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ABSTRAKT 

Práce se zaměřuje na analýzu nejdůležitějších aspektů v textech flamenkových písní ze sbírek 

španělského  folkloristy  Antonia  Machada  y  Álvareze  (Demófila)  Colección  de  Cantes  

Flamencos  a Cantes  Flamencos  y  Cantares.  V nich  obsažený  materiál  má podobu krátkých 

básnických útvarů,  které se nazývají coplas flamencas a sestávají pouze z několika veršů. Tyto 

útvary funkci segmentů, z nichž interpret během zpěvu sestavuje celou „skladbu“. Jejich první 

zásadní charakteristikou, která je určena již stručností formy, je maximální prostota a výrazová 

sevřenost:  značně  limitovaný prostor  neubírá  těmto  textům na  schopnosti  velmi  intenzivního 

vyjádření. Právě naopak je často výsledný efekt tím silnější, čím více toho zůstane nevyřčeno. 

Protože nic v těchto textech není samoúčelné, i obrazy vnějšího světa mají v těchto textech, které 

se soustředí zejména na člověka a jeho vnitřní svět, svůj nezastupitelný význam: jsou odrazem 

vnitřní  reality.  Fakt,  že  středobodem  flamenkové  poezie  je  subjektivní  duševní  realita,  se 

projevuje také tím, že osobní zkušenost je stěžejním tématem, vyjádřeným z perspektivy první 

osoby nebo  schopností  vytvářet  dojem autobiografičnosti.  Vyjádření  a  sdílení  vlastní  životní 

zkušenosti  slouží posluchači také jako poučení a zdroj informací o hodnotách, jež společnost 

vyznává. Tyto texty tedy posluchače formují i morálně a v tom se, kromě samotného sdílení 

zkušenosti, skrývá jejich společenský rozměr.  
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ABSTRACT 

The present work concentrates on the analysis of the most significant aspects of the flamenco 

lyrics gathered by Spanish folclorist Antonio Machado y Álvarez (Demófilo) in his anthologies 

Colección  de  Cantes  Flamencos  and Cantes  Flamencos  y  Cantares.  The  collected  material 

consists of short units of poetry called coplas flamencas, which comprise of some few verses. 

These are used as segments, of which the whole flamenco composition is being built. The first  

important characteristics, determined by the brevity of the form, is the utmost simplicity and 

concision  of  expression:  the  limited  space  of  these  texts  does  not  reduce  their  capacity  for 

intensive expression. Quite the opposite, often the resulting effect is enhanced, as less is said. As 

nothing in these texts is autotelic, also the images of the external world serve, in these texts 

centered on the human being and its inner world, their purpose: they reflect the inner reality. The 

fact that the subjective inner reality is in the centre of flamenco poetry manifests itself also in that 

the personal experience is the principal subject, presented from the first person perspective or its 

capacity for creating the impression of autobiographicity. The expression and sharing of personal 

experience functions as an advice and a source of information about the values of the society.  As 

a result, the listener's morality is shaped by these texts, which is, besides experience sharing,  also 

part of its social dimension. 

Key words: 

Antonio Machado y Álvarez (Demófilo), cante flamenco, copla flamenca, simplicity, concision, 

subjectivity, autobiographicity  
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Úvod 

Flamenco  je  pro  netrénované  středoevropské  ucho  se  svými  atypickými  tóninami  a 

komplikovanými rytmy zprvu jen těžko uchopitelné, ale o to přitažlivější. Ačkoliv jsem měla to 

štěstí jej odmala slýchat doma a později se zúčastnit vystoupení i přímo v jeho domovině, jeho 

taje pro mě i nadále zůstavaly skryty. Osobně je mi tento žánr blízký nejen pro jeho spojení s 

vynikajicí hudbou, ale také na úrovni samotných textů. Přesto, že se tyto texty někdy mohou na 

první  pohled  jevit  poněkud  banální,  zejména  díky  prostému  jazyku,  jehož  užívají,  bližším 

zkoumáním  jsem  dospěla  k  závěru,  že  tato  poezie  v  sobě  obsahuje  mnoho  zajímavých  a 

nečekaných kontrastů. Oceňuji například  specifický způsob vyjádření, ve kterém se zvláštním 

způsobem  snoubí  autenticita  prožitku,  jeho  minimalistické  vyjádření  a  jistá  forma  stylizace. 

Oslovuje mne přirozenost,  upřímnost  a otevřenost,  s  jakou jsou prezentovány osobní  a  často 

velmi  niterné  prožitky,  i  kdyby  to  mělo  paradoxně  znamenat  použít  klišé,  či  znít  pateticky. 

Podobně rozporuplné se může zdát spojení imaginativních popisů, které svými obrazy podněcují 

fantazii, s velmi střízlivým, a často až pesimistickým pohledem na život, který se snaží vidět věci 

takové, jaké jsou, bez jakýchkoliv příkras. Nicméně za zcela zásadní považuji zejména fakt, že 

tato poezie zpracovává témata,  která jsou velmi osobní a zároveň naprosto univerzální,  takže 

mohou oslovit skoro každého. Mojí motivací k napsání této práce je fascinace touto uměleckou 

formou, zvědavost a touha hlouběji ji poznat. 

Flamenco je  komplexním uměleckým vyjádřením, skládajícím se z  několika složek,  z 

nichž nejdůležitějšími jsou zpěv - “cante,” hra na kytaru - “toque” a tanec - “baile,” přičemž zpěv 

je možno  vnímat  jako  jeho  prvotní  formu.1 Protože  rozsah  a  literární  zaměření  této  práce 

nedovolují pojednat o všech těchto projevech, jedna z možných cest k bližšímu poznání flamenca 

vede skrze pochopení textů jeho písní. Jakkoliv tedy není možné zcela oddělit obsah textů od 

hudební formy, neboť tyto vznikají současně, jako jeden celek, a navzájem se tedy podmiňují, 

nebude součástí této práce muzikologický  rozbor, ale pouze literární analýza textů, a to jejich 

tematického obsahu, ale také použitých jazykových a stylistických prostředků.   

1 Eva Ordóñez Flores, “Estructuras Subyacentes a la Copla Flamenca y Figuras Literarias de Variaciones,” Ogigia: 
Revista Electrónica de Estudios Hispánicos <www.ogigia.es/OGIGIA8_files/  ORDONEZ_FLORES.pdf  > 23 Jun 2013: 
34.                     

http://www.ogigia.es/OGIGIA8_files/ORDONEZ_FLORES.pdf


Jako základní materiál pro analýzu flamenkových textů jsem zvolila dnes již kanonický 

sborník Colección de Cantes Flamencos (1881) a o něco pozdější Cantes Flamencos y Cantares  

(1887).  Jejich  autorem je  španělský  spisovatel,  folklorista  a  antropolog  Antonio  Machado  y 

Álvarez,  otec básníků Antonia a Manuela, známý též pod pseudonymem Demófilo. Obě sbírky 

obsahují  z  velké  části  totožné  texty,  liší  se  zejména  ve  způsobu  jejich  řazení:  v  první  je 

převládajícím kritériem hudební styl - “palo flamenco,” ke kterému daný text náleží, pozdější 

sbírka kategorizuje texty podle jejich prozódie.2 Zásadní rozdíly se také objevují v některých 

teoretických otázkách ohledně původu flamenka, které autor rozebírá v předmluvě. 

Materiál, který Demófilo shromáždil v těchto dvou sbornících, je možno považovat za 

zlatý fond klasických flamenkových textů, z nichž mnohé využívají zpěváci i dnes. Jedná se o 

oblíbené, časem prověřené texty, které jsou upřednosňovány před novými, uměle vytvořenými. 

Kromě interpretů vycházejí z těchto textů také hudební a literární vědci. Jak bylo řečeno, Antonio 

Machado y Álvarez kromě sběratelské práce také formuloval teorii ohledně původu flamenka a 

jeho poetiky,  kterou uvádí  ve  své předmluvě,  a  o  níž  bude podrobněji  pojednáno dále.  Tím 

předjímá  některé  zásadní  obecné  otázky,  kterými  se  zabývá  později  vzniknuvší vědní  obor 

flamenkologie, takže je možno říci, že tímto dílem položil její základy.

Sesbíraný  materiál  sestává  z  jednotlivých  krátkých  útvarů,  které  se  ve  španělštině 

nazývají “copla flamenca.” Podobně jako v případě lidové básnické formy zvané “copla” se jedná 

o několik veršů, obvykle troj- či čtyřverší, vyjadřující uzavřený formální a myšlenkový celek. V 

následujících  odstavcích  se  pokusím  stručně  vysvětlit,  jaký  je  význam  coply  v  kontextu 

flamenkové hudby, a jaké  jsou její základní funkce.

Interpret, tedy zpěvák flamenca neboli “cantaor,” zná celou řadu jednotlivých coplas a 

užívá těchto nezávislých útvarů jako segmentů,  z nichž sestavuje skladbu.  Řadí je  dle svého 

uvážení za sebe, tak jak jej zrovna napadají, když zpívá. Považuji zde tedy za důležité upozornit, 

že pojmy skladba nebo píseň nejsou přesným označením, neboť evokují představu celku, jenž má 

pevně daný, neměnný text.  Flamenco je ovšem založeno na improvizaci, takže přesná podoba 

písně vzniká v okamžiku, kdy je zpívána.3 

2 Antonio Machado y Álvarez,  Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, ed., intr. Enrique. 
Baltanás (Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucia, 1999) 47. 
3  Nic na tom nemění ani fakt, že existuje jakási ustálená podoba písní jednotlivých interpretů, která se objevují na    
vydaných nahrávkách. 



