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Práca sa zameriava na štúdium ţenských postáv v indigenistických hispanoamerických  

románoch. Sústredí sa na to, ako sú ţeny v týchto dielach zobrazované a v neposlednom 

rade ich zrovnáva s postavami muţskými. Snaţí sa odpovedať na otázku, či je moţné 

hovoriť o určitom type ţenských postáv, ktorý sa v študovaných dielach opakuje. Okrem 

iného taktieţ sleduje, akú úlohu ţenské postavy v daných románoch zohrávajú, čo 

reprezentujú a do akej miery ovplyvňujú ich dej.  
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The work focuses on the study of female characters of the indigenist Hispano-American 

novels. It concentrates on the way how women are depicted in these works of art, and at 

the same time, it compares them to male characters. It aims to answer the question, if it is 

possible to talk about a certain type of female characters, that is repeated in these literary 

works. Among other things, it also pursues the role played by female characters in the 

researched novels, studies what they represent and to which extent they influence the plot. 
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1. Úvod 

 

 Indigenistické romány predstavujú dozaista neoddeliteľnú súčasť hispanoamerickej 

literatúry. Sú to diela, o ktorých sa síce napísalo uţ mnoţstvo štúdií, avšak téma ich 

ţenských postáv ostala v podstate neprebádaná.   

 Cieľom tejto bakalárskej práce je teda pozorovať, akým spôsobom sú ţeny v týchto 

románoch zobrazované, čo reprezentujú a či je moţné hovoriť o určitom type ţenských 

postáv, ktorý sa v jednotlivých dielach opakuje.   

 Lucía Guerra-Cunningham, literárna kritička a profesorka latinskoamerickej 

literatúry, venovala jednu zo svojich esejí  práve ţenským hrdinkám v literatúre. Podľa nej 

sa môţeme vo väčšine diel stretnúť s akýmisi prototypmi ţenských a muţských postáv, 

pričom muţi predstavujú prvok aktívny a ţeny sú naopak symbolom pasivity. Muţi sú 

taktieţ tí, ktorí sa vyznačujú silou či uţ psychickou alebo duševnou, sú múdri a ich slovo 

má dôleţitú úlohu.
1
 

 Zameriame sa preto tieţ na to, či je tento prvok charakteristický aj pre 

indigenistické romány a budeme sa snaţiť porovnať úlohu ţenských hrdiniek vo vybraných 

dielach s ich muţskými postavami.  

 Na úvodných stránkach si najskôr vysvetlíme základné pojmy, akými sú 

indigenizmus, indigenistický román a spomenieme aj niektoré významné osobnosti 

spájajúce sa s touto problematikou. Následne si stručne predstavíme diela, o ktorých bude 

práca pojednávať a napokon sa sústredíme uţ len na štúdium jednotlivých ţenských postáv. 

Budeme sledovať, ako sú v daných románoch zobrazované, porovnávať ich navzájom 

a taktieţ  v kontraste s postavami muţskými.  

Predmetom štúdia budú štyri romány, ktoré by sa dali povaţovať za základné 

indigenistické diela, a to Vtáky bez hniezda (Aves sin nido, 1898), Bronzové rod (Raza de 

bronce, 1919), Šíry a cudzí svet (El mundo es ancho y ajeno, 1941) a Indiánske polia 

(Huasipungo, 1934). 

                                                 
1 GUERRA-CUNNINGHAM, Lucía. „El personaje literario femenino y otras mutilaciones“. In Lectura 

crítica de la literatura americana. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1997, s. 662, 663 
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2. Indigenizmus  a  indigenistické romány 

2.1 Indigenizmus ako pojem 

 Indigenizmus je kultúrny, politický či antropologický prúd, ktorý sa zaoberá 

otázkou indiánskych kultúr a snaţí sa riešiť problémy týchto komunít, akými sú či uţ 

diskriminácia, vykorisťovanie, porušovanie ľudských práv a iné. Je dôleţitý aj v období 

určovania národnej identity a zlej politickej situácie v Hispánskej Amerike, kedy sa 

problém domorodého obyvateľstva dostáva do popredia.   

 Aby sme tento pojem mohli definovať čo najpresnejšie, je potrebné si uvedomiť, 

z čoho je vlastne odvodený. Základom tohto výrazu je španielske slovo indígena, ktoré 

znamená indián. Z neho sa neskôr odvodil pojem „ indigenistický“ a tieţ uţ spomínaný 

„indigenizmus“. Tomas G. Escajadillo, univerzitný profesor pôsobiaci v Lime, vo svojej 

knihe Indigenistická peruánska próza (La narrativa indigenista peruana,1994) okrem 

iného hovorí aj to, ţe „indiánom sa nazýval pôvodný obyvateľ Ameriky od príchodu 

Kolumba, ktorý si myslel, ţe doplával k západnému pobreţiu Indie, a pojem „ indígena“ sa 

začal pouţívať ani sa nevie ako a prečo od konca 19. storočia.“ 
2
  

 Ak sa vrátime späť k indigenizmus, základnou otázkou, ktorú sa snaţí riešiť, sú 

problémy indiánskej časti obyvateľstva, ktorá tvorí bezpochyby prirodzenú súčasť 

latinskoamerických národov. Indiánske komunity však vţdy predstavovali tie menej 

rozvinuté a vykorisťované oblasti daných krajín, ktoré tým pádom brzdili ich modernizáciu 

a rozvoj. Preto sa stali predmetom mnohých polemík a hľadali sa spôsoby, ako túto časť 

obyvateľstva integrovať do národa, umoţňujúc tak krajine určitý progres. V dvadsiatom 

storočí by sa dal indigenizmus definovať aj ako politika latinskoamerických krajín 

integrovať indiánske obyvateľstvo do daného  národa. 

 Alejandro D. Marroquín, indigenista zo Salvadoru, vo svojej knihe Bilancia  

indigenizmu (Balance del indigenismo, 1977) sa touto otázkou zaoberá tieţ. Podľa neho by 

bolo najvhodnejšie ešte predtým, ako definujeme indigenizmus, sústrediť sa na pojmy, 

ktoré sú na to, aby sme ho mohli vysvetliť kľúčové. Tým najdôleţitejším, ako uţ bolo 

spomenuté, je jednoznačne pojem indián. Moţno by sa zdalo, ţe s jeho definovaním 

nebude ţiaden problém, avšak opak je pravdou. Na otázku: „kto je to indián?“ sa ani nedá 

jednoznačne odpovedať. Autor napríklad uvádza zaujímavý postreh, ţe podľa 

                                                 
2 ESCAJADILLO, Tomas G.. La narrativa indigenista peruana. Lima: Editorial Mantaro, 1994, s. 39 (“Se 

llamaba “indio” al aborigen de América desde los primeros tiempos de la llegada de Colón, pues que él 

pensó haber dado con otro costado de las Indias Orientales, El Occidental; se usó el de “indígena”, sin 

saber cómo ni por qué, a partir de fines del siglo XIX.”) 
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antropológov je pojem indián z vedeckého hľadiska úplne neplatný, pretoţe sa nespája so 

ţiadnou realitou, a teda nemôţe byť predmetom vedeckého skúmania. 
3
   

 Podľa Marroquína je zrejmé, ţe tento pojem sa vzťahuje k entite, ktorá tvorí súčasť 

reality sociálno kultúrnej Ameriky. Jednoducho časť jej dnešného obyvateľstva sa povaţuje 

za indiánsku. Autor sa však pýta: je to spoločenská trieda, vrstva či kasta? V minulosti boli 

povaţovaní hlavne za etnikum, zatiaľ čo dnes ich definujú ako akúsi historicky 

podmienenú, sociálno-ekonomickú triedu, ktorá má svoj počiatok v dobývaní Ameriky, 

prechádza koloniálnym obdobím a upadá v republikánskej dobe. 

  Indiánsku spoločnosť charakterizujú viaceré špecifické vlastnosti, ktorými sa 

diferencujú od ostatného obyvateľstva. Na začiatku to bol počiatočný šok z dobývania, 

ktorý mal na domorodé obyvateľstvo obrovský vplyv. Neskôr prišla strata akýchkoľvek 

práv, slobody či rovnoprávnosti a s tým aj vykorisťovanie a diskriminácia. Indiáni tak 

nachádzajú pocit bezpečia, solidarity a pomoci vo svojich komunitách, v ktorých ţijú. 

Indigenizmus by sa teda z antropologického hľadiska mohol definovať ako politika 

amerických krajín, ako riešiť problémy indiánskych spoločností za účelom integrovať ich 

do daného národa.
4
 

 Aby sme lepšie pochopili problematiku indigenizmu, nemôţeme nespomenúť dve 

významné peruánske osobnosti, ktoré sa s ním neodmysliteľne spájajú, a to Manuela 

Gonzálesa Pradu a José Carlosa Mariáteguiho. Títo dvaja muţi bezpochyby ovplyvnili 

svojimi esejami nie len Peru, ale určite aj ďalšie latinskoamerické krajiny a v neposlednom 

rade aj tvorcov indigenistických románov, o ktorých budeme hovoriť neskôr. 

  Manuel Gonzáles Prada (1844-1918) bol peruánsky literát, ktorý sa zaoberal 

problematikou indiánskeho obyvateľstva vo svojej krajine. Riešenie videl v jeho integrácii 

do národa a taktieţ vyzdvihoval dôleţitosť vzdelávania. Je známy svojou esejou Naši 

indiáni (Nuestros indios, 1904), kde okrem iného kritizuje vedúce vrstvy spoločnosti, 

akými sú starostovia, sudcovia a kňazi, ktorí namiesto toho, aby indiánom pomáhali, 

spolupracujú so statkármi a spolu s nimi sa obohacujú na ich vykorisťovaní. 

 Na jeho práce neskôr nadviazal José Carlos Mariátegui (1894-1930), peruánsky 

mysliteľ, novinár, autor esejí a veľký šíriteľ indigenizmu. Bol ovplyvnený marxizmom, 

ktorý sa snaţil aplikovať aj na politiku Latinskej Ameriky. Preslávil sa hlavne svojou 

knihou s názvom „Sedem esejí o interpretácií peruánskej skutočnosti“ (Siete ensayos de 

interpretación de la realidad peruana, 1928), v ktorej pojednáva o sociálno-ekonomickej 

                                                 
3 MARROQUÍN, Alejandro, D.. Balance del indigenismo. México: Ediciones especiales : 76, 1977, s 10, 

11. 

4 Viz. Ibid, s.9,10,13  
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situácii v Peru a venuje sa okrem iného aj indiánskej otázke či indigenizmu ako 

literárnemu pojmu. Hovorí, ţe „indián musí byť základom národa“
5
 a podľa neho „indián 

nepredstavuje iba nejaký typ, tému, motív či postavu. Stelesňuje ľud, rasu, tradíciu, 

ducha.“
6
 Taktieţ uvádza, ţe problém domorodého obyvateľstva je spätý s problémom 

pôdy, nejedná sa tu teda o ekonomický či etnický problém ani otázku vzdelania. 

 

 Pôda bola odjakţiva pre indiána potešením. Zasnúbil sa s ňou. Cíti, ţe ţivot zo 

zeme povstáva aj sa k nej vracia. Indiánovi teda môţe byť všetko ľahostajné, okrem 

vlastníctva pôdy, ktorú jeho ruky a odhodlanie zboţne obrábajú a zúrodňujú.
7 

  

 
Indigenizmus, ako uţ raz bolo spomenuté, však nie je len sociálno-politický výraz, 

ale má svoj význam aj v oblasti kultúry. Mirko Lauer, peruánsky básnik, novinár a esejista 

vo svojej knihe Imaginárne Andy, pojednávania o indigenizme 2  (Andes imaginarios, 

discursos del indigenismo 2, 1977) o indigenizme hovorí, ţe tento pojem sa vţdy spájal 

s témou toho pôvodného a domorodého andského, či uţ ide o indigenizmus politický alebo 

kultúrny. Rozdiel však vidí v tom, ţe zatiaľ čo v politike je pojem indián niečo ako 

metonýmia roľníka, vychádzajúc z historického kontextu o vzťahu indiána k pôde, 

z kultúrneho pohľadu je to hlavne metonýmia pôvodného (domorodého) obyvateľa, čo sa 

z geografického hľadiska vzťahuje k tomu „pôvodnému“ určitého teritória.
8
 

 Ostáva nám napokon definovať indigenizmus z pohľadu literárneho. Najprv by 

bolo vhodné poznamenať, ţe tento pojem v literatúre sa neobjavil len tak, ale, ţe mu 

predchádzal určitý vývoj. Za jeho predchodcu by sme mohli povaţovať takzvaný 

„indianizmus“. Escajadillo vo svojej knihe definuje indianizmus ako „mera emoción 

exotista“, čiţe akési obyčajné vzrušenie pre exotizmus, zatiaľ čo o indigenizme hovorí, ţe 

je to „sentimiento de reivindicación social“, a teda  určitá sociálna obţaloba.
9
 

Ďalej však dodáva, ţe indigenizmus v literatúre nie je len o tejto obţalobe, ale 

hlavne o prekonaní určitých znakov typických pre indianizmus, ktorými sú v prvom rade 

idealizácia sveta indiánov a taktieţ v diele musí byť zrejmá dostatočná blízkosť vo vzťahu 

                                                 
5 MARIÁTEGUI, José Carlos. 7 ensayos de interpretacion de la realidad peruana. Caracas:  Biblioteca 

Ayacucho, 1979, s. 219 (“el indio debe ser el cimiento de la nacionalidad”) 
6 Ibid., s. 219 (“no representa únicamente en tipo, un tema, un motivo, un personaje. Representa un pueblo, 

una raza, una tradición, un espíritu.”) 
7 Ibid., s. 28 (“La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que 

“la vida viene de la tierra” y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la 

posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundadreligiosamente.”) 
8 LAUER, Mirko.  Andes imaginarios, discurso del indigenismo 2. Lima: Sur Casa de Estudios del 

Socialismo, 1997, s. 13, 14 

9 ESCAJADILLO, Tomas G.. La narrativa indigenista peruana. Lima: Editorial Mantaro, 1994, s. 39 
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indián a Andy, čo dokopy vytvára podľa Escajadillu autentické indigenistické dielo.
10

  

2.2 Indigenistický román a jeho vývoj 

 Pri definovaní indigenizmu sme sa uţ stručne zmienili aj o indianizme, čiţe akomsi 

jeho predchodcovi. 

 Rozkvet indianistického románu nastal v období romantizmu, ktorý sa v Latinskej 

Amerike rozvíjal v rokoch 1840-1890. Bolo to obdobie, kedy sa uţ nezávislé národy 

museli potýkať s politickou nestabilitou a taktieţ sa snaţili hľadať akúsi vlastnú národnú 

identitu. V tomto čase sa začala dostávať do popredia aj indiánska otázka. 

 Indianistický román sa vyvíjal pribliţne od tridsiatych do osemdesiatych rokov 19. 

storočia. Ponúkal exotický, folklórny pohľad na indiána, ktorý bol zobrazovaný v dvoch 

polohách. Na jednej strane sa v týchto dielach stretávame s indiánom označovaným ako 

„buen salvaje“, dobrý divoch, pričom sa vyzdvihuje jeho šťastný ţivot v prírode, ale 

taktieţ vidíme indiána ako divocha krutého a bezohľadného.  

 Ku koncu 19.storočia sa však situácia výrazne mení a začína sa objavovať uţ 

spomínaný indigenistický román. Aj v týchto dielach sa pozornosť sústreďuje na indiána, 

avšak ten uţ nie je zobrazovaný exoticky, ale ako človek tak povediac z „mäsa a kostí“. 

Tento nový typ románu sa objavil logicky v andských štátoch akými sú Bolívia, Ekvádor 

a Peru, kde berúc v úvahu situáciu indiánskeho obyvateľstva, akoby ešte stále pretrvávalo 

obdobie kolónií. Preto niet divu, ţe práve tu vzniká literatúra, ktorá má za úlohu zobraziť 

túto aj keď často veľmi krutú realitu.
11

 

  Za prelomové medzi týmito dvoma typmi románu by sme mohli povaţovať dielo 

peruánskej spisovateľky Clorindy Matto de Turner Vtáky bez hniezda (Aves sin nido, 

1889). Najčastejšie je označovaný za román na pomedzí indianizmu a indigenizmu alebo 

za jeden z posledných indianistických románov. Aj keď na jednej strane sa v tomto diele uţ 

objavujú určité prvky typické pre indigenizmus, ako napríklad poukazovanie na sociálne 

postavenie indiánov, ich utláčanie a neprávosti na nich vykonávané, ešte stále je tu veľmi 

bohaté zastúpenie znakov romantických. Podľa Escajadilla je v tomto diele ešte veľa 

prvkov z predchádzajúcej tradície ponímania indiána, ktoré sa spájajú s prvkami novými.
12

 

Ako uvádza Antonio Cornejo Polar, peruánsky literárny kritik, v románe Vtáky bez 

hniezda sa objavuje indián romantického typu, ten „dobrý divoch“, čo znamená, ţe indiáni 

                                                 
10 Ibid., s. 42,43 

11 Viz. BELLINI, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Castalia, 

1997, s. 458 

12 ESCAJADILLO,cit.d.,  s. 42 
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sú zobrazovaní vţdy len ako dobré a nevinné stvorenia a ak aj urobia niečo zlé, tak to len 

preto, ţe k tomu boli donútení belochmi, ktorí sú zväčša v týchto dielach len kritizovaní.
13

 

  

Ako uţ bolo spomínané v úvode tejto práce, budeme sa zaoberať štyrmi 

konkrétnymi románmi: Vtáky bez hniezda, Bronzový rod, Šíry a cudzí svet a Indiánske 

polia. Tieto diela zobrazujú situáciu indiánov v Peru, Bolívii a Ekvádore a majú spoločnú 

nejednu vlastnosť. Pre lepší prehľad si ich rozoberieme podrobnejšie. 

