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Anotace

Cílem této bakalářské práce je přeložit několik kapitol z knihy Historia de la literatura 

hispanoamericana, kterou napsal španělský autor Manuel Villar Raso, a překlad následně 

okomentovat. První část komentáře překladu bude obsahovat stylistickou analýzu 

překládaného textu, část druhá se bude zabývat gramatikou, syntaxí a lexikem užitým v textu 

originálu. V jeho třetí části se zaměříme na typologii problémů, které při překladu vznikaly. 

Naším hlavním zájmem je zprostředkovat českému čtenáři co nejfunkčnější překlad originálu, 

ve kterém budou dodrženy všechny stylistické i gramatické normy originálu. Součástí práce je 

také příloha, tedy fotokopie originálu textu, který byl překládan.

Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, stylistika, gramatika, syntax, lexikální 

analýza, překladatelský problém

Annotation

The purpose of this bachelor thesis is to provide a translation and a commentary of a 

number of chapters from „Historia de la literatura hispanoamericana“, written by the Spanish 

author Manuel Villar Raso. The first part of the translation commentary will contain a stylistic 

analysis of the translated text, the second will focus on grammar, syntax and vocabulary used 

in the original text. The third part will outline the typology of problems that we came across 

during the translation process. Our main focus is to provide the Czech reader with the most 

functional translation of the original possible, keeping all stylistic and grammatical norms. 

The original text can be found in the annex.

Key words: translation, translation analysis, stylistics, grammar, syntax, lexical analysis,

translation problem
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1. Úvod

Naším hlavním záměrem v této bakalářské práci je zprostředkovat českému čtenáři 

funkčně ekvivalentní překlad odborně popularizačního díla o dějinách hispanoamerické 

literatury. První část práce je vlastní překlad textu originálu, v části druhé se zabýváme 

stylistickou analýzou textu originálu a gramatikou, syntaxí a lexikem v něm užitých. Poslední 

oddíl této práce obsahuje rozbor problémů, které při překladu vznikaly. Zároveň v něm 

můžeme nalézt příklady řešení překladatelských obtíží. Největší pozornost v této poslední 

části věnujeme především jevům, které se při překladu ukázaly jako nejproblematičtější.

Vzhledem k tomu, že text je nasycen názvy mnoha autorů a jejich literárních děl a 

v některých částech přistupuje autor dokonce k popisu obsahu daného literárního díla, bylo 

potřeba při překladu prostudovat nejrůznější příručky o vývoji hispanoamerické literatury.

Jejich soupis je uveden v bibliografii.
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2. Překlad

1. Úvod

V historii každé evropské literatury je kladen zvláštní důraz na minulost, ať už je to

alžbětinská Anglie, španělský Zlatý věk či francouzský neoklasicismus. Oproti tomu 

historický vývoj hispanoamerické literatury se nedá srovnávat s vývojem evropským. 

Rozvíjení hispanoamerické literatury zabránily sociální konflikty, různé překážky a politický 

vývoj. Písemná kultura byla utvářena dobyvateli a zásadním způsobem se lišila od ústní 

lidové slovesnosti. Odtud také pocházejí rozdíly mezi evropským a původním, 

kosmopolitismem a provincialismem, což až do nedávné doby znemožňovalo vývoj některých 

žánrů, například románu.

Podle Humboldta Španělsko nevědělo, jak využít možnosti, které nově objevený 

kontinent nabízel. Hlavní příčinou nespokojenosti kreolů na konci 18. století, častých povstání 

a utváření většiny hispanoamerických republik mezi lety 1810 a 1830 byla ekonomická 

frustrace. Všechny tyto faktory bránily utváření hodnotné literatury, jež se probouzela 

v období první světové války. Rozvíjejí se tři typy tvorby: epická próza o mexické revoluci, 

angažovaný indigenismus a svědecká vyprávění ze zaostalého venkova. 

V roce 1930 je publikována první kniha Miguela Angela Asturiase, Guatemalské 

legendy (Leyendas de Guatemala). V laplatské oblasti se objevuje Jorge Luis Borges. Na 

scénu přichází velká jména, která proslaví hispanoamerickou literaturu – Argentinec Julio 

Cortázar, Uruguayec Juan Carlos Onetti, Paraguayec Roa Bastos a Juan Rulfo a Carlos 

Fuentes z Mexika. V roce 1955 vydává Gabriel García Márquez knihu Všechna špína světa

(La Hojarasca). Roku 1958 publikuje Peruánec Vargas Llosa dílo Šéfové (Los jefes), kterým 

předznamenává velký románový boom následujícího desetiletí.

Mezi romány, které tento boom proslavily, patří: Ztracené kroky (Los pasos perdidos) 

od Aleja Carpentiera z roku 1953, Sto roků samoty (Cien años de soledad) Gabriela Garcíi 

Márqueze z roku 1967, Smrt Artemia Cruze (La muerte de Artemio Cruz) od Carlose Fuentese 

z roku 1962, Výbuch v katedrále (El siglo de las luces) Aleja Carpentiera, taktéž z roku 1962,

Nebe, peklo, ráj (La Rayuela) Julia Cortázara z roku 1963, Zelený dům (La casa verde) od 

Maria Vargase Llosy z roku 1966, Ráj (Paradiso) Lezamy Limy z roku 1967 a Tři truchliví 

tygři (Tres tristes tigres) od Cabrery Infante z roku 1967.
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Nevíme, co stojí za rozkvětem hispanoamerického románu. Za velmi důležitou lze 

považovat kubánskou revoluci a vzkaz Fidela Castra intelektuálům, nové kontinentální 

uvědomění a sociální nespravedlnosti a také historický vývoj hispanoamerických zemí, které 

začínají být po druhé světové válce politicky uznávány.

2. Španělská Amerika

Španělská Amerika byla po tři století součástí španělského koloniálního impéria.

Přestože dobyvatelé prosazovali vlastní civilizaci, indiánská kultura, místní zvyky, lidová 

vyprávění a písně nevymizely. Španělské impérium se rozprostíralo od Kalifornie až po Chile 

a Argentinu, k roku 1533 tudíž pokrývalo celé území Jižní Ameriky. Rozlehlá teritoria 

vlastnila církev a protesty proti špatnému zacházení s indiány měly velký ohlas v díle 

dominikánského mnicha Bartolomého de las Casas O zemí indijských pustošení a vylidňování 

zpráva nejstručnější (Brevisima relación de la destrucción de las Indias, 1522), jímž dosáhl 

uznání indiánských práv.

Cenzura a inkvizice

Stinnou stránkou církve byl nedostatek pochopení a přísné sankce uvalované na ty, 

kteří se vzdalovali přísné ortodoxii1. Tak se zrodila inkvizice2, jež byla obzvlášť tvrdá 

především k těm, kdo dováželi či četli zakázané knihy či k těm, kteří si zachovávali 

předkřesťanská náboženství. Do Nového světa nebylo možné dovážet ani v něm publikovat

romány, které by mohly vzbuzovat náboženské pochybnosti. To je také důvod, proč román 

v této době téměř vymizel.

Lyrická poezie

Co se týče dramatu, nejoblíbenějšího literárního žánru ve Španělsku 17. století, v Jižní 

Americe měla největší a jako jediný ohlas témata náboženská. Naopak lyrická poezie 

vykazovala v této době normální až mimořádnou aktivitu. Sestra Juana Inés de la Cruz,

mexická řeholnice, byla díky svým veselohrám, biblickým dramatům, komediím a 

významným básnickým prózám, jakou je Sen (El sueño), jednou z nejdůležitějších literárních 

                                               
1 Ortodoxie: soulad s katolickým dogmatem.
2 Inkvizice: církevní soud, který dohlížel na pravost víry.
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postav koloniálního období. Hlavním záměrem knihy La Araucana od španělského autora 

Alonsa de Ercilla y Zúñiga bylo vyzdvihnout hodnotu španělského národa. Toto dílo, které 

autor psal během dlouhé války proti chilským indiánům kmene Araucana, ale zároveň 

zdůrazňuje i sílu a šlechetnost indiánských protivníků.

Deníky, povídky, dopisy, kroniky a historická díla

Epická próza z doby conquisty byla utvářena neobyčejným způsobem. Vznikala 

například ve formě lodních deníků, jakými jsou deníky Kolumbovy, v Dopisech (Las cartas 

de relación) od Hernána Cortése, či prostřednictvím slavných kronik o conquistě od Bernala 

Díaze del Castillo, jako je Pravdivá historie dobývání Nového Španělska (Historia verdadera 

de la conquista de la Nueva España, 1632). Bernal Díaz del Castillo se účastnil objevování a 

dobývání Mexika a srovnávání jeho knihy s rytířskými romány je více než výstižné.

Nedocenitelné hodnoty dosahují také Pravdivé komentáře (Comentarios reales) od 

Inky Garcilasa de la Vega, syna incké šlechtičny a španělského dobyvatele, ve kterých jsou 

úžasně popsány konflikty mezi indiány a Španěly, zvyky a společenské a politické uspořádání 

Inků.

Stejně zásadní je i Přírodní a mravní historie zemí indických (Historia natural), kterou 

napsal jezuita José de Acosta. V této knize je zaznamenán zmatek, který v Evropě způsobilo 

objevení Ameriky natolik dobře, že díky podobným spisům přišel Rousseau na myšlenku

přírodního člověka. Obecná historie věcí v Novém Španělsku (La historia general de las cosas 

de la Nueva España) od Bernardina de Sahagún (1500–1590) je knihou, v níž se uchovává

značná část indiánského vědění a jež poprvé odhaluje mýtus El Dorado.

Otázky:

1. Kam až sahá španělské impérium v roce 1533?

2. Jaká byla reakce církve na postavení indiánů?

3. Jaká byla stinná stránka církve?

4. Co je inkvizice?

5. Jakou roli hrála během koloniální doby?

6. Jakým způsobem byla tvořena epika za doby conquisty?

7. Kdo byl Bernal Díaz del Castillo?

8. Jak přišel Rousseau na myšlenku přírodního člověka?
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3. Nezávislá Amerika

Mezi nejdůležitější příčiny nezávislosti států amerického kontinentu patří ekonomická 

frustrace z konce 18. století, invaze Napoleonových vojsk do Španělska na počátku 19. století

a sesazení legitimního monarchy. Tak se narušil právní vztah, jenž spojoval americké státy se 

Španělskem. Nezávislost ovšem významná literární díla nepřinesla. Mezi roky 1810 a 1830 se 

sice zrodila většina hispanoamerických republik, ale anarchie, intelektuální prázdnota a 

nestabilita prvních vlád byly hlavními literárními tématy až do počátku 20. století. 

Morální poezie: Andrés Bello

Tato intelektuální prázdnota spolu s potřebou rozvoje národního povědomí nově 

vzniklých republik vedla k utváření mravoučné poezie, jež byla v souladu s dobovou 

evropskou teorií romantismu. 

Ve Venezuele založil Andrés Bello (1781–1863), toužící nalézt vzory pro novou 

generaci intelektuálů, dva literární časopisy: La biblioteca Americana (1824) a El Repertorio 

Americano (1825–1827). Napsal dvě důležitá básnická díla: Oslovení poezie (Alocución a la 

poesía) a silvu3 Na zemědělství tropického pásma (Silva a la agricultura de la zona tórrida), 

ovšem dílem, jež mu přineslo největší slávu v hispánském světě, byla Gramática de la lengua 

castellana destinada al uso de los americanos (1847) (Mluvnice španělského jazyka určená 

americkým uživatelům). V ní Andrés Bello ustanovil společná pravidla pro americkou a 

evropskou španělštinu.