Tato volnost  a variabilita flamenkové kompozice se neprojevuje pouze na úrovni  celé 

skladby,  ale  zasahuje  i  do  konečné podoby jednotlivých  coplas.  Ty tedy fungují  jako  jakési 

myšlenkové vzory  se kterými interpret dále pracuje: může přehazovat pořadí jednotlivých veršů, 

použít stejný verš vícekrát, úplně jej vynechat, nebo jej obměnit přidáním, eliminací či substitucí 

jednotlivých  slov.  Nahradí  například  dané  slovo  jeho  synonymem  či  diminutivem.  Cílem 

takových úprav je přizpůsobit text rytmickým potřebám konkrétního palo flamenco, případně mu 

tak interpret může vtisknout pečeť svého osobního stylu.

Další důležitou charakteristikou, jíž se vyznačuje copla flamenca je to, že se nejedná pouze o 

básnickou strofu, tedy samotný text, ale současně i k němu patřící hudební téma. Hudba a text 

jsou dva neoddělitelné koncepty, z nichž ani jeden nemá prioritu, jak dokládá Cristina Cruces 

Roldán ve svém eseji  “Decir  el  cante.  La lírica popular  al  servicio de la  música flamenca”: 

“Copla […] en el flamenco no refiere tanto a la estrofa poética en sí como a su vocación musical: 

la  poesía  erigida  para  ser  cantada,  e  incluso  a  la  vez que  se  contruye  el  cante.”4 Podobné 

formulace užívá i Demófilo: “No es que la copla se pone en música como se puede poner en 

música una oda, es que la copla, cuando nace, nace ella misma cantándose.5 

Význam textu pak nespočívá pouze v samotném sdělení, které zpěvák předává posluchači, 

ale i v tom, že takový text funguje jako opora paměti, skrze níž zpěvák “čte” hudbu. Copla se 

stává jakousi hudební partiturou, či  mnemotechnickou pomůckou, jak dokládá fakt, že mnozí 

zpěváci neoznačují zpěvy jménem stylu, nýbrž jejich textem: neřeknou například, že nyní zazní 

cartagenera, ale “los pícaros tartaneros...,” tedy první verš nejznámějšího textu tohoto palo.6 Z 

tohoto hlediska je text  důležitý také v případech, kdy mu není ani rozumět, což není nikterak 

neobvyklé:  pro  zpěváka  plní  roli  “podpěry”  či  “lešení”,  jenž  mu pomáhá   budovat  hudební 

architekturu skládající se z jednotlivých tónů, přechodů mezi nimi a odmlk.7 

Kromě obecného vymezení  pojmu copla  flamenca je  potřeba  vysvětlit,  jak  jej  přesně 

chápal Demófilo. Jako sběratel musel definovat jistá kritéria, podle kterých se řídil při klasifikaci 

materiálu. Co přesně sbírá? Které coplas má do sborníku zařadit  a které ne? V čem spočívá 

4  Cristina Cruces Roldán, “Decir el cante. La lírica popular al servicio de la música flamenca,” De la Canción de Amor 
Medieval a las Soleares ed. Pedro M. Piñero Ramírez, Antonio José Pérez Castellano (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2004) 600.

5 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 45. 
6 “Decir el cante. La lírica popular al servicio de la música flamenca,” 601 -602. 
7     Emilio Jímenez Díaz, Erotismo y humor en las coplas flamencas (Barcelona: Libros P M, D.L., 1997) 13.



jedinečnost  flamenca  oproti  jiným  uměleckým  projevům?  Jak  již  bylo  řečeno,  pokusil  se 

formulovat odpovědi na tyto otázky v předmluvě ke svému dílu.

Prvním z úkolů bylo definovat vztah mezi flamenkem a andaluským folklorem. Na rozdíl od 

pohledu do té doby převládajícího, pokládal Demófilo flamenco za svébytný poeticko-hudební 

žánr,  který  není  folklorem,  protože nenáleží  veškerému lidu, ale  pouze  specifickému okruhu 

umělců a příznivců, takzvaným “aficionados.”8  

Jedinečnost Demófilovy sbírky spočívá v tom, že se jako první koncentruje výlučně na 

flamenkové texty.  Zároveň ale  svým způsobem práce navazuje na existující  tradici  sborníků, 

které  shromažďují lidovou tvorbu. Linie autorů, kteří publikovali své sbírky a zpěvníky se táhne 

od počátku devatenáctého století až po Machadovy současníky: Don Preciso, Fernán Caballero, 

Tomás Segarra, Lafuente Alcántarra.9 Zmiňme ještě stručně, jaké jsou další faktory, které odlišují 

Demófilův sborník od prací jeho předchůdců. Enrique Baltanás ve své předmluvě ke Colección 

de  Cantes  Flamencos zmiňuje  pět  zásadních  inovací.  Kromě  již  řečeného  monografického 

zaměření na básnicko-hudební žánr flamenkového zpěvu, jmenuje následující: Demófilo tvrdí, že 

flamenco  není  andaluským folklorem,  protože  tato  umělecká  forma není  všelidovou  formou, 

nýbrž že vychází z tvorby pouze jedné části společnosti.  Dále alespoň v některých případech 

informuje o osobě, od níž získal konkrétní znění textu, a vytváří tak spojení mezi textem a jeho 

interpretem. Přitom se snaží autenticky v grafické podobě reprodukovat jeho výslovnost a také 

syntax.  Posledním rozdílem je,  že texty klasifikuje nikoliv podle tematiky či  prozodie,  nýbrž 

podle druhu hudebního doprovodu - jeho palo, protože text i hudba spoluvytvářejí smysl a pocit, 

které májí být předány posluchači.10 

Nicméně  přestože  se  Demófilo  soustředil  výhradně  na  flamenkové  texty,  je  nutné 

uvědomit si, že většina těchto textů tematicky vychází z lidové a tradiční lyriky, a to, co z nich 

dělá coplas flamencas je jednoduše fakt, že jsou zpívány za doprovodu flamenkové hudby, a že 

byly jako flamenkové písně označeny samotnými interprety.11 Ve skutečnosti tedy nelze zcela 

přesně odlišit, které z popisovaných prvků jsou specifické pro flamenco, a které nacházíme také v 

tradiční lidové tvorbě.12 Kromě faktu, že texty namnoze vycházejí z lidových žánrů, s nimi mají  i 

8 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 24.  
9 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 23.
10 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 23-24.
11 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 54-55.  
12 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 55-56.   



další  styčně  body,  jako  je  například  ústní  tradice.  Definovat  vztah  mezi  coplas  flamencas  a 

folklorními útvary je tedy značně obtížné.

Dalším vymezením, se kterým se Machado y Álvarez potýká, aby vyjasnil, které coplas 

jsou předmětem jeho zájmu, je definice vztahu mezi pojmy “flamenco” a “gitano.” Demófilo 

neodvozoval původ flamenca od folkloru, ale od primitivních cikánských zpěvů. Na to podle něj 

poukazuje i  fakt,  že  slovem “flamencos” jsou označováni  právě  cikáni:  “Los  gitanos  llaman 

gachós a los andaluces, y estos a los gitanos flamencos.”13 Kořeny flamenca tedy vidí u cikánů, 

ovšem  zdůrazňuje,  že  se jedná  o  smíšený  žánr,  který  vznikl  až  propojením  andaluských  a 

cikánských vlivů: 

Los cantes gitanos..., andaluzándose, si cabe esta palabra, o haciéndose gachonales... irán 

perdiendo poco a poco su primitivo carácter y originalidad y se convertirán en un género 

mixto, al que se seguirá dando el nombre de flamenco, como sinónimo de gitano, pero 

que está en el fondo una mezcla confusa de elementos muy heterogéneos.14 

K jistému rozporu v Machadově pojetí dochází v tom, že i když flamenco definuje jako 

žánr, v němž se snoubí tradice cikánů a andalusanů, tak co se týče výběru textů, dává přednost 

těm,  které  mají,  podle  něj  “cikánský charakter.”  Pod  tímto  pojmem rozumí  zejména  temné, 

ponuré,  či  melancholické   ladění;  cikány totiž  vnímá jako neznámý a nepochopitelný  národ. 

Andalusané se naproti tomu prý vyznačují bohatou představivostí, radostným naladěním, a jejich 

texty mají šibalský a sváteční charakter. Staví tedy tyto dva kulturní okruhy do radikální, a jak 

poznamenává  Baltanás,  umělé,  opozice.15 Tento  pohled  je  založen  na  rasovém  stereotypu 

pramenícím z tehdejšího romantického pojetí biologie, tak, jak ji prosazoval například Demófilův 

13 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 24. 
       “Cikáni říkají Andalusanům gadžové a ti, zas cikány nazývají slovem flamencos.” 
     (vlastní překlad; citáty z odborné literatury i Machadovy básně ponechávám v textu v originále, neboť nebyly nikdy 

oficiálně přeloženy do českého jazyka. Vlastní překlad, který je pouze orientační, uvádím vždy v poznámce pod čarou u 
příslušné citace. Všechny překlady do českého jazyka v této práci jsou mými překlady, s vyjímkou přednášky z knihy F. 
García  Lorcy  Eseje:  Sedm  přednášek  a  jedna  imprese,  která  byla  přeložena  Miloslavem  Uličným,  příslušné 
bibliografické údaje viz dále.) 