2.2.1 Vtáky bez hniezda 

 Vtáky bez hniezda je prvým románom od peruánskej spisovateľky Clorindy Matto 

de Turner. Bol vydaný v roku 1889 a je povaţovaný za predchodcu indigenistického 

románu. Jeho autorka sa v ňom snaţí poukázať na zlú sociálnu situáciu v určitých 

oblastiach krajiny a taktieţ v románe podáva námety na riešenie problémov štátu, ktoré 

brzdia jeho modernizáciu. 

  Dej sa odohráva vo fiktívnej peruánskej dedinke Kíllac, do ktorej prichádzajú 

manţelia Marínovci, Lucía a Fernando a po krátkej dobe zisťujú, aký je skutočný ţivot jej 

obyvateľov. Tento námet autorka pravdepodobne čerpala z vlastného ţivota, keďţe potom 

ako sa vydala za Angličana Johna Turnera, odsťahovali sa spolu do dedinky Tinta, 

vzdialenej pribliţne sto kilometrov od Cuzca. Tá sa pravdepodobne stala modelom pre 

spomínaný Kíllac, dejisko románu.
14

 

 V krátkosti si teda pripomeňme, o čom toto dielo pojednáva a aké sú jeho hlavné 

témy. Román začína, keď mladá indiánka Marcela prichádza do domu Marínovcov a prosí 

Lucíu o pomoc. Jej rodina totiţ nemá z čoho zaplatiť dlhy a hrozí im, ţe prídu o všetko. 

Lucía jej síce prisľúbi pomoc, ale zakrátko zisťuje, ţe to nebude aţ také jednoduché. Keď 

jej odmietne pomôcť miestny farár Pascual Vargas a taktieţ starosta obce don Sebastián 

Pancorbo, pokúsi sa ešte hľadať oporu u svojho muţa, dona Fernanda. Manţelia rýchlo 

prichádzajú na to, ţe za celé vykorisťovanie indiánskej časti obyvateľstva v dedinke sú 

zodpovední práve oni dvaja a rozhodnú sa bojovať s touto neprávosťou. Problém však 

nastáva vtedy, keď sa farár aj so starostom dozvedajú, ţe Marínovci sa snaţia rodine 

Marcely pomôcť, a tak sa ich pokúsia zabiť. Pri umelo vyvolaných nepokojoch v dedine za 

účelom skoncovať s manţelmi, Marcela a jej muţ Juan umierajú. Ostanú po nich dve 

siroty, ich dcéry Margarita a Rosália, ktoré si ale napokon Lucía a Fernando adoptujú.  

                                                 
13 CORNEJO POLAR, Antonio. „Prólogo“. In  Aves sin nido. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 1994, s. 14 

14 Viz. KRISTAL, Efrain. „Cronología“. In  Aves sin nido. Caracas: Biblioteca Ayacucho,  1994, s. 169 
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 V druhej časti románu je ústredným motívom hľadanie vinníkov útoku na 

Marínovcov. Nemenej dôleţitou témou sa stáva ľúbostný príbeh Margarity a Manuela, 

mladého muţa, ktorý sa po niekoľkých rokoch štúdia v meste vracia do rodnej dedinky 

Kíllac. Ich láska však nakoniec končí tragicky, pretoţe v závere románu vyjde najavo, ţe 

sú potomkami toho istého muţa, dona Pedra Miranda y Clara, bývalého farára Kíllacu, 

ktorý v minulosti zneuţil obe ich matky.  

 Tento román pojednáva o viacerých dôleţitých témach. V prvom rade ide 

o vykorisťovanie indiánskeho obyvateľstva, kritiku vládnucich vrstiev a objavuje sa tu aj 

téma lásky, ktorá je však nakoniec taktieţ ovplyvnená uţ spomínaným vykorisťovaním. 

Autorka však v diele nielen, ţe o týchto problémoch peruánskej spoločnosti hovorí, no 

snaţí sa nájsť aj moţné riešenia. Tu nemôţeme nespomenúť osobu Manuela Gonzálesa 

Pradu, ktorého bola Clorinda Matto de Turner ţiačkou. Ako uţ bolo povedané, tento muţ 

sa zaoberal problematikou indigenizmu, a ako hovorí José Carlos Mariátegui, reprezentuje 

prvý moment národného povedomia Peru. 
15

 Jeho dielo Prehovor v Politeame (Discurso en 

el Politeama, 1888) obsahuje myšlienky, s ktorými sa neskôr stretávame aj vo Vtákoch bez 

hniezda, ako napríklad význam vzdelávania a potreba integrácie indiánskeho obyvateľstva 

do spoločnosti. Taktieţ v celom románe môţeme vidieť neustálu kritiku vládnucich vrstiev 

či uţ civilných, alebo náboţenských. Aj tu by sa dalo hovoriť o vplyve Pradu, ktorý v roku 

1888 označil práve sudcov, starostov a farárov za „trinidad embrutecedora del indio“, čiţe 

trojicu, ktorá sa snaţí ohlupovať indiána.  

 Ako vo svojom prológu k Vtákom bez hniezda uvádza Antonio Cornejo Polar, je 

zaujímavé, ţe v románe sa neobjavuje postava statkára, ktorá predstavuje jednu z hlavných 

úloh indigenistických románov. To, ţe sa autorka sústreďuje na problém vládnucich vrstiev 

a nie na vlastníkov pôdy, podľa neho poukazuje na to, ţe Clorinda Matto de Turner 

interpretuje konflikty v Andách viac zo stránky etickej, vzdelávacej a vládnucej ako 

problém sociálno-ekonomický.
16

  

 Uţ však bolo zmieňované, ţe tento román sa ešte nepovaţuje za indigenistický, aj 

keď pojednáva o viacerých témach, ktoré uţ nepatria ani do románu indiánskeho. Z toho 

vyplýva, ţe toto dielo by sa dalo povaţovať za akýsi prvý krok na ceste k pravému 

indigenistickému románu. U Clorindy Matto de Turner sa totiţto stretávame ešte aj 

s prvkami rýdzo romantickými, ako napríklad jej zobrazovanie postavy indiána. Ten je 

prezentovaný vţdy ako nevinné stvorenie, ktoré ak spraví niečo zlé, je to vţdy len 

                                                 
15 MARIÁTEGUI, José Carlos. 7 ensayos de interpretacion de la realidad peruana. Caracas:  Biblioteca 

Ayacucho, 1979, s. 166 

16 CORNEJO POLAR, Antonio. „Prólogo“. In  Aves sin nido. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 1994, s. 14 
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z donútenia. Okrem iného je v románe vyzdvihovaná vrstva moderných mešťanov voči 

zaostalej oligarchii a nemenej dôleţitou témou je aj modernizácia Peru. Autorka okrem 

iného zdôrazňuje aj funkciu rodiny v spoločnosti a jej význam pri budovaní moderného 

národa. 

2.2.2 Bronzový rod 

 Bronzový rod je dielo bolívijského spisovateľa Alcidesa Arguedasa a je povaţované 

za jeden z prvých indigenistických románov. Bol vydaný v roku 1919 a poukazuje na 

zločiny, ktoré boli páchané na domorodom bolívijskom obyvateľstve. Román bol viackrát 

revidovaný a jeho konečná verzia bola vydaná v roku 1945. 

 Alcides Aguedas však nebol len románopiscom, ale písal aj historické diela. Jeho 

tvorba je niekde na pomedzí literatúry a sociológie. Okrem iného bol odporcom 

modernizmu a hovoril o potrebe vytvárať národnú literatúru zobrazovaním 

hispanoamerickej reality. Preslávil sa však hlavne esejou Chorý národ (Pueblo Enfermo, 

1909) a uţ zmieňovaným románom Bronzový rod. Jeho tvorba ale zahŕňa oveľa viac, na čo 

sa mnohokrát pozabúda.  

  Arguedas sa v dielach snaţil nájsť riešenie pre zlepšenie situácie vo svojej krajine. 

Preto sa veľmi zaujímal aj o jej históriu, avšak jeho vidina budúcnosti bola vţdy 

pesimistická. Tvrdil, ţe problémom Bolívie je jej rasové zloţenie, ktoré je dôvodom prečo 

z nej nikdy nebude moderná krajina. Môţeme predpokladať, ţe príčinou týchto rasových 

predsudkov bol pravdepodobne jeho pôvod. Arguedas pochádzal z aristokratickej rodiny so 

španielskymi koreňmi a samozrejme bielej rasy. Ako uvidíme aj v románe Bronzový rod, 

vyznačuje sa akousi nenávisťou voči takzvanej „novej aristokracii“ zloţenej z mesticov, 

ktorá nahradili tú starú, do ktorej sa aj on sám zaraďoval.
17

 

 Predchodcom Bronzového rodu bol román s názvom Wuata Wuara, ktorý bol po 

prvýkrát vydaný v roku 1909. Autor však rokmi tento román upravoval, aţ vzniklo dielo 

Bronzový rod. Dalo by sa povedať, ţe Arguedas pracoval na tomto románe skoro celý 

ţivot. Sám sa o ňom vyjadril nasledovne: „S touto knihou som sa trápil a pracoval na nej 

od roku 1904, kedy bol vydaný jej koncept, aţ pokým sa znova neobjavila v roku 1919 pod 

iným názvom, neprestal som na ňu myslieť s bolestivou úzkosťou, stala sa mojim 

posadnutím.“
18

 

                                                 
17 LORENTE MEDINA, Antonio. Sobre el indigenismo de Alcides Arguedas:Una lectura contextual. In El 

indigenismo americano, Actas de las Primeras Jornadas sobre Indigenismo.Ediciones de la Universidad 

Autónoma de Madrid, 2001, s. 29 

18 Cf. PAZ SOLDÁN, José Edmundo. „Prólogo.“ In Raza de bronce. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 2006, 
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 Dielo popisuje ţivot indiánskeho spoločenstva v bolívijských Andách. Je to malá 

dedinka, ktorá sa nachádza v horách pri jazere Titicaca. Postupne nás autor oboznamuje 

s jej obyvateľmi indiánmi, nájomníkmi pôdy statkára Pantojy, ktorý ich uţ dlhé roky 

vykorisťuje. Za hlavných hrdinov príbehu by sme mohli povaţovať mladý indiánsky pár 

Agialiho a Wata Waru, ktorá zohrávala hlavnú úlohu aj v Arguedasovom predchádzajúcom 

románe.  

 Bronzový rod má dve časti. V tej prvej sa oboznamujeme s indiánskou komunitou 

a jej obyvateľmi, pričom nemenej dôleţitá je pasáţ, v ktorej sa skupina indiánov, medzi 

nimi aj Agiali, vydáva na cestu do údolia, aby tam mohla predať svoje produkty. Touto 

cestou by nám mohol Bronzový rod pripomínať aj regionalistické romány, pretoţe ako 

hovorí José Edmundo Paz Soldán vo svojom prológu, súčasťou kaţdého regionalistického 

románu je cesta nejakého hrdinu z mesta na vidiek. V Bronzovom rode však Arguedas 

miesto toho opisuje putovanie z dedinky do dedinky, čím poukazuje na rozdiely regiónu či 

uţ geografické, poľnohospodárske alebo etnické. Taktieţ nám vykresľuje indiánov, ktorí 

však nie sú rovnakí, ale naopak úplne odlišní, a to práve podľa toho, či pochádzajú z hôr 

alebo údolia. V tomto románe má teda príroda dôleţitú úlohu a často sa stretávame 

s dlhými opismi prostredia. Mnohokrát je príroda vykresľovaná tak, ţe človek sa voči nej 

cíti úplne bezbranný a slabý. Ako uvádza Paz Soldán, Arguedas by sa dal povaţovať za 

predchodcu regionalizmu, v ktorom zvykne byť človek zobrazovaný ako maličká bytosť, 

majúca strach pri pomyslení na obrovskú silu prírody.
19

 

 V druhej časti románu sa po návrate Agialiho uskutočňujú zásnuby a následne 

svadba mladých milencov. Autor nám taktieţ popisuje rôzne indiánske zvyky a tradície. Na 

haciendu prichádza mladý statkár Pantoja so svojimi priateľmi. K svojim nájomníkom sa 

správa bez štipky úcty a zabáva sa na ich nešťastí. V závere románu dôjde k znásilneniu 

Waty-Wary práve Pantojom a jeho kamarátmi, následkom čoho mladá indiánka nakoniec 

umiera. Táto udalosť sa potom stáva spúšťačom vzbury indiánov, ktorí uţ ďalej nechcú 

ticho trpieť na nich páchané zločiny pánov. Ako vo svojej práci uvádza Antonio Lorente 

Medina, v Bronzovom rode Arguedas predstavuje svoju pochmúrnu vidinu bolívijskej 

reality. Tá viazne medzi indiánmi, ktorí odmietajú progres a bezohľadnými pánmi, ktorí 

neoprávnene vykorisťujú svojich nájomníkov, čo nakoniec vedie k nenávisti medzi týmito 

                                                                                                                                                    
s. 36 (“Este es el libro que más me ha preocupado y me ha hecho trabajar, pues desde ese año de 1904 en 

que se publicó el bosquejo hasta que volvió a aparecer en 1919 bajo otro título, no he dejado de pensar en 

él con una angustia dolorosa que se hizo obsesión en mí.”) 
19 PAZ SOLDÁN, José Edmundo. „Prólogo.“ In Raza de bronce. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 2006, s. 15 
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rasami a k následnej pomste na konci románu.
20

  

 Arguedas prechádza určitým vývojom a zatiaľ čo v románe Wuata Wuara hovorí 

o potrebe vzdelávať indiánov a vytvoriť z nich tak silného spoločníka belochovi, Bronzový 

rod nám podáva skutočný obraz indiánskej reality, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti 

a kontaktu s indiánmi a statkármi. Rozdiel môţeme pozorovať napríklad na postave 

Choquehuanky, indiánskeho starešinu, ktorého rešpektovali nie len indiáni, ale aj páni. 

Zatiaľ čo v románe Wuata Wuara vidí budúcnosť vo vzdelávaní, v Bronzovom rode sa 

stavia proti tomu a dospieva k tým istým záverom čo jeho pán, a síce, ţe jediným 

východiskom je boj na ţivot a na smrť. 
21

 Takto sa napokon prihovára svojmu ľudu: “si 

quieren que mañana vivan libres sus hijos, no cierren nunca los ojos a la injusticia y 

repriman con inexorables castigos la maldad y los abusos”.
22

 (ak chcete, aby vaše deti ţili 

slobodne, nikdy nezatvárajte oči pred neprávosťou a neúprosne potrestajte zlobu 

a zneuţívanie)
23

 

 Dalo by sa povedať, ţe celý román má viac menej pesimistický nádych a autor sa 

snaţí podávať realitu takú, aká v skutočnosti je. Edmundo Paz Soldán klasifikuje 

Arguedasove romány ako melodrámy. Je to akoby boj medzi vadou a cnosťou, pričom aj tú 

cnosť vykresľuje zdegenerovane. Arguedas hovoril o akejsi „chorobe národa“ a jeho 

melodráma spočíva v tom, ţe zobrazuje nejakú dedinku, v ktorej sú všetci „ chorí“ a jediné 

čo sa mení je stupeň tohto ochorenia.
24

 

2.2.3 Šíry a cudzí svet 

 Šíry a cudzí svet je román od peruánskeho spisovateľa Cira Alegríi a je povaţovaný 

za jeden z najlepších indigenistických románov. Autor sa narodil na statku na severe Peru 

a v podobnom prostredí strávil aj prvé roky svojho ţivota. Vďaka tomu spoznal svet 

roľníkov a vytvoril si taktieţ určitý vzťah k pôde. Okrem iného si vypočul mnohé legendy,  

príbehy a  získal určitú vidinu sveta, ktorý je síce drsný, ale na druhej strane aj veľmi 

harmonický. Toto všetko sa stalo dôvodom, prečo začal vyzdvihovať andskú kultúru ako 

vzor jednoduchého, ale krásneho spôsobu ţivota.
25

 

 Román Šíry a cudzí svet bol vydaný v roku 1941 a popisuje osudy indiánov 

                                                 
20 LORENTE MEDINA, cit.d., s. 43 

21 Ibid., s 38,39,41 

22 ARGUEDAS, Alcides. Raza de bronce.Buenos Aires: Editorial Losada, 1957, s.244 

23 Vlastný preklad ukáţky z románu Bronzový rod 

24 PAZ SOLDÁN, cit.d., s.19 

25 Viz. Historia de la literatura hispanoamericana 3, Postmodernismo, Vanguardia, Regionalismo. Madrid: 

Alianza Editorial,2001,s.461,462 
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pochádzajúcich zo spoločenstva Rumi, malej dedinky nachádzajúcej sa v Andách. 

Je veľmi rozsiahly a stretávame sa v ňom s veľkým mnoţstvom postáv. Hlavnou 

dejovou linkou je spor komunity s veľkostatkárom, ktorý chce získať jej pozemky, čo sa 

mu nakoniec aj podarí. V diele sa však objavuje mnoţstvo príbehov a dobrodruţstiev 

a zaujímavé sú časté retrospektívy, ktoré dotvárajú dej a robia ho ešte pútavejším.  

 Hlavnou myšlienkou románu je názor, ţe komunita je jediné obývateľné miesto pre 

indiána z Ánd, kde môţe ţiť šťastne a bezpečne. Zároveň nám autor popisuje na rôznych 

príkladoch ten takzvaný „šíry a cudzí“ svet mimo dedinku Rumi. Čitateľ spoznáva ţivot na 

kokových či kaučukových plantáţach, ale aj osudy banníkov či zbojníkov. Zjednocujúcim 

motívom celého románu je Rumi, večne prítomná aj v mysliach jej bývalých členov, ktorí 

odišli s nádejou na lepší ţivot. 