Civilizace a barbarství: Esteban Echeverría, Domingo Sarmiento a José Mármol

Historický román, považovaný za žánr, který nejvíce přispívá k rozšiřování národní 

hrdosti, nepřinesl žádná významná díla. Mezi významná díla se naopak mohou řadit ta, která 

odrážejí skutečnou situaci hispanoamerických zemí po vyhlášení nezávislosti. Nejlepšími 

představiteli jsou Argentinci Esteban Echeverría s dílem Jatka (El matadero) a Domingo 

Sarmiento s polemickou knihou Civilizace a barbarství (Civilización y Barbarie, 1845).

                                               
3 Silva: metrické schéma, ve kterém se střídají jedenáctislabičné verše s verši sedmislabičnými a verše volné s 
blankversy.
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Kniha Estebana Echeverríy (1805–1855) Jatka byla publikována po smrti autora. Je 

jakýmsi metaforickým obrazem Argentiny za Rosasova režimu, konfrontací mezi bělochy, 

černochy a mulaty4, řezníky, kteří zabijí všechno, co se jim postaví do cesty.

Domingo Sarmiento (1811-1888) byl vtažen do politické války již v útlém mládí. 

Téma knihy naznačuje již sám titul, Civilizace a barbarství. Civilizaci představuje pobřeží a 

jeho města, zatímco barbarství odkazuje na vnitrozemí subkontinentu, na neznámé černé 

regiony nacházející se daleko od měst, osídlené jen gauči a indiány. 

Tématem knihy je život Juana Facunda Quirogy, krajinný vzhled a zvyky Argentinské 

republiky. Facundo je regionální vládce, krutý, odvážný a neohrožený venkovan, je to gaučo, 

kovboj z pampy, který opovrhuje městským životem. Nakonec je zavražděn svým nástupcem

Rosasem, který ovládá despotismus5 s inteligencí Machiavelliho6 a je ještě krutější, než 

Facundo. Facundo je barbarský pouze spontánně, Rosas ovšem zakotvuje barbarství z pozic 

státu.

Kniha kombinuje prvky reportáže a historické a geografické studie, a přestože jde o

pouhý zárodek románu, zaslouží si být hodnocena jakožto epické dílo z mnoha důvodů. A to 

především proto, že odhaluje tragické geografické, kulturní a národní rysy, jež jsou vzájemně 

neslučitelné, a tedy jedny druhé nakonec zničí.

Stejným způsobem odkrývá José Mármol (1817–1871) ve svém románu Amálie

(Amalia, 1851) strašlivé události, k nimž došlo za Rosasovy tyranie. Barbarství spojuje

s prvkem rasovosti a civilizaci s malou skupinou intelektuálů. Zpočátku je město v románu 

popisováno velice realisticky a detailně, s postupujícím příběhem se však autor uchyluje 

k mýtu a melodramatu. Milostný příběh, který je těžištěm vyprávění, ještě umocňuje 

groteskní realitu Rosasova režimu.

Evropský vliv: Alberto Blest Gana a Eugenio Cambaceres

Balzakem a evropskými realisty se inspiroval chilský romanopisec Alberto Blest Gana 

(1829–1904), který popisuje současný život, především městský, podobnými realistickými 

postupy. Tímto typem románu se staví proti typu historickému, exotickému a imaginárnímu.

Hrdina Blesta Gany však nedosahuje Balzacova cynismu. Jeho svět také není tolik 

zkažený. Nicméně město je popsáno zajímavě a poutavě – společnost je dokonale rozvrstvena

                                               
4 Mulat: osoba zplozená černoškou a bělochem, či naopak.
5 Despotismus: tyranie, absolutní moc nelimitovaná zákonem.
6 Machiavelli: italský spisovatel 16. století, který obhajuje jednání pomocí lstí a zrad.
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do sociálních tříd. Martín Rivas (1862) není politický rebel. Stejně jako Julián Sorel7 využívá 

svého manželství a fyzické přitažlivosti ke společenskému vzestupu, není ovšem tak zkažený 

společností a společenskými konvencemi. To mu samozřejmě ubírá na síle a autentičnosti.

Argentince Eugenia Cambacerese (1843-1888) ubezpečuje Zolův naturalismus8 a 

Schopenhauerův pesimismus9, že individuální život nemá jiný vyšší smysl, než vylepšování 

lidského druhu. Andrés, hrdina románu Bez cíle (Sin rumbo, 1885), neuznává žádný typ 

národní odpovědnosti. Syn statkáře svede vesnickou dívku, kterou následně opustí kvůli 

městu, italské opeře a divadlu. Když se poté zklamán vrací a zjišťuje, že mu žena zanechala 

dítě a že ani tento život není vzrušující, zabije se. Nenašel smysl života. Jeho oběť probudí 

skryté síly země, jež jsou silnější, než on sám. Tak Cambaceres předjímá autory jako Eduardo 

Mellea, Borges či Cortázar, kteří později téma zdramatizují.

Dva básníci nezávislosti: José Hernández a José Martí

Přestože se José Hernández (1834–1886) narodil v Buenos Aires, část svého dětství 

strávil na venkově, kde byl vychováván jako gaučo. Vstoupil do armády a později se stal 

parlamentním zpravodajem. Ve svých článcích bránil proti městu hodnoty země a lidu.

Jeho báseň Martín Fierro (1872) je považována za národní argentinskou báseň par 

excellence, báseň, která oslavuje nezávislost, čestnost a odvahu. Její hrdina Martín Fierro je 

více než pouhý gaučo, je to také básník, muž, který žije na okraji společnosti, jenž nám 

vypráví o tom, jaké těžkosti ho potkaly. V armádě ho připraví o koně a zbraně, znaky jeho 

mužnosti. Když se domáhá mzdy, potrestají ho. Martín Fierro ztělesňuje hodnoty mužů 

poslaných na „hranici“10, statečnost a nezávislost, jež Sarmiento považuje za hlavní hodnoty 

civilizace.

Gaučovskou tradici založil uruguayský básník Bartolomé Hidalgo (1788–1822). 

Následovali ho Hilario Escasubi a Estanislao del Campo. Hernándezův přítel Antonio Lussich 

(1848–1928) publikoval v roce 1870 dílo Tres gauchos orientales (Tři uruguayští gaučové), 

ale byl to právě Hernández, kdo dosáhl přeměny tradičního tématu ve vzor národní, světový a 

tragický. Hernández zachytil tyto síly, tyto ctnosti hrdinského období, jež byly na pokraji 

zániku a na které znovu navázal až Kubánec José Martí.

                                               
7 Julián Sorel: protagonista Stendhalova románu Červený a černý.
8 Naturalismus: filosofický směr, který chápe vesmír jako kombinaci hmotných prvků a fyzických sil.
9 Pesimismus: filosofický směr, který připisuje vesmíru nejvyšší možnou míru nedokonalosti.
10 Pozn. překl.:„hranice“ rozděluje území, kam až došla civilizace a kde jsou ještě divocí indiáni.
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José Martí (1853-1895)

Nespravedlivé odsouzení k nuceným pracím11 způsobilo, že svůj život zasvětil boji za 

nezávislost Kuby a stavěl se proti všemu, co znamenalo nespravedlivost v životě druhých. 

Obdivoval Emersona12 a Whitmana13 a tvrdil, že člověk je středem přírody. Ve své poezii 

oslavoval dávné hrdiny, kteří bojovali nezištně. Sympatizoval s osvoboditeli i s generálem 

Gómezem, a to i přesto, že byl krutý a porušoval principy. Pro Martího je krutý ten, kdo 

souhlasí s nespravedlivostí, nikoli ten, kdo se k ní příležitostně uchyluje. Martí věřil

v budoucnost mnohorasové společnosti a cenil si její kultury.

Martího poezie je stejně originální jako jeho próza. Vynikají především báseň 

Ismaelillo (1882), kterou věnoval svému synovi i když byl ještě malý, a báseň Prosté verše

(Poemas sencillos, 1891). Jeho jazyk je jednoduchý a zhuštěný, ale přesto krásný a velmi 

intenzivní. Co se týče jeho prózy, slovy světově proslulého Kubánce Aleja Carpentiera je „tou 

nejkrásnější na světě“.

Otázky:

1. Jaké jsou nejdůležitější příčiny boje za nezávislost jihoamerických států?

2. V jakých letech se utvářely jednotlivé nezávislé státy?

3. Proč nevznikala za doby boje o nezávislost významná literární díla?

4. Co znamená civilizace?

5. Co symbolizuje barbarství?

6. Kteří autoři byli ovlivněni evropskými realisty?

7. V čem se od nich odlišují?

8. Jací byli literární předchůdci Martína Fierra?

9. Jaké hodnoty symbolizuje tento hrdina?

10. Kdo byl José Martí?

11. Vzpomenete si na některé z jeho básní?

12. Kterým literárním žánrům se za nezávislosti hispanoamerických států dařilo?

                                               
11 Nucené práce: práce, které musí vězeň vykonávat z donucení.
12 Emerson: filosof a esejista Nové Anglie.
13 Whitman: severoamerický básník, autor díla Stébla trávy.
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4. Modernismus

Modernismus byl reakcí na pochybnosti, ztrátu víry a společenský pád konce století. 

Tento směr, který Juan Ramón Jiménez popsal jako duchovní úpadek z doby fin-de-siècle, 

dosahuje vrcholu za první světové války.

Hlavním cílem tohoto období bylo vytvořit nový jazyk. Pro umělce, který byl 

přesvědčen, že realismus k pochopení reality nestačí, bylo zkombinovat komplexní obraz 

reality se všemi možnými typy experimentace výzvou. Bylo neodkladné vytvořit nový jazyk a 

nové umělecké formy. Nikaragujský básník Rubén Darío, jenž přinesl modernismus do 

Španělska, napsal povídku pojmenovanou El Rey Burgués (Buržoazní král). V ní král přinutí 

básníka točit klikou hrací skříně na sněhu, a nechá ho tak zemřít hlady. Jde již o nové cítění.

Něco se změnilo. Věda přivedla člověka ke smrti a návrat k přírodě již nebyl možný. 

Oslavovala se zvrhlost. Byla pociťována potřeba nového básnického jazyka, něčeho, co již 

dříve vycítil Andrés Bello. Nedůvěřovalo se španělštině, realismu Ramóna Campoamora a 

parnasismu Gaspara Núñeze de Arce – umělci se uchylovali k francouzštině, která již předtím 

dosahovala estetiky definované Baudelairem, Rimbaudem a Mallarmém. 

Rubén Darío (1867–1916) se začal měnit pod vlivem španělského básníka Bécquera. 

Znal díla svých předchůdců, například Josého Martího či Kolumbijce Josého Asuncióna Silvy

(1865–1896), jehož dílo vypráví o ztraceném ráji, noci a smrti. Znal také dílo Mexičana 

Manuela Gutiérreze Nájery, které Daríově lyrice předcházelo. Nájera, který byl ze všech 

modernistů zřejmě nejvíce kosmopolitní, popisoval vesmír jakožto iracionální sílu. 

V díle Rubéna Daría se setkávají všechny rozporuplné tendence modernismu –

vynikající umělecká tvorba, ztráta víry, myšlenka poezie jakožto náhražky víry, bohatá 

barvitost. Darío píše poezii i prózu. Zavedl pojem modernismus a byl spojovacím článkem 

básníků španělského jazyka.