14 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 25.  
“Cikánské zpěvy..., tím, jak se poandalušťují, dá-li se použít toto slovo, a stávají se gadžovskými ... ztrácejí  postupně 
svůj primitivní charakter a původnost a proměňují se ve smíšený žánr, který je stále nazýván flamenkem, slovem, jenž je 
synonymem pro cikánské, ale který je ve skutečnosti zmatenou směsí velmi heterogenních prvků.”  

15 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 27-28.



otec, Antonio Machado y Nuñéz, ve své sociálně darwinistickou teorií o specifické lidské rase, již 

nazval “Hombre andaluz,” která se odlišuje od ostatních obyvatel Pyrenejského poloostrova.16

 Machado tedy  ve  svém výběru  upřednostňoval  ty  texty,  které  svým temným laděním 

odpovídaly jeho teorii o tom, že temné cikánské zpěvy jsou samou esencí flamenca, takže v jeho 

sbírce nenajdeme některé styly, jenž dnešní flamenkologie bez váhání zahrnuje mezi klasické 

flamenkové  palos. Tato  subjektivita  při  výběru  materiálu,  jakkoliv  je  do  jisté  míry  vždy 

nevyhnutelná, je jednou z nevýhod Demófilova díla. Ještě problematištějším se zdá být fakt, že 

jeho teorie ohledně cikánského vlivu je  často nekonzistentní a značně se proměňuje v čase; velký 

posun je vidět zejména mezi první a druhou sbírkou. 

Další teoretickou otázkou, kterou se Demófilo zabývá ve vztahu ke cikánskému zpěvu je 

čistota  stylu,  což bylo  v té  době zásádní  téma,  neboť právě docházelo  k rozmachu kaváren, 

zvaných  “cafés  cantantes,”  kde  bylo  flamenco  předváděno  profesionálními  zpěváky  a  na 

výslednou podobu flamenca tedy měli vliv platící návštěvníci. Machado soudí, že samotná snaha 

o  to,  přenést  flamenco  z  cikánských  domácností  a  taveren  do  kavárny,  a  pokoušet  se  tím 

způsobem žánr zušlechtit, jak se o to pokoušel například zpěvák a majitel prvního sevillského 

café cantante Silverio Franconetti, je scestná a dokonce kontraproduktivní, protože tak dochází k 

degeneraci stylu: 

En la  taberna,  en  las  reuniones  familiares  o de amigos,  [...] los  cantadores  eran  los  

verdaderos reyes, los obsequiados siempre y, aunque pagados a veces, eran escuchados 

con religioso silencio y !ay de aquel que se hubiera atrevido a interrumpirlos! En los  

cafés, por el contrario, el público se impone, es el verdadero rey, y como en su mayoría no 

es inteligente, ni está acostumbrado a discernir lo bueno de lo malo, ni, por lo general,  

participa de aquel sentimiento profundamente triste que domina a los gitanos al cantar, va 

agachonando, pase la palabreja, a los cantadores que, movido ahora más por el interés  

que por el arte, tienen que ir acomodándose a los gustos del público que paga, público 

compuesto de infinidad de individuos que por los dos reales de su café y su copa, se cree 

con perfecto derecho para aplaudir o silbar, según su humor.17 

16 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 13. 
17 Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 30-31. 

“V taverně, na rodinných či přátelských sešlostech  [...] byli zpěváci skutečnými králi, vždy byli hoštěni, a i když někdy 



 

Po shrnutí základních teoretických kritérií,  jimiž se Demófilo řídil při sběru, výběru a 

řazení  textů  je  jistě  jasnější,  proč  je  jeho  sbírka  průlomovým  dílem:  přestože  se  Machado 

nezabývá jednotlivými fenomény v dostatečné teoretické šíři,  nepoužívá vědecké metody, ale 

spíše  popisuje  a  předkládá  své  názory,  aniž  by ve své  analýze  dospěl  k  rozřešení  některých 

rozporů,  přichází  se  zásadními  body,  které  bude  později  detailně  studovat  vědní  obor 

flamenkologie. Patří mezi ně zkoumání tematiky a prozódie textu, a následujících dualit: cikáni a 

andalusané, profesionálové a aficionados, rodinné prostředí a café cantante, čistota stylu a jeho 

degenerace.18 

Cílem  této  práce  je  analyzovat  některé  zásadní  aspekty,  jimiž  se  vyznačují coplas 

flamencas. V první kapitole se budu zabývat výrazovou sevřeností, díky níž limitovaný prostor 

několika veršů a prostý jazyk neubírá těmto textům na schopnosti velmi intenzivního vyjádření. 

Naopak, výsledný efekt je často tím silnější, čím více toho zůstane nevyřčeno. Druhá kapitola se 

zaměří na vztah mezi vnějším a vnitřním světem a ukáže, že obrazy vnějšího světa reflektují 

vnitřní zkušenost, na kterou se flamenkové texty soustředí především. Třetí kapitola pak ukáže 

další  aspekty,  jimiž  se  projevuje  toto  zaměření  na  subjektivní  duševní  realitu,  především ty 

prostředky, které pracují se zdáním autobiografičnosti.   

dostali zaplaceno, lidé je poslouchali v nábožné tichosti a běda tomu, kdo by se je odvážil přerušit! V kavárnách, je 
naopak skutečným králem publikum, a protože většina je hloupá a neschopná odlišit dobré od špatného a obyčejně ani  
nesdílí onen pocit hlubokého smutku, jenž se zmocní při zpěvu cikánů, tak se zpěváci pogadžovávají,  mohu-li užít 
tohoto neobvyklého slova, a jsou motivováni spíše vidinou výdělku, než snahou o umění, protože se musí přizpůsobit 
vkusu publika, které platí, publiku, které je tvořeno nespočtem osob, jež si myslí, že díky dvěma reálům, které utratily  
za kávu a sklenku vína, mají výsostné právo tleskat nebo hvízdat, jak se jim zamane.”

18  Colección de Cantes Flamencos recogidos y anotados por Demófilo, 31-32, 50-51. 



Kapitola I. - Výrazová sevřenost 

Jak  bylo  řečeno  v  úvodu,  coplas  flamencas sestávají  z  několika  málo  veršů,  které 

nejčastěji  zpracovávají  nejzákladnější  a  nejobecnější  témata  lidského života:  lásku,  utrpení  a 

smrt.19 Povaha  flamenkových  textů  je  do  jisté  míry  determinována již  samotným básnickým 

útvarem, zejména stručností jeho formy. Aby bylo možné vyjádřit na tak malém prostoru silné 

citové  hnutí,  prožitek  či  zkušenost,  musí  i  jazyk  být  maximálně  stručný  a  přitom současně 

výstižný. 

Federico García Lorca, jenž byl velkým obdivovatelem flamenca, a který má též značný 

podíl na tom, že se tato umělecká forma uchovala až do dnešního dne, ve své řeči o cante jondo 

vyzdvihuje tuto schopnost následujícími slovy: “Causa extrañeza y maravilla, cómo el anónimo 

poeta  de  pueblo  extracta  en  tres  o  cuatro  versos  toda  la  rara  complejidad  de  los  más  altos 

momentos sentimentales en la vida del hombre.”20 Na příkladu, který dále uvádí, ilustruje, jak 

intenzivní emoce dokáže předat poezie flamenca pomocí naprosto jednoduchých slov: “Cerco 

tiene la luna/ mi amor ha muerto.”21 Tyto dva verše jsou podle něj sto vyvolat nesmírně intenzivní 

emoci, což dokazuje jeho komentář: “En estos dos versos populares hay mucho más misterio que 

en todos los dramas de Maeterlink, misterio sencillo y real, misterio limpio y sano, sin bosques 

sombríos ni barcos sin timón, el enigma siempre vivo de la muerte.”22 

V této kapitole se zaměřím na spojení limitovaného rejstříku vyjadřovacích prostředků a 

schopnosti s těmito omezenými prostředky velmi efektivně pracovat: pomocí silně evokativních, 

představivost  podněcujících  obrazů  a  za  použití  odpovídajících  prostředků  jako  hyperbola, 

19  Valerio Báez San José a  Matilde Moreno Martínez, “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos 
recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo)” Archivo de Filología Aragonesa,  Vol. 34-35,  pp.165-
200, 1984 <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/09/23/10baezmoreno.pdf> 24 Jul 2013: 165. 
20   Marie Laffranque, “Federico García Lorca. Textes en prose tirés de l'oubli,” Bulletin Hispanique, Vol. 55, N°3-4, pp. 
296-348, 1953 <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_1953_num_55_3_3366?
_Prescripts_Search_tabs1=standard&  )#  > 24 Jul 2013: 310.

„Podiv  a  úžas  vyvolává  to,  jak  anonymní  lidový  básník  dokáže  shrnout  do  tří  čtyř  veršů  celou  tu  jedinečnou  složitost 
nejhlubších citových momentů v životě člověka.“  
Federico García Lorca, Eseje: Sedm přednášek a jedna imprese, přel. Miloslav Uličný, (Praha: Triton, 2009) 26. 
21 “Federico García Lorca. Textes en prose tirés de l'oubli,” 310.  
“Měsíc je v ohradě,/ umřela láska má.” Eseje: Sedm přednášek a jedna imprese, přel. M. Uličný, 26.   
22  “Federico García Lorca. Textes en prose tirés de l'oubli,” 310.  
„V těchto dvou folklorních verších je mnohem víc tajemství než ve všech Maeterlinckových dramatech, tajemství prosté a 
skutečné, tajemství čisté a zdravé, bez pochmurných lesů a lodí , jež nikdo neřídí; vždy živá záhada smrti.“ 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_1953_num_55_3_3366?_Prescripts_Search_tabs1=standard&)#
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_1953_num_55_3_3366?_Prescripts_Search_tabs1=standard&
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_1953_num_55_3_3366?_Prescripts_Search_tabs1=standard&
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=60664
http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/09/23/10baezmoreno.pdf


metafora, symbol a jiné, sugestivně vyjádřit velké množství různých emočních stavů, prožitků a 

zkušeností, se kterými se může díky jejich univerzálnosti ztotožnit každý jedinec.