 V úvode románu je teda komunita zobrazovaná ako idylické miesto, v ktorom jej 

členovia ţijú šťastne a sú spokojní so svojim ţivotom. Dostávajú sa však do sporu so 

statkárom Álvarom Amenábarom y Roldánom, ktorý sa chce zmocniť ich pôdy, tá však pre 

indiánov znamená úplne všetko. Rosedno Maqui, starosta Rumi, sa všemoţne snaţí tomu 

zabrániť, ale nakoniec je celá jeho snaha márna a obyvatelia komunity musia svoj domov 

opustiť. Aj napriek tomu, ţe miesto, kde sa presťahujú nie je veľmi pohostinné, aspoň tak 

zachránia svoje spoločenstvo. Statkárovi totiţ ani tak nejde o ich pôdu ako o to, urobiť si 

z nich svojich otrokov a sluhov. Mnohí obyvatelia Rumi tak odchádzajú preč a vydávajú sa 

zoči-voči veľkému svetu. V závere románu sa však domov vracia Benito Castro, nevlastný 

syn Rosenda Maquiho, potom, čo dlhé roky strávil v cudzine. Stáva sa novým starostom 

a s jeho vedením začína nová epocha spoločenstva. Benito Castro na rozdiel od svojich 

ľudí uţ vie čítať a písať a taktieţ sa toho za tie roky veľa naučil. Je si vedomí toho, ţe 

k tomu aby komunita začala prosperovať je dôleţité hlavne zabudnúť na poverčivosť 

a snaţí sa ukázať ľuďom nové moţnosti. Indiáni sa skúsia odvolať aj na Najvyšší súd, ale 

ani tam neuspejú. Aj keď sa spoločenstvo pod vedením Benita Castra napokon vzbúri, 

povstanie je potlačené a komunita zaniká.  

 V románe sa okrem iného objavuje aj téma vzdelávania. Uţ v úvode hovorí 

Rosendo Maqui o potrebe výstavby školy a tento motív sa znova objavuje aj v závere 

románu, po príchode Benita Castra. Obaja sú si totiţ vedomí, ţe len postupná edukácia 

môţe byť kľúčom k ich slobode. 

 Tento román nebol síce prvým dielom Cira Alegríi, ale jednoznačne bol tým 

najvýznamnejším. 
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2.2.4 Indiánske polia 

 Román Indiánske polia je dielom ekvádorského spisovateľa Jorgeho Icazu. Tento 

autor začínal svoju kariéru ako divadelný herec a neskôr sa stal dramaturgom. Po napísaní 

niekoľkých hier sa však rozhodol venovať próze. Indiánske polia sú bezpochyby 

povaţované za jeho najlepší román, aj keď bol dôvodom mnohých polemík. Kvôli nie 

úplne najlepším ohlasom toto dielo Icaza dokonca dvakrát revidoval. Prvá verzia je z roku 

1934 a tá posledná z roku 1960. Tento román je reakciou na sociálno-politickú situáciu 

vtedajšieho Ekvádoru. Dielo nie je nijako zvlášť rozsiahle a kriticky pojednáva o vzťahoch 

medzi „vykorisťovateľmi“, teda veľkostatkármi, a tými „vykorisťovanými“, čiţe prevaţne 

indiánmi.  

 Román začína keď jedna z hlavných postáv, Alfonso Pereira, opúšťa hlavné mesto, 

aby sa so svojou rodinou presťahoval na svoj statok Cuchitambu. Dôvod je prostý. Alfonso 

Pereira je totiţ zadĺţený, a tak mu jeho strýko navrhne obchod. Jeho statok sa totiţ 

nachádza na mieste, kde by sa dalo ťaţiť vzácne drevo a taktieţ je veľmi pravdepodobné, 

ţe sa tam nachádzajú loţiská petroleja. Avšak na to, aby ťaţba mohla prebiehať, je 

potrebné celú oblasť modernizovať a musia byť prevedené určité úpravy, ako je výstavba 

ciest, skúpenie lesov a vysťahovanie indiánov z tamojších pozemkov. Hlavná časť deja 

prebieha na statku Cuchitambo, kde autor zobrazuje rôzne neprávosti a ukrutnosti páchané 

na domorodom obyvateľstve. Indiáni sú v tomto románe zobrazovaní ako celok, akási 

„masa“ ľudí ţijúca v ţalostných podmienkach, riadiaca sa svojimi pudmi a inštinktmi. Keď 

ich však chcú pripraviť o ich pôdu, búria sa, čím sa aj celý román končí. Pre toto dielo je 

taktieţ charakteristické, ţe je tu málo opisov a veľké mnoţstvo dialógov, čo by sa moţno 

dalo pripísať autorovým divadelným začiatkom. Ďalšou výraznou črtou románu je, ţe tu  

chýba nejaká podrobnejšia psychoanalýza postáv, čo je jedna z vecí, ktoré boli Icazovi 

vytýkané. Stretneme sa tu síce s nejakými konkrétnymi protagonistami, avšak je ich málo 

a predstavujú skôr všeobecné vlastnosti danej spoločenskej triedy.  

 Toto dielo sa povaţuje za jeden z prvých ekvádorských indigenistických románov 

a Icaza bol bezpochyby jedným z prvých autorov, ktorí priniesli postavu indiána do 

národnej literatúry. 

 

Po podrobnejšom rozbore týchto románov môţeme povedať, ţe síce kaţdý z nich je 

napísaný osobitým štýlom, avšak nájdeme mnoho spoločných vlastností, na základe 

ktorých ich označujeme za indigenistické.  

 V prvom rade hovoria o problémoch indiána, ktorého uţ nezobrazujú exoticky, ale 
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naopak, snaţia sa vylíčiť čo najrealistickejšie situáciu v akej sa nachádza. Ako sme mali 

moţnosť vidieť, ďalšou charakteristikou týchto románov je stále prítomná kritika 

vykorisťovateľov, kde hlavnú úlohu zohrávajú okrem statkárov vţdy starosta, sudca 

a kňaz, ktorí zneuţívajú svoje právomoci na vlastné obohacovanie sa.  

 Nemenej dôleţitým faktom je aj to, ţe všetky tieto romány sú písané tak povediac 

„zvonku“, čo znamená, ţe ich píšu autori, ktorí nie sú indiáni.  



20 

 

3. Ženské postavy v indigenistických románoch 

3.1 Literárna postava 

 Keďţe hlavnou témou mojej práce je pozorovať zobrazenie ţenských postáv 

v indigenistických románoch, bolo by vhodné najskôr aspoň stručne definovať, čo to 

vlastne literárna postava je.  

 Môţeme povedať, ţe postava tvorí spolu s kompozíciou, časom, priestorom 

a rozprávačom jednu z hlavných zloţiek literárneho diela. Zo štruktúrneho hľadiska je 

povaţovaná za súčasť sujetu a ako uvádza Daniela Hodrová: „postava predstavuje taký 

prvok literárneho diela epického či dramatického, ktorý prestupuje všetky jeho roviny či 

zloţky a zreteľnejšie neţ iné jeho prvky ukazuje ich prepojenosť.“
26

 Je to teda určitý 

komplex rysov, ktorý prechádza všetkými vrstvami literárneho diela.  

 Existuje viacero spôsobov, na základe ktorých danú postave v diele spoznávame. 

Daniela Hodrová za tie najdôleţitejšie povaţuje prehovor rozprávača, kde ide o priamu 

charakteristiku postavy a popisuje sa jej vzhľad, myslenie či jednanie, taktieţ sa o nej 

dozvedáme z dialógov iných postáv a v neposlednom rade sa nám predstavuje aj na 

základe vlastných monológov.
27

 

 Keďţe jedným z cieľov mojej práce je aj sledovať, či sa v indigenistických 

románoch dá hovoriť o určitom type ţenských hrdiniek, ktorý sa v daných dielach opakuje, 

pokúsim sa stručne vysvetliť, čo vlastne typ postavy znamená. Daniela Hodrová ho 

popisuje nasledovne: 

 

 Postava ako typ reprezentuje určitú dobu, určitú sociálnu skupinu, má typické 

vlastnosti jej predstaviteľov, jej osud či príbeh je typický pre predstaviteľov tejto skupiny, 

prípadne celej doby. Reprezentatívna funkcia je pri type postavy vyzdvihnutá na úkor 

momentu individualizujúceho .
28

 

 

 Sú to skrátka hrdinovia, ktorí čitateľa v zásade ničím neprekvapia a taktieţ je 

moţné predpokladať, aký bude v diele ich osud. Zároveň sú to postavy tak povediac bez 

tajomstva a mnohokrát aj  vnútorne prázdne.   

                                                 
26 HODROVÁ, Daniela....na okraji chaosu...Poetika literárního díla 20.století. Praha: Torst, 2001,s. 519 

(„Postava představuje takový prvek literárního díla epického či dramatického, který prostupuje všechny 

jeho roviny či sloţky a zřetelněji neţ jiné jeho prvky ukazuje jejich propojenost.“) 

27 Ibid., s. 519 

28 Ibid., s. 533 („...postava jako typ reprezentuje určitou dobu, určitou sociální skupinu, má typické 

vlastnosti jejich představitelů, její osud či příběh je typický pro představitele této skupiny, případně celé 

doby. Reprezentativní funkce je u typu vyzdviţena na úkor momentu individualizujícího.“) 



21 

 

 Jurij M. Lotman vo svojej knihe Štruktúra umeleckého textu okrem iného 

pojednáva aj o postavách, pričom ich rozdeľuje na aktívne a pasívne, takzvaných 

konajúcich a podmienky a okolnosti deja. Tieto dve skupiny sa jedna od druhej líšia podľa 

Lotmana pohyblivosťou vo vzťahu k prostrediu. Zatiaľ čo tie pasívne sú súčasťou 

štruktúry, prostredia a jednajú štandardným spôsobom, aktívne postavy prekračujú hranice 

sémantického poľa a tým rozvíjajú sujet.
29

 Tu vidíme hlavný rozdiel v porovnaní 

s postavami pasívnymi, kde ako autor uvádza: „keď sa hrdina svojou podstatou zhoduje so 

svojím prostredím, alebo nemá schopnosť odlíšiť sa od neho, nie je moţné rozvinutie 

sujetu.“ 
30

 

 Ako uvidíme na nasledujúcich stránkach, v indigenistických románoch sa pri 

ţenách často stretávame jednak s postavami ako typmi a taktieţ ich charakteristickým 

prvkom bude práve pasivita.  

3.2 Ženské postavy v románe Vtáky bez hniezda 

 Ako prvý si rozoberieme román Vtáky bez hniezda, keďţe ako uţ bolo spomínané, 

je na pomedzí indianizmu a indigenizmu. V tomto diele sa stretávame s viacerými 

ţenskými protagonistkami, medzi ktorými spoznávame ako indiánky tak aj belošky. Hneď 

v úvode románu sa zoznamujeme s jednou z hlavných postáv, ktorou je indiánka Marcela.  

 Ţije v uţ spomínanej andskej dedinke Kíllak a je ţenou Juana Yupanquiho. Taktieţ 

je matkou dvoch dcér, Margarity a Rosálie, avšak vystupuje len v prvej časti románu, 

v závere ktorej umiera. 

  Marcela je v diele zobrazovaná ako krásna ţena, ktorá stelesňuje to pravé 

„peruánske“: “Era una mujer rozagante por su edad, y notable por su bellleza peruana. 

Bien contados tendría treinta años, pero su frescura ostentaba veintiocho primaveras a lo 

sumo.”
31

 (s. 6) (Bola to ţena nádherná na svoj vek a obdivuhodná svojou peruánskou 

krásou. Dobre spočítaných by mala tridsať rokov, ale svojou svieţosťou vyzerala na 

dvadsaťosem.)
32

  

 Nie je vykreslená len ako pasívna postava, ale práve naopak, jej úloha je pre rozvoj 

deja dôleţitá. Je to predsa ona, ktorá sa snaţí riešiť problémy svojej rodiny, hľadá pomoc 

a zabezpečí budúcnosť pre svoje deti. Taktieţ by sa dalo povedať, ţe jej postava na 

začiatku románu dáva dej do pohybu. 

                                                 
29 Viz. LOTMAN, Jurij M.. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1990, s.272, 273, 276 

30 Ibid., s.273 

31 Všetky ukáţky z románu Vtáky bez hniezda sú z vydania MATTO DE TURNER, Clorinda.  Aves sin nido. 

Caracas: Biblioteca Ayacucho,  1994 

32 Vlastný preklad všetkých ukáţok z románu Vtáky bez hniezda 
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 Marcela, ako uţ bolo povedané, je milujúcou matkou svojich dvoch dcér, avšak 

musí ţiť celý svoj ţivot s vedomím, ţe jedna z nich, Margarita, je následkom zločinu, 

ktorého sa stala obeťou. Tu sa teda stretávame s motívom sexuálneho zneuţívania, ktorý je 

typický práve pre indigenistické romány. 

 Taktieţ  je vykreslená ako postava, ktorá sa nechce zmieriť s osudom a za kaţdú 

cenu hľadá moţnosti ako sa zachrániť. Nie je ako jej muţ Juan, ktorý hneď stráca vieru 

v šťastný koniec a riešenie vidí v siahnutí si na vlastný ţivot. V nasledujúcej ukáţke 

môţeme vidieť reakciu Marcely na to, keď jej manţel povie, ţe uţ stratil aj poslednú 

nádej: “ Yo no aunque me digas que imito a la tuna, pero, alalay, mejor así que ser lo que tú 

eres, la pobre flor del mastuerzo que tocada por la mano se marchita y ya no se levanta.”(s. 

16) (Ja nie, aj keď mi hovoríš, ţe som prefíkaná, to je ale vţdy lepšie, ako byť taká ako ty, 

úbohý kvet, ktorý po dotyku zvädne a uţ sa nezodvihne.) 

 Je to ţena, ktorá nestráca nádej a dokáţe v niečo veriť tak silno, ţe o tom presvedčí 

aj iných. Keď príde za svojim muţom Juanom s tým, ţe im pani Lucía pomôţe, on tomu 

spočiatku nechce veriť, ale nakoniec pod vplyvom Marcely mení svoj názor a sám ju za 

ňou posiela:  

 

 “Anda, pues, Marcela, anda, porque hoy de todos  modos vendrá el cobrador; yo lo 

he soñado, y no nos queda otro recurso” , contestó el indio cuyo ánimo parecía haberse 

operado una transición notable, bajo el influjo de las palabras de su mujer y la superstición 

avivada por su sueño. (s. 17) 

  

  „Tak teda choď, Marcela, choď, pretoţe dnes v kaţdom prípade príde vyberač; 

mne sa o tom snívalo a neostáva nám iná moţnosť“, odpovedal indián, u ktorého nastala 

pozoruhodná zmena pod vplyvom slov jeho ţeny a povery oţivenej jeho snom. 

  

 Je teda zobrazovaná v prvom rade ako dobrá matka a manţelka, rola ţeny, ktorá je 

v románe neustále vyzdvihovaná a opakovaná.  

  Nedá sa však nevšimnúť si, ţe ona je vo vzťahu tá dominantná, zatiaľ čo jej 

manţel Juan je len pasívnou postavou. Tento jav je pre indigenistické romány netypický, 

keďţe nebýva zvykom, ţe by ţena bola tá, ktorá by mala v diele podstatnejšiu úlohu ako 

muţ. Práve preto môţeme tvrdiť, ţe postava Marcely je z tohto hľadiska výnimočná. 

 Marcela však v tomto diele nepredstavuje jedinú zo ţenských hrdiniek. Ďalšiu 

nemej dôleţitú úlohu zohráva jej staršia dcéra Margarita, mladé štrnásťročné dievča, 

u ktorého v závere románu dochádza k významnému odhaleniu, a to, ţe nie je indiánka, ale 
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mesticka, a ţe jej skutočným otcom je kňaz z dediny. 

 Uţ od začiatku je zobrazovaná ako stelesnenie krásy, kde sa spája to „peruánske“ 

a „španielske“. Touto skutočnosťou jej postava poukazuje jednak na problémy, s ktorými 

sa domorodé ţeny potýkajú uţ od počiatku dobývania Ameriky, na druhej strane však 

upozorňuje na to pozitívne, čo môţe miešaním týchto dvoch rás vzniknúť.  

 Taktieţ meno tejto postavy, Margarita, by sa dalo povaţovať za symbolické, keďţe 

jeho významom je „perla“. Dá sa preto predpokladať, ţe autorka vybrala pre svoju postavu 

práve toto meno zámerne, keďţe perla je všeobecne povaţovaná za symbol krásy 

a vznešenosti, vlastnosti, ktoré ako uţ bolo spomínané, táto hrdinka v románe reprezentuje. 

 Čo je však zaujímavé a o čom hovorí aj Antonio Cornejo Polar vo svojom prológu 

k románu, je reakcia Marínovcov na Margaritinu krásu keď ešte vôbec netušia, ţe je 

dcérou farára: “su belleza era el trasunto de esa mezcla del español y la peruana, que ha 

producido notables hermosuras en el país”(s. 18) (jej krása bola obrazom spojenia toho 

španielskeho a peruánskeho, ktoré v krajine vytvorilo pozoruhodné nádhery) 

 Postava Margarity hrá v diele významnú úlohu, pretoţe ako uţ bolo spomínané, 

autorka prostredníctvom nej poukazuje na moţné riešenie indiánskeho problému, a síce, 

ich spájanie s bielymi. Keď Lucía a Fernando prijímajú Margaritu za svoju, stáva sa z nej 

akoby beloška, ktorá si aj meno mení z Yupanqui na Marín. Ako uvádza Antonio Cornejo 

Polar, Matto de Turner videla riešenie problému v asimilácii indiánskych komunít do 

kreolského prostredia a bola presvedčená, ţe na to je potrebná hlavne edukácia. Vidíme na 

postave Margarity, ţe hneď ako ju manţelia Marínovci uznali za „svoju“, téma vzdelávania 

bola neustále prítomná: “Esta niña debe ser educada con esmero...” (s. 32) (Toto dievča 

musí byť starostlivo vzdelané) a hneď ako si ju adoptujú, začína sa učiť. 

