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Indiáni v životě a díle Gabriely Mistralové 

 

   Chilská spisovatelka Gabriela Mistralová, občanským jménem Lucila de María del 

Perpetuo Socorro Godoyová Alcayagová  (7. dubna 1889, Vicuña, Chile – 10. ledna 1957, 

New York, USA) se považovala za mesticku. Z otcovy strany měla předky indiánské, 

konkrétně diaguitské, a z matčiny strany předky baskitské. Indiáni, předkolumbovští 

obyvatelé amerického kontinentu, byli jedním z mnoha témat, kterými se tato spisovatelka 

zabývala. Její zájem o Indiány, jejich pradávnou kulturu i jejich současné postavení ve 

společnosti, se odráží v její literární tvobě. V její poezii i v její, občas kontroverzní, próze se 

objevují motivy související s předkolumbovskými civilizacemi a také téma agrární reformy. 

Podle Mistralové měl každý člověk nárok na svůj kus půdy a také na vzdělání. 
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The American Indians in Gabriela Mistral´s life and work 

 

   The Chilean writer Gabriela Mistral, with legal name Lucila de María del Perpetuo Socorro 

Godoy Alcayaga (April 7, 1889, Vicuña, Chile – January 10, 1957, New York, USA) 

considered herself as a mestizo. Her father had indigenous ancestors from the tribe of 

Diaguitas and her mother had Basque ancestors. The American Indians, pre-Columbian 

inhabitants of Americas, were one of the topics she was interested in. Her interest in the 

American Indians, their ancient culture and their actual position in the society, is reflected in 

her literary creation. In her poetry and in her prose appear the motives related with the pre-

Columbian civilizations and also the topic of the agrarian reform. Acording to Mistral, 

everybody has the right to own his part of the land and also to the education. 
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Los indígenas en la vida y la obra de Gabriela Mistral 

 

   La escritora chilena Gabriela Mistral, cuyo nombre verdadero era Lucila de María del 

Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga (Vicuña, Chile, 7 de abril de 1889 – Nueva York, Estados 

Unidos, 10 de enero de 1957) se consideraba mestiza. Por parte de su padre tenía ascendencia 

indígena, concretamente diaguita, y por parte de su madre, vasca. Los indígenas, habitantes 

precolombinos del continente americano, fueron uno de los temas a los que se dedicaba. Su 

interés por los indígenas, su antigua cultura y su actual posición social, se refleja en su obra 

literaria, tanto en su poesía como en su prosa. En todos sus libros de poesía y en su prosa, 

aparecen los motivos estrechamente unidos con las civilizaciones precolombinas y también el 

tema de la reforma agraria. Según Gabriela Mistral, todas las personas tienen derecho a una 

parcela de tierra y a la educación pública.  
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Úvod 
 

   Tato diplomová práce se zabývá tématem Indiána v životě a v díle chilské spisovatelky 

Gabriely Mistralové (1889-1957), první nositelky Nobelovy ceny za literaturu v Hispánské 

Americe. 

   V první části se zaměřím na autorčinu biografii, dále uvedu přehled její literární tvorby, 

poezie a prózy, a zároveň zmíním některé údaje související s její Nobelovou cenou. 

   Následně se pokusím stručně přiblížit základní pojmy týkající se obyvatelstva amerického 

kontinentu (Indián, mestic, kreol) a také několik předkolumbovských kultur, které jsou spjaté 

s literární tvorbou a životem Gabriely Mistralové (Araukánci, Aztékové, Inkové a Kečuánci, 

Mayové). Zmíním i předkolumbovské kultury na území dnešního Chile. 

   Dále se již budu věnovat tématu Indiána ve spisovatelčině životě, budu sledovat vývoj 

jejího vztahu k Indiánovi a indiánské tématice, zmíním důležitá období jejího života 

související s americkými Indiány a rovněž několik osobností, které nějakým způsobem 

ovlivnily vztah Gabriely Mistralové k této tématice. 

   V poslední části práce se soustředím na téma Indiána ve spisovatelčině literární tvorbě. 

Budu se zabývat jednotlivými sbírkámi básní (Bezútěšnost, Něha, Pastva, Lis, Chilská báseň) 

a zároveň uvedu přehled autorčiných článků zmiňujících téma Indiána. Poté se podrobněji 

zaměřím na některé z těchto článků, které považuji za významné z hlediska spisovatelčina 

vztahu k domorodému obyvatelstvu Ameriky.  
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1. Gabriela Mistralová  

   V této kapitole nejprve uvedu stručnou biografii chilské spisovatelky, kde věnuji 

samostatný oddíl jejímu adoptivnímu synovi Yin-Yinovi. Dále se zaměřím na její literární 

tvorbu. Na konci této kapitoly se soustředím na okolnosti související s její Nobelovou cenou 

za literaturu z roku 1945, první cenou tohoto typu pro hispanoamerického spisovatele. 

 

1.1 Biografie Gabriely Mistralové1 

   Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoyová Alcayagová, známější pod svým 

pseudonymem Gabriela Mistralová, se narodila 7. dubna roku 1889 ve Vicuñe, malém 

městečku v oblasti údolí Elqui (na severu Chile). Deset dní po narození s ní její rodiče Juan 

Jerónimo Godoy a Petronila Alcayagová Rosasová odešli do vesnice La Unión (dnes Pisco-

Elqui), kde její otec pracoval jako venkovský učitel. Otec, který psal verše, hrál na kytaru a 

staral se o zahradu své dceři předal nevšední básnické nadání. Po své matce zdědila původ 

baskický, po svém otci diaguitský2. 

   V roce 1892 otec rodinu opustil. Matka se s Lucilou odstěhovala do vesnice Montegrande 

(také údolí Elqui), kde žila její dcera z prvního manželství Emelina. Ta pracovala 

v Montegrande jako venkovská učitelka a svou matku a sestru finančně zaopatřila. Lucila 

tam prožila své dětství a právě její sestra Emelina ji začala učit číst a psát. Budoucí 

spisovatelka jí za to byla velmi vděčná: „Cuanto sé y quien soy se lo debo a ella.”3 („Za to, 

co vím, a za to, čím jsem, vděčím jí.“)    

   Své rodné údolí Elqui milovala. Tamní společnost byla demokratičtější než ve středu a na 

jihu Chile. Byl to uzavřený svět, kde žilo hodně drobných zemědělců, kteří byli tamními 

podmínkami nuceni vzájemně si pomáhat.4  

   Kromě dvou let studia byla především autodidaktička.5 Ve čtrnácti letech (1903) žačala i 

ona pracovat ve škole stejně jako její otec a sestra. Učila ve vesnici Compañía Baja číst děti 

od pěti do deseti let a také negramotnou mládež, která byla často starší než ona. V roce 1905 

si chtěla doplnit studia na škole ve městě La Serena, ihned po přijetí byla ovšem vyloučena 
                                                 
1 Tuto podkapitolu srov.: QUEZADA, Jaime. „Vida y obra de Gabriela Mistral“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. 
Poesía y prosa. Caracas: Bilioteca Ayacucho, 1993. 
2 Diaguité – jeden z indiánských kmenů na území Chile. Viz. 2.3 Indiáni na území dnešního Chile. 
3 MISTRALOVÁ, Gabriela. Citováno podle: QUEZADA, Jaime. „Vida y obra de Gabriela Mistral“, s. 450.  
4 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Gabriela Mistral. Pública y secreta (Truenos y silencios en la vida del primer 
Nobel latinoamericano). Santiago de Chile : Editorial Sudamericana Chilena, 1996.   
5 MISTRALOVÁ, Gabriela. Vida y obra. Santiago de Chile: Cochrane, 1992. 
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tamním kaplanem. Důvodem byly její publikované články a ideje v nich obsažené, které byly 

označeny za ateistické a revolucionářské. Tuto negativní zkušenost cítila celý život jako 

velkou křivdu a částečně se promítla do jejího vztahu k rodné zemi. 

   V roce 1907 byla pracovně přeřazena do vesničky La Cantera (provincie Coquimbo). Zde 

poznala zaměstnance železnic Romelia Uretu Carvajala, který jí slíbil sňatek, jakmile sežene 

peníze. Svůj slib nedodržel, navíc se zapletl s jinou dívkou, což znamenalo konec jejich 

vztahu.  

   Yo me crié en Montegrande, el penúltimo pueblo del valle de Elqui. Una montaña al frente y 

otra a la espalda y el valle estrechísimo y prodigioso entre ellas; el río, treinta casitas y viñas. 

Viñas. De 3 a 11 años, viví en Montegrande y ese tiempo y el de maestra rural en La Cantera me 

hicieron el alma.6 

   (Vyrostla jsem v Montegrande, předposlední vesnici údolí Elqui. Jedna hora vpředu, druhá za 

zády a velmi úzké a zázračné údolí mezi nimi: řeka, třicet domečků a vinice. Vinice. Od tří do 

jedenácti let jsem žila v Montegrande a toto období spolu s tím, kdy jsem byla venkovskou 

učitelkou v La Canteře, uhnětlo mou duši.) 

   Následně (1908) byla jmenována sekretářkou dívčí střední školy v městečku La Serena, 

později pracovala jako učitelka v Cerillos. V listopadu 1909 její bývalý přítel Romelio Ureta 

spáchal sebevraždu. Důvodem byla zpronevěra. V jeho kapse se našla pohlednice od 

Mistralové, ale jak sama uvádí, v té době už spolu nebyli v kontaktu a ona s jeho 

sebevraždou neměla žádnou souvislost. Přesto bývá někdy s Uretovou sebevraždou 

spojována.  

   V roce 1910 úspěšně složila zkoušky k získání titulu učitelky. Vyučovala na venkovské 

škole v Barrancasu a poté byla jmenována profesorkou hygieny na dívčí střední škole 

v Traiguénu (oblast Araukánie). V následujícím roce byla přeřazena na dívčí střední školu 

v Antofagastě (oblast pouště a ložisek ledku). 

   Dále pracovala jako inspektorka a profesorka zeměpisu a španělštiny na dívčí střední škole 

v horském městečku Los Andes. V roce 1918 byla jmenována ředitelkou dívčí střední školy 

ve městě Punta Arenas (oblast Magallanes a Chilská Antarktida, Patagonie) a o dva roky 

později (1920) ředitelkou a profesorkou španělštiny na dívčí střední škole v Temucu 

(provincie Cautín, oblast Araukánie). V Temucu poznala mladého a talentovaného Pabla 

Nerudu7, kterému opravovala jeho první básně a také mu půjčovala své knihy. V roce 1921 

                                                 
6 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno Liminar”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi lengua sea - Diario íntimo 
de Gabriela Mistral. Santiago de Chile: Editorial Planeta Chilena, 2002, s. 23. 
7 Pablo Neruda – viz: 3.1.2 Významné osobnosti v životě Gabriely Mistralové. 
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byla založena v Santiagu de Chile Dívčí střední škola č. 6 a Mistralová byla jmenována jeho 

první ředitelkou.  

   V roce 1922 byla pozvána tehdejším mexickým ministrem školství Josém Vasconcelosem8 

do Mexika ke spolupráci na reformě školství a při zřizování venkovských knihoven. 

V Mexiku zůstala až do roku 1924. Poté uskutečnila svou první cestu do Evropy, navštívila 

Itálii, Francii, Švýcarsko a Španělsko. V roce 1925 se vrátila do Chile, kde jí byla přiznána 

penze za povolání učitelky (tato penze představující jediný stálý příjem jí byla v roce 1929 na 

šest měsíců pozastavena v rámci úsporných opatření vlády Carlose Ibáñeze).  

   Koncem roku 1926 přijala nabídku na místo v Mezinárodním institutu pro intelektuální 

spolupráci při Společnosti národů v Paříži. Vybírala materiál a sháněla finance na překlad 

vrcholných děl hispanoamerické literatury do francouzštiny. Od roku 1928 spolupracovala 

s Mezinárodním institutem pro výchovný film při Společnosti národů v Římě, který se 

věnoval zeměpisným a historickým dokumentům. V tomto období se pohybovala hlavně 

mezi Paříží, Ženevou a Římem, ale navštívila i další evropská místa. V roce 1929 zemřela 

v chilském městě La Serena její matka Petronila Alcayagová Rojasová. 

   Na počátku třicátých let byla pozvána přednášet na Kolumbijskou univerzitu (orig. 

Columbia University) v New Yorku, kde na Barnard College během jednoho semestru 

přednášela o latinskoamerické literatuře a o historii civilizací Hispánské Ameriky. Pro účely 

svých přednášek na téma historie civilizací Hispánské Ameriky prostudovala řadu původních 

pramenů. Také pronesla přednášku s názvem „Indiánskoamerický původ a jeho etnické a 

společenské deriváty“ (orig. „El origen indoamericano y sus derivados étnicos y sociales“) na 

Národní salvadorské univerzitě (orig. Universidad Nacional Salvadoreña) v Salvádoru 

(1931). 

   V roce 1932 zahájila svou kariéru diplomatky. Byla jmenována chilsku konzulkou a měla 

tuto funkci vykonávat v Itálii, konkrétně v Neapoli. Byla první Chilankou s touto funkcí. 

Nicméně vládnoucí fašistický režim v Itálii nepřipustil, aby žena zastávala takovou pozici, 

nakonec jí neumožnil nástup do úřadu a místo bylo oficiálně zrušeno z ekonomických 

důvodů. V následujícím roce (1933) byla pozvána do Portorika, aby přednášela na univerzitě 

v Río Piedras. Téhož roku přijala místo honorární konzulky v Madridu, které jí nabídla 

chilská vláda. Později (září 1935) Chile uznalo Mistralové doživotní funkci konzulky 

                                                 
8 José Vasconcelos – viz: tamtéž. 



 12  

s možností vlastního výběru místa, kde bude tuto funkci vykonávat. Koncem roku (říjen 

1935) byla přeřazena do Lisabonu.9  

   Po třinácti letech v zahraničí navštívila v roce 1938 své rodné Chile a také údolí Elqui. Poté 

zastávala funkci konzulky ve Francii, konkrétně v Nice (1939). Během  druhé světové války 

(1939-1945), zažádala o přeložení do Brazílie, kde pokračovala ve své funkci ve městech 

Niteroi (1940) a Petrópolis (od 1941). V roce 1943 spáchal sebevraždu spisovatelčin 

adoptivní syn Juan Miguel Godoy Mendoza, známý jako Yin-Yin.10  

   V roce 1945 získala Nobelovu cenu za literaturu.11 Rok nato ji papež Pius XII přijal na 

soukromou audienci.12 Ve stejném roce se usídlila v Kalifornii, kde nadále pracovala jako 

konzulka, nejdříve v Monrovii (1946) a později v Santa Barbaře (1947). Roku 1947 zemřela 

její sestra Emelina. 

   Poté se v roce 1948 vrátila do Mexika, kde pokračovala v konzulárních aktivitách. 

Pobývala především v přístavním městě Veracruz. V roce 1950 znovu odjela do Evropy, 

tentokrát již mohla vykonávat funkci konzulky v italské Neapoli, pobývala také v Rapallu. 

Ze zdravotních důvodů odmítla místo, které jí nabídl Dětský fond Organizace spojených 

národů (UNICEF), na jehož založení se podílela13. Během jejího pobytu v Itálii jí byla se 

zpožděním v Chile udělena Národní cena za literaturu (1951). V roce 1953 se vrátila do 

Spojených států amerických jako konzulka v New Yorku.  

   Po šestnácti letech opět navštívila Chile (1954), kde mimo jiné obdržela čestný doktorát 

(Doctor Honoris Causa) na Chilské univerzitě (orig. Universidad de Chile) v Santiagu. Poté 

se vrátila do USA, tentokrát na Long Island. Její zdravotní stav se zhoršoval, byla jí 

diagnostikována rakovina slinivky břisní. Této nemoci 10. ledna 1957 ve věku 67 let 

spisovatelka podlehla. 

 

Yin-Yin 14 

   Yin-Yin nebo jen Yin, vlastním jménem Juan Miguel Godoy Mendoza, byl údajně synem 

nevlastního bratra Gabriely Mistralové. Byl pokřtěn roku 1925 v Barceloně, jeho matka 

krátce nato zemřela. Začátkem roku 1926 přišel jeho otec za svou nevlastní sestrou Gabrielou 

                                                 
9 Okolnosti tohoto přeřazení – viz: 3.1.1 Období v životě Gabriely Mistralové úzce spjatá s Indiány – 
Španělsko. 
10 Na konci této podkapitoly se budu věnovat Yin-Yinovi podrobněji. 
11 Viz: 1.3 První Nobelova cena za literaturu v Latinské Americe. 
12 Papež Pius XII – viz. 3.1.2 Významné osobnosti v životě Gabriely Mistralové. 
13 Srov.: OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana (3. Postmodernismo, Vanguardia, 
Regionalismo). Madrid: Alianza Editorial, 2001. 
14 Tento oddíl srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
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a požádal ji, aby se o jeho malého syna postarala, Yin-Yinovi tehdy nebyl ještě ani jeden rok. 

José Miguel Oviedo uvádí, že Mistralová Yin-Yina adoptovala v roce 1926 ve francouzském 

městě Marsella.15  

   Ovšem podle spisovatelčiny sestry Emeliny žadného bratra neměly. Emelina řekla, že 

pokud její sestra Gabriela chtěla nějaké dítě adoptovat, nemusela si kvůli tomu bratra 

vymýšlet.  

   Další možnou verzí je, že Yin-Yin byl vlastním synem spisovatelky. Tuto verzi zastávala 

María Urzúová, spisovatelčina sekretářka (1944-1945) v Petrópoli. Podle ní se Yin-Yin 

narodil nejspíš někde v Africe, zřejmě v Alžírsku, koncem roku 1925. Chilský literární kritik 

Ricardo Latcham uvádí i jméno Yin-Yinova otce; Yin-Yin je podle něj synem Gabriely 

Mistralové a španělského spisovatele a filozofa Eugenia D´Orse.     

     Stejně tak, jako je záhadou Yin-Yinův příchod do spisovatelčina života, je záhadou i jeho 

smrt. Zemřel v Petrópoli na otravu arzénem v srpnu 1943, bylo mu osmnáct let. Oficiálně se 

jednalo o sebevraždu. Nicméně později spisovatelka začala o této verzi pochybovat. Podle ní 

se jednalo o vraždu nebo Yin-Yina k této sebevraždě někdo donutil. Byla přesvědčena, že se 

jednalo o formu rasismu ze strany brazilských mulatů vůči bílému přistěhovalci. Tento další 

odchod milované osoby přinesl spolu se žalem i výčitky. Mistralová byla jeho smrtí zdrcená, 

dávala si za vinu, že se do Brazílie s Yin-Yinem přestěhovala.16 

 

1.2 Dílo Gabriely Mistralové 

   Gabriela Mistralová začala s tvorbou poezie již ve svých šesti nebo sedmi letech. Její první 

publikovaná próza „Smrt básníka“ (orig. „La muerte del poeta“) byla vydána v roce 1904 

v deníku El Coquimbo, v té době jí bylo patnáct let a podepisovala se svým občanským 

jménem Lucila Godoyová. Ve stejném roce tentýž deník vydal i její první verše 

„V Gracielině poledním odpočinku“ (orig. „En la siesta de Graciela“). 

   Od roku 1905 používala pseudonymy Soledad (česky: Samota) a Alguien (česky: Někdo), 

o něco později také Alma (česky: Duše). V roce 1906 publikovala článek „Vzdělávání ženy“ 

(orig. „La instrucción de la mujer“), jeden ze svých prvních článků s ženskou tématikou. 

   V roce 1908 poprvé podepsala jednu ze svých básní jako Gabriela Mistralová (orig. 

Gabriela Mistral, někdy se podepisovala i jako Gabriela Mistraly). O původu tohoto 

                                                 
15 Srov.: OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo. 
16 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. „Magnitud del epistolario“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Cartas. 
Santiago de Chile: Cochrane, 1992. 



 14  

spisovatelčina nejznámějšího pseudonymu existují různé teorie. Není jisté, zda ji při volbě 

příjmení Mistralová (orig. Mistral) inspiroval středomořský vítr nazývaný mistral, který 

proudí ze severu Afriky směrem k Francii, nebo zda ho přejala od francouzského básníka 

Fédérica Mistrala.17 Také není známo, zda jí byli pro volbu jména Gabriela vzorem dcera její 

sestry Gabriela, která zemřela ještě jako malé dítě,18 italský spisovatel Gabriele D´Anunzio, 

anglický malíř a básník Dante Gabriel Rosseti nebo archanděl Gabriel.19 

   Později v Chilské básni v dialogu ducha matky s malým Indiánem o větru Gabriela 

Mistralová napsala následující verše: „Él tiene cuarenta nombres / y uno le robé, sin 

miedo.“20 („On má čtyřicet jmen / a jedno jsem mu vzala, beze strachu.“)21  

   V roce 1909 spáchal sebevzaždu spisovatelčin bývalý milenec Romelio Ureta a tato 

tragická událost ji motivovala k napsání Sonetů smrti (orig. Sonetos de la muerte). S touto 

trilogií v roce 1914 vyhrála v Santiagu de Chile básnickou soutěž Juegos Florales 

organizovanou Společností chilských umělců a spisovatelů (orig. Sociedad de Artistas y 

Escritores de Chile). Cenu si osobně nepřevzala, sledovala celou událost v anonymitě 

mezi publikem. Tyto sonety podepsala jako Gabriela Mistralová a od této chvíle používala 

pro svou literární činnost již jen tento pseudonym. Tyto sonety ji proslavily nejen v Chile, ale 

i v ostatních zemích Latinské Ameriky a ve Španělsku.   

   Mistralová během svého života autorizovala vydání pouze čtyř svých sbírek. Jsou jimi 

Bezútěšnost (orig. Desolación, 1922), Něha (orig. Ternura, 1924), Pastva (orig. Tala, 1938) a 

Lis (orig. Lagar, 1954).22 Ostatní, jako sbírka Chilská báseň (orig. Poema de Chile, 1967), 

souhrnná vydání autorčiných novinových článků a dopisů, spolu s četnými výbory jejích 

básní, byla vydána až po její smrti. Spisovatelčina poetická i prozaická tvorba měla velmi 

osobitý styl. Její próza bývá často poetická a poezie má sílu mluveného slova.23 

   Mexický spisovatel Alfonso Reyes o tvorbě Gabriely Mistralové prohlásil: 

      Řekl jsem ve všech tónech a při různých příležitostech, jak moc obdivuji literární tvorbu 

Gabriely Mistralové. Její verš, který, aniž by někdy opustil technickou znamenitost a duchaplnou 

                                                 
17 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
18 Srov.: MACÍAS BREVIS, Sergio. Gabriela Mistral o retrato de una peregrina. Madrid: Tabla Rasa Libros y 
Ediciones, 2005. 
19 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
20 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Copihues“. V: Poesía. Santiago de Chile: Cochrane, 1992, s. 
600.   
21 Citáty, u kterých není uvedeno v poznámkách jméno překladatele, do češtiny přeložila autorka práce. Co se 
týče překladů básní, je překládán pouze jejich význam, ale tyto překlady nerespektují metriku (ani případný 
rým).  
22 Názvy těchto sbírek v češtině srov.: HODOUŠEK, Eduard a kolektiv. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. 
Praha: Libri, 1996.  
23 Srov.: GAZARIANOVÁ GAUTIEROVÁ, Marie-Lise. „Gabriela Mistral. La maestra de Elqui“.                   
V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Vida y obra. Santiago de Chile: Cochrane, 1992. 
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obratnost, objevuje novou dimenzi v hloubkách vědomí. Její próza vyvěrající z domorodých 

pramenů, která působí, že je pokračováním přírody a která je z tohoto a z jiných důvodů zároveň 

umělecká i jednoduchá, připomíná svatou Terezu. 24  

   Kromě vlastních sbírek básní a novinových článků, kterým se budu dále věnovat 

podrobněji, Gabriela Mistralová například vydala v Mexiku výbor světové literatury určené 

pro ženy Četba pro ženy (orig. Lecturas para mujeres, 1923) a také se podílela na vydání 

různých publikací. Mimo jiné psala texty pro čítanky a spolupracovala na přípravě různých 

knih s tématem amerického kontinentu. Když pracovala v Mezinárodním institutu pro 

intelektuání spolupráci, vydala v Paříži knižnici překladů jihoamerických klasiků. Zabývala 

se i přípravou svazku o chilském folklóru (1936), který obsahoval legendy, mýty, báje a 

araukánskou poezii se zaříkadly a invokacemi.25 Později napsala předmluvu „Několik slov o 

Araukáncích“ (orig. „Quelques mots sur les araucans“) ke knize Chilský folklór (orig. 

Folklore chilien, 1938)26, kde hovoří o araukánských zvycích a o nedostatku studií o této 

kultuře.27 Pro Mistralovou tato kniha nebyla pouze souborem folklóru, ale prostředkem, který 

mohl přiblížit Evropanům smýšlení chilských Indiánů, jejich lásku k horám a k moři.28 

 

1.2.1 Poezie 

   Gabriela Mistralová byla jedinečnou básnířkou. Jak jsem již zmínila, během svého života 

vydala čtyři sbírky básní: Bezútěšnost, Něha, Pastva a Lis. Po její smrti byla vydána ještě 

sbírka Chilská báseň. Za vrchol spisovatelčiny tvorby bývájí považovány Bezútěšnost a 

Pastva.  

   Její poezie je řazena do postmodernismu. Tato oproštěná poezie je reakcí proti 

vyumělkovanosti a sentimentálnosti předešlých poetických proudů. „Prvním jejím nápadným 

nenápadným rysem je její přirozenost a prostota.“29 Je si vědoma sociálních rozdílů a 

                                                 
24 „Yo he dicho en todos los tonos y en varias ocasiones lo mucho que admiro las letras de Gabriela Mistral: su 
verso, que sin dejar nunca las excelencias técnicas y aun las agilidades ingeniosas, descubre una nueva 
dimensión en las honduras de la conciencia; su prosa brotada de fuentes nativas, que parece continuar a la 
naturaleza, y que, por ése y otros motivos, a un tiempo artística y sencilla, hace pensar en santa Teresa.“ 

REYES, Alfonso. Citováno podle: BUSSCHE, Gastón von dem. „Prólogo de la antología“. V: MISTRALOVÁ, 
Gabriela. Poesía, s. XXXVIII.  
25 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Vida y obra de Gabriela Mistral“. 
26 Do francouzštiny ho přeložili Gorgette a Jacques Soustellovi a byl vydán Mezinárodním institutem pro 
intelektuální spolupráci.  
27 Srov.: GUILLONOVÁ BARRETOVÁ, Ivonne. „Bibliografía anotada de la prosa”. V: MISTRALOVÁ, 
Gabriela. Vida y obra. 
28 Srov.: GAZARIANOVÁ GAUTIEROVÁ, Marie-Lise. „Gabriela Mistral. La maestra de Elqui“. 
29 SLAVÍK, Ivan. „Básnířka samoty a družnosti“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Vzkazy. Praha: Odeon, 1970, s. 
15. 
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diskriminace, které byly modernistickými básníky opomíjeny.30 Posouvá poezii do prozaické 

reality všedního dne a nachází ztracené pouto s přírodou v obyčejných a základních věcech.31 

Často používá i archaismy, které jsou na americkém venkově stále živé.32    

   Ana María Cuneo zdůrazňuje ústní charakter autorčiny poezie.33 Z hlediska vývoje 

současné hispanoamerické poezie přínos Gabriely Mistralové spočívá v tom, že ve své poezii 

nechala znít jazyk všedních dnů a odstranila z ní nepřirozený a vyumělkovaný tón.34  

   Tématika poezie této chilské spisovatelky by se mohla, jak uvádí Sergio Macías Brevis, 

stručně shrnout takto: „V její poezii se nachází americký Indián, krajina Chile a bolestné 

Ameriky, venkovská učitelka, venkovan, jednoduchost, slabší jedinci, touha po 

spravedlnosti, mystická otázka a především láska k dětem…“35 Její poetická tvorba je 

protkána i tématem smrti.  

   Pro Eugenia Florita je Mistralová hispanoamerickým básníkem současnosti, u kterého je 

možné vidět krajinu s největší opravdovostí a intenzitou.36 

   Snaží se nalézt Boha, který se skývá v andské přírodě, aby odlehčil každodenním lidským 

útrapám.37 „Nachází ponaučení a morální vzor v přírodních cyklech, vše má smysl božské 

prozřetelnosti, kosmickou harmonii, kterou lidská marnivost a egoismus degraduje.“38 Země 

je v autorčině pojetí matkou.39 Ráda by objala celý svět prostřednictvím archetypálních 

ženských postav rodičky, milenky, věštkyně, matriarchy a vůdkyně lidu.40 

   Poetická tvorba této chilské básnířky je rodinná i kosmická, domácká i metafyzická, 

realistická i mytická.41 „Člověk se rozechvěle ptá, zda v jejím hlase smrtelnice, který je stále 

                                                 
30 Srov.: LETONA, René. „La prosa de Gabriela Mistral“. Cuadernos Hispanoamericanos. Núm. 472, 1989, s. 
85-92. 
31 Srov.: OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo. 
32 SLAVÍK, Ivan. Cit. dílo. 
33 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Para leer a Gabriela Mistral. Santiago de Chile: Universidad Nacional 
Andrés Bello - Editorial Cuarto Propio, 1998. 
34 OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo. 
35 „En su poesía está el indio americano, el paisaje de Chile y de la América dolida, la maestra rural, el 
campesino, la sencillez, los débiles, el anhelo de justicia, la interrogación mística y, sobre todo, el amor a los 
niños (…).“ MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo, s. 90-91. 
36 Srov.: FLORIT, Eugenio. V: BUSSCHE, Gastón von dem. „Prólogo de la antología“.  
37 Srov.: OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo. 
38 „En los ciclos de la naturaleza encuentra una lección y una pauta moral: todo tiene un sentido providencial, 
una harmonía cósmica que la vanidad y egoísmo de los hombres degradan.“ OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo, s. 
271. 
39 Srov.: SLAVÍK, Ivan. Cit. dílo. 
40 Srov.: OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo. 
41 Srov.: BUSSCHE, Gastón von dem. „Prólogo de la antología“.   
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slyšet v jejích verších, k nám doslova nepromlouvají samotné hory, řeky a mlčenlivá stvoření 

amerického kontinetu.“42 

 

Bezútěšnost 

   První autorčina sbírka Bezútěšnost, byla vydána v roce 1922 ve Spojených státech 

amerických, konkrétně v New Yorku, díky Federicu de Onísovi, který byl v té době 

profesorem španělské literatury na tamní Kolumbijské universitě. O něco později vyšlo její 

druhé vydání v Santiagu de Chile. Tuto sbírku spisovatelka věnovala svému příteli Pedru 

Aguirre Cerdovi43 a jeho manželce. Součástí této sbírky jsou již zmiňované Sonety smrti. 

Toto první autorčino dílo je ještě částečně ovlivněno formalistickou rétorikou spojovanou 

s modernismem.44 

   Sbírka „uchovává tradiční verš a základní lyrické motivy bolesti, lásky a smrti, viděné nově 

ve vzájemném prolnutí, zvláště ve verších adresovaných mrtvému nevěrnému milenci. 

Zapůsobila dojmem upřímnosti intimních vyznání, která volí prudký, tvrdý tón.“45  

   Pocity ze Sonetů smrti jsou dvojznačné, prolíná se v nich něha se zlostí, pokora s hrdostí, 

nevinnost s vinou, soucit se vzdorem. Podle Josého Miguela Ovieda tento zvolený tón plně 

vystihuje dopad této tragické události.46  

   Kromě Sonetů smrti, plných bolestné milostné zkušenosti a otázek, jaký bude posmrtný 

osud sebevraha, nalezneme v této sbírce také básně s biblickou tématikou, básně inspirované 

postavou venkovské učitelky (autorčina sestra Emelina) nebo chladnou krajinou Patagonie a 

také básně plné mateřské něhy.  