Jedním z nejdůležitějších principů, který se ve flamenkových textech uplatňuje na mnoha 

různých úrovních, je jednoduchost. Pokusím se ukázat, jak tento princip funguje na jednotlivých 

úrovních. Nejprve bych se chtěla zaměřit na lingvistickou charakteristiku jazyka, kterým coplas 

flamencas promlouvají,  abych ukázala,  že  jeho základním rysem je  přirozenost  a  maximální 

jednoduchost.  Jazyk,  kterým  hovoří  flamenkové  texty,  je  možné  popsat  pomocí  foneticko-

fonologických a morfosyntaktických charakteristik, jež jsou vlastní andaluské jazykové variantě, 

zatímco jeho lexikum kombinuje výrazy této jazykové varianty se slovy pocházejícími z jazyka 

španělských cikánů caló.23 

Nejvýraznějšími jazykovými rysy, které zaujmou na první pohled, jsou zejména fonologie 

a lexikum. Demófilo považoval za důležité zachovat i v psané formě autentickou andaluskou 

výslovnost tak, jak ji slyšel z úst zpěváků, a která se na mnohých místech značně odchyluje od 

normy. Domnívám se, že tak učinil zejména proto, aby naznačil, že jeho sběratelské úsilí je sice 

snahou shromáždit tento materiál proto, aby neupadl v zapomění a mohl být dále zkoumán, ale že 

prvotní a nenahraditelná podoba je ta ústní. Zdůraznil tak zásadní sepětí s ústní tradicí a s hudbou 

protože, jak jsem uvedla v úvodu, coplas flamencas nemohou být ve své plnosti chápany pouze 

ve formě psaného textu, musí být zpívány. 

Druhým nápadným rysem, kterým se jazyk coplas odlišuje od standartní španělštiny, je 

jeho slovní zásoba. Mnohé výrazy, které poutají pozornost svojí neobvyklostí v rámci spisovné 

španělštiny, zde mají své přirozené místo. Příkladem může být hojné používání zdrobnělin, které 

je v Andalusii velmi rozšířené. Rozdíl nespočívá pouze v četnosti užití, ale také ve způsobu jejich 

formování, protože andalusané odvozují diminutiva nejen od substantiv a adjektiv, jak je běžné 

ve spisovné španělštině, ale často též od slovesných forem, a to konkrétně participia (“acostaita” 

místo acostada, “jechesita” místo  “hecha”) a také zájmen (“toíto/toítos” místo todo/todos, “naíta” 

místo  nada)  a  příslovcí  (“arribita”  místo  arriba).24 Jiným  nápadným  příkladem  jsou  výrazy 

 Eseje: Sedm přednášek a jedna imprese, přel. M. Uličný, 26. 
23  Francisco Gutiérrez Carbajo, La poesía del flamenco (Córdoba: Almuzara, 2007) 52-53.
24  „Acostaita y espierta/ Siempre está jasiendo daño;/ ¡Mala puñalá te peguen/ Que te partan los reaños!“
Antonio Machado y Álvarez, Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) (Madrid: 

Cultura Hispánica, 1975) 197: 2.  (první číslo vždy označuje stranu, druhé číslo coply) „Když je vzhůru/ pořád někomu 
škodí/ Ať tě bodnou dýkou/ Ať tě opustí odvaha!“

„Jechesita e beriera,/ Que con mirarla se ofende;/ ¡Malhaya la pena negra!“  Cantes flamencos recogidos y anotados por  



pocházející  z  jazyka caló  jako například “bata/bato”  (matka/otec),  “ducas”  (starosti,  trápení), 

“garlochí”  (srdce),  prebelicar  (zbláznit  se),  “camelar”  (milovat),  “gachí/gachó”  (gadžo/gadži, 

žena nebo muž necikánského původu), parné (“peníze”), “Dibé” (Bůh), “sacais” (oči) a mnoho 

dalších. Přestože většina těchto výrazů má svůj španělský ekvivalent, jejich užití je vzhledem k 

zásadnímu vlivu cikánů na vývoj flamenca naprosto organické. Lexikální rovinu coplas je tedy 

podle Miguela Ropera Núñeze možno vnímat jako lingvistickou symbiózu andaluské jazykové 

varianty a caló, v níž se oba vlivy navzájem ovlivňují a není možné vytyčit mezi nimi přesnou 

hranici.25 Uvedené prvky tedy  v  kontextu  nepůsobí  ozvláštňujícím dojmem, a  nejsou tedy  v 

žádném případě v rozporu s faktem, že slovní zásoba coplas je značně limitovaná a vyznačuje se 

používáním jednoduchých, běžně užívaných a známých slov.  

V  krátkosti  je  ještě  třeba  zmínit  povahu  syntaktických  konstrukcí,  která  je  silně 

determinována  formou  coplas.  Syntax  je  jednoduchá,  neboť  krátké  verše  ani  nemohou 

poskytnout prostor složitým souvětím, a dokonce ani nějakému výraznému rozvíjení jednotlivých 

větných  členů.  Vyjadřování  je  úsporné,  ve  většině  případů  postačí  holé  substantivum  nebo 

sloveso: “La copla flamenca no describe; tampoco narra [...] Ocurre que su poesía es una poesía 

sustantiva, esencial.”26 

Na všech  úrovních  je  tedy  možné  jazykové  vyjádření  charakterizovat  jako  přirozené, 

přímočaré, často je dokonce možné vnímat jej jako  nekultivované či primitivní. Všechny tyto 

charakteristiky vycházejí ze sociolingvistického kontextu, ve kterém texty vznikaly: mají svůj 

původ  v  nižších  společenských  vrstvách,  nezřídka  dokonce  majoritní  společností 

marginalizovaných či úplně vyloučených, a tedy většinou bez možnosti přístupu ke vzdělání.27 Je 

proto logické, že coplas flamencas reflektují tyto životní podmínky nejen tematikou svých textů, 

Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) 81: 158.  „Je ze skla,/ i pohled ji může zranit./ Zpropadené trápení!“ 
 “Toitos s’arriman/ Ar pinito berde,/ Y yo m’arrimo a los atunales/ Que espinitas tiene.”  Cantes flamencos  recogidos y  

anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) 191: 156. „Všichni se spoléhají/ na zelenou borovici/ Já se opřu o 
olivovníky,/ protože nemají trny.“

  “Toito er simenterio/ Lo traigo yo andao,/ La seportura e mi compañera/ Yo no la he encontrao.” Cantes flamencos 
recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) 191: 157. „Celičký hřbitov/ jsem prochodil,/ hrob 
mojí milé/ jsem nenašel.“

   “Ebajo e un armendro/ Me paré cantando;/ Las armendritas que arribita había/ Binieron a bajo.” Cantes flamencos 
recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) 171: 61. “Pod mandloní/ jsem se zastavil a zpíval,/ 
mandličky, co byly nahoře/ spadaly dolů.”

25 Miguel Ropero Núňez citovaný v La poesía del flamenco, 56. 
26 José Luis Blanco Garza, et al., Las Letras del Cante Flamenco (Sevilla: Signatura de Ediciones de Andalucía, 2004) 23. 
27 Las Letras del Cante Flamenco, 19.  



ale také jazykovým zpracováním.  

 Ráda bych se ještě pozastavila nad tím, co je vlastně příčinou toho, že básnickou formou 

coplas flamencas jsou tak krátké strofy – obvykle čítají mezi třemi a pěti verši, i když vyjímečně 

můžeme narazit i na delší, jako je tomu například u romancí.28 Jedním z možných vysvětlení je, 

že  verše  vznikají  současně  s  hudbou  a  případně  tancem,  takže  jejich  rozsah  je  omezen 

fyziologickými možnostmi umělců: “El hombre que danza no se siente libre: corazón y pulmones 

le dictan su ritmo breve [...] Así el verso al nacer, no se modela sobre la onda inagotable de la 

charla libre sino en los giros parcos de la danza.”29 Podobně je zpěvák omezen kapacitou svých 

plic, která mu umožňuje na jeden nádech zazpívat pouze jeden krátký úsek.30 Jiná teorie mluví o 

limitované kapacitě  paměti.31 Kromě rozsahu veršů  hudba také  ovlivňuje  formu jednotlivých 

strof,  protože  text  se  přizpůsobuje  jednotlivým  stylům  -  palos  například  tím,  že  je  verš 

zopakován, nebo je přidán další. Hudba je taktéž do značné míry zodpovědná za přítomnost rýmu 

v poezii určené ke zpěvu, protože jím signalizuje konec verše, a tak pomáhá zvýraznit rytmické 

uspořádání strofy.32 

Jednoduchost se tedy projevuje jako  řídící princip na více rovinách: v podobě básnické 

formy  i v lingvistických aspektech. Tyto texty neobsahují žádné samoúčelné okrasy a ornamenty, 

protože   hlavním smyslem těchto  lyrických  veršů  je  vyjádření  určité  emoce,  respektive  její 

esence, a hloubka a intenzita sdělení je tím větší, čím hutnější či sevřenější daná strofa je. V 

následujícím  oddíle  se  pokusím  vysvětlit,  jakými  způsoby  se  projevuje  tento  výrazový 

minimalismus.  