 Matto de Turner sa snaţila svojim románom povedať, ţe indiáni sú dobrí a mohli 

by napredovať vďaka vzdelávaniu.
33 

Ako uţ bolo spomínané, pravdepodobne bola 

ovplyvnená myšlienkami Manuela Gonzalesa Pradu a jeho esejou Prehovor v Politeame, 

kde hovorí aj o tom, ţe indiáni musia byť zachránení či vykúpení zo svojej zlej situácie 

práve vzdelaním. 

 Margarita je ale postava pasívna, ktorá sa počas románu nijako zvlášť nerozvíja 

a v podstate sa o jej charaktere ani veľa nedozvedáme. V prvom rade je zobrazovaná ako 

nádherná ţena a jej postava je vo veľkej miere idealizovaná. 

 Čo však na Margarite môţeme pozorovať je jej dospievanie. Keď sa zoznámi 

s Manuelom je ešte len dieťa, ale postupne zisťuje čo je to láska, a pomaly sa z nej stáva 

                                                 
33 CORNEJO POLAR, Antonio. „Prólogo“. In  Aves sin nido. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1994, s. 25 
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mladá ţena. Manuel si je toho vedomí, a preto jej svoje city nevyjaví hneď: “Si ya fuese 

una mujer le podría revelar todo mi pensamiento, pero Margarita aún es niña y esa niña me 

ha robado el alma.”(s. 81) (Keby uţ bola ţenou, mohol by som jej vyjaviť svoje myšlienky, 

ale Margarita je ešte len dieťa, dieťa, ktoré mi ukradlo dušu.) 

 Margarita sa po smrti svojich rodičov stáva sirotou. Aj keď si svojich nových 

rodičov veľmi váţi, občas nastane chvíľa, v ktorej si uvedomuje, ako jej chýba matka. V 

jednom okamihu románu jej Lucía pripomenie, ţe Manuel nie je úplne vhodný ţeních, 

keďţe ako sa všetci domnievali, bol synom vraha jej rodičov. Keď si túto skutočnosť 

Margarita uvedomí, veľmi ju to trápi, avšak nemá sa komu zdôveriť: “Lucía era, para 

Margarita, la mejor de las mujeres, pero Lucía no era su madre!” (s. 105) (Lucía bola pre 

Margaritu tá najlepšia ţena, ale Lucía nebola jej matka!) 

 Na jednej strane je teda Margarita postava pasívna, avšak má veľký vplyv na iného 

hrdinu románu, Manuela. Toho láska k nej neuveriteľne poháňa vpred a všetko čo robí, 

robí kvôli nej: “Manuel era esclavo de una mujer.” (s. 103) (Manuel bol otrokom ţeny). 

 Ak by sme Margaritu zrovnali s jej matkou Marcelou, dôjdeme k záveru, ţe sú to 

postavy diametrálne odlišné. Zatiaľ čo Marcela bola dôleţitá hlavne z hľadiska vývoja 

deja, pri postave Margarity je podstatné to, čo symbolizuje, a teda uţ zmieňovaný spôsob 

riešenia indiánskej otázky. 

 Okrem Margarity sa v románe objavuje aj postava jej sestry Rosálie, avšak tá je 

omnoho menej výrazná.  

 O Rosálií sa v podstate nedozvedáme skoro nič, ale spolu s Margaritou predstavujú 

tie „ aves sin nido“ teda vtáky bez hniezda, aspoň čo sa týka prvej časti románu.  

 Rosália je Margaritina mladšia sestra, indiánka, ktorú po smrti ich rodičov manţelia 

Marínovci taktieţ adoptujú. Táto adopcia, ako uvádza Cornejo Polar, by sa dala povaţovať 

za akúsi metaforu túţby autorky po vzniku takzvanej „homogénnej spoločnosti“. 
34

 

 V celom románe je pojem „rodina“ dosť vyzdvihovaný a taktieţ sa kladie dôraz na 

úlohu matky a otca. Rodina bez detí nie je ozajstnou rodinou a ţena či muţ, ktorí nie sú 

rodičmi nenapĺňajú úplne svoju funkciu v spoločnosti. V románe je rodina znázorňovaná 

ako akási stavebná jednotka, ktorá zabezpečuje dobrý chod spoločnosti a jej hnacou silou 

sú práve deti. Tie však manţelia Marínovci nemajú, ale vďaka Margarite a Rosálií, 

indiánskym dievčatám, nadobúdajú status ozajstnej funkčnej rodiny. Adopcia indiánskych 

dievčat by sa tak podľa Corneja Polara dala interpretovať ako autorkyna túţba po 

                                                 
34 CORNEJO POLAR, Antonio. „Prólogo“. In  Aves sin nido. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 1994, s. 20 
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spomínanej homogenizácií krajiny.
35

  

 

 Okrem týchto ţenských postáv, ktoré sme si uţ rozobrali, sa v románe stretávame aj 

so ţenami beloškami, ktorých vykreslenie je taktieţ zaujímavé. Hovorili sme o tom, ţe 

Margarita a Rosália boli po smrti svojich rodičov adoptované manţelmi Marínovcami, 

Fernandom a Lucíou.  

 Lucía je teda ţena z meštianskej vrstvy, ktorá sa spolu s manţelom z hlavného 

mesta presťahuje do dedinky Killac. Aj ona, podobne ako to bolo s predchádzajúcimi 

ţenskými postavami, je v prvom rade zobrazovaná ako mladá a krásna ţena: 

 

De alta estatura y color medianamente tostado, lo que se llama en el país color 

perla; ojos hermosos sombreados por espesas pestañas y cejas aterciopeladas; llevaba 

además ese grande encanto femenino de una cabellera abundante y larga, que cuando 

deshecha, caía sobre sus espaldas como un manto de carey ondulado y  brillante. (s. 10) 

 

Vysokej postavy a pieskovo hnedej farby, ktorej sa v krajine hovorí perlová; oči 

krásne zatienené hustými riasami a zamatovým obočím; k ţenskému pôvabu jej 

napomáhali aj husté a dlhé vlasy, ktoré keď mala rozpustené, padali jej na ramená ako 

zvlnený a lesknúci sa závoj. 

 

 Lucía však na rozdiel od Marcely či Margarity predstavuje ţenu modernú, ktorá 

prišla do Kíllacu z mesta, je vzdelaná a má vyberané spôsoby. 

 Taktieţ si na jej postave môţeme povšimnúť, ţe jej vyjadrovanie je vţdy veľmi 

distingvované. Na rozdiel od Marcely, Lucía rozpráva v kaţdej situácii slušne a spisovne. 

Môţeme predpokladať, ţe aj takto, čiţe pouţitím jazyka, sa autorka snaţí diferencovať 

indiánov a belochov. V nasledujúcej ukáţke vidíme, čo Lucía povedala Marcele vo chvíli, 

keď im uniesli dcéru Rosalíu a Marcela ju spolu so svojim muţom a donom Fernandom 

chcela ísť zachrániť: “Madre desventurada, tú no vayas; ofrece tu dolor al Autor de la 

resignación.”(s. 24) (Matka nešťastnica, ty nechoď; ponúkni svoju bolesť Tvorcovi 

zmierenia.) 

 Na tejto ukáţke môţeme pozorovať aţ akúsi prehnanú snahu o kultivované 

vyjadrovanie. Je veľmi pravdepodobné, ţe v reálnej situácii by ani vzdelaný človek 

neprezentoval svoje myšlienky takýmto spôsobom. Na tomto príklade vidíme, ţe v postave 

Lucíe je zobrazená idealizovaná predstava o tom, ako by mala vyzerať a vystupovať 

                                                 
35 Ibid, s. 21 
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civilizovaná ţena. 

 V románe má rolu ţeny, ktorá sa nebojí bojovať za práva utláčaných indiánov 

a taktieţ predstavuje obetavú manţelku a neskôr aj matku. Keď k nej v úvode románu 

príde Marcela ţiadať o pomoc, neváha ani sekundu a hneď sa rozhodne konať: “su corazón 

quedó interesado de hecho por la familia de Marcela, y estaba resuelta a protegerla contra 

todo abuso” (s. 13) (jej srdce sa hneď začalo zaujímať o rodinu Marcely a bola odhodlaná 

chrániť ju voči akejkoľvek neprávosti) 

 Táto jej aktivita by sa dala chápať dvoma spôsobmi. Na jednej strane je tu 

neodmysliteľne túţba Lucíe urobiť správnu vec, ale na druhej strane pomôcť Marcele pre 

ňu predstavuje isté „dobrodruţstvo“, keďţe celé dni zvykla tráviť čakaním na to, kedy sa 

jej manţel vráti zo sluţobnej cesty. Záleţitosť s Marcelou sa teda pokúsila vziať do 

vlastných rúk a spočiatku o tom nepovedala ani svojmu muţovi. Neváhala vyuţiť svoju 

vynaliezavosť a ţenské zbrane a snaţila sa celú situáciu vyriešiť sama.  

 Uţ bolo zmieňované, ţe v tomto románe sa často vyzdvihuje rola matky. Lucía 

veľmi túţila stať sa ňou, avšak splnilo sa jej to aţ po smrti jej priateľky Marcely, kedy si 

spolu s Fernandom osvojili Margaritu a Rosalíu. Taktieţ sa v diele objavuje myšlienka, ţe 

úlohou ţeny je zveľaďovať domácnosť, byť dobrou manţelkou a matkou: “Olvidad, pobres 

mujeres, vuestros sueños de emancipación y de libertad. Esas son tonterías de cabezas 

enfermas, que jamás se podrán practicar, porque la mujer ha nacido para poetizar la casa.” 

(s. 125) (Zabudnite, úbohé ţeny, na svoje sny o emancipácii a slobode. To sú len hlúposti 

chorých hláv, ktoré sa nikdy nemôţu stať skutočnosťou, pretoţe ţena sa narodila, aby 

zveľaďovala domácnosť.) Ako sa počas románu dozvedáme, aj Lucía predstavuje ţenu 

stotoţnenú s týmto názorom. 

 Ďalšou ţenskou postavou, s ktorou sa v románe stretávame je pani Petronila 

Hinojosa. Je matkou Manuela a manţelkou starostu obce dona Sebastiána. Na rozdiel od 

hrdiniek, ktoré sme uţ charakterizovali, Petronila nie je mladá a krásna, ale za to je to ţena 

vzdelaná a s dobrým srdcom:  

 

 ...doña Petronila es el tipo de la serrana de provincia con su corazón tan bueno 

como generoso, pues que obsequia a todo el mundo, y derrama lágrimas por todo el que se 

muere, conózcalo o no. Tipo desconocido en las costas peruanas, donde la elegancia en el 

vestir y el refinamiento de las costumbres, no permiten dar una idea cabal de esta clase de 

mujeres, que poseen corazón de oro y alma de ángel dentro de un busto de barro mal 

modelado. (s. 28) 
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 ...pani Petronila je typom vidieckej horalky so srdcom tak dobrým ako  štedrým, je 

ku všetkým pozorná a narieka nad smrťou kaţdého, či uţ ho pozná alebo nie. Typ ţeny 

neznámy na peruánskom pobreţí, kde elegancia v obliekaní a zušľachťovanie mravov 

nedovolia vytvoriť si správnu predstavu o takýchto ţenách, ktoré majú srdce zo zlata 

a dušu anjela vo vnútri busty zo zle vymodelovanej hliny. 

  

 Na tejto postave môţeme pozorovať protiklad medzi jej vonkajšou a vnútornou 

charakteristikou. Nie je ako uţ spomínaná Lucía, ktorá bolo dokonalá ako po telesnej tak aj 

duševnej stránke. Petronila predstavuje ţenu s veľkým srdcom a je taktieţ symbolom 

vidieckej ţeny, ktorá na rozdiel od ţien z mesta nie je povrchná a nezakladá si len na 

svojom výzore. Pri zobrazení tejto hrdinky sa teda stretávame aj s kritikou ţivota ľudí 

z pobreţia.  

 Táto postava patrí v románe k tým sekundárnym a nie je ani nijako zvlášť aktívna, 

avšak je dôleţitá ak sa na ňu pozeráme s pohľadu jej muţa. Ten sa vďaka jej urodzenému 

pôvodu dostal do funkcie starostu Kíllacu: “se casó con doña Petronila Hinojosa, hija de un 

notable; y en seguida lo hicieron gobernador” (s. 12) (oţenil sa s pani Petronilou 

Hinojosou, dcérou významného muţa; a vzápätí z neho urobili starostu). Vôbec nikomu 

nevadilo, ţe na jeden z najvyšších postov sa dostal obyčajný nevzdelaný človek: “Don 

Sebastián recibió instrucción primaria tan elemental como lo permitieron los tres años que 

estuvo en una escuela de ciudad.” (s. 12) (Don Sebastián získal také základné vzdelanie, 

aké mu len umoţnili tie tri roky, ktoré navštevoval mestskú školu.) 

 

 Ak si to napokon celé zrhnieme, vidíme, ţe ţeny v tomto románe sú vykreslené 

pomerne idealisticky, či uţ sa jedná o indiánky alebo belošky. Ak by sme však ich 

zobrazenie porovnali s muţskými hrdinami, zistili by sme, ţe tí majú predsa len v diele 

podstatnejšiu rolu. Aj keď ţenské postavy nie sú len úplne pasívne, hlavné slovo v románe 

majú muţi. V niektorých prípadoch by sa dalo povedať, ţe vďaka prítomnosti ţien lepšie 

spoznávame charaktery muţských hrdinov, a teda, ţe ich nejakým spôsobom dopĺňajú. 

Avšak zatiaľ čo ţeny sú v tomto románe zobrazované stále ako tie „dobré“, u muţov sa 

stretávame s dvoma typmi postáv: tí „zlí“, ktorých predstavujú hlavne starosta, farár, sudca 

a tí „dobrí“, ktorými sú vzdelaní don Fernando a mladý Manuel. 

 Moţno aj preto, ţe tento román ešte nie je indigenistický, autorka do veľkej miery 

idealizuje ţenské postavy. Indiánky predstavujú to krásne a pravé peruánske a belošky ako 

Lucía nový moderný svet, do ktorého je potrebné sa začleniť. 
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3.3 Ženské postavy v románe Bronzový rod 

 V tomto románe sa stretávame s viacerými ţenskými postavami, avšak len jedna 

z nich, Wata-Wara, by sa dala povaţovať za hrdinku, ktorá zohráva v diele podstatnejšiu 

úlohu. Preto sa na nasledujúcich stránkach zameriame hlavne na ňu, ale pokúsime sa 

charakterizovať aj nejaké ďalšie ţenské hrdinky, ktoré sa v románe objavujú.  

 Wata-Wara je teda mladá indiánka, pastierka oviec, ktorá ţije vo svojom 

spoločenstve a väčšinu dní trávi s ovečkami a psíkom na paši. Ako sa uvádza v románe, 

ochrannú ruku nad ňou drţal starý Choquehuanka, ktorý bol akýmsi duchovným vodcom 

celého kraja a mal povesť muţa spravodlivého a múdreho. Z tohto dôvodu si k nej len tak 

hocikto nedovolil.  

 Bronzový rod začína popisom prostredia, v ktorom sa román bude odohrávať. Hneď 

v úvode sa zoznamujeme aj s krásnou pastierkou, ktorá akoby splývala s prírodou a tvorila 

jej prirodzenú súčasť.  

 

 De pie sobre un peñón enhiesto en la última plataforma del monte, al socaire de los 

vientos, avizoraba la pastora los flancos abruptos del cerro, y su silueta se destacaba nítida 

sobre la claridad rojiza del crepúsculo, acusando los contornosarmoniosos de su busto. 

(s. 9)
36

 

 

Na skalisku dvíhajúcom sa na poslednom horskom výbeţku, stála tvárou v tvár 

víchru pastierka, obhliadala strmé úbočie pahorku, jej silueta vystupovala zreteľne 

z červenkastého jasu súmraku a pekne vynikal súladný obrys ňadier.
37

 

 

 Ako uvidíme v nasledujúcej ukáţke, Wata-Wara je v diele zobrazovaná jednoznačne 

ako jedna z najkrajších ţien spoločenstva.  

 

 Era una india fuerte y esbelta. Caíale la oscura cabellera de reflejos azulosos en dos 

gruesas trenzas sobre las espaldas, y un sombrerillo pardo con cinta negra le protegía el 

rostro requemado por el frío y cortante aire de la sierra. (s. 9) 

 

 Bola to urastená a štíhla indiánka. Tmavé vlasy s modravým odleskom jej padali na 

ramená v dvoch ťaţkých vrkočoch a hnedý klobúk s čiernou stuhou chránil jej tvár 

ošľahanú chladom a ostrým vzduchom tunajších hôr. 

                                                 
36 Všetky ukáţky z románu Bronzový rod sú z vydania ARGUEDAS, Alcides. Raza de bronce.Buenos 

Aires: Editorial Losada, 1957 

37 Vlastný preklad  všetkých ukáţok z románu Bronzový rod 
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 Častokrát, keď sa v románe stretávame s jej popisom nadobúdame pocit, ţe 

vyčnieva spomedzi ostatných, a ţe je nejakým spôsobom výnimočná.  

