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Abstract: 

 

The main objective of this research is to study the affinities between Brazilian writer 

Graciliano Ramos (1892-1953) and French philosopher and writer Albert Camus (1913-

1961). More precisely, we tend to explores the reflections of camusian revolt in three 

Ramos´ prose works: Barren Lives (1938),  Anguish (1936) and São Bernardo (1933). 

The literary and philosophical direction of existentialism is outlined at the beginning of 

the thesis. Therefore, the first chapter is devoted to an explanation of Camusian 

existentialism and his philosophical concept of revolt, not only in his philosophical 

works, but also in his novels. The subsequent chapter focuses on the life and work of 

Graciliano Ramos. Thereafter the three aforementioned Ramos´ novels are analyzed in 

order to uncover in them motives of existentialism solitude, anguish, revolt against 

society ─ all of the more or less interlinked by the problem of incommunicability.  
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Úvod 

 Komparativní přístup ke studiu literatury s sebou nese riziko „přespříliš 

urputného hledání vzniklého dluhu, uloupené myšlenky, obrazu či slova půjčených na 

věčnou oplátku“,1 obzvláště pak v kontextu západní a latinskoamerické kultury 

pojímaných v tradiční dichotomii metropole a periferie. Diskurzu, který redukuje tvorbu 

latinskoamerických umělců na dílo svou podstatou parazitní, přiživující se na jiném, aniž 

k němu kdy přidává co vlastního,2 se chceme vyvarovat. Umělecké setkávání mezi 

francouzským spisovatelem a filozofem Albertem Camusem (1913–1960) a literátem ze 

severovýchodní Brazílie Gracilianem Ramosem (1892–1953) tedy nebudeme 

koncipovat jako pátrání po stopách přímého ovlivnění. Ostatně by nám k tomu scházel i 

přesvědčivý důvod: Camusův kontakt s Brazílií byl spíše pozdní – do Latinské Ameriky 

zavítal až v roce 1949 během své šestiměsíční cesty po jižní a severní části Nového světa. 

„Brazilský motiv“ se tak v jeho díle objevuje až v závěrečném textu sbírky Exil a 

království (L´Exil et le Royaume, 1957, česky 1965) s názvem Rašící kámen (La Pierre qui 

pousse). Příběh je zasazen do prostředí brazilského města Iguape, kam přijíždí 

francouzský inženýr d'Arrast vybudovat přehradu a seznamuje se s místními obyvateli. 

Svým činem, kdy z vlastní svobodné vůle, ze solidarity s bližním pomůže místnímu 

černošskému kuchaři splnit slib, který ten kdysi dal bohu výměnou za svou spásu, a 

nakládá na svá bedra padesátikilový kámen, je symbolickým překročením Camusova 

raného Mýtu o Sisyfovi (Le Mythe de Sisyphe, 1942, česky 1995). Alagoaský spisovatel 

Graciliano Ramos pak na adresu Alberta Camuse, jehož román Mor (La Peste, 1947, 

česky 1963) v roce 1950 na zakázku nakladatelství José Olympio překládal do 

portugalštiny, překvapivě pronesl, že jej francouzský autor nijak výrazněji nezaujal.3

 Cílem předkládané práce tak bude pokusit se v dílech obou spisovatelů vypátrat 

stopy názorového a uměleckého souznění, jakési styčné body jejich tvorby. Přesněji 

řečeno se budeme zabývat otázkou, do jaké míry je protagonistou Ramosových 

beletristických knih „člověk revoltující“ v camusovském pojetí (a jako stěžejní si 

s ohledem na náš cíl vybíráme jeho nejznámější prózy Vyprahlé životy (Vidas secas, 

1938, česky 1959), Úzkost (Angústia, 1936) a Statek São Bernardo (São Bernardo, 1934, 

česky 1983).  Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že nás otázka revolty bude 

                                                           
1 SANTIAGO, Silviano. 1978. Meziprostor latinskoamerického diskursu. In: Plav, 7/2012, s. 8 (přeložila 
Šárka Grauová). 
2 Ibidem.  
3 HOLANDA, Lourival. Sob o signo do silêncio. São Paulo: EDUSP, 1992, s. 17.  
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zajímat výhradně v pojetí, které Camus předkládá ve své slavné eseji z roku 1951, 

zaměříme se především na vzpouru Sisyfovu a specifickou tichou revoltu Camusova 

Cizince Meursaulta. Domníváme se, že postoj revolty se rýsuje již v těchto dílech a v 

Člověku revoltujícím pak Camus přidává jen nový, mnohem širší význam, kdy se z 

osobního odmítnutí stává všeobecná vzpoura, v níž se člověk bouří proti svému 

(absurdnímu) údělu ve jménu hodnoty, která ho přesahuje.4   

 Gracilianu Ramosovi přiřkla literární kritika několik přídomků: v souvislosti 

s Úzkostí o něm věhlasný brazilský literární historik Alfredo Bosi hovořil jako o 

existencialistovi avant la lettre,5 Statek São Bernardo pak alagoaskému spisovateli vynesl 

označení Dostojevského z tropů. Myšlenku revoltujícího hrdiny, jež ho spojuje 

s Albertem Camusem, na stránkách svých Dějin brazilské literatury rozvíjí italská 

brazilianistka, zesnulá členka Brazilské literární akademie (Academia Brasileira de 

Letras) Luciana Stegagno-Picchiová: 

„Protagonistou je vždycky člověk revoltující, jako moderní hrdinové Camusovi: 

 Graciliano s tímto francouzským autorem sdílí některé stylistické prostředky, zejména 

však pesimistický pohled na vztahy mezi lidmi. (…) Není to hrdina naturalistického 

románu, ani modelový revolucionář, jakého vykreslil Lima Barreto. Je to zhrzený 

samotář, který ve své bližní ani v sebe sama nevkládá sebemenší naděje.“6 

 Naše pátrání tak, zdá se, stojí na pevném podloží, již od začátku jsme si však 

vědomi, že smyslem této práce není dospět k objektivnímu konstatování o míře 

podobnosti: Camus existencialismus rozvíjí, svou vizí vytrvalé tvůrčí revolty kolem 

absurdního hrdiny staví hráz vůči všeprostupující absurditě. Graciliano Ramos ve svém 

díle existencialismus spíše předjímá, v jeho díle teprve raší existencialistické klíčky, 

stejně tak jako například v díle Dostojevského, s jehož tvorbou jej na několika místech 

srovnáme.           

  Struktura práce bude následující: v první části se zaměříme na stručné přiblížení 

osobnosti Alberta Camuse, tato kapitola tedy bude jakýmsi nástinem jeho filozoficko-

beletristické tvorby a přínosu k filozofii existence zároveň. Vzhledem k přítomnosti 

komparativního prvku, který tvoří gró naší práce, si tak nedáváme za cíl obsáhnout 

celou proměnu jeho filozofie. Ta by vydala na samostatnou práci. Z jeho děl se zaměříme  

                                                           
4
 CAMUS, Albert. Člověk revoltující. Praha: Český spisovatel, 1995, s. 25 (přeložila Kateřina Lukešová). 

5 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006. 43. vydání, s. 403. 
6
 STEGAGNO PICCHIOVÁ, Luciana. Dějiny brazilské literatury, Praha: Torst, 2007, s. 455. 
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 především na Mýtus o Sisyfovi, Cizince a Člověka revoltujícího – v těch všech je dle našeho 

soudu tematizován prvek revolty, vzpoury či rozchodu se společností a normami, které 

nám udává. V druhé části se pak budeme věnovat Gracilianu Ramosovi, zasadíme jeho 

životní dráhu a tvorbu do dobového historického a literárního kontextu – zde již ve 

srovnání s Camusem o něco podrobněji, neboť není v českém prostředí tak znám.  

 A konečně ve třetí části se již budeme plně věnovat komparativní analýze tří 

absurdních či revoltujících hrdinů Ramosových stěžejních děl: Fabianovi z Vyprahlých 

životů, Paulu Honóriovi ze Statku São Bernardo a Luísi Silvovi z Úzkosti. Po příbuznosti 

nebudeme pátrat jen v rovině tematiky a společných motivů, ale i v rovině formálních 

přístupů a pokusíme se najít příčiny takovéto afinity.  
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1. Albert Camus (1913–1960)  

1. 1. Existencialismus Alberta Camuse 

 Francouzský spisovatel Albert Camus, původem z alžírského Mondovi, jehož dílo 

se žánrově pohybuje od esejů a úvah po romány, dramatickou tvorbu či novinářské 

články, je jednou označován za existencialistu, jindy (a tak to činil on sám) za spisovatele 

a filozofa absurdity. Vzhledem ke svým kořenům, mládí strávenému ve slunném 

vyprahlém Alžírsku, zvláštnímu typu chudoby, kterou zde poznal, ale i tematice slunce, 

žáru a oslepení, jež tak často prostupuje jeho díly, bychom ho snad mohli považovat i za 

spisovatele středomořského. Byla to nejspíše právě alžírská zkušenost „života mezi 

sluncem a bídou,“7 co v něm probudilo vědomí tragičnosti lidského údělu: absurdnosti 

naší existence. Ta vyvěrá z neslučitelnosti mezi našimi touhami a skutečností, mezi 

omezenými možnostmi lidské racionality toužící po poznání a iracionálním světem, jenž 

se takovému poznání vzpírá.       

 Ostatně tzv. meridionální model, inspirovaný Středomořím jako prostorem 

setkávání a bratrské lásky a filozofií jeho dávných obyvatel ─ starých Řeků, jimž byla cizí 

„myšlenka naprostého protikladu mezi vinou a nevinností, úhrnná představa dějin jako 

boje dobra a zla“,8 se stává i celkovým východiskem Camusovy svébytné politicko-

filozofické koncepce, již tematizuje v Člověku revoltujícím z roku 1951.9 V tomto díle, jež 

                                                           
7 CAMUS, Albert. Rub a líc. 2002. Nejspíše právě zde si Camus uvědomil, že chudoba jde ruku v ruce se 
samotou, nedůvěrou v život. Ale na druhé straně je tu alžírská krajina se svojí magickou mocí v člověku 
probudit euforický pocit všemohoucnosti, nezměrný pocit hrdosti, že může vlastnit takovou krásu 
naprosto zadarmo.  
8 CAMUS, Albert. Člověk revoltující. op. cit, s. 37. 
9 „Ainsi, sous l’influence des aînés et au contact avec la réalité algérienne, se cristallisent chez Camus 
toutes les composantes de la future « pensée de Midi » ou de la « pensée solaire » dont le résumé 
apparaîtra au dernier chapitre de L’Homme révolté.“ In: BERÁNKOVÁ, Eva: Albert Camus et l'idéal de la 
Méditerranée, In: Radimská, J. (ed.) Opera Romanica 2 - Approche du texte, aspects méthodologiques en 
linguistique et en littérature. 1. vyd. 2001. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
s. 257-264.   V tomto ohledu Eva Beránková Voldřichová dále dodává: Středomoří není prostor svádějící k 
mystickému spojení duchovní povahy, pocit symbolického sblížení a setkání je tu povýtce tělesného rázu – 
lehké oblečení, nenucené chování a jakási vrozená potřeba svůdnosti, jež jsou chladným, odtažitým 
Seveřanům, zachumlaným v dlouhých kabátech tak pramálo srozumitelné: „Si elle ne facilite pas toujours 
une communion mystique, la Méditerranée reste un espace privilégié pour rapprocher les hommes. Tout y 
pousse à la rencontre: la légèreté des vêtements, la désinvolture dans le comportement, la volonté innée 
de séduire, tous ces petits détails incompréhensibles aux gens du Nord, « boutonnés jusqu’au cou », 
emmitouflés dans leurs longs manteaux, froids et distants.“ Cf. Ibidem.  
Zdánlivě banální charakteristiky meridionálního stylu života však v Camusově tvorbě vykrystalizovaly do 
svébytné politicko-filosofické koncepce, v níž Středomoří jako prostor setkávání a bratrské lásky pomáhá 
zmenšit vzdálenost mezi lidmi, a otupit tak ostří fanatismu: „Sur le plan politico-philosophique Camus 
semble distinguer les mêmes tendances. La Méditerranée, porteuse de la fraternité, réduit les distances, 
diminue les fanatismes. Tout comme le christianisme s’était jadis adouci grâce à l’héritage grec, Camus 
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můžeme číst jako varování před revoluční totalitou, před absolutním nihilismem, který v 

boji proti božskému řádu zbožští sám sebe, před historickým relativismem, který slibuje, 

že jednou přijde „konec dějin“ a s ním absolutní spravedlnost, dobro a jednota, Camus 

představuje etiku autentické revolty. Ta má základ ve společné lidské přirozenosti, jejíž 

podstatou je míra a mez. Svoboda má své meze všude, kde se nachází nějaká lidská 

bytost, přičemž tuto mez netvoří nic jiného než právo oné bytosti na revoltu, svobodu, 

kterou žádám pro všechny. 

To jsme ale předběhli celý myšlenkový cyklus, který Camus ve svém díle opíše, 

vraťme se tedy ještě pro chvíli na začátek: 

1. 2. Existencialismus 

 Existencialismus, významný filozofický směr 20. století, zahrnuje učení, která 

třebaže jsou značně odlišná,10 spojuje důraz na pojem lidské existence, chápané jako 

jedinečná, nezaměnitelná za cokoliv jiného. Ústředním tématem je lidská subjektivita ve 

smyslu prožívání vlastní existence.11 Člověk si sebe sama jako existenci často ani 

neuvědomuje, k tomu je nutné, aby se ocitl v mezní situaci (tj. tváří v tvář smrti). I proto 

v souladu s tradičními výklady vyplývá fascinace existenciálními tématy ze zkušenosti 

mezních situací druhé a částečně i první světové války a s rozvojem industriální 

společnosti, kdy se člověk stává pouhou součástkou v neosobní mašinérii politických a 

ideových hledisek. Existencialismus se tedy stal filozofickým proudem, který 

specifickým způsobem tlumočil situaci své doby. Jak ve své příspěvku uvádí sociolog 

Miloslav Petrusek s odkazem na slova Václava Černého, člověk druhé světové války, 

vstupující přes práh spalovací pece, 

 „(…) se neptá: Co jest? A je mu dokonce velmi jedno, zda je jsoucno povahy spíše 

 duchovní, nebo hmotné, nebo naopak; ptá se jen – ale bez otázky, otázkou je zde děs, 

 smrtelný děs, proč to malé konkrétní jsoucno, jímž je on, musí zemřít. Svoje existenční 

                                                                                                                                                                                     
propose le même remède au socialisme qui devrait rejeter définitivement tout militantisme doctrinaire 
relatif à l’Union soviétique, afin de se rapprocher du syndicalisme révolutionnaire, né de la « pensée 
libertaire des Français, des Espagnols et des Italiens.“ Cf. Ibidem. 
10

 Václav Černý na stránkách Prvního a druhého sešitu o existencialismu v úvodní části kapitoly o 
existencialistech předesílá, že „existencialismů je tolik, kolik je existencialistů.“ Cf. ČERNÝ, Václav. První a 
druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992. 
11

 Filozofický slovník, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1976, s. 130. 
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 prožitky málokdy objasňujeme reflexí, podobáme se dětem, kterým stačí žít,aniž sami 

 sebe vidí žít. Existenci si uvědomujeme nejostřeji v situacích limitních, mezních a řekl 

 bych klidně – obnažených.“12  

Jeho existenciální prožitek vyvěrá ze smrtelného děsu nad otázkou: „proč to malé 

konkrétní jsoucno musí zemřít?“13  Zvláště ve francouzském existencialismu bylo běžné 

uchylovat se při rozkrývání existenciálních stavů k jejich demonstraci prostřednictvím 

literárních zpracování. Tak to činil i Albert Camus, který je většině čtenářů znám jako 

jeden z hlavních představitelů tohoto směru. On sám se k němu však příliš nehlásil. Byl 

sice po určitou dobu přítelem dalšího slavného existencialisty Jeana-Paula Sartra, každý 

z nich se však ubíral zcela jinou ideovou cestou.14 

Ostatně Camus sám prohlašoval:  

 „Ne, nejsem existencialista. Sartre i já jsme vždy překvapeni, když si lidé naše 

 jména spojují.  Dokonce jednou hodláme uveřejnit menší inzerát, kde níže podepsaní 

 prohlásí, že spolu nemají nic společného a že odmítají uznávat jakékoli vzájemné 

 pohledávky.“15 

Ač Camus přímou příslušnost ke směru popírá, za existencialistu sui generis jej 

považovat můžeme.16 Jeho styl je jiný, s existencialisty však sdílí shodný způsob, jímž se 

vědomí dotazuje světa, a ostatně filozofický koncept člověka vrženého do světa,17 na 

kterém staví, je par excellence existencialistický:  

                                                           
12 ČERNÝ, Václav. Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon. 1993. s. 568, Apud: PETRUSEK, Miloslav. 
Existencialismus a sociologie: velké míjení a pozdní setkávání. Lidé města. 2011, roč. 13, č. 3, s. 360. 
13 Ibidem.  
14

 Oproti Sartrovi, který je „myslitel resentimentu vůči danosti,“ je Camus nepoměrně více myslitelem 
vděčnosti vůči světu: „šlo [mu] především o úděl člověka s podstatnou starostí – jak žít? Proti Sartrově 
zálibě v absolutnu preferoval umění žít.“Cf. Ibidem. 
15 CAMUS, Albert. Les Nouvelles littéraires, 1945. č. 954. Apud BERÁNKOVÁ, Eva. Doslov k Mýtu o Sisyfovi 
In: CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Praha: Garamond. 2006. Vydání Člověka revoltujícího (L´homme 
revolté, 1951), v němž Camus vyjádřil řadu výhrad k marxismu a ideji revoluce, se ukáže jako zásadní 
okamžik jejich filozoficko-politického střetávání a po prudké polemice se nakonec se Sartrem rozchází. 
„Ve století požíraném dějinami zde Camus odhaluje nebezpečí skutečnosti, která by byla zcela vydaná na 
pospas dějinám, a nebezpečí takového lidstva, jehož tvářlivost by neměla žádné meze. Sartre obětoval 
přátelství dějinám a učinil z nenávisti dominantní vášeň: Camus říká, že je třeba něco z přátelství 
samotného uchovat, zachránit. Je to myslitel mezí a hloubku jeho odvahy jsme dosud nedocenili.“ Cf. 
FINKIELKRAUT, Alain. Nové čtení Alberta Camuse. Rozhovor s Alainem Finkielkrautem a Olivierem 
Toddem. Bernard Fauconier. A2 [online]. 2006, č. 39, [cit. 2013-05-16]. Dostupné z < 
http://www.advojka.cz/archiv/2006/39/nove-cteni-alberta-camuse>  
16 JAMEK, Václav. Sisyfova cesta za štěstím – Albert Camus spisovatel. In: LOUŽEK, Marek. (ed.) Albert 
Camus: padesát let od úmrtí: sborník textů. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010, s. 19-20. 
17

 Koncept Martina Heideggera, člověk je ve světě opuštěn a ztracen, neboť byl do něj vržen bez důvodu.  
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 „(…) přicházíme na svět, aniž jsme tázáni, zda vůbec chceme, aniž se nás kdokoliv ptá, 

 jakým  rodičům chceme patřit a na který kontinent či do kterého koutu světa máme být 

 usazeni. To je  přece vskutku absurdní – nemít ani elementární právo vyjádřit se ke 

 svému pobývání na světě, stejně jako je absurdní nás – jako jediné – vědomím 

 smrtelnosti. Nejen, že zde nejsme dobrovolně, ale my ani dobrovolně na světě 

 nemůžeme setrvat. A přece – a zde do hry vstupuje Camus – jediné, co dobrovolně 

 můžeme udělat, je ze světa odejít, nikým nenuceni a nikým nekázáni, nebo se vzbouřit.“18 

Jak podotýká Václav Černý, člověk zakoušející absurditu své existence před ní 

může buď utéct, nebo se jí postavit. Tyto dvě možnosti tvoří (v hrubých obrysech) dvě 

dominantní linie Camusova „absurdního“ a „revoltujícího“ období. Ač v jeho pojetí 

získaly nový rozměr další klíčové existencialistické pojmy, jakými jsou lidská existence, 

autenticita, mezní situace, smrt, absurdita, nejvlastnější přínos tohoto francouzského 

spisovatele filozofii existence spočívá ─ slovy filozofa Jana Pavlíka ─ „v nalezení 

nejpoctivějšího možného způsobu, jakým ve světské perspektivě pouhého bytí, které 

nemůže spoléhat na žádnou milost, odpovědět na otázku po jeho smyslu.“19  

 Camus na rozdíl od Sartra není popíračem Boha, naprosto nic od něj nečeká, ale 

přistupuje k němu bez záště. Na rozdíl od ostatních, kteří na jeho uprázdněné místo 

postaví člověka, Camus takovému velikášství nepodléhá, tuší, že jeho člověk si bude 

muset poradit sám podle svých chatrných možností.20  

1. 3. Sisyfova vzpoura 

 Camus svá díla dlouhodobě plánoval v podobě cyklů věnovaných vždy jednomu 

centrálnímu tématu, které bylo odděleně ztvárňováno několika žánry. Vypadá to, jako by 

„nebyl schopen projevit všechny své kvality zároveň, plně a bez rozporu.“21 Tak jako u 

celé řady dalších představitelů existenciálního myšlení se i v jeho tvorbě prolíná filozofie 

s beletrií, stejně jako Heidegger v pozdním období své tvorby či Gabriel Marcel soudí, že 

                                                           
18

 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. 1992. s. 23. 
19 A dodává, že ač Camusovo stanovisko bylo ateistické, jeho morálka je v podstatě křesťanská. Cf. PAVLÍK, 
JÁN. Camus versus absurdno. In: LOUŽEK, Marek. (ed.) Albert Camus: padesát let od úmrtí: sborník textů. 
Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010, s. 47. 
20 JAMEK, Václav, op. cit., s. 22. 
21 Taková zásobárna, v níž si uchovával „načaté“ myšlenky, se nám dochovala i v hmatatelné formě v 
podobě třísvazkových Zápisníků (Carnets), jakéhosi tvůrčího deníku či „náčtrníku“, který si Camus vedl 
mezi lety 1935 a 1959. Cf. Ibidem. 
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filozofie stojí svou metodou poznání blíže k umění než ke vědě.22 Camusovy romány 

proto můžeme číst jako filozofii v obrazech. Prvnímu tematickému cyklu absurdna je 

věnován jeden román: Cizinec (L´Étranger, 1942, česky 1947), jeden esej: Mýtus o 

Sisyfovi, (Le Mythe de Sisyphe, 1942, česky 1995) a dvě divadelní hry: Nedorozumění (Le 

Malentendu, 1944, česky 1968) a Caligula (Caligula, 1945, česky 1964).23 Jak předesílá 