   Někteří z literárních kritiků považují tuto sbírku za autorčino vrcholné dílo, například pro 

kubánského spisovatele Elisea Diega je právě Bezútěšnost nejkrásnější knihou této chilské 

spisovatelky.47 

 
                                                 
42 „Y uno se pregunta con un estremecimiento si en su voz mortal de mujer, que aún se escucha en sus versos, 
no estarán literalmente hablándonos los montes mismos, los ríos y las taciturnas criaturas de América.“ DIEGO, 
Eliseo. „Prólogo“.  V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Poesías. La Habana: Casa de las Américas, 1967, s. XII. 
43 Pedro Aguirre Cerda (1879-1941) – radikální chilský politik, jednu dobu byl ministrem spravedlnosti a 
školství. Byl ochráncem kariéry Gabriely Mistralové jako učitelky. Později v roce 1938 se stal prezidentem 
Chile. I on Mistralové věnoval svou knihu Agrární  problém (orig. El problema agrario. 1929, Paříž), ke které 
ho právě ona inspirovala. 
44 Srov.: SÁINZ DE MEDRANO, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana  (Desde el modernismo). 
Madrid: Taurus, 1989. 
45 HOUSKOVÁ, Anna. „Mistralová Gabriela“. V: HODOUŠEK, Eduard a kolektiv. Cit. dílo, s. 371. 
46 Srov.: OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo. 
47 Srov.: DIEGO, Eliseo. „Prólogo“. 
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Něha 

   Další spisovatelčina sbírka Něha, poprvé publikovaná v roce 1924 v Madridu, se skládá 

z ukolébavek a z básní a písní pro děti. Autorka používá konverzační tón a dává přednost 

rytmickým veršům. Při jejich tvorbě se inspirovala chilským, latinskoamerickým a 

starošpanělským folklórem. Tato sbírka byla původně spisovatelčinou reakcí na nedostatek 

kvalitní školní poezie. Objevují se zde témata přítomná v celém jejím díle, jako jsou země, 

příroda (od Patagonie až po Mexiko a Antilly), zvířata, rostliny a předměty. Popisuje 

nejrůznější místa, vůně, chutě a barvy. Důležitou postavou je zde dítě z venkova nebo malý 

Indián.48 Podle Jaimeho Quezady Něha není pouze naivní knihou pro děti, za kterou bývá 

často pokládána.49 

   Některé básně z vydání této sbírky z roku 1924 byly publikovány již v první autorčině 

sbírce Bezútěšnost (1922). Vydání Něhy z roku 1945 obsahuje části sbírky Pastva (1938). 

 

Pastva 

   Sbírku Pastva vydala v roce 1938, během občanské války ve Španělsku50, Victoria 

Ocampová v Buenos Aires. Mistralová se rozhodla věnovat výtěžek z této sbírky baskickým 

dětem odloučeným kvůli této válce od svých domovů. Autorka měla původně v úmyslu vydat 

tuto sbírku, kterou psala během svých cest po zemích Ameriky a Evropy, ve Španělsku, kde 

napsala její převážnou část. Ale vzhledem k okolnostem, za jakých její pobyt v Madridu 

skončil 51, ji dokončila až v Portugalsku a poslala ji Victorii Ocampové do Argentiny. 

Někteří, například chilský esejista a literární kritik Jaime Quezada, považují tuto sbírku za 

autorčino stěžejní dílo. A taktéž ji pokládá za své opravdové dílo samotná Mistralová.52  

   Autorka v ní používá jazyk všedního dne, často v konverzačním tónu, tím docílila 

unikátního a nového pojetí poezie. Spojila v něm staré s novým, archaické s kreolským a 

indiánské se španělským.53 

   Tato sbírka začíná temnými nokturny.54 Znovu je zde přítomné téma smrti stejně jako dříve 

ve sbírce Bezútěšnost. Spisovatelku při psaní této sbírky ovlivnila smrt její matky. Odráží se 

                                                 
48 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Poesía y 
prosa.  
49 Srov.: QUEZADA, Jaime.  „Prólogo a Ternura“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Poesía. 
50 Španělská občanská válka (červenec 1936 - duben 1939) 
51 Viz: 3.1.1 Období v životě Gabriely Mistralové úzce spjatá s Indiány – Španělsko. 
52 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Prólogo a Tala“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Poesía. 
53 Srov.: tamtéž. 
54 Srov.: SLAVÍK, Ivan. Cit. dílo. 
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zde i občanská válka ve Španělsku. Dalším tématem této sbírky je předkolumbovská 

Amerika, kam patří Indiáni, příroda a plody tohoto kontinentu, mezi nimi například posvátná 

kukuřice. Autorka zde objevuje původní podstatu amerického kontinentu, indiánské 

obyvatele a jejich kulturu.55  

   „Ve své podstatě však už Pastva znamená přenesení lásky, pročištěné utrpením, na 

všechny. Čím nemohla být sobě a své rodině, tím se chce stát všem.“56 

   V oddílu „Předměty“ (orig. „Materias“) se objevují motivy základní podstaty věcí a jejich 

hloubky. „(…) sama lidská existence je redukována na základní: život a smrt, lásku, 

vyhnanství a domov, bloudění a spočinutí.“57 

 

Lis  

   Až poslední autorizovaná sbírka Gabriely Mistralové Lis se dočkala prvního vydání v jejím 

rodném Chile; vyšla v Santiagu de Chile v roce 1954. Z této sbírky je cítit válečná atmosféra 

druhé světové války a zároveň se zde odráží tragická smrt autorčina milovaného Yin-Yina. 

Celá sbírka je protknuta nostalgií a melancholií. Jsou zde přítomná i témata předešlých sbírek 

jako příroda, různá místa, lid, americká flóra (rostliny, stromy) a exotické plody.58   

   Básně v této sbírce v porovnání s básněmi v ostatních autorčiných sbírkách postrádají 

melodické prvky, což podle Esther de Cáceresové ztěžuje jejich četbu.59    

 

Chilská báseň 

   Sbírka byla vydána až v roce 1967, deset let po autorčině smrti. Nicméně Gabriela 

Mistralová se věnovala tomuto básnickém dílu během podstatné části svého života. Chilská 

báseň vypráví o putování tří hlavních postav (duch matky, indiánský chlapec a jelen huemul) 

po chilské krajině. Jejich putování začíná na severu země a směřuje na jih. 

   Hlavními tématy tohoto díla jsou chilská příroda (poušť, hory, řeky, moře, zvířata, stromy, 

rostliny, plody atd.), Indiáni a spravedlivé rozdělení půdy. 

   Gastón von dem Bussche mluví o mytické dimenzi, která strukturuje celé toto dílo. Mýtus 

archetypální cesty, který je základem světové kulturní tradice, nacházíme v Chilské básni ve 
                                                 
55 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“.   
56 SLAVÍK, Ivan. Cit. dílo, s. 17. 
57 Tamtéž, s. 17. 
58 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. 
59 Srov.: CÁCERESOVÁ, Esther de. „Alma y poesía de Gabriela Mistral“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. 
Poesías completas. Madrid: Aguilar, 1976. 
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dvojí podobě. Jako první G. von dem Bussche uvádí cestu jako návrat k vlastnímu původu, 

do mateřského lůna, které je podle Cirlota symbolizované rodným údolím. Jako druhou 

zmiňuje cestu objevení vlastního světa a s tím spojené vlastní identity. Obě cesty odpovídají 

dvojí vizi přítomné v tomto díle, vizi ducha matky a vizi malého Indiána. Pro ducha matky 

konec cesty znamená transfiguraci a zaslouženou smrt, pro indiánského chlapce znamená 

nabytí prostoru, času a historického i osobního osudu.60 
   Podle Jaimeho Quezady by se některé texty ze sbírky Chilská báseň (1967) mohly zařadit 

do sbírky Něha. Například báseň „Strašidlo“ (orig. „El cuco“) z tématického a ani 

z jazykového hlediska podle něj neodpovídá této knize, spolu s dalšími texty měla být 

součástí díla Básně pro chilské děti (orig. Poemas para los niños de Chile), které Mistralová 

nedokončila.61 

 

1.2.2 Próza 

   Gabriela Mistralová je známá především díky své poezii, protože bylo zabráněno rozšíření 

její kontroverzní prózy kvůli společenské a politické kritice v ní obsažené.62 Možná i proto 

není její próza tak ucelená jako její básnické sbírky. Nicméně ani samotná autorka se 

nepostarala o jejich souborné vydání.63 

  (…) próza, kde se objevují krátká vyprávění, povídky a krátké báje, jež přenášejí krásu tradiční 

lidové slovesnosti. Jazyk je téměř ve všech jejích textech jasný a velmi lidský, protože se 

inspiruje v samotném lidu. K těmto kompozicím je nutné přidat další témata, která rovněž nebyla 

rozšířena úmyslně. V některých z nich se objevuje v mnohým neznámé roli jako bojovnice za 

nezávislost svého kontinentu a odpůrkyně diktatur. Současně ji její spisy o úloze ženy ve 

společnosti zařazují do světového feminismu a upevňují její osobnost v hispanoamerické 

literatuře.64   

   Velký význam má spisovatelčina tvorba esejistická. Její eseje, které občas mají lyrický 

nádech, jsou psány v různých formátech: novinové články, dopisy, portréty osobností (José 

                                                 
60 Srov.: BUSSCHE, Gastón von dem. „Prólogo de la antología“. 
61 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“.   
62 Srov.: MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo.   
63 Srov.: LETONA, René. Cit. článek. 
64 „(…) una prosa en la que aparecen breves relatos, cuentos y pequeñas fábulas que transmiten la belleza de la 
tradición oral. En casi todos sus textos el lenguaje es claro y muy humano, porque se inspira en el mismo 
pueblo. Junto a estas composiciones, hay que agregar otros temas que tampoco se han difundido, 
intencionadamente. En algunos de éstos aparece en un papel desconocido para muchos: como luchadora por la 
independencia de su continente y enemiga de las dictaduras. Al mismo tiempo, sus escritos sobre el papel de la 
mujer en la sociedad, la hacen insertarse en el feminismo universal, que refuerzan su gran figura de las letras 
hispanoamericanas.“ MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo, s. 89. 
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Martí, Simón Bolívar, Bartolomé de las Casas, Pablo Neruda atd.), cestovní kroniky, 

vysvětlující poznámky k její vlastní poezii atd. Psala o sociálních, politických a 

pedagogických tématech, o literatuře, kultuře, umění i o různých řemeslech. „… její názory 

na sociální a politické situace jsou relevantní, přesné a moderní i v současné době.“65 

   V autorčiných esejích samozřejmě nechyběla ani příroda, kterou opěvovala ve svých 

básních. S láskou popisovala rostliny, zvířata a také nejrůznější předměty. Snažila se o to, 

aby s ní čtenář sdílel její emoce.66 Při popisu různých míst usilovala o to, aby ukázala znaky, 

které tato místa definují, a chtěla proniknout do hloubek krajiny, zvyků, obyvatel a jejich 

profesí a dovedností. 67 

   V příspěvcích pro deníky a časopisy, se kterými spolupracovala, Gabriela Mistralová 

vytvářela různé série, nejznámějšími z nich jsou „Vzkazy“ (orig. „Recados“).  

   „Vzkaz“ je spisovatelčin vlastní žánr, částečně poezie a částečně esej. Prostřednictvím 

tohoto žánru vyjadřovala svůj názor na to, co se v danou chvíli dělo. K tématům, která 

komentuje, zaujímá spíše než neutrální empatický postoj. Sdílí se čtenářem své objevy a 

postřehy. „Vzkazy“ jsou podle Luise Vargase Saavedry významným ženským a 

hispanoamerickým přínosem do většinou mužské a poevropštěné oblasti esejistiky po 

Montaigneovi.68 Názvem „vzkaz“ spisovatelka někdy označovala i své básnické útvary (např. 

ve sbírce Pastva), možná díky jejich konverzačnímu tónu.69  

   Nejvíce článků Gabriely Mistralové bylo publikováno v časopise Repertorio Americano 

(San José, Kostarika). Také psala například pro deníky El Mercurio (Santiago de Chile) a La 

Nación (Buenos Aires, Argentina). Souborné sbírky spisovatelčiny prózy byly vydány až po 

její smrti a jsou rozděleny do různých tematických skupin. Ve výboru Próza (orig. Prosa), 

vydaném v roce 1992 v nakladatelství Cochrane (Santiago de Chile), je tvorba Gabriely 

Mistralové rozdělena do následujících tématických okruhů: Amerika, Chile, řemeslná práce a 

folklór, povídky a básně v próze, vzdělávání, Evropa, žena a feminismus, mír, náboženství, 

portréty a různé. 

   Důležitá je i autorčina velmi rozsáhlá korespondence. Nacházíme v ní nejen její názory na 

nejrůznější témata, ale může sloužit i jako podklad k její biografii.70 

                                                 
65 „(…) sus opiniones sobre situaciones sociales o políticas resultan pertinentes, justas y modernas todavía hoy.“ 
BIANCHIOVÁ L., Soledad. „Descubriendo la prosa de Gabriela Mistral.” Araucaria de Chile. Núm. 6, 1979, s. 
13. 
66 Srov.: tamtéž. 
67 Srov.: tamtéž. 
68 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. (Gabriela Mistral ante 
España y España ante Gabriela Mistral. 1933 a 1935). Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 2002.  
69 Srov.: tamtéž. 
70 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. „Magnitud del epistolario“.  
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1.3 První Nobelova cena za literaturu  

pro hispanoamerického spisovatele71 

    V roce 1945 Gabriela Mistralová získala Nobelovu cenu za literaturu „za svou lyrickou 

poezii inspirovanou mocnými emocemi a za to, že ze svého jména vytvořila symbol 

idealistických snah všech Latinoameričanů.“72  

   S nápadem na navržení Gabriely Mistralové na Nobelovu cenu za literaturu jako první 

přišla ekvádorská spisovatelka Adela Velascová. Mistralová v té době byla více uznávaná 

v ostatních zemích Latinské Ameriky než ve svém rodném Chile. Adela Velascová poslala 

dopis chilskému prezidentovi Pedru Aguirre Cerdovi, ve kterém ho žádala, aby podpořil 

kandidaturu Gabriely Mistralové na Nobelovu cenu. Pedro Aguirre Cerda, dávný přítel 

Mistralové, podnikl patřičné kroky k její podpoře.        

   Když Mistralová obdržela oficiální oznámení o zájmu chilské vlády na její kandidatuře na 

Nobelovu cenu za literaturu, vykonávala funkci konzulky v Nice (Francie).  

   I přesto, že dávala najevo svůj nezájem, byla o daném tématu velmi dobře informována. 

Věděla například, že Švédská akademie nevyznamenává neznámé autory, jejichž díla nebyla 

přeložena do švédštiny, angličtiny nebo francouzštiny. Nicméně byla ke své kandidatuře 

skeptická a odmítla se v ní angažovat. Zmínila latinskoamerické spisovatele, kteří by si 

Nobelovu cenu dle jejího názoru zasluhovali, např. Rómula Gallegose (Venezuela), Alfonse 

Reyese (Mexiko) a Cassiana Ricarda (Brazílie). 

   Od roku 1938 snaha chilské vlády získat tuto cenu pro Mistralovou vrcholila, bylo to 

poprvé, kdy tuto cenu mohl získat latinskoamerický spisovatel. Vše mělo probíhat v tajnosti,  

ale v srpnu 1939 se v deníku El Mercurio objevila zmínka o snaze chilské vlády o získání 

Nobelovy ceny pro tuto spisovatelku. 

   1. září 1939 však vypukla druhá světová válka a udílení Nobelovy ceny se v letech 1940 až 

1944 nekonalo. Až v roce 1945 poté, co válka skončila, se udělily dvě Nobelovy ceny za 

literaturu. Jedna zpětně za rok 1944 dánskému spisovateli Johannesu Vilhelmu Jensenovi, 

                                                 
71 Tuto podkapitolu srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo.  
72 „Por su poesía lírica inspirada en poderosas emociones y que ha hecho de su nombre un símbolo de las 
aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano.“ Tato slova použila Švédská akademie při předávání 
Nobelovy ceny Gabriele Mistralové. Citováno podle: QUEZADA, Jaime. „Vida y obra de Gabriela Mistral“,                  
s. 472. 
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druhá za rok 1945 Gabriele Mistralové. „Nobelovu cenu za literaturu si odnášela mesticka, 

bojovnice za demokracii a za Indiány svého kontinentu.“73  

   „Kromě jejího díla, byl v této ženě universalistický duch nasáklý pacifismem.“74 Gabriela 

Mistralová údajně tvrdila, že se původně rozhodovalo mezi dvěma velkými zeměmi a dvěma 

velkými spisovateli Latinské Ameriky, Mexičanem Alfonsem Reyesem a Argentincem 

Jorgem Luisem Borgesem a aby se předešlo střetu mocných, vybrali básnířku narozenou 

v malé zemi. 

   Chilská spisovatelka prohlásila: „Příští cenu si zaslouží Juan Ramón Jiménez.“75 Později ze 

své zkušenosti radila manželce tohoto španělského básníka, Zenobii Camprubíové, jak 

postupovat při kandidatuře jejího manžela na tuto cenu.76   

 

  

                                                 
73 „El Nobel de Literatura se lo llevaba una mestiza defensora de la democracia y de los indígenas de su 
continente.“ MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo, s. 177.  
74 „Además de su obra, había en esta mujer un espíritu universalista empapado de pacifismo.“ QUEZADA, 
Jaime. „Prólogo: Gabriela Mistral o la insufrible demócrata“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Escritos políticos. 
México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1995, s. 16. 
75 „El próximo premio le corresponde a Juan Ramón Jiménez.“ MISTRALOVÁ, Gabriela. Citováno podle: 
VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 12. 
76 Juan Ramón Jiménez získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1956. 
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2. Obyvatelé amerického kontinentu 

    V této kapitole se soustředím na obyvatele Ameriky související s dílem a s životem 

Gabriely Mistralové. Budu se věnovat předkolumbovskému i koloniálnímu období a také 

uvedu některá data ze současnosti.  

   Nejdříve se budu zabývat pojmy Indián, mestic a kreol. Protože původ Indiánů není zcela 

jasný a názory na toto téma se v průběhu času měnily, uvedu několik možných teorií o jejich 

původu. 

   Dále uvedu stručný přehled indiánských civilizací Latinské Ameriky, které se nějakým 

způsobem týkají této chilské spisovatelky a budu o nich mluvit v další kapitole této práce 

(Araukánci, Aztékové, Inkové a Kečuánci, Mayové). 

   Na konci této kapitoly zmíním Indiány na území dnešního Chile.   

 

2.1 Indián, mestic a kreol77  

   Indián, mestic a kreol jsou obyvatelé amerického kontinentu tematicky související s touto 

prací. V této části práce se budu snažit stručně vysvětlit jejich původ a také jejich postavení 

ve společnosti. 

 

Indián 

   Indiáni jsou předkolumbovští obyvatelé Ameriky. Jako první použil tento název Kryštof 

Kolumbus v domnění, že se plavbou  na západ přes Atlantik dostal k východnímu břehu 

Indie. Toto jméno původních obyvatel amerického kontinentu se uchovalo i poté, co se 

zjistilo, že Kolumbus doplul na americký kontinent.  

   Někteří španělští kartografové a teologové nejdříve pochybovali o tom, zda jsou Indiáni 

lidé, a považovali je za mluvící zvířata. Stejně tak Indiáni měli pochybnosti o tom, zda jsou 

Španělé lidmi, ovšem pokládali je za vyšší bytosti.78 Dobyvatelé se nejprve domnívali, že 

jsou všichni obyvatelé amerického kontinentu stejní, ale postupně si všímali rozdílů mezi 

nimi.79 

                                                 
77 Tuto podkapitolu srov.: OPATRNÝ, Josef. Amerika v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998.  
78 Srov.: MURILLO RUBIERA, Fernando. América y la dignidad del hombre: los derechos del hombre en la 
filosofía de la historia de América. Madrid: Editorial MAPFRE, 1992. 
79 Srov.: tamtéž. 
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   Existují různé teorie o tom, jak se Indiáni do Ameriky dostali. V 16. století španělský 

jezuita José Acosta uváděl, že přišli na tento kontinent jako divoši a lovci. Ve stejném období 

španělský kosmograf a historik Juan López de Velasco zastával názor, že přisli přes pevnou 

půdu na severu, která se poté ztratila v moři. Španělský historik Diego Durán pokládal 

Indiány za potomky ztracených izraelských kmenů. Tato teorie měla řadu stoupenců a ještě 

v 19. století se k ní hlásil britský archeolog Edward Kingsborough. Vycházel z ní i španělský 

etnolog a misionář Gregorio García, podle kterého izraelské kmeny byly pouze první 

skupinou, která na tento kontinent přišla, po nich podle něj ještě dorazili Řekové a Římané. 

Německý přírodovědec Alexander von Humboldt se přikláněl k egyptskému původu Indiánů. 

Španělský historik Pedro Sarmiento de Gamboa zastával teorii Atlantidy, která byla mostem 

mezi americkým kontinentem a Španělskem, a právě z ní přišli do Ameriky první lidé. Podle 

Argentince Florentina Ameghina lidé do Ameriky nepřisli, ale pocházeli z Argentiny. 

Čechoameričan Aleš Hrdlička srovnal archeologické nálezy na Čukotce a na Aljašce a 

usoudil, že předkové Indiánů mongoloidního původu dorazili na americký kontinent v jedné 

migrační vlně před 10 tisíci lety přes Beringovu úžinu. Podle francouzského antropologa 

Paula Riveta přišli předkové Indiánů postupně ve více vlnách z několika oblastí, hlavně 

z Asie, Austrálie a malajsko-polynéského regionu. Zastáncem Rivetovy teorie byl i Thor 

Heyerdahl; tento norský experimentální archeolog a antropolog se snažil dokázat 

věrohodnost teorie o námořních migracích.80 Od šedesátých let 20. století vzrostly teorie o 

japonských, černoškých a i dalších vlivech v Americe.  

   Původ Indiánů a doba příchodu různých skupin na americký kontinent je stále diskutabilní. 

Jisté je pouze to, že americký kontinent byl obýván člověkem již před 13 tisíci lety. 

Archeologické nálezy v Severní Americe jsou staršího data než v Jižní Americe, proto se 

předpokládá, že skupinky předků předkolumbovských kultur postupovaly od severu k jihu 

přes Panamskou šíji. 

   Když připluli na americký kontinent v roce 1492 Španělé, největšími indiánskými městy 

byly Tenochtitlán (Říše Aztéků) a Cuzco (Říše Inků). Třetí nejvyspělejší indiánskou 

civilizací byla Říše Mayů. Příchod Španělů a později dalších Evropanů na tento kontinent 

zabránil dalšímu autonomnímu vývoji předkolumbovských indiánských civilizací. 

                                                 
80 Thor Heyerdal přeplul Tichý oceán na replice inckého balsového voru a Atlantický oceán na replice 
papyrového člunu, který se používal ve starověku ve východním středomoří. 



 26  

Mestic 

   Mestic je míšenec Evropana nebo kreola s Indiánem. Během koloniálního období se 

jednalo především o potomky Indiánek a Španělů nebo kreolů. Na Americký kontinent 

během počátečního období kolonizace přicházeli z Evropy hlavně muži, ve většině případů 

s Indiánkami pouze žili a často partnerky střídali. Jen někdy své svazky s nimi legalizovali, 

převážně šlo o důstojníky, kteří se ženili s příslušnicemi incké a aztécké šlechty.81 Španělská 

monarchie tato manželství nejprve podporovala v domnění, že budou napomáhat šíření 

křesťanství mezi Indiány, ale později od této politiky ustoupila a pokládala mestice za 

méněcennou vrstvu. Stejně jako Španělé na mestice nahlížela i celá koloniální společnost. 

   Jen malá část mesticů byla potomky Indiánů a bělošek, jednalo se především o oblast 

Chile, kde araukánští Indiáni unášeli bělošky. 

   Mesticové byli nejrychleji rostoucí skupinou mezi americkým obyvatelstvem. Již 

během koloniálního období byli v některých oblastech nejpočetnějším společenstvím, to se 

nezměnilo ani později. V devadesátých letech 20. století byli mesticové většinovou složkou 

obyvatelstva ve státech El Salvador (94%), Honduras (90%), Chile (75%), Mexiko (60%), 

Guatemala (56%) a Ekvádor (55%).  

 

Kreol 

   Kreol bylo původně označení pro sluhu nebo podřízenou osobu, Španělé ho používali pro 

domorodé služebnictvo. Později se jím začali nazývat všichni obyvatelé narození v koloniích. 

Především se jednalo o potomky Španělů, ale mohlo jít i o potomky otroků. Původně měl 

tento výraz pejorativní význam, ale později se začal používat neutrálně. Španělští kreolové se 

považovali za Španěly, ale Španělé je považovali za nižší společenskou vrstvu a 

diskriminovali je v politické oblasti tím, že jim nedovolili vykonávat vysoké úřednické 

funkce. V některých případech měli kreolové větší majetek než aristokraté ve Španělsku. 

Mezi kreoly a Španěly tak vznikalo napětí, které bylo jedním z důvodů válek za nezávislost 

v Latinské Americe.  

 

                                                 
81 Potomkem manželsví tohoto typu byl například Inka Garcilaso de la Vega, autor Královských komentářů. 
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2.2 Indiáni v Latinské Americe82 

   Pro snazší orientaci v této diplomové práci bych ráda předložila stručný přehled 

předkolumbovských kultur na území Latinské Ameriky, které následně zmiňuji a které 

nějakým způsobem souvisejí s životem nebo s literární tvorbou Gabriely Mistralové. 

Vzhledem k rozsahu této práce uvádím z mého pohledu jen ty nejvýznamnější. Řadím je zde 

abecedně. 

 

Araukánci či Mapučové (araucanos, mapuches) 

   Araukánci jsou skupinou indiánských kmenů žijících v jižní části kontinentu. Jejich území 

dosahovalo až k poušti Atacama. Kladli úspěšný odpor Inkům v oblasti dnešního Santiaga de 

Chile. Neuznávali ani nadvládu Evropanů a i když se pod jejich tlakem stáhli za řeku Bío-

Bío, své území si bránili. Oblast mezi řekami Bío-Bío a Toltén na jihu dnešního Chile, kterou 

obývali, se nazývá Araukánie. Řeka Bío-Bío tvořila hranici mezi Indiány a bělochy až do 

poloviny 19. století, kdy chilská vláda podpořila osidlování této oblasti a nastěhovali se tam 

Chilané i Evropané. Až během tohoto období se Araukánie fakticky začlenila do Chile.  

   Toto osidlování probíhalo za značných nepokojů. Chilané a Němci připravili pomocí násilí, 

zbraní a nejrůznějších podvodů původní obyvatele tohoto území o jejich půdu (např. zatýkali 

Indiány a nutili je podepisovat smlouvy o prodeji jejich polí, za které jim poté ani 

nezaplatili).83  

   Podle Josefa Opatrného můžeme rozdělit Araukánce do tří skupin podle oblastí, kde žili. 

Tou největší je skupina západních And a pobřeží Tichého oceánu. Do této oblasti patří 

podskupina Mapuče (tímto jménem jsou podle něj někdy označováni všichni Araukánci na 

území Chile). Další skupinou jsou obyvatelé andské vysočiny nazývaní Pehuenčové 

(pehuenches). Třetí skupinu tvoří potomci Mapučů, kteří se přestěhovali na území dnešní 

západní Argentiny (od 17. století) a postupem času přijali některé prvky Patagonců. Na konci 

devadesátých let 20. století žilo v Chile a v Argentině přibližně 70 tisíc Araukánců.  

   V současnosti Araukánci tvoří asi 4,5% obyvatelstva Chile a jsou nejpočetnější indiánskou 

skupinou na jeho území.84 

                                                 
82 Tuto podkapitolu srov.: OPATRNÝ, Josef. Cit. dílo. 
83 Srov.: VITALE, Luis. Medio milenio de discriminación al pueblo mapuche. Santiago de Chile: Sociedad de 
Escritores de Chile, 2000.  
84 Srov.: SALAS, Adalberto. El mapuche o araurano: fonología, gramática y antología de cuentos. Madrid: 
Editorial MAPFRE, 1992.  



 28  

   Podle Jiřího Chalupy85 jsou Araukánci jedním z nejoriginálnějších indiánských kmenů. 

Uvádí, že jméno Araukánci používali Španělé a že tito domorodci sami sebe považovali za 

Mapuče (mapuches), což znamená lidé země (mapu = země, che = lidé). Žili v roztříštěném 

společenství a vytvářeli větší svazky pouze v případě nebezpečí. V období válek bojovníci 

volili nového náčelníka (toqui). Bohatí jedinci mohli mít několik manželek. Používali magii a 

věřili nejrůznějším pověrám. Pili krev poražených nepřátel, aby do nich přešla jejich síla a 

odvaha. Také věřili v posmrtný život a pohřbívali své mrtvé s nástroji, zbraněmi a potravou. 

   Velký význam měla vojenská výchova a rétorika (drsná tělesná cvičení, zacházení se 

zbraněmi, umění mluvit na veřejnosti a trénování paměti kvůli předávaní poselství). 

   Adalberto Salas86 zdůrazňuje, že Mapučové, začali používat tohoto pojmenování, aby se 

odlišili od invazorů, a že v současné době se používá tohoto jména k označení všech 

domorodých obyvatel generálního kapitanátu Chile a jejich dnešních potomků. V Chile se 

podle něj Mapučové tradičně rozdělují do následujících skupin: Araukánci nebo také 

Molučové (moluches: střední část území Mapučů, mezi řekami Bío-Bío a Toltén),  

Pikunčové (picunches: v severní části, až k řece Bío-Bío), Huilličové či Veličové (huilliches, 

veliches: v jižní části, mezi provincií Valdívia a ostrovem Chiloé). Salas zmiňuje i Pehuenče 

(pehuenches) z oblasti And. 

   I když Araukánci či Mapučové nedosáhli tak vysokého stupně vývoje jako jiná domorodá 

společenství amerického kontinentu, nemělo by se pohrdat jejich zemědělskou prací, 

hrnčířstvím, textíliemi a hlavně jejich zdravým vztahem k přírodě. Nejevili ani očividné 

známky společenské nerovnosti, jako tomu bylo u Inků a Aztéků. Nikdy se nepodrobili 

nadvládě jiného etnika.87  

   Jsou symbolem indiánského vzdoru vůči invazorům. 

   Mistralová se s Araukánci setkala během svého pobytu v Araukánii. Psala o nich například 

v Chilské básni a také v článku „Araukánská hudba“. 

 

Aztékové (aztecas) 

   Aztékové patří k nejvýznamějším předkolumbovským civilizacím. Žili v neustálé válce a 

jejich náboženství mělo velmi silnou pozici ve společnosti. V době příchodu Španělů jejich 

říše, jejímž centrem byl Tenochtitlán, pokrývala přibližně území dnešního Mexika a její 

                                                 
85 Srov.: CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1999.  
86 Srov.: SALAS, Adalberto. Cit. dílo. 
87 Srov.: VITALE, Luis. Cit. dílo. 
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obyvatelstvo se pohybovalo mezi 7 a 15 milióny. Údajně byla tato říše v krizi ještě před 

příchodem Španělů a úpadek se zásluhou Cortésovy výpravy (1520) pouze urychlil. 

Podrobené kmeny Aztéky nenáviděli, protože museli posílat ze svých řad budoucí lidské 

oběti do Tenochtitlánu, a tak Španělům v bojích proti Aztékům pomohli.  

   Aztécká architektura se vyznačuje stupňovitými pyramidami s chrámy a obětními kameny. 

Důležitou roli měl i vodohospodářský systém, stavěli například umělé ostrovy a hráze. 

Uměleckou hodnotu měly také jejich šperky, ale Španělé většinu z nich přetavili v mince. 

Používali obrázkové písmo a velmi uznávali básnictví. Jejich kalendář nebyl tak dokonalý 

jako kalendář mayský. V jejich říši existovaly velké sociální rozdíly mezi obyvatelstvem. 

Panovník byl považován za poloboha. Významné postavení měli také kněží a profesionální 

vojáci.   

   Do svého náboženství Aztékové přidávali božstva a rituály podrobených společenství. 

Jejich nejvyššími bohy byli Quetzalcóatl (opeřený had, bůh stvořitel), Tlaloc (bůh deště) a 

Huitzilopochtli (kolibřík jihu, nejmocnější bůh, který vyžadoval lidské oběti). 

   Mistralová poznala aztéckou kulturu během spolupráce na reformě školství v Mexiku 

(1922-1924), motivy související s touto civilizací se často objevují v její poezii i próze. 

 

Inkové a Kečuánci (incas, quechuas) 

   Říše Inků byla pravděpodobně nejsilnějším a nejcentralizovanějším předkolumbovským 

státem na území amerického kontinentu, její příslušníci ji nazývali Tahuantinsuyu (nebo 

Tawantinsuyu). Byla rozdělena na čtyři části a jejím hlavním městem bylo Cuzco. V první 

polovině 16. století, v době, kdy do této oblasti dorazili Španělé (1532), území této říše 

zahrnovalo na severu dnešní severní Ekvádor, na jihu argentinskou Mendozu a chilské údolí 

Maipo, na východě sahalo k východním svahům And a na západě k Tichému oceánu. Tato 

říše se skládala z obyvatel různého etnického původu podléhajících nadvládě dynastie Inků.  