  Napríklad v istom momente románu sa indiáni vyberú na púť k ďalekej svätyni. Je 

to pre nich sviatočný deň, preto tomu prispôsobia aj svoj odev. Tento okamih je jedným 

z mála, kedy sa v diele stretávame s pozitívnym zobrazením nie len Waty-Wary, ale aj 

ostatných ţien ich komunity. Avšak aj napriek tomu, autor vyzdvihuje opäť práve Watu-

Waru a poskytuje čitateľovi jej detailný popis.  

 

 Lleva corpiño azul y pollera verde, algo corta, y que deja ver el color variado de las 

restantes: una es roja, morada otra y amarilla la última que se ve. Luce trenzada con cintas 

de color su abundante y negrísima cabellera, que le cae en lluvia de menudos bucles sobre 

las espaldas, y ha arrollado en torno de su cuello mórbido y moreno un collar con cuentas 

de vidrio multicolor. (s. 175) 

 

 Na sebe má modrý ţivôtik a dosť krátku zelenú sukňu, takţe je vidieť aj spodničky 

rozličných farieb: jedna je červená, druhá fialová a tá posledná je ţltá. Farebnými stuţkami 

má zapletené svoje husté, čierne vlasy, ktoré jej padajú na ramená a na krku má náhrdelník 

z farebných sklenených korálok. 

 

 Na jej výnimočnosť poukazuje aj veta: “Parece más blanca que las otras y 

seguramente es la más bonita.” (s. 175) (Zdá sa byť bielšia ako tie ostatné a určite je aj tá 

najkrajšia.)  

   Ako uţ bolo spomínané, autor mal určité rasové predsudky a belochov, keďţe aj on 

k nim patril, povaţoval za niečo viac. Zaujímavé teda je, ţe Watu-Waru zobrazuje ako 

indiánku, ktorej ale pripisuje vlastnosť, ţe je svetlejšia ako tí druhí. Touto vetou akoby 

Arguedas povyšoval Watu-Waru nad ostatných členov spoločenstva a celé to vyznieva tak, 

ţe fakt, ţe je svetlejšia ako iní, jej ešte pridáva na dôleţitosti. 

  Wata-Wara však nebola samozrejme len krásna. Hneď v úvode románu sa môţeme 

presvedčiť aj o jej odvahe. Totiţ kvôli jednej svojej zatúlanej ovečke sa rozhodne vstúpiť 

do tej najhrôzostrašnejšej jaskyne akú pozná: “Y quiso adentrarse en la caverna y la detuvo 

el miedo; pero la codicia fue más fuerte en ella.” (s. 11) (Uţ chcela vstúpiť do jaskyne, 

zadrţal ju však strach; ale jej túţba bola silnejšia.) 

 Na začiatku diela by sa moţno mohlo zdať, ţe ju autor popisuje zidealizovane, 

hlavne v porovnaní s ostatnými postavami, avšak pri tejto hrdinke sa stretávame aj 

s prvkami čisto realistickými, ako napríklad, ţe Wata-Wara sa stala tak ako aj mnoho iných 
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indiánskych ţien obeťou násilia pánov, a to nie len raz. V tejto hrdinke vidíme to krásne 

indiánskeho sveta, ale zároveň aj jeho tragédiu. Wata-Wara bola po prvýkrát zneuţitá, keď 

si ju do svojho domu povolal správca haciendy na výpomoc. Bolo to v čase, keď bol Agiali 

preč. Keď sa vrátil a dozvedel sa čo sa stalo, chytila ho strašná zlosť a dievča neúprosne 

zbil. Správca Troche jej za to totiţ zaplatil a on bol presvedčený, ţe to urobila dobrovoľne.  

Zaujímavý je ale postoj Waty-Wary k tomu, ţe ju jej budúci manţel zbil. Ako uvidíme 

v nasledujúcej ukáţke, indiánka si je vedomá toho, ţe si trest za svoje previnenie zaslúţi 

a taktieţ je šťastná, lebo Agiali ju udrel len párkrát, čo je dôkazom jeho lásky a bitke sa 

nijako zvlášť nebráni. 

 

 La maltrecha no se movió de su sitio. Lloraba con la cabeza inclinada sobre el 

regazo, dulcemente, sin quejarse; lloraba de alegría, porque al conocer el enamorado su 

falta, no le había pedido su anillo, ni la despreció como una bestia del campo, y sus golpes, 

pocos y casi leves, revelaban su amor y bondad. (s. 96) 

 

 Utýrané dievča sedelo nehybne. Plakalo ticho, bez vzlykania, pridrţujúc si pri 

očiach cíp suknice; plakalo od radosti, pretoţe jej chlapec, keď sa dozvedel o jej previnení, 

nevyţiadal si od nej svoj prstienok ani ňou nepohrdol ako dobytkom a udrel ju len párkrát 

a zľahka, čo svedčilo o tom, aký je dobrý a ako ju má rád. 

 

 Na druhej strane, Wata-Wara sa pred Agialim správa inak a dáva mu najavo, ţe ju 

to bolelo. Snaţí sa mu vysvetliť, ţe to urobila preto, lebo statkár sa jej vyhráţal a nemala 

inú moţnosť. Je to teda ţena, ktorá sa stala obeťou znásilnenia a paradoxom je, ţe je to 

ona, ktorá je za to potrestaná a to dokonca vlastným muţom. Agialiho bitka však nie je 

jediný následok tejto udalosti. Indiánka totiţ ostáva tehotná, čo napríklad poburuje 

Agialiho matku, ktorá ho odhovára od sobáša s takou ţenou.  

 Arguedas, ako uţ bolo spomínané, kritizoval hlavne mesticov ako novú rasu, ktorá 

sa dostáva k moci nelegálne. Ako uvádza José Edmundo Paz Soldán, miešancov 

zosmiešňuje aj prostredníctvom Waty-Wary. Tá je síce vţdy v románe vykreslená 

pozitívne, avšak v deň svadby sa spolu s Agailim oblečú do mestických šiat, čím sa 

vystavia na posmech celej dedine: 

 

 Pero si el novio aparecía ridículo con guantes, zapatos, calzón largo, cuello tieso y 

la melena cortada, la moza, con mantilla de encaje, blusa de ajustadas mangas, traje 

gastado de seda, medias y zapatos amarillos de tacones elevados, era un adefesio 
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consumado que provocaba la risa cuando se la veía caminar encogida por la intolerable 

estrechez de los zapatos, ganada de un miedo inexplicable por el ceremonial de la iglesia. 

(s. 151) 

 

 Ale ak ţeních so svojimi rukavicami, topánkami, dlhými nohavicami, naškrobeným 

golierom a ostrihanými vlasmi vyzeral smiešne, nevesta s čipkovanou  šatkou, blúzkou 

s priliehavými rukávmi, obnosenými hodvábnymi šatami a ţltými topánkami s vysokými 

podpätkami, urobila so seba šaša, ţe sa všetci smiali keď ju videli ako nesmelo kráča 

v tých tesných topánkach a nevysvetliteľne sa bojí cirkevného obradu. 

 

 Preto hneď ako je to moţné ju ţeny z nevkusných šiat vyzlečú. V tých nových 

indiánskych napokon opäť vyniká jej krása: “con la libertad de sus movimientos volvió a 

adquirir la gracia juvenil que tanta seducción daba a su lindísimo rostro” (s. 151) (a keď sa 

teraz znova mohla voľne pohybovať, zaţiarila opäť mladistvým pôvabom, ktorý tak 

priliehal k jej prekrásnej tvári). 

 Teda pokus stať sa inou rasou je iba klam, podvod či akýsi falošný spôsob ako 

nadobudnúť určitý status alebo privilégiá. Je to niečo podobné ako keď statkár Panotoja a 

jeho priatelia sa snaţia byť „ bielymi“. Paz Soldán si tak kladie otázku, čo to vlastne 

znamená byť indián či beloch a v Arguedasovom románe vidíme neustále tento boj medzi 

rasami a snahu vybojovať si lepšie postavenie.
38

 

 Jeden z najdôleţitejších okamihov románu je jednoznačne smrť Waty-Wary. Ako uţ 

bolo spomínané, stane sa obeťou statkára Pantojy a jeho priateľov, kvôli čomu následne 

zomiera. Táto udalosť je spúšťačom vzbury indiánov, ktorí sa rozhodnú postaviť sa svojim 

pánom, keďţe tí s nimi zaobchádzajú ešte horšie ako so zvieratami. Opäť si na popise 

Waty-Wary môţeme povšimnúť, ţe ešte aj ako mŕtva je zobrazovaná krásne. 

 

 Estaba tendida de espaldas, los brazos en cruz y rígidas las piernas. Su  rostro, 

iluminado por los rayos del sol agonizante, parecía blanco a la cruda luz, y reposaba 

tranquilo y bello con la calma imperturbable: diríase la imagen abandonada de un templo 

en ruinas. (s. 231) 

 

 Leţala na chrbte s rukami prekríţenými na prsiach a stuhnutými nohami. Jej tvár, 

osvetlená lúčmi dokonávajúceho slnka, vyzerala biela na tom príkrom svetle a odpočívala 

pokojne a spanilo v tom svojom neochvejnom pokoji. 

                                                 
38  PAZ SOLDÁN, José Edmundo. „Prólogo“ In Raza de bronce. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 2006, s.48 
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 V diele sa stretávame s viacerými detailnými popismi jej zovňajšku, čo sa však týka 

jej charakteru, dozvedáme sa toho málo. Na jednej strane je to teda výrazná postava, ktorú 

si čitateľ hneď obľúbi, na druhej strane je to však len z toho dôvodu, ţe ostatné hrdinky 

ako uvidíme sú popisované skôr negatívne. Môţeme povedať, ţe Wata-Wara predstavuje 

akoby typickú romantickú hrdinku, aj keď román, v ktorom vystupuje je indigenistický. Jej 

postava reprezentuje určitý svetlý bod vo svete, kde sú všetci „chorí“ a poznačení zlým 

osudom svojej rasy. 

 Okrem Waty-Wary v románe spoznávame ešte viacero ţenských protagonistiek, 

avšak, ako uţ bolo spomínané, sú to postavy sekundárne a väčšinou sú vykresľované 

negatívne.  

 Zaujímavé je tieţ aj to, ţe sa v diele nestretávame s vyzdvihovaním ţeny ako 

matky, o čom nasvedčuje aj zobrazenie matiek Waty Wary a Agialiho. V románe sa 

objavujú len zriedka a v podstate o nich dokopy nič nevieme.  

 Matka Waty-Wary sa volá Koyllor-Zuma. Je to pravdepodobne uţ staršia ţena, 

ktorá chodieva pracovať do panského domu. Vieme teda, ţe existuje, ale nie je v románe 

vôbec nijako charakterizovaná. Nenachádzame v celom diele ani jeden jej popis.  

 Čo sa týka matky Agialiho, Choquely, o tej sa dozvedáme o niečo viac, dokonca sa 

v románe objavuje aj jej popis: “Ella estaba más vieja y hondas arrugas acentuaban el 

rictus de su boca amarga; su cabellera sin lustre parecía quemada por el sol y brillaban en 

ella mechones blancos, amarillentos y sucios.” (s. 147) (Bola zostarnutejšia a hlboké 

vrásky zdôrazňovali ešte viac úškrn jej bezzubých úst; jej matné, špinavé vlasy vyzerali 

tak, akoby ich spálilo slnko a presvitalo to v nich bielymi a ţltými pramienkami.) 

 Nedá sa nevšimnúť si rozdiel medzi popisom Choquely a Wata-Wary, ktorá ešte aj 

mŕtva pôsobila podstatne príjemnejšie.  

Je to ţena, ktorej ţivot je poznačený chudobou, čo do veľkej miery ovplyvňuje aj 

jej uvaţovanie. Keď sa dozvie, ţe Wata-Wara je tehotná, ale nie s jej synom, bez mihnutia 

oka vyhlási, ţe ju treba zabiť. Nemajú predsa peniaze na to, aby sa starali o cudzie dieťa. 

Na druhej strane, keď vidí, ţe jej syn to so svadbou myslí skutočne váţne, mení svoj názor. 

Nie je však jediná, ktorá je takto zobrazovaná, ale práve naopak. Väčšina ţenských postáv 

v tomto diele vyznieva negatívne. 

Ďalšia ţena, ktorá sa v románe objavuje je veštica Chulpa. V spoločenstve má svoje 

miesto, aj keď mnohým naháňa skôr strach. Vystupuje väčšinou po boku starého 

Choquehuanky a pomáha mu. Aby sme si ju vedeli lepšie predstavť, pripájam ukáţku: 
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Arrugada, seca, enjuta, daba la cabal impresión de una de esas brujas de laEdad 

Media que la leyenda presenta vagando a media noche por los cementerios, en busca de 

cadáveres recién enterrados.Una especie de mantilla rotosa y arrugada cubría su cabeza 

encanecida y parte de sus espaldas corvas;su pollera deshilachada y corta descubría sus dos 

pies huesudos, flacos, sarmentosos. (s. 170) 

 

Vráskavá, vyschnutá, kostnatá starena pôsobila naozaj ako jedna z tých 

stredovekých čarodejníc, o ktorých kolujú legendy, ţe sa túlali o pol noci po cintorínoch 

a sliedili po práve pochovaných mŕtvolách. Akási ošúchaná a pokrčená šatka pokrývala jej 

zošedivenú hlavu a čiastočne aj ohnuté ramená; jej krátka a rozstrapatená sukňa 

odhaľovala jej kostnaté, chudé a pokrivené nohy. 

 

Chulpa teda predstavuje niečo ako „čarodejnicu“ a jej prítomnosť vnáša do príbehu 

určitú magickú či tajomnú atmosféru.  

Arguedas sa počas celého románu snaţil popísať tragédiu tejto komunity a tú  ich 

„chorobu“, ktorá sa podľa neho nedá nijako vyliečiť. Zlému osudu neunikne nikto a aj na 

postave Chulpy vidíme, ako sa aj jej dotýka krutá realita. Zvráskavená, vyschnutá 

s kostnatými nohami, to všetko sú vlastnosti nie len starej ţeny, ale aj ţeny zničenej 

ţivotom v chudobe. Aj táto postava je však len pasívna podobne ako Wata-Wara . 

V tomto diele ţeny nepredstavujú ţiadne ideály, nie sú vyzdvihované ako matky či 

manţelky. Sú zobrazované rovnako „zdegenerovane“ ako muţi. Autor kritizuje okrem 

iného aj alkoholizmus, ktorý sa opäť netýka len muţov. V románe sa často stretávame so 

skutočne odpudivými popismi opitých ţien: “giraban las mujeres sobre sí mismas hasta 

caer de bruces al suelo, donde se quedaban tendidas, con las ropas en desorden, vencidas 

por el cansancio, el sueño y la borrachera”(s. 182) (ţeny sa navzájom roztáčali aţ dokým 

nespadli na zem, kde ostávali leţať s rozhádzanými šatami, premoţené únavou, spánkom 

a pálenkou), alebo napríklad: “las mujeres mostraban las polleras en desorden, desnudos el 

seno y las espaldas, desgarradas abominables de abandono y de embriaguez”.(182) (ţeny 

ukazovali rozhádzané sukne, odhalené chrbty a prsia a leţali tam odporné, opustené 

a opité) 

Hovorili sme uţ, ţe román vyznieva dosť pesimisticky, čo Arguedas dosahuje aj 

prostredníctvom takýchto obrazov. Alkoholizmus je téma, s ktorou sa stretávame 

v literatúre pomerne často, ale sú to poväčšine muţi, ktorých sa to týka a čitateľovi to príde 

určite prirodzenejšie, ako obrazy takýchto opitých ţien, ktoré posôbia ešte oveľa viac 

odpudzujúco a celé to vyznieva omnoho tragickejšie. 
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V románe Bronzový rod sú to však opäť muţskí hrdinovia, na ktorých autor kladie 

väčší dôraz. Ako príklad by sme si mohli popísať postavy Agialiho, manţela Waty-Wary, 

starého Choquehuanku a taktieţ zmienime statkára Pantoju, správcu Trocheho a miestneho 

farára, ktorí v románe predstavujú vládnuce vrstvy. 

 

 K Wate-Ware neodmysliteľne patrí postava Agialiho. Sú to protagonisti, s ktorými 

nás autor oboznamuje hneď v úvode románu. Agiali, podobne ako jeho budúca manţelka, 

je mladý, urastený indián a spolu tvoria akýsi „ ideálny” pár. 

 

 Era el mozo alto, ancho de espaldas y de vigoroso cuello. Tenía expresión 

inteligente y era gallarda la actitud de su cuerpo. La cabellera le caía enmelenada sobre los 

hombros saliendo por debajo del gorro amarillo, cuyas aletas le cubrían las orejas con parte 

de las mejillas. El chaleco escotado, sujeto por cuatro botones de metal, y la camisa 

abierta, dejaban ver su pecho robusto y moreno. (s. 11,12) 

 

Bol to chlapec vysoký, mal široké ramená a odolnú šiju. Vyzeral byť bystrý 

a bujarosť dýchala z jeho vzpriameného tela. Rozcuchané vlasy padali mu na plecia z pod 

ţltej čiapky, ktorej záloţky zastierali mu uši aj časť líc. Jeho vykrojená vesta, zapnutá na 

štyri kovové gombíky a tieţ rozhalená košeľa, odhaľovali zdatnú a opálenú hruď. 

 

 Avšak zatiaľ čo Wata-Wara má v románe len pasívnu úlohu, Agiali je ten aktívny 

z dvojice. Dalo by sa teda povedať, ţe sa istým spôsobom dopĺňajú.  