Eva Voldřichová-Beránková, základním traumatem, od něhož se odvíjí celý spisovatelův 

tvůrčí svět, je otázka smrti: Jak mám žít a jak se chovat s vědomím, že moje existence 

může kdykoli náhle skončit? Jaké myšlenky, cíle a hodnoty vůbec obstojí tváří v tvář 

smrti?24 Smrt je pro Camuse impulsem k permanentní metodické skepsi, k neustálému 

zpochybňování všeho. Stává se jeho geniem malignem25 ─ obdobným, jaký pronásledoval 

Descartesa, kterého Camus tolik obdivoval. Jestliže zakladatel novověké racionalistické 

filosofie proti silám chaosu a omylu postaví myslící lidský subjekt, Camus pak proti smrti 

vzpouru, kterou bude tematizovat v různých žánrových výrazech.26   

 V Mýtu o Sisyfovi hledá odpověď na otázku, jak žít s bezprostředním vědomím 

absurdity. Pojem absurdita byl již zmíněn několikrát, je tedy načase tento koncept 

upřesnit a vyložit jej tak, jak jej chápe Camus. Absurdno neexistuje samo o sobě, pramení 

ze vztahu mezi člověkem a světem: „absurdno se rodí z tohoto rozporu mezi lidským 

voláním a nerozumným mlčením světa“.27 Lidský rozum touží po pochopení, sjednocení 

světa a ukotvení znalostí, kterými by si svět osvojil, ale jediná věc, kterou svět rozumu 

předkládá, je nekonečné množství prožitých situací, které jakýkoli smysl zdánlivě 

                                                           
22 Václav Jamek takovou jednotu filozofie a umění, „pohyb od reflexe k básnické intuici a naopak“, nazývá 
dvojdomostí, Václav Černý pak používá obdobný výraz: hovoří od dvojnosti. K tomu Eva Voldřichová 
Beránková dodává, že „tehdejší a do jisté míry i dnešní francouzské příručky hovoří o existencialismu 
nikoliv jako o konkrétním hnutí nebo filozofické škole s jasně vymezeným program, která by se snažila 
vytvořit odosobněný, abstraktní a všeobecně platný výkladový systém, ale spíše jako o velké literární 
rodině či souboru specifických témat, jež poznamenala období mezi roky 1945 a 1955. Cf. VOLDŘICHOVÁ- 
-BERÁNKOVÁ, Eva. Doslov k Mýtu o Sisyfovi. In: CAMUS, Albert, Mýtus o Sisyfovi. 2. vyd. Praha: Garamond. 
2006. 
23 Jak upozorňuje Václav Jamek, Camusova románová tvorba je z obou stran rámována nedokončenými 
díly: Šťastnou smrtí (La Mort Heureuse, 1971, česky 2006), „kompozičně a stylově tak rozháránou, že 
nejspíše dokončit ani nešla“ (některé motivy však zužitkoval v Cizinci), a autobiograficky laděným První 
člověkem (Le Premier Homme, vydáno posmrtně 1994, česky 1995). Cf. JAMEK, Václav, op.cit. s. 24 -25. 
24 VOLDŘICHOVÁ-BERÁNKOVÁ, Eva. op. cit.  
25 Personifikace všeho, co člověka mate, uvádí jej v omyl a zakrývá jeho očím skutečný svět. 
26 Ibidem.  
27„Vu c i jeho touze po evidenci a jednote  zu sta va  sve t chaoticky . V tom nepr ekonatelne m protikladu zakous í  
svou nezrus itelnou omezenost, konec nost a bezdu vodnost. Jeho svazek se sve tem, ktery  mu sta le unika : 
toť ona absurdita, na ní z  se rovnou me rou podí lí  c love k i sve t.” Cf. CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. 2. vyd. 
Praha: Garamond, 2006, s. 31. 
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postrádají.28 Absurdno je zároveň tím jediným spojením mezi člověkem a světem: 

„stmeluje je k sobě tak, jak pouze nenávist dokáže připoutat bytosti.“29 Absurdnost své 

existence si člověk uvědomuje až v okamžiku, kdy je vytržen z koloběhu každodenního 

života, v němž je redukován na pouhého vykonavatele mechanických bezsmyslných 

úkonů: 

 „Stává se, že se kulisy zbortí. Vstát, tramvaj, čtyři hodiny v kanceláři nebo v 

 továrně, jídlo, tramvaj, čtyři hodiny v práci, jídlo, spánek a tento rytmus se 

 opakuje v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, většinu doby se 

 tomu lidé snadno podřizují. Ale stačí, aby se jednoho dne ozvalo ,proč‘ a začíná 

 ono znechucení poznamenané údivem. “30  

 Ve chvíli, kdy si člověk tuto absenci smyslu uvědomí, se dostává do izolace, 

existenciální román je proto vždy příběhem lidí životu odcizených, zbloudilých, 

nepřizpůsobivých. Dle Camuse je však nutné, aby člověk v tomto drásajícím stavu 

vědomí, kdy zakouší pocit absurdity, vytrval a nesnažil se najít útěchu ve světě falešných 

iluzí a nadějí. Neboť jen v okamžiku uvědomění si své situace „se člověku dostává 

vysvobození, neboť je zbaven iluzí, ideologických, dogmatických principů, které by 

chtěly sjednocovat a tím pádem definovat skutečnost.“31 Zní to paradoxně, ale člověk 

musí absurditě přitakat a zároveň se jí vytrvale vzpírat. Pokud by totiž zvolil dobrovolný 

odchod z tohoto světa, neznamenalo by to nic jiného než uznání, že tento svět žádný 

smysl nemá a nemůže být uspokojivý, což vede k vítězství absurdna nad člověkem. 

Sebevraždou se totiž ruší jedna ze součástí absurdního vztahu mezi světem a člověkem: 

vědomí – to nejcennější, co člověk má. Řešením by nebyl ani „skok do protirozumové 

víry“,32 což není nic jiného než totální odmítnutí sebe sama, totální závislost. Z Camusova 

hlediska by to znamenalo vzdát se daru rozumu, který je sice danajským darem, neboť 

právě rozum nám odhaluje absurditu naší existence, avšak pokud bychom se jej vzdali, 

bylo by to zmrzačení naší přirozenosti, jen díky němu je člověk člověkem.33  

                                                           
28 Prague Writers Festival.  Albert Camus: Prostě rebel. [online]. 2013. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 
<http://www.pwf.cz/archivy/autori/albert-camus/cz/> 
29 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. 2006. s. 36.  
30 Ibidem, s. 27. 
31 Prague Writers Festival.  Albert Camus: Prostě rebel. [online]. 2013. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 
<http://www.pwf.cz/archivy/autori/albert-camus/cz/> 
32 PAVLÍK, JÁN, op. cit., s. 46-47. 
33 Ibidem. 
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 Absurdna se nelze zbavit, naopak je třeba jej akceptovat, protože jedině jeho 

přijetím mizí jeho moc nad naší existencí. Jestliže absurdno samo o sobě neexistuje a 

rodí se teprve z touhy člověka po ztraceném řádu, pak v sobě člověk tuto touhu musí 

potlačit, a absurdno se rozplyne. Tento postulát ztělesňuje svým jednáním mytický 

zakladatel města Korintu, lstivý král Sisyfos. Ten byl pro svou lest odsouzen věčně válet 

do kopce ohromný balvan, který sotva jej dotlačí nahoru, hned zase sklouzne zpět. 

Bohové se totiž domnívali, „ne zcela bezdůvodně, že neexistuje strašlivější trest než 

zbytečná a beznadějná práce.“34 Pro Camuse je Sisyfos klasickým absurdním hrdinou, a 

to „jak pro své vášně, tak pro svá muka.“35 Bylo to jeho pohrdání bohy a láska k životu, co 

přivodilo jeho zatracení. Sisyfos jej nejvíce zajímá v okamžiku, kdy vydechne od námahy 

a sestoupí na planinu za balvanem, který se skutálel dolů, kdy  

 „nabírá dech a promýšlí svou existenci, učí se rozumět své absurdní svobodě. Ví, že jeho 

 osud patří jen jemu, že skála je jeho věcí a peklo přítomnosti jeho říší. A chápe, že jeho 

 trýzeň je vyvažována revoltou proti bohům a láskou k životu.“36 

 V ten okamžik totiž nastává „hodina uvědomění“ – akceptuje jej jako 

nezvratitelný fakt a zbavuje se tak jeho moci nad sebou. Stává se tak silnějším než 

balvan, který musí tlačit stále nahoru, je „nadřazeným bohům, kteří tento trest na něj 

uložili, ví, že on je více než jeho osud.“37 

1. 4. Meursaultova vzpoura proti „přirozeného řádu“ světa: Camusův život v 

pravdě 

 „Nejvlastnějším Camusovým přínosem je tedy nalezení způsobů, jimiž může 

člověk autenticky čelit absurdní situaci.“ To, co nám Camus doporučuje v první řadě, je 

žít v pravdě, třebaže je nesnesitelná, nezakrývat absurditu naší existence a neobnovovat 

ztracené iluze, vykročit do života bez abstraktních ideologických berliček. Uměleckou 

formu, kterou si pro toto poselství ve svém Cizinci (L´Étranger, 1942), jenž měl původně  

                                                           
34 CAMUS, Albert. op. cit. 2006, s. 161. 

35 Ibidem. 
36 JANKE, W. 1995. Filozofie existence. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 93. 
37„(…) naprosto přijímá, ale současně naprosto pohrdá. Navěky bude válet kámen, a s tím souhlasí, ale nic 
ho nepřinutí, aby souhlasil s tím, že si svého osudu zasloužil a že tento osud je rozumný (…)“ Cf. ČERNÝ, 
Václav. op. cit., 1992. s. 23. 
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 nést příznačný podtitul Svobodný člověk, vybírá, je „kontrastní zobrazení.“38  

 Hlavní postava a vypravěč, úředník Mersault, představuje „odpornou bytost, 

nevybavenou elementárními lidskými city.“39 Jak napovídá samotný knižní titul, 

Meursault je cizincem mezi lidmi, nesnaží se jim připodobnit, vůči vnějšímu světu 

zůstává netečný, rezignovaný, nehledě na životní události, které jej potkávají: není 

schopen projevit očekávaný smutek nad ztrátou své matky, vztah s bývalou kolegyní 

Marií se nedá označit jinak než veskrze povrchní. Nemiluje ji, ale klidně by si ji vzal za 

ženu – je to totiž v podstatě jedno. Meursault není schopen silné emocionální odezvy, ba 

co víc, není ani ochoten ji předstírat, neboť ta je pouhým produktem mezilidsky 

dohodnutého.40 (A tuto linii mějme na paměti, protože právě ona bude konstitutivní pro 

naše srovnání s hrdinou Vyprahlých životů Fabiánem). A to se mu také stane osudným. 

Není pochyb, že to byl Meursault, kdo stiskl spoušť a zastřelil na pláži jednoho Araba ─ 

zřejmě pod vlivem slunečního žáru, ale bez zvláštního motivu, nesmyslně. Při 

závěrečném soudním přelíčení se však jako tou nejvíce přitěžující skutečností ukáže 

skutečnost, že neplakal na matčině pohřbu, že si nad její rakví zapálil cigaretu. Hlavní 

hrdina zkrátka nemá zájem citovou sebevýchovou se v sobě pokoušet roznítit city, které 

mu ve srovnání s jeho okolím scházejí: „Meursault je natolik věrný sobě, že přijímá 

odpovědnost za čin, který nebyl řízen jeho vůlí, nýbrž vzešel z determinace jeho 

tělesných reakcí nesmyslnou přírodou.“41 V mezní situaci nelže a nic nepředstírá, 

třebaže by mu to za daných okolnosti určitě zachránilo život: „Na snahu společnosti, aby 

byl alespoň před smrtí uveden do souladu s jejími normami, odpovídá revoltou. Odmítá 

se zříci sebe sama, pochopí, že byl šťasten, že je šťasten dosud.“42  

                                                           
38 „To, že se Meursault nepateticky a zcela samozřejmě drží pravdy, z něj činí lidskou bytost, přestože 
všemi svými ostatními rysy patří spíš mezi živočichy, a možná ještě níž, přiznáme-li zvířatům cítění, právě 
tento kontrast nám umožňuje zkoumat neoddělitelnost pravdy a lidství hlouběji, než kdyby byl 
antropogenní význam pravdy zobrazen na konání nějakého všestranně ctnostného hrdiny.“ Cf. PAVLÍK, 
JÁN, op. cit., s. 46-47. 
39 Ibidem.  
40 Ibidem, s. 48. 
41 Ibidem, s. 48. 
42 VESELÝ, J. 1998. Osudové křižovatky Alberta Camuse. In: CAMUS, Albert. Cizinec. Praha: Odeon, 1998, s. 
114. 
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2. Graciliano Ramos (1892–1953) 

Brazilský spisovatel Graciliano Ramos je českému publiku znám především jako 

autor románu Vyprahlé životy (Vidas secas, 1938, česky 1959) – snad nejznámějšího díla 

velkého narativního cyklu sucha, jehož autoři si jako základ své literární stylizace 

vybírají životní podmínky vyprahlého vnitrozemí severovýchodní Brazílie, tzv. sertãa.43 

V administrativním dělení země odpovídá sertãu termín mnohoúhelník sucha – oblast o 

rozloze více než 900 000 kilometrů čtverečních, již tvoří především vnitrozemská část 

států Sergipe, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte a Alagoas, odkud 

Graciliano Ramos pocházel. Je to 

  „země dobytka, plantáží, osamělých dvorců i osamělých srdcí, země, kde se 

 z hojnosti a bohatství přechází naráz do nejhorší bídy, země, kde se dosud a velmi  často 

 setkáváme s primitivností, která zde však neznamená rajskou nevědomost a 

 blažený život v přírodě, nýbrž nerovný zápas bezbranného člověka, jednou s přírodou, 

 podruhé se zaostalostí. A právě tato oblast výrazně ovlivnila základní rysy lidské i 

 umělecké osobnosti Ramosovy.“44 

Sertão tedy nepředstavuje specifický prostor pouze geograficky, ale i kulturně a 

sociálně, jeho obyvatelé jsou během periodicky přicházejících vln sucha nuceni putovat 

za příznivějšími životními podmínkami směrem k pobřeží s třtinovými plantážemi, 

městem a mořem.45 Právě takové putování čtyřčlenné rodiny tzv. retirantes46, nabývající 

rozměrů zápasu s nespravedlivě „feudálním“ společenským řádem a krutou přírodou, 

Ramos líčí ve Vyprahlých životech, svém nejslavnějším díle. 

2. 1. Generace třicátých let 

Do velkého literárního světa se alagoaskému spisovateli podaří vstoupit až ve 

třicátých letech, a uvážíme-li, že v okamžiku, kdy vychází jeho prvotina Caetéové (Caetés, 

1933) je mu již jednačtyřicet let, je to poměrně pozdě.47 Ramosův první román se navíc 

                                                           
43 STEGAGNO PICCHIOVÁ, Luciana, op. cit., s. 317. 
44 Předmluva k českému vydání Vyprahlých životů. Cf. HAVLÍNOVÁ, Vlasta. Několik poznámek o autorovi 
„Vyprahlých životů“. In: RAMOS, Graciliano. Vyprahlé životy. Praha: SNKLHU, 1959. 
45 STEGAGNO PICCHIOVÁ, Luciana, op. cit., s. 317. 
46

 Tzv. retirante je „člověk, který se jako jednotlivec nebo součást větší skupiny na útěku před suchem 
(seca) vydává z vyprahlých oblastí severovýchodního sertãa do krajů s dostatkem vody.“ Cf. Ibidem, s. 643. 
47 O to víc, vezmeme-li v úvahu, že jej literatura lákala prakticky od dětství, kdy na stránkách školního 
časopisu Rozbřesk (O Dilúculo), vydávaném dvakrát měsíčně internátní školou ve Viçose, publikoval své 
první povídky a doma si potají psal básně. Dodejme, že jeho vstup do literárního světa kuriózním 
způsobem „zpozdila“ i zapomnětlivost nakladatele Schmidta. Ramos mu rukopis Caetéů předal již v roce 
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nesetkal s příliš kladným přijetím, Caetéům byla vytýkána přehnaná pitoresknost ve 

smyslu nefunkčního, na hlavní zápletku jen uměle naroubovaného zobrazení místního a 

dobového koloritu,48 typický nešvar nezralé regionalistické prózy, a „přílišná inspirace“ 

Portugalcem Eçou de Queirósem.  Uznání mu přinesl až druhý román: Statek São 

Bernardo (1934, česky 1983 v překladu Pavly Lidmilové), který vyšel v nakladatelství 

Ariel a na němž autor pracoval od roku 1932. Psychologický román, v němž slovy 

dobové kritiky z pera Álvara Linse (1912–1970) „stvořil a oživil postavu Paula Honória a 

Madaleny,“49 literární recenzenti přirovnávali ke vstupnímu vízu do brazilské literatury. 

Předcházející Caetéové byli ve srovnání s ním spíše jen neurčitým příslibem.  

 Třicátá léta dvacátého století jsou v brazilské literatuře obdobím, kdy dozrávají 

plody modernistického hnutí z let dvacátých, kdy „panestetickou euforii raného 

modernismu“50 vystřídá etapa „ideového přehodnocování a nové politické a sociální 

angažovanostiů.“51 Ramos se po boku takových jmen, jako José Américo de Almeida, 

Rachel de Queirósová, José Lins do Rego či Jorge Amado (ten v roce 1934 dokonce označí 

Statek São Bernardo za nejlepší román, jaký vyšel za uplynulých dvanáct měsíců), stává 

jedním z hlavních představitelů tzv. romance dos anos 30. Román třicátých let se 

vyznačoval obnoveným zaostřením na společenské prostředí, krajinu a politické otázky. 

Co bylo jeho hybnou silou, se však postupem času ukazovalo zároveň i jako slabina, jak 

upozorňuje Antonio Candido, jen málokterému spisovateli se totiž podařilo ve svém díle 

vytvořit postavu tak lidskou, aby byla nadřazena faktorům zápletky.52 Příkladem autora, 

kterému se toto úskalí překonat podařilo, byl podle Candida právě Graciliano Ramos a 

                                                                                                                                                                                     
1930, víceméně definitivní verze byla hotová již v roce 1926, on ale román nechal tři roky zapomenutý 
v kapse kabátu. Cf. Faccioli, Valentim: Um homem bruto da terra: biografia intelectual. In: BOSI, Alfredo 
(ed.): Graciliano Ramos. São Paulo: Ática, 1987. s. 36. 
48 BUENO, Luís. Graciliano Ramos - Acima do outro: Caetés. In: Bueno, Luís. Uma história do romance de  
30. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009. V Caetéech Ramos vypráví o cizoložném vztahu 
zaměstnance obchodní firmy Joãa Valéria s manželkou nadřízeného. Ten poté, co se prostřednictvím 
anonymního udání dozví o ženině nevěře, spáchá sebevraždu. Paralelně se vsak odvíjí druhá, možná 
důležitější linie příběhu, vedená Joãovou snahou sepsat historii původního indiánského kmene Caetéů, 
kterému v roce 1556 údajně padl za oběť i první brazilský biskup Dom Pedro Fernandes Sardinha. 
49

 Ibidem. 
50

 Katalyzátorem brazilského modernismu, jímž „vyvrcholily a nabyly veřejného rázu nové estetické, 
stylové a výrazové pokusy“ se v roce 1922 stal sãopaulský Týden moderního umění (Semana da Arte 
Moderna), „kterým se již dlouhodobější proces stává vědomým okamžikem revoluční střídy a nikoli 
mírumilovného proměňování osob a generací u kormidla národní inteligence.“ STEGAGNO PICCHIOVÁ, 
Luciana, op. cit., s. 443. 
51 Ibidem.  
52 CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945 (panorama para estrangeiro). In: Candido, 
Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 7. ed., São Paulo: Nacional, 1985. 
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výše zmíněný psychologický román z roku 1934.53 

2. 2. Graciliano Ramos – pár životopisných údajů 

Graciliano Ramos se narodil v roce 1892 v městečku Quebrângulo ve státě 

Alagoas na severovýchodě Brazílie jako nejstarší ze šestnácti dětí. Svou první povídku s 

názvem Žebráček (O Pequeno Pedinte) budoucí spisovatel publikoval na stránkách 

časopisu Rozbřesk (O Dilúculo) v necelých dvanácti letech.54 Ve svých pamětech se však 

Ramos přiznává, že ještě v devíti letech neuměl číst ani psát: svérázné výchovné metody 

mulatky Marie, která vyučování prokládala tělesnými tresty, nuceným čištěním uší a 

ranami rákoskou, vytvořily v jeho očích ze školy místo, kde se „dětská duše uzamykala 

před světem.“55  

Ke knihám jej přivedlo jakési smyslové uhranutí, fascinace zvukovou stránkou 

slova podobná té, kterou prožívá starší z Fabiánových synů ve Vyprahlých životech. Tu 

navíc umocnily periodicky se opakující problémy s očima, které jej v dětství na několik 

měsíců připravily o zrak a znásobily tak jeho osamělost:56 Ve svém autobiografickém 

Dětství (Infância, 1945) vzpomíná, že pro něj „(k)aždý zvuk získával smysl. Kroky 

prozrazovaly, kdo přichází, jako by s ním splynuly: řekl bych, že nabývaly výrazu, tvaru, 

a já jsem už zdálky věděl, zda dotyční přicházejí rozrušeni, či s klidem.“57 „V té temnotě 

jsem si uvědomil, jak obrovský význam slova mají.“58  

Od roku 1905, kdy nastoupil na střední školu Colégio Quinze do Maio, se pokouší 

příležitostně publikovat v místních Viçoských ozvěnách (Echo Viçosense). Pod 

pseudonymy Soares de Almeida Cunha, Soeiro Lobato či Feliciano de Olivença pak 

skládá poezii, nejčastěji parnasistního ladění s vycizelovanou metrikou a rýmem v duchu 

tehdejších vzorů Olava Bilaca a Alberta de Oliveiry, či milostnou poezii v první osobě. V 

roce 1914 se z provinčního městečka vydává do Rio de Janeira, k útěku z domova jej 

přimějí nejenom otcovy námitky vůči Gracilianovu vztahu s chudou švadlenou, ale také 

jeho znechucení nad prací v obchodě: „nechci dělat takovou práci, to se radši nechám 

                                                           
53 Ibidem. 
54 FACCIOLI, Valentim. Um homem bruto da terra: biografia intelectual. In: BOSI, Alfredo (ed.): Graciliano 
Ramos. São Paulo: Ática, 1987. s. 24. 
55 Ibidem, s. 25. 
56 Ibidem, s. 26. 
57

 „(…) todos os sons adquiriram sentido. Os passos revelavam as criaturas, quási se confudiam com elas: 
para bem dizer, tihnam forma, feições, e era me possível saber de longe se estavam zangados ou 
satisfeito.“ Cf. RAMOS, Graciliano. Infância. Rio de Janeiro: Livraria José Olympío Editora, 1953, s. 135. 
(překlad vlastní). 
58

 „Na escuridão percebi o valor enorme das palavras.” Cf. Ibidem, s. 134 (překlad vlastní). 
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uštknout hadem.“59 V tehdejším hlavním městě se živí jako pomocný korektor 

v novinách. Když už se před ním konečně otevírá perspektiva publikovat své vlastní 

texty v největším deníku celé Brazílie Gazeta de Notícias, přichází z domova zdrcující 

zpráva o epidemii dýmějového moru, jíž během jediného dne padají za oběť hned tři 

jeho sourozenci. A Graciliano jede zpět domů.  