   Inka byl titul, kterým byl označován pouze panovník a jeho příbuzenstvo. Z tohoto hlediska 

pojmenování státu jako Incká říše není zcela správné. Za Inckou kulturu je považována pouze 

kultura vládnoucí šlechty. Za svůj jazyk přijali Inkové kečuánštinu (quechua) a spolu s ní i 

kečuánskou88 kulturní tradici, kterou dále šířili mezi podrobenými etniky.89  

                                                 
88 Kečuánci – etnikum, které zahrnuje některé indiánské kmeny na území Argentiny, Bolívie, Kolumbie, 
Ekvádoru, Peru a Chile. Jsou spojováni s Říší Inků. (Srov.: Wikipedia, la enciclopedia libre. [online]. Dostupné 
z: <http://es.wikipedia.org>.) Mistralová v článku „Něco o kečuánském lidu“ uvádí, že právě Kečuánci tvořili 
základ této říše. (Viz. 3.2.2 Indián v próze Gabriely Mistralové – Vybrané články související s Indiány.) 
89 Srov.: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org>. 
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   Šlechta odvozovala svůj původ od boha Slunce. Zakladatelem dynastie Inků byl podle bájí 

Manco Capac, který byl božského původu. Nicméně prvním historickým vládcem byl 

Viracocha Inka.  

   I když si Inkové podrobili mnoho indiánských etnik, v posledním období své říše se museli 

bránit několika velkým povstáním. Po smrti vládce Huayny Capaca, vznikla mezi jeho syny 

Huáscarem a Atahualpou občanská válka. V roce 1532, kdy Atahualpa vyhrál, přišla 

Pizarrova výprava. Španělé Atahualpu popravili a zmocnili se většiny říše.    

   Tato říše měla vypracovaný a udržovaný správní systém, existoval u nich systém veřejných 

nucených prací mita (např. jednotlivé vesnice odevzdávaly potraviny do státních zásobáren, 

tyto potraviny byly určeny pro armádu nebo pro všechen lid v případě neúrody). Byli také 

mimořádnými staviteli (pevnosti, chrámy, cesty, zavlažovací systémy, terasovitá pole atd.).  

   Používali provázkové písmo kipu, kterým zachycovali kvantitativní údaje. Svým bohům 

odváděli i lidské oběti, někdy dokonce děti. Bohem Slunce byl Inti, Měsícem a zároveň 

Intiho manželkou byla Mama-Kilya, bohem stvořitelem byl Viracocha. 

   Mistralová blíže poznala tuto kulturu během příprav na své přednášky o americké civilizaci 

v New Yorku (1930-1931). O Kečuáncích napsala mimo jiné článek „Něco o kečuánském 

lidu“, ve kterém uvedla, že obdivovala společenské uspořádání této říše, kde nikdo netrpěl 

hladem, nicméně její systém jí připadal velmi autoritativní. Také v její poezii nacházíme 

motivy související z touto kulturou (např. „Kečuánská píseň“ ve sbírce Něha).  

    

Mayové (mayas) 

   Mayové obývali Yucatán, jižní Mexiko a část Guatemaly, El Salvadoru, Hondurasu a 

Belize. Mayská civilizace upadala již v 9. století, ale v 11. století ji zachránil příchod Toltéků 

(toltecas). Později se vytvořily kolem center Chitchen Itzá a Mayapán dvě skupiny, které 

spolu válčily, v 15. století byl poražen Mayapán. Tuto civilizaci poté postihlo i několik 

přírodních katastrof (zemětřesení, sucho a záplavy), nakonec jim byla osudnou začátkem 16. 

století epidemie neštovic, které s sebou do Ameriky přinesli Španělé. Po porážce v roce 

1546, se Mayové nedokázali dál bránit.  

   Mayská civilizace dosáhla velmi vysokého stupně vývoje v matematice a v astronomii. 

Používali dva kalendáře, ceremoniální a standartní. Ve standartním kalendáři měl rok 365 

dní, osmnáct dvacetidenních měsíců a pět zvláštních dní na konci roku, a v ceremoniálním 

kalendáři se rok skládal ze třinácti dvacetidenních měsíců90. Vytvořili nejdokonalejší písmo 

                                                 
90 Podle tohoto kalendáře se vypočítávalo narození dítěte, tj. průměrná doba těhotenství. 
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v předkolumbovské Americe, ve kterém kombinovali piktogramy s písmem slabičným. 

Stavěli strmé pyramidy s chrámem na vrcholu. Věnovali se mimo jiné šperkařství, hrnčířství, 

výrobě nejrůznějších předmětů z obsidiánu (sopečné sklo) a také tkalcovství.  

   Jejich společnost byla velmi diferencovaná. Byla tvořena dvěma zakládními skupinami, 

šlechtou a obyvateli, kteří jí odváděli tribut v naturální podobě. Mayové uctívali řadu 

nejrůznějších božstev a významnou roli v jejich náboženském systému zastával nejvyšší 

kněz. 

   Mistralová se s mayskou kulturou setkala, stejně jako s aztéckou, během svého pobytu 

v Mexiku. I tato kultura měla vliv na její literární tvorbu.  

 

2.3 Indiáni na území dnešního Chile91 

   Španělští dobyvatelé se mylně domnívali, že oblast mezi řekou Choapa (na sever od 

Santiaga de Chile) a ostrovem Chiloé obýval jediný indiánský kmen. Když Španělé přišli na 

uzemí dnešního Chile, celý sever a střed země byl pod nadvládou Inků, proto si mysleli, že 

tamní kultura vznikla pod jejich vlivem a že předtím tuto oblast obývali primitivové. 

   Předkolumbovské osídlení Chile bylo ale velmi různorodé. V severní části  tichomořského 

pobřeží žili například Changové (changos), kteří se většinou pohybovali do patnácti 

kilometrů od pobřeží. V té samé oblasti, ale dále ve vnitrozemí, sídlili Atacamané 

(atacaměños), kteří byli v kontaktu s kulturou Tiahuanaco (území dnešní Bolívie a Perú). 

Jižněji, mezi řekami Copiapó a Choapa, žili Diaguité (diaguitas)92. Ve středu dnešního Chile, 

jižně od řeky Choapa, žili již dříve zmiňovaní Pikunčové (picunches), Mapučové či 

Araukánci a také Huilličové (huilliches). Andy obývali mimo jiné kočovné kmeny, mezi nimi 

například Pehuenčové (pehuenches), Puelčové (puelches), Tehuenčové (tehuenches), známí 

také jako Patagonci, a nejjižněji, ve středu ostrova Ohňová země žili Onasové (onas). Jižní 

oblast země obývali Chonové (chonos), Alakalufové (alacalufes) a Yámanové (yámanas). 

   V polovině 15. století přišli do údolí Coquimbo Inkové a podrobili si Atacamany a 

Diaguity. Poté Inkové překročili řeku Maule, kde se setkali s odporem Araukánců. Řeka 

Maule poté byla hranicí Incké říše.      

   Podle údajů z konce devadesátých let 20. století obyvatelstvo Chile tvořilo 75% mesticů, 

18% kreolů a 6,8% Indiánů.93    

                                                 
91 Tuto podkapitolu srov.: CHALUPA, Jiří. Cit. dílo. 
92 Gabriela Mistralová měla z otcovy strany právě diaguitské předky. 
93 Srov.: OPATRNÝ, Josef. Cit. dílo. 
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   Luis Vitale upozorňuje na to, že v 19. a v 20. století byli ze sčítaní lidu vynecháváni 

Mapučové, v některých seznamech o nich nebyla ani zmínka a v některých byl uveden velmi 

malý počet.94 Těžko tedy můžeme posoudit, jak tomu bylo s ostatním domorodým 

obyvatelstvem, a do jaké míry jsou výše uvedená procenta věrohodná. Nicméně i tak tvoří 

mesticové spolu s Indiány více než čtyři pětiny obyvatelstva této země. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Srov.: VITALE, Luis. Cit. dílo. 



 33  

3. Gabriela Mistralová a Indiáni 

   Tato práce je zaměřena na téma Indiána v životě a v díle Gabriely Mistralové, je ale 

potřeba zmínit, že tato oblast je pouze jedním z mnoha témat, kterými se spisovatelka během 

svého života zabývala.  

   Chilský spisovatel, literární kritik a diplomat Fernando Alegría95 rozdělil ideologie 

Gabriely Mistralové do pěti základních kategorií. První kategorií jsou lidská práva, zajímala 

se o práva společenských a rasových menšin, jakými jsou například ženy, Indiáni, děti atd. 

Druhou kategorií je sociální křesťanství: „Creo que el cristianismo con profundo sentido 

social puede salvar a los pueblos.“96 („Myslím, že křestanství s hlubokým sociálním cítěním 

může zachránit lid.“) Třetí skupinou je antitotalitarismus, kam spadá antifašismus, 

antimilitarismus a odpor ke všem politickým extrémům. Další kategorií je pacifismus, sem 

Fernando Alegría řadí podporu Gándhího97 taktik proti násilí, nesouhlas s imperialistickými 

válkami a s šířením atomových zbraní. Poslední kategorií je amerikanismus, tj. obdiv všeho 

amerického, do této kategorie zahrnuje obdiv ke komunálnímu uspořádaní Indiánů a také 

podporu agrární reformy, podle Mistralové měl každý nárok na svůj kus půdy, který by mohl 

obdělávat.98 „Gabriela vzdá s obdivem poctu Indiánovi, který brání svou zem jako druhé tělo, 

protože, když ho ztratí, ztratí také, kromě své identity, to první. Jednoduše přestane 

existovat.“99 Kromě vlastní země, byl pro ni důležitý i rodný jazyk. „Obrana rodného jazyka 

a vlastní země jsou pro Gabrielu Mistralovou základem naší identity a pilíři nezávislé 

společnosti.“100  

   Jak si můžeme všimnout, téma Indiána spadá do dvou kategorií, jednak patří do 

amerikanismu, protože Indián je původním předkolumbovským obyvatelem amerického 

kontinentu, a v současné době také patří do skupiny rasových menšin, kam se postupem času 

dostal díky především španělské kolonizaci tohoto území. Gabriela Mistralová studovala 

minulost indiánských civilizací Hispánské Ameriky a také se zabývala jejich současnými 

životními podmínkami. Zajímala se o indiánské zvyky a folklór, o postavení Indiána ve 

společnosti i o jeho ekonomickou situaci.  

                                                 
95 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
96 MISTRALOVÁ, Gabriela. V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Prosa religiosa. „Entrevista a Revista de 
Educación Argentina“, s. 13. Citováno podle: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo, s.161. 
97 Mahátma Gándhí (1869-1948) – jeden z vůdců indického hnutí za nezávislost. 
98 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
99 „Gabriela rendirá tributo admirativo al indígena que defiende a su tierra como un segundo cuerpo, pues si lo 
pierde perderá también el primero, además de su identidad. Sencillamente dejaría de ser.“ Tamtéž, s. 261. 
100 „La defensa de la lengua natal y de la tierra propia son, para Gabriela Mistral, la base de nuestra identidad y 
los pilares de una sociedad independiente“. BIANCHIOVÁ L., Soledad. Cit. článek, s. 17. 
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   To potrvrzuje i Luis Vargas Saavedra, který uvádí, že indigenismus Gabriely Mistralové 

má dvě podoby, estetickou a politickou. Co se týče estetické stránky, obdivovala indiánské 

umění, architekturu, řemeslnou výrobu, občanskou organizaci, skoro vše, kromě jejich 

krvelačného náboženství a despotismu. Z hlediska politického nejen usilovala o začlenění 

Indiána do hispanoamerického rozvoje, ale také o to, aby si přitom zachoval svou 

jedinečnost.101   

   Z estetického hlediska obdivovala velkolepost aztécké, mayské a kečuánské civilizace. Co 

se týče Araukánců, obdivovala jejich skromnou lidovou slovesnost a věnovala se četbě a 

komentářům jejich mýtů. Indiánský folklór má podle ní velmi důležitý vliv na duchovní 

vývoj amerického kontinentu.102 

   Kritizovala současnou situaci, ve které se Indián nachází a kterou se běloši ani nesnaží 

nějakým způsobem změnit: „El indio se queda sin suelo, sin herraminentas y sin educación 

agrícola; le dejan el alcoholismo y la coca, para que desaparezca por su voluntad y sin 

reproche del blanco (…)“103 („Indián zůstává bez půdy, bez nástrojů a bez zemědělské 

výchovy, nechávají mu alkoholismus a koku, aby zmizel z vlastní vůle a bez výčitek 

bělochů…“) 

   Tématem indigenismu se Mistralová zabývala celý život. Nejintenzivněji pravděpodobně 

objevovala svůj vztah k Indiánům během pobytu v Mexiku (1920-1922), kde si uvědomila 

podstatu této rasy.104 „Bude to v Mexiku, kde fascinovaná a otřesená, tato žena pocítí mocný 

objev indiánské podstaty a jejího odkazu lidstvu i kultuře.“105  

   Považovala se za příbuznou s Diaguity, indiánským kmenem na území Chile. Ještě dříve 

než odjela do Mexika, se s Indiány setkala i ve svém rodném Chile, konkrétně v Patagonii 

v oblasti Magallanes (1918-1920) a také v Temucu v oblasti Araukánie (1920-1921).  

   Právě dvacátá léta 20. století byla obdobím rozmachu indigenistických hnutí v Latinské 

Americe, konktrétně ve zmiňovaném Mexiku a, o něco později, také v Peru. Dávná 

místokrálovství přestávala být centrem koloniální kultury a vracela se k indiánským 

kořenům, což určitě mělo vliv na to, že se tato chilská spisovatelka čím dál tím více 

odvolávala na své domorodé předky a nakonec se cítila být Indiánkou.106 Když Mistralová 

pobývala v Mexiku, byl indigenismus teprve na samém počátku: „Fui a México, cuando ese 
                                                 
101 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
102 Srov.: tamtéž. 
103 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z článku z roku 1928: „Pasión agraria“. V: Escritos políticos, s. 269. 
104 Srov.: QUEZADA, Jaime. Bendita mi lengua sea. 
105 „Será en México, donde fascinada y en conmoción, la mujer experimentará la revelación poderosa de lo 
indígena y de su enorme legado humano y cultural.“ CONCHA, Jaime. Gabriela Mistral. Madrid: Ediciones 
Júcar, 1987, s. 34. 
106 Srov.: tamtéž. 
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país era despreciado por la América del Sur casi entera; he defendido a los indios cuando su 

problema no le importaba a nadie (…)“107 (Odjela jsem do Mexika, když touto zemí téměř 

celá Jižní Amerika pohrdala, bránila jsem Indiány, když jejich problémy nikoho 

nezajímaly…“) 

   V průběhu dvacátých a třicátých let 20. století Gabriela Mistralová zaujala proindiánský 

postoj, podporovala eklektický panindigenismus spolu s mestickým panamerikanismem. 

Vzhledem k tomu, že její otec byl potomkem Diaguitů a její matka měla baskický původ, 

mohla se prohlásit za baskickou Diaguitku, ale prohlásila se za baskitskou Indiánku a tak 

obsáhla všechny indiánské civilizace.108 

   V první polovině čtyřicátých let 20. století spisovatelka komentovala svůj vztah 

k indigenismu následovně: 

   Mi reputación de indigenista viene de lo poco que he hecho por la reivindicación del indio en 

general, con apoyo en la admirable cultura artística que tuvieron –y tienen– mayas, toltecas y 

quechuas. No podía valerme del araucano para mis fines por la flaqueza de su labor artística y por 

su raso primitivismo. Mi indigenismo, por lo tanto, no compromete ni de cerca ni de lejos a Chile 

y arranca sus raíces fieles de mi porción de sangre indígena norteña. 

   Por el ímpetu de la herencia y por una lealtad elemental, mi defensa del indígena americano 

durará lo que mi vida. No se trata de un trabajo sistemático, sino bastante esporádico (…)109  

   (Má reputace indigenistky vychází z toho mála, co jsem udělala pro reinvindikaci Indiána 

obecně, s podporou úctyhodné umělecké kultury, kterou měli a mají Mayové, Toltékové a 

Kečuánci. Nemohla jsem pro své účely použít Araukánce kvůli slabosti jejich umělecké práce a 

kvůli jejich prostému primitivismu. Proto se můj indigenismus, ani zblízka, ani zdálky, neváže 

k Chile a jeho kořeny vycházejí z mého dílu indiánské krve ze severu. 

    Z podnětu dědičnosti a ze živelné oddanosti moje obrana amerického Indiána bude trvat po 

celý můj život. Nejedná se o práci systematickou, ale spíše sporadickou…) 

   Jak již jsem uvedla, spisovatelka si přála pro své Indiány i všechen potřebný lid agrární 

reformu, ale ta se v Chile nekonala. Při návštěvě své rodné země v roce 1954 za tuto 

neuskutečněnou reformu ironicky pokěkovala a mluvila o ní, jako by již proběhla. Mnoho 

lidí tuto ironickou narážku nepochopilo a někteří z nich si mysleli, že spisovatelka neví, že se 

                                                 
107 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu chilskému historikovi Jaimemu Eyzaguirreovi. V: Cartas, s. 
343.  
108 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
109 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de Petrópolis (1942-1945)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi lengua 
sea, s. 155. 
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tako reforma nikdy neuskutečnila. Ona ale dobře věděla o čem mluví a snažila se tím 

upozornit na stav věcí v Chile.110  

   Gabriela Mistralová dávala přednost venkovu před městem a také měla vždy blíže 

k dělnické třídě než k aristokracii, což můžeme doložit například prostřednictvím 

následujícího úryvku z jejího rozhovoru s honduraským spisovatelem Rafaelem Heliodorem: 

„la clase dentro de la cual me siento, aquella de la que espero más y a la que amo de corazón, 

es la clase obrera”111 („t řídou, do které cítím, že patřím, od které očekávám nejvíc, kterou 

miluji z celého srdce, je třída dělnická”). 

   Považovala se za socialistku, ale bez stranické příslušnosti. „Suelo darme cuenta de que soy 

una socialista, pero ay, no de Blum ni del sanguinoso Stalin… sino del Imperio de los Incas o 

de su plagio, las Misiones del Paraguy, o del cualquier buen convento italiano.“112 („Často si 

všímám, že jsem socialistka, ale ne Blumova nebo krvelačného Stalina… nýbrž Říše Inků 

nebo jejího plagiátu, misií v Paraguayi, či kteréhokoliv italského kláštera.“)   

   Gabriela Mistralová s obdivem vzhlížela k Josému Martímu (1853-1895), který ji zaujal 

svou odevzdaností světu, láskou k Americe a také originální expresívností. Jeho tón je velmi 

přirozený a má sílu, jeho politická a literární činnost se vzájemně doplňují.113   

    … začíná se střetávat s nejsilnějším vlivem, který měl na její psaní jakýkoliv styl, je to vliv 

Josého Martího. Ten jí dává do rukou dvojí dar: náš amerikanismus, uctívání všeho vlastního, 

neúnavné zkoumání podstaty mesticů, a pojetí psaní-prózy, kterou neúnavné hledání expresivní 

originality dělá stejně tvůrčí jako užití verše.114 

   Mistralová považovala tohoto kubánského básníka, filozofa a politika za svého největšího 

učitele. Psala o něm knihu, ale nedokončila ji. Kapitola, kterou napsala, byla použita jako 

základ její přednášky o Josém Martím v Havaně (1934). Mrzelo ji, že nikdy neslyšela jeho 

hlas, protože zemřel, když jí bylo deset let.115 

                                                 
110 Srov: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
111 MISTRALOVÁ, Gabriela. Citováno podle: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo, s. 96.  
112 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de Madrid y Lisboa (1934 -1940)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi 
lengua sea, s. 142. 
113 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
114 „(…) empieza a codearse con el influjo más poderoso que estilo alguno ejerció sobre su escritura: el de José 
Martí. Este pone en su mano doble don: el nuestroamericanismo, la devoción por lo propio, el infatigable 
indagar en la condición mestiza; y una concepción de la escritura-prosa en que la búsqueda sin fatiga de la 
originalidad expresiva la hace tan creadora como el ejercicio del verso.“ LOVELUCK, Juan. Estirpe martiana 
de la prosa de Gabriela Mistral. Universidad Veracruzana, s. 124. Citováno podle: TEITELBOIM, Volodia. 
Cit. dílo, s. 175. 
115 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
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   Sdílela sen o jednotě Ameriky se Simónem Bolívarem116. Svými články také intelektuálně 

podporovala nicaragujského revolucionáře Augusta Césara Sandina117. Veřejně žádala o 

sbírku financí na jeho podporu.118  

   Během občanské války ve Španělsku byla Mistralová solidární s republikány, což dokázala 

konkrétními skutky. Prostřednictvím Institutu pro mezinárodní spolupráci v Paříži pomohla 

mnoha španělským občanům, kteří Španělsko opuštěli, především profesorům.119 Například 

španělský básník a filolog Dámaso Alonso prohlásil: „Za svůj život vděčím Gabriele 

Mistralové.“120 

   Na její tvorbu i každodenní život měla velký vliv Bible, kterou četla již během svého 

dětství se svou babičkou z otcovy strany. Také se zajímala o buddhismus. „Yo fui largos 

años … budista y debo a eso la relativa calma y el relativo control alcanzado sobre mí.“121 

(„Byla jsem dlouhá léta… buddhistkou a tomu vděčím za relativní klid a relativní kontrolu, 

které jsem nad sebou dosáhla.“)   

   Uruguayská básnířka Esther de Cáceresová o životě i tvorbě Gabriely Mistralové napsala: 

   Její obraz se objevuje spojen se všemi bohatými zkušenostmi z jejího života, s intenzivním 

přemýšlením o světě a bytostech. A procházejí její poezií i jejím srdcem, velká lidská i božská 

témata: lidská utrpení, řemesla, předměty, dětské lidové písně, osudy, rasa hebrejská, rasa 

indiánská… Poté dramatický vnitřní život: kritické okamžiky pochyb.122 

 

                                                 
116 Simón Bolívar (1783-1830) - venezuelský politik a také vojenský generál. Představitel boje za nezávislost 
Latinské Ameriky. 
117 Augusto César Sandino (1895-1934) - nicaragujský vlastenec a revolucionář. Vůdce lidového povstání proti 
okupačním vojskům Spojených států amerických v Nicaragui. Byl zavražděn v roce 1934. 
118 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Prólogo: Gabriela Mistral o la insufrible demócrata“. 
119 Srov.: tamtéž. 
120 „Le debo la vida a Gabriela Mistral.“ ALONSO, Dámaso. Citováno podle: VARGAS SAAVEDRA, Luis. 
Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 245. 
121 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu chilskému politikovi Radomiru Tomicovi, datovaný 27. října 
1951 v Neapoli. V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 210. 
122 „Aparece su imagen ligada a todas las experiencias tan ricas de su vida: a su contemplación intensa del 
mundo y los seres. Y cruzan por su poesía, como por su corazón, los grandes temas humanos y divinos: los 
sufrimientos de las criaturas; los oficios; las materias; las rondas; los destinos; la raza hebrea, la rasa india… 
Luego la dramática vida interior: los trances de duda.“ CÁCERESOVÁ, Esther de. „Alma y poesía de Gabriela 
Mistral“, s. LXXIX.  
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3.1 Indiáni v životě Gabriely Mistralové 

   Gabriela Mistralová se považovala za mesticku a mrzelo ji, že se mnoho mesticů za svůj 

původ stydí. Ona nacházela krásu ve všech rasách, jen je podle ní ta krása u každého jiná a 

nespočívá pouze v bílé, černé, žluté nebo bronzové barvě tváře, ale také v duši dané osoby.123  

   Měla indiánské, židovské a baskické předky.124 Jak jsem již uvedla dříve, indiánskou krev, 

konkrétně krev Diaguitů, měla po svém otci.125 Mistralová je „… žena, která nikdy nepopřela 

svůj původ a bojovala proti bídě a sociálním rozdílům, chilská venkovanka vědomá si vždy 

našeho ,amerikánství‘, která se označovala za ,indiánskou španělku‘ nebo indiánskou 

američanku.“126   

   Říka o sobě, že pojímá čas jako Indiáni a nepospíchá: „yo voy con paso de indio en los 

asuntos.“127 („V záležitostech se pohybuji indiánským krokem.“) 

  Zastávala názor, že většina latinskoamerického obyvatelstva je semiasijského původu a byla 

si vědoma nerovnosti mezi kontinenty. Věděla, že obyvatelé Latinské Ameriky se liší od 

ostatních, od obyvatel Spojených států amerických i od Evropanů.128        

   Někteří lidé její indiánský původ zpochybňovali. V době, kdy Mistralová působila jako 

konzulka v Madridu, Carlos Morla Lynch, pracovník chilského velvyslanectví ve Španělsku, 

o ní napsal: „Brání Indiána a s hrdostí se prohlašuje za potomka araukánské rasy. Nemyslím, 

že by tomu tak bylo.“129  

   Na jeden z podobných výroků, v tomto případě na výrok pana Latchama130, Gabriela 

Mistralová reagovala v dopise chilské spisovatelce Carmen de Alonsové (1943): „Aunque 

Latcham lo desmiente, yo sé que bajo mi pulso pasan latidos de indio. Por eso los entiendo 

tan bien, por eso nos hermanamos tanta simple naturalidad.“131 („I když to Latcham vyvrací, 

já vím, že ve mně pulzuje indiánský tep. Proto jim tak dobře rozumím, proto se bratříme 

                                                 
123 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
124 Srov.: OVIEDO, José Miguel. Cit. dílo. 
125 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. 
126 „(…) mujer que nunca negó sus orígenes y combatió contra la pobreza y las diferencias sociales, la 
campesina chilena siempre consciente de nuestra «americanidad» que se denominaba «indoespañola» o 
indoamericana.“ BIANCHIOVÁ L., Soledad. Cit. článek, s. 18. 
127 MISTRALOVÁ, Gabriela. Citováno podle: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo, s. 208.    
128 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
129 „Defiende al indio y se declara con orgullo descendiente de la raza araucana. No creo que así sea.“ MORLA 
LYNCH, Carlos. En España con Federico García Lorca. Madrid: Aguilar, 1958, s. 361. Citováno podle: 
MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo, s. 120. 
130 Vzhledem k době, kdy byly následující dopisy napsány (první v roce 1943 a druhý v letech 1948-1950), se 
pravděpodobně jedná o chilského spisovatele a historika Ricarda Antonia Latchama (1903-1965), syna 
archeologa a etnologa Ricarda E. Latchama (1869-1943), který je považován za jednoho z průkopníků 
mapučské (araukánské) etnografie.  
131 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu Carmen de Alonsové. V: Cartas, s. 375. 
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s takovou přirozeností.“) Později se k tomu vrátila ještě v dopise, který napsala, když byla 

konzulkou v Mexiku (1948-1950), velvyslanci E. Gajardovi:  

   Me han contado esta cosa cómica: el señor Latcham habría dicho en una conferencia de prensa 

que yo «me he inventado la sangre india». El chileno tonto recorre estos países indios o mestizos 

declarando su blanquismo. Yo sé algo, espero, de mí misma. Por ejemplo, que mi padre mestizo 

tenía en su cuerpo la mancha mongólica, cosa que me contó mi madre; segundo que mi abuelo 

Godoy era indio puro.132  

   (Pověděli mi tu komickou věc, že pan Latcham řekl na jedné tiskové konferenci, že „jsem si 

vymyslela indiánskou krev“. Tento hloupý Chilan chodí po indiánských nebo mestických zemích 

a prohlašuje se za bělocha. Já o sobě samé, doufám, něco vím. Například, že můj otec měl na 

svém těle mongolské znaménko, to mi řekla má matka, a za druhé, že můj dědeček Godoy byl 

čistokrevný Indián.)  

 

3.1.1 Období v životě Gabriely Mistralové úzce spjatá 

s Indiány   

   V následujícím oddílu se budu věnovat jednotlivým obdobím života Gabriely Mistralové, 

která byla důležitá z hlediska  vývoje jejího vztahu k Indiánovi. Pro snazší orientaci rozdělím 

tato období na země, kde spisovatelka pobývala (Chile, Mexiko, Spojené státy americké, 

Španělsko). 

 

Chile (do roku 1922)  

   Během pobytu ve městě Punta Arenas (oblast Magallanes a Chilská Antarktida, Patagonie) 

v letech 1918-1920 Mistralová psala do svých sešitů o tamní přírodě, ptácích, léčivých 

bylinách, folklóru a o hlasech Indiánů. Setkala se tam s místními domorodci: „Fue allí donde 

yo toqué pueblo magallánico y patagón.“133 („Tam jsem se dotkla magallánského a 

patagonského lidu.“) Ve svém článku „Antarktida a magallánský lid“ (orig. „La Antártida y 

el pueblo magallánico“) napsaném v roce 1948 popsala setkání s těmito Indiány následovně: 

                                                 
132 MISTRALOVÁ, Gabriela. V: GAJARDO, Enrique. „La Gabriela que yo conocí. III“. El Mercurio, Santiago 
de Chile, 18. června 1989. Citováno podle: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo, s. 242.    
133 Úryvek z: „La Antártida y el pueblo magallánico.” V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Prosa. Santiago de Chile: 
Cochrane, 1992, s. 45. 
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      Los ojos se me quedaron sobre los dos rostros no vistos nunca: allí había unos seres de 

etnografía poco descifrable, medio alacalufes, pero mejor vestidos que nuestros pobrecitos 

fueguinos...: eran el aborígen inédito, el hallazgo mejor para una indigenista de siempre.134  

      (Oči mi spočinuly na těch dvou nikdy nespatřených tvářích: byly tam bytosti málo rozluštitelné 

etnografie, napůl Alakalufové, ale lépe oblečení než naši chudáčci z Ohňové země…: byli to 

dosud neznámí domorodci, nejlepší objev pro věčnou indigenistku.) 

   O něco později, v letech 1920-1921, když pracovala jako ředitelka na střední škole 

v Temucu v oblasti Araukánie, Mistralová blíže poznala Indiány kmene Mapuče. Tito Indiáni 

jsou asi známější pod jmémem, které jim dali Španělé, jako Araukánci.  

   Kromě poslání učitelky se věnovala také indigenistické a sociální otázce. Naslouchala 

těmto Indiánům, navštěvovala je v tamních věznicích a snažila se jim pomoci.135 Tito 

původní obyvatelé Araukánie byli uvrženi do barbarství, když byli připraveni o svou půdu, 

která pro ně byla vším.136 

   Měla možnost na vlastní oči spatřit, v jakých podmínkách tito Indiáni žili. O tématu 

spravedlivého rozdělení půdy i o araukánských Indiánech spisovatelka psala ve svých esejích 

(např. „Araukánská hudba“137) i ve svých básních (např. ve sbírce Chilská báseň138), jak jsem  

již uvedla v předchozí kapitole.   

 

Mexiko (1922-1924) 

   Spisovatelka žila v Mexiku během dvou různých období. Nejprve v letech 1922-1924, 

v době, kdy byl prezidentem Álvaro Obregón139 a právě tomuto prvnímu období se zde budu 

věnovat. Později se do Mexika vrátila v roce 1948. 

   V roce 1922 jí nabídnul mexický spisovatel, filosof, politik a tehdejší ministr školství José 

Vasconcelos, který ji uznával jako pedagožku i jako básnířku, práci v Mexiku. Jednalo se o 

spolupráci na reformě školství a pomoc při zakládání a organizaci knihoven.  

   Od tétož dne se věnovala studiu mexické, olmecké, zapotecké, máyské a huastecké  kultury. 

Měla by umět porozumět tomuto lidu, jeho mestictví a znát jeho kořeny. Neustále četla o 

Aztécích,  Tarascích, Totonacích a Mixtécích. O dějinách jejich nezávislosti a jejich revoluci. 

                                                 
134 Úryvek z: „La Antártida y el pueblo magallánico”. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Prosa. Santiago de Chile: 
Cochrane, 1992, s. 45. 
135 Srov.: QUEZADA, Jaime. Bendita mi lengua sea. 
136 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „El pueblo araucano“. Escritos políticos, s. 45-49. 
137 Později se budu věnovat jedné části tohoto článku s názvem „Araukánský lid“. (Viz: 3.2.2 Indián v próze 
Gabriely Mistralové – Vybrané články související s Indiány) 
138 Viz: 3.2.1 Indián v poezii Gabriely Mistralové – Chilská báseň 
139 Álvaro Obregón (1880-1928) - mexický politik a vojenský generál. Zúčastnil se mexické revoluce (1910-
1917). Byl prezidentem Mexika v letech 1920-1924. 
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Byla nadšená. Bylo to poprvé, co odjížděla ze své země, aby vstoupila do jiné velmi rozdílné 

reality, i když sdílela tentýž jazyk a některé podobné zvyky.140                  

   Tento program byl zaměřen na venkovský lid, především na indiánské obyvatelstvo. 