Agiali je hrdina, ktorí zaţije dobrodruţstvo v údolí, vyberie sa do mesta zarobiť 

nejaké peniaze na svadbu, ide za farárom, aby sa s ním dohodol na cene za sobáš 

a nakoniec sa rozhodne pomstiť smrť svojej manţelky. Na rozdiel od Waty-Wary, 

u Agialiho by sa preto dal sledovať istý vývoj. Začína sa to tým, keď je „za trest” poslaný 

do údolia a končí sa to smrťou jeho ţeny. Nenávisť voči pánom za neprávosti páchané na 

ňom a jeho spoločenstve sa v ňom hromadí a nakoniec uţ nechce byť len ticho a túţi po 

pomste. Postava Agialiho je teda v porovnaní s Watou-Warou prepracovanejšia a autor sa 

nesústreďuje len na jeho vonkajšiu charakteristiku.  

 Ďalším muţským hrdinom, o ktorom by bolo vhodné sa zmieniť, je bezpochyby 

Choquehuanka.  

Bol to starý indián, ktorý si vybudoval rešpekt nie len vo svojej komunite, ale jeho 

osobu uznávali aj páni. V románe je neustále vyzdvihovaná jeho múdrosť a je to on, ktorý 

robí dôleţité rozhodnutia, týkajúce sa jeho spoločenstva.  
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“De todo hacía Choquehuanka en la región: era consejero, astrónomo, mecánico y 

curandero. Parecía poseer los secretos del cielo y de la tierra. Era bíblico y sentencioso.” 

(s. 119) (Choquehuanka sa tu v kraji zaoberal všetkým: bol poradcom, hvezdárom, 

mechanikom a hojičom rán. Zdalo sa, ţe je zasvätený do tajomstiev neba aj zeme.) 

Jeho postava podobne ako uţ zmieňovaná Chulpa vnáša do príbehu akúsi kúzelnosť 

a prostredníctvom nej sa zoznamujeme s rôznymi indiánskymi praktikami a zvyklosťami. 

Jedným z hlavných prvkov vykorisťovania indiánov v tomto románe je sexuálne 

zneuţívanie, ktoré sa v diele často objavuje. S týmto motívom bezprostredne súvisí 

zobrazenie ďalších muţských postáv, ktorými sú statkár, správca haciendy a farár, 

vyuţívajúci svoje postavenie na uspokojenie vlastných túţob. Títo hrdinovia sú v románe 

prezentovaní ako tí „zlí“ a je dôleţité si povšimnúť, ţe všetci traja sú mestici. Ako uvádza 

Paz Soldán, dielo uţ nie je obţalobou bielych, ale mesticov, ktorí sa snaţia byť bielymi, 

a ktorí si privlastnili ich moc a postavenie. Taktieţ sú to postavy, ktoré sú v románe 

objektom kritiky.
39

  

 Ako sme teda mali moţnosť vidieť, v románe Bronzový rod sa na ţenské hrdinky 

nekladie nijaký zvláštny dôraz, teda s výnimkou postavy Waty-Wary. Ostatné ţeny 

vystupujúce v diele hlavne pomáhajú dotvárať prostredie či atmosféru, avšak dej románu 

nijako závaţne neovplyvňujú. 

3.4 Ženské  postavy v románe Šíry a cudzí svet 

Pri popise tohto románu bolo spomínané, ţe sa v ňom objavuje veľké mnoţstvo 

rôznych postáv a medzi nimi spoznávame aj mnoho ţenských protagonistiek. Taktieţ  uţ 

raz bolo zmienené, ţe v tomto diele nám autor ponúka konfrontáciu dvoch rôznych svetov. 

Jedným z nich je dedinka Rumi, synonymum šťastného ţivota pre andského človeka, a tým 

druhým je svet mimo komunitu, ktorý je cudzí a nepriateľský. Túto rozdielnosť budeme 

pozorovať aj na postavách. Zatiaľ čo hrdinovia ţijúci v Rumi sú zobrazovaní veľmi 

pozitívne a krásne, v kontraste s nimi môţeme vidieť postavy ţijúce v „šírom“ svete 

a tento rozdiel je práve na ţenských protagonistkách veľmi viditeľný.  

 V celom románe hrá pre obyvateľov Rumi dôleţitú úlohu príroda a zem, pričom je 

zaujímavé, ţe ţena je s ňou mnohokrát stotoţňovaná. Veľmi časté sú v diele opisy ţien, 

v ktorých je ich krása prirovnávaná práve k zemi.  

 Uţ v úvodnej kapitole, Rosendo Maqui, starosta komunity, na jednej zo svojich 

prechádzok v horách uvaţuje o tom, či je lepšia zem alebo ţena. Pri pohľade na horu Rumi 

                                                 
39 PAZ SOLDÁN, José Edmundo. „Prólogo“. In  Raza de bronce. Caracas:  Biblioteca Ayacucho, 2006, s. 

54 
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má totiţ pocit, ţe pozná jej tajomstvá, a to rovnako dobre ako tie jeho ţeny, avšak zatiaľ čo 

jeho ţena rokmi ostarla, Rumi je stále rovnaká. “¿Es la tierra mejor que la mujer?” Nunca 

se había explicado nada en definitiva, pero él quería y amaba mucho a la tierra.
40

(s. 15) 

(„Je zem lepšia ako ţena?“ Nikdy nedospel ku konečnému vysvetleniu, ale nadovšetko 

miloval zem. [s. 10])
41

 Zaujímavé je, ţe túto otázku si kladie nie raz, avšak odpoveď 

nenachádza.  

 Jedna z prvých ţenských postáv, s ktorou sa v diele zoznamujeme, je práve 

manţelka Rosenda Maquiho, Pascuala. Tá síce na začiatku románu umiera, je však  

vykreslená ako ideál správnej ţeny. Teda uţ v úvode románu sa dozvedáme, ako by dobrá 

matka a manţelka mala vyzerať. Bola to ţena krásna, starostlivá a vţdy stála po boku 

svojho muţa. 

 

 Rosendo pensaba que Pascuala le ayudó siempre a ser alcalde, a su manera, por 

medios de sencilla bondad y natural buen sentido. Dejaba tranquilos a los hombres al no 

entrometerse en los asuntos de la comunidad y a las mujeres moderaba la envidia 

absteniéndose de hacer pesar su condición de mujer del alcalde. Como practicaba el bien y 

probaba ser una ejemplar madre de familia, todos la respetaban. (s. 43) 

 

 Rosendo hútal, ţe Pascuala mu vţdy po svojom pomáhala, aby sa stal  starostom; 

svojou dobrou povahou a prirodzeným zdravým rozumom. Nepopudzovala proti sebe 

muţov, lebo sa neplietla do vecí ich spoločenstva, a miernila závisť ţien tým, ţe sa 

vystríhala, aby sa ako starostova ţena správala ako hrdopýška. A ţe robila ľuďom len 

dobro a usilovala sa byť príkladnou matkou rodiny, všetci si ju váţili. (s. 54) 

 

 Čo je taktieţ dôleţité je to, ţe robila ţivot v spoločenstve krajším.(“ella hizo más 

hermosa la comunidad” [s. 44]). Pascuala teda predstavuje prototyp ţeny spoločenstva 

a ţiadna iná ţenská postava v románe uţ nebude taká dokonalá ako práve manţelka 

starostu.  

 Ako však uţ bolo povedané, ţeny ţijúce v spoločenstve, ktoré je charakterizované 

ako harmonické a šťastné miesto, sú zobrazované podobne. Často sa v diele objavujú 

popisy dievčat, v ktorých je vyzdvihovaná hlavne ich krása a mladosť. Tieto 

charakteristiky sú však opäť vykresľované spôsobom odkazujúcim k zemi, o ktorej bolo 

                                                 
40 Všetky ukáţky z románu Šíry a cudzí svet sú z vydania ALEGRÍA, Ciro. El mundo es ancho y ajeno. 

Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978 

41 Všetky preklady ukáţok románu Šíry a cudzí svet sú z vydania ALEGRÍA, Ciro. Šíry a cudzí svet. 

Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1978 
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povedané, ţe častokrát je zrovnávaná práve so ţenou. Teda pojmy ako plodnosť, kvitnutie 

či dozrievanie sa objavujú nie len pri popisoch pôdy. Vidíme to konkrétne napríklad pri 

zobrazení Marguichy, mladej pastierky zo spoločenstva: “En el tiempo debido floreció en 

labios y mejillas y echó frutos de seno. Sus firmes caderas presagiaban la fecundidad de la 

gleba honda.” (s. 40) (Prišiel jej čas, pery a líca jej rozkvitli, ňadrá dozreli. Jej pevné boky 

veštili plodnosť ţírnej hrudy. [s. 49])  

 Určité prepojenie medzi ponímaním zeme a ţeny vidíme aj v momente, keď sú 

obyvatelia Rumi prinútení presťahovať sa o niečo ďalej, do Yanañahui. Keď sa uţ schyľuje 

k tomu, ţe Rumijčania budú musieť skutočne svoj domov opustiť, po dedine sa povráva, ţe 

sa v noci po Hlavnej ulici prechádzala s plačom istá starena. “La tierra se volvió mujer 

para llorar , deplorando sin duda la suerte de sus hijos, de su comunidad inválida. Tierra, 

madre tierra, dulce madre abatida!” (s. 158). (Zem sa zmenila na ţenu, oplakávajúcu 

dozaista osud svojich synov, svojho bezmocného spoločenstva. Zem, matka zem, neţná 

doráňaná matka! [s. 228]). Aj tu vidíme, ţe zem a ţena sú ponímané skoro ako synonymá. 

Zem je pre obyvateľov Rumi to najdôleţitejšie, je to pre nich matka, ktorá sa rovnako ako 

oni trápi kvôli nešťastiu, ktoré postihlo jej „deti“. Od tohto okamihu uţ v románe nevidíme 

radostné popisy zeme a s tým sa strácajú aj podobne zobrazované ţenské postavy.  

 V Rumi však ţije jedna ţena, ktorá sa od jej ostatných obyvateľov líši. Je ňou 

mastičkárka Nasha Suro. Táto postava je zahalená tajomstvom a symbolizuje v románe 

akúsi magickosť. Je to uţ staršia ţena, ktorá ţije sama v malom domčeku bez okien a často 

sa o nej povráva, ţe je čarodejnica. Chodí odetá v čiernom, čo taktieţ evokuje záhadnosť 

a aj keď je ţenou z komunity, stvárňuje rolu bosorky, čomu zodpovedá aj jej zovňajšok: 

“La única nota ocre de su indumentaria era la faz rugosa, en realidad tan ajada y mugrienta 

que parecía una tela sucia.”(s. 145) (Okrovo sa v tomto šatstve odráţala iba jej vráskavá 

tvár, v skutočnosti taká zvädnutá a špinavá, ţe skôr vyzerala ako kus zadubenej handry. [s. 

207]) Aj napriek odpudivému vzhľadu je jej úloha v komunite dôleţitá. Pomáha liečiť ľudí 

a okrem toho si bez problémov dokáţe poradiť s urieknutím či úľakom. Cez túto postavu 

teda autor poukazuje aj na poverčivosť indiánov v komunite, ktorí potrebujú vo svojom 

spoločenstve niekoho, kto ich ochráni pred „zlými duchmi“. 

 V románe však nastáva moment, kedy o jej schopnostiach Rumijčania začnú 

pochybovať. Je to vo chvíli, keď potrebujú zachrániť spoločenstvo pred statkárom 

Amenábarom. Jej čary nedokáţu komunite pomôcť, a to je okamih, kedy stráca svoje 

postavenie. 

 



38 

 

 La situación de Nasha, si hemos de seguir ocupándonos de ella, era de franca 

decadencia. Los comuneros habían recibido una prueba práctica de la ineficacia de sus 

brujerías. No, no era tan fina como se pensaba. Dar yerbas para esta o aquella enfermedad, 

cualqiera lo hace. (s. 193) 

 

 A keď sa uţ zapodievame Nashou, pripomíname, ţe bylinkárka v očiach dediny 

hodne upadla. Indiáni sa presvedčili o neúčinnosti jej čarov. Nie, nebola taká chytrá, ako sa 

nazdávali. Podávať liečivé byliny proti tej alebo onej chorobe, to vie urobiť hocikto.  

(s. 281) 

 

 Táto postava sa v románe z čista jasna objavuje uţ na začiatku, avšak nič konkrétne 

sa o nej nedozvedáme. Charakter tajomstvom opradenej ţeny si zachováva aţ dokonca, čo 

môţeme sledovať aj na jej náhlom zmiznutí. Po nevydarenom pokuse zachrániť Rumi sa 

totiţ bez stopy vytratí a nikto nevie kam.  

 Ďalšou zaujímavou ţenskou postavou, o ktorej by som sa rada zmienila, je Casiana. 

Tvorí súčasť spoločenstva, avšak nie je jeho pôvodnou obyvateľkou. Moţno práve kvôli 

tomu je zobrazovaná inak v porovnaní so ţenami z Rumi, o ktorých uţ bola reč.  

 Ţivot Casiany je do veľkej miery poznačený jej minulosťou. Celé detstvo totiţ 

strávila na haciende, kde zaţila vykorisťovanie, biedu a hlad. Jej hlavnou charakteristikou 

je jednoznačne málovravnosť: “una india con madurez de treinta años y muy silenciosa, 

tan silenciosa que parecía haber levantado su vida dentro de un marco de silencio” (s. 84) 

(zrelá, uţ tridsaťročná a veľmi mĺkva Indiánka, taká mĺkva, ţe sa zdalo, akoby vstúpila do 

ţivota v znamení ticha, [s. 115]) Napriek tomu, ţe svojim zovňajškom nijako zvlášť 

nevyniká, zaujímavý je moment, kedy je v románe zobrazená ako objekt túţby muţa: 

 

 El hombre, entretanto, pensaba en Casiana o mejor dicho la deseaba. Al resplandor 

de las brasas se veía el perfil de su cuerpo, la curva amplia y voluptuosa de la cadera, la 

espalda ancha, la mata del cabello. Estaba de costado, de cara a la pared de la caverna. 

Respiraba lentamente y el hombre, al pensar que se había dormido ya, la deseaba más 

todavía. (s. 182) 

 

 Chlap však medzitým myslel na Casianu, alebo lepšie povedané, túţil po nej. Pri 

trblietaní uhlíkov bolo vidieť obrysy jej tela, rozkošnú krivku jej bokov, široký chrbát 

a husté vlasy. Leţala na boku s tvárou obrátenou k stene jaskyne. Dýchala pomaly a chlap 

pri pomyslení, ţe uţ zaspala, zatúţil po nej ešte väčšmi. (s. 264) 
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 Na rozdiel od iných ţenských postáv z tohto románu, Casiana nie je úplne pasívna. 

Keď sa uţ v Rumi schyľuje k najhoršiemu, neváha ani sekundu a uteká do hôr vyhľadať 

svojho milenca Divocha Vázqueza, aby im pomohol. Týmto činom riskuje vlastný ţivot, 

aby zachránila spoločenstvo, ktoré uţ predstavovalo aj jej domov. Takúto aktivitu u ţien 

z Rumi nevidíme. Sú skôr pasívne a len pomáhajú dotvárať prostredie. 

 Ţivot obyvateľov spoločenstva uţ nie je takým šťastným, akým býval a postupne sa 

stretávame s osudmi tých, ktorý ho opustili. Ako uţ bolo zmieňované, mení sa aj 

zobrazovanie postáv. My sa opäť budeme sústrediť na ţeny. 

 Ešte v úvode románu sa objavuje scéna, v ktorej Rosendo Maqui so svojimi 

spoločníkmi na ceste do mesta stretnú muţa a ţenu, indiánov pracujúcich na haciende 

statkára Amenábara. Nemôţeme si nevšimnúť kontrast medzi touto pastierkou a tou 

z komunity, Marguichou, o ktorej sme uţ hovorili. “La india, de pecho mustio, cara sucia y 

pelos desgreñados, ...Daba la pena su desaliñada fealdad.” (s. 59) (Indiánka so zvädnutými 

ňadrami, špinavou tvárou a rozčuchranými vlasmi,...Pohľad na jej zanedbaný škaredý 

zovňajšok bol smutný. [s. 77]) Zúboţení indiáni sú príkladom toho, ako statkár vykorisťuje 

svojich ľudí a pre obyvateľov Rumi predstavujú to, čoho sa nikdy nechcú doţiť. Popis 

ţeny je pravý opak ţien z komunity. Miesto dozretých ňadier ich má zvädnuté a miesto 

havraních vlasov spletených do vrkočov a hladkej pleti, (“...muchachas frescas, de cabellos 

nigérrimos, peinados en trenzas...rostros de piel lisa”, [s.54]) má vlasy rozčuchrané a tvár 

špinavú.  

 Mimo Rumi ţije aj ďalšia ţenská postava románu, Melba Cortezová. Je to beloška, 

ktorá sa do susedného mestečka prisťahovala z pobreţia. Za krátky čas si vyslúţila povesť 

necudnej ţeny, vďaka čomu ju začali prezývať Pobreţanka, čím chceli zvýrazniť, ţe 

pochádza z kraja ľahkých mravov. V románe teda Melba Cortezová taktieţ predstavuje ten 

„cudzí a zlý“ svet a v porovnaní s inými ţenskými postavami pôsobí skôr negatívne. 