Jak již bylo řečeno, pro lyrickou poezii coplas flamencas je příznačné, že není popisná ani 

nevypráví děj či příběh, ale zaměřuje se na vyjádření citů, pocitů a prožitků. Fakt, že se jejich 

forma  vyznačuje  maximální  jednoduchostí  a  stručností  vede  k  tomu,  že mnohé  zůstane 

nevysloveno.  Vynechány nejsou jenom nepodstatné popisné a rozšiřující  detaily,  ale někdy  je 

třeba domýšlet si i zásadní okolnosti, podstatné pro pochopení textu. Od posluchače se vyžaduje 

aktivní přístup, neboť ten svojí  interpretací dotváří  celkový smysl veršů,  a to logicky v míře 

28 Las Letras del Cante Flamenco, 36.
29 Henríquez Ureňa citovaný v La poesía del flamenco, 115. 
30 Quilis citovaný v La poesía del flamenco, 115.
31 La poesía del flamenco, 115. 
32 Rudolf Baehr parafrázovaný v La poesía del flamenco, 115. 



mnohem větší, než je tomu u jiných obsáhlejších a popisnějších literárních forem.33 Nejen, že 

různí posluchači vnímají sdělení podle svého osobního zaměření a zkušeností, neboli, jak praví 

čtenářsky orientovaná teorie, “čtou” text jiným způsobem, v důsledku čehož vlastně vzniká na 

základě  jednoho  mnoho  odlišných  textů;  v  případě  této  specifické  literární  formy  je  často 

dokonce nevyhnutelné dosadit si do textu vlastní představy. Přirozeným důsledkem je, že je poté 

pro posluchače jednodušší se s obsahem textu identifikovat, takže prostor, který se otevírá pro 

různé interpretace textu, vlastně zvyšuje jeho univerzálnost.

Díky tomu, je tedy možné chápat coplas flamencas jako svého druhu fragmenty, a to ne 

pouze ve významu “stavebního materiálu” z něhož jsou poskládány celé skladby, jak bylo již 

naznačeno  v  úvodu,  ale  i  v  rámci  jednotlivého  několikaverší  tím,  jak  si  posluchač  v  mysli 

rekonstruuje celý “příběh”. Tento názor zastávají také autoři knihy Las Letras del Cante, kde se 

vyjadřují o povaze flamenkových textů následujícími slovy: “son como fragmentos; sugieren un 

drama, una tragedia, una historia de amor o una biografía [...] quizá fuera posible reconstruir 

desde cada una de estas letras a las que nos referimos una historia completa.”34 Demófilo zase 

tvrdí  o  následující  cople,  že v rukou umělce  by se mohla rozvinout  do podoby  překrásného 

románu: „A este primo hermano mío/ Acábalo e queré/ Ya que a mí no m'has querío.“ by se pod 

rukama umělce by se mohla proměnit, rozvinout do podoby 35 

Považuji  za  důležité  zdůraznit,  že  fragmentární  charakter  coplas  nemá  implikovat 

představu jakési nedostatečnosti či nedovyvinutosti. Dokonce je tomu právě naopak: Machado y 

Álvarez shodně s Garcíou Lorcou chápe tuto vlastnost jako jeden ze zásadních aspektů, v němž 

právě spočívá krása a působivost coplas flamencas: “la principal belleza de estas coplas [es] que 

valen muchas veces más por lo que callan,  que por aquello que dicen.”36 Tento komentář je 

připojen k soleá následujícího znění: “Er que no sepa estinguí,/ Que le corten la cabesa/ Y me la 

traigan aquí.”37 Nepříliš jasný je zejména první verš, protože není vůbec zřejmé, co je potřeba 

33 Mluvím zde o posluchači a nikoliv čtenáři, protože coplas flamencas jsou primárně určené k tomu, aby byly zpívány a 
poslouchány, a nikoliv čteny. 

34 Las Letras del Cante Flamenco, 14.  “Jsou takovými fragmenty; nastiňují drama, tragédii, milostný příběh nebo 
biografii  […] snad by bylo možné z každého textu, o němž se zmiňujeme, zrekonstruovat celý příběh.”

35 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo) 54: 5.  “Tohoto mého bratrance/ 
přestaň milovat/ když už nemiluješ mě.”

36 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo) 78, pozn. č.2 „Největší krása těchto 
coplas spočívá v tom, že je na nich mnohonásobně cennější to o čem mlčí,než to, co říkají.“

37 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo) 78: 145 “Ať tomu, kdo neumí 
rozlišovat/ uříznou hlavu/ a přinesou mi ji sem.”



umět  rozpoznat  a  odlišit,  jakou  hodnotu,  věc  či  osobu  ocenit.  Naopak  zcela  jednoznačně  je 

prezentovaný názor na takového člověka, protože mluvčí  hněvivě požaduje jeho hlavu. Panuje 

zde tedy napětí mezi jasně vyjádřeným odsudkem a dokonce konkrétně definovaným trestem pro 

takového člověka, a faktem, že není vůbec vyřčeno, co je oním hříchem. Tato  nejednoznačnost 

vyplývající z absence rozšiřujících informací posluchače nutí k tomu, aby se sám zamýšlel nad 

tím, co pro něj může být takovou zásadní hodnotou. Podobně je nutné zamýšlet se nad tím, co je 

onou věcí míněnou v následujícím textu: “¡Quién lo había e disí,/  Que una cosita tan durse/ 

Tubiera amarguito er fin!”38 Tím, že mluvčí něco záměrně vynechá, může tedy text paradoxně 

získat přidanou hodnotu v podobě většího množství možných interpretací. 

Dalším  efektem,  kterého  tím  může  dosáhnout,  je silnější  účinek  sdělení. Vhodným 

příkladem je následující copla: “Por Dios te lo pío, gitano,/ Por la salú e tu mare;/ Lo que tú has  

jecho conmigo/ No se lo igas a naide.”39 Mluvčí se vyhnula konkrétnímu pojmenování toho, co jí 

vlastně onen muž provedl, a přestože není těžké si to z kontextu domyslet, celá situace se takto 

jeví jako daleko více stigmatizující pro jeho oběť. K tomu přispívají zejména dva faktory: zaprvé, 

její  ostych  událost  přímo  pojmenovat  jasně  signalizuje,  že  se  za  daných  okolností  jedná  o 

porušení společenského tabu, a za druhé tak nechává naší fantazii větší prostor k domýšlení si 

těch  nejhorších  možných  variant.  Kromě  toho  hraje  velmi  důležitou  roli  také  fakt,  že  díky 

vynechání popisu zásadních informací se naše pozornost přesune od příběhu k emoci, kterou v 

nás daný text vyvolává. Nejen sugestivní vyjádření, při kterém mluvčí zapřísahá dotyčného při 

Bohu a zdraví jeho matky, ale právě i její neochota věc označit jasnými slovy, přispívá k tomu, že 

se můžeme snadněji vcítit do role ženy, kterou svírá úzkost a stud při představě, že by se někdo 

mohl  dozvědět  o  něčem,  co  se  neodvažuje  ani  pojmenovat.  Stejným  dojmem  působí  také 

následující tematicky velmi podobná strofa: “Dile a tu mare que caye;/ Que te tengo tapaíta/ Una 

fartita mu grande.”40 Také zde je vyvolaná emoce intezivnější právě díky tomu, co není sděleno. 

Stejný princip, kdy nevyřčené způsobí zesílení účinku, se projevuje i v případech veršů 

úplně odlišného rázu, protože zdaleka ne všechny coplas jsou vážné, srdceryvné a plné patosu, 

38 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo) 103: 266. „Kdo by to byl řekl,/ že 
něco tak sladkého/ může mít tak hořký konec!“

39 Antonio Machado y Álvarez, Cantes flamencos y cantares (Barcelona: Sic Idea y Creación Editorial, D.L., 2004.) 56: 7.
       (V této sbírce nejsou jednotlivé coplas očíslovány, proto pro snazší vyhledání uvádím stránku a pořadí, které na dané 

stránce copla má.)   
       “Proboha tě prosím, cikáne,/ pro lásku tvojí matky,/ o tom, cos mi udělal/ nikomu neříkej.”
40 Cantes flamencos y cantares, 27: 10.  “Řekni své matce, ať je zticha/ protože ukrývám/ tvůj velký prohřešek.” 



některé jsou naopak hravé a humorné. Posluchačova představivost je nedopovězeným podnícena 

například v následující erotické fantazii: “Anoche ensoñé un ensueño;/ !Ojalay fuera berdá!/ Que 

t’estaba desatando/ La sinta der delantá.”41 Přesto, že se jedná o dost cudný popis, na poměry 

flamenkové  poezie  jsou  tyto  verše  nebývale  otevřeným líčením sexuálních  představ.  Protože 

sexualita je v nich značně tabuizována, coplas užívají pouze náznaky a metafory. To se může zdát 

překvapující,  uvážíme-li,  že v jiných případech nemají  coplas zábrany sdělovat i  myšlenky a 

pocity skrývající se v temných zakoutích lidské mysli, jako nenávist, žárlivost, závist, touha po 

pomstě a jiné, nicméně se zcela nepochybně jedná o sociokulturně podmíněné tabu. 