Vasconcelos a jeho spolupracovníci chtěli Indiány naučit různým řemeslům a vysvobodit je 

z bídy, jejich ideálem bylo vytvoření nové a spravedlivější mexické společnosti. Opírali se o 

předkolumbovskou dobu, mayskou a aztéckou minulost, zapotéckou poezii, ale také kladli 

důraz na současného Indiána. Můžeme mluvit o jistém znovuobjevení tvůrčí senzibility 

odrážející se v řemeslných výrobcích, hudbě, tanci a divadle.141  

   V tomto období také vznikaly první nástěnné malby mexických malířů, jako jsou například 

Diego Rivera, José Orozco a David Alfaro Siqueiros,  s tematikou dávné, do té doby většinou 

utajované, minulosti.   

   Aby se všechno mohlo uskutečnit, bylo třeba začít alfabetizací chudých obyvatel a Indiánů. 

Gabriela Mistralová mohla svobodně uplatnit své schopnosti učitelky a učit Indiány číst a 

psát. Pomáhala zřizovat venkovské školy a knihovny, jedna škola po ní byla dokonce 

pojmenována. „Salgo a la sierra mexicana con los maestros misioneros -maestros primarios-, 

a enseñar el alfabeto a niños indígenas y campesinos. Yo no seré nunca otra cosa que la 

maestra rural.“142 („Vypravuji se do mexických hor s učiteli misionáři, učiteli základních 

škol, učit indiánské a venkovské děti abecedu. Nikdy nebudu ničím jiným než venkovskou 

učitelkou.“)  

   Během tohoto prvního pobytu v Mexiku objevila vztah Indiána k sobě samé. Oceňovala to, 

že tamní vláda se snažila vytěžit z nedostatků Indiánů jejich výhody. „... sus mismos 

defectos, tratados genialmente, como en México, se ponen a dar de sí unos fermentos 

increíbles para una cultura racial.“143 („… jejich nedostatky, když je s nimi nakládáno 

geniálně, jako v Mexiku, mohou dát samy o sobě neuvěřitelné základy rasové kultuře.“) 

   Žila mezi Indiány a cítila se jednou z nich. S mexickými Indiány soucítila a začínala si 

uvědomovat i svou indiánskou identitu. „Cítila se dobře v zemi, kde ještě zcela neutichly 

výstřely revoluce, která bojovala za práva chudiny, rolníků, kterými tam byli především 

                                                 
140 „Desde ese mismo día se dedicó a estudiar la cultura mexicana, la olmeca, la zapoteca, maya y huasteca. 
Tendría que saber comprender a ese pueblo, su mestizaje y conocer sus raíces. No se cansaba de leer sobre los 
aztecas, los tarascos, los totonacas y los mixtecas. La historia de su independencia y de su revolución. Estaba 
fascinada.  Era la primera vez que salía de su país para entrar en otra realidad muy distinta, aunque tenía el 
mismo idioma y algunas costumbres similares.“ MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo, s. 79. 
141 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo.  
142 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de México (1922-1924)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi lengua 
sea, s. 89. 
143 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Recados quincenales“. (El Mercurio, 10. června 1932). V: VARGAS 
SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 59. 
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Indiáni. A ona se s hrdostí se prohlašovala za Indiánku.“144 Tváře mexických Indiánů jí 

připomínali tvář jejího otce. Později v jedné ze svých přednášek (1947) mluvila o významu 

básně „Pít“ (orig. „Beber“) ze sbírky Pastva (1938) a tom, jak si během pití vody ze studny 

v odrazu své tváře a tváře jednoho z tamních Indiánů, který ji přišel přidržet, všimla 

podobnosti svých a jeho rysů. 

   (…) en aquella cara india cruzada con la mía, había algo “un no sé qué“ de mi padre muerto. 

Entonces la bebedora supo de golpe que aquellas dos carnes, la caxaqueña y la diaguita eran casi 

la misma cosa. Desde ese día ya no me sentí huésped pegadizo de México, sino pariente (…)145  

   (... v té indiánské tváři, která se střetla s mojí, bylo „nevím co“ z mého mrtvého otce. Tehdy si 

pijící žena najednou uvědomila, že obě ty tváře, caxakánská a diaguitská byly téměř to samé. Od 

toho dne už jsem se necítíla jako otravný host Mexika, ale jako příbuzná…)  

En el campo de Mitla, un día 

de cigarras, de sol, de marcha, 

me doblé a un pozo y vino un indio 

a sostenerme sobre el agua, 

y mi cabeza, como un fruto 

estaba dentro de sus palmas. 

Bebía yo lo que bebía,  

que era su cara con mi cara, 

y en un relámpago yo supe 

carne de Mitla ser mi casta.146   

(V krajině kolem Mitly147, v onom čase 

cikád a cvrčků, procházky a slunce, 

Indián přišel, když jsem pít se nahla, 

a přidržel mě nad vodou té studně 

a jako ovoce tak moje hlava 

uprostřed jeho dlaní spočívala, 

co pila jsem tam tenkrát, to jsem pila, 

byla to jeho tvář a s ní tvář moje 

a přišlo mi jak osvícení blesku, 

že tělo z Mitly je krev mého rodu.)148 

                                                 
144 „Ella se sintió bien en un país donde aún no se habían apagado del todo las fusilerías de una revolución que 
reivindicaba al pobrerío, al campesino que allí, más que nada, es indio. Y ella se proclamaba orgullosamente 
indígena.“ TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo, s. 159. 
145 Úryvek z: „Un poema y un comentario sobre cuatro sorbos de agua“. (Přednáška Gabriely Mistralové 
publikovaná v: La Nación, Santiago de Chile, 19. října 1947). V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Prosa, s. 590. 
146 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Beber“. V: Poesía, s. 390.  
147 Mitla – osada na území dnešního Mexika, která byla v paleolitickém období ceremoniálním centrem. 
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   Snažila se o to, aby Indián využil západní kultury, ale aby si zároveň zachoval svou vlastní 

domorodou identitu. Pro Mistralovou byli Indiáni tím nejlepším, co má Mexiko pro svou 

budoucnost, tato rasa (Aztékové, Mayové, Toltekové) je podle ní jednoduše úžasná.149 Byla 

ze svého pobytu v této zemi, která jevila zájem o své Indiány, nadšená. 

   Mi México! El único que está en el corazón; mis indios de palabra sobria y donosa; mis niños 

de largo ojo oscuro, que me corrigen la pronunciación de una palabra azteca; mis mujeres de piel 

dorada y habla dulcísima.150  

   (Mé Mexiko! Jediné, které mám v srdci, moji Indiáni se skromným a duchaplným slovem, moje 

děti s protáhlým tmavým okem, které mi opravují výslovnost aztéckého slova, mé ženy se zlatou 

pletí a přesladkou mluvou.) 

   Prezident Álvaro Obregón zahájil v Hispánské Americe agrární reformu, která dle 

Mistralové bude následována dalšími zeměmi, také provedl největší reformu školství po 

Sarmientovi151. O Obregónovi Mistralová mimo jiné napsala: 

   Estima que el problema de su país se resuelve con la cultura de sus doce millones de indígenas 

y  con el mejoramineto material de los mismos. Piensa que la pequeña propiedad hará sentir al 

indio la patria hecha madre de verdad; el trabajo próspero le traerá el amor y la paz; quedará el 

indio incorporado, con la pureza del sufragio, a la vida política y con la posesión de la parcela de 

tierra, hará suyos los intereses económicos de la nación. Los gobiernos españoles primero, y los 

nacionales después, nunca procuraron transformar al indio en ciudadano; se perdieron así para 

esta labor de enorme urgencia cuatro siglos (…)152   

   (Předpokládá, že se problém jeho země vyřeší kulturou dvanácti miliónů Indiánů a jejich 

materiálním zlepšováním. Myslí si, že malý majetek umožní, aby Indián cítil, že jeho vlast je 

opravdovou matkou, prosperující práce mu přinese lásku a mír, Indián bude začleněn 

s neposkvrněností hlasovacího práva do politického života a díky vlastnictví kusu půdy, pojme za 

své ekonomické zájmy národa. Nejdříve španělské a později ani národní vlády se nikdy nesnažily 

udělat z Indiána občana, tím byla pro tuto práci ztracena čtyři století…) 

   Do Mexika se Gabriela Mistralová vrátila ještě později (1948-1950) jako konzulka ve 

městě Santa María de la Veracruz, kde se znovu po svém pobytu v Evropě cítila dobře mezi 

svými Indiány. Dále se pak přestěhovala ještě do města Jalapa. V té době (1950) například 

napsala: „Es el indio mexicano un hombre de paz, con apego a la familia y a la región que 

                                                                                                                                               
148 MISTRALOVÁ, Gabriela. Báseň: „Pít.“ Překlad do češtiny: SLAVÍK, Ivan. Ve: Vzkazy, s. 113-114.  
149 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de México (1922-1924)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi 
lengua sea.  
150 Tamtéž, s. 92. 
151 Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) - argentinský politik, pedagog a spisovatel. Prezident Argentiny 
(1868-1874). 
152 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z článku z roku 1923: „El presidente Obregón y la situación en México“. 
V: Escritos políticos, s. 241. 
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habita (…)“153 („Mexický Indián je mírumilovný člověk, velmi vázaný na rodinu a na oblast, 

kterou obývá…“) 

 

Spojené státy americké (1930-1931) 

   Gabriela Mistralová přednášela jeden semestr na Kolumbijské univerzitě v New Yorku 

(1930-1931), konkrétně na Barnard College, o americké civilizaci a o hispanoamerické 

literatuře. V tomto období došlo k jejímu střetu se španělským spisovatelem a literárním 

kritikem Federikem de Onísem. Během přípravy na své přednášky Mistralová četla 

indiánské, mestické a španělské texty a porozuměla vyspělosti civilizace Inků a Kečuánců. 

Svůj obdiv k této civilizaci dala najevo, ostře kritizovala její zničení a začala se odklánět od 

svého hispanismu. To se však Onísovi a jeho španělským kolegům nelíbilo.154 Podle 

Mistralové  Onís „no ha perdonado la independencia y que además nos detesta en su fondo 

más secreto“155 („neprominul nezávislost a kromě toho nás v utajené hloubi svého nitra 

nenávidí“).  

   V dopise mexickému spisovateli a mysliteli Alfonsu Reyesovi a jeho ženě, datovaném 30. 

října roku 1930, Mistralová napsala: 

   Otra novedad tengo que contarles (…) y es que enseñando indios –llevo en esto un mes– me ha 

enderezado entero el quechua aymará que naturalmente existía porque llegaron hasta el Maule y 

mi padre era atacameño de límite precisamente, y yo de Coquimbo, la provincia segunda del viejo 

Chile. Los he enseñado, pues, a los indios de ustedes y en especial a los del Perú (…) Muy 

conmovida, mis amigos, de los adentros, que les sabía a medias, de estas dos razas toltecas y 

quechuas, muy convencida de lo que fueron y que antes no había visto en claro, muy fogosa para 

contarlos. Es un gran bien y tal vez para eso vine aquí sin darme cuenta y creyendo venir a juntar 

algunos dólares necesarios…156 

   (Musím Vám říci další novinku… a to, že učení o Indiánech, což dělám měsíc, mi zcela uvedlo 

do pořádku Kečuánce Ajmary, kteří přirozeně existovali, protože se dostali až k Maule, můj otec 

byl Atacaman, konkrétně z hraniční oblasti, a já z Coquimba, druhé provincie starého Chile. 

Tudíž jsem učila o Vašich Indiánech a speciálně o Indiánech z Peru… Znepokojená, přátelé, ve 

svém nitru, že jsem o nich věděla napůl, o těchto dvou rasách toltéckých a kečuánských, 

přesvědčena o tom, čím byly a že jsem to předtím neviděla jasně, rozpálená o nich vyprávět. Je to 

                                                 
153 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Oficio de Gabriela Mistral sobre reforma agraria“. V: Cartas, s. 486.  
154 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
155 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu Alfonsu Reyesovi a jeho ženě. V: Cartas, s. 187.  
156 Tamtéž, s. 188.  
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velký užitek a možná proto jsem sem přijela, aniž bych si to uvědomila, a myslela jsem si, že 

jsem přijela ušetřit několik potřebných dolarů…)  

  Během svých přednášek na Bernard College se prohlásila za baskickou Indiánku. Jasně 

vyjádřila svůj dvojí původ a dilema, ke kterému z těchto různých původů a ke které kultuře 

se přiklonit, zda být věrná původu indiánskému nebo evropskému, kterému z Indiánských 

kmenů konkrétně, celé Evropě, nebo jen některým evropským zemím.157 Podle Luise 

Vargase Saavedry by mohla být věrná Diaguitům, to by odpovídalo z geografického hlediska  

místu, odkud pocházela, nebo také sousedním Kečuáncům-Ajmarům158, ale i Mexikům a 

Mayům, s nimiž sdílela poetické cítění.159         

   V rozhovoru160 pro časopis Repertorio Americano Mistralová mluvila mimo jiné o 

přípravách na své přednášky a uvedla, že o dějinách hispanoamerické civilizace nebylo ještě 

nic napsáno a že je moc ráda, že indiánskou civilizaci objevila. Také zde zmínila svůj 

pravděpodobný příbuzenský vztah s Indiány. Cituji:  

   (…) sobre la historia de la civilización hispanoamericana no hay nada escrito y es menestrer 

que yo estudie las fuentes originales. Todo esto requiere tiempo, tranquilidad y aislamiento. Y no 

tengo ninguna de las tres cosas. Sin embargo, estoy contenta. Las obligaciones de este viaje a 

Nueva York han descubierto para mí la riqueza de la civilización indígena. Casi diría que estaba 

escrito porque todo ha sido una verdadera revelación. Sin este curso talvez jamás habría ahondado 

el asunto. Y créame, estoy maravillada. Sinceramente maravillada. El grado de la cultura 

alcanzado en el reino  de los Incas del Perú coloca a estos indios en el plano de las civilizaciones 

superiores... Recuerdo algunos de los rasgos faciales de mi padre, rasgos que me obligan a pensar 

en la posibilidad de una línea ancestral de contacto con el tronco indígena.161  

   (… o historii hispanoamerické civilizace není nic napsáno a je potřeba, abych studovala 

původní prameny. To všechno vyžaduje čas, klid a samotu. A já nemám ani jednu z těchto tří 

věcí. Nicméně jsem spokojená. Povinnosti této cesty do New Yorku pro mě objevily bohatství 

indiánské civilizace. Skoro bych řekla, že to tak bylo napsané, všechno to byl skutečný objev. Bez 

tohoto kurzu bych možná nikdy neprozkoumala tuto záležitost. A věřte mi, jsem nadšená. 

Opravdu nadšená. Stupeň kultury, kterého dosáhlo království Inků v Peru, řadí tyto Indiány mezi 

nejvyspělejší civilizace… Vzpomínám si na některé z rysů tváře svého otce, tyto rysy mě nutí, 

abych se zamyslela nad možností příbuzenské linie v kontaktu s indiánskými kořeny.)   

                                                 
157 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
158 Říše Inků, jejíž základ tvořili Kečuánci, si Diaguity podrobila. 
159 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
160 Tento rozhovor, který s Gabrielou Mistralovou vedl Armando Zegrí, se uskutečnil v roce 1930, ale byl 
publikován 2. května 1931. 
161 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z rozhovoru pro časopis Repertorio Americano. Citováno podle: 
VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 99-100. 
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   Svůj konflikt s Federicem de Onísem Mistralová ještě o několik let později komentovala 

následovně: „El implacable profesor Onís, este archigodo no podía digerir el hecho palpable 

de que aún existíamos los mestizos y los indios. Y, menos aún, la (para él) infamia de que 

hablemos su lengua castellana, y hasta mejor que él.“162 („Neúprosný profesor Onís, tento 

Španělák163 nemohl strávit očividnou skutečnost, že ještě existujeme mesticové a Indiáni. A, 

o to méně, (pro něj) potupu, že mluvíme jeho kastilským jazykem, a dokonce i lépe než on.“) 

Uznávala, že on ji do New Yorku pozval, že jí nabídnul možnost přednášet a že vydal její 

první sbírku Bezútěšnost (1922), ale nemohla mlčet o jejich vzájemném konfliktu, který mezi 

nimi nastal, když ve Spojených státech amerických začala přednášet. Nečekal od ní, ani od 

nikoho jiného, že bude bránit Indiány, a vůbec nepočítal s tím, že ji studenti podpoří. 

Dokonce poslal na její přednášku dvě své přítelkyně jako vyzvědače, aby mu následně 

předaly informace o tom, jak probíhala.164  

   Mistralová tento pobyt v New Yorku komentovala ještě v dalším dopise Alfonsu Reyesovi 

s odstupem času následujícími slovy: „Sufrí en EE.UU. el invierno y los españoles, ambos 

brutales.“165 („Vytrpěla jsem v USA zimu a Španěly, obojí surové.“) 

 

Španělsko (1933-1935) 

   Gabriela Mistralová poprvé navštívila Španělsko v roce 1924 a později i v roce 1928, v této 

době ho zcela obdivovala. Jak jsem již uvedla dříve, od svého hispanismu se spisovatelka 

začala odklánět během svého pobytu v USA, kdy se dostala, na základě svých přednášek na 

téma americké civilizace do konfliktu s Onísem. Tím, že cítila sympatie 

k předkolumbovským Indiánům, její vztah ke Španělsku začal slábnout ještě předtím, než se 

tam v roce 1933 vrátila jako diplomatka.166 

   Nicméně, i když kritizovala Španělsko za jeho postup při dobývání Ameriky, dokázala najít 

ve španělském koloniálním období i kladné stránky. Byla ráda, že docházelo k míšení 

bělochů s Indiánkami a že se z tohoto spojení zrodil mestic.  

                                                 
162 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de Madrid y Lisboa (1934 -1940)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi 
lengua sea, s. 136. 
163 „Godo“ v češtině znamená Gót. V Americe se takto označuje hanlivě Španěl, tedy česky Španělák. (Srov.: 
DUBSKÝ, Josef a kol. Velký španělsko-český slovník (I. a II. Díl). Praha: Academia, 1993.)   
164 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de Madrid y Lisboa (1934 -1940)“. V: QUEZADA, Jaime. 
Bendita mi lengua sea. 
165 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu Alfonsu Reyesovi. V: Cartas, s. 201. 
166 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua.  
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   Spisovatelka pobývala v Madridu od 11. června 1933 do 21. října 1935. Nejdříve zastávala 

funkci honorární konzulky a později byla konzulkou druhé třídy.167  

   Během svého působení v Madridu psala články o Hispanské Americe, především o Chile, a 

také články o Španělsku. Podle Luise Vargase Saavedry oficiální postoj Gabriely Mistralové 

ke Španělsku neodpovídal jejímu soukromému postoji, chtěla si udržet místo konzulky a 

nechtěla se chovat nepřátelsky k národu, kde tuto funkci vykonávala. Nicméně v žádném 

momentě svoje mestictví nepopírala a uznávala svůj dvojí původ, indiánský i bělošský.168 

   Když do Španělska v roce 1933 přijela, nedávala najevo svůj negativní vztah k této zemi, 

ale ani neskrývala svůj pozitivní vztah k Indiánům a k mesticům.169 Měla blíže k Andalusii 

než ke Kastillii, v napůl španělské a napůl arabské Andalusii nacházela jistou podobnost se 

svým vlastním původem a se svou představou kultury.170 Také často jezdila do Barcelony, 

kde se pohybovala mezi spisovateli a učiteli. 

   V deníku La Libertad byl 28. července 1933 publikován článek, ve kterém Teresa de 

Escoriazová171 kritizovala chilskou spisovatelku za její názory ohledně krutosti Španělska 

v období dobývaní Ameriky. Mistralová na tuto kritiku reagovala a napsala dopis řediteli 

tohoto deníku. Mluvila v něm o právech Indiána, o jeho střetu s bělochy a také s mestici, 

kteří se většinou snaží zapřít indiánskou krev, kterou v sobě mají. Zdůzazňovala to, že pro 

mestice měl větší význam jeho španělský původ z otcovy strany. Teprve její generace172 

začínala objevovat také indiánskou matku, a tak mohla pochopit sama sebe jako 

výsledek tohoto spojení.173 

   La reivindicación del indio, su defensa como hombre con derecho a su suelo que es suyo por ley 

natural, la divulgación de sus capacidades, la devevación de lo que ha padecido, no solo en el 

choque lógico con la raza blanca, sino después en su trágica convivencia con el mestizo, que lo 

niega o lo olvida, todo esto, señor director, no son en mí simples temas para artículos o clases de 

las cuales vivo, y mucho menos son la materia exótica que explota sin convicción el escritor 

habilidoso; todo eso es para mí un lote sagrado, de deber racial, que debemos ir cumpliendo uno 

por uno los escritores sudamericanos. El indio forma sin remedio la mitad de la población del 

continente nuestro (…) 
                                                 
167 Honorární konzul má příjem pouze z poplatků za úřední záležitosti, konzul druhé třídy má stálý plat. (Srov.: 
tamtéž.) 
168 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
169 Srov.: tamtéž. 
170 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo.  
171 Teresa de Escoriazová – jedna z prvních zahraničních dopisovatelek španělského novinářství. Tento článek 
poslala z New Yorku. 
172 V tomto dopise Mistralová zmiňuje například Josého Vasconcelose, se kterým dříve spolupracovala 
v Mexiku.  
173 Srov.: Dopis Gabriely Mistralové adresovaný řediteli La Libertad. V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. 
Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 107-112. 
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   El mestizaje sudamericano había vivido tan solo a su padre español a lo largo de cuatrocientos 

años, y solamente ahora la generación nuestra, con una filialidad tardía, pero llena de decoro, se 

ha puesto a dignificar a la madre india, viviendo, por fin, su consciencia de hombre completo.174 

   (Reivindikace Indiána, jeho obrana jako člověka s právem na vlastní půdu, která mu přirozeně 

náleží, šíření jeho schopností, odhalení toho, co prodělal, nejen v logickém střetu s bílou rasou, 

ale také později v tragickém soužití s mesticem, který ho popírá nebo na něj zapomíná, to 

všechno, pane řediteli, nejsou ve mně obyčejná témata pro články nebo výuku, ze kterých žiji, a 

ještě méně jsou exotickým materiálem, který využívá bez přesvědčení obratný spisovatel. To 

všechno je pro mne posvátné, rasové poslání, které bychom měli plnit všichni jihoameričtí 

spisovatelé jeden po druhém. Indián zcela jistě tvoří polovinu obyvatelstva našeho kontinentu… 

   Jihoamerické mestictví prožívalo během čtyř set let jen svého otce Španěla, až teď naše 

generace, s pozdní příbuzností, ale plná úcty, začala pozvedat i matku Indiánku a konečně prožívá 

uvědomění úplného člověka.)  

   Tentýž deník, který zveřejnil článek Teresy de Escoriazové, publikoval 12. července téhož 

roku rozhovor s Mistralovou, ve kterém byla opěvována. Psalo se v něm o tom, že byla 

jmenována chilskou konzulkou v Madridu a že je také významnou básnířkou.175 Její vztah ke 

Španělsku a k Indiánovi, zřejmý z tohoto článku, nám může doložit následující úryvek: 

   Tratará de entender lo español y de quererlo, como ha hecho antes en los demás países en que 

ha vivido.  

   -Noto la diferencia de raza - dice - Siento el indio que llevo dentro. No es la sangre la amarra 

que nos une, es la lengua. Pero la lengua es un vínculo fuerte. Yo pienso que más que el amor. 

Me parece difícil querer en un idioma extraño.176  

   (Bude se snažit pochopit španělskou podstatu a mít ji ráda, jako dříve to udělala v ostatních 

zemích, kde žila. 

   „Cítím rozdílnost rasy,“ říká. „Cítím Indiána, kterého v sobě nosím. Krev není poutem, které 

nás spojuje, je jím jazyk. Ale jazyk je pevným poutem. Myslím, že víc než láska. Připadá mi 

složité mít rád v cizím jazyce.“)   

  O pár týdnů později, 30. července 1933, deník La Libertad otiskl odpověď Teresy de 

Escoriazové na dopis, který Mistralová poslala jeho řediteli. V ní tato novinářka mimo jiné 

zmiňuje, že, co se týče španělského dobyvatele oblasti Araukánie, nebyl tak krutý jako 

domorodí Araukánci. Krutost Španělů podle ní má ke krutosti Araukánců velmi daleko.177   

                                                 
174 MISTRALOVÁ, Gabriela. Tamtéž, s. 109-110. 
175 Srov.: MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo. 
176 Úryvek z rozhovoru s Gabrielou Mistralovou: „Una gran figura literaria. Charla con Gabriela Mistral“. (La 
Libertad, 12.července 1933). V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 89. 
177 Srov.: ESCORIAZOVÁ, Teresa de. „Gabriela Mistral, o la crueldad araucana“. V: VARGAS SAAVEDRA, 
Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 115-117. 
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   V říjnu 1935 byla Mistralová donucena Madrid opustit. Byla přeložena vykonávat funkci 

konzulky do Lisabonu a místo konzula v Madridu měl dočasně zastávat Pablo Neruda.  

Obdržela telegram, aby Madrid opustila do 48 hodin. Důvodem k jejímu přeložení byl údajně 

dopis, který Mistralová poslala Maríe Monvelové a Armandu Donosovi 15. května 1935 a 

dávala v něm najevo svůj kritický pohled na Španělsko a jeho chudobu. Úryvky z tohoto 

dopisu publikoval Miguel Munizaga Iribarren v monografii Gabriely Mistralové s názvem 

„Život a doznání Gabriely Mistralové“ (orig. „Vida y confesiones de Gabriela Mistral“), 

která vycházela na pokračování v časopise Familia (Santiago de Chile) v průběhu zaří a října 

1935. Armando Donoso poskytl Miguelu Munizagovi materiál a on si z něj vybral právě 

tento dopis a použil z něj úryvky vytržené z kontextu, které ukazují spisovatelčin 

protišpanělský postoj. Mistralová se bránila, že tyto úryvky bez jakéhokoliv kontextu, 

neodpovídají smyslu celého dopisu.178 V tomto dopise Mistralová mimo jiné napsala, že ve 

Španělsku není šťastná, a žádala Donosa, zda by jí nemohl zařídit přeložení do Portugalska, 

země, kde se by se podle ní dalo žít. Zmiňovala v něm i to, že jí připadá, že celá Generace 

98, s výjimkou Valle Inclána, nenávidí Indiány, a že Miguel de Unamuno179 jí řekl, že by 

Indiáni měli zmizet. Také uvádí, že jde o soukromý dopis, a prosí adresáty, aby jí kryli záda, 

protože ještě žije ve Španělsku a Španělé nepřipouští žádnou cizí kritiku na svou stranu, i 

když sami své podmínky také kritizují.180 

   Se me ocurre que los otros, la generación del 98, odia a la América con la excepción única de 

Valle Inclán que es quien la ha entendido. Baroja la insulta cada vez que puede y el propio 

Unamuno, don Miguel, me ha dicho hace días que el indio americano debe desaparecer. 

Mantengo con casi todos, hasta con Maeztu, apesar de su actitud loca, relación amistosa. Prefiero 

frecuentarlos poco, por las tonterías que les oigo sobre nuestros países.181 

  (Napadá mě, že ostatní, Generace 98, nenávidí Ameriku s jedinou výjimkou Valle Inclána, ten je 

tím, kdo ji pochopil. Baroja ji uráží pokaždé, kdy může, a sám Unamuno, pan Miguel, mi před 

několika dny řekl, že by měl americký Indián zmizet. Mám téměř se všemi, dokonce i s Maeztem, 

navzdory jeho bláznivému postoji, přátelský vztah. Radši se s nimi scházím málo, kvůli 

hloupostem, co od nich o našich zemích slyším.)  

                                                 
178 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
179 Miguel Unamuno – viz: 3.1.2 Významné osobnosti v životě Gabriely Mistralové.  
180 Srov.: Dopis Gabriely Mistralové adresovaný Maríe Monvelové a Armandu Donosovi z 15. května 1935.    
V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 163-170. 
181 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de Madrid y Lisboa (1934-1940)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi 
lengua sea, s. 130. Pozn.: Použila jsem konkrétně citaci z tohoto pramene, i když zde není uveden celý dopis 
Monvelové a Donosovi, protože mi připadá správnější než v ostatních zdrojích. Ve verzi z VARGAS 
SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 167, se objevuje Gen. 89 (místo Generace 98) a 
v dopise z MISTRALOVÁ, Gabriela. Cartas, s. 217, je uvedeno Generace 39. Tento citovaný úryvek je kromě 
nejasnosti v číslech téměř shodný s těmi ostatními.   
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   Gabriela Mistralová si přála být do Portugalska přeřazena, ale za zcela jiných podmínek. 

Téměř o dvacet let později se Mistralová bránila nařčení, že měla ke Španělsku negativní 

postoj, v dopise182 své přítelkyni Zenobii Camprubíové de Jiménezové, španělské 

spisovatelce a manželce básníka Juana Ramóna Jiméneze.183 Také jí v něm vysvětlovala 

okolnosti přeložení do Lisabonu ze svého pohledu. Mimo jiné v něm napsala: 

   Mi leyenda antiespañola tiene poco de verdad. Tal vez venga de que siempre declaro el que mi 

padre era muy “aindiado“; tenía unos bigotes caídos como de Gengis-Kan. Dicen que mi abuelo 

era un indio puro, de Atacama. No lo conocí. Su mujer, mi abuela Villanueva sí era una hebrea 

neta. Mi abuela materna era una Rojas. Este apellido lo da un libro español por hebreo también. 

No me gusta negar a mi gente. Cuando mis madrileños me echaron por destacada no tuvieron 

mucha razón. Lo que hubo de verdad en aquello de mi expulsión -como Cónsul en Madrid- fue 

una cosa muy… criolla. Dos candidatos, un colega de letras y una ídem deseaban mucho ser 

Cónsul y Consulesa respectivamente allí, en Madrid. La segunda fue quien hizo publicar en 

Santiago una carta mía. Esta pedía que “me sacaran de esa España del momento que era ya el 

comienzo de la guerra civil“. Escribí esa carta un día en que me subieron a la oficina a un hombre 

apuñalado de la escalera misma de mi apartamento; lo llevamos a mi cama sangrando. Pedí mi 

traslado el mismo día. Pero los franquistas ya habían solicitado lo mismo ya, puesto que en el día 

de esa publicación llegó un gran señor muy cortés con “el papelito“ en la mano. Triunfó el colega. 

Ella fue nombrada para Buenos Aires.“184  

   (Na mé protišpanělské legendě je málo pravdy. Možná vychází z toho, že stále prohlašuji, že 

můj otec byl „poindiánštělý“, měl spadlý knír jako Čingischán. Říká se, že můj dědeček byl 

čistokrevný Indián, z Atacamy. Nepoznala jsem ho. Jeho žena, moje babička Villanuevová byla 

pravou Hebrejkou. Moje babička z matčiny strany byla Rojasová. Toto příjmení jedna španělská 

kniha považuje také za hebrejské. Nerada zapírám své lidi. Když mě moji Madriďané vyhodili, 

protože jsem vyčnívala, neměli moc pravdu. Pravda o mém vyhoštění, jako kozulky z Madridu, 

byla velmi kreolská záležitost. Dva kandidáti, kolega literát a jedna podobná, si přáli být 

konzulem, respektive konzulkou, v Madridu. Ta druhá zmíněná byla tím, kdo nechal publikovat 

v Santiagu jeden můj dopis. V něm jsem žádala, aby „mě dostali ze Španělska, v momentě, kdy 

už začínala občanská válka“. Napsala jsem ten dopis v den, kdy mi ze schodů mého bytu přivedli 

do kanceláře pobodaného muže, krvácel a položili jsme ho na postel. Ten samý den jsem 

požádala o přeložení. Ale frankisté už předtím zažádali o to samé, protože v den toho vydání 

                                                 
182 Tento dopis Gabriela Mistralová napsala nejspíše během svého pobytu ve Spojených státech amerických 
v roce 1953. 
183 Juan Ramón Jiménez je držitelem Nobelovy ceny za literaturu z roku 1956. Jak jsem již zmínila dříve, 
Mistralová radila jeho manželce Zenobii, jak postupovat k získání této ceny.  
184 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu Zenobii Camprubíové. V: Cartas, s. 553.  
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přišel velmi slušný velký pán s „tím papírkem“ v ruce. Vyhrál ten kolega. Ona byla jmenována do 

Buenos Aires.) 

