filosofie jako antropologie, jako otázka po člověku, jeho podstatě, umožňující 

pochopit všecko, s čím se člověk setkává, co jej zajímá a nese, stala se nám 

v poslední době něčím takřka samozřejmým. Na čem založit radikální reflexi, 

k čemu ji zaměřit, ne-li k člověku, k této jediné jistotě, která nám zbyla po 

zmizení bohů a po smrti Boha […].86  

Patočka chápe Foucaultovu metodu jako srovnávací studium duchovního života a prostředí, 

které se zaměřuje na prostředky vyjadřující řád. Vzniká tím tak popis „epistemologického 

pole“, v němž se následně utvářejí pojmy, teze, teorie a systémy dané epochy.87 Foucaultovým 

cílem je tedy postihnout a zanalyzovat strukturu koncepce věcného řádu, který je příznačný pro 

jistou historickou epochu; chce pochopit nástroje, které uspořádávají schéma dané doby.88 

Slovenský filosof a překladatel Miroslav Marcelli však upozorňuje, že Foucault ve Slovech 

a věcech nepoužil termín „struktura“ na žádném místě a strukturalistickou metodu 

i formalismus odmítl.89 Podle Marcelliho je Foucaultovým hlavním úsilím „se proměnit“: 

Stať sa iným – to je podnet na starostlivé preverovanie predstáv o sebe samom, 

na revízie vier, zásad a odhodlaní, z ktorých bola – vždy len dočasne – scelená 

vlastná identita.90 

                                                 
85 BARTOŠEK, Pavel. „O smrti člověka vraždě dějin“. In A2 [online], č. 39, 2007 [cit. 2021-11-29]. Dostupné 

z https://www.advojka.cz/archiv/2007/39/o-smrti-cloveka-a-vrazde-dejin 
86 PATOČKA, Jan. „Slova a věci. Rozbor antropologické epochy evropského myšlení v ‚archeologii‘ Michela 

Foucault“. In PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy II. Co je existence: publikované texty z let 1965–1977. 

Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 528. 
87 Srov. PATOČKA, Jan. Op. cit., 2009, s. 531. 
88 Srov. PATOČKA, Jan. Op. cit., 2009, s. 532. 
89 Srov. MARCELLI, Miroslav. Michel Foucault alebo stať sa iným. Bratislava: Kalligram, 2005, s. 15–16. 
90 MARCELLI, Miroslav. Michel Foucault alebo stať sa iným. Bratislava: Kalligram, 2005, s. 20. 

https://www.advojka.cz/archiv/2007/39/o-smrti-cloveka-a-vrazde-dejin
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A právě pro zkoumání a ilustraci předělového posunu, jinakosti v myšlení a přístupu ke světu 

na konci 16. století Foucault sahá po literatuře a umění, kde se téma nového, jiného či odlišného 

projevuje, v Donu Quijotovi nevyjímaje. 

3.1 Hledání „jiného“ na příkladu Dona Quijota 

Jakým způsobem Foucault Cervantesův román čte a ke kterým závěrům dochází? Lze s jeho 

úvahou souhlasit vzhledem ke španělské literární historii a vzhledem k celému románovému 

kontextu? V závěrečné kapitole se pokusím Foucaultovu interpretaci Dona Quijota představit 

a promýšlet ji opět ve vztahu k španělským výkladům a k originálu.  

Foucault v předmluvě Slov a věcí uvádí, že původem celé studie je jistý text Jorgeho 

Luise Borgese. Z popisu vzápětí implicitně vyplývá, že se jedná o Fantastickou zoologii 

(1957).91 Borgesova kniha není zvláštní pouze svým obsahem, v němž se líčí a charakterizují 

bizarní stvoření vymyšlená člověkem, ale také zvoleným způsobem klasifikace. Fikční text 

dovoluje Borgesovi stvořit nevšední a pro Evropana „jiné“ řazení, které vychází ze 

svobodné tvůrčí imaginace. Zkušenost s Borgesovým textem vede Foucaulta k zobecňující 

úvaze přesahující fikční svět literatury: 

Na akom „stole“, podľa akého priestoru totožností, podobností a analógií sme si 

navykli rozdeľovať toľko rozličných a rovnakých vecí? Aká je táto súvislosť, 

ktorá zrejme nie je ani určená apriórnou a nevyhnutnou postupnosťou, ani 

vynútená bezprostredne zmyslovými obsahmi.92 

Foucault tyto i další otázky rozpracovává a na příkladech z umění a literatury odhaluje 

struktury, které v daných obdobích fungují, včetně nastávajících zlomů a způsobů 

zapříčiňujících proměnu daného období. Renesanční myšlení obecně řečeno vytvářelo mezi 

znakem a označovanou věcí vztah podobnosti, který se opíral o pojetí přírody coby rozsáhlého 

celku věcí, který je třeba umět číst.93 Takovou analogii mikrokosmu a makrokosmu čteme 

například u dobového astrologa a alchymisty Paracelsa (1493–1541), který v knize Liber Azoth 

sive de ligno et linea vitae píše: 

                                                 
91 Kniha nejprve vyšla v roce 1957 pod názvem Manual de zoología fantástica (Příručka fantastické zoologie), 

poté v roce 1967 a 1969 doplněná verze s finálním titulem El libro de los seres imaginados (Kniha imaginárních 

bytostí). Foucault tak vzhledem k publikaci svého textu vycházel z prvního vydání Fantastické zoologie. 
92 FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária Marcelliová, 

Bratislava: Kalligram, 2000, s. 11. 
93 Srov. HRBATA, Zdeněk. „Michel Foucault: Slova a věci. Archeologie humanitních věd“. In Macura, Vladimír 

(editor původního vydání), Jedličková, Alice (editorka přepracovaného vydání). Průvodce po světové literární 

teorii 20. století, Brno: Host 2012, s. 243. 
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Za prvé je tedy třeba ukázat knihu, v níž je písmo tajemství napsáno viditelně, 

poznatelně, uchopitelně a výslovně, a že člověk vše, co touží zvědět, nalezne 

napsané Božím prstem v této a právě takové knize, a jinak se to už v žádné knize 

nikdy nenajde. Všechny ostatní knihy zůstávají proti této knize, pokud je správně 

čtena, jen mrtvými literami. To vše nemáme tedy chápat a hledat v žádné jiné 

knize, jedině v člověku, ten je ta kniha, v níž jsou zapsána všechna tajemství.94 

Zatímco pro renesanci byla tato podobnost základem poznání, v 17. století se myšlenky 

univerzální analogie začínají zpochybňovat a během 18. století se stávají předmětem 

podezření.95 Jan Patočka danou proměnu shrnuje těmito slovy: 