Narodil se v Nikaragui, žil v San Salvadoru. V Santiagu de Chile publikoval sbírku 

Azur (Azul, 1888). V Buenos Aires pracoval v novinách La Nación. Později žil v Paříži a 

v Madridu, poté se nemocný vrátil zpět do Ameriky, aby utekl před hrůzami války. 

Darío byl rozporuplnou a konfliktní osobností. Báseň Azur je ještě romantická. 

V Neobvyklých (Los raros) ho již tíží pocit viny. Ve Zpěvech života a naděje (Cantos de vida 

y esperanza, 1905) Darío nechápe člověka jako degradovaného živočišnými pudy. Země je 

božská a předměty mají duši. Zpěvy představují konečné vítězství modernismu. Rovina 

kosmopolitní a obecně lidská se pojí s polohami důvěrně španělskými a americkými. Je to 

Darío reflexivní a formálně krásný. Proslavil se dílem Světské sekvence (Prosas Profanas, 
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1896), ve kterém básnil o cizích kulturách jako je Indie, Čína či Japonsko. Tyto básně 

překypují smyslnými zahradami, aristokratickými dámami a galantními rytíři. Světské 

sekvence jsou kouzelným světem vypjaté fantazie, ve kterém básník přemýšlí o smrti a 

strachu. 

Darío psal také básně na politická témata, ty však již nebyly tolik průkopnické jako 

jeho předchozí díla. Vychvaloval Roosevelta za obranu poezie. Jásal nad nezáludnou

Amerikou s indiánskou krví a napodoboval Whitmana v díle Zpěv na Argentinu a jiné básně

(Canto a la Argentina, 1910).

Jako politický básník ztroskotal, přestože se – a úspěšně – pokusil zachránit umění od 

komercializace. Byl parnasistou, symbolistou, dvořanem, bohémem, diplomatem, v životě i 

v poezii byl mužem eklektickým14. Modernismus, jak ho chápal Darío, byl směrem 

pomíjivým, jenž trval sotva patnáct let. Rubén Darío byl prvním profesionálním 

hispanoamerickým spisovatelem a posloužil jako skvělý příklad k tomu, aby se umělci tohoto 

literárního směru začali závažně zajímat o užitý jazyk a formu. 

Modernistou byl také básník baskického původu Julián del Casal (1863–1893), autor 

děl Listy ve větru (Hojas al viento, 1890) a Sníh (Nieve, 1892). Onemocněl tuberkulózou a 

pronásledovaný smrtí stejně jako Keats nám odhaluje svět plný nedokonalostí, ze kterého je 

třeba utéct. Vyhýbá se společenským vztahům, vnímá lidskou společnost jako plnou boje a 

závisti. Svoji fantazii soustřeďuje na studenou a zasněženou Evropu a idealizuje lásku. 

V duchovní pustině, ve které prožívá své poslední dny v osamělém boji se smrtí, je mu 

jedinou vírou umění.

Za zmínku stojí také Uruguayec Julio Herrera y Reissig (1875-1910), muž, který 

poezií přímo dýchal a jenž ve sbírce Věž sfing (Torre de las esfinges, 1908) vytvořil svět 

grotesky. Nostalgie po minulosti a životě na venkově způsobila, že ve svém díle zašel, dle 

slov Jeana Franca, ve vnímání neuvědomělých sil i ve vyjádření ukrutného pocitu osamocení 

ještě dále než Rubén Darío.

Mezi modernisty je řazen také Bolivijec Ricardo Jaime Freyre (1868–1933), který se 

proslavil dílem Barbarská Kastálie (Castalia barbara, 1899). Freyre vidí moderní svět jako

pustinu, ve které člověk nenachází útěchu. Pohanský svět je více hrdinský, bojovný a násilný. 

Křesťanský bůh ho děsí natolik, že mu tuhne krev v žilách.

                                               
14 Eklektický: nekriticky přijímající nejrůznější typy myšlenkových směrů.
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Modernistický román

Výsledkem hledání nových hodnot a románem více než významným je dílo Sláva 

dona Ramira (La gloria de Don Ramiro, 1908), ve kterém argentinský romanopisec Enrique 

Larreta (1875–1961) použil krásný a vyumělkovaný jazyk, pro modernismus typický.

Děj se odehrává za doby Filipa II. ve španělském městě 16. století a pojednává o 

složitém soužití křesťanů a morisků15 a jejich pozdějším pronásledování. Historická 

reprodukce je nesrovnatelně pečlivější a kvalitnější, než jak je tomu u realistického románu, 

který je mnohem těžkopádnější. V knize ožívá kolorit španělských měst, velmi důležité jsou 

také kostýmy, zvuky. Styl je propracovaný a precizní, což je pro modernismus typické. Bez 

tohoto směru by nebyl možný vznik pozdějších autorů, jako je Lezama Lima či Alejo 

Carpentier.

Otázky:

1. Co je to modernismus?

2. Kdo byl nejdůležitějším hispanoamerickým modernistou?

3. Dokážete jmenovat některé z jeho děl?

4. Proč se říká, že byl Rubén Darío eklektik?

5. Jaké rysy charakterizují jeho básně?

6. Jaké autory řadíme mezi předchůdce modernismu?

7. Jaký se nazývá nejdůležitější modernistický román?

8. Jaké je jeho téma a v jakém se odehrává prostředí?

9. Kdo to byli moriskové?

5. Realistický román

Spojení mezi románem 19. století a městským románem století 20. není jednoduché 

pochopit. Carlos Fuentes se domnívá, že většina realistických románů, přehnaně 

dokumentárních a jednoduchých, je příkladem kulturní zaostalosti. Naproti tomu Jean Franco 

v Historia de la literatura hispanoamericana (Dějiny hispanoamerické literatury) takový typ 

                                               
15 Moriskové: maurští konvertité žijící ve Španělsku.
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literatury brání tím, že nesmíme zapomínat na romanopisce jako je Mexičan Mariano Azuela, 

autor děl Vojáci bídy (Los de abajo, 1916), Los caciques (Náčelníci, 1917) a Las moscas

(Mouchy, 1918), Argentinec Manuel Gálvez (1882–1962) a především na nejvýznamnějšího 

hispanoamerického realistického spisovatele, Manuela Rojase. Narodil se roku 1882 v Chile, 

ale jeho romány spíše připomínají díla španělského autora Pía Barojy. Stejně jako Baroja, i

Gálvez rozbíjí tradiční zkostnatělé schéma a jeho děj je stejně uvolněný a nahodilý jako

náhodné setkání na ulici. Gálvezovým námětem je násilí za dob proletářských hnutí. Lanchas 

en la bahía (Lodě v zátoce, 1932) je román vyprávěný hlídačem lodi, který byl propuštěn za 

to, že usnul. V Synovi zloděje (Hijo de ladrón, 1951) jsou popsána Anicetova dobrodružství a 

to tak, jak mu přicházejí na mysl. Podle jeho filosofie je vše zbytečné a život bude pokračovat 

stále stejně, ať uděláte cokoli.

Je jisté, že některé ze zmíněných románů vzbudily pozornost v Evropě a Americe díky 

své exotičnosti, neobyčejným líčením přírody a popisováním sociálních nespravedlností.

Regionalismus a příroda

Nepřátelské prostředí, téma konfliktu mezi civilizací a barbarstvím a vyzdvihování 

hodnot gaučů jsou tématem tří nejdůležitějších románů tohoto období – Víru (La vorágine, 

1924) Josého Eustacia Rivery, Doñi Bárbary (Doña Bárbara, 1924) Rómula Gallegose a 

Dona Segunda Sombry (Don Segundo Sombra, 1926) od Ricarda Güiraldese.

José Eustacio Rivera

Rivera připisuje ve svém díle hlavní roli přírodě, a to natolik, že se Vír stává 

prototypem knihy s námětem pralesa, kde ovšem prales není „matkou“, ale divokou a krutou 

přírodou.

Arturo Cova s milenkou Alicií opouštějí Bogotu a dostávají se na rozlehlé pláně na 

severu Jižní Ameriky, kde jediným zákonem je zákon přežití nejsilnějšího. Objevuje velká 

sídla a bohaté statkáře, a když zjišťuje, že Alicia odešla s ničemou Barrerou, objevuje také 

prales. Rozhodne se Alicii pronásledovat, má halucinace, cítí, že je tlačen k násilí, které ho 

následně zcela pohltí. Vypravěčem je sám Arturo, příběh je tedy vyprávěn v první osobě. 

Arturo zabije svého rivala Barreru, a když Alicia potratí, utíká s ní, aniž by pomohl cestujícím 

na lodi, obětem epidemie. 
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Román sice působí neobvykle, nicméně je významným pokusem o objevení a popsání 

zkušeností prožitých mimo civilizaci. Ve své době byl považován za vrcholné dílo, které je 

schopné nás vtáhnout do původního pralesa s tisíciletými stromy a nezvyklou faunou, který

ztělesňuje tajemství stvoření. To je klíčové v pozdějších románech Aleja Carpentiera či 

Miguela Ángela Asturiase.

Rómulo Gallegos (1884–1969)

S Rómulem Gallegosem, prezidentem Venezuelské republiky zvoleným v roce 1946, 

se opět vracíme k tématu rozporu mezi civilizací a barbarstvím (kapitola 3). V jeho díle musí 

postavy, které jsou připoutané k půdě, v případě, že jsou spory neřešitelné, ustoupit postavám 

městským, sofistikovanějším a kultivovanějším.

Doña Bárbara se chce rozličnými způsoby, včetně násilí, zmocnit zemí Santose 

Luzarda, městského, kultivovaného a vzdělaného člověka, nakonec však musí nutně 

podlehnout vyšší inteligenci soupeře z Caracasu. Region, pampa, planina či prales představují 

kmenovou společnost, která musí ustoupit humánnějším společenským zákonům – městu 

s jeho soudci, obhájci a politickými vůdci.

Ricardo Güiraldes (1886–1927)

Jakožto přítel Valéryho a významných evropských básníků není Güiraldes zastáncem 

prostoduchého primitivismu. Don Segundo Sombra je honákem dobytka, který odmítá uznat 

osobu mladičkého sirotka Fabia Cácerese a jenž utíká z domu. Mezi gauči se postupně stává 

mužem a stejně jako Huckleberry Finn nám později vypráví svůj příběh. Před školou 

upřednostňuje venkovský život, lov a rybolov. Ovšem v okamžiku, kdy umírá Don Segundo a 

zanechává mu své dědictví, odchází mladík do Buenos Aires. Zde poznává opravdový život a 

proměňuje se v hodnotného člena společnosti. 

Don Segundo Sombra není pouhým příběhem o honácích dobytka, častokrát drsným,

ani o tom, že by se člověk měl naučit vládnout. Don Segundo Sombra je velmi 

propracovaným a složitým románem, je oslavou gaučovských hodnot a stejně jako báseň 

Martín Fierro žalozpěvem na tento typ lidí. Je také pojednáním o mysticismu16, o ideálním 

životě, vzdáleném od života primitivního a od zkažené společnosti.