   

   Tato období považuji za zajímavá z hlediska spisovatelčina objevování vztahu k Indiánovi 

a také z hlediska její snahy bránit toto americké domorodé obyvatelstvo. Nicméně Gabriela 

Mistralová se zabývala Indiány a jejich společenskou situací i nadále, jak zmíním například 

v souvislosti s prezidentem Spojených států amerických Harrym Trumanem a papežem Piem 

XII 185 nebo také s její literární tvorbou.  

 

3.1.2 Významné osobnosti v životě Gabriely Mistralové 

   Gabriela Mistralová měla během svého života možnost setkat se s mnoha významnými 

osobnostmi, jak z oblasti kultury, tak z oblasti politické. V tomto oddílu se budu věnovat 

pouze osobnostem, kterých se nějakým způsobem týkalo téma Indiána ve vztahu k této 

spisovatelce (José Vasconcelos, Romain Rolland, Miguel de Unamuno, Pablo Neruda, 

Victoria Ocampová, Harry Truman, papež Pius XII). 

 

José Vasconcelos (1882-1959) 

   V roce 1922 mexický esejista, filozof a tehdejší ministr školsví José Vasconcelos186 pozval 

Gabrielu Mistralovou do Mexika ke spolupráci na reformě školství. Mistralová toto období 

komentovala následovně: 

   Me he impuesto una tarea: ayudar a Vasconcelos en la enseñanza indígena. Me gusta ir a la 

sierra a visitar las escuelas de indios y a hacer lo que pueda en favor de esta porción inmensa de la 

raza: doce millones en dieciséis de habitantes. 

  Vuelvo a ser la maestra rural que fui y que nunca se me ha borrado del corazón.187 

   (Dala jsem si úkol, pomoct Vasconcelosovi se vzděláváním Indiánů. Ráda chodím do hor 

navštěvovat školy Indiánů a dělat, co můžu, ve prospěch této nesmírné části rasy, dvanácti 

miliónů z šestnácti miliónů obyvatel. 

   Jsem znovu venkovskou učitelkou, kterou jsem byla a která se mi nikdy nevymazala ze srdce.) 

                                                 
185 Harry Truman a papež Pius XII - viz: 3.1.2 Významné osobnosti v životě Gabriely Mistralové. 
186 José Vasconcelos musel později několikrát z Mexika z politických důvodů odejít (především po neúspěšné 
kandidatuře na prezidenta v roce 1929). Co se týká jeho literání činnosti, jsou význačné jeho filozofické eseje a 
memoáry. Z jeho esejů mají velký význam Kosmická rasa (orig. La raza cósmica, 1925) a Indologie (orig. 
Indología, 1926), ve kterých originálně pojímá hispanoamerikánství. (Srov. HODOUŠEK, Eduard a kolektiv. 
Cit. dílo.) 
187 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de México (1922-1924)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi lengua 
sea, s. 89-90. 
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   O Vasconcelosově práci a pomoci Indinánům Mistralová napsala i v několika článcích, 

následující citace je z článku „Vasconcelos a Chocano“ (orig. „Vasconcelos y Chocano“) 

z roku 1925: 

   Vasconcelos recogió la obra de los misioneros españoles, abandonada ciento cincuenta años, en 

favor de la redención del indio. Ha sembrado como de un millón de encinas la sierra, y el 

desierto, de escuelas y bibliotecas. No sólo ha socorrido a la raza olvidada con el libro, sino con la 

herramienta agrícola, con el banco del carpintero, con el cinematógrafo, con la asistencia social, 

en sus escuelas agrarias y en sus misiones mixtas de enfremeras y maestros. 

   El resplandor de este ejemplo salta como los fuegos anunciadores de las colinas griegas a los 

países con problema indígena, y se le imita en Colombia, en Centro América, en el Ecuador.188    

   (Vasconcelos převzal práci španělských misionářů, opuštěnou sto padesát let, v zájmu záchrany 

Indiánů. Osel hory asi miliónem dubů a poušť školami a knihovnami. Nepomohl zapomenuté rase 

pouze knihou, ale také zemědělským náčiním, truhlářskou lavicí, kinematografem, sociální 

asistencí, v zemědělských školách a smíšeních misích ošetřovatelek a učitelů. 

   Záře tohoto příkladu skáče jako zvěstující ohně řeckých kopců do zemí s indiánským 

problémem, napodobují ho v Kolumbii, ve Střední Americe, v Ekvádoru.) 

 

Romain Rolland (1866-1944)   

   V článku „S Romainem Rollandem“ (orig. „Con Romain Rolland“) publikovaném v deníku 

El Mercurio (Santiago de Chile) v lednu roku 1926 Mistralová popisuje setkání s tímto 

francouzským spisovatelem, literárním kritikem a nositelem Nobelovy ceny za literaturu 

z roku 1915. 

   Překvapil ji především svým velkým zájmem o Ameriku. Věděl hodně o Mexiku a 

mexickém sociálním hnutí, znal do detailů Vasconcelosovu reformu školství a jeho práci 

obdivoval.  

   Mluvil o indiánsko-americké civilizaci, o tkaninách, keramice a architektuře. Řekl, že jestli 

bude potřeba, Mexiko z Evropy podpoří. Chtěl napsat o životě Josého Vasconcelose a 

požádal Mistralovou a její společnice, se kterými ho navštívila, o potřebné údaje. Bylo podle 

něj důležité dát světu vědět o tom, o co se v Mexiku snaží.189 

 

 

 

                                                 
188 Úryvek z článku: „Vasconcelos y Chocano”, který byl poprvé vydán 6. listopadu 1925 v deníku El Mercurio 
(Santiago de Chile). V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Prosa, s. 474-475.   
189 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Con Romain Rolland“ . V: Prosa, s. 529-538. 
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Miguel de Unamuno (1864-1936)  
   Se španělským spisovatelem, filozofem a jedním z nejvýznamnějších představitelů 

Generace 98 Miguelem de Unamunem měla Gabriela Mistralová blízký vztah. Obdivovala 

jeho literaturu a inteligenci. Rádi spolu mluvili o Americe a o náboženském cítění 

v literatuře. Oba byli věřícími s jistými pochybnostmi, Unamuno byl racionálnější, snažil se 

hledat řešení rozumem, Mistralová byla spíše intuitivní, nacházela východisko v modlitbě.190  

   Nicméně na téma Indiána měli názor zcela odlišný. Při výročí 12. října191 roku 1935 byla 

Mistralová vyzvána k proslovu a prohlásila, že pro Španěly bylo dobré smísit se s indiánskou 

krví, z toho vzešlo mestictví, hrdost latinskoamerické rasy. Podle Sergia Macíase Brevise192  

ji Miguel de Unamuno údajně přerušil a nahlas řekl: „Estaban tan necesitados que lo mismo 

daban indias que monas.“193 („M ěli takovou potřebu, že bylo jedno, jestli to byly Indiánky 

nebo opice.“) Mistralové se tato jeho poznámka velmi dotkla a snažila se mu to vyvrátit.  

   Podle toho, co uvádí Volodia Teitelboim194, k této ostré výměně názorů došlo na obědě 

spisovatelů v Madridu. Někdo, neznámo kdo, nahlas prohlásil: „Lo que sucede que es que 

esta señora no sabe que si los españoles tomaron indias, fue porque allí no había monas.“195  

(„Jde o to, že tato paní neví, zda to, že Španělé se chopili Indiánek, nebylo kvůli tomu, že 

tam nebyly opice.“) Rozčílená Mistralová se prý obrátila na Miguela de Unamuna, ale ten se 

jí nezastal. Snažila se bránit americké Indiány a mestice, ale nikdo ji neposlouchal a navíc 

někdo v tého atmosféře, která již pozbyla vážnosti, prohlásil: „¡Que mueran!“196 ( „Ať 

zemřou!“). Gabriela Mistralová připisovala tento výrok právě Unamunovi, což Volodia 

Teitelboim považuje za nepravděpodobné. Od tohoto momentu spisovatelka cítila, že se 

zpřetrhaly její vazby se Španělskem.  

   Mistralová tento konflikt s letitým odstupem (1951) popsala v dopise chilskému spisovateli 

Exequielu de la Barrovi následovně:  

   Un Emb. de la Rep. Esp. en Venezuela, puso el tema del indio en un banquete de Luis Oteiza –

talvez el día… de la Raza–. I me lo dirigió, especialmente, como un torero: “Ud. Dice que 

agradece a España el que aceptase mezclar su sangre con la de los indígenas. No agradezca eso. 

Los que fueron allá, si no cogen a las indias, cogen a las monas. Al cabo, lo mismo daba: indias o 

macacas“. 

                                                 
190 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua.  
191 12. října 1492 dorazila první Kolumbova výprava na americký kontinent.  
192 Srov.:  MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo. 
193 Tamtéž, s. 113. 
194 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
195 Tamtéž, s. 203. 
196 Tamtéž, s. 203. 
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   (…) Yo sufría mucho de oírlos; pero la cosa llegó al colmo en mis conversaciones con don 

Miguel de Unamuno. Después de sobajear el tema indígena muchas veces, pero muchas veces, yo 

apelé como a un final a esto, le dije: “Ud. talvez crea que los indios, que Ud. nos tiene por sangre 

dañina i fatal, i que desea eliminar, son pocos. Pero no son menos, sino más de la mitad de la 

población iberoamericana. Tal vez llegan a los 2/3“. “No importa“, me dijo a gritos, “¡que 

desaparezcan!“ Le di la cifra después –ahora la he olvidado– i volvió a gritar: “¡Que 

desaparezcan!“ 

   Entonces, desde entonces, mi amigo, yo no creí más en la conciencia de España. Porque ese 

viejo, admirable por todos lados, era, precisamente, la conciencia de España. Pero mi final fue 

decirle: “Uds. mataron muchos, pero no los acabaron. Nosotros no podemos rematar esa tarea, 

porque los llevamos adentro, D. Miguel“.197 

   (Velvyslanec Španělské republiky ve Venezuele, zavedl hovor na téma Indiána na hostině Luise 

Oteizy, možná na den… Rasy. A obrátil se speciálně na mě, jako toreádor: „Vy říkáte, že 

děkujete Španělsku za to, že přistoupilo na to, aby smísilo svou krev s krví indiánskou. Za to 

neděkujte. Ti, co tam přišli, kdyby nebrali Indiánky, brali by opice. Nakonec je to jedno, jestli 

Indiánky nebo samice makaků.“ 

   … Trpěla jsem, když jsem je poslouchala, ale ta věc dosáhla vrcholu v mých konverzacích 

s panem Miguelem de Unamunem. Poté, co jsme mnohokrát, ale opravdu mnohokrát, hnětli 

indiánské téma, uchýlila jsem se nakonec k tomuto, řekla jsem mu: „Vy si možná myslíte, že 

Indiánů, Vy nás pokládáte za škodlivou a neblahou krev, kterou chcete vymýtit, je málo. Avšak 

není jich méně, ale více než polovina iberoamerického obyvatelstva. Možná dosahují 2/3.“ „To je 

jedno,“ zakřičel na mě, „ať zmizí!“ Dala jsem mu potom číslo, teď jsem ho zapomněla, a znovu 

křičel: „Ať zmizí!“ 

   Tak od té doby, příteli, jsem už něvěřila uvědomění Španělska. Protože tento stařec, 

obdivuhodný po všech stránkách, byl právě uvědoměním Španělska. Ale jako svůj závěr jsem mu 

řekla: „Zabili jste jich hodně, ale nevyhubili jste je. My tuto práci nemůžeme dokončit, protože je 

nosíme v sobě, pane Migueli.“) 

   V roce 1935 napsala Mistralová Miguelu de Unamunovi následující dopis, ve kterém píše, 

že ji trápí jeho postoj Indiánům, a argumentuje ve prospěch těchto amerických domorodců:   

   Don Miguel, maestro de maestros, 

   Me gangrena esa cerrazón suya ante nuestro indiazgo. Yo no puedo dejar de insistirle que usted 

está, más que ignorando, eliminando, un tercio de la población de ciertos países nuestros, y dos 

tercios de la de otros. Y eso, don Miguel, es como borrar de España a los vascos y a los 

catalanes… 

                                                 
197 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu Exequielu de la Barrovi. V: Cartas, s. 519.  
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   Usted arguye, a lo sajón, que hay que eliminar los lastres al progreso, e ir así, en aras del 

bienestar, favoreciendo al blanco, siempre al blanco. Acepto esa política, reteniéndole su buena 

intención de holgura general, pero no puedo aceptar el que se obliteren lonjas enteras de un país. 

Soy partidaria de la imnigración europea, como factor de impulso que vaya provocando un 

mestizaje. Pero entre los derechos del hombre está el de escojer pareja... y ninguna ley podrá 

forzar la mezcla de sangres. 

   Ustedes, vomitaron a los moros; al cabo, invasores eran ellos, y patrias tenían donde repatriarse. 

Pero ¿hacia qué playas echaríamos a nuetros indios? Y, ¿podrían los andinos sobrevivir un exilio 

costeño? Los cóndores no comen algas... 

   Asumir la sangre como se asume la geografía, no hay otra solución  – y honra –  sino ésta. 

   Aceptemos el sino. Habremos de extraerle virtudes y con ellas labrar un futuro indio-español. Y 

si nos vedan la sangre blanca, labraremos un porvenir indio-asiático. 

   Tristemente, 

   Su Gabriela.198                             

   (Vážený Migueli, mistře nad mistry, 

velice mě trápí ta Vaše uzavřenost vůči našim Indiánům. Já nemohu přestat trvat na tom, že Vy, 

spíše než ignorujete, eliminujete jednu třetinu obyvatelstva některých našich zemí a dvě třetiny 

jiných zemí. A to, pane Migueli, je jako vymazat ze Španělska Basky a Katalánce… 

   Vy argumentujete, po sasku, že je třeba vymýtit překážky pokroku, a jít touto cestou, ve 

prospěch blahobytu, a zvýhodňovat bílé, vždy bílé. Souhlasím s touto politikou, co se týče 

Vašeho dobrého úmyslu všeobecného blaha, ale nemohu akceptovat to, že by se vymazaly celé 

pásy jedné země. Jsem pro evropské přistěhovalectví, jako faktor příčiny, z něhož vychází míšení 

ras. Ale mezi práva člověka patří právo na výběr partnera... a žádný zákon nemůže násilím 

vynutit mísení krve.  

   Vy jste vyvrhli Maury, konec konců oni byli invazory a měli svou vlast, kam se vrátit. Ale na 

kterou pláž bychom vyhnali naše Indiány? A mohli by obyvatelé And přežít ve vyhnanství na 

pobřeží? Kondoři nejedí chaluhy…  

   Uznat krev, stejně tak jako uznáváme geografii, není jiné řešení, a úcta, než toto.    

   Přijměme tento osud. Budeme z něj muset vytěžit schopnosti a ctnosti a vybudovat z nich 

indiánsko-španělskou budoucnost. A pokud nám zakáží bílou krev, vybudujeme budoucnost 

indiánsko-asijskou. 

   Se zármutkem, 

   Vaše Gabriela.) 

                                                 
198 MISTRALOVÁ, Gabriela. Dopis Miguelu de Unamunovi. V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, 
tajeada de sed como mi lengua, s. 154-155. 
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   V dopise Palmě Guillénové199 (nejspíše z roku 1936) komentovala Mistralová negativní 

postoj Unamuna k Indiánům následovně: 

   No recuerdo si te he contado lo atroz que fue para mí oírle a Don Miguel de Unamuno su 

desprecio olímpico, caucásico, es decir, nazi, respecto al indio americano. No salvaba a ninguno. 

Ni siquiera a los mayas. A los aztecas los despechaba como asesinos y caníbales, cosa cierta pero 

a la cual se suman tantos atenuantes maravillosos. Su implacable tajancia me cercenó los brazos 

con que yo abrazaba su España.200  

   (Nepamatuji si, zda jsem ti vyprávěla, jak strašné pro mě bylo slyšet od pana Miguela de 

Unamuna o jeho obrovském, kavkazském, to jest nacistickém, opovžení americkým Indiánem. 

Nevynechal ani jednoho. Ani ne Maye. Aztéky odvrhnul jako vrahy a kanibaly, což je pravda, ale 

k tomu se přičítá tolik úžasných polehčujících okolností. Jeho neúprosná kategoričnost mi odřízla 

paže, kterými jsem objímala Španělsko.) 

 

Pablo Neruda (1904-1973) 

   Pabla Nerudu (vl. jménem Ricardo Neftalí Reyes Basoalto), chilského básníka, diplomata a 

nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1971, Mistralová poznala během jeho mládí, 

když pracovala jako ředitelka na střední škole v Temucu v oblasti Araukánie (1920-1921). 

V té době mu opravovala jeho první básně a půjčovala mu své knihy. Neruda o ní později 

napsal: „Nepřišlo mi zvláštní, když ze svých kněžských šatů vyndávala knihy, které mi 

předávala a které jsem hltal. Ona mi dala přečíst velká jména ruské literatury, která na mě 

měla obrovský vliv.“201 

   Později během svého pobytu ve Španělsku (1933-1935) Mistralová Nerudu kritizovala za 

to, že se považoval za bělocha. Zapomínal podle ní na své mestictví a na svou chilskou, 

španělsko-indiánskou krev.202 Nicméně Volodia Teitelboim203 uvádí, že se Neruda za 

bělocha, natož čistokrevného, nikdy neprohlašoval, nemohl by si podle něj být jistý, zda 

některý z jeho předků nebyl Indián či mestic.       

                                                 
199 Palma Guillénová - přítelkyně Gabriely Mistralové a také jedna z jejích sekretářek.  
200 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z dopisu Palmě Guillénové. V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, 
tajeada de sed como mi lengua, s. 225. 
201 „No me extrañó cuando entre sus ropas sacerdotales sacaba libros que me entregaba y que fui devorrando. 
Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta infulencia tuvieron sobre mí.“ 
NERUDA, Pablo. Citováno podle: LADRÓN DE GUEVAROVÁ, Matilde. Gabriela Mistral, rebelde 
magnífica. Buenos Aires: Losada, 1962, s. 29. 
202 Srov.: MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo. 
203 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 



 57  

   Následující citát pochází ze spisovatelčina „Vzkazu o Pablu Nerudovi“ (orig. „Recado 

sobre Pablo Neruda“), který byl poprvé publikován v časopise Repertorio Americano (San 

José, Kostarika) v dubnu 1936. 

   Las facultades opuestas y los rumbos contrastados en la criatura americana se explican siempre 

por el mestizaje; aquí anda como en cualquier cosa un hecho de sangre. Neruda se estima un 

blanco puro, al igual del mestizo común que, por su cultura europea, olvida fabulosamente su 

doble manadero. Los amigos españoles de Neruda sonríen cariñosamente a su convicción 

ingenua. Aunque su cuerpo no dijese lo suficiente el mestizaje, en ojo y mirada, en la languidez 

de la manera y especialmente del habla, la poesía suya, llena de dejos orientales; confesaría el 

conflicto, esta vez bienaventurado, de las sangres. Porque el mestizaje, que tiene varios aspectos 

de la tragedia pura, tal vez sólo en las artes entraña una ventaja y da una seguridad de 

enriquecimiento. La riqueza que forma el aluvión emotivo y lingüístico de Neruda, la confluencia 

de un sarcasmo un poco brutal con una gravedad casi religiosa, y muchas cosas más, se las 

miramos como consecuencia evidente de su trama de sangre española e indígena. (…) La arcilla 

indígena de Neruda se puso a hervir al primer contacto con el Asia. Residencia en la Tierra 

cuenta tácitamente este profundo encuentro. Y revela también el secreto de que cuando el mestizo 

abre sin miedo su presa de aguas se produce un torrente de originalidad liberada.204      

   (Protikladné schopnosti a protichůdné cesty amerického člověka se vyvětlují mestictvím, jde tu 

jako ve všem o fakt krve. Neruda se pokládá za čistokrevného bělocha, stejně jako běžný mestic, 

kvůli evropské kultuře báječně zapomíná na svůj dvojí pramen. Nerudovi španělští přátelé se mile 

usmívají jeho naivnímu přesvědčení. I když by to neřeklo dostatečně jeho tělo, jeho mestictví, 

v očích a v pohledu, v pomalosti jednání a především řeči, v jeho poezii, plné orientálních vlivů, 

by přiznalo, tentokrát šťastný, rozpor dvojí krve. Protože mestictví, které má různé aspekty jasné 

tragédie, možná jen v umění představuje výhodu a dává jistotu obohacení. Bohatost, kterou 

vytváří Nerudův příval emocí a jazyka, splynutí trochu drsného sarkasmu se skoro náboženskou 

vážností a mnoho dalších věcí, nahlížíme jako evidentní důsledek spletitosti španělské a indiánské 

krve... Nerudova indiánská hlína se začala vařit během prvního kontaktu s Asií. Sídlo na zemi 

mlčky vypovídá o tomto hlubokém setkání. Také odhaluje tajemství, že, když mestic beze strachu 

otevře svou vodní přehradu, vytvoří se proud osvobozené originality.)   

 

Victoria Ocampová (1890-1979)205            
   Argentinská spisovatelka Victoria Ocampová a Gabriela Mistralová byly rozdílné 

osobnosti, ale měly i hodně společného, kromě jiného i den narození 7. dubna (Ocampová 

                                                 
204 MISTRALOVÁ, Gabriela. „Recado sobre Pablo Neruda“. Poesía y prosa, s. 413.  
205 Tento pododdíl srov.: HORANOVÁ, Elizabeth a MEYEROVÁ, Doris. „Introducción“. V: MISTRALOVÁ, 
Gabriela a OCAMPOVÁ, Victoria. Esta América nuestra, Correspondencia 1926-1956. Buenos Aires: El 
cuenco de plata, 2007.  
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byla o rok mladší). Byly to nezávislé ženy, které se pohybovaly spíše v mužském prostředí, 

ale jejich soukromí bylo především ženské. Pocházely z různých ekonomických poměrů, ale 

obě dosáhly toho, čím byly, pouze svou vlastní zásluhou nezávisle na mužích.  

   Ocampová do roku 1930 vzhledem k svému vzdělání psala ve francouzštině a Mistralová jí 

vyčítala, že nepoužívala španělštinu. Nicméně obě přítelkyně spojovalo téma Ameriky. 

Nevídaly se moc často, ale byly v kontaktu prostřednictvím korespondence.    

  Kolem roku 1935 Victoria Ocampová povzbudila Gabrielu Mistralovou, aby pokračovala 

v psaní poezie, jemuž se v té době již několik let nevěnovala. Poté na vlastní náklady 

publikovala v nakladatelství SUR (Buenos Aires)206 její sbírku Pastva (1938). Díky tomu 

Mistralová získala mezinárodní uznání, které bylo užitečné k následnému získání Nobelovy 

ceny za literaturu (1945). „Kdyby Victoria Ocampová nevydala Pastvu, neměli bychom 

Gabrielinu nejvíce amerikanistickou knihu.“207 

   Když byla Ocampová v roce 1953 neprávem z politických důvodů vězněna, Mistralová 

poslala prezidentu Perónovi telegram, ve kterém ho žádala, aby byla propuštěna. Napsala i  

několika vlivným osobnostem (Alfonsu Reyesovi, Ernestu Hemingwayovi atd.), aby 

vyvinuly na Peróna nátlak.  

   I přesto, že Ocampová nesdílela s Mistralovou její vroucí postoj k indigenismu a její obrana 

indiánské Ameriky jí přišla přehnaná, ke konci života, když zjistila, že se krev jejich předků 

smísila s krví Indiánů Guaraní, byla na své indiánské příbuzné hrdá.208 Během proslovu 

v Argentinské literární akademii209 v roce 1977 vzdala poctu Gabriele Mistralové i své 

příbuzné Indiánce Águedě, dvěma ženám, které ji ovlivnily v utváření vlastní identity. 

   V očích Ocampové byla Mistralová Indiánkou.210 Ona pro ní byla „Lucila, la del valle de 

Elqui, nacida de sangre india al pie de la Cordillera“211 („Lucila, ta z údolí Elqui, zrozená 

z indiánské krve na úpatí Kordillery“). 

   Po smrti Gabriely Mistralové Victoria Ocampová napsala esej „Gabriela Mistralová ve 

svých dopisech“ (orig. „Gabriela Mistral en sus cartas“), mimo jiné v něm o své přítelkyni 

                                                 
206 Victoria Ocampová byla zakladatelkou argentinského literárního časopisu SUR (1931) a později s ním 
spojeného nakladatelsví (1933). Nakladatelství SUR bylo v té době nejprestižnějším nakladatelstvím v Latinské 
Americe. 
207 „Si Victoria Ocampo no hubiese publicado Tala, no habríamos tenido el libro más americanista de 
Gabriela.“ HORANOVÁ, Elizabeth a MEYEROVÁ, Doris. V: MISTRALOVÁ, Gabriela a OCAMPOVÁ, 
Victoria. „Introducción“, s. 26. 
208 Matka Victorie Ocampové byla potomkem španělského dobyvatele Dominga Martíneze de Iraly, ten měl 
poměr s Indiánkou Guaraní jménem Águeda. Potomky, které s ní měl, uznal za legitimní.  
209 Victorie Ocampová byla první ženou prijatou do Argentinské literární akademie (1977). 
210 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua.  
211 OCAMPOVÁ, Victoria. „Y Lucila, que hablaba a río…“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela a OCAMPOVÁ, 
Victoria. Cit. dílo, s. 311. 
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uvedla: „América (la indioespañola), los niños, la poesía fueron sus constantes amores. Y 

acompañada de estos amores recorrió la vida y el mundo, con extraña ceguera de vidente y su 

paso seguro de sonámbula.“212 („Amerika (indiánskošpanělská), děti, poezie byly jejími 

třemi stálými láskami. Za doprovodu těchto lásek prošla životem a světem, se zvláštní 

slepotou jasnovidky a se svým jistým krokem náměsíčnice.“)  

 

Papež Pius XII (1876-1958) 

   V roce 1946 Gabriela Mistralová měla možnost promluvit si při soukromé audienci ve 

Vatikánu s papežem Piem XII. V tomto rozhovoru mimo jiné zmínila téma amerických 

Indiánů. Bavila se s ním o jejich kultuře a také jejich současné situaci.213 Papež se jí údajně 

zeptal, zda má nějakou svou speciální prosbu, o kterou by mohl požádat Boha. Ona mu prý 

odpověděla, ať se nemodlí za ni, ale za americké Indiány.214  

   Kolumbijský spisovatel Germán Arciniegas popisuje toto setkání z pohledu Gabriely 

Mistralové následovně:  

   … Papež, říkala, předtím neslyšel mluvit o tom, že by existovaly tyto lidské bytosti ztracené 

v samotách Nového světa. On znal pouze lesk obrovského a evropského Buenos Aires. Nikdo mu 

neřekl o těchto utajených melancholických zákoutích… 

   Podle Gabriely, to byla hodina přátelství, která, stejně jako zanechala v ní nesmazatelnou 

vzpomínku, musela ji zanechat i v papežovi… Říkala, že o něco později viděla v denících zprávu 

o tom, že papež zahájil jakousi kampaň ve prospěch jihoamerických Indiánů. Nezapomněl na tyto 

boží duše, o kterých mu básnila.215 

 

 

 

                                                 
212 OCAMPOVÁ, Victoria. Úryvek z: „Gabriela Mistral en sus cartas“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela a 
OCAMPOVÁ, Victoria. Cit. dílo, s. 313. 
213 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. 
214 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
215 „ … El papa, decía ella, no había oído hablar de que existieran esos seres humanos perdidos en las soledades 
del Nuevo Mundo. El sólo había conocido el brillo del Buenos Aires gigantesco y europeo. Nadie le había dicho 
de estos melancólicos rincones secretos (…) 
    Según Gabriela, aquella fue una hora de amistad que como dejó en ella una memoria imborrable, la 
debió dejar en el Papa. (…) Ella decía que poco tiempo después vió en los diarios la noticia de que el Papa 
había iniciado alguna campaña en favor de los indios de Sudamérica. No se había olvidado de esas almas de 
Dios que ella le poetizó.“ ARCINIEGAS, Germán. „Gabriela Mistral y Pío XII“. V: Temas de Germán 
Arciniegas, invitación a conversar, leer y escribir. New York: Harcourt, Brace and Word, Osvaldo N. Soto y 
Cecil D. Mc Vicker, editores, 1967, s. 63. Citováno podle: GAZARIANOVÁ GAUTIEROVÁ, Marie-Lise. 
„Gabriela Mistral. La maestra de Elqui“, s. 82-83. 
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Harry Truman (1884-1972) 

   Během návštěvy Spojených států amerických v srpnu 1946216 měla Gabriela Mistralová 

možnost si promluvit ve Washingtonu s tehdejším prezidentem Harrym Trumanem217. 

Atmosféru a obsah tohoto rozhovoru popisuje chilský básník Humberto Díaz Casanueva, 

který tehdy pracoval na Velvyslanectví Chile ve Washingtonu, právě on byl vyzván 

k tlumočení tohoto rozhovoru.  

   Při této příležitosti jsme museli Gabrielu převědčit, aby si dala na hlavu šál srolovaný ve formě 

čapky, protože nenosila klobouk. Takže, Truman nás přivítal s velkým úsměvem a řekl: „Těší mě, 

slečno Gabrielo, jak se máte?“ Ona odpověděla: „Ráda Vás zdravím, pane prezidente, mám se 

velmi dobře.“ Truman pokračoval: „Blahopřeji Vám k Nobelově ceně.“ Gabriela mu odpověděla: 

„Mockrát děkuji, pane prezidente.“ Truman se dále ptal: „Líbí se vám Washington?“ Ona mu 

řekla: „Ano, moc.“ Začal jsem si uvědomovat, že má práce se stávala ne lehkou, ale triviální, 

dokud  Gabriela, jak mívá ve zvyku, nechtěla překročit hranice konvenčnosti velkým výbuchem. 

A Gabriela řekla: „Pane prezidente, nepovažujete za ostudu, že v Dominikánské republice stále 

vládne tak krutý diktátor jako Trujillo?“ Truman samozřejmě neodpověděl a jen se zeširoka 

usmál. Ale Gabriela pokračovala: „Chtěla bych Vás, pane prezidente, o něco požádat. Tak bohatá 

země jako ta, které vládnete, by měla pomáhat mým Indiánkům z Latinské Ameriky, kteří jsou 

velmi chudí, mají hlad a nemají školy.“ Truman se znovu usmál, aniž by cokoliv řekl, velvyslanec 

znervózněl a vedoucí protokolu také. Bylo třeba najít cestu, jak ukončit rozhovor. A zavolali 

fotografa, který nám řekl: „Všichni se musíte dívat na prezidenta a usmívat se.“218 

   Mistralová nežádala pouze o finanční či materiální pomoc, přála si, aby se ostatní snažili 

Jižní Ameriku pochopit. O Indiánovi se v té době sotva začínalo mluvit v indiánsko-

                                                 
216 Volodia Teitelboim, z jehož knihy je použit následující citát neuvádí, kdy přesně k tomuto setkání došlo, 
nicméně uvádí to Jaime Quezada v Bendita mi lengua sea. 
217 Harry Truman - prezident Spojených států amerických v letech 1945-1953. 
218 „Para tal ocasión tuvimos que convencer a Gabriela que se pusiera en la cabeza un velo enrollado a manera 
de gorro porque ella no usaba sombrero. Pues bien, Truman nos recibió con una gran sonrisa y dijo: «¡Mucho 
gusto, señorita Gabriela, ¿como está usted?» Ella contestó: «Me complace saludarlo, señor Presidente, estoy 
muy bien». Truman siguió: «La felicito por el Premio Nobel». Gabriela contestó: «Muchas gracias, señor 
Presidente». Truman continuó: «Le gusta Washington?» Ella le dijo: «Sí, mucho». Yo comencé a darme cuenta 
que mi labor se estaba poniendo no fácil sino trivial, hasta que Gabriela, como ella acostumbra, quiso trascender 
lo convencional con un gran estallido. Y Gabriela dijo: «Señor Presidente, ¿no le parece una vergüenza que siga 
gobernando en la República Dominicana un dictador tan cruel como Trujillo?» Truman, por supuesto, no 
contestó, limitándose a una ancha sonrisa. Pero Gabriela siguió: «Yo quisiera pedirle algo, señor Presidente; un 
país tan rico como el que usted dirige, debería ayudar a mis indiecitos de América Latina que son tan pobres, 
que tienen hambre, que no tienen escuela». Truman volvió a sonreírse sin decir nada, el embajador se puso 
nervioso y también el jefe de protocolo. Había que buscar una salida para terminar la entrevista. Y llamaron al 
fotógrafo, quien nos dijo: «Todos ustedes deben aparecer mirando al Presidente y sonriendo».“ Centro de 
Investigaciones Lingüístico-Literarias. Instituto de Investigaciones Humanísticas. „Gabriela Mistral“. 
Universidad Veracruzana, 1980, s. 12. Citováno podle: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo, s. 292-293.  
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španělském prostředí a podle Mistralové by se o něj měl projevit větší zájem, už jen z toho 

důvodu, že všichni mesticové v sobě mají indiánskou krev.219 

   Tento rozhovor s prezidentem Spojených států amerických Harrym Trumanem ukazuje to, 

že Gabriela Mistralová dokázala vždy překvapit svými názory a nebála se je vyslovit nahlas 

v jakékoliv situaci. Nebrala ohledy na konvenční vystupování a předepsanou etiketu. Snažila 

se všechny upozorňovat na podmínky, ve kterých Indiáni v Latinské Americe žijí.   