Na vývoji jazykozpytu pozorujeme tak nejlépe smysl těchto archeologických 

proměn: v 16. století jsou věci samy slova, v klasickém věku slova a věci se 

rozestupují a paralelizují, v 19. století se slova sama stávají jistou věcí mezi 

jinými věcmi.96 

Naopak posun k „jinému“ typu myšlení lze ilustrovat na spisech francouzského filosofa 

a matematika Reného Descartesa (1596–1650), který již o přírodě uvažuje jako o hmotě 

podléhající zákonům: 

Přírodou tu v žádném případě nemíním nějakou bohyni či jinou pomyslnou sílu, 

nýbrž […] tohoto slova užívám výhradně pro označení látky samotné.97 

U Descartesa se člověk vyděluje z makrokosmu svým vztahem k přírodě a posunuje se ke 

konceptu člověka coby pána přírody, který se k ní staví jako ke hmotě, jež otevírá příležitosti 

poznání výhradně skrze fyzikální pozorování. Pokud v návaznosti na téma diplomové práce 

vztáhneme výše popsanou tendenci i na rytířské romány a Dona Quijota, lze říct, že zatímco 

rytířské romány představují svět ekvivalence slov a věcí, dobrodružství dona Quijota již 

odkrývá nastupující Foucaultem pojmenovaný tzv. klasický věk, v němž se slova a věci od sebe 

vzdalují a kde již podobnost přestává platit. 

Foucault se Donem Quijotem zabývá ve třetí kapitole Slov a věcí právě v souvislosti 

s tématem reprezentace. Zaměřuje se však výhradně na postavu dona Quijota. Ten podle něj 

symbolizuje hranici, kde končí tehdejší hra podobností a znaků. Hrdina se zastavuje před všemi 

                                                 
94 PARACELSUS. Liber Azoth sive de ligno et linea vitae, Ges. Werke, sv. X, app. I, s. 3. Překlad užitý filosofem 

Ondřejem Švecem při přednášce Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta na FF UK, zimní semestr 

2021/2022. 
95 Srov. PATOČKA, Jan. „Slova a věci. Rozbor antropologické epochy evropského myšlení v ‚archeologii‘ 

Michela Foucault“. In PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy II. Co je existence: publikované texty z let 1965–

1977. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 533–533. 
96 PATOČKA, Jan. Op. cit., 2009, s. 536. 
97 DESCARTES, René. Traité du Monde, kap. VII., éd. Alquié, t. I, p. 349. Překlad užitý filosofem Ondřejem 

Švecem při přednášce Myšlenkový svět novověku od Koperníka po Kanta na FF UK, zimní semestr 2021/2022. 
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známkami podobnosti a hledá analogie k rytířským románům. Celé jeho bytí je totiž řečí, 

textem, již popsaným příběhem.98 Don Quijote již z počátku knihy žije diskursem rytířských 

románů, a to nejen v souvislosti s hledáním podobností, ale také přímo skrze jazyk, kterým se 

obrací k okolí. Zde lze na Foucaulta navázat a ocitovat slova dona Quijota, například při hovoru 

s děvečkami u hospody během druhé kapitoly prvního dílu: 

Non fuyan [vyznačila PJ] las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, 

ca a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle [vyznačila PJ] 

a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias 

demuestran.99 

Úryvek ilustruje Quijotovo čtení bezprostředního okolí optikou rytířských románů a v jeho 

projevu se zrcadlí dobová španělština, která se v takové formě objevovala právě v rytířských 

románech. Pozice konsonantu f z citovaného úryvku však již byla v Cervantesově době 

zastaralá a souhlásku nahradil konsonant h.100 Hispanista Ángel Rosenblat se zabýval studiem 

jazykového zpracování Dona Quijota a prostředků, kterými Cervantes dosahuje různosti 

jednotlivých jazykových projevů. Rosenblat poukazuje na to, že každý jazykový diskurs 

v románu má svůj styl.101 Don Quijote tedy v této fázi přemýšlí optikou rytířských románů 

a tato skutečnost se odráží ve slovech, jimiž se snaží pojmenovat své okolí. 

Foucault dále rozvíjí charakteristiku dona Quijota a zpřesňuje svůj výklad, tedy že don 

Quijote se rytířským románům chce podobat, protože je musí dokázat. Čtené se přitom již 

nepodobá viditelným jsoucnům.102 Tento fakt lze skutečně vztáhnout například na údaj z první 

kapitoly, kde se čtenář dozvídá, že don Quijote ve své současnosti nemá žádné brnění, ale před 

výjezdem čistí zbroj po svých pradědečcích, která už mnoho staletí stála zapomenuta v koutě.103 

Don Quijote se dle Foucaulta snaží dokázat pravdu rytířských románů, snaží se naplnit znaky 

                                                 
98 Srov. FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária 

Marcelliová, Bratislava: Kalligram, 2000, s. 61. 
99 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2021-11-30] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm Překlad: „Neprchejte, milostivé dámy, a nebojte 

se urážky, neboť moje povolání a řád rytíře nedovolují mi činiti příkoří nikomu, tím méně tak vznešeným pannám, 

jak patrno z vašeho zevnějšku.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la 

Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: Odeon, 1966, s. 20. Pro srovnání také překlad Zdeňka Šmída: „Neprchejtež, 

vznešené dámy, aniž se obávejte pohany, neboť řád rytířský, k němuž se hlásím, nedovoluje, ba zapovídá 

ubližovati komukoliv, natož pannám tak urozeným, jak je u vás na první pohled patrno.“ CERVANTES 

SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 150. 
100 ROSENBLAT, Ángel. La lengua del "Quijote". Madrid: Gredos, 1971, s. 27. 
101 ROSENBLAT, Angel. „La lengua de Cervantes“. In Suma cervantina. Eds. Avalle-Arce, Juan Bautista – Riley, 

Edward C. London: Tamesis, 1973, s. 347. 
102 Srov. FOUCAULT, Michel. Op. cit., 2000, s. 62. 
103 Srov. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. 

Praha: Odeon, 1966, s. 17.; CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. 

Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 145. 
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z rytířských knih. Znaky přitom jako by spaly a Quijote se je svými dobrodružstvími snaží 

probudit. Proto se stáda, služky a hostince proměňují na zámky, dámy a armády. Analogie však 

pokaždé selže a slova rytířských knih zůstávají prázdná.104 Pro Foucaulta představuje 

Cervantesův román odklon od renesančního vidění světa: 

Don Quijote načrtáva negatív renesančného sveta; písmo prestalo byť prózou 

sveta; podobnosti a znaky už nie sú viazané svojou starou dohodou; príbuznosti 

sklamú, menia sa na preludy a blúznenie; veci tvrdošijne zotrvávajú vo svojej 

ironickej identite: sú už iba tým, čím sú; slová bezcieľne blúdia bez obsahu, bez 

podobnosti, ktorá by ich mohla zaplniť; už neoznačujú veci; spia v prachu medzi 

listami kníh.105 

Foucault tak vlastně odebírá jazyku rytířských románů moc při konfrontaci s realitou, kterou 

zažívá don Quijote při své cestě. Zároveň úvahu o Cervantesově románu uzavírá s tím, že jazyk 

jako takový přece jen nezůstává úplně bezmocný. Mění se však jeho schopnosti, a to konkrétně 

ve druhém dílu Dona Quijota, kde se obě postavy, Quijote a Sancho, potkávají s lidmi, kteří 

četli první díl a oba hrdiny poznávají. Foucault setkání chápe jako střídání rolí: jestliže v prvním 

dílu plnily rytířské romány funkci předobrazu, pak nyní se jím pro dona Quijota stává první díl 

jeho vlastních dobrodružství. Don Quijote tedy dle Foucaulta ve druhé části už nenapodobuje 

rytířské romány, ale vlastní knihu, v níž figuruje jako hlavní postava. Jazyk se tedy od 

zpřetrhání slov a věcí ocitá v osamělé suverenitě, aby se nakonec mohl vrátit jako literatura.106 

A možná v tomto bodě vztahuje Foucault pomyslně Dona Quijota k Borgesově světu, kde se 

v literatuře uskutečňuje nové a nevšední uspořádání tradičně zaběhlých a zvykem ustrnulých 

věcí. 

Proti Foucaultově předestřené interpretaci a závěrům z ní vyvozených je však možné 

vznést dvě námitky, které se pokusím rozvést. 

Zaprvé, ve druhém dílu Dona Quijota se skutečně objevují postavy, které následně rytíře 

a zbrojnoše poznávají z četby prvního dílu románu. Otázkou však je, proč se tak děje, v jakých 

konkrétních podobách se s tímto autoreferenčním motivem v románu setkáváme a jak téma 

může souviset s pokračováním Dona Quijota, které rok před vydáním Cervantesova vlastního 

druhého dílu publikoval neznámý, pseudonymní autor zvaný Avellaneda? 

A zadruhé, neodhaluje Foucaultova esej založená výhradně na vyobrazení postavy dona 

Quijota jen část interpretace, kterou Cervantesův román ve své celistvé podstatě nabízí? 

                                                 
104 Srov. FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária 

Marcelliová, Bratislava: Kalligram, 2000, s. 62. 
105 Srov. FOUCAULT, Michel. Op. cit., s. 62. 
106 Srov. FOUCAULT, Michel. Op. cit., s. 63. 
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Španělský filosof José Ortega y Gasset publikoval již v roce 1914 Meditace o Quijotovi, v nichž 

mimo jiné uvádí: 

Omyly způsobené tím, že se o donu Quijotovi uvažovalo naprosto izolovaně, 

jsou skutečně groteskní. Jedni nám s roztomilou starostlivostí kladou na srdce, 

abychom nebyli dony Quijoty, jiní nás v souladu s nejnovější módou vyzývají 

k absurdní existenci plné přepjatých gest. Pro jedny i pro druhé jako by tu 

Cervantes nikdy nebyl. Ovšem Cervantes přišel na svět právě proto, aby naši 

duši přes tento dualismus přenesl. Jedince můžeme pochopit jedině 

prostřednictvím jeho druhu […] Takže individuum don Quijote je jedincem 

druhu Cervantes […] A nemám přitom na mysli Cervantese zajatého v lázních 

Alžíru, žijícího svůj vlastní život, nýbrž Cervantese, jak se zpřítomňuje ve své 

knize.107 

V souvislosti s Foucaultovou dobou a tendencemi v literární vědě a filosofii, jako byla 

například smrt autora (stejnojmenný text Rolanda Barthese vyšel v roce 1967, ale i u Foucaulta 

je tato tendence zřejmá například důrazem na postavu dona Quijota), můžeme Ortegovo 

uvažování parafrázovat: text lze pochopit jedině prostřednictvím kontextu. Postava dona 

Quijota představuje kousek textu, který tvoří součást širších souvislostí, tedy dobrodružství 

a interakcí s dalšími postavami, a tudíž textu jako celku. V následující podkapitole se uvedené 

námitky pokusím rozpracovat a podrobněji upřesnit. 

3.2 Pokračování Dona Quijota: posun doby, nebo reakce na Avellanedu? 

Foucault ve Slovech a věcech zcela jasně nepopisuje vztah mezi prvním a druhým dílem Dona 

Quijota. Jak bylo uvedeno výše, zatímco první díl podle něho tematizuje problém renesančního 

světa, kde se slova a věci rozcházejí, druhý díl odhaluje novou schopnost jazyka na postavě 

dona Quijota. Ten podle Foucaulta už nepředstavuje pouhý znak v konfrontaci s rytířskými 

romány a světem, ale stává se skutečností skrze literární zpracování, které se v druhém dílu 

explicitně zmiňuje.108 Pozoruhodné je, že Foucault přistupuje k prvnímu dílu Cervantesova 

románu, jako by don Quijote chodil po skutečném světě, kde zaměňuje mlýny za obry a stáda 

ovcí za vojska. Don Quijote však již od první stránky propisuje svůj příběh do další roviny 

románu a právě kontext celého prvního dílu čtenářům odhaluje toto vrstvení fikce, které se však 

pro Foucaulta realizuje až druhým dílem. Je možné skutečně hovořit o pouhém vztahu 

rytířských románů a jakéhosi neurčitě pojímaného světa? Čtenář se totiž konfrontuje se světem 

rytířských románů skrze Quijotovu subjektivní a selektivní čtenářskou recepci, dále 

                                                 
107 ORTEGA Y GASSET, José. Meditace o Quijotovi. Přel. Martina Mašínová. Praha: Host, 2007, s. 25. 
108 Srov. FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária 

Marcelliová, Bratislava: Kalligram, 2000, s. 61–63.  
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s Quijotovou okolností, tedy fikčním světem plným postav a dobrodružství, a nakonec 

s celistvým horizontem románu, který se vyjeví pouze a výhradně čtenářům (tehdy případně 

i posluchačům). 

Jak bylo výše uvedeno, Foucault tvrdí, že don Quijote následně v druhém dílu musí být 

věrný své vlastní knize, tedy prvnímu dílu a svým činům. Zde je ale třeba zmínit, že Quijote 

první díl o sobě samém nikdy nečetl, jak tedy může opustit přečtené rytířské romány a řídit se 

knihou o sobě? Domnívám se, že don Quijote i ve druhém dílu stále navazuje na svoji původní 

četbu rytířských románů, která je však podrobována postupně slábnoucí paměti a také 

perspektivám ostatních postav. Foucault na počátku úvahy o vztahu dona Quijota a písma říká: 

Kniha je skôr jeho povinnosťou, ako jeho existenciou. Ustavične do nej musí 

nahliadať, aby vedel, čo robiť a čo povedať a akými znaky ukázať sebe samému 

i ostatným, že má úplne rovnakú povahu ako text, z ktorého vzišiel.109 

V souvislosti s Foucaultovými slovy je třeba dodat, že don Quijote četl rytířské romány před 

svou vůbec první výpravou (na cestě je zatím sám bez Sancha Panzy), poté už se četba 

neopakuje a on čerpá výhradně ze své paměti, případně pak z vyprávění ostatních, kteří mluví 

o knize zaznamenávající jeho činy. 