                                               
16 Mysticismus: nauka o bezprostřední komunikaci mezi člověkem a božstvem.
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Socialistický realismus

Přestože má socialistický realismus ve španělské Americe dlouhou tradici, od té doby, 

co začal Peruánec José Carlos Mariátegui (1895–1930) vydávat časopis Amauta, neměl téměř 

žádný literární význam. Kořeny tohoto literárního typu nacházíme v románech zaměřených 

proti otroctví, které se v 19. století prosadily na Kubě. Jejich záměrem bylo reflektovat válku 

proletariátu, třídy, která byla na tomto kontinentu početně velmi slabá. Hlavními tématy bylo 

vykořisťování plantážníků na rýžových polích, pracovníků v dolech a na pobřeží. Jedná se o 

otevřeně propagandistický román, který zřídkakdy došel k přirozenému adresátovi, román 

umělecky slabý, který se v době, kdy napsal Oscar Lewis Děti Sánchezovy, stává spíše 

dokumentem.

I přes zjevné opovržení Che Guevarry takovýmto typem dogmatického realismu 

dosáhl tento typ románu největšího úspěchu na porevoluční Kubě. Později se proměnil

v popis každodenních zkušeností, což je případ díla Životopis uprchlého černocha (Biografía 

de un cimarrón, 1967) Miguela Barneta.

Indiánský román

V knize Régise Debraye Revoluce v revoluci? (Revolución en revolución) je několik 

stránek věnováno indiánovi Tupacu Amarovi, který se v roce 1781 na vysoce položených

andských pláních vzbouřil proti Španělům, za což zaplatil rozčtvrcením. Velmi těžko bychom 

hledali spisovatele, který by o postavě Tupaca Amary nemluvil s respektem, s nímž k němu 

vzhlížejí například Cortázar či Arguedas. Indiáni se stávají častým tématem od té doby, co 

Clorinda Matto de Turner napsala dílo Ptáci bez hnízda (Aves sin nido, 1889). Toto téma není 

jednoduché. Jihoameričané i Španělé vnímají indiány jako velmi odlišné, zároveň je však 

v opozici proti cizím vlivům považují za symbol domácích hodnot.

V Mexiku vydal Ignacio Altamirano román El Zarco17 (1901), v jehož postavě se mísí 

dobyvatel a pistolník. Hlavním hrdinou je ovšem obyčejný indián Nicolás, skrze nějž do 

románu pronikají aztécké tradice. Podobné obavy o indiánskou kulturu ožívají v románu 

Clorindy Matto de Turner Ptáci bez hnízda. Autorka se v díle snaží zachránit indiánskou duši, 

nicméně nakonec je úpadek jejich kultury tak značný, že je nucena přát si spíše její zánik.

Téma indiána jako magické bytosti přitahuje také Alcidase Arguedase, který napsal 

dílo Bronzové plémě (Raza de bronce, 1919). Tento román však může být shrnut jako klišé, 

                                               
17Pozn. překl.: Zarco: v Mexiku znamená označení člověka (bělocha) s jasně modrýma očima.
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schematický typ románu soucitného s indiány, ve kterém se objevují postavy bezohledného 

velkostatkáře, krutého majordoma či utlačovaného chudého indiána, aniž by zde bylo možné 

nalézt skutečné pochopení indiánské kultury.

Následující generace sice také neprohloubila téma indiánské kultury a mentality, 

nicméně jej alespoň tolik nezjednodušuje. Problémy indiánů se již neodehrávají pouze ve 

sféře rasové a náboženské, ale také ve sféře společenské a politické, s jasným postavením 

v dějinách Latinské Ameriky. Dva důležité romány v tomto směru jsou Indiánská pole

(Hausipungo, 1934) od ekvádorského autora Jorgeho Icazy (1906) a Širý nepřátelský svět (El 

mundo es ancho y ajeno, 1941), které napsal Peruánec Ciro Alegría (1909–1967).

Indiánská pole nám vykreslují drsný obraz horského městečka, ve kterém velkostatkář 

připravuje indiány o pole, čímž je zanechává v chudobě. Andrés Chiliquinga si z této 

dramatické situace odnáší vědomí, že jediné, co se dá dělat, je vzbouřit se jako Tupac Amaru, 

a to i za cenu neúspěchu.

Výstavba Širého nepřátelského světa je velmi podobná, s tím rozdílem, že příběh 

vypráví indián Rosendo Maquí, který má rozvinuté indiánské povědomí stejně jako smysl pro 

vztah k přírodě i k vnějšímu světu.

Ciro Alegría nám chtěl ukázat společnost procházející přeměnou a indiána Maquího, 

který není schopen porozumět tomu, co se v jeho okolí děje. Poté, co je uvězněn, umírá.

Následuje ho Benito Castro, který již zná město, ve kterém získal politické zkušenosti, a který 

vzbudí určitý typ soucitu.

Problém těchto románů spočívá v nemožnosti vyjádření indiánského sebeuvědomění

realistickou technikou, kterou autoři využívají. Teprve tři významní autoři – Miguel Angel 

Asturias, José María Arguedas a Augusto Roa Bastos – jsou schopni hlouběji proniknout do 

indiánské mytologie, jazyků a literatury.

Závěr

Přestože jsme se až do této chvíle nesetkali s významnou literaturou, předstírat, že 

velký boom hispanoamerického románu v šedesátých letech vznikl jen tak z prázdnoty, je 

naprostý nesmysl. Román existoval. Existovala také výjimečná poezie a, jak uvidíme dále, 

kromě nekonečného seznamu literárních vzorů uvnitř španělské tradice i mimo ni, jako je 

Balzac, Sterne, Valle Inclán, Lorca, Joyce, Faulkner, vynikal zvláště Jorge Luis Borges,

hispanoamerický autor s encyklopedickými znalostmi, který se pomalu stával jedním 

z největších literárních vzorů všech dob.
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Významní hispanoameričtí autoři 20. století měli potřebu objevovat vlastní realitu – ta 

však již byla, jak jsme mohli dokázat, objevena dříve, i když byla pojímána dokumentárně a 

realisticky.

Otázky:

1. Jakými tématy se zabývají romanopisci v prvních desetiletích tohoto století?

2. Jaký je námět Víru?

3. Kdo byl Rómulo Gallegos?

4. Je Don Segundo Sombra pouhým příběhem o honácích dobytka?

5. Proč socialistický román nedosáhl úspěchu ve španělské Americe?

6. Vzpomenete si na nějaký významný indiánský román?

7. V čem spočíval problém tohoto typu románu?

8. Myslíte, že velký boom hispanoamerické literatury vznikl jen tak z prázdnoty?

Poezie 20. století

Počátek hispanoamerické poezie 20. století se datuje od roku 1922, kdy César Vallejo 

vydal sbírku Trilce. Trilce je moderní báseň používající moderní jazyk a nekonvenční větnou 

stavbu, která dluží mnoho evropským avantgardním hnutím jako je kubismus, dadaismus a 

španělský ultraismus.

V roce 1922 vydává také Pablo Neruda nejromantičtější a nejoblíbenější sbírku básní 

Dvacet básní o lásce a jedna píseň ze zoufalství (Veinte poemas de amor).

S dadaismem se literatura proměnila v cosi revolučního a podvratného. Se 

surrealismem získalo umění sílu změnit člověka. Byla objevena psychologie. Vyvinul se 

„flashback“18, možnost souběžnosti přítomných dějů.

Chilský básník Pedro Prado (1886–1952) zkoušel v díle Květy bodláku (Flor de cardo) 

vytvářet nové obrazy. Mexičan José Juan Tablada (1871–1945) představil španělštině, stejně 

jako Ezra Pound angličtině, japonské haiku. Chilan Vicente Huidobro (1893–1948) založil

kreacionismus, hnutí, které přestalo napodobovat reálný svět a snažilo se tvořit nové vize. Za 

zmínku stojí jeho básnická díla Rovníková (Ecuatorial), Arktické básně (Poemas árticos) a 

                                               
18 Pozn.překl.: V literární vědě se spíše než termínu flashback užívá termínu analepse. Analepse je možnost 
připomenutí předchozího děje v místě příběhu, kde se zrovna nacházíme.
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výjimečná báseň Altazar aneb cesta padákem (Altazar o El viaje en paracaídas), ve které je 

moderní experiment doveden do absurdity.

Gabriela Mistral (1889–1957)

Gabriela Mistral ve své poezii silně reagovala na modernistický intelektualizovaný 

verš. Její síla je v prostém jazyce, tradičních formách, běžné mluvě a v tématech milostných a 

mateřských nezdarů. Vydala tři významné knihy – Bezútěšnost (Desolación, 1922), Pastva

(Tala, 1938) a Lis (Lagar, 1954), díky nimž získala Nobelovu cenu a také řadu následovníků,

kteří se inspirovali přírodou a krásnými americkými krajinami. Můžeme mezi ně řadit 

například Uruguayku Juanu Ibarbourou.

Kubánští básnící

Na Kubě se vytvořil kruh kolem časopisu Avance (1927–1930), který propagoval 

různá avantgardní hnutí, především afrokubánskou poezii, kombinaci vitality a jednoduchosti 

jazyka.

García Lorca, který již před návštěvou Havany v roce 1931 napsal dílo Básník v New 

Yorku (Poeta en Nueva York) s ódou na „otrockou krev“ černocha ze čtvrti Harlem, ovlivnil 

mladého básníka jménem Nicolás Guillén. 

Guillénův (1902) afrokubanismus je stvrzením černošské minulosti a utrpení jejich 

předků. 

Ve svém nejvýznačnějším díle West Indies, Ltd. (West Indies Limited) ustupuje od 

barvitosti. Nejslavnější báseň této sbírky, Balada de los dos abuelos (Balada o dvou 

pradědech) nám dokazuje jeho vyzrálé přijetí africké i španělské krve kolující v jeho žilách.

Okolo časopisu Orígenes (1944–1954) se utvořila skupina estétů, kteří se za doby 

diktátora Fulgencia Batisty uchylovali k angažované literatuře.

Mexičtí básníci

Poté, co se spisovatelé v laplatské oblasti, kde působil Jorge Luis Borges jako 

podněcovatel ultraismu19, snažili oživit literaturu, se na severu pokouší obnovit mexickou

                                               
19 Ultraismus: avantgardní hnutí, které vydávalo básně v časopise Ultra.
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poezii pomocí estridentismu20 básník Manuel Maples Arce. Arce opěvoval osvobození 

člověka pomocí strojů, čímž napodoboval ruské futuristy. Významnější postavou byl ovšem 

básník Alfonso Reyes (1889–1959), který do španělštiny vnesl rytmus poezie anglické a 

reflektoval v ní kultivovanějšího ducha a humánnější tematiku.

V časopise Los contemporáneos (1928) bylo překládáno velké množství 

cizojazyčných autorů, mezi nimi i T. S. Elliot. Z tohoto kruhu vzešli dva význační básníci –

Xavier Villarrutia, autor díla Nocturnos (Nokturna, 1931), a José Gorostiza, který napsal 

jednu z nejkrásnějších básní své doby, Nekonečná smrt (Muerte sin fin).

                                               
20 Estridentismus: protivný, skřípavý jazyk.
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3. Stylistická analýza

3.1 Úvod

Celá tato kapitola, tedy část komentáře k překladu, bude věnována překladatelské 

analýze originálního textu. Do této analýzy je řazena: funkce textu, jeho ráz a kód, autor a 

příjemce, dále vázanost na komunikační situaci a prostředí, ve kterých se text odehrává, forma 

a téma sdělení, slohový postup, který autor užil, míra připravenosti textu a jeho funkční styl. 

Na základě poznatků z této analýzy se poté budeme v další kapitole věnovat překladatelským 

problémům, které vznikly při převodu textu z jazyka původního do jazyka cílového. 