 

                                                 
219 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Cuaderno de California (1946-1947)”. V: QUEZADA, Jaime. Bendita mi 
lengua sea. 
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3.2 Téma Indiána v díle Gabriely Mistralové 

   V předchozí části této práce jsem se zabývala vztahem Gabriely Mistralové  k Indiánovi 

v jejím  životě, v této části se zaměřím na téma Indiána v její literární tvorbě. Nejdříve se 

budu věnovat autorčiným básnickým sbírkám a následovně její próze. 

 

3.2.1 Indiáni v poezii Gabriely Mistralové  

   Na začátku této práce jsem již uvedla, že tématika poezie Gabriely Mistralové je poměrně 

rozsáhlá. Nicméně v této části se budu soustředit především na téma Indiána a budu sledovat, 

jak se tato tématika vyvíjela v jednotlivých autorčiných sbírkách poezie.  

    Na úvod bych také ráda uvedla, že Mistralová často používá pro označení dané věci, 

rostliny či zvířete výraz z indiánských jazyků (tyto věci jsou Evropanovi většinou neznámé a 

v evropských jazycích pro ně obvykle ani neexistuje paralelní výraz). Tato indiánská slova se 

objevují v celé její tvorbě, ale především si jich můžeme všimnout v oddílu „Amerika“ ve 

sbírce Pastva.220    

   Připadá nám, že posloucháme jiný jazyk, jako by se španělština, zbavena své přísné tvrdosti, 

propůjčila k tomu, aby byla rituálním jazykem kněží s bronzovou tváří, kteří, ověšeni ozdobami 

vyrobenými z duhových a drobných peříček, dělili ve jménu Krista kukuřičný chléb na 

venkovních schodištích chrámů, nezrušených, ale konečně láskyplně přijatých.221 

   „… Mistralová objeví cesty expresivity, které jí ukazují směr: sladí svou poezii s intenzitou 

aztécké lyriky, se záhadnou mocí mayských stél, s čistým tryskem smyslů kečuánských 

písní.“222  

   Pro Mistralovou je také velmi důležité, aby i ostatní spisovatelé psali o americké krajině a 

přiblížili ji i cizincům: 

   El paisaje americano es una fuente todavía intacta del bello describir y el bello narrar. Ha 

comenzado hace unos pocos años la tarea Alfonso Reyes con La visión de Anáhuac, y ese largo 

trozo de una maestría de laca china en la descripción ha de servir como modelo a cada escritor 

                                                 
220 Srov: RHEINFELDER, Hans. V: BUSSCHE, Gastón von dem. „Prólogo de la antología“. 
221 „Nos parece escuchar algún otro idioma, como si el español, despojándose de su austera dureza, se hubiese 
prestado a ser lengua ritual de sacerdotes cobrizos que, revestidos de ornamentos hechos de irisadas y diminutas 
plumas, partiesen en nombre de Cristo un pan de maíz desde las escalinatas de templos no abolidos, sino, ¡por 
fin!, amorosamente incorporados.“ DIEGO, Eliseo. „Prólogo“, s. XV. 
222 „(…) la Mistral descubrirá caminos de expresividad que le señalan un rumbo: poner su poesía en sintonía 
con la intensidad de la lírica azteca, con la potencia enigmática de las estelas mayas, con puro brotar sentimental 
de las canciones quechuas.“ CONCHA, Jaime. Cit. dílo, s. 37. 
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indoamericano. Nuestra obligación primogénita de escritores es entregar a los extraños el paisaje 

nativo íntegramente y además dignamente.223  

   (Americká krajina je studnicí stále nedotčenou krásným popisem a krásným vyprávěním. Tuto 

práci začal před několika lety Alfonso Reyes s Vidinou Anahuaku, tento dlouhý kus mistrovství 

čínského laku v popisu má sloužit jako příklad každému indiánskoamerickému spisovateli. Naše 

prvorozená povinnost spisovatelů je předat cizincům rodnou krajinu úplně a navíc důstojně.) 

 

Bezútěšnost (1922) 

   Ve vydání této sbírky z roku 1923 se objevují některé básně inspirované tím, co autorka 

prožívala během svého působení v Mexiku. V těchto básních mluví například o indiánském 

básníkovi jménem Nezahualcóyotl,224 o krajině Anahuaku a také o sopce Ixtlazihuatl.225  

El Ixtlazihuatl mi mañana vierte; 

se alza mi casa bajo su mirada, 

que aquí a sus pies me reclinó la suerte 

y en su luz hablo como alucinada.226  

(Ixtlazihuatl trčí nad má rána; 

můj dům je střežen jeho pohledem, 

jsem v jeho světle halucinována, 

vržena k jeho patám osudem.)227 

   V básni „Poslání“ (orig. „Envío“) spisovatelka dává své požehnání Nezahualcóyotlovi, 

básníkovi a vládci Texcoca, městského státu předkolumbovské Ameriky, a Šalamounovi228, 

králi Izraelského království a údajnému autorovi Písně písní. Spojuje zde význanou postavu 

předkolumbovské éry s důležitou postavou židovsko-křesťanské tradice. Obě tyto kultury 

jsou v tomto autorčině osobitém pojetí mestictví sjednoceny.229   

México, te alabo 

en esta garganta 

porque hecha de limo 

de tus ríos canta.  

 

                                                 
223 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z textu z roku 1929: „Contar“. V: Prosa, s.190. 
224 Acolmiztli Nezahualcóyotl (1402-1472) - vládce městského státu Texcoco, básník a filozof. 
225 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. 
226 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „El Ixtlazihuatl“. V: Poesía, s. 113.  
227 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Ixtlazihuatl“. Překlad do češtiny: SLAVÍK, Ivan. Vzkazy, s. 74.  
228 Šalamoun, král jednotného Izraelského království v desátém století př. n. l., je podle židovské tradice 
pokládán za autora některých biblických knih (např. Píseň písní), ale moderní literární kritika tento fakt 
zpochybňuje. (Srov.: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org>.) 
229 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 
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Paisaje de Anáhuac 

suave amor eterno, 

en estas estrofas 

te has hecho falerno. 

 

Al que te ha cantado 

digo bendición: 

¡por Netzahualcoyotl 

y por Salomón!230  

 

(Mexiko, velebím tě 

v tomto hrdle, 

protože  stvořeno z bahna 

tvých řek zpívá. 

 

Krajino Anahuaku, 

klidná věčná lásko,    

v těchto strofách 

se z tebe stalo falerno.231 

 

Tomu, kdo tě opěvoval, 

dávám požehnání: 

Nezahualcóyotlovi 

a  Šalamounovi!) 

 

Něha (1924) 

   V této sbírce hraje důležitou roli  postava malého Indiána nebo dítěte z venkova. Autorka 

se zde již zabývá Indiánem a jeho sociálními problémy. Můžeme zde pozorovat rozvíjející se 

indigenistickou tématiku, která dosáhne svého vrcholu v pozdějších autorčiných dílech.232  

   Následující úryvek pochází z „Kečuánské písně“ (orig. „Canción quechua“), jak jsem již 

uvedla dříve, Kečuánci tvořili základ Říše Inků, Inkové byli pouze její vládnoucí vrstvou. 

                                                 
230 MISTRALOVÁ, Gabriela. Báseň: „Envío“. V: Poesía, s. 42. 
231 Falerno - víno z Falerna (Itálie) bylo známé v antickém Římě. (Srov.: RAE. Diccionario de la lengua 
española.  [online]. Dostupné z: <http:// www.rae.es >.) 
232 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. 
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Autorka zde například zmiňuje queny233, tradiční hudební nástroje této předkolumbovské 

kultury, a také Amauty234, indiánské mudrce a učitele potomků incké šlechty.  

Donde fue Tihuantisuyo, 

nacían los indios. 

Llegábamos a la puna 

con danzas, con himnos. 

 

Silbaban quenas, ardían 

dos mil fuegos vivos. 

Cantaban Coyas de oro 

y Amautas benditos.235  

 

(Kde bylo Tihuantisuyo236, 

rodili se Indiáni. 

Sloupali jsme na punu237 

s tanci, s chvalozpěvy. 

 

Zněly queny, hořelo 

dva tisíce živoucích ohňů. 

Zpívali zlatí Koyové238 

a požehnaní Amauté.) 

   V básni „Mexické dítě“ (orig. „Niño mexicano“), kde autorka zmiňuje Maye, nacházíme 

například následující verše: 

Yo juego con sus cabellos 

y los abro y los repaso, 

y en sus cabellos recobro 

a los mayas dispersados.239 

(Pohrávám si s jeho vlasy 

a rozevírám je a prohlížím je, 

v jeho vlasech nacházím  

                                                 
233 Quena - flétna používaná peruánskými Indiány. 
234 O amautech (amautas) budu ještě mluvit později. (Viz: 3.2.2 Indiáni v próze Gabriely Mistralové – Vybrané 
články související s Indiány – „Něco o kečuánském lidu“. 
235 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Canción quechua“. V: Poesía, s. 144. 
236 Tihuantisuyo - domorodý název Říše Inků, jak jsem již uvedla dříve. 
237 Puna - náhorní plošina And. 
238 Koyové (coyas) – indiánský kmen, jehož členové byli různého etnického původu. V 15. století byli 
podrobeni Říši Inků. 
239 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Niño mexicano“. V: Poesía, s. 166. 
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roztroušené Maye.) 

   Bášeň „Obydlí“ (orig. „La casa“), jejímž tématem je chléb, hlad a opět kečuánský Indián, 

byla základem pro rituální a symbolickou báseň „Chléb“ (orig.„Pan“) v následující autorčině 

sbírce Pastva.240 Tato bášeň („Obydlí“) o souboji chlebu a hladu je podle chilského esejisty 

Luise Oyarzúna dojemnější než hymny a proslovy.241 

Hijo, el Hambre, cara de mueca, 

en remolino gira las parvas, 

y se buscan y no se encuentran 

el Pan y el Hambre corcovada. 

Para que lo halle, si ahora entra, 

el Pan dejemos hasta mañana; 

el fuego ardiendo marque la puerta, 

que el indio quechua nunca cerraba, 

¡y miremos comer al Hambre, 

para dormir con cuerpo y alma!242  

(Synu, Hlad, s úšklebkem ve tváři, 

ve víru obrací stohy, 

hledají se a nenácházejí se 

Chléb a hrbatý Hlad. 

Aby ho našel, jestli teď přijde, 

nechejme Chléb na zítřek, 

planoucí oheň ať označí dveře, 

které kečuánský Indián nikdy nezavíral, 

a dívejme se, jak Hlad jí, 

abychom spali tělem i duší!)   

   Z básní této sbírky, které opěvují zemi, americké plody a kukuřici, taktéž vycházejí 

hymnické verše v oddílu „Amerika“ (orig. „América“) ze sbírky Pastva.243 Například v básni 

s výstižným názvem „Země“ (orig. „La Tierra“) se objevuje téma Indiána a pro něj velmi 

důležité země: 

Niño indio, si estás cansado,  

tú te acuestas sobre la Tierra, 

y lo mismo si estás alegre, 

                                                 
240 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. 
241 Srov.: tamtéž. 
242 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „La casa“. V: Poesía, s. 248. 
243 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra.“ 
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hijo mío, juega con ella…244  

(Indiánský chlapče, jestli jsi unavený, 

ty uleháš na Zem, 

stejně tak, jestli jsi veselý, 

synu můj, hraj si s ní…)   

 

Pastva (1938) 

  Podle Luise Vargase Saavedry v této sbírce spisovatelčina poezie dosáhla nejvhodnější 

podoby ke spojení indiánské, mestické a evropské tematiky. V této sbírce ukázala to, o čem 

psala a dále bude psát ve svých esejích, charakter Latinské Ameriky.245  

   Objevuje se zde předkolumbovská Amerika plná rituálů a ceremonií, která je základem 

indiánskoamerické podstaty.246 Právě proto, že jsou v této sbírce obsaženy 

indiánskoamerické kořeny, Mistralová považovala Pastvu za své opravdové dílo, přišla jí 

daleko zajímavější než její první sbírka Bezútěšnost.247 „V Pastvě jsou přítomny americká 

fauna a flóra a také Indián, který je všude jejím bratrem, ať už jde o Indiána mexického, 

peruánského nebo chilského.“248  

   Nacházíme zde indiánské chvalozpěvy na Maye, Inky a na nejrůznější americké plody 

(agáve, juka, mango, posvátná magická kukuřice atd.).249 Jako příklad zde uvádím úryvek 

z básně „Kukuřice“ (orig. „El maíz“), kde se objevují motivy předkolumbovských mýtů, 

například bůh Quetzalcóatl. 

El maíz del Anáhuac, 

el maíz de olas fieles, 

cuerpo de los mexitlis, 

a mi cuerpo se viene. 

En el viento me huye, 

jugando a que lo encuentre, 

y que me cubre y me baña 

el Quetzalcóatl verde 

de las colas trabadas 

                                                 
244 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „La tierra“. V: Poesía, s. 166. 
245 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
246 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Prólogo a Desolación“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Poesía. 
247 Srov.: LADRÓN DE GUEVAROVÁ, Matilde. Cit. dílo.  
248 „La flora y la fauna de América están presentes en Tala; y también lo está el indio que en todas partes es su 
hermano, sea mexicano, peruano o chileno.“ GAZARIANOVÁ GAUTIEROVÁ, Marie-Lise. „Gabriela Mistral. 
La maestra de Elqui“, s. 64. 
249 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Prólogo a Tala“.  
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que lamen y que hieren. 250 

(Kukuřice Anahuaku, 

kukuřice přesných vln, 

tělo Mexitlů, 

k mému tělu přichází. 

Ve větru mi utíká, 

hraje si, abych ji našla, 

a, že mě pokrývá a omývá  

zelený Quetzalcóatl 

se spojenými ocasy, 

které olizují a které zraňují.) 

   Autorka v této sbírce využívá materiálů nejhlubší lyrické podstaty amerického kontinentu, 

mýtů pradávných domorodých civilizací, které tvořily základ indoamerických kultur 

(mayské, aztécké a incké).251 

   Hymnické verše v oddílu přírodní lyriky spojují geografii celého kontinentu s motivy 

indiánských mýtů a naděje v obnovení ztracené jednoty. Návrat ke kořenům kultury je vyjádřen i 

častými archaismy. Všemi tématy prostupuje láska k lidem a k přírodě s vědomím kosmické 

jednoty života.252   

   Oddíl „Amerika“ (orig. „América“) začíná „Dvěma chvalozpěvy“ (orig. „Dos himnos“), 

„Slunce obratníku“ (orig. „Sol del trópico“) a „Kordillera“ (orig. „Cordillera“).  

   V obou těchto básních („Slunce obratníku“ a „Kordillera“) jsou přítomné prvky 

synkretického panteismu. Luis Vargas Saavedra podotýká, že se zde přírodní veličiny, 

prostřednictvím neobvyklé směsice prvků předkolumbovské kečuánsko-aimarské víry 

s prvky křesťanství, proměňují v mestická božstva.253 Mistralová využívá telurických 

elementů Kordillery k obnově původní historie amerického kontinentu, podle Sergia Macíase 

Brevise se do jisté míry jedná o jakousi formu záchrany indiánských kultur, které se v této 

oblasti rozvíjely.254 

   První báseň „Slunce obratníku“ začíná popisem Slunce a jeho významu 

v předkolumbovské tradici.255 

Sol de los Incas, sol de los Mayas,  

maduro sol americano, 

                                                 
250 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „El maíz“. V: Poesía, s. 377. 
251 Srov.: LADRÓN DE GUEVAROVÁ, Matilde. Cit. dílo. 
252 HOUSKOVÁ, Anna. „Mistralová Gabriela“. V: HODOUŠEK, Eduard a kolektiv. Cit. dílo, s. 371. 
253 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
254 Srov.: MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo. 
255 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 



 69  

sol en que mayas y quichés 

reconocieron y adoraron,  

y en el que los viejos aimaráes 

como el ámbar fueron quemados.256    

(Slunce Inků, slunce Mayů, 

zralé slunce Ameriky, 

slunce, které Mayové a Kičeové257 

uznávali a k němuž vzhlíželi, 

a na kterém dávní Ajmarové258 

byli jako jantar spáleni.) 

   Podle Any M. Cuneové tento první hymnus představuje pád, ztrátu vlastního sídla, 

přetržení paternálního svazku a tím i vlastního původu.259 Básnický subjekt se chce ke Slunci 

navrátit a žádá ho, aby ho přijalo stejně jako americké plodiny (agáve260, juka) a tradiční 

indiánské výrobky (džbán, jícara261, quena).  

¡Como el maguey, como la yuca,  

como el cántaro del peruano, 

como la jícara de Uruapán, 

como la quena de mil años, 

a ti me vuelvo, a ti me entrego, 

en ti me abro, en ti me baño! 

Tómame como los tomaste, 

el poro al poro, el gajo al gajo, 

y ponme entre ellos a vivir, 

pasmada dentro de tu pasmo.262 

(Jako agáve, jako juka, 

jako Peruáncův džbán, 

jako jícara z Uruapánu263, 

jako tisíciletá quena, 

                                                 
256 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Sol del trópico“. V: Poesía, s. 365. 
257 Kičeové (quiché) – Indiáni, kteří obývali území dnešní Guatemaly. Patří k mayským kmenům. 
258 Ajmarové (aimará) – taktéž Indiáni. Původně žili na andské náhorní polšině jezera Titicaca, obývali západ 
Bolívie, jih Peru, sever Chile a Argentiny. 
259 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 
260 K agáve se ješte vrátím později. (Viz: 3.2.2 Indiáni v próze Gabriely Mistralové – Vybrané články 
související s Indiány – „Mexická krajina“ s „Agáve“.) 
261 Jícara – nádobka z tykve. Původně ji používali Mayové a Aztékové k servírování a k pití čokolády. Také se 
v ní podává pozol, nápoj z kakaa a kukuřice typický pro oblast Tabasca a celého Chiapasu  (Mexiko). (Viz: 
3.2.2 Indiáni v próze Gabriely Mistralové – Přehled článků Gabriely Mistralové souvisejících s Indiány – 
„Jícary z Uruapánu“. 
262 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Sol del trópico“. V: Poesía, s. 367. 
263 Uruapán - město v mexickém státě Michoacán. 
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k tobě se vracím, tobě se odevzdávám, 

v tobě se otvírám, v tobě se koupu! 

Vezmi si mě, jako sis vzalo je, 

pór po póru, kousek po kousku, 

a nech mě mezi nimi žít, 

užaslou v tvém úžasu.)  

   V druhém hymnu je Kordillera matkou, která povznáší americké obyvatelstvo, regeneruje 

ztráty a je pro něj prostředkem k znovuobjevení vlastního sídla.264 Kordillera zde není 

pouhým geografickým útvarem, autorka ji považuje za symbol americké jednoty.265 

Mistralová se vrací k pradávným  indiánským telurickým mýtům a nahlíží na ni jako na 

božstvo.266 Tato božská bytost, matka, je opěvována chórem amerických Indiánů. Jak uvádí 

Gastón von dem Bussche, tyto verše se opírají o esenciální indigenismus, který definuje to, 

co je výhradně americké.267 

Cordillera de los Andes, 

Madre yacente y Madre que anda, 

que de niños nos enloquece 

y hace morir cuando nos falta; 

que en los metales y el amianto 

nos aupaste las entrañas; 

hallazgo de los primogénitos, 

de Mama Ocllo y Manco Cápac, 

tremendo amor y alzado cuerno 

del hidromiel de la esperanza!268  

(Kordillero, andská Kordillero, 

matko ležící i stoupající, 

která od dětství nás obluzuješ, 

která zabíjíš nás, když nám scházíš. 

Která ve svém asbestu a kovech 

naše nitra zvedala jsi,  

objev páru prvorozeného, 

Manko Kapaka a Mama Okly, 

lásko zuřivá a rohu plný 

                                                 
264 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 
265 Srov.: GAZARIANOVÁ GAUTIEROVÁ, Marie-Lise . „Gabriela Mistral. La maestra de Elqui“.  
266 V předkolumbovských kulturách bývaly hory považovány za sídla bohů. 
267 Srov.: BUSSCHE, Gastón von dem. „Prólogo de la antología“.  
268 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Cordillera“. V: Poesía, s. 369.  
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naděje jak sladké medoviny!)269 

   Kordillera je podle Cuneové prostředníkem mezi světem pozemským a nadpozemským a 

také místem, kde se nachází řešení existenciální otázky. V obou těchto básních je 

připomínána vina amerického lidu, který se odklonil od svého vlastního osudu. Americký lid 

se provinil tím, že se nechal oslepit cizími vlivy.270   

¡Anduvimos como los hijos  

que perdieron signo y palabra, 

como beduino o ismaelita, 

como las peñas hondeadas, 

vagabundos envilecidos, 

gajos pisados de vid santa, 

hasta el día de recobrarnos 

como amantes que se encontraron! 271 

(Chodili jsme jako děti siré, 

které znak i slovo poztrácely, 

jako beduín či Ismajlovec, 

jako kámen z praku vystřelený, 

ponížený tulák bez domova, 

hrozny svaté révy – rozdupaní, 

až do dne, kdy jsme se rozpomněli – 

milenci, kteří se potkávají.)272 

   V těchto hymnech básnický subjekt žádá o odpuštění a snaží se vytvořit novou mestickou 

identitu, ve které by Amerika znovu našla svou ztracenou jednotu. V této mestické identintitě 

se sloučí v jediné předkolumbovská a křesťansko-západní podstata.273  

   Amerika nedosáhne svého naplnění pouze návratem k pradávné víře, ale právě v uznání 

nové jednoty svého veškerého obyvatelstva.274 

Otra vez suben nuestros coros 

y el roto anillo de la danza, 

por caminos que eran de chasquis 

y en pespunte de llamaradas. 

(…) 

Al fueguino sube al Caribe 
                                                 
269 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Kordillera“. Překlad do češtiny: SLAVÍK, Ivan. Vzkazy, s. 103.  
270 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 
271 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Cordillera“. V: Poesía, s. 371-372.  
272 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Kordillera“. Překlad do češtiny: SLAVÍK, Ivan. Vzkazy, s. 107.  
273 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 
274 Srov.: MACÍAS BREVIS, Sergio. Cit. dílo. 
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por tus punas espejeadas; 

a criaturas de salares 

y de pinar lleva las palmas. 

Nos devuelves al Quetzalcóatl 

acarreándonos al maya, 

y en las mesetas cansa-cielos, 

donde es la luz transfigurada,  

braceadora, ata tus pueblos 

como juncales de sabana.275   

(A zas vystupují naše chóry, 

otrhaný prsten našich tanců 

po těch stezkách tance Kečuánců276 

sestehnuty stehy plápolání. 

… 

Patagonce k moři Karibskému 

zaveď po svých punách zrcadlových, 

zaveď bytosti ze solných dolů, 

z lesů plných sosen do palmových. 

Quetzalcoatla nám vracíš zpátky, 

když nás vedeš zase k dávným Mayům; 

na mesetách čnících nad oblaky 

k mlhavému změněnému světlu 

připoutej své národy a státy 

jako stepní rákos na savanu.)277 

   Také bych ráda znovu připoměla báseň „Pít“ (orig. „Beber“), o které jsem mluvila již 

v souvislosti se spisovatelčiným pobytem v Mexiku.278 V těchto verších básnický subjekt 

prochází různá místa amerického kontinentu a hledá svou indiviuální i rasovou identitu. Mezi 

těmito místy se nachází i Mitla, osada na území dnešního Mexika, která byla v paleolitickém 

období ceremoniálním centrem. Mluvčí tak objevuje svůj indiánský původ279: „en un 

                                                 
275 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Cordillera“. V: Poesía, s. 372.  
276 Ve španělském originále je napsáno „chasquis“, což jsou kečuánští běžci, velmi rychlí poslové Inky, kteří se 
pohybovali po velmi rozvinuté síti cest vybudované po celé Říši Inků.   
277 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Kordillera“. Překlad do češtiny: SLAVÍK, Ivan. Vzkazy, s. 108.  
278 Viz: 3.1.1 Období v životě Gabriely Mistralové ůzce spjatá s Indiány – Mexiko. 
279 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 
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relámpago yo supe / carne de Mitla ser mi casta.“280 („a přišlo mi jak osvícení blesku, že tělo 

z Mitly je krev mého rodu.“281)  

   V básni „Chléb“ (orig. „Pan“) výčet jmen různých indiánských a španělských zeměpisných 

míst podle kubánského spisovatele Elisea Diega slouží ke spojení všech lidí i všech kultur 

v jeden jediný celek282: „Se ha comido en todos los climas / el mismo pan en cien 

hermanos“283 („Pod každým nebem stejný jedi / tisíce bratří jak já také“284). 

 

Lis (1954) 

  Můzou této sbírky je Gaia,285 bohyně země.286 Autorka se zde vrací také k tématu Mexika. 

V básni „Vlasti“ (orig. „Patrias“) vidíme, že pro Mistralovou existují jen dvě světové 

strany,287 Montegrande v údolí Elqui, kde prožila své dětství, a Mayab, tímto jménem 

nazývali Mayové oblast, kterou dnes známe jako Yukatánský poloostrov.  

Hay dos puntos cardinales:  

Montegrande y el Mayab. 

Aunque los ciegue la noche 

¿quién los puede aniquilar?288 

(Existují dvě světové strany: 

Montegrande a Mayab. 

I když je noc zaslepí, 

kdo je může zničit?) 

   Básěň „Indiánské procesí“ (orig. „Procesión india“) by mohla být volným pokračováním 

hymnu „Kordillera“. Objevuje se zde opět motiv And, které jsou i v této básni symbolem 

jednoty amerického kontinentu.  

El anillo de la marcha 

nunca, Madre, romperemos 

en el aire de la América 

ni en el abra de lo Eterno. 

Al dormir tu procesión 

continúe en nuestro sueño 

                                                 
280 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Beber“. V: Poesía, s. 390.  
281 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Pít“. Překlad do češtiny: SLAVÍK, Ivan. Vzkazy, s. 114.  
282 Srov.: DIEGO, Eliseo. „Prólogo“.  
283 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Pan“. V: Poesía, s. 353. 
284 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Chléb“. Překlad do češtiny: SLAVÍK, Ivan. Vzkazy, s. 99. 
285 Gaia (nebo také Gé) - bohyně země nebo samotná Země v řecké mytologii.  
286 Srov.: TEITELBOIM, Volodia. Cit. dílo. 
287 Srov: QUEZADA, Jaime. „Gabriela Mistral a través de su obra“. 
288 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Patrias.“ V: Poesía, s. 792. 
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y al morirnos la sigamos 

por los Andes de los Cielos.289  

(Prstenec průvodu 

nikdy, Matko, nepřetrhnem 

ve vzduchu Ameriky  

ani na pasece Věčnosti. 

Během spánku tvoje procesí 

ať pokračuje v našem snu 

a po smrti ho následujme 

po Andách v Nebesích.)   

  Do vydání Lisu nebylo zařazeno mnoho básní, které původně měly být jeho součástí. Tyto 

básně byly publikovány až po autorčině smrti ve sbírce Lis II (orig. Lagar II)290, která je 

součástí souborného vydaní Poesía (Santiago de Chile: Cochrane, 1992).  

   V oddílu sbírky Lis II s názvem „Příroda“ (orig. „Naturaleza“) nacházíme například báseň 

„Hora Orizaba291“ (orig.: „Monte Orizaba“), kde se opět objevují motivy mexické krajiny a 

indiánských božstev (Quetzalcóatl, Tlalok) ve spojení s motivy biblickými.  

Parece sueño nuestro, 

parece eterna fábula, 

pero tras de las nubes 

vigila y salva, 

y nuestra paz desciende 

de su frente y sus faldas.292 

(Vypadá, že je to náš sen, 

vypadá, že je to věčná báje, 

ale za mraky 

hlídá a zachraňuje, 

a náš mír sestupuje 

z jejího čela a z jejího úbočí.)  

  

Chilská báseň  (1967) 

  Stejně jako v předchozích dílech Gabriely Mistralové, i v této sbírce je přítomný její zájem 

o  indigenistickou otázku,  zájem o Indiána a jeho postavení ve společnosti.293 

                                                 
289 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Procesión india“. V: Poesía, s. 781. 
290 Srov.: „Para leer a Lagar II“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Poesía. 
291 Orizaba (též Citlaltépetl) – nejvyšší hora Mexika. 
292 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Monte Orizaba“. V: Poesía, s. 874. 
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   Hlavními postavami této sbírky jsou indiánský chlapec (Diaguita, Atacaman nebo 

Kečuánec), duch matky a mládě jelena huemula. Lidia Neghme Echeverríová komentuje 

vzájemný vztah těchto postav mezi sebou a také jejich vztah k indigenismu následovně:  

   Můžeme si všimnout, že, když se básnický subjekt zmiňuje o „svém maličkém“ (Indiánkovi), 

považuje ho za svého druha. Z kulturního hlediska se řadí do indigenistické kultury. Proto vkládá 

toto zvíře, základní prvek pro Indiány ze severu Chile a pro Inky.294 

   Postavu ducha matky Lidia Neghme spojuje s vírou Inků v posmrtný život, kterou podle ní 

Mistralová znala: 

   Mluvčí si myslí, že přichází z dalšího života a má možnonost znovu prožít tělesnou existenci. 

Toto byla víra peruánských Inků podle Královských komentářů Inky Garcilasa de la Vegy, které 

Gabriela četla, podle toho, co řekla v jednom ze svých esejů.295 

   Ana María Cuneová k tomu dodává, že tato má víra stále své stoupence na vesnicích ve 

vnitrozemí Chile. Duše mrtvého před odchodem na konečné místo zůstává nějaký čas na 

zemi. Podle Cuneové je postava ducha matky konkrétním zobrazením samotné spisovatelky 

v jejích představách o sobě samé po smrti.296 

   Duch matky se vrátil na zem, aby zachránil malého Indiána: „Yo bajé para salvar / a mi 

niño atacameño“297 („Já jsem sestoupila abych zachránila / svého atacamského chlapce“). 

Podle Santiaga Daydího-Tolsona „Indiánský chlapec symbolizuje nové americké generace, 

do kterých je vkládána víra v historickou budoucnost národa a kontinentu.“298 

   V rozhovorech básnického subjektu (ducha matky) s malým Indiánem se objevuje kritika 

sociální otázky venkovanů a Indiánů žijících na území Chile. Mistralová zastávala názor, že  

každý občan má nárok na svůj kus půdy, který by mohl obdělávat. Pro Indiána byla země 

vším, když o ni byl připraven, přišel témeř o všechno.  