V rámci vztahu mezi prvním dílem a pokračováním je navíc velmi důležité brát na 

vědomí, že se zde tematizuje skutečná událost, která referuje k Cervantesově historické 

okolnosti, a ovlivňuje tak stavbu druhého dílu Dona Quijota. Roku 1614, pravděpodobně 

v červenci, vyšla v Tarragoně u Felipeho Roberta kniha Druhý díl důmyslného rytíře dona 

Quijota de la Mancha (Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha) 

prezentující se jako dílo jistého Alonsa Fernándeze de Avellanedy. Španělská literární historie 

dnes uvádí, že Cervantes napsal druhý díl deset let po vydání první části (1605; 1615), ale že 

již patrně kolem roku 1613 začal pracovat na pokračování.110 Z četby druhého dílu přitom víme, 

že poprvé se zmínka o „falešném Donu Quijotovi“ objevuje až v LIX. kapitole. Rytíř i zbrojnoš 

se setkávají se dvěma muži – donem Juanem a donem Jeronymem –, kteří rozpoznávají oba 

hrdiny a vzápětí jim sdělují, co obsahuje Avellanedovo pokračování. Don Quijote a Sancho 

přitom mají cestovat do Zaragozy. Jeden ze zmíněných mužů jim vzápětí sděluje, že právě 

v Zaragoze falešný don Quijote prohrává turnaj, proto Quijote následně mění plán své cesty 

a ubírá se místo do Zaragozy na rytířský turnaj do Barcelony: 

                                                 
109 FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária 
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Tázali se ho, kam má v úmyslu cestovat. Odvětil, že do Zaragozy, aby se účastnil 

klání v brnění, které tam každého roku bývá pořádáno. Don Juan mu řekl, že ona 

nová historie vypráví, jak don Quijote, ať je to kterýkoliv z nich, byl v Zaragoze 

na turnaji prstencovém, chudém na vynalézavost, skoupém na rytířská hesla, 

chudičkém na kroje, ale bohatém na hlouposti. „Z toho důvodu,“ odpověděl don 

Quijote, „nevkročím tedy nohou do Zaragozy a tak celému světu objevím 

prolhanost nového autora; lidé uvidí, že já nejsem tím donem Quijotem, o kterém 

on mluví.“ „To uděláte velmi dobře,“ pravil don Jeronym; „ostatně jiný turnaj je 

pořádán v Barceloně a tam bude moci pan don Quijote ukázat svou cenu.111 

Jestliže tedy Cervantesův don Quijote v druhém dílu v citovaném úryvku upustí od svých 

záměrů na základě „falešné“ knihy o sobě, nemusí to ještě nutně vypovídat o nové povaze 

jazyka tak, jak interpretuje posun mezi díly Foucault, nýbrž se zde tematizuje specifická 

historická událost, a to fakt, že před Cervantesovým druhým dílem vzniklo pokračování 

dobrodružství dona Quijota od neznámého autora, vůči němuž se Cervantes vymezuje. Postavy 

druhou knihu přímo komentují a Quijote se rozhoduje, že změní původní plány. 

Na uvedeném příkladu spíše vidíme, že se zde nakládá se specifickou historickou aluzí 

na reálně vydané pokračování Dona Quijota, které nenapsal Cervantes. Tento motiv tedy přímo 

neodhaluje posun doby, ale spíše odkazuje k dříve vydanému pokračování Dona Quijota od 

tzv. Avellanedy. 

Lze shrnout, že druhý díl tematizuje jak zmíněný vztah k „falešnému“ pokračování, tak 

návaznost k prvnímu dílu od Cervantese. Na rozdíl od Foucaulta se ale domnívám, že don 

Quijote i během druhého dílu stále čerpá ze své četby rytířských románů, přičemž zároveň ví, 

že vyšla kniha o jeho dobrodružstvích. O její existenci ho informuje Sancho hned ve druhé 

kapitole druhého dílu: 

Včera večer se vrátil syn Bartolomé Carrasca, který studoval v Salamance a stal 

se bakalářem; šel jsem ho uvítat a tu mi vyprávěl, že příběhy Vaší Milosti jsou 

již napsány v knihách pod názvem: „O důmyslném rytíři donu Quijotu de la 

                                                 
111 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 646. U Zdeňka Šmída: „Oba páni se ho potom ještě otázali, kam že ještě má tentokráte namířeno. 

Odpověděl jim, že do Zaragozy, kde se hodlá zúčastnit turnajů v plné zbroji, které se tam konávají každý rok. Don 

Juan mu hned řekl, že se v této nedávno vydané historii hovoří o tom, jak si don Quijote – ať už kterýkoliv – zajel 

do města Zaragozy a bojoval na kolbišti spolu s jinými rytíři o prsten, a že prý je to všechno pracně vysoukáno 

bez vynalézavosti a celý ten výjev, hýřící vskutku prostoduchostí, je chudinký stylem, a co se odění a kroje týká, 

ještě tisíckrát chudší. ‚Když je tomu tak,‘ odvětil don Quijote, ‚nevkročím do Zaragozy a před tváří světa odhalím 

lež tohoto novopečeného letopisce, takže každý ihned pozná, že nejsem ten don Quijote, o kterém vypravuje on.‘ 

‚To je skvělý nápad!‘ poznamenal don Jeronym. ‚Vždyť jsou přece turnaje i v Barceloně, a tam tedy může pan 

don Quijjote ukázat všechnu svoji chrabrost.‘.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don 

Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, 

s. 1105. 



51 

Mancha,“ a říká, že se v nich mluví i o mně, a pod mým vlastním jménem, jako 

o Sanchu Panzovi […].112 

Don Quijote četl (nejen) rytířské romány, ale první díl o svých a Sanchových dobrodružstvích 

se mu ani nedostává do rukou, o vydání a obsahu se podrobněji dozvídá zprostředkovaně od 

dalších postav během třetí a čtvrté kapitoly druhého dílu. 

Cervantes ve svém pokračování intertextuálně odkazuje na svoji první knihu o donu 

Quijotovi, avšak ještě během druhého dílu vychází pokračování od Avellanedy, a proto 

Cervantes reaguje na skutečnou historickou událost, která celou konstrukcí románu i fikcí 

zamíchá.113 Je tedy otázkou, jak vlastně druhý díl vystihuje novou povahu jazyka a doby, pokud 

víme, že ji ovlivnila mimo jiné konkrétní historická skutečnost, která je čistě specifická 

a lokální. 