Překladatelská analýza je založena na vlastních poznatcích nabytých při 

vysokoškolském studiu a z odborných publikací. Pro účely této bakalářské práce byly použity 

především příručky Současná stylistika od Marie Čechové a Příruční mluvnice češtiny od 

kolektivu autorů z Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

3.2 Autor/vysílatel

Spisovatel Manuel Villar Raso, narozený roku 1938, působí jako profesor severoamerické 

literatury na Granadské univerzitě. Je autorem mnoha románů, například za román Mar 

ligeramente sur byl dokonce roku 1975 nominován na španělskou literární cenu Premio 

Nadal. Kromě románů je také autorem teoretických pojednání, z nichž většina se týká 

amerického experimentálního románu. Jeho eseje byly taktéž publikovány v mnoha

španělských literárních časopisech.

Působil jako učitel na gymnáziu, profesor literatury na barcelonské univerzitě Universidad 

Autónoma de Barcelona, hostoval na univerzitách v Temple, Filadelfii, Kalifornii, New 

Orleansu a na Harwardu. Není tedy pochyb, že je renomovaným odborníkem na literaturu.

Kromě beletrie a vědeckých pojednání vydal také několik odborných knih, z nichž většina 

je zaměřena na literaturu americkou, patří mezi ně ovšem i Historia de la literatura 

hispanoamericana (Dějiny hispanoamerické literatury), které posloužily jako výchozí text pro 

překlad uvedený v této práci. 

Z výše uvedených dat tedy vyplývá, že autorem není instituce, nýbrž jednotlivec, 

vysokoškolsky vzdělaný literární historik.
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3.3 Charakter adresáta

Příjemcem textu originálu je vzdělaný jedinec se zájmem o literaturu, který ovšem 

nemusí být nutně španělským rodilým mluvčím či osobou hispánského původu. To můžeme 

dokázat například i pomocí názvu podtitulu Dějin hispanoamerické literatury. Autor zde totiž 

uvádí, že dílo patří do kolekce „Témata ze španělské kultury“. Tím odkazuje k tomu, že kniha 

je určena širší veřejnosti, nikoli pouze užšímu kruhu příjemců – odborníků. Toto tvrzení lze 

podepřít také tím, že se spíše než o odborný vědecký text jedná o text učebnicového 

charakteru menšího rozsahu, konkrétně o počtu 77 stran. Výklad dějin hispanoamerické 

literatury v knize neproniká příliš do hloubky, je spíše povšechnějším popisem. Adresát je 

autorovi neznámý a jedná se o kolektiv jedinců. Vzhledem k tomu, že jde o text učebnicového 

charakteru, obrací se autor příležitostně na adresáta, a to především pomocí otázek, z nichž 

mohu uvést příklad:

„Qué géneros literarios prosperan con la independencia de los Estados hispanoamericanos?“ 

(str. 17 originálu).

„Kterým literárním žánrům se za nezávislosti hispanoamerických států dařilo?“ (str. 14

překladu).

Důležité je také zmínit rozdíl mezi příjemcem a adresátem výchozího textu a textu 

překladu. Zatímco u textu originálu je adresátem a zároveň i příjemcem jakýkoli mluvčí se 

znalostí španělského jazyka, při procesu překladu je překladatel sice příjemcem, ovšem nikoli 

adresátem, kterým se poté stává čtenář z českého prostředí.

3.4 Funkce výchozího textu

Základní funkcí výchozího textu je funkce informativní, popřípadě lze – vzhledem 

k tomu, že se jedná o text učebnicového charakteru – použit i termín funkce výkladová. Autor 

se snaží co nejlépe čtenáři představit prostředí hispanoamerické literatury a nastínit mu její 

dějinný průběh. Vzhledem k úzké spojitosti podává autor čtenáři informace nejen o literárních 

dílech a směrech, ale okrajově zmiňuje také kontext, ve kterém se dějiny literatury 

odehrávaly. Tím se čtenáři snaží přiblížit důvody, proč se vývoj hispanoamerické literatury 

odehrál zrovna tímto a nikoli jiným způsobem.
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Okrajově se v textu objevují také funkce estetická a apelativní. Estetická funkce se 

projevuje především bohatou a pestrou syntaxí užitou v textu, popřípadě užitím tropu, např. 

metaforického vyjádření. Jako příklad můžeme uvést:

„[…] enfrentamiento de blancos y negros y mulatos, los matarifes, que son fuerzas 

bárbaras que matan todo lo quo se les pone por delante.“ (str. 13 originálu).

„[…]konfrontací mezi bělochy, černochy a mulaty, řezníky, kteří zabijí všechno, co se jim 

postaví do cesty.“ (str. 12 překladu).

Funkci apelativní lze nalézt v místě, kde autor použil citaci z toho důvodu, aby 

přesvědčil čtenáře o pravdivosti tvrzení. Opět můžeme uvést příklad:

„[…] y en cuanto a su prosa, «la más bella del mundo», en frase de otro cubano universal, 

Alejo Carpentier.“ (str. 16 originálu).

„Co se týče jeho prózy, slovy světově proslulého Kubánce Aleja Carpentiera je „tou 

nejkrásnější na světě“.“ (str. 14 překladu).

Snaha o co nejsrozumitelnější text originálu je doložena také užitím paralingvistických 

prostředků, například obrázků, které text dotvářejí a slouží čtenáři pro lepší ilustraci.

3.5 Ráz textu

Jak uvádí Marie Čechová v Současné stylistice (2008: 83), ráz souvisí se soukromostí a 

veřejností a je dán komunikační situací a celkovým charakterem objektivních okolností.

V případě tohoto textu je ráz sdělení veřejný a formální, jazykové prostředky v něm užité jsou 

neutrální. Autor se snaží oslovit širokou veřejnost, dílo je určené každému, kdo projevuje 

zájem o hispanoamerickou literaturu. Zároveň ovšem počítá se čtenářem vzdělaným, se 

všeobecnými znalostmi v oblasti literatury, což dokazují například odkazy k literatuře 

světové. Vzhledem k formálnímu rázu komunikátu musel autor volit takové syntaktické a 

stylistické prostředky, které mu budou plně odpovídat. Samozřejmostí je užití příslušného 

lexika a spisovného jazyka, což podporuje cíl textu informovat a vzdělat čtenáře.
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3.6 Kód

Jazykový kód úzce souvisí s užitím vhodných jazykových prostředků a spisovného 

jazyka, jak jsme již popsali v kapitole výše. Jazykový kód užitý v textu originálu je kód 

prestižní. Přestože text vznikl před více než dvaceti lety, jeho informační funkce je, mimo jiné 

právě díky bezpříznakovému, prestižnímu jazykovému kódu, stále zachována. 

3.7 Situace a prostředí

Situace a prostředí v textu originálu jsou nevázané a neaktuální, text je nadčasový, 

jeho platnost dlouhodobá – bude platný i za několik desítek let. Autor nebyl při psaní díla 

nejspíše nijak časově omezen, což se projevuje v míře připravenosti. Zajímavostí je, že autor, 

specificky zaměřený na severoamerickou literaturu, napsal dílo zaměřené na literaturu 

hispanoamerickou, a to ve španělském prostředí. Zde se tedy setkávají tři důležité faktory, 

z nichž některý může mít přímý vliv na kvalitu zpracování díla. Přestože je autor zajisté 

erudovaným odborníkem, i tak lze najít v jeho dějinách faktické chyby – což může být 

ovlivněno právě prostředím, ze kterého dílo pochází.

Protože kniha nebyla vydaná pouze jednou, ale několikrát a jedná se tedy o vydání 

úspěšné, lze předpokládat určitou stylistickou, gramatickou i faktografickou správnost textu.

3.8 Téma

Hlavním tématem textu originálu jsou dějiny hispanoamerické literatury. Autorovým 

záměrem bylo stručně, nicméně efektivně shrnout hlavní literární události Jižní Ameriky od 

doby dobývání a bojů o nezávislost až po moderní dobu, což se také povedlo. Vzhledem 

k tomu, že příčiny literárního vývoje nelze plně chápat bez určitého kulturního a historického 

povědomí čtenáře, snažil se jej autor obohatit a vzdělat i v tomto směru. V díle tudíž můžeme 

nalézt i určitou dávku historických informací, které pomáhají čtenáři v zařazení událostí do 

kontextu.
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3.9 Slohový postup

Jak jsme již zmínili, jelikož se jedná o text učebnicového charakteru s primární funkcí 

informativní, převažujícím, čili základním slohovým postupem, který autor ve výchozím textu 

užívá, je výkladový slohový postup. Autor se snaží o zachycení vnitřních souvislostí 

sdělovaných faktů a o znázornění objektivně existujících vazeb. Vzhledem k povaze 

výkladového slohového postupu může čtenář předpokládat, že v textu najde mnoho 

odkazovacích či spojovacích výrazů, které slouží k propojení jednotlivých myšlenek 

obsažených v textu. Hlavním cílem textu je postihnout všechny souvislosti, které lze ve 

sdělení nalézt. 

Mezi další slohové postupy, které se v textu vyskytují, můžeme řadit popisný a 

vyprávěcí slohový postup. První zmíněný postup se projevuje především tím, že směřuje 

k nadčasovosti a k jistému řádu, který čtenáři pomůže se v díle lépe orientovat a kompletně 

pochopit jeho výstavbu. Vyprávěcí slohový postup je užit především v momentech, kdy nám 

autor představuje děj literárních děl hispanoamerických autorů. Text je souvislý a soustředí se 

na vyprávění jedinečné události, v našem případě tedy k vyprávění konkrétního děje 

konkrétního díla. 

Co se týče výstavby textu, autor rozdělil knihu do sedmi kapitol a to podle logické 

literárněhistorické návaznosti. Na konci každé z kapitol je umístěno několik otázek, které se 

týkají probraných literárních děl a slouží k možnosti lepšího zapamatování již přečteného 

materiálu. V textu originálu najdeme také úvod, na konci poté seznam použité literatury a 

stručný rejstřík, který dle mínění autora obsahuje nejdůležitější hispanoamerická literární díla. 

Rejstřík je rozdělený na dvě části – poezii a prózu a čtenáři může být jistě velice prospěšný.

3.10 Funkční styl

Funkční styl autora lze charakterizovat jako odborně popularizační. Podle Čechové 

(2008: 99) je styl odborný založen na pojmovosti jako konstituujícím faktoru projevu. Toto 

tvrzení přesně odpovídá autorově textu, který je pojmově velmi bohatý a terminologicky 

nasycený. Zároveň ovšem v jeho případě nemluvíme o stylu odborně vědeckém, nýbrž o stylu 

odborně popularizačním, a to z několika důvodů. Autor se v textu obrací ke čtenáři se zájmem 
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o literaturu. U něj sice předpokládá, že má rozvinuté kulturní povědomí, díky němuž si bude 

moci zařadit informace do širšího kontextu, zároveň se ale neobrací na erudovanou veřejnost 

s vědeckým pojednáním. Druhým faktorem, který styl odborný blíže charakterizuje na styl 

popularizační, je užité lexikum. Přestože autor zajisté disponuje bohatou slovní zásobou, 

zpravidla užívá nepříliš odborné lexikum, čtenáři obecně srozumitelné. V momentě, kdy se 

domnívá, že by některá slova nemusela být pro čtenáře plně srozumitelná, vysvětlí jejich 

smysl v poznámce pod čarou. Opět si můžeme uvést konkrétní příklad:

„ecléctico: que profesa las doctrinas más diversas.“ (str. 20 originálu).

„Eklektický: nekriticky přijímající nejrůznější typy myšlenkových směrů.“ (str. 16 překladu).