V rozhovoru z roku 1943 shrnul léta po návratu do rodného státu lakonicky:  

 „(…) na konci roku 1915 jsem se vrátil do Palmeiry dos Índios. Stal se ze mě 

 obchodník, oženil jsem se, vydělal nějaké peníze, o které jsem zase přišel, ovdověl jsem, 

 znovu se oženil, pořídil si děti, zvolili mne starostou a poslal jsem dvě zprávy 

 guvernérovi. Když si Schmidt  jednu z nich přečetl, napadlo ho, že bych třeba mohl mít 

 nějaký nevydaný román a že by ho chtěl publikovat. Román skutečně existoval. Sepsal 

 jsem ho v roce 1926 a ve třiatřicátém  vyšel.“60     

 Povinnosti vyplývající z úřednické funkce vytáhnou neznámého, byť 

respektovaného provinčního autora do středu zájmu celé země. V roce 1929 však i na 

Brazílii začínají doléhat první příznaky velké hospodářské krize. Třebaže se Ramosovi 

na radnici podaří ještě zhruba o polovinu zvýšit výběr daní, následujícího roku své 

působení raději dobrovolně ukončuje. Zavírá rodinný obchod s látkami, poplatí dluhy a 

v březnu roku 1930 odchází do hlavního města Alagoasu Maceió. Tam na něj čeká místo 

ředitele Tiskové kanceláře a rovněž první příležitost žít v prostředí intelektuálů a 

umělců, již se později výrazně zapíší do historie literatury brazilského Severovýchodu: 

v Maceió se seznámí se spisovatelem Josém Linsem do Regem (1901–1957), Rachel 

Queirozovou (1910–2003), literárním kritikem a novinářem Valdemarem Cavalcantim 

(1912–1982) a dalšími.61 

                                                           
59 FACCIOLI, Valentim. op. cit. s. 33. 
60 Ibidem. s. 36. Editor a básník Augusto Frederico Schmidt správně odhadl, že se za vytříbeným stylem 
skrývá velký literární talent, a tak si na alagoaském spisovateli text vyžádal a v roce 1933 jej vydal. 
Existuje však i jiná verze: Schmidt se mohl o Ramosových románech dozvědět prostřednictvím kreslíře 
Santa Rosy a spisovatele Josého América de Almeidy. Cf. MORAES NETO, Geneton. Dossiê Moscou. São 
Paulo: Geração Editorial, 2004, s. 65. 
61 Společně vydávali například týdeník Novidade, kam přispíval i Ramos. Zakládali různé formální i 
neformální instituce, jednou z nich byla např. Liga contra o Empréstimo do Livro, která se snažila 
podporovat nejenom čtenářskou gramotnost, ale současně se snažila návštěvníkům knihoven vštípit zvyk, 
aby vypůjčené knihy pak také vraceli. „Chtěli jsme vidět, co se děje a co se bude dít, ne v Maceió, ne 
v Alagoasu, ale v Brazílii, ve světě. Nejenon v literatuře, umění, vědě, ale ve světě.“ Cf. FACCIOLI, Valentim. 
op. cit. s. 44.  
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 V roce 1930, kdy se v severovýchodním státě Paraíba schyluje ke státnímu 

převratu, píše Ramos své ženě Heloíse dopis, v němž za jedinou revoluci nadneseně 

označuje tu, kterou vyvolá vydání jeho románu Caetéové. Nevěří, že nějaká revoluce 

vůbec bude, natož že přepíše politickou mapu celé Brazilské federativní republiky a 

vynese do čela země Getúlia Vargase, jenž po prvotní snaze o demokracii nastolí 

fašistickou diktaturu Nového státu (Estado Novo). S ohledem na události se 

GracilianoRamos nakonec vzdává funkce ředitele Tiskové kanceláře a odchází do 

městečka Palmeiry dos Índios. 

 V roce 1932 vážně onemocní a ocitá se bez práce, bez peněz. Jakousi formou 

arteterapie se mu stame práce na Statku São Bernardo. V polovině třicátých let se rovněž 

rapidně zhoršila vnitropolitická situace: politická scéna se polarizuje a v červenci 1935 

byla – údajně z obav před chystajícím se povstáním – zakázána protifašistická Národně 

osvobozenecká aliance, jejímž byl Ramos členem. Jsou pozatýkány tisíce lidí. Začíná se 

roztáčet soukolí represí, které vyvrcholí o dva roky později nastolením fašistického 

Nového státu.62 Třetího března 1936 je zatčen i sám Graciliano Ramos. Byť se již nějakou 

dobu potýkal s výhružnými telefonáty, nejčastěji ze stran profašistických 

integralistických skupin, zatčení přijde jako blesk z čistého nebe. Čeká jej desetiměsíční 

věznění v Maceió, Recife a v nápravné kolonii na ostrově Ilha Grande u pobřeží státu Rio 

de Janeiro. Bez řádného procesu, aniž proti němu bylo vůbec vzneseno nějaké 

obvinění.63 Nakonec je pro nedostatek důkazů propuštěn. Z traumatického zážitku se 

vypíše ve čtyřsvazkových Pamětech z vězení (Memórias do cárcere, posmrtně 1953). 

 Po propuštění z vězení se alagoaský spisovatel rozhodne nadobro přestěhovat do 

tehdejšího hlavního města Rio de Janeira. Píše do novin a začíná rozpracovávat 

drobnější texty, z nichž zanedlouho vznikne jeho nejvěhlasnější dílo Vyprahlé životy. 

Snaží se svým dětem nějakým způsobem vynahradit čas, kdy jim nemohl být nablízku, a 

tak se pouští do práce na útlé knížečce s názvem Země holohlavých dětí (Terra dos 

meninos pelados, 1939), za niž získá cenu Ministerstva školství v kategorii dětské 

literatury. Není to však jeho jediná knížka určená dětským čtenářům, v podobné linii se   

                                                           
62 DAVI, Tânia Nunes. A Prisão: um microcosmo do Brasil nas representações de Graciliano Ramos 
http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/cadernos/article/view/49 [online]. 2003. [cit. 2013-05-
16]. Dostupné z: < http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/cadernos/article/view/49˃ 
63 GORENDER, Jacob. RAMOS, Graciliano. Lembranças tangenciais, In: Estudos Avançados. São Paulo 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, sv. 9. č. 23/1995. 
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nesou i Alexandrovy příběhy (Histórias de Alexandre) z roku 1944. I přes pochvalné 

kritiky na adresu Vyprahlých životů, díky nimž v roce 1938 vyjde již druhé vydání Statku 

São Bernardo, alagoaského literáta dál sužují finanční problémy. Z existenčních důvodů 

tedy přijímá funkci federálního inspektora středních škol a paradoxně se tak stává 

úředníkem státu, který jej bezmála rok držel nepravomocně za mřížemi.64 V roce 1945 

Ramos vstupuje do Komunistické strany Brazílie, která po letech může konečně 

vystoupit z ilegality (i když ne na dlouho, již o dva roky později je opětovně postavena 

mimo zákon). V pětačtyřicátém vychází i jeho autobiografická próza Dětství (Infância) a 

o dva roky později soubor povídek Nespavost (Insônia, 1947) ─ těmi se uzavírá jeho 

čistě fikční tvorba, v dalších dílech už bude stále více nabývat na významu tón osobní 

zpovědi.65 Pracuje na překladu Camusova Moru, který vyjde v roce 1950. O rok později je 

zvolen předsedou Svazu brazilských spisovatelů a z titulu této funkce se navzdory 

svému strachu z létání vydává na několikatýdenní cestu po zemích východního bloku, 

během níž zavítá i do Československa. Dojmy ze svého putování pak zachytí v próze 

Cesta (Viagem, 1953), která bude publikována až po jeho smrti. 20. března 1953 

Graciliano Ramos v jednašedesáti letech umírá na rakovinu. Ještě téhož roku vyjdou 

nedokončené čtyřsvazkové Paměti z vězení. V roce 1962 pak dva soubory kratších textů 

s názvem Křivé řádky (Linhas tortas) a Bytosti z Alagoasu (Viventes de Alagoas) a rovněž 

pokračování jeho dětských příběhů s názvem Alexander a další hrdinové (Alexandre e 

Outros Hérois). V osmdesátých letech pak nakladatelství Record přijde s výborem 

Ramosových Dopisů (Cartas, 1982).       

 Do češtiny byl z jeho díla vedle Vyprahlých životů přeložen ještě román Statek São 

Bernardo (São Bernardo, 1934, česky 1983). Ze vzpomínkových próz Dětství (Infância, 

1945), Paměti z vězení (Memórias do cárcere, 1953) či Cesta (Viagem, 1954), tvořících 

druhý pól autorovy literární trajektorie, kterou brazilský kritik a univerzitní profesor 

Antonio Candido definoval jako cestu od literatury pojímané jako fikce k literární 

zpovědi,66 však již českým čtenářům žádná představena nebyla.  

                                                           
64 MORAES, Dênis de. Graciliano, literatura e engajamento. [online].  2006. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z 
www: <http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=558>. 
65 CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945 (panorama para estrangeiro). In: CANDIDO, 
Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 7. ed., São Paulo: Nacional, 1985.  
66 Ibidem. 
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3. Člověk revoltující v díle Graciliana Ramose 

 Psychologický román Statek São Bernardo (São Bernardo, 1933) je stejně jako 

Ramosova prvotina Caetéové a próza Úzkost vyprávěním v první osobě. Jak předesílá 

Candido, společným motivem těchto tří děl je snaha o prozkoumání těch nejskrytějších 

zákrutů lidské duše, o odhalení potlačované temné stránky osobnosti, která se dostává 

do konfliktu se svojí vnější, společensky přijatelnou podobou,67 sledující hodnoty 

normativně dané společností. V případě Statku São Bernardo zde vzpomeňme i výše 

zmíněných slov brazilského literárního kritika, který jejich autora přirovnal 

k Dostojevskému z tropů. Graciliano Ramos ruskou literaturu miloval: byl velkým 

čtenářem Tolstého, Turgeněva a samozřejmě i Dostojevského.68 Možná i díky tomu 

spatřuje Candido v hlavním hrdinovi a vypravěči tohoto románu prototyp podzemního 

tvora (bicho subterrâneo), jenž je v mnohém podoben antihrdinovi Dostojevského 

Zápisků z podzemí (1864).69 Naše analýza druhého románu alagoaského spisovatele, 

v níž se budeme snažit vystopovat prvky existencialistického odcizení a revolty, proto 

bude založena na čtení příběhu jako autodestruktivního sestupu Paula Honória do svého 

vlastního podzemí, kam nevstupuje dobrovolně, ale kam se propadá v okamžiku, kdy se 

zhroutí hodnoty, na kterých stála jeho dosavadní existence. 

 

3. 1. 1. Stručné přiblížení děje 

  Druhý román alagoaského spisovatele je příběhem fazendeira70 Paula Honória, 

který se z chudého nádeníka stal bohatým majitelem prosperujícího sãobernardského 

statku s rozlehlými polnostmi, vlastní pilou, silnicí, kaplí a školou. V cestě za svým snem 

se řídil rčením o účelu světícím prostředky, neštítil se ničeho a jeho sofistikované plány 

mu dlouho vycházely přesně tak, jak si představoval. Až do osudného setkání 

s Madalenou. Ta se sice záhy stala jeho ženou, paradoxně však také prvním „objektem,“ 

který Paulo nezískal, který mu neposloužil k tomu, aby jeho prostřednictvím upevnil 

svou moc. Naopak, setkání s Madalenou rozhodujícím způsobem otřese Paulovým  
                                                           
67

 CANDIDO, Antonio. Os bichos do subterrâneo. In: CANDIDO, Antonio. Tese e Antítese. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1971, s. 108. 
68

 „Passava [Graciliano Ramos] então a Dostoiévski, enormidade. Sem afirmações, nem comparativos, mas 
com maior fascínio, um encantamento onde as reticências poderiam ser realmente falta de palavras.” Cf. 
RAMOS, Ricardo. Retrato fragmentado, 2011. Editora Globo, s. 105-106.  
69

 CANDIDO, Antonio. op. cit., s. 109. 
70 Neboli statkáře. 
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 světem a hodnotami, které vyznával a jež brazilský literární kritik Alfredo Bosi označil 

souhrnným „universo do ter.“71 Nedorozumění mezi nimi nabude takových rozměrů, že 

se Madalena raději rozhodne pro dobrovolný odchod ze světa. Paulovo svědomí sžírané 

vzpomínkou na jeho ženu, symbolizované neustálým houkáním sovy, jej přiměje 

usednout za stůl a pokusit se svůj příběh sepsat. S vypravěčem a protagonistou se tedy 

poprvé setkáváme právě v okamžiku, kdy začíná pracovat na své knize: 

 „Nejdřív jsem si myslel, že tuto knížku udělám metodou dělby práce. Obrátil jsem se na 

 pár přátel a skoro všichni byli ochotni přispět k rozvoji národní literatury. Páter Silva 

 měl obstarat  mravní stránku, João Nogueira interpunkci, pravopis a skladbu, 

 Arquimedesovi jsem slíbil sazbu, literární zpracování jsem zadal Luíciu Gomesovi de 

 Azevedo de Gondimovi, redaktoru a řediteli listu Kříž.“72 

 Styl, jakým Paulo přistupuje k práci na knize, kterou si již představuje ve 

výlohách knihkupectví a v tisícovém nákladu (díky chvále novinářů, které podplatí), 

prozrazuje mnohé o jeho povaze. Svým spolupracovníkům vyčítá, že vše, co doposud 

předvedli, je „nemožně strojený a blbý,“ a ještě v první kapitole kolektivní pokus ukončí: 

„Je to na draka, Gondime. Místo mlíka syrovátka. Tři nepodařený pokusy za jeden 

měsíc!“73 A zanedlouho se raději pouští do psaní na vlastní pěst, aniž by uvažoval, jestli 

„z toho bude něco koukat, ať už přímo či nepřímo.“74 V následujících kapitolách – celkem 

jich je šestatřicet se znatelným předělem v devatenácté – vypráví, co musel udělat, aby 

dosáhl svého snu:  

                                                           
71 Madalena představuje „universo do ser“. BOSI, Alfredo. op. cit., s. 403. – bude ještě vysvětleno dále. 
72 Cf. RAMOS, Graciliano, Statek São Bernardo, s. 7., překlad Pavla Lidmilová. „Antes de iniciar este livro, 
imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de 
boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a 
parte moral e as citações latinas; João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe; prometi ao 
Arquimedes a composição tipográfica; para a composição literária convidei Lúcio Gomes de Azevedo 
Gondim, redator e diretor do Cruzeiro.“ Cf. RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 3. vyd. Rio de Janeiro: 
Record. 1947. s. 12. 
73 V originále: „É o diabo, Gondim. O mingau virou água. Três tentativas falhadas num mês! Beba conhaque, 
Gondim.“ Cf. Ibidem, s. 9. 
74 „Abandonei a empresa, mas um dia destes ouvi novo pio de coruja e iniciei a composição de repente, 
valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se isto me traz qualquer vantagem, direta ou 
indireta. Cf. Ibidem, s. 10. 
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 „(…) zmocnit se sãobernardských pozemků, postavit si tenhle dům, pěstovat bavlnu a 

 skočec, postavit pilu a čističku bavlny, zavést v tomhle zapadákově ovocnářství, pořídit si 

 slušné hovězí stádo.“75 

 Počínaje třetí kapitolou76 tak Paulo popisuje svoji životní dráhu selfmademana. 

Osud mu do života nenamíchal právě ty nejlepší karty: sirotek, který místo, aby své 

dětství trávil ve škole, skončí ve vězení: „mám křestní list, který uvádí kmotry, ale 

neuvádí otce ani matku (…) měli asi důvod, proč se dali zapřít“,77 konstatuje Paulo a 

vzápětí dodává, že ač jej na jednu stranu mrzí, že je vlastně zakladatel rodu, na druhou 

stranu jej alespoň nikdy nebudou otravovat chudí příbuzní s prosbami o peníze.

 Jediné tváře, na které si z dětství pamatoval, by, slepec, který jej tahal za uši, a 

stará Margarida, která s ním – nyní již padesátiletým statkářem – bydlí na São Bernardu 

a stojí jej deset milreisů týdně, což jí Paulovými slovy „dostatečně vynahradí to málo, co 

mu dala.“78 V mládí se za mrzký peníz dvanáct hodin denně oháněl motykou na statku 

Salustina Padilhy. Když ze žárlivosti pobodal Joãa Fagundese kvůli zrzavé míšence 

Germaně, což je dle Paulova úsudku první událostí, která stojí v jeho životě za řeč,79 

skončil na tři roky, devět měsíců a čtrnáct dní ve vězení. Během nich jej švec Joaquim 

naučil z malé protestantské bible číst. Poté co se dostal na svobodu, se protkloukal 

všelijak: po vnitrozemí prodával sítě, dobytek, růžence, svaté obrázky a jiné tretky. Jeho 

životním úspěchem bylo, že se mu podařilo sto milreisů, jež si kdysi půjčil na 

pětiprocentní úrok od místního lichváře a politického předáka Pereiry, „natáhnout jako 

gumu“ a vybudovat tak prosperující statek. Kvůli tomu dlouhá léta rozjížděl podivné 

obchody a bral si půjčky, „hádal se s lidmi, co místo mluvení řvou,“ obezřetně vydával 

směnky a dlužní úpisy a „kšeftoval s prstem na spoušti.“ Aby získal vysněný statek, kde 

se kdysi svými slovy plahočil „za pár šlupek“ jako nádeník, na oko se spřátelil s mladým 

majitelem, ze kterého otec nevychoval ani doktora, jak si toužebně přál, ani schopného 

hospodáře. Luís Padilha měl slabost pro pití a hazard, a tak mu Paulo půjčoval peníze a 

naverboval jej do nesmyslných oprav a investic. A když mladý Luís statek zatížil 

hypotékou, Paulo jej velmi levně získal. Následující kapitoly popisují Paulovu tvrdou 

                                                           
75 „me orientei num sentido diferente. O meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, 
construir esta casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, introduzir 
nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir umrebanho bovino regular.“ Cf. Ibidem, s. 11. 
76 První dvě kapitoly budeme analyzovat ještě podrobněji níže. 
77 Ibidem, s. 13. 
78 Ibidem, s. 13. 
79  
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práci, aby svůj majetek patřičně zvelebil a rozšířil: zasypávání mokřin, stavbu domu, 

žádosti bankám o úvěry a guvernérům o zproštění daní, spory o meze a polnosti se 

sousedy „Dřel jsem jako magor, spal málo, vstával ve čtyři ráno, celé dny na slunci, 

v dešti, po ruce nůž, pistoli a nábojový pás, (…)“80 

  „Za pět let se svět naotáčí,“81 a tak se v osmé kapitole setkáváme s Paulem, 

úspěšným hospodářem, kterého přijíždí navštívit sám guvernér státu Alagoas. Ten mu 

také vnuknul myšlenku, že jedna věc jeho fazendě přece jen chybí: škola. Ačkoliv Paulo 

zprvu reagoval slovy: „Co je mi potom, jestli druzí umějí číst, nebo zůstanou hloupí,“82 o 

chvilku později mu došlo, „že škola by mohla guvernéra naladit, aby mu šel na ruku. 

Navíc ze školy vytluče kapitál, stejně jako z kaple.“83    

 Jednoho rána se však Paulo Honório probudil s myšlenkou na ženění: „(n)ápad 

přišel sám od sebe, žádná sukně za ním nebyla.“84 Popudem k hledání manželky je touha 

po dědici, jednou by své hospodářství chtěl mít komu předat. Jenže celá léta čítával jen 

zemědělské příručky, a tak nad vhodnou ženou přemýšlí v souladu s učebnicemi 

zootechniky.85 Pozoruhodné je, že mu dělá problém si ženu svých snů vůbec jen 

představit: „snažil jsem se představit si vysoké zdravé, černovlasé stvoření kolem 

třicítky – dál jsem se ale nedostal.“86 Následná svatba s Madalenou – ženou vzdělanou, 

dobře vychovanou a rozumnou– se zdá být sňatkem z rozumu, Madalena je chudá 

učitelka z provinčního města a Paulo hospodář toužící po pokračovateli rodu. Ve 

skutečnosti se Paulo mezi řádky přiznává, že se mu již tehdy zalíbila:  

 Najednou jsem si uvědomil, že se mi ta maličká líbí. Přesný opak ženy, jakou jsem 

 si maloval – ale u sta hromů, líbí se mi.87 

                                                           
80

 „Trabalhava danadamente, dormindo pouco, levantando-me às quatro da manhã, passando dias ao 
sol, à chuva, de facão, pistola e cartucheira, (…).“ Cf. Ibidem, s. 29. 
81

 „Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo dá um bando de voltas.“ Cf. Ibidem, s. 39. 
82

 „Escola! Que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos?“Ibidem, s. 42. 
83

  „De repente supus que a escola poderia trazer a benevolência do governador para certos favores que eu 
tencionava solicitar.“Cf. Ibidem, s. 42. 
84

 „Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma idéia que me veio sem que nenhum rabo de saia a 
provocasse.“ Cf. Ibidem, s. 57. 
85

 „Já osobně si myslím, že v citových záležitostech je nezbytná oboustranná láska,“ prohodí Madalenina 
teta na Paulovu zmínku o svatbě, ten však reaguje slovy: „Co Vás nemá! Taková bláhovost. Kde je dobrý 
párek, tam jsou dobrý děti, kde je špatný, nejsou děti k ničemu. Vůle rodičů ničemu nepřidá. Znám svoji 
zootechnickou příručku.“ 
86

 Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, com trinta anos, cabelos pretos mas parei aí. Sou incapaz de 
imaginação, e as coisas boas que mencionei vinham destacadas. Cf. Ibidem, s. 57. 
87

 „De repente conheci que estava querendo bem à pequena. Precisamente o contrário da mulher que eu 
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Madalena, učitelka obecné školy a jemná světlovláska, však nejenom že nekoresponduje 

s  Paulovými představami o vzhledu (raději by přece ženu statnou, tmavovlasou), 

postupně vyplývá na povrch, že jako manželka nesplňuje jeho očekávání: Paulovým 

zaměstnancům rozdává staré oblečení, chce, aby se i jim dostalo vzdělání, nakupuje pro 

ně glóbusy a mapy. V manželových očích však její vlídnost a péče není ničím jiným než 

podvratnými socialistickými móresy. Častuje ji slovy „komunistka“ a „intelektuálka,“ a 

dokonce ji později neváhá osočit, že nemá ráda vlastní dítě. Nějaký čas se jim sice žilo 

dobře, Paulo v ní místy dokázal „spatřit způsobnou holčičku“, a když otěhotněla, 

obskakoval ji „jako svátost.“88 Nepříjemné věci, které mu občas říkala, přehlížel. 