Jak již bylo uvedeno, Foucault interpretuje pouze postavu dona Quijota, čímž se zbavuje 

celkového kontextu. Postava dona Quijota sice opravdu evokuje rozpad renesančního světa, ale 

don Quijote není v románu sám. Platí tedy Foucaultova úvaha o rozpadu podobnosti mezi 

slovem a věcí, pokud vezmeme na vědomí i další postavy spolu s vyzněním celých příběhů? 

K tomu můžeme opět ocitovat slova Ortegy y Gasseta: 

Měli bychom se tudíž pokusit odpoutat svůj pohled od dona Quijota a obrátit jej 

ke zbytku díla, abychom z jeho rozlehlého povrchu získali širší a jasnější pojem 

o cervantesovském stylu, jehož je hidalgo z Manchy pouze partikulární 

kondenzací.114 

V závěrečné podkapitole se pokusím naznačit, že Cervantesovo dílo nekončí u vyobrazení krize 

renesančního světa, ale tematizuje i jistý ideál. 

3.3 Navázání ztraceného vztahu slov a věcí coby společná dohoda postav 

Foucault prostřednictvím postavy dona Quijota popisuje stav, kdy se podobnost slov a věcí 

rozpadá. Na postavu nahlíží odděleně, zaměřuje se především na Quijotovy skutky a ve studii 

vnímá hlavního hrdinu v konfrontaci se světem, kterým se patrně myslí manchský kraj, ten 

                                                 
112 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 
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114 ORTEGA Y GASSET, José. Meditace o Quijotovi. Přel. Martina Mašínová. Praha: Host, 2007, s. 25. 
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nicméně Foucault nijak nespecifikuje. Literární svět manchského kraje a postavy v něm jsou 

ale ve své podstatě další vrstvou fikce, s níž se Quijote konfrontuje. Z Foucaultova popisu se 

však zdá, jako by byl samozvaný rytíř při své cestě úplně sám, respektive Foucaultovo hledisko 

zaměřuje postavu a její konání a staví ji do opozice vůči nijak nedefinovanému světu. Jako by 

Quijote bloudil světem, v němž se vlastně pohybuje i Foucault, tedy jakýsi obecný koncept 

světa, v němž zmiňovaná podobnost slov a věcí již dávno není reálná. 

Pro Foucaulta představuje postava dona Quijota snahu o uplatnění slov z literárních 

fikcí v tomto (společném?) obecném konceptu světa: 

Sám sa podobá znakom. So svojou dlhou, ako písmeno chudou postavou akoby 

práve vybehol z pootvorenej knihy.115 

Alonso Quijano se stává donem Quijotem z vlastního přesvědčení na základě četby rytířských 

románů. V jaké okolnosti ale žije Alonso Quijano, tedy kam don Quijote vyběhl? Foucault 

Quijota vlastně vystřihuje z kontextu a vytváří z něho osamělou postavu, která se ocitá proti 

větrným mlýnům a stádům ovcí, které považuje za obry a vojska. Pozoruhodné je, že také 

Ortega chápe postavu obdobnou, ale pro tuto práci přesnější metaforou: 

V dálce, sama na rozlehlé manchské pláni, ohýbá se dlouhá postava dona Quijota 

jako otazník; jako by střežila španělské tajemství, nejednoznačnost španělské 

kultury.116 

Pokud čteme postavu dona Quijota izolovaně od kontextu, foucaultovská interpretace 

o oddělení slov a věcí bude velmi dobře fungovat. Jestliže ale chápeme postavu jako součást 

svého okolí, s kterým se konfrontuje, ukazuje se postava dona Quijota skutečně jako otazník, 

který se možná podaří zodpovědět právě v souvislosti s dalšími postavami a románem jako 

takovým. Odpověď lze najít v konkrétním dobrodružství, tentokrát v souvislosti s příhodou 

o Mambrinově přilbě/míse, která se odehrává v kapitolách XXI a XXV prvního dílu a jejíž téma 

se nakonec uzavírá v kapitolách XLIV a XLV téhož dílu.117 

Don Quijote a Sancho Panza putují v dešti a po určité chvíli v dálce na cestě 

rozpoznávají blížící se postavu s předmětem na hlavě, který se místy blýská. A jelikož don 

Quijote, jak popisuje Foucault, hledá veškeré podobnosti z rytířských románů, vzápětí si lesklý 

                                                 
115 FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária 

Marcelliová, Bratislava: Kalligram, 2000, s. 61. 
116 ORTEGA Y GASSET, José. Meditace o Quijotovi. Přel. Martina Mašínová. Praha: Host, 2007, s. 59. 
117 O této tematice jsem již částečně pojednala v článku JURAČKOVÁ, Pavlína. „Mambrinova přilba“. In Eds. 

Marešová, Jaroslava –Vrátilová, Barbora – Sánchez, Juan Antonio. Svět Dona Quijota, Karolinum, 2018, s. 260–

269. Uvedená studie se však zaměřuje podrobněji na španělský kontext a španělskou literární historii. V diplomové 

práci se zaměřím na danou epizodu v souvislosti s Foucaultovou interpretací, přičemž některé poznatky z článku 

se objeví i zde v textu. 
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předmět spojí s bájnou Mambrinovou přilbou, která chránila svého majitele.118 Nepřekvapí 

tedy, že don Quijote chápe lesknoucí se předmět jako slavný atribut z rytířských románů. Jak 

se však vzdálenost mezi postavami postupně zkracuje, Sancho na druhou stranu rozeznává 

mužskou postavu nesoucí na hlavě jen něco blyštivého. Než však stačí předmět zcela rozpoznat, 

don Quijote se rozjede proti muži s cílem ukořistit Mambrinovu přilbu. Jakmile holič spatří 

podivnou postavu na koni, ulekne se a dá se na útěk. Don Quijote Mambrinovu přilbu získá 

a Sancho, který již předmět rozpoznal, poznamenává: „na mou duši, dobrá je to miska, stojí 

bratru bez smlouvání za reál“.119 V dané části příhody vznikají dvě perspektivy, dvě vidění 

tohoto předmětu – Quijotova vycházející z rytířských románů, jak bylo popsáno výše, 

a Sanchova, která vyplývá z jeho role v románu, tedy z optiky bez rytířských románů. V této 

fázi příběhu je Foucaultova interpretace stále platná. Quijote hledá analogii, která selhává jinou 

perspektivou Sancha Panzy. Dobrodružství zde však nekončí. 