   V básni „Araukánci“ (orig. „Araucanos“) si můžeme všimnout autorčina soucitu 

s araukánskými Indiány. Postava ducha matky vypráví indiánskému chlapci o minulosti 
                                                                                                                                               
293 Srov.: QUEZADA, Jaime. „Prólogo a Poema de Chile“. V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Poesía. 
294 „Podemos verificar que la voz poética, al referirse a “mi chiquito“ (indiecito), lo considera un compañero. 
Culturalmente, se estrecha dentro de la cultura indigenista. Por eso, inserta un animal, elemento crucial para los 
indios del norte de Chile y para los incas.“ NEGHME ECHEVERRÍOVÁ, Lidia. „El indigenismo en Poema de 
Chile de Gabriela Mistral“. Revista Iberoamericana. Vol. LVI, Abril-Junio, 1990, núm. 151, s. 555. 
295 „La hablante cree que viene de otra vida y posee la potencionalidad de vivir de nuevo una existencia 
corporal. Esa era una creencia de los incas peruanos según Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, 
que Gabriela leyó, según lo dicho en uno de sus ensayos.“ NEGHME, Lidia. „Lo fantástico y algunos datos 
intertextuales en Poema de Chile de Gabriela Mistral“. V: Interamericana de Bibliografía. Vol. XLII, núm. 2, 
1992. Citováno podle: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo, s. 77. 
296 Srov.: CUNEOVÁ, Ana María. Cit. dílo. 
297 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Despedida“. V: Poesía, s. 598.    
298  „El niño indígena simboliza las nuevas generaciones americanas en las que queda puesta toda la confianza 
en el futuro histórico de la nación y del continente.“ DAYDÍ-TOLSON, Santiago. El último viaje de Gabriela 
Mistral. Santiago de Chile: Aconcagua, 1989, s. 23. Citováno podle: NEGHME ECHEVERRÍOVÁ, Lidia. „El 
indigenismo en Poema de Chile de Gabriela Mistral“, s. 554. 
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těchto lidí, kterým patřila jejich zem, než jim ji přistěhovalci ukradli. Ale můžeme si 

všimnout i určité naděje, když duch matky říká malému Indiánovi: „Di más: volverán 

mañana.“299 („Řekni víc: zítra se vrátí.“) 

   Lidia Neghme Echeverríová přirovnává Mistralovou k Josému María Arguedasovi. Stejně 

jako on ve svých indigenistických románech vypovídá i ona v tomto díle o násilí použitém 

proti Indiánům, kteří přišli o svůj majetek. Brání Indiána a snaží se změnit jeho společenské 

postavení.300     

   Gabriela Mistralová „sděluje své přání podnítit setkání různých amerických Indiánů.“301 

„Budoucí sjednocení indiánských kmenů je východiskem, způsobem lásky k zamyšlení a 

k prožití. Tento návrh Gabriely Mistralové je originální a dává najevo její vizi světa ve 

vztahu k otázce domorodého obyvatelstva.“302  

Ellos fueron despojados, 

pero son la vieja Patria,  

el primer vagido nuestro 

y nuestra primera palabra. 

son un largo coro antiguo 

que no más ríe ni canta. 

Nómbrala tú, di conmigo: 

brava-gente-araucana.  

Sigue diciendo: cayeron. 

Di más: volverán mañana. 

 

Deja, la verás un día 

devuelta y transfigurada 

bajar de la tierra quechua 

a la tierra araucana, 

mirarse y reconocerse 

y abrazarse sin palabras. 

Ellas nunca se encontraron 

para mirarse a la cara 

y amarse y deletrear,  

                                                 
299 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Araucanos“. V: Poesía, s. 598.    
300 Srov.: NEGHME ECHEVERRÍOVÁ, Lidia. „El indigenismo en Poema de Chile de Gabriela Mistral“.  
301 „(…) comunica su deseo de estimular el encuentro entre los diferentes indios americanos.“ NEGHME 
ECHEVERRÍOVÁ, Lidia. „El indigenismo en Poema de Chile de Gabriela Mistral“, s. 560. 
302 „La unión futura de los pueblos indígenas es una salida, una forma de amor a ser pensada y vivida. Este 
planteamiento mistralino es original y manifiesta su visión del mundo en relación al problema aborígen.“ 
NEGHME ECHEVERRÍOVÁ, Lidia. Tamtéž, s. 559.  
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sobre sus rostros, sus almas.303 

 

(Oni byli oloupeni, 

ale jsou Dávnou Vlastí, 

naším prvním novorozeneckým vzdechem 

a naším prvním slovem. 

Jsou dlouhým pradávným sborem, 

který se víc nesměje ani nezpívá. 

Jmenuj ho ty, řekni se mnou: 

udatný-araukánský-lid. 

Pokračuj a říkej: padli. 

Řekni víc: zítra se vrátí. 

 

Přestaň, jednoho dne ho uvidíš 

navrácený a proměněný, 

jak sestoupí ze země kečuánské 

do země araukánské,  

jak se na sebe podívá a pozná se 

a obejme se beze slov. 

Oni se nikdy nesetkali, 

aby si pohlédli do tváře 

a milovali se a rozluštili, 

ve své tváři, své duše.)  

   V této sbírce je zařazen i oddíl „Chilská země“ („Tierra de Chile“), kde se nachází báseň 

„Jezero Llanquihue“ (orig. „Lago Llanquihue“). V této básni se v souvislosti s Indiány znovu 

objevuje motiv pití vody jako již dříve v básni „Pít“ ve sbírce Pastva. Autorka vodu z tohoto 

jezera, kterou Indián od pradávna pil, přirovnává právě k němu. Básnický subjekt ve vodě 

nachází to, co ztratil, spolu s ní přijímá i dávné Indiány. 

Lago Llanquihue, agua india, 

antiguo resplandor terrestre, 

agua vieja y agua tierna, 

bebida de vieja gente, 

agua fija como el indio 

y, como él, fría y ardiente 

(…) 

                                                 
303 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně:  „Araucanos“. V: Poesía, s 598.    
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Bebo en tu agua lo que yo he perdido: 

bebo la indiada inocente, 

tomo el cielo, tomo la tierra, 

bebo la patria que me devuelves.304  

 

(Jezero Llanquihue, indiánská vodo, 

pradávná zemská záře, 

dávná vodo, něžná vodo, 

nápoji dávného lidu, 

vodo jistá jako Indián 

a, jako on, chladná i horoucí 

… 

Piji v tvé vodě to, co jsem ztratila: 

piji nevinné Indiány, 

přijímám nebe, přijímám zemi, 

piji vlast, kterou mi navracíš.)   

                

3.2.2 Indiáni v próze Gabriely Mistralové  

   V této části práce se zaměřím na téma Indiána ve spisovatelčině novinářské tvorbě a 

v některých z jejích přednášek. Úryvky z její korespondence a z jejích deníků, jsem použila 

již k ilustraci tohoto tématu v jejím životě.    

   Gabriela Mistralová měla jedinečný, velmi osobitý styl i jako novinářka. Zajímala se o 

umělecké a kulturní hodnoty a zprostředkovávala je čtenářům. Ve svých článcích vytvářela 

zázemí pro znovuvytvoření indiánské Ameriky.305  

   Během svého pobytu ve Španělsku, když zastávala funkci chilské konzulky v Madridu, 

měla na starost i šíření kultury, vedla přednášky a psala články o Chile. Tyto články přispěly 

k většímu přiblížení Chile a Hispánské Ameriky Španělsku. Také psala články o Španělsku, 

které naopak sloužily k bližšímu poznání Španělska v Americe. Po přeložení na konzulát 

v Portugalsku otázku Španělska ponechala stranou a ve svých článcích se soustředila hlavně 

na témata související s americkým kontinentem.    

   Stejně jako ve spisovatelčině poezii, i v její próze se často objevuje téma Indiána. 

Mistralová se zabývala minulostí i současností této rasy. Vracela se k pradávným mýtům 

                                                 
304 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z básně: „Lago Llanquique.“ V: Poesía, s. 643. 
305 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua.  
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předkolumbovských kultur, obdivovala jejich umění, ale zajímala se i o jejich současné 

postavení ve společnosti. Stejně jako ve svém životě, i ve svých esejích bojovala za práva 

Indiánů, každý má podle ní nárok na vzdělání a na svůj kus půdy, který by mohl obdělávat.   

  

Přehled článků Gabriely Mistralové souvisejících s Indiány306 

   Vzhledem k rozsáhlosti a neucelenosti autorčiny prozaické tvorby zde neuvádím všechny 

články, které v souvislosti s touto tématikou napsala. Nejprve uvedu jejich přehled a poté se 

budu podrobněji věnovat těm, ke kterým jsem měla přístup v použité literatuře a považuji je 

za důležité pro ilustraci vývoje autorčina postoje k sociální otázce Indiána a také jejího zájmu 

o indiánskou kulturu.  

   Některé z těchto článků byly publikovány několikrát v různých denících a časopisech a 

také později knižně v souborných vydáních spisovatelčiny prózy. Řadím je zde 

chronologicky a pro snazší orientaci zmiňuji v textu jen první uvedené vydání každého 

článku.307  

 

   „Přistěhovalectví“ (orig. „Inmigración“. El Mercurio. Santiago de Chile: 25. dubna 1926) 

Tento článek autorka napsala kolem roku 1919. Mluví o výhodách evropského 

přistěhovalectví, odkazuje se na příklad Argentiny a říká, že by se jím mělo Chile 

inspirovat.308 

   „Výkřik“ (orig. „El grito“. Repertorio Americano. San José: 17. dubna 1922) Autorka 

vybízí Hispanoameričany, aby se sjednotili, pokračovali ve své kulturní tradici a společně 

čelili Spojeným státům americkým.309 

   „Mexická krajina“ (orig. „El paisaje mexicano“. El Mercurio. Santiago de Chile: 15. října 

1922) Mistralová zde popisuje mexickou krajinu a srovnává různé oblasti. Píše i o agáve a o 

alkoholickém nápoji pulque, který se z ní vyrábí.310 

   „Mexické rostliny: Agáve“ (orig.: „Plantas mexicanas: El maguey“. El Mercurio. Santiago 

de Chile: 28. ledna 1923) Popis této mexické rostliny. Tomuto a předchozímu článku 

„Mexická krajina“ se budu dále věnovat společně.311 

                                                 
306 Přehled článků srov.: GUILLONOVÁ BARRETOVÁ, Ivonne. „Bibliografía anotada de la prosa”.              
V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Vida y obra. 
307 U použitých citací samozřejmě uvadím v poznámkách vydání, ze kterého cituji.  
308 Viz: Vybrané články související s Indiány. 
309 Viz: tamtéž. 
310 Viz: tamtéž. 
311 Viz: tamtéž. 
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   „Lid, který zpívá“ (orig. „El pueblo que canta“. Repertorio Americano. San José: 27. srpna 

1923) Jedná se o dopis z října 1922, ve kterém Mistralová obdivuje lidovou hudbu 

domorodých obyvatel a mesticů v Hispánské Americe. 

   „Jícary z Uruapánu“ (orig. „Las jícaras de Uruapán“. El Mercurio. Santiago de Chile: 30. 

září 1923) Autorka popisuje tyto tradiční mexické indiánské nádobky z historického a 

uměleckého hlediska.312 Obdivuje jednoduchost použitých materiálů (tykev) a blízký vztah, 

který k nim Indián má. Píše o jejich formách a dekoraci. Aniž by o tom Indián 

věděl, barevnou kombinací černého pozadí a červených motivů následuje spirituální normu, 

kterou se řídí i jiní umělci. Černé pozadí mají například šarlatové postavy Danta Alighieriho 

v pekle a také červené siluety Dostojevského.313   

   „Chile“ (orig. „Chile.“ El Mercurio. Santiago de Chile: 7. října 1923. Taktéž v Četbě pro 

ženy.) Tento stručný text o Chile Mistralová napsala pro své mexické studenty. Píše v něm o 

geografii, historii a o obyvatelstvu své rodné země a také v něm, mimo jiné, opěvuje 

mestictví.314 

   „Mexiko: Agrární otázka“ (orig. „México: Cuestión agraria“. La Nueva Democracia. New 

York: září 1924) Autorka mluví o agrární otázce a pozemkové reformě během vlády 

prezidenta Álvara Obregóna. Zmiňuje rozdělování obecní půdy, pomoc Indiánům a podporu 

indiánské kultury. 

   „Sociální geografie: Knihy, které schází naší Americe“ (orig. „La geografía humana: 

Libros que faltan para la América nuestra“. El Mercurio. Santiago de Chile: 7. dubna 1929) 

Mistralová se zamýšlí nad řadou „sociální geografie“, vydanou ve Francii, a nad možností 

vytvořit něco podobného v souvislosti s Amerikou pod názvem Americká krajina (orig. 

Paisaje americano). Navrhuje, jak by tato publikace, která by Evropanům přiblížila Ameriku 

a její etnika, mohla vypadat. Nicméně k její realizaci nedošlo.  

   „Něco o Ekvádoru“ (orig. „Algo sobre Ecuador“. El Mercurio. Santiago de Chile: 22. září 

1929) Tento článek popisuje Ekvádor, některé z jeho spisovatelů a také řemeslnou výrobu. 

Autorka zmiňuje orientální charakter ekvádorského indiánského umění a mluví o indiánsko-

futuristické poezii Jorgeho Carrery Andradeho315. 

                                                 
312 Srov.: GUILLONOVÁ BARRETOVÁ, Ivonne. „Bibliografía anotada de la prosa”. 
313 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Las jícaras de Uruapán“. V: Prosa, s. 129-130. 
314 Viz: Vybrané články související s Indiány. 
315 Jorge Carrera Andrade (1903-1978) - byl spisovatelčiným sekretářem během jejího působení v Evropě. 
(Srov.: HODOUŠEK, Eduard a kol., cit. dílo.) K jeho sbírce Bulletiny o moři a zemi (orig. Boletines de mar y 
tierra, 1930) Mistralová napsala předmluvu, nejvíce ji zaujaly básně s indiánskou tématikou, hlavně z hlediska 
jejich sociální etiky. (srov.: GUILLONOVÁ BARRETOVÁ, Ivonne. „Bibliografía anotada de la prosa”.) 
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   „Španělský jazyk a indiánské dialekty v Americe“ (orig. „Lengua española y dialectos 

indígenas en la América“. ABC, Madrid: 14.června 1930)
 
V úryvku tohoto článku, který jsem 

měla k dispozici316, autorka mluví o indiánských jazycích a o tom, jak mesticové negativně 

pohlížejí na Indiány.317 Ivonne Guillonová Barrettová píše, že tento článek v té době nebyl 

publikován v žádném časopise. Také uvádí, že v něm autorka mluví o indigenistických 

kampaních Josého Carlose Mariáteguiho318 v Peru a mexické vlády (např. José Vasconcelos) 

v Mexiku, jejich snaze vyučovat indiánské jazyky, důležitosti bilingvismu v dějinách 

Ameriky a také o tom, že měl Indián více práv v koloniálním období než v období 

nezávislosti.  

   „První Vasconcelosovy boje“ (orig. „Primeras luchas de Vasconcelos“. La Nación. Buenos 

Aires: 10. srpna 1930) Autorka srovnává Vasconcelosův zájem o výuku se Sarmientem a 

jeho intelektuální podobnost s Alfonsem Reyesem319. Popisuje Oaxacu, odkud Vasconcelos 

pocházel, její lid a význam půdy. Také mluví o Mitle320, Hernánu Cortésovi a Zapotécích. 

   „Otázka půdy spojená s neklidem v Latinské Americe“ (orig. „Problems of land linked to 

unrest in Latin America“. New York Herald Tribune. New York: 2. listopadu 1930) V tomto 

článku psaném v angličtině Mistralová hovoří o nutnosti agrární reformy a spravedlivém 

rozdělení půdy. Uvádí, že to, že Indiáni přišli o svou půdu je důvodem k revolucím 

v Latinské Americe. Zmiňuje poklidnou reformu za Obregónovy vlády v Mexiku a také to, 

že je důležité spolu s půdou Indiánům předat i poznatky ohledně zemědělství. 

   „Araukánská hudba“ (orig. „Música araucana“. La Nación. Buenos Aires: 17. dubna 1932) 

Mistralová v tomto článku píše o Araukáncích, jejich písních, hudbě a řemeslných výrobcích. 

Kritizuje Chile za to, že se velmi málo zajímá o hudbu těchto domorodců. Je rozdělen do 

několika částí, já se budu později věnovat jedné z nich, „Araukánský lid“ (orig. „El pueblo 

araucano“).321 

   „Typ amerického Indiána“ (orig. „El tipo del indio americano“. Repertorio Americano. San 

José: 8. října 1932) Tento článek se zabývá falešným řeckým antickým ideálem krásy, 

                                                 
316 Viz: Vybrané články související s Indiány. 
317 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
318 José Carlos Mariátegui (1894-1930) – peruánský spisovatel a literární kritik. Na jeho sociální indigenismus 
navazuje latinskoamerická indigenistická próza. (Srov.: HODOUŚEK, Eduard a kolektiv. Cit. dílo.)  
319 Pozn.: Alfonso Reyes (1889-1559) – mexický spisovatel. 
320 O Mitle, která byla v paleolitickém období ceremoniálním centrem, jsem již mluvila dříve v souvislosti 
s básní „Pít“. (Viz: 3.1.1 Období v životě Gabriely Mistralové úzce spjatá s Indiány – Mexiko.) 
321 Viz: Vybrané články související s Indiány. 
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autorka uvádí, že v každé skupině (Indiáni, Evropané, mesticové) existují krásní i oškliví 

jedinci, a také zmiňuje charakteristické rysy Indiánů.322 

   „Páter Bartolomé“ (orig. „Fray Bartolomé“. El Mercurio. Santiago de Chile: 6. listopadu 

1932) Mistralová píše o dominikánském misionáři Bartolomém de las Casasovi, jeho 

příchodu do Ameriky, jeho způsobu výuky Indiánů a také o jeho návratu do Španělska.323 

   „Vzkaz o Tlalocích“ (orig. „Recado sobre los Tlálocs“. Repertorio Americano. San José: 4. 

července 1936) Autorka vypráví o Tlalocích, aztéckých bozích vody.324 

   „Vzkaz o Quetzalcóatlovi“ (orig. „Recado sobre Quetzalcóatl“. Repertorio Americano. San 

José: 11. července 1936) Autorka mluví o Quetzalcóatlovi, bohovi předkolumbovských 

indiánských kultur.325 

   „Chilský folklór“ (orig. „El folklore chileno“. La Prensa. Lima: 23. června 1938) 

Mistralová píše o araukánském folklóru a jeho velkém významu. Popisuje Araukánce, jejich 

charakter, jejich mytologii a telurické prvky v jejich literatuře. Tento článek obsahuje 

araukánské povídky, legendy a básně, které zde autorka také komentuje.  

   „Argentinský folklór“ (orig. „El folklore argentino“. El Mercurio. Santiago de Chile: 27. 

listopadu 1938) Mimo jiné, pojednává o jedinečnosti agentinského folklóru a španělských a 

indiánských vlivech na tamní tance. 

   „Vzkaz o chilském copihue“ (orig. „Recado sobre el copihue chileno“. La Nación. Buenos 

Aires: 5. září 1943) Mistralová popisuje tuto chilskou národní rostlinu.326 Uvádí například, že 

v lidové metafoře je tato rostlina krví Indiánů, ale jí samotné připomíná oheň: „el fuego, el 

cintarajo de fuego libre y la llama casera; el fuego fatuo y el diurno; el bueno y el malo; el 

fuego de todos los mitos“327 („oheň, fábor svobodného ohně a domácí plamen, ohěň bludný i 

denní, dobrý i zlý, ohěň všech mýtů“).   

„Vzkaz o Michoacánu“ (orig. „Recado sobre Michoacán“. El Mercurio. Santiago de Chile: 3. 

července 1944) Autorka v tomto článku mluví o oblasti Michoacán a o Indiánech Tarascích. 

Vyjmenovává sedm „ctností“ této kultury a této oblasti, kterými jsou: řemeslná zručnost, 

jazyk, náboženské cítění, jícary (nádobky z tykve), tanec, káva z Uruapánu (a s ní úzce 

spojená čokoláda) a také vesnička Jiquilpán, kde se narodil prezident Lázaro Cárdenas. 

                                                 
322 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „El tipo del indio americano“. V: Prosa, s. 80-82. (Viz: Vybrané články 
související s Indiány.)  
323 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Fray Bartolomé“. V: Escritos políticos, s. 191-195. (Viz: Vybrané články 
související s Indiány.) 
324 Viz: Vybrané články související s Indiány. 
325 Viz: tamtéž. 
326 Od roku 1977 je copihue považován za národní rostlinu Chile. (Srov.: Wikipedia, la enciclopedia libre. 
[online]. Dostupné z: <http://es.wikipedia.org>) 
327 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Recado sobre el copihue chileno“. Prosa, s. 50.  
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Popisuje i přívětivost tamního lidu a jeho kuchyni, používaná koření a neodmyslitelnou 

kukuřici.328 

   „Něco o kečuánském lidu“ (orig. „Algo sobre el Pueblo Quechua“. La Nación. Santiago de 

Chile:  20. července 1947) Tento článek pojednává o kečuánských Indiánech a Říši Inků.329 

   „Nezveřejněná stránka Gabriely Mistralové o kolumbijském Indiánovi“ („Una página 

inédita de Gabriela Mistral sobre el indio colombiano“. El Tiempo. Bogotá: 6. března 1960) 

Tento článek byl vydán až po autorčině smrti. Mistralová, u příležitosti přednášky 

kolumbijského antropologa Javiera Aranga o zlatnictví indiánských kultur na území 

Kolumbie, obdivovala indiánské umělecké předměty. Mimo jiné také uvedla, že má ve svých 

žilách krev Diaguitů, „pueblo que vivió en fusión con el Imperio de los Incas, o sea de los 

quechuas-aymarás“330 („kmene, který žil ve spojení s Říší Inků, to jest, s Kečuánci-Ajmary“).  

   „Brambora“ (orig. „La patata“) U tohoto článku není uvedené žádné datum331, proto ho 

řadím až na konec. Přijde mi zajímavý, protože pojednává o jedné z nejdůležitějších plodin 

amerického kontinentu. Brambora spolu s kukuřicí tvořila základ stravy Indiánů.332 „La 

buena patata, pan de los indios al lado del maíz, es una americana vieja, tan vieja como el 

maya.“333 („Dobrá brambora, chléb Indiánů vedle kukuřice, je dávná Američanka, tak dávná 

jako mayský Indián.“)  

 

 

Vybrané články související s Indiány 

  Prostřednictvím následujích článků, taktéž řazených chronologicky, se budu snažit ukázat, 

jak se postoj Gabriely Mistralové k tématice Indiána postupem času vyvíjel, a také to, co u 

indiánských kultur obdivovala.  

 

 

 

 

                                                 
328 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Recado sobre Michoacán“. V: Prosa, s. 89-91. 
329 Viz: Vybrané články související s Indiány. 
330 MISTRALOVÁ, Gabriela. Citováno podle: GUILLONOVÁ BARRETOVÁ, Ivonne. „Bibliografía anotada 
de la prosa”, s. 283. 
331 Byl publikován v knize: Gabriela Mistral, elogio de las cosas de la Tierra. (Výběr: Roque Estéban Scarpa. 
Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1979). 
332 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „La patata“. V: Prosa, s. 594-595.  
333 Tamtéž, s. 594.  
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„Přistěhovalectví“ (napsán 1919, publikován 1926) 

   Tento článek334 napsala Mistralová kolem roku 1919. Je z něho zřejmé, že považovala 

umělecké cítění a zručnost araukánských Indiánů, bojovníků a lovců, ve srovnání s ostatními 

vyspělými indiánskými kulturami, za podřadné.  

   Es tiempo ya de decir, aunque mucho nos duela, y lo decimos apoyados en el ejemplo 

aplastador de la Argentina, que nuestro mestizaje se incorpora a la cultura moderna, pero 

pesadamente, y que hay alguna cosa orgánica o biológica en nuestra pereza y en nuestra 

incompetencia para los oficios. El indio araucano caminaba, combatía, cazaba. No edificaba como 

el azteca, no tejía maravillosamente como el quechua-aimará, no cantaba, no tenía don de 

organización como ellos. De estas fallas, que son enormes, ha debido resentirse nuestro 

mestizaje.335  

   (Je na čase říci, i když by nás to dost bolelo, a říkáme to opřeni o zdrcující příklad Argentiny, že 

naše mestictví se začleňuje do moderní kultury, ale stěží, a že je něco organického či 

biologického na naší lenosti a na naší nezpůsobilosti k řemeslům. Araukánský Indián chodil, 

bojoval, lovil. Nestavěl jako Azték, úžasně netkal jako Kečuánec-Ajmar, nezpíval, neměl 

organizační schopnosti jako oni. Z těchto nedostaků, které jsou obrovské, muselo utrpět naše 

mestictví.)   

  Chile by měl podle autorky obohatit evropský přistěhovalec. Nicméně nejednalo se o to, 

aby americké obyvatelstvo vytlačil, nýbrž, aby ho poevropštil v rámci mestictví, jak tomu 

bylo v případě Argentiny. V tomto období ještě spisovatelka z estetického hlediska dávala 

přednost evropským rysům před rysy indiánskými. Nicméně o několik let později svůj názor 

přehodnotila.336      

   Se trata de elevar el porcentaje de la sangre europea, sencillamente. Así llegamos a ese 

magnífico criollo que se ve en Argentina, en cuya fisonomía el rasgo indio permanece en tal o 

cual línea, pero ya tiene la frente del otro, estatura del otro, el ojo inteligente del otro, la estatura 

del otro. 

   Agradecemos al araucano su levadura de fuerza. La época, sin embargo, pide mayores dones.  

   El ejemplo arrollador de la Argentina debe ser seguido; y que no se hable de destacamientos y 

otras majaderías. El patriotismo es cosa del espíritu, y se es el mismo hombre chileno con 

facciones eslavas que con facciones araucanas. 

                                                 
334 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Inmigración“. V: SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi 
lengua, s. 21-22. 
335 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Inmigración“. V: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de 
sed como mi lengua, s. 21. 
336 Srov.: SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
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   Cada viajero que vuelve a Chile debería llevar este mensaje que ha llevado Vicente Huidobro; 

inmigración abundante, inmigración escogida, imnigración europea!337  

   (Jednoduše jde o to, aby se zvýšilo procento evropské krve. Tím docílíme užasného kreola, 

který je vidět v Argentině, v jehož tváři indiánský rys zůstává v té či oné linii, ale už má čelo toho 

druhého, postavu toho druhého, chytré oko toho druhého, postavu toho druhého.  

   Vděčíme Araukáncovi za jeho přísadu síly. Nicméně doba vyžaduje větší nadání. 

   Měl by být následován strhující příklad Argentiny. A ať se nemluví o povýšenosti a dalších 

hloupostech. Patriotismus je záležitostí ducha, je stejným Chilanem člověk se slovanskými rysy 

jako ten s rysy araukánskými. 

   Každý cestovatel, který se vrací do Chile, by měl přinést tuto zprávu, kterou přinesl Vicente 

Huidobro: hojné přistěhovalectví, vybrané přistěhovalectví, evropské přistěhovalectví!) 

   

„Výk řik“  (1922) 

   „Výkřik“ 338 začíná následujícími slovy: 

   América, América! Todo por ella; porque todo nos vendrá de ella, desdicha o bien. 

   Somos aún México, Venezuela, Chile, el azteca-español, el quechua-español, el araucano-

español; pero seremos mañana, cuando la desgracia nos haga crujir entre su dura quijada, un solo 

dolor y no más que un anhelo.339 

   (Amerika, Amerika! Vše pro ni, protože všechno k nám přijde od ní, neštěstí i blaho. 

   Jsme stále Mexiko, Venezuela, Chile, Azték-Španěl, Kečuánec-Španěl, Araukánec-Španěl, ale 

zítra budeme, až nás neštěstí bude chroupat mezi svými tvrdými čelistmi, pouze bolestí a ne víc 

než touhou.) 

   Poté autorka vybízí učitele, novináře, umělce a továrníky, aby pomohli rozkvětu jednotné 

Hispánské Ameriky, odvolává se na Simóna Bolívara, Josého Martího a mnoho dalších. 

Snaží se o to, aby nebyly upřednostňovány některé země před ostatními a aby byla Hispánská 

Amerika brána jako jeden celek. Také se chce bránit invazi „světlé Ameriky“, která se jí 

snaží vnutit své produkty. 

   Pokládá zde otázku, zda by měla Hispánská Amerika nenávidět Spojené státy americké. 

Ale říká, že to není potřeba, že je to vina jejích obyvatel, že se nechávají ovládat, a že by spíš 

měla nenávidět to, co ji dělá zranitelnou. Naráží na rasové defekty Hispanoameričanů, 

tropickou uvolněnost a indiánský fatalismus.   

 

                                                 
337 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Inmigración“. Tamtéž, s. 22. 
338 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „El grito“. V: Prosa, s. 69-70. 
339 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „El grito“. Tamtéž, s. 69. 
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„Mexická krajina“ a „Agáve“ (1922 a 1923340) 

   Tyto články341 autorka napsala během svého pobytu v Mexiku. Kromě popisu mexické 

krajiny, už i v prvním článku zmiňuje rostlinu agáve. Tato rostlina je pro mexickou krajinu 

velmi typická. Podle Mistralové agáve znamená pro Indiány to samé, co palma pro Araby, 

protože se dá využít na mnoho způsobů. Z jejích obrovských listů se dá vyrobit střecha, její 

vlákna slouží Indiánům jako materiál k výrobě provazů a obdivuhodných tkanin a její šťáva 

se používá k výrobě tradičního alkoholického nápoje pulque.  

   Tento nápoj, o jehož původu existuje několik pověstí, hraje významnou roli v mexickém 

folklóru. Aztékové ho pili během náboženských obřadů, ale jako první ho údajně vyrobili 

Toltékové.342 Často ho konzumují Indiáni na mexickém venkově i v současné době. 

   „El indio arranca del maguey el aguamiel, de sabor delicioso, pero que se convierte 

después en nuestro pulque, la tremenda bebida del pueblo…“343 („Indián získá z agáve 

sladkou šťávu, lahodné chuti, ale ta se pak promění v naše pulque, strašný nápoj lidu…“) 

Autorka uvádí, že výroba tohoto nápoje je velmi levná, protože agáve se vyskytuje velmi 

hojně ve volné přírodě a není třeba ji ani pěstovat. To chudáka Indiána, který chce pitím 

pulque zapomenout na své neštěstí, v konzumaci tohoto „ďábelského nápoje“ ještě 

podporuje. 

   Maguey mexicano: da al pobre indio azteca y maya en vez del delirio que tienes oculto en tu 

corazón, cien hojas para el alero maternal de su casa; dale los cables y las velas de los navíos, 

sobre los cuales ha de llevar los frutos de su tierra, que enriquecen a los extravíos.344 

  (Mexická agáve, dej chudákovi aztéckému a mayskému Indiánovi místo delíria, které máš skryté 

ve svém srdci, sto listů na mateřskou stříšku jeho obydlí, dej mu lana a plachty plavidel, na 

kterých má vozit plody své země, jež obohatí ztráty.) 

 

„Chile“  (1923) 

   V tomto článku345 Mistralová stručně shrnuje historii své rodné země, mluví například o 

statečných Araukáncích, kteří dokázali čelit španělským dobyvatelům. Jak jsem již uvedla, 

Araukánci byli symbolem indiánského vzdoru vůči evropským dobyvatelům. 

                                                 
340 V MISTRALOVÁ, Gabriela - Prosa de Gabriela Mistral (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1989) 
je uvedeno, že článek „El maguey“, ze kterého dále cituji, je z roku 1938, nicméně jeho název i obsah odpovídá 
článku z roku 1923, který zmiňuje Ivonne GUILLONOVÁ BARRETOVÁ v „Bibliografía anotada de la prosa – 
III Cuentos y poemas en prosa” (V: MISTRALOVÁ, Gabriela. Vida y obra.), proto ho řadím právě sem. 
341 Srov: MISTRALOVÁ, Gabriela. „El paisaje mexicano“ (V: Poesía y prosa, s. 361-365.) a „El maguey“    
(V: Prosa de Gabriela Mistral. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1989, s. 87.). 
342 Srov.: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org>. 
343 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „El paisaje mexicano“. V: Poesía y prosa, s. 365. 
344 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „El maguey“. V: Prosa de Gabriela Mistral, s. 87. 
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   En el período indio, no alcanza el rango de reino; vagan por sus sierras tribus salvajes, ciegas de 

su destino, que así, en la ceguera divina de lo inconsciente, hacen los cimientos de un pueblo que 

había de nacer extraño, estupendamente vigoroso. La Conquista más tarde, cruel como en todas 

partes; el arcabuz disparando hasta caer rendido sobre el araucano dorso duro como lomos de 

cocodrilos. La Colonia no desarrollada como en el resto de la América, en laxitud y refinamiento, 

por el silencio del indio vencido, sino alumbrada por esa especie de parpadeo tremendo de 

relámpagos que tienen las noches de México; por la lucha contra el indio, que no deja a los 

conquistadores colgar las armas (...)346  

   (V indiánském období není dosaženo rozsahu království, po horách putují divošské kmeny, 

nevidoucí svůj cíl, které takto v božské nevidoucnosti podvědomí, dávají základy lidu, který se 

musel zrodit zvláštní, úžasně silný. Dobývání později, kruté stejně jako všude, arkebuza střílela, 

dokud poražená nepadla na Araukánce s hřbetem tvrdým jako hřbety krokodýlů. Koloniální 

období neprobíhalo jako ve zbytku Ameriky, v uvolněnosti a zušlechťování, doprovázené tichem 

poražených Indiánů, ale bylo osvíceno jistým druhem ohromného blikání blesků, jako během nocí 

v Mexiku, bojem proti Indiánovi, který nedovolil dobyvatelům pověsit zbraně…)  

   Autorka dále také uvádí, že Indiáni budou v Chile brzy exotičtější, protože je jich velmi 

málo. Píše, že celé území je obýváno mestici, kteří nejsou tak slabí, jak se někdy o nečistých 

rasách tvrdí. Také dává najevo svůj souhlas s evropským přistěhovalectvím. Nicméně: „El 

gesto de Caupolicán, implacable sobre el leño que le abre las entrañas está tatuado dentro de 

nuestras entrañas.“347 („Caupolicánův348 výraz, neúprosný na kůlu, který mu otevírá útroby, 

je vytetován v našem nitru.“) 

 

„Španělský jazyk a indiánské dialekty v Americe“ (1930) 

   Tento článek spisovatelka napsala pro španělský deník ABC tři roky před začátkem svého 

diplomatického pobytu ve Španělsku (1933-1935). Je psán z pohledu mesticky. Mistralová se 

ještě cítí vzdálená čistokrevnému Indiánovi, stejně tak jeho jazyku. Indiánské jazyky 

nepovažuje, na rozdíl od španělštiny, za vhodné pro moderní dobu.349  

                                                                                                                                               
345 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Chile“. V: Prosa, s. 8-9. 
346 Tamtéž, s. 8.  
347 Tamtéž, s. 9. 
348 Caupolicán - araukánský náčelník, který bojoval proti španělským dobyvatelům. Jeho jméno se stalo 
symbolem indiánského vzdoru. Nakonec byl dobyvateli zajat a odsouzen ke smrti nabodnutím na kůl. Svůj osud 
přijal s klidem a s hrdostí. (Srov.: Wikipedia, la enciclopedia libre. [online]. Dostupné                                         
z: <http://es.wikipedia.org>. 
349 Srov.: SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
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   V úryvku citovaném Luisem Vargasem Saavedrou350 autorka uvádí, že zná kečuánštinu 

pouze z odkazů na její libozvučnost a na její relativní bohatost. Ale není podle ní potřeba 

mluvit daným jazykem, abychom mohli posoudit, zda je vhodný pro moderní dobu. 