 

 Era alta y blanca, un poco gruesa, de ojos sombreados por largas pestañas y roja 

boca ampulosa. Vestía un traje de seda verde, lleno de pliegues y arandeles, que le ceñía el 

pecho levantado y se descotaba mostrando una piel fina. (s. 63) 

 

 Bola to driečna ţena bielej pleti, trochu pri sebe, s očami tienenými dlhými 

mihalnicami a s červenými hrubými perami. Mala na sebe zelené hodvábne šaty, samý 

záhyb a volánok, ktoré jej obopínali jej klenutú hruď. Vo výstrihu sa jej belela jemná 

pokoţka. (s. 84) 
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 Na jej popise si môţeme všimnúť prvky, ktoré ju zaraďujú do „cudzieho“ sveta, 

a to v prvom rade naráţky na jej bielu pleť a taktieţ jej odev pôsobí na tamojšie pomery 

netypicky. 

 Uţ keď sa do mestečka prisťahovala, trpela pľúcnou chorobou a horský vzduch jej 

zdravotnému stavu prospieval. Avšak od začiatku mala problémy začleniť sa do 

spoločenského ţivota, čo sa jej v podstate ani nikdy nepodarilo. Ona sama sa ale v horách 

necítila veľmi dobre, mala z nich pocit skľúčenosti , opustenosti a pripadala si tam ako vo 

väzení. Vedela však, ţe lekár jej nedovolí sa vrátiť a keďţe bola čoraz chudobnejšia, 

potrebovala si v prvom rade nájsť nejakého bohatého muţa, ktorý by jej zabezpečil 

budúcnosť. Nakoniec sa jej to podarilo a zamiloval sa do nej miestny advokát Bismarck 

Ruiz, ktorý bol zároveň aj obhájcom Rumi v ich spore s Amenábarom. Melba by sa preto 

dala charakterizovať ako vypočítavá ţena, ktorá prefíkane vyuţíva svoje zbrane, aby si 

vydobyla svoje. Nezáleţi jej ani na indiánoch, ako sme mohli vidieť keď nahovárala 

svojho milenca, aby sa pridal na stranu statkára v domnienke, ţe aj ona z toho nakoniec 

niečo bude mať. Pri jej opisoch, ako sme mali moţnosť vidieť, sa často vyzdvihuje farba 

jej pokoţky, čo ešte viac poukazuje na kontrast medzi touto postavou a andským 

prostredím. Keď sa spolu s Bismarckom Ruizom vydajú na cestu na pobreţie, jej 

zdravotný stav sa na toľko zhorší, ţe sú nútení vrátiť sa späť do mestečka, kde nakoniec 

umiera. Melba Cortezová sa teda zo zajatia hôr uţ nikdy nedostane. Autor touto postavou 

pravdepodobne poukazuje na to, ţe „cudzí“ človek v horách nepreţije, ak sa nedokáţe 

tamojšiemu ţivotu prispôsobiť. 

 Aj v tomto románe sa stretávame so ţenou ako objektom túţby muţa, ako sme uţ 

čiastočne mohli pozorovať na postave Casiany. Tento motív je v indigenistických 

románoch veľmi častý a ani v diele Šíry a cudzí svet tomu nebude inak. 

 Uţ v úvode románu Rosendo Maqui spomína na obdobie počas Čílsko-Peruánskej 

vojny, kedy sa vojaci udomácnili v ich komunite a narušili tak harmonický priestor ich 

spoločenstva. V tejto súvislosti popisuje aj počin jedného z vojenských veliteľov, mestica 

Silvina Castra, ktorý zneuţil najkrajšie dievča v Rumi, Chabelu, avšak tá nakoniec nebola 

jedinou obeťou. 

 Takéto nebezpečenstvo číhalo aj na ţeny, ktoré komunitu opustili. Keď jedna 

z postáv, Amadeo Illas, odíde so svojou ţenou z Rumi, aby pracoval na kokových 

plantáţach, neprejde veľa času a počas jeho neprítomnosti ju dozorcovia znásilnia. 

 Taktieţ v tej časti románu, kde je popisovaný prales a ţivot na kaučukových 

plantáţach, sa stretávame so ţenami, ktoré tamojším pánom slúţia v prvom rade na 
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„zábavu“. “Del corazón de la selva traían a las jóvenes salvajes a agonizar en brazos de 

esos hombres duros y despóticos, lúbricos y violentos.” s. 290 ( Zo srdca pralesa privádzali 

mladé divošky, aby pomaly hynuli v náručí tých tvrdých a despotických, chlipných 

a násilných chlapov. [s. 425]) 

 Výraznejšou postavou je pätnásťročná indiánka Maibí, krásna mladá ţena, po ktorej 

všetci muţi v pralese túţia. 

 

 Unas veces pasaba vestida con túnica y otras desnuda. Era hermoso su cuerpo 

moreno y fuerte, todavía lozano a despecho de los castigos y padecimientos. Los senos se 

erguían con naturalidad, el vientre manteníase terso y las caderas se movían con blando y 

voluptuoso ritmo. En la cara ancha, enmarcada por la cabellera endrina, negreaban dos 

ojos de ave azorada y la boca tenía un leve gesto de tristeza. (s. 298) 

 

 Zavše chodila oblečená v tunike a zavše nahá. Bola pekná. Jej tmavé a pevné telo, 

ešte svieţe aj napriek trestom a utrpeniam, bolo krásne, ňadrá pevné, brucho hladké, boky 

sa kolísali v mäkkom a rozkošnom  rytme. Na širokej tvári ovenčenej havraními vlasmi sa 

černeli oči vydeseného vtáka a na ústach jej sedel ľahký výraz smútku. (s. 438) 

 

 Patrila však jednému z predákov Ordoñézovi, ktorému nikto nemal odvahu  

postaviť sa. Maibí sa jednoducho stala jeho obeťou. V podguráţenom stave ju totiţ vţdy 

týral a musela sa mu oddávať proti svojej vôli. Táto hrdinka aj napriek svojmu 

neľútostnému osudu predstavuje svetlý moment v nepriateľskom prostredí pralesa. Jej 

postava na jednej strane vyvoláva ľútosť, avšak je zároveň prvkom, ktorý robí ţivot 

v pralese krajším. 

  Dôleţité je však podotknúť, ţe aj keď sa téma sexuálneho zneuţívania v románe 

objavuje, nemá nijaký výraznejší vplyv na jeho dej.  

 Ako sme teda mali moţnosť vidieť, ţenské postavy v tomto románe majú 

predovšetkým pasívnu úlohu a v prvom rade pomáhajú dotvárať prostredie. Sú 

zobrazované ako symboly krásy, plodnosti, materstva, ale taktieţ vedia byť tajomné 

a prefíkané. Avšak aj v tomto románe hrajú podstatnejšiu rolu hrdinovia muţskí.  

 Sú to hlavne muţské postavy, ktorými nám autor pribliţuje ten „šíry a cudzí“ svet 

a taktieţ sú to muţi, prostredníctvom ktorých dochádza ku kritike vládnucich vrstiev 

a vykorisťovaniu indiánov. 

 Uţ bola spomínaná postava Rosenda Maquiho, starostu Rumi, dôstojného 

a rozváţneho, ktorý predstavuje indiána ţijúceho pre svoje spoločenstvo. Taktieţ sa 



42 

 

stretávame s postavou jeho nevlastného syna Benita Castra, ktorý sa po Rosendovej smrti 

stáva novým starostom. Ten sa po rokoch strávených mimo domova vracia ako skúsený 

mladý muţ, presvedčený o tom, ţe nikde sa neţije tak dobre ako práve v ich spoločenstve. 

Oproti svojmu otcovi je však omnoho aktívnejší a pre Rumi predstavuje pokrok. Nemenej 

dôleţitá je postava Divocha Vázqueza, ktorý sa zo zbojníka mení na pomstiteľa 

spoločenstva. Môţeme teda pozorovať, ţe u týchto postáv dochádza k určitému vývoju 

a sú viac prepracované ako hrdinky ţenské. Taktieţ sú to v prvom rade muţskí 

protagonisti, ktorí v románe odchádzajú z Rumi s nádejou na lepší ţivot a spoznávajú ako 

to chodí v skutočnom svete, na základe čoho autor zobrazuje kruté zaobchádzanie 

s indiánmi a ich vykorisťovanie. Je teda zrejmé, ţe hlavné posolstvo románu Ciro Alegría 

podáva práve prostredníctvom osudov muţských hrdinov. 

3.5 Ženské postavy v románe Indiánske polia 

 V tomto diele v porovnaní s ostatnými sa stretávame s indiánmi, ktorí sú 

prezentovaní skôr ako celok, a teda v románe sa veľa konkrétnych postáv neobjavuje. Ako 

uvidíme, indiáni na haciende statkára dona Alfonsa sú zobrazovaní veľmi realisticky, ba aţ 

naturalisticky a svojim spôsobom ţivota pripomínajú skôr zvieratá ako ľudí. Ţijú totiţ 

v biednych podmienkach, špinaví, riadia sa hlavne svojimi pudmi a často sa stretávame 

s výrazmi samec či samica na označenie muţov a ţien. 

 Indiáni sú v diele vykreslení v porovnaní s belochmi ako tí „dobrí“ a v čitateľovi 

vzbudzujú ľútosť. Ţenské postavy nie sú ţiadnou výnimkou, pričom utrpenie ţien a detí 

častokrát pôsobí ešte oveľa brutálnejšie ako nešťastné osudy muţov.  

 Ţeny, s ktorými sa v diele stretávame, sú teda v prvom rade obeťou vykorisťovania 

a častý je samozrejme motív sexuálneho zneuţívania. V zásade sa však jedná len 

o sekundárne postavy, ktoré ako uvidíme, buď pomáhajú dopĺňať charakter muţa, alebo 

poukazujú na isté skutočnosti. 

 Asi najvýraznejšia zo ţien je v románe postava indiánky Cunshi. Ţila so svojim 

muţom Andrésom Chiliquingom a ich dieťaťom v chatrči na okraji rokliny. S postavou sa 

po prvýkrát zoznamujeme v situácii, keď sa jej manţel vracia po celom dni v práci domov 

a v chyţke nachádza len spiace dieťa, ale Cunshi nie. Tá totiţ zbierala suché raţdie na 

oheň. Andrésa to veľmi nahnevá a aj keď vie, ţe mu neklame, nedokáţe sa ovládať a svoju 

ţenu zbije. Zaujímavé je, ţe ona sa vôbec nebráni a nechá sa muţom dobiť do krvi.  

 

 Ella soltó la leña que había recogido y se acurrucó bajo unos cabuyos como gallina 
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que espera al gallo. Si alguien hubiera pretendido defenderla, ella se encararía de 

inmediato al defensor para advertirle, furiosa: “Entrometidu. Deja que  pegue, que mate, 

que haga pedazus; para esu es maridu, para esu es cari propiu.” (s. 82)
42

 

 

 Pustila zozbierané raţdie a prikrčila sa ako sliepka čakajúca na kohúta. Ak by ju 

niekto chcel brániť, ona by sa mu postavila a rozzúrene ho varovala: „Nechaj  ho, nech 

ma bije, od toho je predsa manţel a muţ.“
43 

 

 Konanie Andrésa teda povaţuje za niečo úplne prirodzené, ako jednu z povinností 

manţela. Nedá sa ale nevšimnúť si, ţe autor nám postavu nijako nepribliţuje a  chýba nám 

tu či uţ jej vonkajšia, alebo vnútorná charakteristika, čo je pre tento román typické.  

 Cunshi však nebola obeťou len svojho manţela. Nevyhla sa ani surovosti statkára 

dona Alfonsa. Keď ju povolali do jeho domu, aby kŕmila svojim mliekom jeho vnúča, raz 

v noci vošiel do jej izby a znásilnil ju. Ona sa však nakoniec rozhodla nebrániť sa, keďţe 

bola presvedčená, ţe by to bolo aj tak úplne zbytočné. 

 

 No obstante, la india Cunshi, quizá arrastrada por el mal consejo de un 

impulsoinstintivo, trató de evadir, de salvarse. Todo le fue inútil. Las manos grandes e 

imperiosas del hombre la estrujaban cruelmente, le aplastaban con rara violencia de 

súplica. Inmovilizada, perdida, dejó hacer. Quizá cerró los ojos y cayó en una rigidez de 

muerte. Era....Era el amo, que todo lo puede en la comarca. ¿Gritar?  ¿Para ser oída de 

quién? (s. 118,119) 

 

 Indiánka Cunshi sa predsa len inštinktívne  snaţila ujsť, zachrániť sa. Všetko však 

bolo márne. Veľké a mocné ruky ju bezcitne stískali a drvili s násilnou ţiadostivosťou. 

Ochromená, stratená sa prestala brániť. Zavrela oči a znehybnela. Bol to pán, ktorý mohol 

všetko. Kričať? Kto by ju počul?  

 

 Cunshi napokon v románe umiera. Stane sa tak potom čo spolu s Andrésom a ich 

synom zjedia pokazené mäso. V diele môţeme sledovať celkom detailné popisy okamihov, 

keď sa ráno prebudia a Andrés si uvedomí, ţe s Cunshi je zle. 

 

 Al destapar los ponchos viejos un olor a excrementos fermentados saturó el 

                                                 
42 Všetky ukáţky z románu Indiánske polia sú z vydania ICAZA, Jorge. Huasipungo. Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1994 

43 Vlastné preklady všetkých ukáţok z románu Indiánske polia 
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ambiente. “Ave María. Comu si fuera guagua tierna la pobre guarmi se ha embarradu nu 

más, se ha orinadu nu más, se ha cacadu nu más. Hechu una lástima toditicu.“, se lamentó 

el indio y con un trapo se puso a limpiar aquella letrina. (s. 213) 

 

 Po odkrytí prikrývok bolo všade cítiť pach kvasiacich sa exkrementov. „Boţe môj. 

Akoby bola malé dieťa, úbohá ţena sa zamazala vlastným močom a výkalmi. To je 

nešťastie“, nariekal indián, vzal do rúk handru a sa pustil do upratovania. 

 

 Autor taktieţ podrobne zobrazuje posledné okamihy jej ţivota: “La enferma, de 

pronto, lanzó un grito remordido, arqueó el cuerpo, movió con violencia de negación la 

cabeza, para luego caer en un silencio chirle, en un mundo abandonado.” (s. 215) (Chorá 

ţena odrazu nepokojne vykríkla, telo sa jej skrútilo, odmietavo zakrútila hlavou aţ 

napokon upadla do ticha, opusteného sveta.) 

 Ako uţ bolo zmienené, postava Cunshi je síce sekundárna, avšak prostredníctvom 

nej autor poukazuje na iné, pre román dôleţité skutočnosti. Dielo kritizuje vládnuce vrstvy, 

zobrazuje surovosť statkárov, farárov a ich zaobchádzanie s indiánmi. Príčina Cunshinej 

smrti bola predsa chudoba v ktorej ţili, číţe dôsledok vykorisťovania ich rasy. Nemenej 

podstatný moment je keď Andrés chce svoju ţenu pochovať. Miestny kňaz sa snaţí svojimi 

rečami o nebi a pekle nahnať indiánovi strach, len aby sa na tom čo najviac obohatil, je to 

teda kritika cirkvi.  

 S Cunshi sa nám jednoznačne spája postava Andrésa, ktorý je jedným z hlavných 

hrdinov románu. Spolu tak tvoria dvojicu, v ktorej ona je tá pasívna a pomáha dopĺňať jeho 

charakter. Cunshi je častokrát dôvodom Andrésovho konania, čiţe nepriamo ovplyvňuje 

dej románu. Uţ keď sa s Andrésom stretávame po prvýkrát dozvedáme sa, ţe si zobral 

Cunshi aj proti vôli správcu a farára, z čoho sa dá hneď na začiatku vydedukovať jeho 

mierne rebelantský charakter, s ktorým sa budeme stretávať aţ do konca románu.  

 Keď bol prinútený odísť na práce v lese a nechať tak svoju zem, ţenu a dieťa, bol 

ochotný za nimi kaţdý večer utekať len aby ich videl. Nakoniec si zaťal sekerou do nohy, 

aby sa mohol vrátiť na svoje pole a byť so svojou Cunshi. Chce pre ňu len to najlepšie 

a tak po tom čo zomrela, aby jej mohol zaplatiť pohreb, ukradol kravu, za čo bolo neskôr 

kruto potrestaný. Všetky tieto neprávosti sa v ňom hromadia aţ kým nehrozí, ţe príde aj 

o svoje pole. To uţ nemôţe dopustiť a vyvolá vzburu indiánov. 

  Postava Andrésa sa teda v porovnaní s Cunshi  určitým spôsobom vyvíja a je 

jednoznačne prepracovanejšia ako postava jeho manţelky. Na druhej strane, ako uţ bolo 

povedané, ona je často motívom jeho konania a teda zohráva v románe taktieţ podstatnú 
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úlohu. 

 Ak sa však opäť zameriame na ţenské postavy, všimneme si, ţe aj keď nie sú 

nijako zvlášť výrazné, prostredníctvom nich autor kritizuje vládnuce vrstvy, a to v prvom 

rade miestneho farára a statkára. Ich surovosť a chlipnosť môţeme pozorovať aj cez 

postavu Juany. Bola ţenou Jacinta, politického komisára z vedľajšej dediny a celý ţivot 

znášala sexuálne obťaţovanie týchto dvoch muţov. Avšak táto ţena, podobne ako Cunshi, 

uţ rezignovala a nijako sa tomu nebránila. Pri zoznámení s ňou nám autor ponúka aj jej 

stručný popis: “apetitosa humildad en los ojos, moreno de bronce en la piel, amplias 

caderas, cabellos negros en dos trenzas anudadas con pabilos, brazos bien torneados y 

desnudos hasta más arriba de los codos”. (s. 84) (pôvabná pokora v očiach, bronzovo 

hnedá pleť, široké boky, čierne vlasy spletené do vrkočov, dobre tvarované odhalené paţe). 

Je zaujímavé si povšimnúť, ţe je to jediná ţenská postava románu, pri ktorej sa dozvedáme 

niečo aj o jej zovňajšku.  