Mnohé coplas jdou nicméně dále a jsou ještě radikálnější v tom, o čem mlčí. Zdá se, že v 

některých případech platí nepřímá úměra mezi tím, co je řečeno a tím, jak silnou emoci daná 

slova  vyvolávají.  Některé  verše  jsou  tak  čistě  lyrické  povahy,  že  neobsahují  nic  jiného,  než 

prostředky, které přímo slouží vyjádření duševního rozpoložení mluvčího. V takových případech 

ani jediné slovo nenaznačuje, co onu emoci vyvolalo; chybí jakýkoliv kontext, ať už se jedná o 

čas, místo nebo příčinu. Klasickým příkladem této tendence jsou texty vyjadřující pocity starostí, 

lítosti,  smutku,  neštěstí,  utrpení  nebo zmaru,  pro  které  existuje  ve  španělštině  a  jazyce  caló 

mnoho ekvivalentů jako například “pena,” “ducas,” “fatigas,” “dolor” či “tormento.”42 Primárně z 

těchto pocitů čerpají  například texty  seguiriyas,  ale někteří  teoretici  vnímají tyto emocionální 

prožitky jako základní estetické východisko flamenkové poetiky celkově, neboť jsou ztělesněním 

lidského  údělu,  ve  smyslu,  jakým  ho  pojímají  tyto  texty  zdůrazňující  lidskou  zranitelnost, 

osamělost a nemožnost uniknout utrpení.43 Příkladů coplas, které se soustředí pouze na bolestivé 

emocionální rozpoložení mluvčího, aniž by dbaly na jeho konkrétní původ, je ve flamenkové 

poezii nespočet. Uveďme tedy alespoň pár takových: “Camisita de mi cuerpo,/ Ya no te labas con 

agua;/ Que te labas con er yanto/ Que mis ojiyos derraman.”44 “Todo aquer que dise !ay!/ Es 

señar que l’ha dolío;/ Y yo digo: !Ay, ay, ay,/ Ay, probe corasón mío!”45 “!Qué grande es la pena 

41 Cantes flamencos y cantares, 62: 4. “Včera se mi zdál sen./ Kéž by to tak byla skutečnost!/ Že jsem ti rozvazoval/ stuhu 
u zástěry.”

42  Valerio Báez San José a Matilde Moreno Martínez, “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos 
recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo),“ Archivo de Filología Aragonesa, 1984, Vol. 34-35, 
pp.165-200 <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/09/23/10baezmoreno.pdf> 28 Jul 2013: 183.

43  Las Letras del Cante Flamenco, 70.
44  Cantes flamencos y cantares, 73: 3. „Moje košilenko,/ Už se neumýváš vodou,/ umýváš se slzami,/ které roní moje 

oči.“
45  Cantes flamencos y cantares, 73: 8. „Každý, kdo říká ach!/ ukazuje, že měl trápení/ A já říkám ach, ach, ach,/ Ach, 

moje nebohé srdce!“

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/09/23/10baezmoreno.pdf


mía,/ Que me he caío en un poso/ Y no encuentro la salía!”46 “Son tan grandes mis fatigas,/ Que 

me tirán a ajogá;/ Se siguen unas a otras/ Como las olas der má.”47

V některých případech není původce utrpení zcela zamlčen, nicméně i tehdy se mluvčí 

často uchyluje k vágním označením jako “svět” nebo “lidé”. Ačkoliv tedy ve skutečnosti existuje 

široká škála  původců,  nahrazují  je  často tyto abstraktní  výrazy,  jako je  tomu v následujících 

verších: “Pensaste tené alegría,/ Y estás bibiendo en er mundo/ De la gente aborresía.”48 Prožitek 

bolesti se takovým odtržením od konkrétního příběhu stává univerzálním: “El motivo [...] es la 

pena,  no ésta  o  aquélla,  la  de éste  o  aquél,  sino el  “sentimiento isla” que todos,  por causas 

parecidas o no, hemos experimentado alguna vez. La indeterminación de la copla consigue fijarlo 

en  lo  que  tiene  de  invariable.”49 “Pena”  je  tedy  spíše  výrazem tragického  životního  pocitu, 

celkového postoje a údělu, než nějakým přechodným stavem bolesti, a je proto je logické, že je 

vyjadřován takto absolutně, často bez návaznosti na konkrétní příčinu. 

Zde si dovolím pozastavit se u toho, proč právě na utrpení je ve flamenkových textech 

kladen takový důraz. Autoři studie “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos 

recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo)” jej dávají do souvislosti s 

perzekucí a celkově těžkými životními podmínkami, kterým museli čelit minority, jež stály u 

zrodu této umělecké formy, zejména španělští cikáni, ale také židé a moriskové. Tato historická 

zkušenost měla pochopitelně značný psychologický dopad: vězení se z externího represivního 

nástroje proměnilo v trvalý stav mysli, v bolestný obraz psychické reality, není tedy divu, že se s 

tímto motivem v coplas často setkáme.50 Takový stav mysli  dobře popisují  následující  slova: 

“sentimiento  de  la  vida  como destierro;  y  más  aún,  como tragedia  y agonia  que  implicarán 

automáticamente una disyunción entre la ley del mundo y la ley del corazón,” “queja abstracta,” 

“un  grito  metafísico,”  “expresión  de  una  angustia.”51 Výsledkem pak nezřídka  je  fatalismus, 

46  Cantes flamencos y cantares, 34: 5. „Tak velké je moje trápení,/ spadl jsem do studny/ a nemůžu najít cestu 
ven!“

47 Cantes flamencos y cantares, 87: 2 „Jak velké je moje utrpení/ které hrozí, že mě zadusí/  přichází jedno za druhým/ 
jako vlny na moři.“ 

48 Cantes flamencos y cantares,  32: 8.  “Chtěl jsi se bavit/ a žiješ ve světě/ lidí, co nenávidíš.” 
49 Las Letras del Cante Flamenco, 30.  “Motivem […] je utrpení, ne toto nebo jiné, toho nebo tamtoho, ale zcela 

abstraktní utrpení, které jsme všichni z podobných nebo jiných důvodů zažili. Obecnost coply dovolá, aby si zachoval 
to, co je na něm neměnné.” 

50 “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y  
Álvarez (Demófilo),” 180.
51  “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez 

(Demófilo),” 180-181. „pociťování života jako vyhnantsví; a dokonce jako tragédie a agonie, což automaticky působí 



naprostá odevzdanost a nakonec snad i zvrácené zalíbení v utrpení.52 

Flamenco se stalo nástrojem, jak tyto pocity vyjádřit, přeměnit bolest v umělecké téma a 

tak ji transformovat: “al hacer del dolor físico y psíquico uno de los temas de su arte, el autor o 

intérprete  se  siente  por  encima  del  mismo.”53 Poetickou  ilustrací  takového  procesu  jsou 

následující verše: “Disen que m'has de matar/ Con un cuchiyo d'arrope./ ¡Jesús, qué muerte tan 

durse,/ Si lo clabas po'r gañote!”54 Kromě samotného vyjádření a možnosti sdílení existuje tedy 

ještě jeden další smysl takového mentálního obnažování, a sice ten, že plní očistnou funkci tím, 

že poskytuje možnost vyrovnat se svými pocity a prožitky, zejména negativního charakteru. Aby 

nastala  taková  katarze,  není  potřeba  obhajovat  či  vysvětlovat  své  pocity  nebo  je  dávat  do 

souvislostí, ale pouze co nejpřesněji pochopit a co nejautentičtěji vylíčit podstatu dané emoce či 

prožitku. 

Mechanismus  popsaný  na  příkladu  pocitu  utrpení  platí  samozřejmě  i  pro  ostatní 

emocionální a citové stavy. Princip zaměření se na samotný pocit a vyloučení všeho ostatního, se 

ve flamenkových textech vyskytuje napříč celým spektrem témat, o nichž pojednávají. Ráda bych 

se nyní zaměřila na další téma, kterým je specifický druh reakce na utrpení a to je vyslovení 

kletby, což je v Machadově sbírce velmi častým jevem.  

Útrapy,  které  mají  postihnout  nepřátele,  jsou  barvitě  líčeny,  přičemž  se  rozhodně 

nevyhýbají  popisu  drastických  detailů,  naopak  se  zdá,  že  si  v  nich  spíše  libují.  S  šokující 

otevřeností je tak odkrývána nenávist a touha po pomstě. Tato zlovolná přání je možno vnímat 

jako jakýsi protiklad k pocitům, kterým jsem se věnovala v předchozích odstavcích, kdy si lidé 

své utrpení nejen připouští a přijímají je, ale dokonce si v něm masochisticky libují. V zásadě se 

jedná  o dvě strany téže mince: v jednom případě je nenávist a přání bolesti obráceno směrem 

dovnitř, vůči sobě samému, a podruhé, v případě kletby, směrem ven, k druhému člověku. 