O několik kapitol dál, konkrétně ve XXV. kapitole prvního dílu, se don Quijote k tématu 

přilby/mísy vrací a v rozhovoru se Sanchem říká: 

Y, así, eso que a ti te parece bacía de barbero me parece a mí el yelmo de 

Mambrino y a otro le parecerá [vše zvýraznila PJ] otra cosa.120 

Na větě je klíčové, že se v ní objevuje sloveso parecer (tj. „jevit se“, „zdát se“ či „připadat“). 

Cervantesův současník, španělský lexikograf Sebastián de Covarrubias (1539–1613) popisuje 

význam tohoto slova ve své práci Tesoro de la lengua castellana o española (Tezaurus jazyka 

kastilského či španělského, 1611). Podle něj sloveso parecer odráží dojem každého 

jednotlivého člověka, proto je natolik rozmanitý jako jejich vůle.121 Právě otázka vůle při 

jednání všech postav a při formování jejich postojů je v Cervantesově románu velmi důležitá. 

                                                 
118 V Boiardově Zamilovaném Rolandovi (I, IV) zabíjí Reinaldos de Montalbán maurského krále Mambrina 

a zmocní se jeho helmy. Podobná situace se odehraje také v Ariostově Zuřivém Rolandovi (XVIII), kde rytíř 

Dardaniel z Almonte přemůže Mambrina a rovněž získá jeho helmu. Srov. GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, 

Roberto. Cervantes’ Don Quixote. London: Yale University Press, 2015, s. 85. 
119 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 115.; Z. Šmíd: „Na mou duši, to je docela dobrá mísa a každý by za ni rád vyklopil osm stříbrných 

reálů.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. 

Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 115. 
120 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2021-11-30] Dostupné z 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm 

V překladu Černého: „A proto co se ti zdá být miskou holičskou, mně se zdá být přilbou Mambrinovou a jinému 

se to bude zdát opět jinak.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Op. cit., s. 147; u Zdeňka Šmída: „A tak to, 

co se tobě jeví jako obyčejná mísa bradýřská, mám já před očima jako slavnou přilbu Mambrinovu a třetí by v ní 

viděl zase něco docela jiného.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la 

Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 338. 
121 Viz COVARRUBIAS, Sebastián. Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: Turner, 1984, s. 853. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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Celá tematika se uzavírá ve XLIV. a XLV. kapitole prvního dílu, kde dochází k symbolickému 

slévání perspektiv. 

Don Quijote, Sancho a jejich přátelé i známí z cest se zrovna nacházejí v hospodě, kde 

se najednou objeví i okradený holič, který chce svoji mísu dostat zpátky. Přátelé dona Quijota, 

lazebník a farář, dále i Cardenio spolu s dalšími známými se postaví za dona Quijota a jeho 

vizi, že se jedná o Mambrinovu přilbu, tedy respektují a sdílejí jeho perspektivu. Nicméně 

ostatní nezasvěcení lidé naopak začnou hájit okradeného holiče, který se nechce smířit s tímto 

viděním. V této souvislosti jsou stěžejní Sanchova slova, prostřednictvím kterých se problém 

dvou odlišných perspektiv vyřeší. 

Stručně řečeno, don Quijote vidí Mambrinovu přilbu, Sancho naopak holičskou mísu. 

Tyto dvě rozdílné optiky se slijí v pojmu, kterým Sancho předmět pojmenuje: baciyelmo, tedy 

přilbomísa: 

Y si no fuera por este baciyelmo [zvýraznila PJ], no lo pasara entonces muy bien, 

porque hubo asaz de pedradas en aquel trance.122 

Rakouský hispanista Leo Spitzer v práci Perspectivismo lingüístico en el Quijote (Lingvistický 

perspektivismus v Donu Quijotovi, 1955) přichází s myšlenkou, že i pouhá změna sufixu ve 

slově může pozměnit perspektivu.123 Co pojem baciyelmo může symbolizovat? Pokud 

neexistuje lineárně daný vztah mezi slovy a věcmi, je možné se na něm dohodnout? A co 

Cervantesův román vlastně v tomto ohledu tematizuje? 

Španělský kulturní a literární historik Américo Castro publikoval v roce 1925 studii 

Cervantesovo myšlení (El pensamiento de Cervantes), která ovlivnila následující generace 

nejen španělských literárních historiků. Castro přišel s tezemi, které charakterizovaly 

Cervantesovo myšlení jako renesanční. Cervantesovi zde Castro přisuzuje obecné znaky 

renesančního uvažování, například důraz na smyslové poznání či téma dvojí pravdy vycházející 

z dokonalé opoziční harmonie (například Quijote–Sancho, historie–poezie, realita–sen ad.).124 

Castro k takovému přesvědčení dospívá analýzou a následnou syntézou celé Cervantesovy 

                                                 
122 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2021-11-30] Dostupné z 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm 

V překladu Václava Černého: „A kdyby nebyl měl tuto mísohelmu, byl by špatně pochodil, neboť kamení tehdy 

lítalo, jen pršelo.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. 

Václav Černý. Praha: Odeon, 1966, s. 302; u Zdeňka Šmída: „A nebýt téhle mísy-přilby, kdo ví, jak by to s ním 

bylo tehda dopadlo, protože kamení při té pračce lítalo, až Bůh bránil.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. 

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 

a umění, 1955, s. 562. 
123 SPITZER, Leo. Lingüística e historia literaria. Madrid: Gredos, 1968, s. 140. 
124 Srov. CASTRO, Américo. El pensamiento de Cervantes. Barcelona: Noguer, 1980. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
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tvorby, a to bez ohledu na různou uměleckou hodnotu jednotlivých Cervantesových děl, čímž 

však zastiňuje zjevný Cervantesův estetický i koncepční posun. 

Až roku 1971 se Castro v další studii od svých původních interpretací odklání 

a přiznává, že Cervantesův velký román, v němž se střetávají umělecké, morální a intelektuální 

tendence, by nemohl být vyjádřen v rovných liniích a symetrických figurách typických pro 

renesanci.125 Zde můžeme uvažování provázat a vztáhnout k Foucaultovi, který téměř současně 

s Castrem promýšlí úlohu Quijota v Donu Quijotovi. Jestliže postava dona Quijota dle 

Foucaulta vykresluje negativní stránku renesančního světa, neuskutečnitelný ideál o analogii 

slov a věcí, co pak představuje a tematizuje okolí Quijota, tedy další postavy a kontext? Právě 

vztah hlavního hrdiny a jeho kontextu se v Cervantesově románu stává jedním z klíčů pro 

porozumění. Jestliže je don Quijote symetrický, román naopak vystihuje komplexitu 

přicházející (barokní) doby, například jednotlivá dobrodružství se přelévají do dalších kapitol, 

ty mnohdy ani postupně nenásledují, ale k tématům se čtenář pročítá později a nečekaně. 