V některých případech se projevuje odlišný úzus vzhledem ke španělskému a českému 

lexiku. Slova, která mohou ve španělštině vykazovat pro čtenáře nižší míru srozumitelnosti a 

jež jsou autorem vysvětlována v poznámkách pod čarou, jsou v českém jazyce často slova 

patřící do jádra slovní zásoby, tudíž explikace jejich významu není v českém překladu nutná. 

Tomuto tématu bude věnována pozornost v následujících částech komentáře překladu.

3.11 Forma sdělení

Forma sdělení je psaná, což umožňuje autorovi sdělení později korigovat či doplňovat, 

ale také mu poskytuje dostatek času a prostoru pro důkladné promyšlení obsahu sdělení. 

Autor pro lepší přehlednost volí různé typy a velikosti písma, tučným písmem a kurzívou 

odlišuje například nadpisy od ostatních částí textu. Při členění textu má oproti formě mluvené 

poměrně široké možnosti vzhledem k zvýraznění přechodu od jednoho tématu k druhému, a 

to například pomocí členění textů na odstavce apod.

3.12 Míra připravenosti

S formou sdělení úzce souvisí i míra připravenosti sdělení. Jestliže je forma psaná, má 

autor, pokud není silně limitován například vydavatelem, poměrně dlouhou dobu na kontrolu 

textu jak na úrovni stylistické a gramatické, tak faktografické. V případě díla Historia de la 

literatura hispanoamericana je míra připravenosti vysoká, což vyplývá právě z již zmíněné 

možnosti dlouhodobé přípravy. Z vysoké míry připravenosti vysvítá, že text je po všech jeho 
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stránkách propracovaný, autor se nikde neopakuje, text souvisle navazuje a nevykazuje žádná 

větší překročení normy. Vysokou míru připravenosti dokazuje také hustá faktografická 

nasycenost, text je plný konkrétních údajů. Informace v něm obsažené musel autor předem 

vyhledat a utřídit, poté je teprve mohl použít ke zpracování do svého díla.
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4. Gramatika, syntax a lexikum užité v textu 

originálu

4.1 Úvod

Ještě než přejdeme k následujícímu oddílu nazvanému Typologie překladatelských 

problémů, chtěli bychom pár řádek věnovat gramatice, syntaxi a lexiku užitým v originálu, 

které nebyly probírány v kapitole Překladatelská analýza. Gramatika, syntax a lexikum jsou 

důležité složky výstavby textu a při jeho převodu do jazyka cílového tvoří značnou část 

překladatelských problémů, proto se po analýze stylistické zaměříme také na analýzu 

gramatickou.

4.2 Gramatika, syntax

Nejprve se zaměříme na povahu španělských souvětí, která autor v textu originálu 

utvářel. Přestože se jedná o text odborný, který by měl obsahovat spíše kratší, snadno 

pochopitelné věty, popřípadě souvětí, nalezneme v originálu spíše souvětí rozvitější, bohaté 

na polovětné konstrukce. Některá z těchto souvětí byla natolik dlouhá, že jsme se je 

v překladu rozhodli rozdělit na více větných úseků, tomu však bude věnována pozornost 

v následujících kapitolách. Jakožto příklad bohatě rozvitého souvětí, které tvoří v podstatě 

polovinu celého jednoho odstavce či dokonce odstavec celý, můžeme uvést:

„Entre las causas más importanes de la independencia de los Estados americanos hay que 

considerar la frustración económica, a fines del siglo XVIII; la invasión de España por las 

tropas napoleónicas, a principios del XIX, y el destronamiento del monarca legítimo, que 

rompió el vínculo legal que los unía con España.“ (str. 12 originálu).

Obecně lze sice charakterizovat český jazyk oproti jazyku španělskému jako jazyk 

s tendencí tvořit sdělení mnohem kondenzovanější. V tomto případě je ovšem text originálu 

kondenzacemi téměř až přesycen, a to především co se týče užití polovětných vazeb. 

Polovětné vazby autorovi velmi dobře posloužily k tomu, aby například nenásilným 

způsobem rozvinul již tak bohaté souvětí, a také jakožto prostředek pro vyjádření vztahu mezi 
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větami. Může se jednat o polovětné vazby s infinitivem, participiem či gerundiem. Jako 

příklad polovětné vazby s gerundiem lze uvést:

„La Araucana, del español Alonso de Ercilla y Zúñiga, que se escribió durante la larga guerra 

contra los indios araucanos de Chile, tenía por finalidad realzar el valor de los epañoles, 

aunque destacando asimismo la fuerza y la nobleza de los oponentes indios.“ 

(str. 9 originálu).

Příklad polovětné vazby s infinitivem lze demonstrovat například takto:

„La novela histórica, considerada como instrumento ideal para crear un amplio sentido de 

orgullo nacional, no dio grandes obras.“ (str. 12 originálu).

Dalším prvkem, který charakterizuje větnou výstavbu souvislého textu a ve kterém dle 

Moderní gramatiky španělštiny (1999: 208) vstupují syntaktické celky (věty, souvětí) do 

vzájemných vztahů, je vysoká míra koheze. Autor španělského originálu k jejímu vyjádření 

využívá jak demonstrativ, jako jsou slova éste, aquella atd., tak velké pestrosti španělských 

slovesných časů, které jejich správným užitím návaznost textu podporují. Příkladem využití 

demonstrativa pro lepší návaznost textu je například:

„ En este libro se aprecia la conmoción que causó en Europa el descubrimiento de América, 

hasta el punto de que, gracias a escritos como éste, llegó Rousseau a concebir la idea del  

hombre natural.“ (str. 11 originálu).

S kohezí také úzce souvisí aktuální větné členění. Autor užívá především aktuální 

členění bezpříznakové, které vychází od informace známé, tedy od východiska výpovědi, 

k informaci neznámé, tedy k jádru výpovědi. Toto členění se projevuje objektivním pořádkem 

slov ve výpovědi. Občas můžeme v textu najít i subjektivní pořádek slov, což značí 

příznakovost. Většinou se jedná o informaci, kterou chce autor záměrně zdůraznit. Zdůraznění 

může být také vyjádřeno větou zápornou. Příklad obou zmíněných případů:

„La historia la cuenta él mismo en primera persona.“ (str. 22 originálu).

„La epopeya de la conquista no se contó en las formas al uso.“ (str. 9 originálu).
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Dále se budeme v této kapitole zabývat některými slovesnými časy, které autor v textu 

užívá. Vzhledem k tomu, že autor většinou popisuje minulost, je v publikaci velmi často 

užíváno především imperfekta a perfekta, ale také prézentu a historického prézentu.

Perfektum autor užívá především k popisu dějů, které považuje za uzavřené a jež 

proběhly v určitém, časově vymezeném úseku:

„Los conquistadores impusieron su civilización, pero no por eso desaparecieron las culturas 

indias, las costumbres locales, los relatos populares y las canciones.“ (str. 9 originálu).

Oproti tomu imperfektum je hojně využíváno k označení minulých dějů časově 

nevymezených. Také slouží jako zdroj informace o situaci, během níž probíhají děje ostatní, 

které v textu následují. 

„Los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX tenían necesidad de descubrir su 

propia realidad, pero ésta, aunque documental y realista, estaba ya suficiente iniciada, como 

hemos podido comprobar.“ (str. 26 originálu).

Jedním z nejčastěji používaných časů je prézens a historický prézens. Prézens, který 

v textu najdeme, slouží obvykle k vyjadřování dějů obvyklých či obecně platných. Užitím 

prézentu historického se nám autor snaží přiblížit minulost či, což je, vzhledem k povaze 

textu, velmi časté, přiblížit obsah konkrétního literárního díla. Uvedeme si zde příklady užití 

obou zmiňovaných časů, tedy prézentu i historického prézentu:

„El modernismo, descrito por Juan Ramón Jiménez como un aspecto de la crisis espiritual de 

fin-de-siècle, es una reacción contra la incertidumbre, la pérdida de la fe y la derrumbe social 

que se vive a fin de siglo, y que alcanza su punto álgido en la I Guerra Mundial. (str. 18 

originálu).

„Arturo Cova deja Bogotá en compañía de su amante, Alicia, y se interna en las vastas 

planicies del norte de Sudamérica, donde no reina más ley que la supervivencia del más 

fuerte.“ (str. 22 originálu).
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Velmi okrajově se v textu objevuje také konjunktiv a budoucí čas. V případě 

konjunktivu jde spíše o vyjádření českého způsobu podmiňovacího, budoucí čas je použit 

především pro zdůraznění:

„No hay una sola razón que nos explique este florecimiento de la novela hispanoamericana.“ 

(str. 7 originálu).

„Surgen los grandes nombres que harán famosa esta literatura:…“ (str. 7 originálu)

4.3 Lexikum

Autorem užívané lexikum je neutrální a formální, tedy typické pro styl odborný. Text 

je protkán řadou termínů, především literárních, jako jsou pojmy estridentismo, 

modernismo,simbolista,hai-kais, ale také filozofických, mezi něž patří naturalismo, 

pesimismo, ecléctico, historických – ortodoxia, Inquisición a dokonce zde můžeme najít jeden 

termín, který řadíme v českém úzu spíše do vědy filmové, než literární. Jedná se o flash-back. 

Podrobněji se budeme věnovat lexiku v oddíle číslo 5. Typologie překladatelských 

problémů.
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5. Typologie překladatelských problémů

5.1 Úvod

Při překladu se objevilo několik problémů. Problémy pramení jednak z odlišnosti 

jazykových systémů, tedy z odlišnosti jazyka českého a španělského. Druhým typem 

problému jsou pak faktické chyby, které jsme v originálu nalezli. V prvním případě se tedy 

jedná především o problémy v oblasti lexika a syntaxe, ve druhém především o 

faktografickou správnost názvů autorů a děl v originále uváděných, ovšem také o obsah 

literárních děl v originále popisovaných.

5.2 Strategie překladu názvů literárních děl, novin a 

časopisů

Než přistoupíme ke kapitole Faktické chyby, chtěli bychom důkladně objasnit 

strategii, kterou jsme volili při překladu literárních děl, novin a časopisů. 

U názvů překladu literárních děl jsme volili strategii dvojí. Pokud bylo dílo již dříve 

přeloženo, rozhodli jsme se jeho název v jazyce českém uvést jako první a za něj poté do 

závorky uvést název původní, v jazyce španělském. Pokud dílo přeloženo nebylo či v případě, 

že jeho dřívější překlad nebylo možno dohledat, rozhodli jsme se prvně uvést název v jazyce 

španělském, původním, a teprve poté uvést vlastní překlad, který je opět umístěn do závorky. 

Všechna data, která se literárních děl týkají a jsou uvedena v překladu, jsou vždy data vydání 

španělského originálu, nikdy se nejedná o datum vydání českého překladu.  Pro pomoc 

s překladem názvů jednotlivých děl jsme užili především dvě příručky, které nesou název 

Dějiny literatur Latinské Ameriky a Slovník spisovatelů Latinské Ameriky.

V některých případech byla možnost překladu děl dvojí. Jedná se například o knihu 

Gabriela Garcíi Márqueze La hojarasca. Mezi varianty překladu patří Spadané listí a Všechna 

špína světa. Vzhledem k tomu, že název druhý, Všechna špína světa, je mnohem užívanější a 

v českém kulturním povědomí více známý, rozhodli jsme se pro jeho užití.