Postupem času ji však začal podezřívat a žárlit: nejprve na mladého Padilhu, pak 

advokáta Joãa Nogueiru, nad nímž se údajně rozplývala s úsměvem, a pak na Gondima, 

který kdysi tak nadšeně komentoval její figuru. 

 „Šlo to se mnou z kopce, zdálo se mi, že jsem nemocný. (…) Ženská z učitelského ústavu! 

 Však Silveira mě nepřímo varoval. Teď nezbývá než snášet důsledky vlastní 

 blbosti.“89 

 Madalena se stále více uzavírá do sebe, sedí v knihovně, o samotě si něco píše. 

Komu asi, vrtá hlavou hlavnímu hrdinovi, a když se mu dostane do rukou jeden list jejího 

dopisu adresovaného neznámému muži, posedne jej představa, že manželka někoho má, 

teď jen najít důkaz, přistihnout ji s jiným: 

 „Začal jsem se hrabat v truhlách, knížkách, v dopisech. Madalena plakala, křičela, dostala 

 nervový záchvat. Pak přišly další záchvaty, další pláč a křik, nadávky pršely a z mého 

 života  se stalo peklo.“90 

 Když se Paulo jednoho večera vrací na statek, nalezne Madalenu, jak leží na 

posteli, „bílá jako stěna, skelný zrak, pěnu v koutcích úst“.91 Na stole leží obálka, o níž mu 

kdysi říkala, je v ní dopis na rozloučenou, chybí jedna stránka – ta, kterou kdysi zachytil 

a která zavdala příčinu jeho pochybám. Madalena je pohřbena v kapli pod mozaikovou 

podlahou a statek začínají opouštět její dosavadní obyvatelé: její teta Glória, již se Paulo 
                                                                                                                                                                                     
andava imaginando mas agradava-me, com os diabos. Miudinha, fraquinha.“ Cf. Ibidem. s. 65. 
88 Paulo si majetnicky říká sám pro sebe „Viděl jsem, jak jí roste břicho. Zadostiučinění.“ Cf. Ibidem, s. 113. 
89 „Mulher de escola normal! O Silveira me tinha prevenido, indiretamente. Agora era agüentar as 
conseqüências da topada, para não ser besta.“ Cf. Ibidem, s. 137. 
90 „Comecei a mexer-lhe nas malas, nos livros, e a abrirlhe a correspondência. Madalena chorou, gritou, 
teve um ataque de nervos. Depois vieram outros ataques, outros choros, outros gritos, choveram 
descomposturas e a minha vida se tornou um inferno.“ Cf. Ibidem. 
91 
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marně snaží přesvědčit, aby zůstala, alespoň jí tedy dá peníze na cestu a nabídne se, že jí 

bude posílat rentu. Pan Ribeiro, ve kterém prý dům vzbuzuje bolestné představy. Na 

obzoru se začíná rýsovat revoluce, zákazníci ubývají a úřední věstník je plný zpráv o 

bankrotech. 

 „Jsou to dva roky, co Madalena umřela, zlé dva roky,“92 začíná šestatřicátá 

kapitola, za Paulem postupně přestávají chodit přátelé povídat si o politice: „začalo to 

být nesnesitelné“.93 To tehdy dostal Paulo „podivný nápad napsat tenhle příběh s pomocí 

sečtělejších lidí,“94 ale nějak jim to nešlo, a tak na něm již asi čtvrtým měsícem pracuje 

sám, vytrvale přitom myslí na Madalenu a přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby mohli začít 

znovu. 

 3. 1. 2. Paulo Honório – vyprávění člověka na cestě do svého vlastního podzemí 

 Paulo Honório má ve Statku São Bernardo specifickou „dvojjedinou“ roli: je 

protagonistou a zároveň vypravěčem. Dle genettovské koncepce se zde tedy setkáváme s 

homodiegetickým vypravěčem, jenž se v nějaké podobě ve vyprávění i „zobrazuje“. Svůj 

příběh však nepodává jen ústní formou, ale snaží se jej sepsat do podoby písemné. Jsme 

tedy nikoliv jen posluchači jeho vyprávění, ale především čtenáři jeho díla.  

 V první kapitole ještě sní, že napíše knihu, která „přispěje k rozvoji národní 

literatury.“95 Ačkoliv ruku k dílu přidá více osob, titul samozřejmě ponese jen jeho 

jméno. Na následujících stránkách už ze svého cíle překvapivě slevuje, možná mu bude 

stačit, když bude v knize schopen vypovědět svou historii. A v jednom z četných 

metajazykových komentářů na závěr této úvodní pasáže svého díla dodává: 

 „Dvě kapitoly úplně k ničemu. Možná že by se daly použít ty, co napsal Gondim, 

 kdyby se proškrtaly.96 

Po katastrofálním výsledku kolektivního pokusu se tedy pouští do podniku na vlastní 

pěst, ale ještě předtím dodává:  

                                                           
92 „Faz dois anos que Madalena morreu, dois anos difíceis.“ Cf. Ibidem, s. 180 
93„E quando os amigos deixaram de vir discutir política, isto se tornou insuportável. Cf. Ibidem. 
94„Foi aí que me surgiu a idéia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor esta 
história.“Cf. Ibidem. 
95 „Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o 
desenvolvimento das letras nacionais.“ Ibidem, s. 7. 
96 „Dois capítulos perdidos. Talvez não fosse mau aproveitar os do Gondim, depois de expurgados.“ Cf. 
Ibidem, s. 12. 
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 „že některé věci bych rovnou do očí neprozradil nikomu. Psát o nich budu, protože  kniha 

 vyjde pod pseudonymem.“97 

 V této souvislosti profesor sãopaulské univerzity Paulo Schwartz vysvětluje, že 

Paulovo rozhodnutí vydat svoji knihu pod rouškou anonymity, tedy v přesvědčení, že jej 

v příběhu nebude moci nikdo poznat, by v jeho potenciálních čtenářích logicky mělo 

vzbudit očekávání, že svůj osud vylíčil pravdivě a otevřeně: „žádné hry, vynechávky ani 

falešné stopy.“98 Tak tomu ale není a Schwartz své závěry ilustruje například na epizodě, 

kdy dojde ke smrti starého Mendonçy. S ním vedl Paulo Honório letité spory o pozemky, 

není pochyb, že jej ze světa nechal sprovodit on. O „překvapivém“ úmrtí svého nepřítele 

však referuje následujícím způsobem: 

 „V neděli odpoledne dostal Mendonça cestou z voleb zásah pod poslední žebro a  hned 

 na silnici poblíž Dobré Hodinky natáhl brka. Dnes je na tom místě kříž s jedním ramenem  

ulomeným. Ve chvíli, kdy ke zločinu došlo, jsem byl ve městě a hovořil s farářem o kapli, 

kterou jsem na São Bernardu hodlal postavit.99 

 Nancy Martins Mirová styl, jakým Paulo zachycuje svoji životní dráhu na papír, 

připodobňuje k impresionistické technice:100 ostatně on sám přiznává, že události vybírá 

a zaznamenává tak, jak mu přicházejí na mysl. Odtud pramení porušování chronologické 

linearity, četné odbočky, metajazykové pasáže.101Takovou odbočkou je vlastně celá 

devatenáctá kapitola: předcházející končila náznakem první hádky „týden po svatbě“, 

kdy se Madalena projevila jako „příliš hodná“ a svému muži poprvé předhodila, že 

zaměstnancům platí málo, načež Paulo odešel rozzlobeně od stolu, zpátky k němu však 

usedá až v kapitole dvacáté:  

                                                           
97 „Vou narrá-los porque a obra será publicada com pseudônimo.E se souberem que o autor sou eu, 
naturalmente me chamarão potoqueiro.“ Cf. Ibidem, s. 10. 
98 SCHWARTZ, Adriano. Vida que vira romance: São Bernardo da confissão para a ficção. Revista USP, v. 75, 
s. 150, 2007. [online] [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.usp.br/revistausp/75/13-adriano.pdf˃ 
99 Ibidem, s. 34. 
100 MIR, Nancy Martins. Linguagens imbricadas: São Bernardo, romance e fita, UNICEUB. 2009. s. 102. 
[online] [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: <http://www.ceub.br/Pdf/5%C2%BA%20PIC%202006-
%20UniCEUB/Ciencias%20Humanas/resumo%20Nelcy%20Martins%20Mir.pdf>. 
101 Například o narození synka se dozvídáme až v okamžiku, kdy již na něj Paulo křičí, aby neplakal. 
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 „Pamatujete, jak jsem odešel od stolu rozlobený na paní Glórii.102 Za chvilku mi 

 Madalena přinesla hrníček kafe a bylo vidět, jak ji mrzí, že nechala dojít k hádce.“103 

 Jak vysvětluje John Parker, devatenáctá kapitola je předělem celé knihy, doposud 

bylo vyprávění jakýmsi soupisem událostí zaznamenávaných bez jakékoliv kritické 

reflexe, celou první polovinu svého vyprávění nebyl Paulo Honório schopen své činy a 

chování interpretovat, jako by myslel „v účetních kolonkách.“104 Gabriela Schwingel 

Ferreirová v tomto ohledu k Parkerovu hodnocení ještě dodává, že Paulovo vyprávění je 

monologické, ale ne ve smyslu pouhé absence dialogu, nýbrž naprosté neschopnosti a 

neochoty hlavního hrdiny vůbec postřehnout hlas někoho jiného, vnímat druhého v jeho 

vlastní subjektivitě.105Klíčovou devatenáctou kapitolu vypráví majitel sãobernardského 

statku z jiné perspektivy, z odstupu dvou let, „poté co se stalo něco hrozného: zavinil 

jsem to já, nebo spíš tenhle drsný život, který mi dal drsnou duši.106 V jakémsi deliriu, 

kdy jím zmítají nepopsatelné pocity: „šílený neklid, šílená touha vrátit se, znovu si tu 

povídat s Madalenou, jako každý den o tomhle čase,“107 sedí za stolem a snaží se na papír 

zachytit proud svého vědomí: někdy myšlenky nepřicházejí, jindy se valí o překot. Je to 

prazvláštní chvíle, Paulo se ocitá mimo jasné časové a prostorové určení: Jako by 

okamžik, kdy si v jídelně zapaluje dýmku a začíná psát, měl magickou moc propojit oba 

světy – svět teď a tady, redukovaný na pouhé bezvýznamné smyslové podněty,108 a svět 

před dvěma lety, kdy ještě žila Madalena: 

 „(v)ěci kolem něj splývají v jedno, jsou jeho ruce složené na ubruse, který je tu 

 teď, nebo na tom, co tu byl před pěti roky. Že by se i hodiny zastavily?“109 

                                                           
102 Není to náš omyl, Paulo Honório odpovědnost za ono nedorozumění skutečně svalil na paní Glórii – 
nechtěl si připustit, že by se mohli s Madalenou nepohodnout již týden po svatbě. Cf. RAMOS, Graciliano, 
Statek São Bernardo, s. 95. 
103 Ibidem. 
104 PARKER, John Morris. An Aspect of Metaphor in the Novels of Graciliano Ramos. Centre de Recherches 
Latino-Américaines de l'Université de Poitiers, 1975. s. 200, [online] [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 
<http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/AV/ACTAS/1975-Parker.pdf˃ 
105 FERREIRA, Gabriela Schwingel. Um subterrâneo sertanejo: O Homem do Subsolo e o Homem da Angústia 
em Gracilano Ramos. Bakalářská práce. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2011. s. 
50.[online][cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31913/000785061.pdf?sequence=1˃ 
106 „A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.“ Cf. RAMOS, 
Graciliano, op.cit., s. 98. 
107 „Emoções indefiníveis me agitam inquietação terrível, desejo doido de voltar, tagarelar novamente 
com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade?“ Cf. Ibidem. 
108 Ve všedním koloběhu usedlosti rozeznává nejbezvýznamnější podrobnosti: slyší hvízdání Padilhy na 
verandě, vrčení psiska Žraloka, rozhovor starého Ribeira s paní Glórií, vítr, žáby, cvrčky a houkání sovy. 
109 Ibidem, s. 99.  



31 
 

 Rozporuplné stavy, které zakouší (je zároveň rozhněvaný i klidný, touží se 

s Madalenou znovu setkat, ale stejně se na ni dokáže rozčilit) odhalují povahu Paulova 

vnitřního konfliktu.110 Vždyť tím, jak dokáže vytvořit zdání nesouladu a protimluvů, ve 

skutečnosti mistrně odhaluje aktuální stav mysli. A tak zhasíná světlo a snaží se 

rozpomenout, co si kdysi s Madalenou v tuto dobu říkali. Nejde mu to. „Moje slova 

nebyla než slova, nedokonalá reprodukce vnějších faktů, a její měla v sobě cosi, co 

nedokážu vyjádřit.“111 Jedna věta, plně však vystihuje podstatu jejich nedorozumění. 

Nekompatibility jejich světů, která společně s Paulovou žárlivostí přiměje Madalenu 

k sebevraždě a Paula k cestě do svého „podzemí“, k uvědomění. K pochopení příběhu je 

možná klíčový následující odstavec: (…) je mi jasné, že mařím čas. Opravdu, jestliže mi 

uniká morální profil mé ženy, k čemu potom tohle vyprávění vlastně je? K ničemu, ale 

psát musím.112 

3. 1. 3. Paulo Honório – revolta člověka z podzemí 

 V Parkerových očích je sãobernardský statkář bytostí, ze které čiší zášť a nenávist 

vůči společnosti.113 Ale ať už díky svému založení, či příhodným okolnostem114 se Paulovi 

podaří umně využít jejích vlastních zbraní a vyšplhat se po společenském žebříku do 

vyšších pater, než jej předurčoval původ: 

 „Povznesl jsem se nad svou třídu, dost jsem se myslím vyšvihl. Jak už jsem říkal, 

 dělal jsem průvodce slepci, prodavače cukroví, námezdní sílu (…)“115  

 Stane se z něj bezskrupulózní kapitalista, který vše a všechny vidí jako pouhé 

komodity.116 Od prvního okamžiku vystupuje jako nekompromisní obchodník, který má 

vše naplánováno a promyšleno, který má vše „pod palcem“, což se i odráží ve způsobu a 

jazyku, jakým o této etapě jako vypravěč referuje. Když zbohatne, s podřízenými začne 

zacházet stejně nadřazeným a direktivním stylem, s jakým bylo jednáno kdysi s ním. 

Paulo se musí přizpůsobit konvencím nové třídy, snaží se, aby ho tento nový svět – jehož 

                                                           
110

  
111 „As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores, e as dela tinham 
alguma coisa que não consigo exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra 
nos envolvesse até ficarmos dois vultos indistintos na escuridãoIbidem. Cf. Ibidem. s. 98-99. 
112 Ibidem. 
113 PARKER, op. cit., 1975., s. 200. 
114 Příběh můžeme číst i jako historii zrodu moderní kapitalistické společnosti, kde sociální původ již 
nemá tak determinující vliv jako dříve. 
115 RAMOS, Graciliano, op.cit. s. 76. 
116 Je zde tedy přítomen prvek sociální kritiky kapitalismu. 
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symbolem je vzdělaná a citlivá Madalena, přijal, a tak maskuje své niterné pocity a 

pochyby: „Když jsem si postavil dům, pěkně zařízený, samozřejmě přestal spát v síti. 

Pořídil jsem si nábytek a spoustu věcí, některé jsem začal používat s nedůvěrou, jiné 

nepoužívám  dodnes, protože nevím, k čemu jsou.117 Sňatek s Madalenou pro něj měl 

být dalším kamínkem do mozaiky vydobytých úspěchů, i když se již před svatbou hrozil, 

že jeho vyvolená píše do novin a zajímá se o politiku. To jí ale odpustil, mít za ženu 

učitelku je totiž lepší než kdejakou poběhlici.118 

Jedinou hodnotou, kterou vyznává, jsou peníze a majetek, vždyť to sám přiznává: 

 „Myslíte si, že jsem špatný. Popravdě řečeno, nikdy jsem nevěděl, které z mých činů byly 

 dobré a které špatné. Dělal jsem dobré věci, ze kterých jsem měl škodu, dělal jsem špatné 

 věci, které mi přinesly zisk. A protože jsem si odjakživa přál vlastnit půdu na São 

 Bernardu, považoval jsem za správné takové jednání, které mi to umožnilo.“119  

Jenže jak říká Erich Fromm: touha a úsilí mít vede k zotročení člověka 

vlastnictvím, manipulaci, ať už s lidmi či s přírodou, a v konečném důsledku k odcizení 

člověka,120 pocitu, jenž je základní kategorií existenciální filozofie. Osamocenost Paula 

Honória je ale jiného rázu, možná i závažnějšího ─ jak předesílá Ferreirová ─ než tomu 

je u Dostojevského hrdiny Zápisků z podzemí, s nimiž Statek São Bernardo spojuje mimo 

jiné i jistá kompoziční podobnost.121 V tomto díle z roku 1864 ruský prozaik zobrazil 

svou tezi, že „člověk není bytost čistě rozumová, nelze ho předem vypočítat a také s ním 

nelze proti jeho vůli manipulovat, i kdyby to mělo být k jeho prospěchu a jménem 

                                                           
117 „Concluiu-se a construção da casa nova. (…)Ficou tudo confortável e bonito. Naturalmente deixei de 
dormir em rede. Comprei móveis e diversos objetos que entrei a utilizar com receio, outros que ainda hoje 
não utilizo, porque não sei para que servem. Cf. RAMOS, Graciliano, op.cit., s. 39. 
118

 Pohnutky z Madaleniny strany neznáme, možná, že svatba měla být možností, jak si zajistit lepší život, 
ale z jejího následujícího vystupování je patrné, že o majetek a peníze dbala pramálo. Navíc příběh je 
vyprávěn z Paulovy perspektivy, nikdy se nedostaneme do Madalenina vědomí. 
119

 „Acham que andei mal? A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os 
maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo; fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a 
intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las.“ 
Cf. Ibidem.  
120

 FIALOVÁ, Magdaléna. Atributy "mít" a "být" ve filozofii Ericha Fromma. Inflow: information journal 
[online]. 2010, roč. 3, č. 8 [cit. 2013-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/atributy-mit-byt-
ve-filozofii-e-fromma>. 
121

 Zápisky z podzemí i Statek São Bernardo lze rozdělit na dvě části, v prvně zmiňovaném díle je předěl dán 
i jasným grafickým oddělením dvou hlavních kapitol: někdejší petrohradský úředník nám nejprve 
předkládá svou specifickou životní filozofii (Podzemí) a teprve následně se seznámíme s životními 
událostmi, které jej k takovému životnímu postoji vedly (Mokrý sníh). V příběhu Paula Honória je takovým 
implicitnějším předělem zmiňovaná devatenáctá kapitola.   
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pokroku.“122 Posloužila mu k tomu specifická revolta bezejmenného petrohradského 

hrdiny, který se vzbouřil proti společnosti zcela pohlcené myšlenkou křišťálového 

paláce, který je symbolem zabsolutizované vědy bdící nad našimi životy.  Na pozadí 

monologu petrohradského člověka z podzemí jasně prosvítá jeho psychologický profil: 

vykresluje se jako nevzhledný člověk ─ stejně jako Paulo Honório ─ na rozdíl od 

brazilského statkáře se mu však dostalo vzdělání, které se v jeho případě přetavilo ve směsici 

aroganci a přezíravosti vůči druhým: 

„Už v šestnácti letech mě odpuzovali, už tenkrát mě překvapila malichernost jejich 

 myšlení a hloupost jejich zájmů, her a řečí. Nechápali zcela základní věci, byli neteční 

 k tak impozantním a zajímavým zjevům, že jsem se chtěj nechtěj musil na ně dívat 

 spatra.“123 

Jak shrnuje Ferreirová, v jeho případě to bylo hypervědomí124 a znalosti, které 

nebyl schopen uplatnit v každodenním životě, co jej přimělo k sestupu do svého nitra.125 

„Byl jsem vlastně stále osamocen. […] Kromě četby jsem neměl kam se obrátit – totiž 

neměl jsem ve svém okolí nic, čeho bych si mohl vážit, k čemu by mě to táhlo,“126 lituje 

sám sebe. Paulovi naopak znalosti schopnost „uvědomění“ scházelo: „Asi jsem cestou 

zabloudil“,127 přiznává a nechává vytušit, že člověk se ve svém životě potřebuje opírat o 

jiné hodnoty než ty, o které se až doposud opíral. Jeho odtržení od lidského společenství 

nepramení totiž z pouhé neochoty navazovat intersubjektivní vztahy, nýbrž z Paulovy 

naprosté neschopnosti spatřovat v druhém člověku jeho vlastní já, pohlížet na druhé 

jinak než jako na objekt.128 Ferreirová si například všímá, jak Paulo vnímá své nejblizší. 

Přítel je někdo, kdo mu projevuje psí věrnost (a tím anuluje sám sebe jako subjekt) či 

z koho má jednoznačný prospěch. Uveďme si pár ukázek:   

                                                           
122 KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. Praha: Albatros, s. 120. 
123

 DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič, Zápisky z podzemí, Praha: Slovart. 1998. s 87. 
124

 Společnost, jež je společností stádní a její konstrukce světa, jejíž umělou podstatu podzemní člověk 
prohlédl díky svému „nadměrnému chápání“, mu zabránila plně se realizovat a přiměla k sestupu do 
svého podzemí. 
125

 FERREIRA, Gabriela Schwingel. op. cit. s. 50. 
126

 DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič, op. cit. s. 63. 
127

 RAMOS, Graciliano, op. cit.  
128

 FERREIRA, Gabriela Schwingel. op. cit. s. 51. 
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„všechny naděje vložil do Lúcia de Azeveda Gondima, dobráka novináře, který napíše, co 

 se mu naporučí (…)“129  

„Já se tak rozohnil, že jsem ustavičně zapomínal na Gondimovu roli a začal jsem  ho 

 považovat za cosi jako kus papíru sloužícího k zaznamenání myšlenek, které se mi 

 honily  hlavou.“130  

„Casimiro Lopes si dal jedno k druhému a šel se mnou. Mám ho rád. Má kuráž, umí  držet 

 laso a najít stopu a co do čichu a věrnosti je jako pes.“131  

Vždyť slovy Alfreda Bosiho, Paulo přece existuje jen v modu ‚jmění‘, jeho vztah ke světu 

je vztahem přivlastňování a majetnictví, vztah, ve kterém chci každého a každou věc, 

včetně sebe, učinit svým majetkem. Paulo je osamocen, i když je obklopen lidmi, 

žádnému jinému hlasu totiž neumožňuje, aby se v jeho světě prosadil.132 Z této 

perspektivy je Madalena jen dalším objektem, prostředkem k dosažení statkářova snu. 