Otázkou tedy nyní je, na jakém základu vzniká nová jazyková realita baciyelmo/přilbomísa? 

A co tento pojem odráží? 

Stěžejní část obou dílů románu je vystavěna na rozmluvách mezi jednotlivými 

postavami. Jejich dialog přitom není objektivní a jednoznačně daný, odvíjí se od každé postavy 

a jejího sociálního a zeměpisného původu.126 Ve chvíli, kdy Sancho spojí perspektivu dona 

Quijota s tou svojí, se před čtenářem i ostatními postavami objevuje jméno, které v jejich světě 

neexistuje. Pojem baciyelmo/přilbomísa zrcadlí jakousi intimní realitu vznikající ze vztahu 

dona Quijota a Sancha Panzy: Sancho do svého vidění zahrnuje i vidění dona Quijota. Zdá se 

mu (le parece), že předmět může obsahovat i Quijotovu optiku, proto danou věc z vlastní vůle 

nazve neologismem. Každá postava z románu se nachází ve vlastním jazykovém poli a jen 

v konfrontaci s druhými se toto pole může narušit, a tím pádem změnit i obohatit. Jestliže je 

Sancho mnohokrát přesvědčován o existenci čarodějů a poučován o světě rytířských románů, 

je stejně tak don Quijote podrobován střetům s perspektivou ostatních postav a s jejich viděním 

reality.  

Cervantes před čtenářem líčí svět, kde sice v jednání dona Quijota symbolicky 

spatřujeme, že vztah mezi slovy a věcmi není analogický, že se nedá navázat, nicméně 

v konfrontaci s druhými je tu jistá naděje, že se na perspektivě můžeme dohodnout. 

Cervantesův román není v tomto ohledu skeptický či pesimistický, naopak pojem 

baciyelmo/přilbomísa může odrážet jistou naději. Naději, že pravda sice není jednoznačně 

                                                 
125 Více viz CASTRO, Américo. Cómo veo ahora el Quijote: estudio introducción a la edición de El ingenioso 

hidalgo don Quijote de La Mancha. Madrid: Altamira-Rotopress, 1971. 
126 GÓMEZ, Jesús. Don Quijote y el diálogo de la novela. Anales Cervantinos. 1990, vol. XXVIII, s. 38.  
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pevně daná, ale lze se jí dobrat pootevřením vlastní perspektivy a zahrnutím té druhé, čímž 

vzniká společná shoda. V tomto ohledu můžeme vystřízlivění dona Quijota v závěru druhého 

dílu chápat jako upuštění od neměnné pravdy rytířských románů. Stejně jako je Sanchova optika 

obohacována světem rytířských románů či vyprávěním dalších postav, je i don Quijote od 

počátku vystavován jiným realitám, což navíc umocňuje skutečnost, že během svých 

dobrodružství již rytířské romány nečte a neoživuje paměť, která časem slábne. 

Četba rytířských románů byla iniciačním bodem pro proměnu Alonsa Quijana na dona 

Quijota, nicméně od tohoto okamžiku až do konce celého příběhu již nevezme rytířský román 

znovu do rukou. Pevný řád jeho světa potulných rytířů se již neaktualizuje opakovaným čtením 

a don Quijote stále silněji naráží na jiné jazykové reality a perspektivy až do vystřízlivění na 

smrtelném lůžku. To dokládá také jazyk, kterým promlouvá ke svým přátelům v závěru druhé 

části románu. Zatímco na začátku doslova žije v rytířských románech a tento fakt se odráží 

i v jeho vyjadřování, v závěru knihy již mluví soudobou španělštinou a jeho pohled na rytířské 

romány se mění. Místo zastaralé slovesné formy facer již používá slovesný tvar hacer:  

¡Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho [zvýraznila PJ]! En 

fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de 

los hombres.127 

Ačkoli don Quijote v závěru druhé části románu umírá a odklání se od své víry ve 

svět rytířských románů, jeho perspektiva ovlivnila a stala se pravdou například pro Sancha 

Panzu, který nakonec sám přesvědčuje dona Quijota k další imitaci: 

Hleďte, nebuďte leniv, vstaňte s té postele a pojďme do polí, oblečení za pastýře, 

jak jsme si umluvili.128 

Myšlení dona Quijota a Cervantesovo zpracování dané látky zrcadlí dva momenty. První 

můžeme chápat společně s Foucaultem, tedy jako pokus o realizaci ideálu analogického vztahu 

                                                 
127 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de La Mancha. Ed. Francisco Rico a Joaquín Forradellas. 

[online] Barcelona: Crítica, 1998. [cit. 2021-11-30] Dostupné 

z https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm V překladu Černého: „Požehnán buď mocný Bůh, 
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CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 
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Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, 1955, s. 1204. 
128 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přel. Václav Černý. Praha: 

Odeon, 1966, s. 713; u Zdeňka Šmída: „Nepoddávejte se tomu, pane, tolik, vstaňte přece s lože a pojďme se toulat 

do polí v pastýřském šatě, jak máme spolu domluveno.“ CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Důmyslný rytíř 

Don Quijote de la Mancha. Přel. Zdeněk Šmíd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, 

s. 1206. 
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slov a věcí, což ztělesňuje postava dona Quijota, a druhý coby víru, že i přes tuto ztrátu 

nepropadá jedinec závrati a neocitá se sám vydělený proti světu. Cervantesův román čtenáři 

zrcadlí naději, že ztracený pevně daný vztah slov a věcí může být na základě dobré vůle 

realizován v podobě společné shody. Přičemž čtenář není dogmaticky ujištěn, že takový postoj 

je správný a kam postavy může přivést. 

3.4 Shrnutí 

Michel Foucault v knize Slova a věci o četbě Fantastické zoologie říká: „Tento Borgesov text 

vo mne dlho vyvolával smiech, no aj istú ťažko potlačiteľnú nevoľnosť.“129 Borgesovo nové 

a nezvyklé uspořádání imaginárních bytostí působí vtipně, ale zároveň způsobuje závrať. 

Cervantesův román ve svých čtenářích také dodnes vyvolává smích, ale nevolnost z nového 

uspořádání na ně obecně nepřenáší. Jestliže se zaměříme pouze na dona Quijota, ukáže se 

možná jako osamělý, vydělený a proti světu stojící jedinec. Proti světu, který neodpovídá jeho 

představě a v němž jeho představy v konfrontaci s okolím selhávají. Don Quijote se ale 

nenachází v románu sám, obklopují ho další postavy, které mu naslouchají, doprovázejí ho, bojí 

se o něho, jsou i tací, kteří mu nadávají, případně se s ním hádají a nesouhlasí s ním. Dialogická 

konfrontace je však pro postavy zárukou, že nejsou vyděleny, ale sdílejí společný prostor. 