Druhým příkladem dvou možností překladu je dílo Argentince Estebana Echeverríi El 

matadero. Po důkladném zkoumání jsme našli dvě varianty názvu, z nichž jednou jsou Jatky, 
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druhou poté Jatka. V tomto případě jsme se také rozhodli pro variantu druhou, a to především 

z důvodu modernosti. 

U děl, u nichž jsme nebyli schopni nalézt odpovídající překlad nebo byl jejich překlad 

z našeho hlediska nepřesný, jsme uvedli dle našeho názoru snad nejlepší možný překlad. 

Jedná se o tato díla:

1. Dílo Andrése Bella Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 

americanos (str. 12 originálu). Dílo jsme se rozhodli přeložit takto: Mluvnice 

španělského jazyka určená americkým uživatelům (str. 11 překladu). Toto dílo jsme 

sice našli ve Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky pod názvem Mluvnice španělského 

jazyka, ten nám však nepřišel dostatečně přesný, proto jsme se rozhodli pro překlad 

výše zmíněný.

2. Dílo Antonia Lussicha Tres gauchos orientales (str. 16 originálu) jsme se po důkladné 

konzultaci s prof. PhDr. Annou Houskovou, CSc. rozhodli přeložit jako Tři uruguayští 

gaučové. Pro tento překlad jsme se rozhodli proto, že možnosti Tři orientální gaučové 

či Tři gaučové z východu by mohli českému čtenáři až příliš evokovat Blízký východ, 

nikoli Latinskou Ameriku, a také proto, že výrazem orientales odkazuje autor právě 

na Uruguay. 

3. Povídku Rubéna Daría El rey burgués (str. 18 originálu) jsme se rozhodli přeložit 

jednoduše pod názvem Buržoazní král (str. 15 překladu).

4. Díla Mexičana Mariana Azuely Los caciques a Las moscas (str. 22 originálu) jsou 

přeložena pod názvy Náčelníci a Mouchy (str. 18 překladu).

5. Román Manuela Gálveze Lanchas en la bahía (str. 22 originálu) jsme přeložili jako 

Lodě v zátoce (str. 18 překladu).

6. Pro dílo, které napsal Xavier Villarrutia a jež je v originálu pojmenováno Nocturnos

(str. 28 originálu), jsme zvolili název Nokturna (str. 24 překladu).
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U několika děl autor originálu uvádí pouze zkrácený název, my jsme se ovšem rozhodli 

uvést název celý, což považujeme pro českého čtenáře za přínosnější. Převod je demonstrován 

následujícími příklady:

„Igualmente notable es Historia natural, de jesuita José de Acosta.“ (str. 11 originálu).

„Stejně zásadní je i Přírodní a mravní historie zemí indických (Historia natural), kterou 

napsal jezuita José de Acosta.“ (str. 10 překladu).

„En 1922 aparece también Veinte poemas de amor, de Pablo Neruda, obra más romántica y 

popular.“ (str. 27 originálu).

„V roce 1922 vydává také Pablo Neruda nejromantičtější a nejoblíbenější sbírku básní Dvacet 

básní o lásce a jedna píseň ze zoufalství (Veinte poemas de amor). (str. 22 překladu).

V případě názvů, které zůstávají zachovány a jejich forma je stejná jak v jazyce 

španělském, tak v jazyce českém, jsme se rozhodli je nepřekládat a uvést pouze jednou.

Co se týče novin a časopisů, rozhodli jsme se zachovat jejich názvy pouze a jedině 

v originálním znění, aby si je mohl čtenář případně snadno vyhledat. Jedná se o časopisy: La 

Biblioteca Americana, El Repertorio Americano, Amauta, Avance, Orígenes a Los 

contemporáneos. Časopisy jsou uvedeny chronologicky, v pořadí, v jakém se objevily v textu.

V jednom případě jsme se rozhodli přidat před název slovo noviny, jelikož v textu 

originálu nebylo uvedeno, zda se jedná o noviny či časopis, a pro českého čtenáře by to tedy 

nemuselo být srozumitelné:

„En Buenos Aires trabajó en La Nación.“ (str. 18 originálu).

„V Buenos Aires pracoval v novinách La Nación.“ (str. 15 překladu).

5.3 Faktické chyby

Za nejdůležitější kategorii v části Typologie překladatelských problémů jsme 

shledali faktické chyby, kterých se autor originálu dopustil. I erudovaný odporník se může 

dopustit drobných chyb, k čemuž také v tomto textu došlo.
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Nyní si je podrobněji probereme v pořadí, v jakém se objevují v textu originálu. 

Čtenář ovšem musí brát v úvahu, že překladatel není s to objevit všechny faktografické chyby, 

kterých se autor originálu dopustí, a že jejich hledání nepatří mezi hlavní náplň 

překladatelovy práce.

První nedostatek, který jsme v textu objevili, je název jednoho literárního díla, které 

napsal Andrés Bello. Jedná se o silvu Na zemědělství tropického pásma, jejíž původní název 

byl dohledán a který zní A la agricultura de la zona tórrida. V textu originálu je však slovo 

silva řazeno přímo do názvu, který poté vypadá takto:

„Silva a la agricultura de la zona tórrida“ (str. 12 originálu).

Domníváme se, že jelikož je slovo silva zároveň vysvětlováno autorem v poznámce 

pod čarou, jedná se o pouhý přepis, nikoli o literární neznalost autora. Vzhledem k tomu, že 

jsme se v překladu rozhodli zachovat všechny španělské názvy, které se týkají literárních děl, 

v původním znění, nechali jsme název v původním znění tedy i v tomto případě. Opravit jsme 

se jej rozhodli pouze v českém překladu. V konečné verzi vypadá překlad takto (aby nedošlo 

k nedorozumění, uvádíme zde celou větu, ve které je název obsažen):

„Napsal dvě důležitá díla: Oslovení poezie (Alocución a la poesía) a silvu Na zemědělství 

tropického pásma (Silva a la agricultura de la zona tórrida).“ (str. 11 překladu).

Dalším autorovým pochybením je špatně užité jméno Argentince Estebana Echeveríi. 

Autor v textu místo Echeverría totiž užívá jména Echevarría. Sice je jedná o dvě varianty 

jednoho jména, nicméně není možné používat u jedné osoby obě varianty tohoto jména. Po 

důkladném prozkoumání jsme zjistili, že některé prameny sice uvádějí i jméno Esteban 

Echevarría, nicméně je jich pouze nepatrné množství a zřejmě se jedná o pouhou neznalost. 

Původně jsme se domnívali, že autor originálu se pouze přepsal, nicméně jelikož je forma 

Echevarría užita několikrát, nejspíše tomu tak není. V překladu jsme se tedy rozhodli jméno 

opravit na jeho správnou formu, která zní Esteban Echeverría:

„Los mejores representantes son los argentinos Esteban Echevarría, con El matadero […]“ 

(str. 12 originálu).
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„Nejlepšími představiteli jsou Argentinci Esteban Echeverría s dílem Jatka […]“ (str. 11

překladu).

Předposledním, avšak zřejmě největším prohřeškem, který jsme v originále objevili, je 

dvojitá záměna. Autor na straně 14 originálu přirovnává postavu Martína Rivase, hrdinu 

stejnojmenného románu od Alberta Blesta Gany, k hrdinovi, dle slov autorových, Flaubertova 

románu Červený a černý, Andrésovi Sorelovi. Následně ještě v poznámce pod čarou 

vysvětluje, kdo Andrés Sorel je. Tímto ovšem dochází k dvojité mýlce. Zaprvé se autor, který 

napsal román Červený a černý, nejmenuje Flaubert, nýbrž Stendhal. Pro jistotu jsme ještě 

provedli průzkum, zda Flaubert také nenapsal dílo s názvem Červený a černý, to se však 

nepotvrdilo. Zadruhé se hlavní hrdina Stendhalova románu nejmenuje Andrés Sorel, nýbrž 

Julián Sorel. Opět jsme se snažili dohledat příslušné informace a došli jsme k názoru, že autor 

si nejspíše spletl Stendhalova hrdinu Juliána Sorela se španělským spisovatelem Andrésem 

Sorelem. Že byl ovšem autorův záměr opravdu přirovnat Martína Rivase k hrdinovi 

Stendhalova románu a nikoli například ke zmíněnému spisovateli dokazuje právě přirovnání, 

které autor užil, a které se obsahově shoduje právě se Stendhalovým románem. Opět zde 

uvádíme příklady:

„Martín Rivas (1862) no es un rebelde político. Como Andrés Sorel, se sirve del matrimonio 

y de sus encantos físicos para ascender […]“ (str. 14 originálu).

„Martín Rivas (1862) není politický rebel. Stejně jako Julián Sorel využívá svého manželství 

a fyzické přitažlivosti ke společenskému vzestupu […]“ (str. 13 překladu).

Poslední chyba, kterou jsme objevili v textu originálu, se týká obsahu románu Matto 

de Turner Ptáci bez hnízda. Autor v obsahu popisuje, že se jedná o úpadek incké kultury. Po 

důkladné konzultaci s profesorkou Houskovou, kterou jsme zmiňovali již výše, jsme došli 

k názoru, že děj románu se odehrává v imaginárním indiánském městečku, které není blíže 

specifikováno, tudíž se nutně nemusí jednat o inckou kulturu. Protože se nejednalo o příliš 

velký zásah do textu, rozhodli jsme se tento termín vynechat a nahradit ho termínem 

indiánská kultura:

„Idéntica preocupación se vive en Aves sin nido, novela en la que Matto de Turner trata de 

salva el alma india, aunque al final la degradación de los incas es tan grande que le hace 

desear su extinsión.“ (str. 25 originálu).
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„Podobné obavy o indiánskou kulturu ožívají v románu Matto de Turner Ptáci bez hnízda. 

Autorka se v díle snaží zachránit indiánskou duši, nicméně nakonec je úpadek jejich kultury 

tak značný, že je nucena přát si spíše její zánik.“ (str. 20 překladu).

5.4 Vlastní jména

Vzhledem k tématu se v textu nachází velký počet vlastních jmen. Jelikož se, kromě 

jedné výjimky jedná o jména mužská, nemuseli jsme řešit přechylování, tudíž jejich převod 

nepůsobil velké potíže. Při případných pochybnostech jsme užili Internetovou jazykovou 

příručku, například když jsme si chtěli upřesnit skloňování jména Cambaceres. V tomto 

případě jsme se drželi skloňování moderního, určeného novodobým nositelům, dle příručky: 

„Tzv. antický způsob skloňování se neuplatňuje vždy, když jméno končí na -as, -us, -es, -

os. Patří-li jména tohoto typu novodobým nositelům (a pisatel nechce záměrně zdůraznit 

jejich antický původ) nebo jde-li o jména jiného než latinského či řeckého původu, která však 

mají zakončení obdobné jako jména antická, neodtrháváme v nepřímých pádech zakončení -

as,  -us, -es, -os, ale přidáváme pádové koncovky k celému jménu (Angus – 2. p. Anguse).“21

Všechna španělská jména a příjmení byla skloňována podle českého úzu, výjimkou 

jsou příjmení typu Alonso de Ercilla y Zúñiga, u nichž jsme se rozhodli výrazy následující po 

předložce ponechat nesklonné. 

Faktickou chybou, kterou jsme objevili a jež se týká vlastních jmen, je autorův 

pravděpodobný přepis ve jméně Humboldt. V originálním textu autor uvádí:

„Según Humbolt, España no supo aprovechar las posibilidades del Continente.“ (str. 7 

originálu).