Jeho žena si je však vědoma svého vlastního já, nejenom že odmítá být vlastněna, ale 

nesnese, aby se do takové pozice dostávali i ostatní obyvatelé statku. Setkání s jejím 

světem a hodnotami je pro Paula fatální kolizí. Madalena byla hodná ke všem, uznává 

zpětně s jistým obdivem a láskou hlavní hrdina. Když však ještě žila, vadilo mu, že by se 

měl o ni byť jen tímto způsobem dělit s ostatními, žárlil, potřeboval si ji podrobit. To ona 

ale nikdy nepustila, a proto raději zvolila sebevraždu. Byl to způsob, jak vysvobodit sebe 

sama a zároveň i svého manžela z jeho omezeného nahlížení na svět, kterým ničí vše, co 

má pod rukama.133 Její smrt jej přiměje k psaní, tj. „reflektovanému a komentované 

sestupu do svého vlastního podzemí,“134 ke specifické vnitřní revoltě vůči společenským 

normám. Bude to pro něj bolestivý proces sebeuvědomění:   

  „Myslím si, že jsem nebyl odjakživa sobec a hrubián. To moje povolání mě tak 

 znetvořilo. A ta hrozná nedůvěra, která mi všude ukazuje samé nepřátele! I ta 

                                                           
129 „(…)concentrei as minhas esperanças em Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, periodista de boa índole e 

que escreve o que lhe mandam.“ Cf. RAMOS, Graciliano, op. cit, s. 8. 

130 „Eu por mim, entusiasmado com o assunto, esquecia constantemente a natureza do Gondim e chegava a 
considerá-lo uma  espécie de folha de papel destinada a receber as idéias confusas que me fervilhavam na 
cabeça. Cf. Ibidem, s. 8. 
131 „Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira do Navio, acompanhou-me. Gosto dele. E corajoso, laçá, 
rasteja, tem faro de cão e fidelidade de cão.“ Cf. Ibidem, s. 16. 
132 FERREIRA, Gabriela Schwingel. op. cit., s. 50. 
133 FERREIRA, Gabriela Schwingel. op. cit., s. 51. 
134 GLANC, Tomáš. Všežravý text o bezpředmětné svobodě., s. 4. In: DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič, op. 
cit., 1998, s. 63. 



35 
 

 nedůvěra je důsledkem povolání. Tenhle způsob života mě zničil. Jsem mrzák, mám 

 asi zakrnělé srdce, díry v mozku, nervy jiné než druzí, (…)“135 

 Jak říká Antonio Candido, Paulo Honório byl tvorem z podzemí (bicho 

subterrâneo), o své místo na slunci se musel poprat uvnitř smečky, kde platily zákony 

silnějšího. Takový život mu však bránil vidět část sebe sama, vždy se jen poslušně 

skláněl v rytmu a zajetí předem daných konceptů, které nijak neproblematizoval.136 Jeho 

touha po plném životním prožitku se tedy nikdy nemohla uskutečnit, protože nepoznal 

základní hodnoty, které takový život utvářejí.137 Vždyť Madalenu si vzal za ženu i proto, 

že k ní cítil jistou náklonost: „líbila se mi,“138 přiznává. Dle Ferreirové to již tehdy byla 

láska ve svém prvotním stadiu, nicméně Paulo nebyl schopen něco takového 

postřehnout, takový cit ve svém životě nikdy nepoznal.139 Nejenže neznal sám sebe, 

nebyl schopen promýšlet a uvědomovat si svoji osobnost, žádná z prací, jimž se věnoval, 

mu nepřinesla potřebné znalosti – to vše se promítlo do praxe jeho života a přivodilo 

jeho pád.140 

 Jedním z možných čtení Statku São Bernardo, které nám umožní nepřímo dojít 

k jistému srovnání s tvorbou Alberta Camuse, je tedy sledovat životní osud fazendeira 

Honória pod zorným úhlem problému lidské komunikace. Paulo je ztělesněním 

„nemožnosti porozumění a dorozumění.“ Ta určuje jeho vztah k sobě samému, ale i 

k druhým a nakonec se mu stane i osudnou. Dimas Carvalho ve svém příspěvku, v němž 

se inspiroval Dacanalovou analýzou Ramosova textu, v obdobném smyslu upozorňuje, že 

prakticky všechny zárodky tohoto Paulova fatálního nedostatku jsou načrtnuty již 

v první kapitole textu.141 Hrubý a násilnický charakter hlavního hrdiny vychází plně 

najevo hned v jeho úvodní promluvě, kdy statkář nespokojený s Gondimovým 

                                                           
135 RAMOS, Graciliano, op. cit, s. 185. 
136

 CANDIDO, Antonio. Os bichos do subterrâneo. In: CANDIDO, Antonio. Tese e Antítese. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1971, s. 108. 
137 Ibidem. 
138

 RAMOS, Graciliano, op. cit. 
139 FERREIRA, Gabriela Schwingel. op. cit. 
140 Ibidem.  
141

 „Nele está como que um resumo de tudo aquilo que posteriormente vai se suceder, ou pelo menos já 
aparece nele todas as peças essenciais da ação, denotando o escritor artífice, consciente e construtor que 
era Graciliano, em oposição ao escritor iluminado, vate, inspirado, que começa o enredo sem saber 
exatamente onde irá desaguar. É este Capítulo I, repetimos, exemplar, no sentido de ser uma espécie de 
sumário das principais características do livro, mostrando de modo insofismável que, em “São Bernardo”, 
assim como na tragédia grega clássica, tudo era determinado desde o início, e tudo se encaminha para um 
desfecho de antemão preparado e sabido pelo autor. Daí, o uso que ele faz do “flashback”.“ Cf. CARVALHO. 
Dimas. O trágico e o dramático em “São Bernardo”. [online] [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 
<http://revistafamigerado.com/seis/dcarvalho.htm˃ 
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příspěvkem k plánové knize, svému spolupracovníkovi nevybíravě nadává: "Jděte s tím 

do háje, Gondime. Zpackal jste to, je to nemožně strojený a blbý. Takhle přeci nikdo 

nemluví.“142 Paulův slovní útok představuje vůbec první přímou řečí v textu, a to 

rozhodně není bez významu.143 Ostatně i samotné fiasko kolektivního pokusu o sepsání 

Paulova příběhu, na který teď zůstává sám, v sobě implikuje selhání lidské komunikace, 

které nabude svého nejtragičtějšího rozměru v mylně čteném Madalenině dopisu na 

rozloučenou. Když Paulo v jedné ze závěrečných kapitol vystoupí do kaple věže, aby se 

podíval na Marciana, jak honí sovy, zahlédne svoji ženu, jak sedí v kanceláři a něco píše. 

Když pak sejde dolů, najde pod oknem popsaný list papíru, který tam nejspíše sfouknul 

vítr. Rozpozná sice Madalenino úhledné kulaté písmo, ale zprvu obsahu nepřikládá 

takovou váhu: „Četl jsem tam slova docela neznámá nebo známá jen od vidění, 

uspořádaná tak strašně spletitě, že mi to ani nešlo na rozum.144 Když si ale text přečte 

poněkolikáte, dovtípí se, že jeho žena píše nějakému muži. Je přesvědčen, že má konečně 

v ruce důkaz ženiny nevěry. Nerozpozná, že Madelenina slova na rozloučenou jsou 

určena jemu. Stropí žárlivou scénu, která je však poznamenána zvláštní dvojznačnou 

atmosférou dramatičnosti i klidu: ač to v Paulovi „vře násilím,“ své třesoucí se ruce nyní 

dokáže zadržet. Čeká, že jej Madalena v reakci na osočení z nevěry zahrne urážkami, 

v její tváři se však zračí klid. Státkářovy mozolnaté ruce byly vždy symbolem síly a 

brutality, nyní jako by v jejich počínání začaly být patrné náznaky lidskosti.  

 Až v reakci na ženinu smrt se Paulo překvapivě rozhodne sepsat svůj příběh, 

zkušenost psaní se pro něj stane možností, jak se přiblížit druhému, jak prolomit 

bariéru, která jej oddělovala od druhých, od sebe sama. Nedokonalými slovy, jimiž tolik 

opovrhoval, se teď k ní „propíše“, pozdě, ale přece se aspoň vzdáleně dotkne jejího světa 

přes neutilitární užití slov. Až bolestná zkušenost ztráty milované osoby mu umožní 

reflektovat svůj život, opustit svou samotu, setkat se se sebou samým, nálezt pocit 

spřízněnosti s ostatními. Jeho kniha je tak nepřímou odpovědí na Madalenin dopis, jehož 

jedna zatoulaná mylně chápaná stránka jej připravila o lásku.   

                                                           
142

 V originále je však věta ještě poněkud expresivnější: „Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o 
troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma! Cf. RAMOS, Graciliano, 
op. cit. s. 12. 
143

 Ibidem. 
144

 RAMOS, Graciliano, op. cit, s. 157. 
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3. 2. Vyprahlé životy 

 Vyprahlé životy (Vidas secas, 1938, česky 1959) jsou Ramosovým nejvěhlasnějším 

dílem, které opravňuje jeho zařazení mezi autory Severovýchodu.145  V jeho tvorbě 

představují jakýsi ostrov146 ─ předesílá Stegagno Picchiová ─ jedná se totiž o jediný 

román vystavěný na vyprávění ve třetí osobě, na hlasu vševědoucího vypravěče. Italská 

brazilianistka o Vyprahlých životech hovoří také jako o „rozkládacím románu“147 ─ 

„dlouhém vyprávění vystavěném na sledu po sobě jdoucích sekvencí, jež spojuje v jeden 

celek pouze hlas vypravěče.“148 V tomto ohledu je možná vhodné připomenout i 

samotnou genezi díla: jednotlivé kapitoly totiž zprvu vycházely samostatně jako krátké 

povídky na stránkách novin a literárních časopisů a teprve později byly „poskládány“ do 

v jeden text. Kupříkladu devátá kapitola Vyprahlých životů, často označovaná jako 

literární skvost pro hloubku, s jakou se v ní Ramos dokázal vžít do duše pátého člena 

Fabiánovy rodiny, psí fenky Baleiy, byla napsána jako první a o měsíc později pak byl 

vytvořen portrét Fabiánovy družky, statečné i drsné matky Viktorie, v knižní verzi 

figurující na čtvrtém místě.           

 Původně se měly Vyprahlé životy jmenovat O mundo coberto de penas, záměrně 

zde uvádíme nejdříve portugalský název, neboť českým ekvivalentem Svět plný útrap 

nelze plně postihnout záměrnou dvojznačnost plánovaného titulu, nad nímž Ramos 

dlouho uvažoval: v portugalštině totiž slovo pena označuje nejenom útrapy, soužení, ale i 

ptačí peří. Svět Fabianovy rodiny tak může být i světem pokrytým peřím, které po sobě 

zanechávají „zlověstní nenažraní opeřenci,“ kteří se na obloze objevují vždy, když 

přichází sucho, a které si hlavní hrdina ve své zjednodušené představě pokládá za 

samotnou jeho příčinou. Sleduje nebe a  

 „(n)ajednou čára na nebi, další čára, tisíce spojených čar, celé mraky a strašný 

 tlukot  křídel ohlašujících zkázu. (…) Ta zlořečená zvířata jsou příčinou sucha.  

 Kdyby je mohl zabít, zmizelo by sucho.“149 

  

                                                           
145 STEGAGNO-PICCHIOVÁ, Luciana, op. cit., s. 456. 
146 Ibidem, s. 455. 
147 Ibidem.  
148 Ibidem. 
149 RAMOS, Graciliano. Vyprahlé životy. Praha: SNKLHU. 1959. (přeložila Vlasta Havlínová.) 
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3. 2. 1. Stručné přiblížení děje 

 „V tomto románu najdeme vše, co je pro Ramosovu tvorbu příznačné: důvěrnou 

znalost materiálu, hluboké pochopení člověka, mistrovsky sevřenou formu“,150 píše 

Vlasta Havlínová v předmluvě k Vyprahlým životům. Námět pro dílo, v němž „se snažil 

naslouchat duši člověka drsného, téměř divocha, který žije v té nejvzdálenější oblasti 

sertãa“151 Ramos čerpal z důvěrně známého prostředí vyschlého vnitrozemí 

severovýchodní Brazílie: 

  „Udělal jsem knížku bez scenérie, bez dialogů. Bez lásky. Moje postavy jsou téměř 

 němé,  žijí na statku v jednom starém domě. Dospělí nemají pro samou starost co

 do žaludku ani čas se obejmout. (…)“152   

 Ve Vyprahlých životech alagoaský literát líčí strastiplný únik typické rodiny tzv. 

retirantes, „ustupujích“ před periodicky se opakujícími vlnami veder, „jako by patřili 

k velké armádě poražené suchem.“153 Tito sertanejos, jak se jim také někdy říká ─ podle 

rozpraskaného stepního sertãa, jsou povětšinou negramotní drobní pastevci, závislí 

nejenom na proměnlivé přírodě, ale i na příkazech vzdáleného pána, jemuž výměnou za 

chvilkový skrovný přístřešek robotují na statku a hlídají dobytek.     

 V úvodní kapitole nazvané Stěhování se tedy setkáváme s jednou takovou rodinou 

právě v okamžiku, kdy již několikátým dnem putuje rozpálenou krajinou, v níž „se tu a 

tam objevovaly bílé skvrny koster“ a kde „nad dodělávajícimi dobytčaty vysoko kroužili 

černí supi.“154 Snaží se nalézt lepší místo k životu. Nevědí však, kudy přesně jít, „matka 

Viktorie jen naznačila neurčitě směr a několika hrdelními zvuky je ujistila, že už jsou 

blízko.“155 „Jsou unaveni a vyhladovělí, jdou pomalu, v úplném tichu.“156 

                                                           
150 HAVLÍNOVÁ, Vlasta. Několik poznámek o autorovi „Vyprahlých životů“, s. 12. In: RAMOS, Graciliano. op. 
cit. Praha: SNKLHU. 1959 
151 Ramos v dopise adresovaném novináři Josému Condéovi uvádí: „Procurei auscultar a alma do ser rude 
e quase primitivo que mora na zona mais recuada do sertão (…) os meus personagens são quase selvagens 
(...) pesquisa que os escritores regionalistas não fazem e nem mesmo podem fazer, porque comumente 
não são familiares com o ambiente que descrevem.“ Cf. FACCIOLI, Valentim. op. cit. 64. 
152 „Fiz o livrinho sem paisagens, sem diálogos. E sem amor. A minha gente, quase muda, vive numa casa 
velha de fazenda. As pessoas adultas, preocupadas com o estômago, não têm tempo de abraçar-se.“ 
Ibidem. Cf. Ibidem. 
153 HAVLÍNOVÁ, Vlasta. op. cit. s. 13. 
154 Ibidem, s. 18. 
155 Ibidem, s. 18. 
156 Ibidem, s. 19. 
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 Je tu otec Fabián, matka Viktoria a jejich dva synci. Staršímu z nich již docházejí 

síly a únavou si sedá na zem, taková vzpurnost však jeho otce rozčiluje: 

 „Vstaň, spratku!“157, utrousí Fabián ke svému staršímu synovi. Mrňous se ani 

nehnul a Fabián měl chuť ho zabít. Bylo mu těžko u srdce, chtěl někoho učinit 

zodpovědným za své neštěstí. Sucho se mu zdálo nutností – a umíněnost dítěto he 

popouzela. Tahleta hromádka neštěstí jistě za nic nemůže, ale překáží v pochodu a 

pastevec musí dojít, kam, neví. V čele skupiny jde vychrtlá fenka Baleia (Velryba). 

Donedávna k nim patřil i papoušek. Ten však včera, když už nebylo mouky ani kořínků, 

na obzoru široko daleko žádné zatoulané dobytče, padl za oběť jejich hladu. Po dlouhém 

putování nakonec narazí na opuštěný statek. To je naděje, že by jejich věčné bloudění 

světem, chození „bez cíle sem a tam, jako věčný Žid“158 mohlo skončit. Fabián by už 

nemusel být „tulákem, kterým smýká sucho (...) hostem, který se zdržel příliš dlouho, (...) 

mohl by tu opětovně srůst se zemí.“159   

 Statek sice vypadá opuštěně, ale svého majitele má. Ten se také vzápětí objeví. 

Statkář už se chystá rodinu vyhodit, ale Fabiáno jej nakonec uprosí, aby ho přijal do 

svých služeb ─ dostane značkovací želízka a začne se starat o dobytek. Majitel nicméně 

na statku nežije, bydlí daleko ve městě, 

  „objeví se jen proto, aby na všem našel chyby. Stádo roste, všechno jde jako na 

 drátku, ale majitel pastevce hubuje. Samozřejmě. Hubuje, protože smí hubovat, 

 a Fabián poslouchá jeho hubování s koženým kloboukem pod paží, omlouvá se 

 a slibuje, že se polepší. V duchu přísahá, že se nic polepšovat nebude, protože je 

 všechno v pořádku  a pán chce jenom ukázat svou moc, chce si zahulákat, 

 protože je pán.“160  

Následující kapitoly se postupně zaměřují vždy na jednoho ze členů rodiny: 

počínaje Fabiánem, matkou Viktórií, oběma syny a dokonce i psicí Baleiou.  Klíčovým 

momentem příběhu se stane Fabiánova cesta na trh do města, kam se vydá nakoupit  

                                                           
157 RAMOS, Graciliano. Vyprahlé životy. op. cit. , s. 18. V originále je Fabiánovo oslovení dítěte však ještě 
horší, křičí na něj: „Anda, condenado do diabo, (…).“ Cf. RAMOS, Graciliano - Vidas secas: romance. Rio de 
Janeiro : Livraria José Olympio Editora, 1947. 2. vydání. s. 17.  
158 RAMOS, Graciliano, Vyprahlé životy, s. 28. 
159 Ibidem. 
160 Ibidem, s. 32. 
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zásoby. Jenže se nechá nesmyslně zlákat žlutým vojákem k partičce karet a v ní 

prohraje všechny peníze. Když celý nešťastný odchází z hostince, žlutý voják ho zastaví 

a začne na něj dorážet, proč odchází z hospody tak rychle, ani se s nimi nerozloučil. 

Nakonec mezi nimi dojde k potyčce, třebaže se jí Fabián snažil všemožně zabránit. 

Nechtěl se s vojákem pouštět do hádky, nestál o to si zadat s „úřadem,“ hleděl si svého, 

ale voják ho vyprovokoval: zcela záměrně mu vší silou dupnul podpatkem holínky na 

nohu. Fabián se přirozeně ohradil a utrousil na adresu vojákovy matky hanlivé slovo. 

„Ouřad“ však vzápětí povolal městký oddíl a pastevce nechal zavřít do šatlavy, kde dostal 

výprask.Nebylo to ale zdaleka jediné příkoří a nespravedlnost, kterou musel vytrpět. 

Majitel statku ho pro změnu pravidelně obíral při účtování dobytka. Vždy mu dal jen 

zlomek toho, co by mu správně mělo nalážet. Statkáři vždy vyjdou jiné počty než, jak to 

doma propočetla matka Viktórie, říká si často Fabián, který tak není schopen nikdy 

odpracovat dluh, který u majitele má. S vrchností má ostatně jen špatné zkušenosti, něco 

obdobného se mu přihodilo už kdysi, ještě než přišlo sucho, taky ho ošidili „ti nahoře“. 

Tehdy se vydal do města na trh prodat vepříka, kterého doma zabil. Jenže se objevil 

městský úředník s potvrzenkami a nakázal Fabiánovi z případného prodeje odvést daň. 

Ten se sice odporoučel s omluvou, že daním nerozumí, že je nevzdělaný, za rohem se ale 

přeci jen pokusil maso prodat. Když jej podrážděný úředník načapal, pastevec musel 

nakonec zaplatit nejenom daň, ale i pokutu.      

 Se žlutým vojákem se však hlavní hrdina potkal ještě jednou. Když stopoval 

grošovanou kobylku a klestil si s nožem v ruce cestu keři a pichlavým palmovím, ocitl se 

náhle tváří v tvář „žlutýmu ouřadovi,“ kvůli kterému musel před rokem strávit noc ve 

vězení. Na zlomek vteřiny se ho zmocnil silný popud a jeho ruka svírající čepel se 

rozmachovala k úderu,  

 „jeho pohyb by byl stačil k zabití, kdyby mu druhý popud nevedl paži opačným 

 směrem. Čepel se náhle zarazila u vetřelcovy hlavy, těsně nad červenou čapkou. 

 Zprvu  pastevec nic nechápal. Viděl jen, že tu je nepřítel. Najednou zjistil, že je to 

 člověk, a co horšího, ouřad. Zděsil se, ustrnul, ruka zaváhala, ochabla a kolísala ze 

 strany na stranu.“161   

                                                           
161

 Ibidem. s. 108. 
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Tentokrát to byl vychrtlý a roztrhaný voják, kdo se třásl hrůzou a drkotal zuby. 

Fabián ještě „(n)ikdy neviděl, aby se člověk tak třásl. Pes. Copak se ve městě 

nenaparoval?  Nešlapal vesničanům na trhu na nohy? Nezavíral lidi do šatlavy?“162 Ještě 

zlomek vteřiny nad ním stál s napřaženým nožem, byl to on, kdo byl v tom okamžiku 

jednoznačně v pozici silnějšího, pomstít se však nedokázal. Přál by si, aby na okamžik 

ztratil smysly, „(t)ak rád by byl opět raněn tou slepotou,“163 třeba by se pak k činu 

odhodlal. Je sám ze sebe zklamán. Změnil se, už dávno není tím Fabiánem, po němž se 

v tančírnách jen zaprášilo, teď klidně strpí výprask i šatlavu. Prohlíží si nůž a sklesle si 

říká: „(a)ni pořádný nůž to není, nehodí se k ničemu.“164 Voják stojí opodál bez hnutí 

s vypoulenýma očima a pastevec si při pohledu na něj ptá sám sebe:  

 „pročpak vláda zaměstnává takové lidi? Ledaže se bojí zaměstnávat pořádné lidi. Ta 

 smečka je dobrá jen k tomu, aby napadala neškodné občany. Kdyby on, Fabián, nosil 

 uniformu, byl by tak špatný? Šlapal by pracujícím lidem na nohy a mlátil by  je? 