Dalo by se říct, že Cervantesův román zrcadlí jeden z problémů moderního světa, otázku 

pravdy a jejího poznání. Jestliže renesanční představa o analogii selhává a nastupující nová 

doba se při tázání po pravdě postupně přesunuje k baroknímu skepticismu, chování dona 

Quijota a dalších postav symbolizuje jakousi naději. Naději, že pravda sice je fragmentární 

a ukryta někde mezi postavami, ale že záleží na vůli každého, zda se jí bude chtít dobrat. 

Cervantesův román není románem o jednotlivci, osamocení nebo o navždy ztracené pravdě, 

naopak pokud takovou prasklinu v evropském myšlení odkrývá, idealisticky pro ni hledá 

přemostění, doufá, že tam někde je, ačkoli explicitně tuto jistotu coby čtenáři nemáme. A pokud 

se ve Foucaultově době tato puklina už vyjevuje jako čirá propast, z níž jedinec může pociťovat 

závrať, to je už jiná otázka. 

  

                                                 
129 FOUCAULT, Michel. Slová a věci. Archeológia humanitních vied. Přel. Miroslav Marcelli a Mária 

Marcelliová, Bratislava: Kalligram, 2000, s. 9. 
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Závěr 

V předložené diplomové práci jsem se pokusila sledovat tři vybrané teoretické studie, které se 

Donem Quijotem zabývají z odlišných metodologických bází. Autorům těchto studií je však 

společné, že přistupují k Cervantesovu románu zvnějšku, nepocházejí ze španělského 

literárněhistorického prostředí. 

Viktor Šklovskij se ve studii „Jak je udělán don Quijote“ zabývá strukturou a formou 

Cervantesova románu. K textu přistupuje přes jazykové uspořádání, nechává stranou dobový 

kontext a opomíjí otázku překladu. Domnívám se, že jeho analýza implicitně odhaluje dva 

hlavní problémy formalistického přístupu. Zaprvé se Šklovského teorie pokouší přiblížit slovu 

a jazyku jako takovému, snaží se oddělit společenský kontext a text, ale analyzovaný jazyk pak 

není originální. Otázka role překladatele a možných významových nepřesností se nereflektuje. 

Zadruhé při interpretaci ponechává stranou historický kontext, přičemž smysl kapitoly hodnotí 

pouze skrze její formální uspořádání v románu. 

V Bachtinově práci věnované popisu karnevalové a smíchové kultury se Cervantes 

a Don Quijote zařazují k evropským literárním dílům, která v různé míře tematizují lidové 

karnevalové veselí coby kontrast k oficiální kultuře. V předložené kapitole jsem se pokusila 

ukázat, že tímto způsobem popsaná a Bachtinem charakterizovaná karnevalová kultura se odvíjí 

od historicko-společenského bádání, které má následně povahu syntézy. Bachtin zkoumá 

primárně Rabelaise, ale opírá se také o jeho předchůdce a autory, kteří dále následovali 

a u kterých rovněž upozorňuje na karnevalovou tematiku a principy smíchové literatury. 

Ačkoliv se na první pohled může v dílčích aspektech zdát, že Cervantes ve svém nejslavnějším 

románu navazuje na karneval tak, jak je popisován u Rabelaise, v kontextu své doby a tehdejší 

literatury mají dané kapitoly již odlišný význam. Zároveň je ale nutné zdůraznit, že Bachtin 

Cervantese ani Dona Quijota nezpracovává detailně. Spíše se ukazuje, že jeho vlivný koncept 

karnevalové kultury měl takový ohlas a stal se ve své době natolik originální, že mnozí badatelé 

jím inspirovaní rezignovali na kritické zhodnocení dané práce a s nadšením hledali 

rabelaisovsky karnevalové prvky u Cervantese, aniž zkoumali, zda má skutečně jejich předmět 

zájmu stejné zázemí, dobu i okolnosti, aby takto mohl být interpretován. Mezi ně patří 

i Augustin Redondo, který ve zmíněných článcích anachronicky vztahuje Cervantese směrem 

k Rabelaisovi. 

Michel Foucault se v knize Slova a věci zaměřuje na postavu dona Quijota, která se 

v jeho čtení ukazuje jako osamělý jedinec vydělený ze světa a stojící proti němu. Foucault tím 

ze své postmoderní perspektivy vystřihuje dona Quijota z kontextu románu. Jestliže renesanční 
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představa o analogii selhává a nastupující nová doba se při tázání po pravdě postupně přesunuje 

k baroknímu skepticismu, chování dona Quijota a dalších postav ale symbolizuje jistou naději. 

Don Quijote se totiž v textu nenachází sám, obklopují ho další postavy, které mu naslouchají, 

doprovázejí ho, bojí se o něho, jsou i tací, kteří mu nadávají, případně se s ním hádají 

a nesouhlasí s ním. Dialogická konfrontace je však pro postavy zárukou, že nejsou vyděleny, 

ale sdílejí společný prostor a domlouvají se na pravdě. Foucault staví interpretaci Cervantesova 

románu na postavě a poté na jejím vztahu k druhému dílu. Vydělením z románového kontextu 

se však postava ukazuje mnohem více jako postmoderní hrdina, nikoli coby součást své doby, 

tedy počátku 17. století. 

Na zmíněných analýzách se dle mého názoru ukázalo, že literárněteoretické studie nutně 

potřebují pro svoji výstavbu poznatky plynoucí z literární historie a kontextu díla. Pokud se 

zamýšlíme, co znamená Cervantesův román pro 21. století, je zcela v souladu s literární kritikou 

vytvářet nová čtení a aktualizace směrem k současnosti. Pokud se ale teoretik ohlíží do 

minulosti, chce ji pochopit nebo se jejím mechanismům přiblížit a táže se, co představuje 

Cervantesův román či jaké má kořeny, je potřeba pracovat s literární historií. V návaznosti na 

slova Reného Welleka lze závěrem dodat, že pokud chceme vytvořit literární teorii jako systém 

zásad a teorii hodnot, je nezbytné čerpat z kritiky konkrétních uměleckých děl a kontinuálně se 

dovolávat pomoci literární historie.130 A tento úkol pak ze své povahy zastřešuje komparatistika 

coby přístup, který dokáže propojovat dané obory, pohybuje se na hranicích a může zaplňovat 

prázdná místa mezi nimi.131 

  

                                                 
130 WELLEK, René a Vladimír PAPOUŠEK. Koncepty literární vědy. Jinočany: H+H, 2005, s. 21. 
131 Více viz PETŘÍČEK, Miroslav. „Vícehlasé rozptýlení“. In HOUSKOVÁ, Anna, Oldřich KRÁL, Vladimír 

SVATOŇ a Martin PROCHÁZKA. Kontext - překlad - hranice: studie z komparatistiky. Praha: Filozofická fakulta 

UK, 1996, s. 7–18. 
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