Příkladem coply,  která  obsahuje  pouze  samotná  slova  prokletí,  jsou  následujcíí  verše 

vyjadřující zlovolné přání, aby trýzeň žíznícího byla ještě znásobena tím, že by měl studnu s 

rozpor mezi řádem světa a tužbou srdce,” “obecná stížnost”, “metafyzický výkřik”, “vyjádření úzkosti”
52  “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez 

(Demófilo),” 181.
53  “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez 

(Demófilo),” 181. „když autor udělá z fyzické a duševní bolesti jedno témat svého umění, autor nebo interpret se nad 
něj tímto povznese“

54  Cantes flamencos y cantares, 92: 9. „Říkají, že mě jednou zabiješ/ nožem od sirupu./ Bože, jaká to bude sladká srmrt/ 
když mi jím prořízneš hrdlo.“  



vodu na dosah, ale neměl možnost se z ní napít, což je, jak poznamenává Demófilo, v kontextu 

podnebí, které panuje v Andalusii, obzvláště kruté: “Permita Dios que te beas/ Sacando agüita e 

un poso/  Y con er  cubo no pueas.”55 V dalším případě  mluvčí  doufá,  že dotyčný skončí  na 

popravišti, kde mu kat nasadí místo kravaty oprátku: “Tu cuerpo tenga mar fin;/ Los cordeles er 

berdugo/ Te sirban e corbatín.”56 A podobně “přející” je i mluvčí následující soleá, který si přeje, 

aby jeho nepřítel umíral v bolestech a sněť zachvátila celé jeho tělo: “Te has e morí con la pena/ 

Que la camisa en er cuerpo/ Se te ha e gorbé cangrena.”57 

Sílu evokace neumocňují pouze velmi sugestivní obrazy popsané výše, ale právě i fakt, že 

tyto kletby jsou reakcemi vytrženými z kontextu akcí, jež je zapříčinily. Oproštěné od čehokoliv 

dalšího  tedy  působí  jako  svévolné  a  neopodstatněné  zlo.  Tento  efekt  je  možno  ilustrovat 

srovnáním s jinou kletbou, totožnou svým obsahem, která ovšem navíc vysvětluje, co vyvolalo 

onu zášť: “Que se pique e cangrena/ La boca con que me riñes/ La mano con que me pegas.”58 

Přání,  aby tyrana postihla  gangréna,  se  stále  může jevit  jako přehnané,  ale  právě poskytnuté 

informace dávají možnost nahlédnout z jakého důvodu mluvčí touží po odplatě, a jeho/její výrok 

tak vyznívá spíše jako hyperbolické vyjádření člověka v mezní situaci než jako nepochopitelný 

nenávistný výlev. Toto srovnání tedy znovu ukazuje, jaký potenciál se skrývá v tom, o čem se 

mlčí, protože pochopení kontextu do jisté míry ubírá oněm veršům na intenzitě.  

Samozřejmě ne všechny coplas flamencas jsou tak čistě lyrické a  minimalistické,  aby 

obsahovaly jenom evokaci  určitého pocitu nebo stavu. V tom, co všechno zahrnou do svého 

popisu, se pohybují na pomyslné škále. V předchozím odstavci byly jmenovány příklady, kdy se 

o činech za které je žádána často velmi krutá odplata, mlčí úplně. Často se také mluvčí uchýlí k 

neurčitým a obecným  prohlášením typu “za to,  cos mi udělal(a),” která vlastně nemají žádnou 

faktickou vypovídací hodnotu, kromě toho, že poskytují posluchači jakési vágní ujištění o tom, 

že se jedná o spravedlivou odplatu, nikoliv o pouhou touhu druhého poškodit: “Anda que te den 

un tiro,/ Que los reaños te partan,/ Por lo que has jecho conmigo.”59 “Der sielo benga er castigo/ 

55  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo), 98: 239. “Kdyby tak Bůh dal/ 
abys chtěl nabrat vodu ze studny/ a nemohl na ni vědrem dosáhnout.” 

56  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo), 109: 301. “Ať tvoje tělo špatně 
skončí,/ ať ti je katův provaz/ kratavtou.” 

57  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo), 113: 328. “Musíš zemřít s bolestí/ 
Ať košili na tvém těle/ zachvátí gangréna.”

58  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo), 101: 254. “Ať gangréna rozežere/ 
pusu, kterou mi nadáváš/ ruku, kterou mě biješ.” 

59  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 56: 16. “Ať tě zastřelí/  Ať tě 



Que merese tu persona/ Por lo que has jecho conmigo.”60 “Lo que tú has jecho conmigo,/ No lo 

pagas jecho cuartos/ Y puesto por los caminos.”61 Také původce utrpení nebývá přímo označen. 

Buď mluvčí užije generického “tú,” jemuž je kletba přímo směřována anebo použije například 

slova “ten, kdo může za mé utrpení,” jak ukazují následující příklady: “Aquer que la curpa tiene/  

Que fatigas pase yo/ Er corason por la boca/ Se le sarga de doló.”62 “Aquer que tiene la curpa/ E  

que yo fatigas pase,/ Se bea en Argé cautibo/ Sin tené ningún rescate.”63 Díky tomu, že je text 

takto okleštěn od konkrétností, odosobněn, se stává univerzálním, neboť se s ním může ztotožnit 

kdokoliv, kdo cítí takové pocity nebo se nachází v podobné životní situaci.

Snaha vyjádřit co nejpřesněji určitou myšlenku pomocí co nejméně slov je také důvodem, 

proč coplas flamencas sahají v tak hojné míře k použití obrazných vyjádření. Namísto suchého 

popisu používají básnické prostředky jakými jsou metafory, symboly, přirovnání,  hyperboly a 

mnohé další, které tak také slouží vyjadřovací úspornosti, a stejným způsobem jako to o čem se 

mlčí otevírají prostor pro rozličné interpretace. Básnické prostředky, které stimulují posluchačovu 

představivost, jsou přítomny téměř ve všech flamenkových textech; Demófilo zvolil následující 

jako příklad metaforického vyjádření pravděpodobně milostné tematiky:  “Ayí no hay naíta que 

bé:/ Porque un barquito que había/ Tendió la bela y se fue.”64  

Myšlenka často  nebývá vyjádřena  explicitně,  místo prostého pojmenování  se  tak  děje 

nepřímo, skrze náznaky. Značně rozšířenou strategií je použít prvky externí reality jako zrcadlo 

vnitřního psychického stavu.  Protože jsou coplas flamencas tak sevřeným a minimalistickým 

útvarem,  tak  pokud  v  nich  už  nějaké  takové  vnější  prvky  figurují,  nebývají  většinou 

bezpříznakové, a mají co do činění s prožíváním mluvčího. Provázání vnitřního a vnějšího je tedy 

pro flamenkové texty z Machadovy sbírky charakteristické, což se pokusím ukázat v následující 

kapitole. 

opustí kuráž/ za to, cos mi udělal.”
60  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 71: 104. “Ať z nebe přijde trest/ 

který si zaslouží tvoje osoba/ za to, cos mi udělal.”
61  Cantes flamencos y cantares, 30: 4.  “To, cos mi udělal/ nesplatíš, ani kdyby tě rozčtvrtili/ a vystavili u cesty.”
62  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 217: 2. “Tomu, kdo má vinu,/ na 

mém trápení/ ať srdce ústy/ z bolesti vyskočí.”
63  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 140: 14. “Ten, kdo má vinu/ na 

mém trápení/ Ať ho zajmou v Alžíru/ bez naděje na vysvobození.”
64 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 54: 4, pozn.1. „Tady není nic k 

vidění,/ protože loďka, co tu byla,/ napnula plachtu a odplula.“ 



Kapitola II –  Vnější svět jako odraz vnitřní reality

Jak ukázala první kapitola,  nic v maximálně sevřených textech  coplas flamencas není 

samoúčelné, tedy pravděpodobně ani zobrazení vnějšího prostředí. Ráda bych se v této kapitole 

zaměřila na zmapování různých vztahů mezi „vnitřkem“, čímž mám na mysli myšlení a cítění 

lyrického subjektu a „vnějškem“, tedy prostředím, které jej obklopuje. Mým cílem je potvrdit 

nebo vyvrátit svoji domněnku, že  pokud se už v těchto minimalistických verších nějaký obraz 

vnějšího světa vyskytuje, bývá úzce spojen s tím, co mluvčí prožívá a funguje jako svého druhu 

zrcadlo, odraz vnitřní zkušenosti.  Za ilustraci toho, že vnější  realita není hlavním předmětem 

zájmu  básníka,  není-li  určitým  způsobem  v  souladu  s  vnitřním  stavem  mluvčího,  považuji 

následující text z Demófilovy sbírky: “A mí se me da mu poco/ Que er pájaro en la lamea/ Se 

múe de un arbo a otro.”65 Mluvčí zde jasně demonstruje svoji lhostejnost k událostem, které se ho 

bytostně nedotýkají; zajímají ho asi tolik, jako to, zda se někde nějaký pták přestěhuje z jednoho 

stromu na druhý. 