 Nemlátil.“165  

V předposlední kapitole nazvané Svět pokrytý peřím pozorujeme, jak se na 

mulungových keřích objevují houfy stěhovavých ptáků, zlé znamení,  nejspíše bude  

někde ve  stepi hořet. 

 „Přilétali v houfech, usedali na stromy podél břehů řeky, odpočívali, pili, a poněvadž 

 v okolí nebyla potrava, pokračovali v cestě na jih. Usoužení manželé tušili pohromu. 

 Slunce vypijí studny a ti zlořečení ptáci je připravují  o zbytek vody, chtějí zabít 

 dobytek.“166        

A tak je Fabiánova rodina opětovně nucena se vydat na Útěk,  pokusit se najít 

nějaké jiné místo k životu, kde „bude lépe než v místech, kde byli.“167 Jdou napůl 

s důvěrou, napůl s neklidem. Svět je velký, uklidňují se, ačkoliv v jejich myslích  byl svět 

docela malým. Snad naleznou lepší podmínky k životu, přestanout prchat z jednoho 

místa na druhé jako obyčejná stepní zvěř. Snad se splní to, co si při pohledu na své dva 

syny, „kteří hleděli k vzdáleným vrchům, v nichž žily tajemné bytosti,“168 přeje matka 

                                                           
162 Ibidem. s. 109. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. s. 110. 
165 Ibidem. s. 111. 
166 Ibidem. s. 115. 
167 Ibidem. s. 129. 
168 Ibidem.  
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Viktorie: „usadí se někde daleko, přivyknou jiným mravům.“ Snad se dokáží od sertãa 

odpoutat a „přemohou stesk, který poutá lidi z pustiny ke stepi.“169  

 

3. 2. 2. Fabiánova revolta  

 „Jedním z klíčů ke knize je jazyková marginálnost Fabiana, který mluví ve 

zvoláních, onomatopiích (…)“170 – tuto cestu, kterou navrhuje Stegagno-Picchiová, si 

k interpretaci Fabiánovy revolty vybereme i my. A současně se při tom budeme opírat o 

studii profesora Lourivala Holandy Ve znamení ticha (Sob o signo do silêncio) z roku 

1992, v níž analyzuje Ramosovy Vyprahlé životy a Camusova Cizince a nalézá v nich 

příbuznost nikoliv tematickou, ale formální a ve svých důsledcích i etickou171 ─ neboť, 

jak vysvětluje, zaostření na formální rovinu neznamená, že ztratíme ze zřetele historické 

a morální významy, každá estetika totiž v sobě implikuje jistou etiku. 

  Jednotlivé dílčí momenty Vyprahlých životů by však dovolovaly i jiné čtení, nelze 

si nepovšimnout, že matka Viktorie, snědá mulatka, svého muže, jehož barva kůže je o 

poznání světlejší, intelektuálně převyšuje. Je to ona, kdo doma propočítává, kolik má 

statkář Fabiánovi vyplatit. Sám na několika místech přiznává, že znalosti a schopnosti 

jeho ženy v něm vzbuzují respekt, že ho její slova okouzlují. Připomeneme-li, že Ramos 

na románu pracoval od poloviny třicátých let, kdy svět pasivně přihlížel nárůstu fašismu, 

je jasné, kam zmínkou o barvě pleti míříme. Ramosův syn Ricardo, autor „fragmentární“ 

biografie nazvané Graciliano: Retrato fragmentado (2011) navíc dodává, že jeho otec do 

díla vepsal i některé další motivy, které by ani on sám nikdy nebyl schopen odhalit, 

kdyby jej na ně nebyl upozornil. Budeme-li Vyprahlé životy číst pečlivě, zjistíme, že ve 

způsobu, jakým mladší a starší syn vzhlížejí k Fabiánovi, se zrcadlí vztah dvou 

                                                           
169 Ibidem. s. 130. 
170 STEGAGNO-PICCHIOVÁ, Luciana, op. cit., s. 456. 
171 HOLANDA, Lourival, Sob o signo do silêncio, Entre as tantas possibilidade de leituras de Graciliano 
Ramos e de Albert Camus, muito se privilegiou a leitura ética. Especialmente os textos de Vidas Secas e O 
Estrangeiro. Leitura evidente e válida. Não será no entanto essa a nossa direcção. Tampouco a linguagem 
filosófica – mas a outra, a que faz da fluidez sua força: linguagem literária, proteiforme e ambígua,  e que se 
inscreve em outros rigores. É certo que toda empresa literária parte de um  projeto e, enquanto se põe 
como novo, se opõe aquilo que foi feito. É certo também que toda estética traz subjacente uma ética. 
Acreditando-se conjugar a questão da forma à da historicidade, é sob esse enfoque que tento e vejo 
abordar esse tema mais adiante.“ Cf. HOLANDA, Lourival, op. cit. s. 20. 
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základních modelů křesťanského života: katolické a protestantské zbožnosti 

vůči božskému. 172 

 Vraťme se ale k původní interpretační linii: jazykové marginálosti Fabiánovy 

rodiny, jejímž přirozeným stavem je ticho. Je téměř němá, její inventář komunikačních 

prostředků se světem je omezený.  Stepí se vlečou jako „automaty.“  Jedině děti se občas 

pokusí mlčení prolomit. Fabián je člověkem, přesněji snad jen tvorem (bicho) vláčeným 

přírodními živly, z kulturního procesu byl vytlačen na okraj, nedostalo se mu vzdělání, a 

tak ve světě, kde je kultura ve svém širokém významu antropocentricky ztotožněna se 

strukturou hodnotově vyšší a důležitější než obdobně krutá příroda, trpí: „(n)ikdy 

nechodil do školy. Proto se neumí bránit, nedovede dávat věci, kam patří. (…) Kdyby se 

mu dostalo vzdělání, poradil by si…“173 Se svou ženou a dětmi komunikuje pomocí 

zvolání, citoslovcí, gest a posunků. Jeho život je natolik řízen přírodou, že se podobá 

spíše zvířeti, než lidskému tvoru:  

 „Žil daleko od lidí, rozuměl si dobře jen se zvířaty. Tvrdými chodidly mohl chodit po 

 trnech a necítil, jak je zem rozpálená. Když seděl na koni, splynul s ním, přilepil se na 

 něho. A mluvil zpěvavou, jednoslabičnou hrdelní řečí, které kůň rozuměl. (…) K lidem 

 se někdy obracel stejnou řečí, jako mluvíval se zvířaty, ─ výkřiky a napodobivými 

 zvuky.“174  

 Se zvířaty se identifikuje nejen tím, že ve své mluvě nevědomky replikuje jejich 

dorozumívací prostředky, přibližuje se jim i na další komunikační úrovni: pastevec totiž 

velmi často jen opakuje cizí slova, „přežvykuje řeč“175 druhých, aniž by rozuměl jejímu 

významu ─ jako papoušek, který je donedávna doprovázel, imituje lidskou komunikaci, 

jejíž smysl mu však uniká. Jestliže Wittgenstein tvrdí, že limity naší jazykové 

vybavenosti představují zároveň limity našeho světa, pak je Fabiánův svět opravdu 

malinký. Nejenže je jeho slovník omezený a neumí mluvit, pro něj je těžké i myslet, není 

                                                           
172 RAMOS, Ricardo. op.cit.  
173 RAMOS, Graciliano, op. cit, s. 45 
174 RAMOS, Graciliano, op. cit, s. 29. „Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés 
duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, 
grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A 
pé, não se agüentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. As vezes utilizava 
nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos - exclamações, onomatopéias. 
Na verdade falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava 
reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas.“ Cf. 
175 Ibidem. s. 73 
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schopen dokončit myšlenku, „její pramének se mu vždy přetrhne.“ Když v zimě usínají u 

kamenného ohniště, naslouchají děti promluvě rodičů: 

 „Nebyla to vlastně promluva: jen ojedinělé věty, plné zámlk, opakování a  nesouvislostí. 

 Občas povzbudili váznoucí rozhovor hrdelními zvuky. Ve skutečnosti žádný z nich 

 nedával pozor, co říká ten druhý: vyslovovali jen nahlas své představy, jak jim přicházely 

 na mysl, a představy se vybavovaly, měnily a  nebylo je možné ovládnout. Poněvadž měli 

 nepatrnou zásobu výrazů, snažili se tento nedostatek nahradit silou.176 

Anebo opakováním.   V tomto ohledu je zajímavá studie Jeana Rochea z Univerzity 

v Poitiers (Étude quantitative du style de Graciliano Ramos dans Vidas Secas), v níž 

podrobil kvantitativní stylové analýze čtyřicet náhodně vybraných stran tohoto 

Ramosova díla. Excerptované úryvky pak rozdělil do tří kategorií: pod první z nich 

zahrnul přímou řeč (dialogy), pod druhou volnou nepřímou řeč (neboli autorovu 

parafrázi promluv a myšlenek hlavních postav) a pod třetí popisné a narativní pasáže ve 

3. osobě.  Ty představují plných osm desetin studovaného materiálu a základají 

převládající tón holých obnažených vět. Dialogu je v textu poskrovnu – tvoří 

„zanedbatelných“ pět procent textu, nicméně jak upozorňuje francouzský badatel, ve 

spoustě případů se však ani nedá mluvit o dialogu ve smyslu rozmluvy mezi dvěma či 

více osobami, ale spíše o nahlas pronášené repliky Fabiánovy samomluvy,177 jako 

například když si sám sobě dodává odvahu a říká: „Jsi chlapík, Fabiáne.“178  

 Fabiám často nevhodně používá krkolomná slova, neumí vyjádřit, co nosí uvnitř, 

trápí ho to. „Kdyby tak mohl… Áá. Kdyby mohl, troufal by si na žluté vojáky, co mlátí 

bezbranné občany.“179 Někde ve skrytu duše cítí, že bez slov je bezbranný. Kdyby se uměl 

ozvat, třeba by si starý Ignác pro příště nedovolil mu ve výčepu do kořalky přilévat vodu. 

Třeba by jej pán při sčítání dobytka neošidil. Třeba by se nemusel cítít tak méněcenný, 

když se baví s městskými lidmi, u nichž má „podezření, že si z něho ostatní dělají blázna. 

(…) Mluví s ním jen proto, aby mu něco vzali. Obchodníci šidí na míře, na ceně i na účtě. 

Jeho pán maluje inkoustem a perem nesrozumitelná numera.“180  

                                                           
176 RAMOS, Graciliano, op. cit, s. 72. 
177 ROCHE, Jean. Étude du style de Graciliano Ramos dans Vidas secas, Séminaire Graciliano Ramos: Vidas 
Secas. Poitiers: Centre de Recherches Latino-Américaines, 1972. s. 1-53. 
178 RAMOS, Graciliano, op. cit, s.  28. V originále však i v oslovení, jakým se k sobě obrací, zaznívají jeho 
„zvířecí“ rysy: Vocé é um bicho, z port. bicho = tvor, živočich. Cf. RAMOS, Graciliano - Vidas secas: romance. 
s. 26.  
179 Ibidem., s. 45. 
180 Ibidem, s. 84. 
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 Na jedné straně jej slova svou mocí a krásou fascinují: „obdivoval se dlouhým a 

obtížným slovům měststkých lidí a marně se pokoušel některá napodobit (…)“181 Ví, že 

kdyby je měl ve své moci, byl by schopen se vzepřít, najít si lepší práci, byl by to způsob, 

jak se postavit „jazykovému útlaku“, který je jen živnou půdou pro všechny další formy 

útisku, kterým je on a celá jeho rodina vystavena: „to se člověk strčí do šatlavy jen proto, 

poněvadž neumí pořádně mluvit? Komu škodí jeho zabedněnost?“182    

 Na druhé straně však již několikrát okusil, jak dokáží být zrádná, a že ti, kdo jimi 

vládnou, jich zneužívají. Zároveň tuší, že mu je přístup k tomuto prostředku nekonečně 

vzdálen: „kdyby se něčemu naučil, musel by se učit pořád víc a nikdy by nebyl 

spokojen.“183 Třeba by mu „slova“ přinesla jen další starosti, „věděl, že jsou neužitečná a 

možná i nebezpečná.“184 I proto jako rodiče své děti vedou k tomu, aby mlčely, ne aby 

kladly otázky, od kolébky jim tak vštipují pasivní respekt ve znamení ticha vůči těm, kdo 

umí a mohou mluvit. Snaha staršího synka proniknout do záhady slov, kdy žádá svou 

matku o vysvětlení pojmu peklo, které zaslechl z úst paní Terty, se nesetká s 

porozuměním. Dostane pohlavek. Stejně tak, když za Fabiánem jednou přijde syn 

s obdobným dotazem, otec jen v rozpacích čeká, až bude dotaz zopakován a „(k)dyž 

nepochopil, co syn chce, vyhuboval mu.“185 Slova zkrátka nikdy nebudou „v jejich moci“, 

takový je jejich úděl. Všichni, kdo jimi disponují, jsou potenciálními nepřáteli, proto 

rodiče vždy reagují podrážděně. A také nechtějí, aby jejich synové skončili „jako kmotr 

Tomáš ze třtinového mlýna. Chudák. Nač mu bylo tolik knih, tolik novin? Zemřel asi na 

nemocný žaludek a slabé nohy.“186 Kmotru Tomáši jeho znalosti v ničem nepomohly: 

„Takový dobrý člověk a vzdělaný, ale zachránily jej ty hromady papíru, když udeřilo 

sucho,“ ptá se sám sebe honák. „Nebyl nakonec ze všech lidí v pustině ten největší 

chudák?“187 A dodává, že „(k)dyby ta sucha jednou přestala, tak by hoši mohli mít 

vrtochy, mohli by se ptát. „Teď se musí chovat tak, jak se patří na lidi jejich ražení.“188  

Jak vysvětluje Maria Manuela Fontes Ináciová, Fabián jen stěží dokážet  překonat hráz 

oddělují označující a označované, zůstává vždy u akustického obrazu, vnější podoby 

                                                           
181 Ibidem. s. 29. 
182 Ibidem. s. 44. 
183 Ibidem. s. 31. 
184 Ibidem. s. 29. 
185 Ibidem. s. 29. 
186 Ibidem. s. 34. 
187 Ibidem. s. 31. 
188 Ibidem. s. 31. 
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slova, k samotnému pojmu, slovu ve své celistvosti se nedostane. Ačkoliv se rozplývá 

nad krásou slov, jejich významu však nerozumí. Jazykový znak pro něj představuje 

záhadu, kterou nedokáže prohlédnout. Na rozdíl od matky Viktórie není s to rozlišit 

symbol od entity, kterou reprezentuje, obě složky pro něj splývají v jedno, jako tomu je 

v poslední kapitole, kdy pozoruje stěhovavé ptáky. Ty jsou jen předzvěstí, či chceme-li 

pouhým symbolem nadcházejícího sucha, pastevec však svůj zoufalý výbuch vzteku 

upne přímo vůči nim, vůči symbolu samému:189       

 „jeho hněv se znovu obrátil proti ptákům, kteří mu krouží nad hlavou, několikrát 

 vystřelí do větví mulungů, kde sedí ve větvích. „Kdybych jich nebylo, sucho by 

 nepřišlo.“190 

 

3. 2. 3. Ve znamení ticha 

 Jak píše brazilský profesor Lourival Holanda, stránkami Vyprahlých životů se vine 

ticho, Fabiánovi se slov nedostává, zároveň však po nich touží. V Camusově Cizinci je 

ticho v textu vepsáno jiným způsobem: Meursaultovo mlčení je vědomým odmítnutím 

nánosu lží, které na sebe jazyk nabaluje – záměrně tichou revoltou proti společenskému 

systému, jež je na jazykových prostředcích plně závislý.191     

 Jak objasňuje Pierre Bourdieu prostřednictvím svého konceptu symbolického 

násilí, jazyk je strukturou napomáhající udržet ve společnosti stávající řád, formující 

naše myšlení tak, aby se současné jevilo jako přirozené, to on stojí za reprodukcí a 

legitimizací všech ostatních institucí lidského společenství. Holanda v podobném smyslu 

dodává: „spisovatel ví, že je pole jeho působnosti omezené, že má skrovnou účinnost. 

Protože nemůže změnit svět, mění jazyk.“192 I proto se se na Cizince a Vyprahlé životy 

dívá přednostně z hlediska literárního jazyka (formálního): jako na výsledek tvůrčího 

procesu, kdy oba autoři prostřednictvím specifické práce s jazykem, vnášejí „podvratné“ 

                                                           
189

 Inácio, Maria Manuela Fontes: Vidas Secas e Os Flagelados do Vento Leste: Veredas da seca e da fome. 
Magisterská diplomová práce. FCSH - Universidade Nova de Lisboa. 2011. s. 31.  
190 119. 
191 „Ao longo de Vidas secas se perfaz um silêncio. Fabiano é todo carência de palavra, e é sempre sua 
querência o que o texto atesta. De pouca fala, mas de muito desejo - o que o leva muito longe, além de si. 
Em O Estrangeiro esse silêncio vem se inscrever sob outra forma, mas fundalmentalment semelhante. 
Meursault é quem, calado, na recusa técnica, acusa a carga da mentira que a linguagem veicula – e assim, o 
sisteme que o funda.” Cf. HOLANDA, L. op.cit., s. 17. 
192 „O escritor sabe o seu campo restrito e reduzida sua eficácia. Daí por que, não podendo transformar o 
mundo, o escritor transforma a linguagem.“  Cf. Ibidem, s.27.  
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prvky do našeho vnímání reality. Jestliže je jazyk opakováním práxis, odrazem, kopií 

společenského uspořádaní, proměníme-li jej, zpochybníme i stereotypy, které jsou jím 

formovány a předávány dál. V tom spočívá spisovatelův boj – slovy Joãoa Ribeira, která 

si Holanda vypůjčuje – v brojení proti slovnímu parazitismu.193 A dodává, že Graciliano 

Ramos jde jinou cestou než další velikán brazilské literatury João Guimarães Rosa: ve 

srovnání  s „rabelaisovskou vervou“194 rodáka z Minas Gerais volí opačnou strategii: 

jazyk podrobuje „režimu o chlebu a vodě.“195  

 Camusova Cizince i Ramosovy Vyprahlé životy tedy pojí specifická práce 

s jazykem, která však v sobě zahrnuje i zřejmý etický rozměr.196 Holanda, který hojně 

čerpal z analýzy rukopisu Vyprahlých životů z pera Rogera Quillota, přirovnává 

Ramosovu tvůrčí metodu k „odplevení“197 (sarclage).  Alagoaský spisovatel ve svém 

contozinho chinfrim, jak text z roku 1938 nazýval, staví na očistěné, koncizní větě,198 na 

„machadovsky geometrickém“ vyprávění „ořezaném na podstatu“199, v němž odmítá 

používat adjektiva jako přívlastku.200 Příroda epitet nezná, ty jsou lidským otiskem ─ 

nánosem zkušeností, které se snaží vnutit světu, a vlastně tak i podvodem, proto se jim 

Ramos vyhýbá: snaží se tak oklestit subjektivní redundantonost, kterou „hloupá 

adjektiva“ vnucují textu.201  Jak tvrdí Holanda, jde tak proti převládající dobové rétorice: 

jeho strategie je jiná: chce „dojmout precizností.“202  Se zneužitím jazykového znaku má 

zkušenost i Meursault. Když se ocitá před soudem a poslouchá výpověd milenky Marie, 

dochází mu, že se mezi ním a jeho činem bude donekonečna rozprostírat bezedná 

propast, kterou vyplní diskurz druhého, jenž mu přisoudí charakteristiky podle své 

vlastní libovůle či přímo zlovůle:  

                                                           
193 Ibidem. 
194 Ibidem, s. 27. 
195 Ibidem, s. 27. 
196 „A perspetiva desse trabalho tenta situar o texto entre o jogo escritural e a circunstância onde está 
adstrito.“  Cf. Ibidem. 23. 
197 Ibidem, s. 21. 
198  Ta se dle Holandova tvrzení ohlašuje v některých dopisech a povídkách z doby před rokem 1937. Cf, 
Ibidem, s. 27.  
199 STEGAGNO-PICCHIOVÁ, Luciana, op. cit, s. 454. 
200

 HOLANDA, L. op.cit., s. 26. 
201 Claudia Veiga z bahijské Univerzity komentuje Ramosův překlad Moru, na němž je patrná inspirace 
dobovými příručkami o větné skladbě: Ramosova snaha vyhnout se zbytečným slovům, rozvitým 
vedlejším větám. Camusův text v Graciliánových rukách doznává značných nemotivovaných posunů – 
systematické změny ve struktuře vět, vynechávání větných členů. Apud. HOLANDA, L. op.cit., s. 27. 
202

 Ibidem. 
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 „Marie nechtěla mluvit, ale na naléhání prokurátorova řekla, že jsme se koupali,  pak 

 šli nejdřív do biografu a nakonec ke mně do bytu. Státní návladní řekl, že si podle 

 Mariiných výpovědí při vyšetřování zjistil programy toho dne. Ale Marie prý poví sama, 

 jaký film tenkrát dávali. A ona skoro neznělým hlasem skutečně oznámila, že to byl film 

 s Fernandelem. Umlkla a v sále zavládlo ticho. Do toho povstal prokurátor a hlasem, 

 který mi připadal opravdu pohnutý, s prstem zabodnutým do mě, slavnostně pronášel 

 slabiku za slabikou: „Pánové porotci, den po matčině smrti se tento muž byl koupat, 

 navázal nemanželský poměr a šel se smát na veseloherní film. Nemám, co bych k tomu 

 dodal.203 

 Při charakterizaci Camusova Cizince použil Rolland Barthes termínu „bíle psaní“ 

(écriture blanche) „záměrně neutrální a citově nezabarvený styl, který realitu spíše 

konstatuje a popisuje, než aby ji jakkoli vysvětloval či k ní zaujímal nějaké osobní 

stanovisko.“204 Eva Voldřichová-Beránková pak v podkapitole své stati o Camusově 

jazykové zdrženlivosti, příznačně nazvané Camusovi „maniaci přesného výrazu“,205 dále 

připomíná, že „už od raných čtyřicátých let se v autorových teoretických statích 

pravidelně objevuje klíčový pojem „justesse“ (přesnost, správnost, náležitost, jistota, 

čistota).206 Upozorňuje, že 

  „nejde jen o „jazykovou správnost“, (…) ale o adekvátnost projevu vzhledem 

 k vyjadřované myšlence. Jinak řečeno, člověk by měl psát (říkat) přesně to a jen to, s čím 

 se naprosto ztotožňuje. Nic víc a nic méně, i kdyby jej naléhání druhých či společenské 

 konvence sebenaléhavěji nutily k obšírnějším popisům, expresivnějším výrazovým 

 prostředkům, teatrálně patetičtějším či naopak diplomaticky opatrnějším vyjádřením.“  

Takové odhodlání „parler juste“ se nakonec stane osudným i hlavnímu hrdinovi Cizince. 