Pochybuje o tom, že by jazyky amerických domorodců mohly splňovat požadavky oné doby 

v podobě, ve které se nacházejí. Bylo by třeba je podstatně doplnit. Nicméně uvádí, že i přes 

všechnu vynaloženou snahu: 

   Nadie nos aprendería nuestro pobre quechua, dulce para la lengua, rítmico para la sangre, rico y 

cuanto se quiera.  Nuestros dialectos, resucitados, o mejor dicho, galvanizados, se nos quedarían 

allí mismo donde los halló Francisco Pizarro, en el festón de la costa peruana, y talvez más 

adentro, donde se acaba el mestizo y comienza el indio puro. El mestizo, definitivamente 

orgulloso de hablar español, nada quiere con mayas ni quechuas (…)351 

   (Nikdo by se nám neučil naší ubohou kečuánštinu, sladkou pro jazyk, rytmickou pro krev, 

bohatou a cokoliv chceme. Naše dialekty, oživené, nebo lépe řečeno, galvanizované, by zůstaly 

právě tam, kde je našel Francisco Pizarro, na okraji peruánského pobřeží a snad hlouběji ve 

vnitrozemí, kde končí mestic a začíná čistokrevný Indián. Mestic, velmi hrdý na to, že mluví 

španělsky, nechce mít nic společného s Mayi ani s Kečuánci…) 

   Indián by se měl podle autorky moderní době přizpůsobit. Ale stejně tak, jako nabádala 

Indiány, aby se přizbůsobili bělochům, nabádala i bělochy, aby uznali práva Indiánů.352  

Kritizovala mestice za to, že Indiány, svými vlastními předky, opovrhují. 

       

„Araukánský lid“ (1932) 

   Tento text353 je, jak jsem již dříve uvedla, součástí rozsáhlejšího článku „Araukánská 

hudba“. Podle Mistralové je tento podivuhodný lid, ve srovnání s ostatními indiánskými 

kmeny nejméně probádaným. Téměř se o něm nemluví a tímto mlčením o jeho existenci je 

utlačován. O tuto šedou rasu, „hejno popelavých orlů“, která žije za řekou Bío-Bío, se podle 

ní skoro nikdo nezajímá. 

   Španělský voják a básník Alonso de Ercilla (1533-1594) o nich napsal ve své epické básni 

La Araucana. Mistralová kritizuje toto dílo kvůli jeho falešnému tónu, Ercilla se snažil 

napodobit Homéra a uplatnit to, co se naučil, na divoké Indiány.  

   Ale nezáleží podle ní na této špatné básni, tato rasa si prožila svůj význam. Trýznila a 

vyčerpala španělské dobyvatele a tím pomstila Indiány celého kontinentu. Tato poměrně 
                                                 
350 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Lengua española y dialectos indígenas en la América“.            
V: SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua, s. 23-24. 
351 MISTRALOVÁ, Gabriela. Tamtéž, s. 23-24. 
352 Srov.: SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua. 
353 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „El pueblo araucano“. V: Escritos políticos, s. 45-49. 
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malá skupina divochů si zachovala svou čest. Území celého Chile bylo dobyto kromě této 

vzbouřenecké oblasti. 

   Nakonec Araukánci byli zničeni americkými kreoly, kteří je o jejich dlouho bráněné území 

připravili. 

   Los españoles, vencidos y echados, han debido de reírse de buena gana muchas veces de cómo 

el criollo americano, en todas partes, continuó el aniquilamiento del aborígen con una felonía 

redonda que toma el contorno del perfecto matricidio.354  

   (Španělé, poražení a vyhnaní, se museli mnohokrát s velkým uspokojením smát tomu, jak 

americký kreol všude pokračoval s obrovskou proradností v ničení domorodce, jež nabývalo 

podoby perfektní matkovraždy.) 

   Autorka také zmiňuje, že se často uvádí, že za zničení Indiánů může alkoholismus, ale 

podle ní byli Indiáni uvrženi do barbarství hlavně kvůli tomu, že byli okradeni o svou zem, o 

své území, které jim podle zákona přírody patřilo a bylo pro ně vším. 

   Hay que saber, para aceptar esta afirmación, lo que significa la tierra para el hombre indio; hay 

que entender que la que para nosotros es una parte de nuestros bienes, una lonja de nuestros 

numerosos disftrutes, es para el indio su alfa y su omega, el asiento de los hombres y de los 

dioses, la madre aprendida como tal desde el gateo del niño, algo como una esposa por el amor 

sensual con que se regodea en ella y la hija suya por siembras y riegos.355 Estas emociones se 

trenzan en la pasión profunda del indio por la tierra.356  

   (Abychom připustili toto tvrzení, je třeba vědět, co znamená země pro Indiána. Je třeba 

pochopit, že to, co pro nás je částí našeho majetku, dílem našich četných užitků, je pro Indiána 

jeho alfou a jeho omegou, sídlem lidí i bohů, matkou, poznanou jako takovou od dětského lezení 

po čtyřech, něčím jako manželkou, díky smyslné lásce, se kterou se raduje, a dcerou, díky setbám 

a zavlažováním. Tyto emoce se proplétají v hluboké vášni Indiána k zemi.)     

   Spisovatelka v tomto textu také zmiňuje období, když žila v Araukánii, konkrétně 

v Temucu. Škola, kde vyučovala, sousedila s budovou tamního soudu a ona každý den 

procházela kolem davu Indiánů s unavenými tvářemi, kteří před soudem čekali, až na ně 

přijde řada. Jazyk, kterým mluvily ženy, jež tam přicházely, aby se dověděly o osudu svých 

manželů a synů, připomínal Mistralové nářek hrdliček. Opustila toto město, na které měla 

hořké vzpomínky, a neslyšela araukánský přízvuk až do roku 1932, kdy si ho během pobytu 

v Evropě poslechla na deskách.  

 

                                                 
354 Tamtéž, s. 47.  
355 V textu ve španělštině je uvedeno „riesgos“ (česky: nebezpěčí), ale předpokládám, že se jedná o překlep, 
protože „riegos“ (česky: zalévání, zavlažování) lépe odpovídá smyslu tohoto textu. 
356 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „El pueblo araucano“, s. 48. 
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„Typ amerického Indiána“ (1932)  

   Autorka zde357 píše o tom, že mnoho mesticů nechce přiznat svůj indiánský původ. Mělo 

by se podle ní učit děti, že jejich krása je odlišná od jiných ras. A ne jako tomu bývá, že se 

mluví pouze o kráse kavkazského typu, jak ji zobrazovali antičtí Řekové, konkrétně sochař 

Feidiás. Díky tomuto faktu je mužům i ženám odporná jejich tělesná schránka a mají pocit 

méněcenosti, což pomalu ubíjí mestickou rasu. 

   Indián může být krásný i ošklivý v rámci své skupiny stejně jako Evropan ve své skupině. 

Mistralová uvádí, že Feidiás vybíral několik nejlepších řeckých rysů a spojoval je v celek, 

vytvořil tak ideál krásy, který ale reálně neexistoval. Zamýšlí se nad tím, jak by tento ideál 

vypadal v případě Indiánů. Zmiňuje například zvláštní tvar lebky Mayů, který nenajdeme 

nikde jinde, a sladké oči Kečuánců. Navrhuje učitelům, aby si vzali z tohoto článku příklad a 

aby děti odnaučili stydět se za své mestické rysy.  

 

„Páter Bartolomé“ (1932) 

   Spisovatelka v tomto článku358 zmiňuje i spoustu dalších španělských misionářů, kteří svou 

misionářskou činností pomáhali Indiánům možná víc než samotný Bartolomé de las Casas, 

ale právě on bývá považován za nejvýznamnějšího. Následuje ho například i José 

Vasconcelos: „Los educadores nuestros, guiados por Vasconcelos hacia esta reivindicación, 

declaran que sus métodos mixtos de trabajo manual y de instrucción alegre son los mejores 

que valgan con el indio (…)359 („Učitelé, vedení k této reivindikaci Vasconcelosem, 

prohlašují, že jeho smíšené metody ruční práce a veselého vyučování jsou pro Indiána těmi 

nejvhodnějšími…“) 

 

„Vzkaz o Tlalocích“ (1936)  

   Tlalokové byli vodními božstvy v aztécké mytologii. Tento článek360, ve kterém o nich 

autorka píše, nám tyto indiánské mýty připomíná. „Los Tlálocs no eran ni mozos ni viejos: 

eran como es el indio.“361 („Tlalokové nebyli ani mladí ani staří, byli jako Indián.“) Žili 

vysoko v horách, kde je sníh a voda, scházeli z nich ke břehům řek, radovali se v nádherných 

mexických jezerech nebo pobíhali v mracích. „Era el negocio de los Tlálocs gobernar lluvias 

                                                 
357 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „El tipo del indio americano“. V: Prosa, s. 80-82. 
358 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Fray Bartolomé“. V: Escritos políticos, s. 191-195. 
359 Tamtéž, s. 193. 
360 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Recado sobre los Tlálocs“. V: Prosa, s. 328-330 
361 Tamtéž, s. 328. 
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y era su cuidado repartirlas bien (…)“362 („Bylo úkolem Tlaloků vládnout dešťům a bylo 

jejich starostí správně je rozdělit…“) Čtyři hlavní z nich vládli čtyřem světovým stranám, 

severu, jihu, východu a západu.  

   Autorka popisuje přítomnost Tlaloků, samotné vody, v každodenním životě Indiána a zvířat 

a také vztah, jaký k nim lidé i různá zvířata mají. „En el Anáhuac, los Tlálocs eran amigos de 

las serpientes que al comenzar a llover, salen a averiguar novedades, contentas de respirar 

aire sin polvo.“363 („V Anahuaku Tlalokové byli přáteli hadů, kteří když začalo pršet, 

vylézali, aby, šťastní, že dýchají čerstvý vzduch, zjistili novinky.“)  

   I když se Indiáni s těmito bohy na sebe někdy vzájemně hněvali, cítili k sobě lásku. 

 

„Vzkaz o Quetzalcóatlovi“ (1936)  

   Autorka v tomto článku364 mluví o indiánském bohu Quetzalcóatlovi365. Uvádí, že nikdo 

přesně neví, kde se tento vousatý bůh větru narodil. Popisuje, jak přišel do údolí Anahuaku a 

usídlil se v Cholule. Toltékové v té době něvěděli, kdy začíná nový rok a kdy se střídají roční 

období a Quetzalcóatl s sebou přinesl kalendář s 365 dny,366 rozdělený na osmnáct měsíců po 

dvaceti dnech, stejný jako měli běloši na druhé straně světa.  

   Naučil obyvatele Anahuaku mnoha řemeslům. Ukázal jim, jak zpracovat bavlnu, znal 

nejlepší tkalcovské stavy a používal mnoho barev. Věděl, kde najít zelený minerál jadeit, 

uměl tavit kovy (zlato, stříbro) a dělat z nich šperky. Také vytvářel krásné výšivky z ptačích 

peříček a předměty z obsidiánu. Indiány naučil všechno, co uměl a pak odešel. Když 

odcházel, údajně plakal, protože měl toltécký lid velmi rád, a slíbil, že se zase vrátí.  

   La promesa se la recogieron los toltecas y la pasaron a sus hijos aztecas, pero se olvidaron de 

sus facciones precisas, y cuando desembarcó Cortés, creyeron que su hombre barbado venía de 

vuelta. Y Hernán Cortés no era el varón de ellos, su Quetzalcóatl.367  

 (Ten slib přijali Toltékové a předali ho svým aztéckým potomkům, ale zapomněli na přesné rysy 

jeho tváře, a když se vylodil Cortés, mysleli si, že se jejich vousatý muž vrací. A Hernán Cortés 

nebyl jejich mužem, jejich Quetzalcóatlem.)  

                                                 
362 Tamtéž, s. 328. 
363 Tamtéž, s. 329. 
364 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Recado sobre Quetzalcóatl“. V: Prosa, s. 131-133. 
365 Quetzalcóatl („opeřený had“) - jeden z bohů předkolumbovských kultur střední Ameriky (Aztékové, 
Toltékové atd.), někteří ho považují za boha nejvyššího.  
366 Jak již jsem uvedla dříve, příchod Toltéků zachránil v 11. století n.l. upadající Mayskou říši. O kalendáři 
s 365 dny jsem mluvila v souvislosti s Mayi. 
367 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Recado sobre Quetzalcóatl“. V: Prosa, s. 133. 
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   Poté, co mnoho Indiánů zemřelo a sloužilo cizím pánům, se jejich Quetzalcóatl vrátil, aby 

jim rozdělil půdu velkého Tlaloka. Ivonne Guillonová Barretová368 dodává, že se vrátil 

v osobě prezidenta Lázara Cárdenase369.  

  

„Něco o kečuánském lidu“  (1947)  

   Autorka zde370 uvádí, že původ Kečuánců, kteří tvořili základ Říše Inků, je i přes veškerou 

snahu historiků stále nejasný, také není jasné, jak mohla tato indiánská říše dosáhnout tak 

vyspělé státní organizace v době kratší než tisíc let. Tito domorodci byli zároveň moudří i 

nerozvážní, primitivní i techničtí, imperiální i mírumilovní. Inkové, vládnoucí vrstva této 

říše, se považovali za přímé potomky Slunce. Jejich božstva byla nebeská i telurická (slunce, 

duha, blesk atd). Svou říši pojmenovali Tihuantinsuyo, což znamená „čtyři světové strany“. 

   Nová území dobývali spíše slovem než silou a podrobené kmeny přiměli k přijetí své 

kultury. Co se týče zemědělství, vybudovali terasovitá pole a také složitý zavlažovací systém. 

Pěstovali kukuřici, brambory, luštěniny a také ovoce. Zřídili po celém svém území také síť 

cest, která spojovala nejrůznější místa s hlavním městem (Cuzco).   

   Mistralová obdivovala především organizaci této říše: „La casta inca que fue patriarcal en 

lo civil y matriarcal en lo religioso, tentó la utopía de abolir la miseria absoluta (…) Llegó 

muy cerca del éxito.“371 („Incká kasta, která byla patriarchální v civilních záležitostech a 

matriarchální v náboženství, se pokusila o utopii zrušení naprosté chudoby… Téměř se jí to 

podařilo.“) Všichni obyvatelé této říše pracovali a měli svá obydlí, která je chránila před 

andskou zimou, teplé bavlněné oblečení i svůj příděl potravy (kukuřice, brambory, ovoce). 

Ale i tak podle ní život v tomto autoritativním státě s tvrdou disciplínou nebyl zdaleka 

idylický. 

   Také uvádí, že svým pohanským astronomickým božstvům neodváděli lidské oběti, což ale 

neodpovídá historickým pramenům použitým v této práci.372 Zmiňuje divadlo, rituální tance, 

hudbu (bubínek, quena), keramiku a tkalcovství. Mluví i o amautovi, který byl zároveň 

kronikářem, učitelem, recitátorem, někdy básníkem a organizátorem slavností.   

   Autorka se cítí být potomkem těchto poražených Indiánů: „Yo he recibido en mí estos 

rastros melancólicos que llevan en sí las marcas magulladas de una raza que sería vencida en 

                                                 
368 Srov.: GUILLONOVÁ BARRETOVÁ, Ivonne. „Bibliografía anotada de la prosa”. 
369 Lázaro Cárdenas (1895-1975) – mexický prezident v letech 1934-1940, provedl v Mexiku agrární reformu. 
370 Srov.: MISTRALOVÁ, Gabriela. „Algo sobre el pueblo quechua“. V: Prosa de Gabriela Mistral, s. 58-60. 
371 Tamtéž, s. 59. 
372 Srov.: OPATRNÝ, Josef. Cit. dílo. 
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su alma y en su cuerpo.“373 („Já v sobě mám tyto melancholické stopy, které nesou potlučené 

známky rasy, která byla poražena na těle i na duši.“)    

   Nicméně, i když se v roce 1947 Mistralová cítila být dědičkou poražených Indiánů, 

dokázala podle Luise Vargase Saavedry ve své tvorbě vyjádřit splynutí dvou civilizací, 

Indiánů a bělochů, původních obyvatel Amerického kontinentu a Evropanů. V této době byla 

již držitelkou Nobelovy ceny za literaturu z roku 1945, kterou získala za svou poezii. Podle 

Vargase Saavedry byla příkladem mesticky, která se díky své silné vůli nenechala ušlapat 

indiánskou genetikou a dovedla využít své genetiky bělošské. Dokázala se vyjádřit ryze 

mestickým uměním.374 

 

                                                 
373 MISTRALOVÁ, Gabriela. Úryvek z: „Algo sobre el pueblo quechua“. V: Prosa de Gabriela Mistral, s. 60. 
374 Srov.: VARGAS SAAVEDRA, Luis. Castilla, tajeada de sed como mi lengua 
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Závěr 

   Gabriela Mistralová se zajímala o téma Indiána většinu svého života. Ukázala to nejen ve 

své literární tvorbě ale i prostřednictvím konkrétních skutků. Svůj vztah k Indiánovi asi 

nejsilněji objevila během svého pobytu v Mexiku (1922-1924), kdy s Josém Vasconcelosem 

spolupracovala na tamní reformě školství. Právě tam si uvědomila svou podobnost s touto 

rasou. Považovala se za mesticku, z otcovy strany měla předky indiánské a z matčiny strany 

baskické. 

   Zabývala se minulostí amerických předkolumbovských kultur, jejich pradávnými mýty, 

jejich uměleckou činností, a také jejich současnou společenskou situací. Každý člověk má 

podle ní nárok na vzdělání a na půdu, kterou by mohl obdělávat. Indiáni byli podle ní uvrženi 

do barbarství, protože přišli o svou zem, která pro ně byla vším. Tento zájem o Indiány se 

odráží i v její literární tvorbě, ve všech básnických sbírkách i v její próze. 

   Své Indiány Gabriela Mistralová bránila za jakýchkoliv okolností. Někdy ani nebrala 

ohledy na danou situaci a velmi často svým přístupem své okolí překvapovala.  

   Tato chilská spisovatelka „za svou lyrickou poezii inspirovanou mocnými emocemi a za to, 

že ze svého jména vytvořila symbol idealistických snah všech Latinoameričanů“ 375 v roce 

1945 získala jako první autorka v Hispánské Americe Nobelovu za literaturu.  

   Díky tomuto ocenění měla možnost se osobně setkat s prezidentem Spojených států 

amerických Harrym Trumanem a také s papežem Piem XII. Obě tyto vlivné osobnosti žádala 

o to, aby pomohly jejím americkým Indiánům. Truman na její žádost nereagoval, ale papež 

Pius XII údajně zahájil kampaň v jejich prospěch. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
375 „Por su poesía lírica inspirada en poderosas emociones y que ha hecho de su nombre un símbolo de las 
aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano.“ Tato slova použila Švédská akademie při předávání 
Nobelovy ceny Gabriele Mistralové. Citováno podle: QUEZADA, Jaime. „Vida y obra de Gabriela Mistral“,                  
s. 472. 
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Indiáni v životě a díle Gabriely Mistralové 

 

   Chilská spisovatelka Gabriela Mistralová, občanským jménem Lucila de María del 

Perpetuo Socorro Godoyová Alcayagová  (7. dubna 1889, Vicuña, Chile – 10. ledna 1957, 

New York, USA), prožila své dětství v údolí Elqui (sever Chile). Od mládí vyučovala na 

základních a středních školách, později byla i ředitelkou. V roce 1922 byla pozvána Josém 

Vasconcelosem do Mexika, aby spolupracovala na reformě školství. Od té chvíle žila 

většinou v zahraničí. Pracovala v Mezinárodním institutu pro intelektuální spolupráci při 

Společnosti národů v Paříži a také v Mezinárodním institutu pro výchovný film při 

Společnosti národů v Římě. V roce 1932 byla jmenována chilskou konzulkou (Španělsko, 

Portugalsko, Brazílie, USA, Mexiko, Itálie). 

   Indián, předkolumbovský obyvatel amerického kontinentu, byl jedním z mnoha témat, 

kterými se tato spisovatelka zabývala. Sama sebe považovala za mesticku, z otcovy strany 

měla předky indiánské, konkrétně diaguitské, a z matčiny strany předky baskitské. Svůj vztah 

k Indiánům asi nejintenzivněji objevila v Mexiku (1922-1924) během reformace 

venkovských škol a knihoven.  

   Když přednášela na Kolumbijské univerzitě v New Yorku (1930-1931), došlo k jejímu 

střetu s Federikem de Onísem. Mistralová obdivovala předkolumbovské indiány a kritizovala 

jejich zničení, což se Onísovi nelíbilo. Díky svému postoji k Indiánům se během svého 

působení v Madridu (1933-1935) dostala do konfliktu také s Miguelem de Unamunem.  

   Spisovatelčin zájem o Indiány, jejich pradávnou kulturu i jejich současné postavení ve 

společnosti, se odráží i v její literární tvobě. V její poezii i v její, občas kontroverzní, próze se 

objevují motivy související s předkolumbovskými civilizacemi a také téma agrární reformy. 

Podle Mistralové měl každý člověk nárok na svůj kus půdy a také na vzdělání. 

   Za svou lyrickou poezii Gabriela Mistralová získala v roce 1945 jako první v Latinské 

Americe Nobelovu cenu za literaturu. To ji umožnilo osobně se setkat s prezidentem 

Spojených států amerických Harrym Trumanem a také s papežem Piem XII. Obě tyto vlivné 

osobnosti žádala o to, aby pomohly jejím americkým Indiánům. Truman na její žádost 

nereagoval, ale papež Pius XII údajně zahájil kampaň v jejich prospěch. 
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The American Indians in Gabriela Mistral´s life and work 
 

   The Chilean writer Gabriela Mistral, with legal name Lucila de María del Perpetuo Socorro 

Godoy Alcayaga (April 7, 1889, Vicuña, Chile – January 10, 1957, New York, USA) lived 

during her childhood in the Elqui Valley (north of Chile). Since her youth she taught in 

elemetary and high schools, later she was a director, too. In 1922 she was invited by José 

Vasconcelos to Mexico to colaborate on the education reform. Since that moment, she lived 

mostly abroad. She worked in the International Institute of Intellectual Cooperation (Paris) 

and in the International Educational Cinematographic Institute (Rome). In 1932 she was 

designated as a Chilean consul (Spain, Portugal, Brasil, USA, Mexico, Italy). 

   The American Indian, pre-Columbian inhabitant of Americas, was one of the topics she 

was interested in. She considered herself as a mestizo, her father had indigenous ancestors 

from the tribe of Diaguitas and her mother had Basque ancestors. She discovered her 

relationship to the American Indians in Mexico (1922-1924) reforming rural schools and 

libraries.  

   When she worked at the Columbia University in New York (1930-1931), she clashed with 

Federico de Onís. Gabriela Mistral admired the pre-Columbian Indians and she criticized 

their destuction and Onís din´t like it. Becouse of her attidude to the American Indians, she 

had also conflicts with Miguel de Unamuno during her stay in Madrid (1933-1935). 

   Gabriela Mistral´s interest in the American Indians, their ancient culture and their actual 

position in the society, is reflected also in her literary creation. In her poetry and in her, 

sometimes controversial, prose appear the motives related with the pre-Columbian 

civilizations and also the topic of the agrarian reform. Acording to Mistral, everybody has the 

right to own his part of the land and also to the education. 

   In 1945 she recieved for her lyrical poetry Nobel Prize in Literature, she was the first Latin 

American writer with this distinction. Thanks to this fact, she could meet with the president 

of the United States of America Harry Truman and with the Pope Pius XII. She asked them 

to help to her American Indians. Truman din´t answer her, but the Pope Pius XII started a 

campaign in favor of them.    
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Los indígenas en la vida y la obra de Gabriela Mistral 
 

   La escritora chilena Gabriela Mistral, cuyo nombre verdadero era Lucila de María del 

Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga (Vicuña, Chile, 7 de abril de 1889 – Nueva York, Estados 

Unidos, 10 de enero de 1957), vivió durante su infancia en el valle de Elqui (norte de Chile) 

con su madre y con su hermana. A parte de dos años de estudios, fue autodidacta y su 

hermana Emelina fue quien le enseñó leer y escribir. A los catorce años empezó a trabajar en 

escuelas rurales, fue maestra y, más tarde, también directora de escuelas primarias y 

secundarias en varios lugares de Chile.  

   En el año 1922 fue invitada por el político y escritor mexicano José Vasconcelos a México, 

donde colaboró en los programas de reforma educacional en zonas rurales. Desde aquel 

momento vivió casi siempre en el extranjero.  

   Trabajó para el Instituto Internacional de la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las 

Naciones en París y también para el Instituto de Cinematografía Educativa de la Sociedad de 

las Naciones en Roma. En el 1932 la nombraron cónsul de Chile, siendo la primera mujer 

chilena en desempeñar este cargo, lo ejerció en España, Portugal, Brasil, Estados Unidos, 

México e Italia.  

   El indígena, habitante precolombino del continente americano, fue uno de los temas que le 

atraían a la escritora chilena. Se interesaba por las civilizaciones indígenas más desarrolladas 

de su continente, como la azteca, maya, incáica y quechua, y también por los araucanos (o 

mapuches), que fueron los únicos que se resistieron a los conquistadores españoles y se 

convirtieron en el símbolo de las luchas indígenas.    

   Ella misma se consideraba mestiza. Por parte de su padre tenía ascendencia indígena, 

concretamente diaguita, y por parte de su madre, vasca. Su relación con los indígenas 

probablemente la descubrió en México (1922-1924), cuando estaba trabajando en las 

reformas de las escuelas rurales y bibliotecas. Se dió cuenta de que sus rasgos faciales se 

parecían mucho a los de los indígenas mexicanos. Antes ya había entrado en contacto con 

algunos aborígenes de Chile, con los araucanos en la zona de Araucanía y con los indígenas 

magallánicos en la zona de Antártida. 

   Compartía su interés por los indios de América Latina con José Vasconcelos, con quien 

trabajaba en México para ayudar mediante la reforma de la educación a esta raza abandonada 

durante varios siglos.  
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   Gabriela Mistral también influyó en que la escritora argentina Victoria Ocampo se sintiera 

orgullosa de sus parientes indígenas.     

   Sin embargo, se encontró con algunas personas que no estaban de acuerdo con sus ideales 

relacionados con el tema del indígena.  

   Cuando dictaba cursos sobre la historia de la civilización de las Américas Españolas en la 

Universidad de Columbia en Nueva York (1930-1931), trabajaba con las fuentes históricas y 

conoció mucho sobre los indígenas quechuas (Imperio incaico). Admiraba la civilización 

precolombina y criticaba su destrucción. Y esta fue la razón de su choque con el escritor y 

filólogo español Federico de Onís, al que no le gustaba su postura defensiva en favor de los 

indígenas. 

   Por su actitud con respecto a los indios americanos, tuvo también un conflicto, durante su 

estancia consular en España (1933-1935), con el filósofo y escritor español Miguel de 

Unamuno. Ella defendía esta raza como podía y, según Unamuno, los indígenas deberían 

desaparecer.     

   El interés de la escritora por los indígenas, su antigua cultura y su actual posición social, se 

refleja también en su obra literaria, tanto en su poesía como en su prosa. 

   En todos sus libros de poesía, Desolación (1922), Ternura (1924), Tala (1938), Lagar 

(1954), Poema de Chile (1967), y en su a veces polémica prosa, aparecen los motivos 

estrechamente unidos con las civilizaciones precolombinas, el paisaje y los frutos americanos  

(maíz, yuca, etc.) y también el tema de la reforma agraria. Según Gabriela Mistral, todas las 

personas tienen derecho a una parcela de tierra y a la educación pública.  

   El libro más americanista de la escritora es Tala, al que ella misma consideraba como su 

verdadera obra, porque allí están las raíces de lo indoamericano. En los himnos “Sol del 

trópico“ y “Cordillera“ aparecen los motivos de los mitos indígenas junto con el elemento 

geográfico de la Cordillera de los Andes que simboliza la unidad del continente americano.   

   Ya en su primer libro Desolación, en la edición del año 1923, aparece el paisaje mexicano 

y también el monarca y poeta indígena Netzahualcóyotl.  

   En su segundo libro de poemas Ternura, tiene gran importancia el personaje del niño 

indígena o del niño campesino.  

   En Lagar, el último libro publicado durante su vida, vuelven a aparecer los motivos 

relacionados con México, los indígenas y también la cordillera de los Andes como símbolo 

de la unión del continente americano.  

   El Poema de Chile fue publicado diez años después de la muerte de la autora. En esta obra 

hay tres personajes principales, la mama fantasma (la voz poética o la misma escritora), el 
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niño indígena (diaguita, atacameño o quechua) y el ciervo huemul. Estos tres personajes van 

caminando por todo el territorio chileno, empiezan su viaje en el norte y lo terminan en el sur 

del país. La mama fantasma ha venido desde el más allá para salvar a su niño indígena que 

simboliza las futuras generaciones del continente americano.  

   En la prosa de Gabriela Mistral también aparecen las civilizaciones precolombinas (p. ej.: 

“Algo sobre el pueblo quechua“), los mitos indígenas (p. ej.: “Recado sobre los Tlálocs“ y 

“Recado sobre Quetzalcóatl“), la cuestión de la reforma agraria tan necesaria en toda 

América Latina (p. ej.: “México: Cuestión agraria“), su postura al tema del mestizaje (p. ej.: 

“Inmigración“, “Chile“, “El tipo del indio americano“), el folklore (p. ej. “El folklore 

chileno“, “El folklore argentino“), la artesanía (p.ej.: “Las jícaras de Uruapán“) y las plantas 

y los cultivos americanos (p.ej.: “El maguey“ y “La patata“). 

   En el año 1945 recibió “por su poesía lírica inspirada en poderosas emociones y que ha 

hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo 

latinoamericano“376 el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera persona con esta 

distinción en  América Latina.  

   Gracias a este hecho, tuvo la posibilidad de encontrarse personalmente con el presidente de 

Estados Unidos Harry Truman y también con el Papa Pío XII. A estos dos personajes de 

importancia les pidió, que ayudaran a los pobres indios americanos. Harry Truman ni 

siquiera le contestó, sin embargo, el Papa Pío XII empezó alguna campaña en apoyo de estos 

aborígenes. 

   Gabriela Mistral aprovechaba todas las ocasiones que se le presentaban para defender a los 

indígenas de América Latina. No le importaba si se trataba de un acto oficial con reglas 

establecidas, siempre quería dar a conocer las condiciones en las que vivían los indios 

americanos.   

 
 

 
 
 

                                                 
376 Estas palabras usó la Academia Sueca al entregarle el Premio Nobel a Gabriela Mistral. Citado según: 
QUEZADA, Jaime. “Vida y obra de Gabriela Mistral“. En: MISTRAL, Gabriela. Poesía y prosa. Caracas: 
Bilioteca Ayacucho, 1993, pág. 472. 
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