 Uţ bolo spomínané, ţe belosi sú v románe zobrazovaní ako tí „zlí“. Inak tomu nie 

je ani so ţenami. Uţ v úvode Indiánskych polí sa stretávame s postavou pani Blanquity, 

manţelky dona Alfonsa. Len samotné meno by sa dalo povaţovať za symbolické, keďţe 

v preklade znamená pani „Biela“. Je to ţena odpudivá uţ len svojim vzhľadom, čo vidíme 

hneď v prvej zmienke o nej: „ era un jamón que pesaba lo menos ciento sesenta libras” (s. 

70) (bola to šunka váţiaca najmenej sto šesťdesiat libier).  Je to povrchná ţena, ktorá sa 

rada predvádza a poukazuje na svoje bohatstvo. Ak ju porovnáme s indiánskymi ţenami, je 

ich pravým opakom. Práve zmienka o jej hmotnosti poukazuje na to, ţe pochádza 

z dobrých pomerov na rozdiel od vychudnutých indiánov, ktorí nemajú čo do úst vloţiť.  

 Ak teda porovnáme ţenské hrdinky tohto románu s postavami muţskými, 

nemôţeme si nevšimnúť, ţe dej sa sústreďuje hlavne okolo muţov a ţeny v prvom rade 

pomáhajú dotvárať prostredie. Prostredníctvom muţských protagonistov autor kritizuje 

vládnuce vrstvy, tým pádom ich charaktery sú výraznejšie. V zásade však autor v tomto 

románe nekladie veľký dôraz na psychologizáciu postáv a teda ani muţský hrdinovia nie 

sú nijako zvlášť prepracovaní. 
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4. Typy ženských postáv v indigenistických románoch 

 

 Nakoľko sme si podrobne rozobrali ţenské hrdinky všetkých štyroch románov, 

môţeme si poloţiť otázku, či existuje určitý prototyp týchto postáv, alebo sú vţdy svojim 

spôsobom jedinečné. 

 Na základe doterajších poznatkov by sme mohli povedať, ţe sa v študovaných 

indigenistických románoch stretávame stále s určitými typmi ţien, ktoré sa objavujú vo 

všetkých dielach.   

 Ak by sme ich chceli nejako všeobecne charakterizovať, mohli by sme ich rozdeliť 

do dvoch základných skupín: ţeny idealizované, predstavujúce stelesnenie krásy a tradície 

a reálne zobrazované ţeny, ktoré sú v prvom rade vykresľované ako obete vykorisťovania, 

najčastejšie sexuálneho zneuţívania. 

 Častokrát však oba zmienené aspekty ţenských hrdiniek nachádzame prepojené, 

a tak v jednej postave môţeme nájsť obidve tieto základné charakteristiky.  

 Ako uţ bolo spomínané v úvodnej kapitole pri definovaní indigenistického románu, 

jeho cieľom je v prvom rade obţaloba vládnucich vrstiev a zaobchádzania s domorodým 

obyvateľstvom. Avšak okrem toho sa čitateľ oboznamuje aj so svetom indiánov, ich 

spôsobom ţivota, spoznáva ich zvyky a tradície. Dalo by sa povedať, ţe práve ţenské 

hrdinky v týchto románoch reprezentujú to „indiánske“ a prostredníctvom týchto postáv 

autori ich svet vyzdvihujú a idealizujú. V románe Vtáky bez hniezda to bola hlavne postava 

Margarity a Marcely, ale stretávame sa s tým hlavne v diele Bronzový rod na postave Waty-

Wary. Tá jednoznačne predstavuje akýsi svetlý bod uprostred neľútostnej reality. V románe 

Šíry a cudzí svet sú to znova ţeny, ktoré vnášajú do príbehu určitú eleganciu a pôvab. 

Výnimku tvoria Indiánske polia, kde nenachádzame ţiadnu idealizovanú ţenskú hrdinku, 

ale práve naopak,  stretávame sa tu so ţenami tak povediac z „mäsa a kostí“. Nevidíme ich 

však len v tomto diele, ale ako uţ bolo povedané, reálne zobrazované ţeny nájdeme vo 

všetkých skúmaných románoch, s výnimkou diela Vtáky bez hniezda, kde sa niečo také 

neobjavuje. 

 Na jednej strane sa teda s reálnym zobrazením ţien stretávame vo väčšine 

rozoberaných diel, avšak kaţdý z autorov nám ich podáva trochu inak. Zatiaľ čo 

v Bronzovom rode sú ţeny väčšinou popisované ako vychudnuté, zvráskavené, v alkohole 

sa utápajúce osoby, na čitateľa pôsobia nesympaticky a negatívne, v románe Indiánske 

polia vidíme ţeny ţijúce síce taktieţ v katastrofálnych podmienkach, no skôr ako antipatiu 

vyvolávajú v človeku ľútosť. V románe Šíry a cudzí svet mnoho realisticky zobrazených 
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ţien nenachádzame, a keď sa tam objavia, predstavujú v prvom rade svet mimo komunity 

a nijako zvlášť sa čitateľa nedotýkajú. 

 V kaţdom z daných románov sme sa stretli aj so ţenami ako obeťami násilia. 

Týmto momentom sa aj tie idealizované postavy akoby dostávali do reality a vo 

všeobecnosti by sa tento motív dal chápať aj ako napadnutie celého toho indiánskeho 

sveta, ktoré tieto ţeny reprezentujú. Zatiaľ však čo v dielach Vtáky bez hniezda a Bronzový 

rod je námet sexuálneho zneuţívania jedným z hlavných motívov, dôleţitý aj z hľadiska 

deja, v románoch Šíry a cudzí svet a Indiánske polia predstavuje len jeden z mnohých 

zločinov páchaných na indiánskom obyvateľstve. 

 Mnohokrát sa v indigenistických románoch stretávame aj so zobrazením ţeny ako 

matky, avšak opäť sa jednotliví autori v ich popisovaní líšia.  

 Vo Vtákoch bez hniezda bola táto úloha ţeny neustále vyzdvihovaná. Mali sme 

moţnosť vidieť Marcelu, obetavú matku, ktorá pre svoje deti bola schopná urobiť 

čokoľvek, ale taktieţ Lucíu, ktorá veľmi túţila stať sa ňou. V tomto románe je teda rola 

matky povaţovaná za to najdôleţitejšie poslanie aké ţena na svete má a ako uţ bolo 

popisované v predošlých kapitolách, rodičovstvo je v diele ponímané ako základ ozajstnej 

rodiny, ktorá by bez detí nebola plnohodnotnou jednotkou spoločnosti. 

 Asi najmenší dôraz kladený na ţenu ako matku sme mohli vidieť v románe 

Bronzový rod. Aj keď sme sa stretli napríklad s popismi matiek Waty-Wary či Agialiho, 

bolo ich málo a nijako sa v nich rola matky nevyzdvihovala. Zaujímavé je aj to, ţe hlavná 

hrdinka napriek tomu, ţe bola dokonca dvakrát tehotná, ani raz jej nebolo dopriate dieťa 

donosiť a nikdy sa matkou nestala.  

 V diele Šíry a cudzí svet je táto téma spracovaná asi najšpecifickejšie. Keďţe 

v tomto románe zohráva veľkú úlohu príroda a niekedy máme pocit, ţe je akoby ďalším 

protagonistom románu, častokrát je za matku označovaná práve zem. Tá je pre obyvateľov 

komunity tým najdôleţitejším čo majú, nakoľko jej obrábanie pre nich predstavuje hlavný 

zmysel ich ţivota. Aj keď sa v diele objaví niekoľko ţenských postáv - matiek, nie sú 

ponímané ako niečo výnimočné. Ako sme mali moţnosť vidieť, často sa v románe 

stretávame s otázkou či je lepšia zem, alebo ţena a čo sa týka roly matky, zemi prináleţí 

v tomto prípade väčšia dôleţitosť. 

 Uţ bolo spomínané, ţe v Indiánskych poliach sú hrdinovia zobrazení 

najnaturalistickejšie zo všetkých skúmaných románov. Matky, ktoré sa v tomto diele 

objavujú nie sú ţiadnou výnimkou. Sú to ţeny, nútené nechávať svoje deti opustené, 

napospas osudu, pretoţe ony musia pracovať. Chovajú sa inštinktívne, čo sme mohli 
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pozorovať aj na spôsobe, akým sa o svojich potomkov starali. Autor sa však vo svojom 

románe očividne nezameriava na ţenskú rolu matky, ako to napríklad bolo vo Vtákoch bez 

hniezda, len sa prostredníctvom nich snaţí poukázať na zlú situáciu indiánov v krajine, a 

teda nemá za cieľ vyzdvihovať toto ţenské poslanie. 

 Osobitou ţenskou postavou, s ktorou sa v indigenistických románoch stretávame je 

takzvaná veštica, nazývaná taktieţ mastičkárka či bylinkárka. Mohli sme sa s ňou 

zoznámiť v dvoch zo skúmaných románov, a to konkrétne v Bronzovom rode a Šírom 

a cudzom svete. Ako si môţeme povšimnúť, sú to práve tie diela, v ktorých sme mohli 

sledovať osudy viac menej samostatných indiánskych komunít. Podobne ako postava 

starešiny či vodcu spoločenstva v nich nesmela chýbať ani miestna „čarodejnica“. Aj keď 

jej postava sa nedá povaţovať z hľadiska deja za nejakú významnú, ako uţ bolo povedané, 

vnáša do príbehu istú tajomnú a magickú atmosféru. 

  Ak by sme to celé zhrnuli, hrdinky indigenistických románov sú v daných dielach 

zobrazované rôzne, a predsa rovnako. Na jednej strane môţeme tvrdiť, ţe existujú určité 

modely týchto postáv, ktoré sa objavujú vo všetkých románoch, ale na druhej strane vidíme 

ich pestrosť. Síce sa nedá hovoriť o nejakých prepracovaných charakteroch, aj napriek 

tomu predstavujú dôleţité prvky týchto románov a pri bliţšom skúmaní vidíme, ţe 

poukazujú na viacero podstatných skutočností a dá sa o nich mnoho povedať. 
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5. Záver 

 

 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo skúmať zobrazenie ţenských postáv vo 

zvolených indigenistických románoch. Pokúsili sme sa stručne zmieniť aj o ich muţských 

postavách a napokon sme sa na základe vzájomného porovnávania snaţili vyvodiť určité 

závery.  

 Ako sme mali moţnosť vidieť, základná vlastnosť, ktorou by sme mohli 

charakterizovať skoro všetky ţenské postavy v týchto dielach, je ich pasivita. Taktieţ 

u daných hrdiniek nedochádza takmer k ţiadnemu vývoju, napriek čomu však môţeme 

tvrdiť, ţe kaţdý z týchto románov má nejakú výraznú ţenskú postavu, ktorú si čitateľ 

zapamätá.  

 Dalo by sa povedať, ţe postavy týchto románov sa vo všeobecnosti nevyznačujú 

nejakou prepracovanou či uţ vonkajšou, alebo vnútornou charakteristikou. V zásade ale 

môţeme tvrdiť, ţe muţskí hrdinovia sú predsa len v týchto dielach tí výraznejší. Tak ako 

sme mali moţnosť vidieť pri ţenských postavách, kde sa nám rôzne ich typy opakovali, 

snáď ešte zreteľnejšie sme to mohli pozorovať práve na muţoch. V indigenistických 

dielach sa teda stále stretávame s postavami statkárov, farárov a sudcov a taktieţ sa v nich 

objavuje postava vykorisťovaného indiána. V porovnaní so ţenskými postavami sú však tie 

muţské aktívnejšie a môţeme u nich sledovať častokrát aj nejaký vývoj. Avšak je potrebné 

si uvedomiť, ţe sú to práve ţeny, ktoré ich k tej aktivite nabádajú a zvyknú byť mnohokrát  

aj dôvodom ich konania. 

 Kaţdopádne aj napriek tomu, ţe postavy indigenistických románov nie sú nijako 

zvlášť výnimočné, táto téma ponúka moţnosť predstaviť si tieto diela aj z trochu iného 

pohľadu na aký sme zvyknutí, čo bolo v neposlednom rade aj jedným z cieľov tejto práce. 
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6. Resumé 

  

 Hlavnou témou tejto práce bolo predstaviť ţenské postavy indigenistických 

hispanoamerických románov a taktieţ porovnať zobrazenie týchto hrdniek v kontraste 

s postavami muţskými. Predmetom štúdia boli štyri konkrétne romány, a to Vtáky bez 

hniezda (Aves sin nido, 1898), Bronzový rod (Raza de bronce, 1919), Šíry a cudzí svet (El 

mundo es ancho y ajeno, 1941) a Indiánske polia (Huasipungo, 1934). Tieto diela, aj keď 

napísané osobitým štýlom, zdieľajú určité charakteristiky, na základe ktorých môţu byť 

označované za indigenistické. V prvom rade uţ nezobrazujú indiána exoticky, ale práve 

naopak, snaţia sa poukázať na reálnu situáciu domorodého obyvateľstva a jeho 

vykorisťovanie vládnucimi vrstvami.  

 V úvodnej kapitole tejto práce sme si teda najskôr vysvetlili základné pojmy akými 

sú indigenizmus a indigenistický román, spomenuli sme niektoré významné osobnosti 

spájajúce sa s touto problematikou a taktieţ sme si stručne predstavili študované diela.  

 Keďţe cieľom práce bolo sledovať, akým spôsobom sú v týchto románoch 

prezentované ţenské postavy, podrobne sme si rozobrali kaţdé z daných diel a v poslednej 

kapitole sme nakoniec zhrnuli získané poznatky. Ako sme teda mali moţnosť vidieť, ţeny 

predstavujú v týchto dielach vo väčšine prípadov len prvok pasívny a zvyknú byť 

zobrazované dvojakým spôsobom, buď idealizovane, alebo realisticky.  

 V neposlednom rade sa táto práca zameriavala aj na to, či sa dá hovoriť o určitých 

typoch ţenských postáv, ktoré sa v daných indigenistických románoch opakujú. Zistili sme, 

ţe sa v týchto dielach stretávame so ţenami ako stelesnením krásy, obeťami násilia, 

matkami či vešticami.  

 Taktieţ sme mali moţnosť vidieť, ţe muţské postavy sú na rozdiel od tých 

ţenských v dielach prezentované ako prvok aktívny, došli sme však aj k záveru, ţe na ich 

konanie majú častokrát vplyv práve ţeny. 
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7. Resumen 

 

 El objetivo principal de este trabajo ha sido presentar a los personajes femeninos de 

las novelas indigenistas hispanoamericanas y comparar su representación con los 

personajes masculinos. En concreto, nos hemos centrado en el análisis de cuatro novelas: 

Aves sin nido (1898), Raza de bronce (1919), El mundo es ancho y ajeno (1941) y 

Huasipungo (1934). 

  Estas obras, aunque escritas cada una con su propio estilo, comparten ciertas 

caractetísticas según las cuales pueden ser consideradas novelas indigenistas. Sobre todo, 

ya no representan al indo de una manera exótica, sino que al contrario, tratan de aludir a la 

situación real de la población indígena y su explotación por los gobernantes. 

  Al principio de este trabajo explicamos los conceptos principales como el 

indigenismo, la novela indigenista, mencionamos también a algunos personajes 

importantes relacionados con esta problemática y presentamos brevemente las novelas 

estudiadas.  

 Por consiguiente, hicimos análisis detallado de cada una de estas obras, 

centrándonos en la representación de sus personajes femeninos. Finalmente, en el último 

capítulo, resumimos los conocimientos obtenidos. 

  Como pudimos observar, los personajes femeninos de estas novelas representan en 

la mayoría de los casos un elemento pasivo y suelen ser caracterizadas desde dos puntos de 

vista, como mujeres idealizadas o reales. 

 El trabajo también trataba de responder la cuestión, si en las novelas indigenistas se 

puede hablar de personajes femeninos-tipos. Vimos, que aparecían en las obras mujeres 

como símbolos de belleza, víctimas, madres o profetizas. 

 En comparación con los personajes femeninos, los masculinos representan un 

elemento activo de las novelas y también suelen tener infuencia sobre el argumento de 

estas. Sin embargo, concluimos, que muchas veces son mujeres las que originan su 

accionamiento. 
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8. Résumé 

 

 The main aim of this thesis is to introduce female characters of indigenist Hispano-

American novels and to compare their representation in contrast with male characters. The 

following novels are examined in the thesis: Birds without a Nest (Aves sin nido, 1898), 

Bronze Race (Raza de Bronce, 1919), Broad and Alien is the World (El mundo es ancho y 

ajeno, 1941) and The Villagers (Huasipungo, 1934). These works, though written in a 

distinctive style, share certain characteristics by which they can be considered indigenist. 

Firstly, they no longer describe Indians as exotic people. On the contrary, they try to point 

out the real situation of indigenous people and their exploitation by the ruling class. 

The introduction of the thesis initially explains the basic concepts such as the 

indigenism and indigenist novel. Important figures associated with this issue are mentioned 

as well, followed by a brief introduction of the studied works. 

Since the objective of this thesis is to investigate how these novels present female 

characters, each of the works is analysed in detail. Finally, the last chapter summarises the 

acquired knowledge. Thus, it is visible that in most cases women in these works are only 

passive elements and tend to be viewed in two ways, either idealised or realistic. 

The thesis is also focused on the issue, whether there are any common female 

character types which can be found in the studied novels. The outcome of the study reveals 

that women are mostly shown as epitomes of beauty, victims of violence, mothers or 

witches. 

Additionally, the male characters are, unlike the female characters, presented as an 

active element with an impact on the storyline in most of the cases. However, the 

conclusion is that their behaviour is often influenced by women. 
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