Meursault přichází o život proto, že odmítl přehánět ve jménu zákona či obvyklé 

zdvořilosti a konstatuje jen to, co si skutečně myslí. Je odsouzen k smrti, poněvadž zná   

                                                           
203

  CAMUS, Albert. Cizinec. Praha: Odeon, 1988. s. 81. (přeložil Miloslav Žilina). 
204 FINKIELKRAUT, Alain. Nové čtení Alberta Camuse. Rozhovor s Alainem Finkielkrautem a Olivierem 
Toddem. Bernard Fauconier. A2 [online]. 2006, č. 39 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z < 
http://www.advojka.cz/archiv/2006/39/nove-cteni-alberta-camuse> 
205 VOLDŘICHOVÁ-BERÁNKOVÁ, Eva. Jazyková zdrženlivost jako konzervativní ctnost. In: LOUŽEK, Marek. 
(ed.) Albert Camus: padesát let od úmrtí: sborník textů. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, s. 84. 
206

 Ibidem. 
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skutečnou cenu slov, kterou zbytek společnosti již dávno vytěsnil ze svých mechanicky 

pronášených frází. “207  

                                                           
207 Ibidem, s. 85. 
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3. 3. Úzkost 

 Úzkost (Angústia, 1936) představuje v pořadí třetí Ramosův publikovaný román. 

Vydalo jej nakladatelství José Olympio v neklidném roce 1936, kdy byl autor uvězněn 

Vargasovým režimem. Rukopis se dokonce dostal do rukou brazilského nakladatele 

v ten samý den, kdy došlo k Ramosově zatčení: 3. března. Srpnové vydání knihy se tak 

neobešlo bez pomoci spisovatelových přátel, mezi nimiž byl i José Lins do Rego.208  

 V Pamětech ze žaláře (Memórias do cárcere, 1953) se pak o Úzkosti vyjadřuje 

takto: je to           

 „román prosycený nepříjemnou nedýchatelnou atmosférou, z prostředí plného 

 zatlývající špíny, zkaženosti, obydleného potkany. Žádné ústupky vůči vkusu čtenářů. Je 

 to znepokojující monolog osamoceného blázna. K tomu špatně napsaný. Náklad 

 zůstane ve skladu, kde ho budou ohlodávat myši. Neprodá se ani sto výtisků, byl jsem o 

 tom přesvědčen a chtěl jsem redaktora varovat, než se pustí do takového rizika. "209  

 V dopise z roku 1947, jenž adresuje kritiku Candidovi, pak můžeme vystopovat 

kořeny těchto domnělých nedostatků, na které v předstihu sebekriticky upozorňoval: na 

románu jednak pracoval v době poznamenané spoustou starostí, kdy vzhledem ke 

svému politickému angažování zažíval poměrně těžké časy, jednak jej znepokojovaly i 

praktické okolnosti vydání svého titulu. Autor, jenž si až pedantsky zakládal na precizní 

revizi svých textů, které podroboval několikanásobným úpravám, kdy je zbavoval 

balastu, seškrtával celé pasáže, „ořezával“ text na svou podstatu a „ždímal“ ho na dřeň, 

byl nyní okolnostmi donucen text odevzdat bez jakékoliv možnosti odstranit poslední 

nedostatky či zapracovat redaktorovy připomínky. V dopise se svěřuje, že by Úzkost 

potřebovala seškrtat alespoň o jednu čtvrtinu, aby s ní mohl být spokojen.210

 Carolina Duarte Damasceno Ferreirová dává jeho obavy nad čtenářským ohlasem 

a nemilosrdnou kritiku své třetí větší prózy do souvislosti nejenom s Ramosovými 

                                                           
208

 OLIVEIRA. Irenísia Torres de. A 70 anos de angústia, de Graciliano Ramos: visões da crítica. Revista de 
Letras, Fortaleza, v.1/2, n. 28, p. 138-143, 2006. 
209 „Romance desagradável, abafado, ambiente sujo, povoado de ratos, cheio de podridões, de lixo. 
Nenhuma concessão ao gosto do público. Solilóquio doido, enervante. E mal escrito. A edição encalharia no 
depósito, roída pelos bichos. Não venderiam nem cem exemplares, repisei esta convicção, quis transmiti-la 
ao editor, antes que ele se arriscasse.”Cf. RAMOS, G. Memórias do cárcere. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1953b. (překlad vlastní). 
210

 CANDIDO, Antonio. Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos . 3a. ed. Rio de Janeiro: Ouro 
sobre Azul, 2006., s. 11, Apud. OLIVEIRA. Irenísia Torres de. op. cit. 
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povahovými rysy a okolnostmi, za nichž román vyšel, ale i „avantgardním“211 vyzněním 

románu, který v sobě obsahuje předzvěst velkých literárních proudů západní literatury. 

Hodnocení Alfreda Bosiho, který ve své Stručné historii brazilské literatury hovoří o 

Úzkosti jako o existencialistickém románu avant la lettre, jehož hlavní postava Luís da 

Silva představuje typického antihrdinu „bez tváře“212 nevybočujícího z davu, jsme již 

zmínili. Otto Maria Carpeaux v obdobném smyslu dodává, že zatímco Caetéové v sobě 

mají něco z Eçy de Queiróse, Statek  São Bernardo z venkovských scén Balzacových 

románů a Vyprahlé životy připomínají povídky ruských klasiků (např. Babela), Úzkost 

teprve předjímá některé postupy francouzského nového románu.213 Mnozí v ní dokonce 

nacházely společné rysy s dílem Dostojevského. Takový příměr byl tradičně skromným a 

rezervovaným Ramosem považován za nepřiměřený, jen s rozpaky přijímal srovnání 

s takovým velikánem ruské literatury.214       

 Jeho poslednímu čistě fikční románu s vypravěčem v první osobě se dostalo 

vřelého přijetí: Ferreirová připomíná tvrzení brazilského literárního kritika a sociologa 

Antonia Candida z eseje Ficção e confissão z roku 1956, že „z knih Graciliana Ramose, je 

Úzkost tou nejčetnější a nejcitovanější, neboť ji většina kritiků i čtenářů považuje za jeho 

mistrovské dílo.“215 Dalším svědectvím o kladném ohlasu na adresu Ramosova vyprávění 

životního trápení Luíse da Silvy je pak přehled deseti nejlepších románů dle brazilské 

Revista Acadêmica, která na základě hodnocení stovky významných brazilských 

intelektuálů Úzkost vyhlásila za druhou nejlepší brazilskou beletristickou knihu všech 

dob, prohrála jen s románem Dom Casmuro (1899) Machada de Assisse. Nicméně v 

rámci titulů vydaných ve 30. letech jí příslušelo dokonce prvenství.216 

 

                                                           
211 FERREIRA, Carolina Duarte Damasceno. O lugar da ficção em Angústia, de Graciliano Ramos. 
Magisterská diplomová práce. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, 2005. 
212 „(…)num clima em que se gesta o existencialimo (à Camus), Luís da Silva é bem o anti-herói sem rosto, 
porque igual a toda gente.“ Cf. BOSI, A. História consica da literatura brasileira, s. 22. 
213 „Caetés é de um Eça brasileiro; São Bernardo tem algo de um Balzac rural; Angústia antecipa o 
"nouveau roman" e Vidas Secas lembra certos contistas russos, Babel por exemplo.“Cf. CARPEAUX, O. M. 
Visão de Graciliano Ramos, Apud. Ibidem, s. 24.  
214

 FERREIRA, Carolina Duarte Damasceno. op.cit. s. 3. 
215

 Ibidem. 
216

 Ferreirová  nicméně dále zmiňuje, že kritické přijetí Úzkosti projevuje značnou časovou proměnlivost, a 
poukazuje na studii Lúciy Heleny Carvalhové A ponta do novelo: uma interpretaçăo de Angústia de 
Graciliano Ramos z roku 1983, jejíž autorka si všímá jisté disproporce mezi počtem literárních studií, které 
se věnují Ramosově Statku São Bernardo a Vyprahlým životům a analýzám, které si za objekt svého zájmu 
vybírají text z roku 1936. Cf. Ferreira, Carolina Duarte Damasceno. op. cit. 
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3. 3. 1. Stručné přiblížení děje 

 Vypravěčem a hlavní postavou příběhu je Luís da Silva, znechucený osamoceným 

jednotvárným životem, jaký vede a o němž stejně jako Paulo Honório podává písemný 

záznam:  

 „Tenhle monotónní život ─ přilepený k židli od devíti do dvanácti a od dvou do pěti, 

 je hrozný. Jako živočich uvězněný ve své skořápce. Hrozný. Když na úřadě  zavřou, 

 odvleču se na hlavní nádraží a nasednu na první tramvaj směr  Ponta-da- Terra.217  

Tento obyčejný pětatřicetiletý úředník se jednoho dne zaplete se svojí krásnou, ale 

frivolní a povrchní sousedkou Marinou, s níž se po krátké době rozhodne oženit. Jejich 

vztah však ukončí její nevěra a příběh nabude tragického konce v podobě Luísovy 

pomsty na svém sokovi v lásce. Pokud bychom se při čtení příběhu soustředili jen na 

tento aspekt, podobně jako první dobové recenze, nad jejichž plytkým sklouzáváním po 

povrchu Ramos láteřil ─ jako by příběh Luíse da Silvy byl jen o žárlivosti a pomstě 

z nešťastné lásky ─  knize bychom uškodili.  

 Vyprávění začíná v okamžiku, kdy se po měsíci, kdy byl připoután na lůžko 

v důsledku nervového otřesu, ze kterého se ještě úplně nezotavil, Luís pomalu vrací zpět 

k svému běžnému životu. A dodejme, že podobnou scénou bude také končit, kdy se Luís 

dostává do jakéhosi delíria a opětovně ulehá:218 

 „(…) z představ, které mě za těch dlouhých nocí pronásledovaly, zůstaly jen přízraky, 

 přízraky, které se mísí s realitou, až mi z toho běhá mráz po zádech. Některá místa, která 

 jsem měl rád, nyní nenávidím. Když procházím kolem knihkupectví a podívám se do 

                                                           
217

 „Esta vida monótona, agarrada à banca das nove horas ao meio-dia e das duas às cinco, é estúpida. Vida 
do sururu. Estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial, meto-me no primeiro 
bonde de Ponta-da-Terra.“ Ramos, Graciliano. Angústia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953. s. 7. (překlad ─ 
stejně jako všechny další úváděny úryvky  ─ je vlastní). 
218 „Um colchão de paina.“ Cf. s. 256. 
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 výkladu, dělá se mi špatně, mám pocit, jako by tam stáli lidé, kteří mají místo obličeji 

 jen nápisy a cenovky, jako by prodávali sami sebe (…).“219  

 Před očima se mu zjevuje odulá tvář Juliãa Tavarese,220 kvůli němuž se nemůže 

ani soustředit na práci, v mysli jej pronásledují vzpomínky na Marinu, kterou mu 

odloudil právě odulý obchodnický synek, a v každodenním životě jej trápí nedostatek 

peněz ─ nemá ani na zaplacení nájmu ─ ubíjející stereotyp úřednické práce a zklamání z 

klientelistických praktik v novinách.  Přivydělává si psaním článků pro místní politické 

předáky, občas něco utrží i za své sonety, které složil v mládí a které teď vždy po jednom 

vytrhává ze svého sešítku a prodává idealistickým mladíkům. 221    

 Až postupně se z Luísova vnitřního monologu, v němž si vyparavěč – na rozdíl od 

protagonistů Caetéů či Statku São Bernardo – neponechává žádný odstup od 

vyprávěného,222 dozvídáme, kde mají původ všechny přízraky, s nimiž se svěřuje již na 

prvních stránkách. Ač je hlavní dějová linka (tragický vztah s Marinou) podána 

z chronologického pohledu, Luísova zpověď je plná odboček, epizodických příběhů, je 

v ní plno vedlejších postav. Myšlenky a události přecházejí jedna v druhou, kříží se a 

matou. V chaotické zpovědi se dokonale zrcadlí jeho neklidná mysl zmítaná mnoha 

vzpomínkami a přeludy, které se vynořují a pak zase mizí, až je čtenář místy na 

pochybách, zda se jedná o Luísův skutečný prožitek či výmysl: vzpomínky totiž utváří 

nejenom paměť ─ zrádná sama o sobě ─ ale i imaginace. 

 Pasáže, v nichž se mu vybavují jeho dětská léta, jsou v Úzkosti všudypřítomné  ─ 

především pak kruté zacházení a drsné výchovné metody. Ty ilustruje na způsobu, 

                                                           
219

  „Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com 
desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se acham ali pessoas, exibindo títulos e preços nos rostos, 
vendendo-se. Cf. Ibidem. s. 7. 
220 „Impossível de trabalhar. Dão- me um ofício, um relatório para dactilografar, na repartição. Até dez 
linhas vou bem. Daí em diante a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus 
dedos encontrar no teclado uma resistência mole de carne gôrda. E lá vem o êrro. “ Cf. s. 5 
221

 „Trabalho num jornal. A noite dou um salto por lá, escrevo umas linhas. Os chefes políticos do interior 
brigam de mais. Procuram-me, explicam os acontecimentos locais, e faço diatribes medonhas que, 
assinados por êles, vão para a matéria paga. Ganho pela redacção e ganho uns tantos por cento pela 
publicação.” Cf. Ibidem, s. 45.  
222

 „Como em Caetés e S. Bernardo, a narrativa é na primeira pessoa; mas só aqui podemos falar 
propriamente em monólogo interior, em palavras que não visam interlocutor e decorrem de necessidade 
própria. Nos dois primeiros, temos nítida separação entre a realidade narrada e a do narrador, mesmo 
quando (em S. Bernardo) este se impõe à narrativa; em ambos, os figurantes são respeitados como tais e 
as cenas apresentadas como unidades autônomas. Em Angústia, o narrador tudo invade e incorpora tudo à 
substância, que transborda sobre o mundo. Daí uma apresentação diferente da matéria.“ Cf. CANDIDO, A. 
op. cit. 1971, s. 32. 
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jakým jej otec učil plavat: popadl jej za ruku, odvlekl do dostačné hloubky, kde ho držel 

pod vodou, než mu začal docházet dech: 

 „Později jsme si ve škole Antonia Justina Antonia Justina četli příběh o jednom malíři, 

 jenž měl psa,  který  se utopil. V mém případě se takové mučení odehrávalo v Kamenné 

 tůni. Toho malíře jsem si vždy představoval s obličejem Camila Pereiry da Silvy a ten 

 pes se  nápadně podobal mne.“223 

O řádek níž však jeho vzpomínku na reálný zážitek z dětství prostoupí vidina pomsty a 

jako oběť, kterou by rád podrobil takovému trýznění, si nyní představuje Marinu:  

 „Kdybych tak mohl udělat to samé s Marinou, pomalu ji topit a vytáhnout ji na 

 hladinu, až když ztratí dech, (…)“224 

 Nelze spočítat, kolikrát se Luísi vrací v mysli zpět jeho rodný statek, jenž kdysi 

patřil statnému, věčně však opilému dědovi Trajánovi. Ten všemu vládl pevnou rukou, 

byl na statku skutečným pánem, držel několik otroků. Po něm však v tehdejší době ještě 

trochu prosperující hospodářství převzal otec Camilo. Na pozadí všudypřítomných 

vzpomínek na dětství pak jasně vyplouvá na povrch původ jeho celoživotního pocitu 

osamělosti a opuštěnosti: „Myslím na pana Domingose, starého Trajána, na otce. 

Nechápu, proč se mi vybavují, je to tak dávno, vzpomínky naředilo tolik let odloučení. 

Nemám žádný vztah s lidmi a věcmi, které mě obkloupují.“ „Vždy jsem si hrál sám,“225 

vzpomíná na pravidelný odpolední program, poté co skončila škola, do níž ho poslali 

v deseti letech, protože nevěděl, jaká ruka je pravá, a kde se naučil číst, časovat slovesa a 

základy katechismu.          

 A také mnohých ponížení, kterým byl vystaven. Ty se však neomezují jen na 

nevlídné zacházení ze strany rodiny či samozřejmě zradu, kterou mu uštědřila Marina a 

nabubřelý podnikatel Tavares, ale v jistém ohledu i ve své práci. Luís da Silva, člověk 

s literárními ambicemi, si přivydělává psaním článků na objednávku: znechuceně si 

pročítá články, které odevzdává nadřízenému Pimentelovi.226     

 Po otcově smrti rodný dům opouští, putuje od jednoho statku k druhému a po 

                                                           
223 Ibidem. s. 16. 
224 „Se eu pudesse fazer o mesmo com a Marina, afogá-la devagar, trazendo-a para a superfície quando ela 
estivesse perdendo o fôlego, prolongar o suplício um dia inteiro…“ Cf. Ibidem, s. 27. 
225 „Sempre brinquei só“ Cf. Ibidem. s. 12 
226 „Emendo um artigo que Pimentel me pediu, artigo feito contra vontade, só para não descontentar 
Pimentel. Felizmente a idéia do livro que me persegue às vezes dias e dias desapareceu.“ Cf. s. 10. 
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nějakou dobu pracuje jako domácí učitel. Když ale předá vše, co se kdysi od Antonia 

Justina naučil, narukuje k armádě. Později odchází do hlavního města Maceió, tam se mu 

ale nedaří a skončí na ulici jako žebrák: po nocích spí po lavičkách, hlady mu kručí 

v břiše. Jak sám přiznává, jsou věci, o kterých se stydí před lidmi mluvit, toto je jedna 

z nich.227 Až po nějaké době se mu podaří získat práci ve státní správě. Pracuje jako 

korektor a po večerech píše texty na objednávku. Bydlí v odlehlé čtvrti, v zatuchlém 

domě v Macenské ulici nedaleko elektrárny. Jak ale upozorňuje: 

  „nečekejte popis těch čtyř starých stěn, které mi doktor Gouveia pronajímá za 

 nestoudných sto dvacet milreisů, nepočítaje poplatek za vodu. Navíc plný krys.

 (…)„Ostatně, pro můj příběh má větší význam tenhle dvorek než dům. Tam jsem

 každý  večer, když jsem se vrátil z úřadu, usedal pod mangovník s knížkou v ruce.  

 A tam  jsem také Marinu spatřil poprvé, bylo to v lednu minulého roku, stali se z 

 nás přátelé.“228 

 Postupně se však sblížili a Luís se ji nakonec rozhodne požádat o ruku. 229 Jenže 

frivolní a povrchní Marina, která má v zálibě hodnotit druhé podle oblečení a jež se 

k Luísově velkému pohoršení vyznává ke svému obdivu vůči paní Mercedes, zralé 

Španělce, již doma po večerech potají navštěvuje armádní důstojník, svého snoubence 

upozorňuje, že vstup do manželství si vyžádá nemalé finanční investice: je třeba koupit 

výbavu a zařízení do domácnosti. Luís jí tedy svěří většinu úspor a následně s nelibostí 

sleduje, jak vše mizí za hedvábné oblečení. Koupil jí dokonce náramkové hodinky a 

prsten, jen aby jí udělal radost, klidně se pro ni i zadluží. Marinin otec, pan Ramalho, ho 

ale kdysi náznakem varoval, že muž, který si jí vezme, dobrý obchod neudělá. Dle jeho 

slov má dcera v hlavě jen boty a oblečení a nikdy se nechtěla moc učit, ze školy vyšla 

nepoznamenaná. To paní Adélia, Marinina matka, si alespoň myslela, že kdyby se Luís ze 

své pozice někde přimluvil a pomohl dceři k zaměstnání, třeba by se to s ní pak vše 

zlepšilo. Zapomněla však ─ jak sám Luís s lítostí uznává ─ že on přece žádný vliv a 

kontakty nemá. V tu chvíli nastupuje na scénu Julião Tavares: 

                                                           
227 „Empregos vasqueiros, a bainha das calças roída, o estomâgo roído, as noites passadas num banco, 
importunando por um guarda. “ Cf. Ibidem. s. 25. 
228 „„Não esperem a descrição destas paredes velhas que dr. Gouveia me aluga, sem remorso, por cento e 
vinte mil-réis mensais, fora a pena de água“Cf. Ibidem. s. 35. 
229

 V tomto ohledu je vhodné připomenout, že v Úzkosti se ve srovnání s ostatními romány objevují i 
erotické pasáže.  
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 „Noviny na něj pěly samou chválu, ale byly to lži. Julião Tavares neměl žádnou z těch 

 kvalit, co mu přisuzovaly. Byl to zavalitý pisálek, brunátný mluvka a nadšený vlastenec. 

 Na hlavním náměstí, v kavárnách a dalších místech na mě zdálky povýšeně volal: Jak se 

 vede, Silvo?“230 

Má ale to, co Luísovi schází: společenské postavení a peníze, není pro něj těžké 

nerozvážnou Marinu svést:          

 „Když jsem vkročil do Macenské ulice, šíleně jsem se vyděsil. Bylo to největší zklamání 

 mého života. Z okna mého domu se vykláněl brunátný, užvaněný Julião Tavares, očima 

 hltal Marinu, která se nad ním upřeně rozplývala ze sousedního domu, že si ani 

 nevšimla, že jsem prošel. Rozrazil jsem dveře, srdce mi rozčilením tlouklo a já se ocitl 

 tváří v tvář Juliãu Taveresovi, popadla mne šílená chuť zakroutit mu chřtánem.(…)”231 

 Luís da Silva, který často vystupuje v pozici jakéhosi voyeura232 pozorujícího 

daleko od lidí svět ze své houpací sítě, nyní sleduje svoji někdejší snoubenku a Juliãa. 

Propadá halucinacím a vidinám: stále si ještě představuje, že by se k němu mohla vrátit: 

pořád v sobě chová naději, že by Marina mohla být opětovně jeho. Kdyby se vrátila, 

Juliãa Tavarese pustila jednou provždy z hlavy, mohli by spolu být opět šťastni, domnívá 

se.             

