
Résumé 

 

Obsah této bakalářské práce uvedené pod názvem Symbol a význam zvířat 

v hispanoamerické bajce s přihlédnutím k předhispánské tradici, je zaměřen  

na vymezení pojmu bajka jako literárního žánru, na její formu, funkce, rozsah  

a jazyk, kterými se vyznačuje. Dále je vymezena oproti jiným žánrům slovesnosti, se 

kterými by mohla být zaměňována, a na jejichž formování měla vliv. Uveden je její 

pravděpodobný vznik a výskyt v oblasti antické řecké a římské literatury. V této části se 

práce soustředí na nejvýznamnější antické autory, mezi které patří Ezop, Phaedrus a 

Babrios. Evropská tradice pokračuje La Fontainovými bajkami a stejně jako u 

předchozích autorů, práce zkoumá jeho styl a zaměřuje se i na životní osud tvůrce. Jako 

rarita je zmíněna minibajka Karla Čapka. Další vývoj popisuje osobitost bajky 

v hispanoamerické oblasti. Vymezuje ji jako svébytný literární žánr a popisuje, jakým 

způsobem se bajka v této oblasti dále formovala. Práce poukazuje mimo jiné na termín 

typizace, která je pro hispanoamerickou bajku velice důležitá, jelikož autoři měli zájem 

bajku formovat do jedinečného lokálního stylu, proto bylo zapotřebí nahradit evropské 

názvy zvířat těmi místními. Dalším stěžejním bodem bylo rozlišení mezi bajkou a zvířecí 

pohádkou. Před příchodem Španělů nemůžeme o bajce hovořit jako o bajce, jelikož 

neměla písemnou podobu. Pro správné pochopení vztahu člověka s přírodou je vysvětlen 

pojem animistický či totemický princip. Toto vysvětlení dává tak možnost si lépe 

představit mentalitu místních obyvatel. Jak těch žijících, tak jejich předků. Před uvedením 

výčtu bohů a zvířat, je použita v textu báj O potopě světa, která umožňuje se lépe vžít do 

atmosféry následujících příkladů. Výčet se pak týká jednotlivých božstev, která měla pro 

národy význam a jejich případné zobrazení v bajkách. Stejně tak jsou uvedena 

nejdůležitější zvířata, která v bajkách vystupují. Podstatné je, že nikoli jako zesměšňující 

loutky, jako tomu je v evropské tradici, ale jako postavy reprezentující jednotlivé druhy 

bytostí, které mohou být bratrem či sestrou pro mnohé z lidu. Poslední kapitola uvádí 

jednotlivé fragmenty, které jsou ještě ryzí a neovlivněné evropskou tradicí a následným 

politickým děním v hispanoamerické oblasti. Následné porovnání evropských bajek 

s indiánskými dává jasný obraz o tom, jak jsou hispanoamerické svébytné a odlišné od 

bajek Ezopových nebo La Fontainových. 

 