Jelikož se domníváme, že autor tím myslel německého diplomata, filozofa a 

jazykovědce Wilhelma Von Humboldta, dovolili jsme si tuto chybu v překladu opravit:

„Podle Humboldta Španělsko nevědělo, jak využít možnosti, které nově objevený kontinent 

nabízel.“ (str. 8 překladu).

                                               
21 Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český, AV ČR, 2008 [cit. 2012-01-03]. Dostupné z 
WWW: <http://prirucka.ujc.cas.cz/>
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5.5 Číslovky

Velmi zajímavým jevem jsou španělské číslovky, zejména ty užité v letopočtech. Ve 

španělském jazyce je zvykem psát číslovky u století formou římskou. Římské číslování bylo 

užito i v případě 1. světové války. V překladu jsme se rozhodli držet úzu českého, tudíž 

všechny číslovky jsou přepsány do latinky. Příkladem můžeme uvést:

„[…]la frustración económica, a fines de siglo XVIII, la invasión de España por las tropas 

Napoleónicas, a principio del XIX […]“ (str. 12 originálu).

„[…]patří ekonomická frustrace z konce 18. století, invaze Napoleonových vojsk do 

Španělska na počátku 19. století […]“ (str. 11 překladu).

5.6 Velká písmena

Odlišný úzus se projevil i v případě psaní velkých písmen ve španělském a českém 

jazyce. Ve většině případů byl španělský jazyk tím, ve kterém byly termíny psány s písmenem 

velkým, český jazyk poté tím, kde byly psány s písmenem malým. Nalezeny byly ovšem i 

výjimky, u kterých je tomu naopak. Některé případy uvádíme zde:

Inquisición – inkvizice

I. Guerra Mundial – 1. světová válka

Continente – kontinent

argentino - Argentinec

nuevo mundo – Nový svět

5.7 Poznámky pod čarou

Autor v textu hojně využívá poznámek pod čarou. Většinou se jedná buď o slova, 

která by čtenáři nemusela být plně srozumitelná, či o vysvětlení například určitého 

filozofického směru či historického pojmu. V některých případech jsme se rozhodli vysvětlení 

uváděná v poznámkách pod čarou zachovat:
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„Inquisición: Tribunal de la Iglesia que velaba por la ortodoxia.“ (str. 9 originálu).

„Inkvizice: církevní soud, který dohlížel na pravost víry.“ (str. 9 překladu).

Jednalo se většinou o termíny či slova, jejichž význam by českému čtenáři taktéž 

nemusel být úplně jasný. V některých případech jsme ovšem usoudili, že daný termín, slovo 

či jev je obecně známý a proto jsme se rozhodli vysvětlivku pod čarou vynechat. Někdy se 

také nesrozumitelnost termínu užitého v původním jazyce díky překladu ztrácela. V tomto

případě taktéž nebylo nutné uvádět vysvětlení pod čarou. K prvnímu typu uvádíme příklad 

zde:

„El héroe de Blast Gana no alcanza los métodos cínicos del de Balzac.“ (str. 14 originálu).

Tento termín byl v orignálu vysvětlen jako: descarado, procaz (drzý, nestydatý). 

V českém překladu jsme se rozhodli zanechat pouze termín cynismus, který se pro českého 

čtenáře jeví dostatečně srozumitelný:

„Hrdina Blesta Gany však nedosahuje Balzacova cynismu.“ (str. 12 překladu).

K typu druhému zde:

„Doña Bárbara quiere apoderarse por medios, incluso violentos, de las tierras de Santo 

Luzardo, un hombre de la ciudad, culto y con carrera, pero al final tiene que sucumbir ante la 

mayor inteligencia de su oponente de Caracas.“ (str. 24 originálu).

Pro lepší srozumitelnost slova sucumbir uvádí autor v poznámce pod čarou jeho 

synonymum rendirse (vzdát se, podrobit se). V českém překladu nebylo již vysvětlování 

nutné:

„Doña Bárbara se chce rozličnými způsoby, včetně násilí, zmocnit zemí Santose Luzarda, 

městského, kultivovaného a vzdělaného člověka, nakonec však musí nutně podlehnout vyšší 

inteligenci soupeře z Caracasu.“ (str. 19 překladu).

Ve dvou případech jsme museli přistoupit ke strategii opačné, tedy vysvětlivku přidat. 

Rozhodli jsme se ji zařadit k ostatním poznámkám pod čarou, které se v textu nacházejí, 



~ 44 ~

doplnili jsme k nim ale termín poznámka překladatele, aby bylo českému čtenářovi jasné, že 

se jedná právě o zásah překladatele a nikoli autora.

V prvním případě se jednalo o vysvětlení slova hranice, které by bez znalosti kontextu 

obsahovalo pro čtenáře nejspíše jen význam základní:

„ Encarna los valores de la frontera, la valentía y la independencia, que Sarmiento 

consideraba los valores de la civilización.“ (str. 16 originálu).

„Martín Fierro ztělesňuje hodnoty mužů poslaných na „hranici“, statečnost a nezávislost, jež 

Sarmiento považuje za hlavní hodnoty civilizace.“ (str. 13 překladu).

Termín hranice, užitý v tomto kontextu, jsme se rozhodli vysvětlit takto: „hranice“ 

rozděluje území, kam až došla civilizace a kde jsou ještě divocí indiáni.

Druhým termínem, který jsme se pro lepší srozumitelnost rozhodli českému čtenáři 

vysvětlit, je termín Zarco:

„En México, Ignacio Altamirano publicó El Zarco (1901), mezcla de conquistador y pistolero 

[…]“ (str. 25 originálu).

„V Mexiku vydal Ignacio Altamirano román El Zarco (1901), v jehož postavě se mísí 

dobyvatel a pistolník.“ (str. 20 překladu)

Slovo Zarco bylo za účelem lepšího pochopení názvu románu vysvětleno takto:

v Mexiku znamená označení člověka (bělocha) s jasně modrýma očima.

Posledním příkladem, ve kterém jsme se rozhodli užít poznámku překladatele ve 

vysvětlivce pod čarou, je slovo flashback. Jelikož v české literární vědě je více než termín 

flashback užíváno termínu analepse a jelikož autorova definice tohoto slova (la presencia de 

hechos simultáneos) byla dle našeho názoru nedostatečná a odlišná od jeho pravého významu, 

rozhodli jsme se pro následující vysvětlení: 

„Pozn. překl.: V literární vědě se spíše než termínu flashback užívá termínu analepse. 

Analepse je možnost připomenutí předchozího děje v místě příběhu, kde se zrovna 

nacházíme.“ (str. 22 překladu).
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5.8 Syntaktické odlišnosti 

Největší syntaktickou odlišností, kterou jsme během překládání pozorovali, je zajisté 

rozdílné členění větných úseků. Zatímco ve španělském jazyce jsou souvětí velmi dlouhá a 

jedna věta častokrát zabírá celý odstavec, v jazyce českém – a zvláště v odborném funkčním 

stylu – bývají věty kratší. Proto jsme se v mnoha případech rozhodli pro rozdělení španělské 

věty na více vět českých. Opět zde uvádíme příklady tohoto dělení:

„ Surgen los grandes nombres que harán famosa esta literatura: el argentino Julio Cortázar, el 

uruguayo Juan Carlos Onetti, el paraguayo Roa Bastos, los mejicanos Juan Rulfo y Carlos 

Fuentes, y, hacia el año 1955, Gabriel García Márquez publica La Hojarasca.“ (str. 7 

originálu).

„Na scénu přichází velká jména, která proslaví hispanoamerickou literaturu – Argentinec 

Julio Cortázar, Uruguayec Juan Carlos Onetti, Paraguayec Roa Bastos a Juan Rulfo a Carlos 

Fuentes z Mexika. V roce 1955 vydává Gabriel García Márquez knihu Všechna špína světa 

(La Hojarasca).“ (str. 8 překladu).

„Las raíces de este tipo de literatura están en la novela antiesclavista de la Cuba del siglo XIX 

y su intención era de reflejar la lucha del proletariado, una clase que apenas existía en 

Continente.“ (str. 25 originálu).

„Kořeny tohoto literárního typu nacházíme v románech zaměřených proti otroctví, které se v 

19. století prosadily na Kubě. Jejich záměrem bylo reflektovat válku proletariátu, třídy, která 

byla na tomto kontinentu početně velmi slabá.“ (str. 20 překladu).

Další syntaktickou odlišností je občasné užití různých slovních druhů v obou jazycích, 

které nazýváme transpozice:

Náhrada adjektiva podstatným jménem:

„Facundo es un caudillo regional, «provinciano, bárbaro, valiente y audaz,» un gaucho, un 

cowboy de las pampas, que desprecia la vida de la ciudad.“ (str. 13 originálu)

„.Facundo je regionální vládce, krutý, odvážný a neohrožený venkovan, je to gaučo, kovboj 

z pampy, který opovrhuje městským životem.“ (str. 12 překladu).
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Náhrada adjektiva slovesem (s tím úzce souvisí polovětné vazby, v tomto případě v podstatě 

nahrazujeme participiální polovětnou vazbu souvětím souřadným):

„Enfermo de tuberculosis y con la muerte acechándole […]“ (str. 20 originálu).

„Onemocněl tuberkulózou a pronásledovaný smrtí […]“ (str. 16 překladu).

Posledním typem syntaktické odlišnosti obou textů, který chceme zmínit, je náhrada 

polovětné gerundiální vazby. Pozornost polovětným vazbám jsme věnovali již v oddíle 4.2 

Gramatika, syntax. Jednu z náhrad polovětné vazby jsme uvedli jíž o několik řádek výše, 

nyní uvedeme příklady náhrady vazby gerundiální: 

Náhrada gerundia indikativem přítomného času:

„„La Araucana, del español Alonso de Ercilla y Zúñiga, que se escribió durante la larga 

guerra contra los indios araucanos de Chile, tenía por finalidad realzar el valor de los 

epañoles, aunque destacando asimismo la fuerza y la nobleza de los oponentes indios.“ 

(str. 9 originálu).

„Hlavním záměrem knihy La Araucana od španělského autora Alonsa de Ercilla y Zúñiga 

bylo vyzdvihnout hodnotu španělského národa. Toto dílo, které autor psal během dlouhé 

války proti chilským indiánům kmene Araucana, ale zároveň zdůrazňuje i sílu a šlechetnost 

indiánských protivníků.“ (str. 10 překladu).

Náhrada gerundia indikativem minulého času:

„Vivió posteriormente en París y Madrid, marchándose a América enfermo y huyendo de 

honor de la guerra.“ (str. 18 originálu).

„Později žil v Paříži a v Madridu, poté se nemocný vrátil zpět do Ameriky, aby utekl před 

hrůzami války.“ (str. 15 překladu).
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6. Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo zprostředkovat českému čtenáři výběr z knihy 

Historia de la literatura hispanoamericana, kterou napsal autor Manuel Villar Raso, a 

následně analyzovat překlad v komentáři. Naší snahou bylo zprostředkovat čtenáři takový 

překlad, který by byl funkčně ekvivalentní vzhledem k textu originálu. Na paměti jsme měli 

především zachování žánrově-estetických norem, které se projevují užitím syntaxe a lexika. 

Vzhledem k velkému počtu jmen autorů a názvů jejich literárních děl jsme se snažili o co 

nejadekvátnější možný překlad.

Nejen překlad samotný, ale i stylistická analýza textu originálu a práce na dalších 

kapitolách komentáře nám umožnily zdokonalit se v překladatelské praxi a zároveň nám 

poskytly cenné zkušenosti v tomto oboru.
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