  Jednoho dne však přes stěnu koupelny zaslechne její rozhovor a dozví se, že je 

těhotná. Marina nicméně za pomoci paní Albertiny dítě tajně potratí. Luísova nenávist 

vůči Tavaresovi, který mu byl nesympatický od jejich prvního setkání a v jehož 

přítomnosti se vždy cítil méněcenný, nabere obřích rozměrů, když zjistí, že si 

lehkomyslný zbohatlický synek našel ještě jinou ženu. Začne v hlavě spřádat myšlenky 

na pomstu. Jenže ve své mysli je o poznání odvážnější než ve skutečnosti. Když opustí 

svůj imaginativní svět snů a představ, ve kterém si již představuje, jak Juliãa sprovodí ze 

světa, představa takového činu jej děsí. Jednoho večera si na Tavarese přeci jen počká, 

před domem podnikatelovy nové „kořisti“. V Luísovi se nečekaně probudí zuřivé 

odhodlání cangaceira, o jakých slýchával v dětství:       

                                                           
230 RAMOS, G. op. cit. s. 42. 
231Ao chegar à rua do Macena recebi um choque tremendo. Foi a decepção maior que já experimentei. À 
janela da minha casa, caído para fora, vermelho, papudo, Julião Tavares pregava os olhos em Marina, que, 
da casa vizinha, se derretia para ele, tão embebida que não percebeu a minha chegada. Empurrei a porta 
brutalmente, o coração estalando de raiva, e fiquei em pé diante de Julião Tavares, sentindo um enorme 
desejo de apertar-lhe as goelas. O homem perturbou-se, sorriu amarelo, esgueirou-se para o sofá, onde se 
abateu. Cf. Ibidem, s. 207. 
232 V poloze typické pro nový román. Cf. FERREIRA, Carolina Duarte Damasceno., s. 7. 
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 „Kdybych se tváří v tvář Juliãa Tavarese ocitl za denního světla, možná by moje 

 nenávist nebyla tak silná. Cítil bych se v rozpacích, maličký, svaly by povolily, sehnul 

 bych hřbet, (…) Zbrkle bych odtáhl jako nějaký podřadný tvor. Teď bylo vše jinak. Z 

 Juliãa  Tavarese zůstal jen stín, bez očí, bez úst, bez oblečení, stín, který se rozplynul. 

 Můj vztek nabíral na síle, vztek cangaceira na číhané. 233  

  Svého soka uškrtí provazem. O chvíli jej ale znovu přepadne strach, vrátí se domů. 

Postupně se stahuje z práce, straní se ostatních. Sužuje ho silná horečka, přicházejí 

halucinace, zimnice, začíná psát. Luís se dostává do podobného blouznění, ze kterého se 

na začátku knihy probral.       

3. 3. 2. Člověk revoltující v díle Úzkost   

  

 Z Luísova frenetického vnitřního monologu je jasně patrné, nakolik se hlavní 

hrdina cítí osamocen, nakolik si se svým okolím nerozumí a snaží se mu stranit:   

 

 „Mám pocit, že mě obklopují nepřátelé, a jelikož jdu pomalu, cítím, jak ostatní mají až 

 přehnaně naspěch, aby mi mohli šlapat na nohy a okopávat mi paty. Čím více lidí je 

 kolem mne, tím více se jim straním a podléhám smutku. Chci se stáhnout, vzdálit se 

 všem těm cizím lidem, kterým nerozumím.“234  

 

 Pocit odcizení, nepatřičnosti a zbytečnosti, který je základní kategorií 

existenciální filozofie, vyplouvá na povrch jak v těch nejbanálnějších každodenních 

situacích, kdy „se stahuje do sebe“, snaží se „scvrknout“ tak, aby fyzicky zabíral co 

nejméně místa, tak v prostoru jeho psýché, kdy odhaluje osamělost své existence. Po 

ulicích chodí se sklopenou hlavou, dívá se do země, aby nemusel kolemjdoucím 

pohlédnout do očí,235 a v situacích, kdy se na scéně objeví někdo další, se často raději 

„schoulí“, „stáhne“ se pryč či „přikrčí“, a to aniž by si to žádaly okolnosti:  

 
                                                           
233

 „Se me achasse diante de Julião Tavares, à luz do dia, talvez o ódio não fosse tão grande.  Sentir-me-ia 
miúdo e perturbado, os músculos se relaxariam, a coluna vertebral se inclinaria para a frente, (…) Afastar-
me-ia precipitadamente, como um bicho inferior. Agora tudo mudava. Julião Tavares era uma sombra, sem 
olhos, sem boca, sem roupa, sombra que se dissipava. A minha raiva crescia, raiva de cangaceiro 
emboscado.“ Cf. RAMOS, G. op. cit., s. 207. 
234

 „Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e como caminho devagar, noto que os outros 
tem demasiada pressa em pisar-me os pes e bater-me nos calcanhares. Quanto mais me vejo rodeado mais 
me isolo e entristeço. Quero recolher-me, afastar-me daqueles estranhos que não compreendo ... A 
multidão é hóstil e terrivel. Raramente percebo qualquer coisa que se relacione comigo (...)“ Cf. Ibidem, s. 
129. 
235 „Lá ia de cabeça baixa, beber um copo de caldo de cana e comer um pastel. Cf. Ibidem, s. 35. 
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 „Stůl, u kterého sedávám, je hned vedle vitríny s cigaretami. Není to příjemné 

místo: když někdo vchází a odchází, vždy musím přikrčit nohy (…) Strávím tam hodinu, 

schoulený u dveří.“236 Raději zaujme nepohodlnou pozici, jen aby druzí měli více 

prostoru: „Stáhnul jsem se jako zmatený tvor,“237 opakuje se na stránkách Úzkosti 

nesčetněkrát. 

  Ve způsobu, jakým nahlíží sám na sebe, zřetelně zaznívají pocity méněcennosti, 

hlavně co se týče fyzického vzhledu: „Jsem ošklivý chlap, mdlé oči, ohromný nos, kobylí 

úsměv (…)“238 Logicky se neustále srovnává s Juliãem, kterého začal nenávidět snad již 

od prvního střetnutí v Historickém ústavu, kde měl mladý Tavares proslov, který dle 

Luísova hodnocení neměl hlavu ani patu.239 Postavy Luíse da Silvy a mladého Tavarese 

jsou skutečně koncipovány jako antagonistické: na jedné straně syn bohatého majitele 

obchodu s koloniálním zbožím, kapitalista, katolík, reakcionář a užvaněný pisálek, co rád 

vystupuje jako hrdý vlastenec, na straně druhé nikterak průbojný Luís z chudého 

Severovýchodu, který koketuje s revolučními myšlenkami a jenž se ve svém životě 

spokojí docela s málem.240  Ač hlavní hrdina Tavaresem pohrdá a s nelítostnou kritikou 

se pozastavuje nad jeho intelektuálními kvalitami, nad jeho vyjadřováním: „přehršel 

slov, samé přívlastky, ale myšlenky žádné (…),“241 v konečných důsledcích cítí, jak se 

vůči němu ocitá v podřadném postavení, které symbolizuje i zmiňovaná ztráta fyzického 

prostoru, kterou v Tavaresově přítomnosti vždy čelí:242 Jeho povzdech však obsahuje 

                                                           
236 A mesa a que me sinto fica ao pe da vitrina dos cigarros. E um lugar incomodo: as pessoas que entram e 
as que saem empurram-me as pernas... Passo ali uma hora, encolhido junto a porta, distraindo-me. Cf. 
Ibidem. s. 24. Nebo také  „Uma folha da porta oculta-me o corpo. Uma criaturinha insignificante, um 
percevejo social, acanhado, encolhido para não ser empurrado pelos que entram e pelos que  saem.“   
237Retraía-me como um animal acuado. Cf. RAMOS, G. op. cit., s. 22. 
238 „Um sujeito feio: os olhos baços, o narriz grosso, um sorriso bêsta e a atrapalhação, o encolhimento que 
é mesmo uma desgraça.“ Cf. Ibidem. s. 34. Na jeho sebehodnocení má vliv i původ z chudého brazilského 
Severovýchodu: „Sou um sertanejo, um bruto, um selvagem.“ Cf. Ibidem. s. 36. 
239 Como falavam alto, percebi claramente as palavras de Julião Tavares. Não tinham sentido. Como o 
discurso do Instituto Histórico. Cf. Ibidem, s. 48.  
240 O aluguel de casa estava pago. Andava em tôdas as ruas sem precisar dobrar esquinas. Por uma 
diferença de dois votos, tinha deixado de ser eleito secretário de Associação Alagoana de Imprensa. 
Quinhentos mil-réis de ordenado. Com alguns ganchos, embirava uns setecentos. Podia até casar. Casar ou 
amigar-me com uma criatura sensata, amante de ordem. Cf. Ibidem, s. 37. 
241

 „Linguagem arrevesada, muitos adjectivos, pensamento nenhum. (…) Cf. Ibidem, s. 43. 
242 „Ora, foi uma vida assim cheia de ocupações cacêtes que Julião Tavares veio perturbar.  Atravancou-
me o caminho, obrigou-me a paradas constantes, buliu-me com os nervos. “ Cf. Ibidem, s. 45. 



59 
 

náznak odhodlání tomu učinit přítrž: „Takový ničema jako Julião Tavares si vykračuje 

vzpřímeně a já se mám sklánět k zemi jako nějaké zvíře!243 

 Luíse da Silvu bychom v určitých ohledech mohli přirovnat k Paulu Honóriovi, 

nicméně spíše jako postavy osově souměrné než identické: jestliže majitel statku São 

Bernardo nebyl schopen v druhém člověku spatřovat jeho vlastní já, pohlížet na druhé 

jinak než jako na objekt, Luís da Silva má problém vůbec konstituovat sám sebe jako 

subjekt.244 Jestliže Paulův „hlas“ se prosadil nade všemi, v případě Úzkosti je to právě 

Luís, kdo je ovládán „hlasem“ druhých: ať již v práci, kdy pod svým jménem vydává 

názory druhých, či v okamžiku, kdy pasivně nechává Juliãa Tavarese, jehož verbální 

projev vyniká jen kvantitou nikoliv svým obsahem a jeho osobnost jen materiálním 

bohatstvím,245 aby pomyslně převážil ten jeho, a ukrojil mu tak z jeho životního prostoru 

a udusil jeho plány. Hrdina Úzkosti se však touží pomstít.  

 Tady k lepšímu porozumění uděláme malou odbočku a srovnáme oba hrdiny 

s jinou postavou Ramosova díla: cangaceirem Lampiãem ze stejnojmenné kratší prózy 

(crônica), jež byla poprvé publikována v roce 1931 ve zmíněném alagoaském týdeníku 

Novidade.246 Lampião alias Virgulino Ferreira da Silva byl jedním z ozbrojených krutých 

banditů, kteří se proháněli sertãem a společenskému útisku se bránili pomocí síly a 

násilí. Postava skutečná se později stala postavou legendární a vstoupila na pole 

literatury (literatura bandoleira).247 V textu, který vyšel knižně v roce 1962 v Bytostech 

z Alagoasu a jenž můžeme považovat za obdobnou zásobárnou načatých myšlenek, jako 

měl Camus (ale o mnoho skrovnější), je Ramosův vztah k Lampiãovi veden dvěma 

protikladnými tendencemi:248 autor se s ním pro jeho odhodlání bojovat proti sociální 

nespravedlnosti dokáže identifikovat, zná příčiny jeho chování, ví, že jeho násilné činy 

                                                           
243

 „Um cachorro como Julião Tavares andar empertigado, e eu curvar me para a terra, como um 
bicho!“Ibidem, s. 121. 
244 SCHWINGEL FERREIRA, G.: Um Subterrâneo sertanejo: O homem do Subsolo e o Homem da Angústia 
em Graciliano Ramos, 2011, Porto Alegre: UFRGDS, s. 25. 
245

 V textu je nesčetněkrát zmíněno, jak Luíse dráždí Tavaresova výřečnost a hlasité a bezobsažné tlachání.  
246

 LEBENSZTAYN, Ieda. Graciliano Ramos e a revista Novidade: contra o lugar-comum. Estud. av. [online]. 
2009, vol.23, n.67 [cit. 2013-07-31], pp. 251-268 . Dostupné z: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142009000300029&lng=en&nrm=iso>.  
247 RAMOS, Ricardo, op. cit. s. 60. 
248

 „O motor da crônica "Lampião" (…) é a ambivalência de Graciliano entre o sentimento de revolta contra 
as injustiças, que o faz identificar-se com a figura do bandoleiro, e, ao mesmo tempo, a consciência 
dilacerada de ser inútil como escritor, pois o universo letrado o distancia da ação do cangaceiro.“ Cf. 
LEBENSZTAYN, Ieda. op. cit. 
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jsou odrazem krutých podmínek, v nich žije.249 V osobě cangaceira dokáže prohlédnout 

skryté rysy vyhladovělého retiranta, třebas takového Fabiána. Vždyť jak hrdina 

Vyprahlých životů, tak Paulo Honório a konečně i Luís Silva se v sobě po celou dobu 

pokoušejí takového běsnícího banditu probudit. Na druhou stranou Ramose jako 

představitele intelektuálního světa, literáta, jehož zbraněmi jsou „pouhá“ slova, od světa 

cangaceirů něco nenávratně odpojuje, mrzí jej, že zbraně, které by mohl nabídnout, 

nejsou tak mocné.  

 Lampião oplácel kruté přírodě a ješte krutější lidské společnosti násilí stejnou 

mincí, byla to pro něj jediná možnost, jak přežít. Paulo Honório také čelil nelidským 

podmínkám, vykořisťovali ho, dlouhá léta trpěl hladem a žízní, dřel za málo peněz bez 

uznání. „Pomstil se, ale především sám sobě, jak si později uvědomil.“250 Fabián se sice 

taky zoufale snaží pomstít, ale zůstává paralyzován obavou, že by si ublížil ještě více, 

kdyby vrchnost -„ouřad“- žlutého vojáka vyzval na (pomyslný) souboj.  

 Luís da Silva se pak nachází v obdobném rozpolcení jako Ramos ve vztahu 

k Lampiãovi:251 Zabil svého nepřítele, roznítil v sobě vztek cangaceira. Myslel si, že tak 

odčiní všechny křivdy, které utrpěl, že použití síly bude tím nejlepším lékem na jeho 

úzkostné stavy. Ty ale Juliãovo odstranění nezmírnilo, ba naopak ještě je prohloubilo.252 

Carolina Duarte Damasceno Ferreirová na Luísovu adresu podotýká, že jediným 

útočištěm, kde mohl jeho hlas zaznít v plné síle, bylo jeho vlastní vyprávění, kde si mohl 

vše přetvořit k obrazu svému ─ neexistují události samy o sobě, vše záleží na způsobu, 

jakým o nich referujeme. Sám jako vypravěč přiznává, že si nedělá žádné starosti s tím, 

zda věci podává skutečně tak, jak se staly, zda je rámuje správnými časovými údaji či 

jestli si vůbec vše správně zapamatoval. 253 Pro Luíse bílé místo na mapě vzpomínek 

nepředstavuje žádný problém: případný výpadek paměti či nedostatek informací doplní 

jeho představivost, tím se netají. Vyprávění je pro něj možností, jak uvést v život to, na 

                                                           
249

 „Arrastou a enxada, de sol a sol, ganhando dez tostões por dia, e o inspetor de quarteirão, quando se 
aborrecia dele, amarrava-o e entregava-o a uma tropa de cachimbos, que o conduzia para a cadeia da vila. 
Aí ele agüentava uma surra de vergalho de boi e dormia com o pé no tronco. As injustiças e os maus-tratos 
foram grandes, mas não desencaminharam Lampião. Ele é resignado, sabe que a vontade do coronel tem 
força de lei e pensa que apanhar do governo não é desfeita.“ Ramos, Graciliano, Lampião, 1931. Apud: 
Ibidem. 
250

 Cf. Ibidem. 
251

 Ibidem. 
252

 Ibidem. 
253

 „Nunca pude saber com precisão a data da morte do moleque. Isto não tinha importância: não guardo 
números e a angustiada confusão do seu Ramalho irritava-me.” RAMOS, G. op. cit., s. 113. Apud: FERREIRA, 
Carolina Duarte Damasceno, O lugar da ficção em Angústia, de Graciliano Ramos, 2005, IEL UNICAMP., s. 
77. 
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co po většinu času nemá sílu v reálném životě. Luísův vnitřní a vnější svět nemá jasné 

hranice. Touhy, vidiny, sny prostupují fyzickou realitu jeho všedního života a rovina 

událostí se mísí s rovinou vyprávění, jako tomu je v případě, kdy si přetvoří jednou 

z mnoha historek254, kterou donekonečna omílal Ramalho, a namísto jejího snědého 

protagonisty podrobeného strašlivému mučení, je to nyní oteklé bílé tělo Tavaresovo, o 

nějž Luís nyní klopýtá.  Jenže jeho tragédií se stává skutečnost, že v prostředí, které ho 

obklopuje, je i jeho pomyslná zbraň opírající se o sílu slova, ohrožena. Ba co víc, mimo 

jeho snění se ukazuje i jako pramálo účinná.  Po celou dobu měl přeci navrch Julião, 

kterému zmiňovaná camusovská snaha „parler juste“ byla naprosto vzdálená a jehož 

„obsahově rozplizlé promluvy“ a „mechanicky pronášené fráze“ vždy přehlušily Luísův 

hlas.  Ani slova nedokázala překonat jeho bolestné nesouznění s druhými. Taková 

neschopnost komunikace je metaforicky znázorněna na příběhu Luísova otce. 

Nepamatuje na něj téměř jinak, než jako na člověka věčně ležícího v houpací síti s knihou 

v ruce. Místo, aby se otec proháněl severovýchodními stepmi s hordami banditů, tak jako 

někteří z jeho bratří a „znásilňoval bílé holky a věšel na větve stromů bohaté chlápky,“255 

raději si četl francouzské romány z doby Karla Velikého. Byl přesným opakem dědy 

Trajána. Pod jeho vedením rodinný majetek již dále jen upadal. Na pozadí této rodinné 

anamnézy je tak patrné nejenom, nakolik se změnila brazilská společnost po zrušení 

otroctví (postupný úpadek tradičně patriarchální agrární společnosti), ale především 

bezmoc brazilského člověka, který by se chtěl ke světu vztahovat svými slovy, nikoliv 

násilím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254 Jedná o příběh mladíka, kterého ztrestal otec jeho dívky, za to že dceru připravil o panenství, a podrobil 
ho strašlivému mučení.  
255

 „violando moças brancas, enforcando os homens ricos nos ramos das árvores“Cf.  Ibidem. s. 157. 



62 
 

 

 

Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se snažila nastínit možné cesty, na kterých se ve 

svých dílech setkává brazilský spisovatel Graciliano Ramos s Francouzem Albertem 

Camusem. Cesty psaní diplomových prací jsou nevyzpytatelné, a tak se musím přiznat, 

že jsem zpočátku skutečně netušila, že bude nutné se zaměřit na menší literární stezky a 

pěšinky. Pod dojmem četby Člověka revoltujícího a jeho interpretací, které myšlenky 

Camusova eseje z roku 1951 dávaly do souvislostí především s dějinným vývojem 

neklidného dvacátého století, jsem si plánovala, jak texty obou autorů budu sledovat 

především ze sociologicko-historického hlediska. Chtěla jsem jít velkými cestami a 

stránky své diplomové práce pokrýt řádky o vzdoru obou autorů vůči diktatuře, 

totalizujícímu myšlení, o Ramosově pobytu ve vězení, o utrpení brazilského člověka 

z vyprahlého Severovýchodu, o důsledcích Camusovy hořké polemiky se Sartrem. 

„Empresa vã porque desmedida” hodnotí svůj záměr věnovat se celému souboru textů 

obou literátů Lourival Holanda. Stejně neuměřené byla i moje prvotní vize. Rozhodla 

jsem se zaměřit na jeden specifický okamžik, a to otázku revolty. Nakolik se do 

Ramosových děl promítla myšlenka revolty? V čem si je podobná s Camusovými vzbouřenci? 

Jaké rysy tato revolta má? 

 V úvodní kapitole jsem se snažila o krátké nastínění Camusova života a filozofie, a 

to prostřednictvím analýzy nejen jeho Mýtu o Sisyfovi, v němž si korintský král v 

každodenní jednotvárnosti uvědomuje absurditu své existence, ale i beletristických děl. 

Druhá kapitola byla vedena snahou o výstižné představení životního osudu význačného 

brazilského literáta a zasazení jeho literární dráhy do dobového kontextu. Ve třetí 

kapitole jsem se zaměřila již na konkrétní analýzu děl obou autorů. Teprve v okamžiku, 

kdy se vedle sebe setkaly postavy Ramosových a Camusových děl, začala prosvítat místy 

se překrývající cesta obou autorů.  

 Začněme tedy u Cizince, kterého jsem se ─ v hlavě již s představou možného 

srovnání s Fabiánem, k němuž mě přivedl Holandův text ─ snažila již v první kapitole 

nastínit především jako „maniaka čistého výrazu.“ Fabiána a Meursaulta si můžeme 

představit jako hrdiny „osově souměrné“ – hrdina Vyprahlých životů „chce slovo,“ ačkoliv 

měl zkušenost s jeho zneužitím. Ví, že právě ono je nositelem moci, nechce být nadále 

barbarem. Cizinec mluvit odmítá. Z odlišných pozic však útočí na jedno a to samé: na 
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zrádnost jazykového znaku, na nedostatek slov k přijetí/osvojení světa, zabíjející sílu 

stereotypů, diskriminaci na základě odlišného sociolingvistického kódu, dialektu, v níž 

nalézá svůj začátek i genocida.256 Odtud pramení i formální spřízněnost obou autorů, 

nejpatrnější právě v těchto dvou textech: zmiňovaný odplevený, koncizní, styl, 

Camusova justesse a Ramosovo odmítání adjektiv.  

 Zbývá nám Paulo Honório a Luís da Silva. K objasnění jejich vzpoury ve vztahu 

s camusovskou revoltou jsem musela jít jedním nejdříve úkrokem stranou (paralela 

s Dostojevským), abych mohla jít následně vpřed. Oba dva představují typické 

antihrdiny podzemí, ač z odlišných důvodů se oba odvracejí od lidského společenství do 

nitra své existenciální samoty a o této strastiplnné cestě podávají písemný záznam.  

Třebaže se zprvu zdála moje snaha o sociologicky a autobiograficky laděnou interpretaci 

příliš povrchní, zde možná sociálně-kulturní zázemí obou spisovatelů poslouží i jako 

jeden z klíčů k čtení příběhu. Realita francouzského středomořského spisovatele si je v 

lecčems podobná životním podmínkám jeho brazilského souputníka. Jeho životem a 

dílem prostupuje vyprahlé mocné sertão, jehož nekonečně drsné životní podmínky drží 

obyvatele obdobnou silou jako Sisyfův balvan. V Paulově a Luísově „komunikačním 

krachu“, neschopnosti komunikace, se tedy odráží bezmoc brazilského sertaneja, který 

se chtěl ke světu vztahovat svými slovy, nikoliv násilím. 
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