Ráda bych na úuvod zmínila úvahu Federica Garcíi Lorcy, který si povšiml, že na rozdíl 

od mnoha španělských folklorních žánrů, se cante jondo zaměřuje na člověka a jeho vnitřní svět a 

v  podstatě  ignoruje  externí  realitu,  jež  ho  obklopuje.66 Vyobrazení  krajiny,  která  se  hojně 

vyskytují v lidových zpěvech, jim podle granadského básníka ubírají na hloubce a intenzitě, jimiž 

naopak oplývá cante jondo: 

Por eso, mientras que muchos cantos de nuestra península tienen la facultad de evocarnos 

los  paisajes donde se cantan, el “cante jondo” canta como un ruiseñor sin ojos, canta  

65 Cantes flamencos y cantares, 24: 8. “Je mi vážně lhostejné/ zda se nějaký pták v aleji/ přestěhuje z jednoho stromu na 
druhý.“

66 Termín  cante  jondo  (doslova  “hluboký  zpěv”)  je  dáván  do  kontextu  zejména  se  soutěží  ve  flamenkovém zpěvu 
“Concurso del  cante jondo” která se konala 13. a 14. června 1922 v Granadě, a již organizoval hudební skladatel 
Manuel  de  Falla,  společně  s  dalšími  osobnostmi  jako básníkem Federicem García  Lorcou,  či  baskickým malířem 
Ignáciem Zuloagou. Cante jondo je podle Fally a García Lorcy nejpůvodnější a nejčistší umělecká forma flamenkového 
zpěvu, již se tímto  způsobem snažili zachránit před upadnutím v zapomnění a degenerací,  do níž upadly mnohé jiné 
styly, jež jsou zahrnuty pod obecnější pojem flamenco. Rozdíl spočívá především ve starobylosti (zatímco počátek cante 
jondo můžeme  hledat  v  primitivních  indických  hudebních  systémech,  flamenco  je  oproti  tomu  relativně  moderním 
fenoménem, jehož definitivní forma se ustálila až v osmnáctém století), struktuře a duchu písní. (Eseje: Sedm přednášek a 
jedna imprese) Pozdější náhled na tuto tematiku je odlišný, například významný flamenkolog Félix Grande odmítá takové 
rozdělení a místo něj dělí flamenkové styly do kategorií cante grande (zpěv bez doprovodu kytary) a cante chico. (Will 
Kirkland, Gypsy Cante: Deep Song of the Caves, (San Francisco: City Lights Books, 1999) .xi. 



ciego, y por eso tanto sus textos pasionales, como sus melodías antiquísimas tienen su  

mejor escenario en la noche […] Pero esta facultad de evocación plástica que tienen  

muchos  cantos  populares  españoles  les  quita  la  intimidad  y  la  hondura  de  que  está  

henchido el “cante jondo” […] Es un canto sin paisaje y por lo tanto concentrado en sí 

mismo […]67  

Obrazy  krajiny,  ať  už  městské,  venkovské či  čistě  přírodní,  se  v  těchto  textech  tedy 

vyskytují jen zřídka, neboť jsou v rámci minimalistického pojetí coplas nadbytečné, protože by 

pouze odváděly posluchačovu pozornost od niterných problémů člověka, na něž se tyto verše 

soustředí především. Radikální tvrzení o „zpěvu bez krajiny“ je samozřejmě zjednodušující  a 

slouží  spíše  jako ilustrace  její  relativní  nedůležitosti,  protože  podle  jistých  indicií,  například 

zmínek o určitých předmětech nebo přírodních elementech, je možné utvořit si alespoň rámcovou 

představu o tom, do jakého prostředí jsou tyto verše zasazeny, například když se mluvčí zmíní 

nějaké  náměstí,  můžeme z  toho usuzovat  na  městské  prostředí.68 Ještě  než  tedy přikročím k 

samotné analýze textů, ráda bych se zde pokusila toto, spíše tušené, prostředí alespoň v krátkosti 

charakterizovat. 

Celkově jsou flamenkové verše spojovány spíše s městským prostředím, přírodní kulisy 

jsou  vnímány  jako  netypické:  „El  escenario  es  preponderantemente  urbano;  la  aparición  del 

sentimiento  de  la  naturaleza  en  el  entorno  físico  de  los  poemas  flamencos  es  insólita  y 

probablemente ajena.“69 Toto tvrzení jeho autoři zakládají právě na pozorování frekvence slov, 

která  implicitně  poukazují  na  městské  prostředí,  jež  je  mnohem  vyšší,  než  je  tomu  u  slov 

odkazující  na  přírodu  a  venkov.70 Poněkud  jiný  úhel  pohledu  nabízí  autoři  studie  Temas  e  

67  “Federico García Lorca. Textes en prose tirés de l'oubli,” 311- 312.      
        „Zatímco mnohé zpěvy našeho poloostrova mají schopnost vyvolávat v nás obraz jejich domovské krajiny, cante jondo 

zpívá jako bezoký slavík, zpívá slepě, a proto jak jeho slova, tak jeho prastaré melodie mají za své nejlepší jeviště noc 
[…] Avšak právě  schopnost plastické evokace, již mají mnohé španělské lidové zpěvy, je zbavuje niternosti a hloubky, 
které jsou příznačné pro cante jondo. […] Je to zpěv bez krajiny, a tudíž soustředěný do sebe.[…]“ 

       Eseje: Sedm přednášek a jedna imprese, přel. M. Uličný, 28 - 29. 
68  Zatímco městský prvek jasně poukazuje na urbánní kontext, přírodní element neimplikuje jednoznačně venkovský nebo 
přírodní prostor, neboť se běžně vyskytuje i v městském prostředí, například pták, kámen či vítr. 
Juan  Alberto Fernández Bañuls  a  José María Pérez Orozco,  La poesía flamenca lírica en andaluz  (Sevilla:  Signatura 
Ediciones de Andalucía, 2004) 60, pozn. č. 36.  
69  La poesía flamenca lírica en andaluz, 61. 
„Dějištěm je převážně město; zmínky o přírodě v kontextu flamenkových básní jsou nezvyklé a spíše nepravděpodobné.“ 
70  La poesía flamenca lírica en andaluz, 61. 



intérpretes flamencos,  kteří rozlišují prostředí, do něhož jsou flamenkové texty zasazeny, podle 

původu těchto  veršů:  zatímco pro  texty  cikánského původu je  charakteristický spíše urbánní 

kontext, ostatní andaluské formy jsou častěji spojeny s venkovem. Texty cikánských stylů (toná, 

soleá,  seguiriya,  bulería,  arboreá atd.)  povětšinou vznikaly v městském prostředí,  zejména na 

periferiích, a jejich tvůrci tak přirozeně nemohli sdílet pocity, které si s volnou krajinou spojovali 

lidé žijící na venkově: 

 El gitano, normalmente vinculado a los arrabales y suburbios de las poblaciones, no ha 

podido cantar con amor ni con nostalgia propietaria el paisaje, el color, la tierra que se le 

veda. Lo único suyo son las paredes - lo dicen las coplas - que le cobijan, cueva, choza o 

antro humilde, o los barrotes que lo aprisionan.71 

Pokud se v těchto  textech vyskytnou nějaké přírodní  či  venkovské prvky,  například moře  či 

květiny, jedná se zpravidla o symboly, tedy abstrakce, skrze které jsou vyjadřovány nějaké pocity, 

emoce či  myšlenky.72 Naproti  tomu v textech,  jejichž původ je  spíše obecně andaluský nežli 

výlučně cikánský, se v mnohem větší míře setkáváme s obrazy venkovské krajiny a odkazy na 

konkrétní  lokace,  jak  tomu  ostatně  napovídají  i  názvy  těchto  stylů  odvozených  často  od 

jednotlivých regionů: malagueñas, granadinas, cartageneras, ale také fandangos.73 

    García  Lorca  mluví  o  „zpěvu  bez  krajiny“  v  souvislosti  s  cante  jondo,  jehož  nejlepším 

představitelem podle  něj  je  cikánská  siguiriya74 Také  Demófilo  považuje  za  nejpůvodnější  a 

nejautentičtější právě texty cikánského rázu, které zařadil do sborníku, jímž se zabývá tato práce. 

Koncept „zpěvu bez krajiny“ je podle mého názoru velmi dobrým popisem těchto textů, a to 

nikoliv pouze na úrovni absence kulis  vnějšího světa.  V této kapitole bych chtěla  ukázat,  že 

71 Alberto García Ulecía, Temas e intérpretes flamencos (Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2005) 24.
 „Cikání, obyčejně spjatí s chudými předměstími a periferiemi, nemohou zpívat s láskou a nostalgií o krajině, její barvě a 
půdě, jež jim byla zapovězena. Texty coplas říkají, že jediné, co mají, jsou zdi, které jim poskytují útočiště, jeskyni, nuznou  
chatrč nebo doupě, popřípadě mříže, které je vězní.“
Mluvíme-li  o  „cikánských  stylech“  jedná  se  nutně  o  zjednodušení,  neboť  na  jejich  tvorbě  má  podíl  celá  široká 
sociolingvistická skupina obyvatel, kteří jsou s městem spojeni díky své profesi (dělníci, horníci aj.) z nichž zdaleka ne 
všichni patří k tomuto etniku, ovšem sdílí s nimi nelehký osud utlačovaných a pronásledovaných. 
José Cenizo Jiménez, La madre y la compañera en las coplas flamencas (Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía, 2005) 
12-13.
72 Temas e intérpretes flamencos, 25.
73 Temas e intérpretes flamencos, 25. 
74 Eseje: sedm přednášek a jedna imprese, 18.  



navzdory tomu, že texty často různé obrazy vnějšího světa obsahují, jsou tyto verše „zpěvem bez 

krajiny“ hlavně proto, že vše v nich je odrazem subjektivní zkušenosti mluvčího, vnější svět je v 

nich  zrcadlem světa  vnitřního  a   jedinou skutečnou realitou  v nich  je  ta  subjektivní.  Abych 

podpořila toto své tvrzení, pokusím se nyní analyzovat a popsat různé typy vztahů mezi světem 

vnějším  a  vnitřním  v  textech  z  Demófilova  sborníku,  uvést  relevantní  příklady  a  popsat 

nedůležitější básnické prostředky, jimiž jsou tyto vztahy vyjádřeny. 

Prvním a tím nejjednodušším vztahem mezi vnitřním stavem mluvčího a vnějším světem 

je ve flamenkové poezii  prosté znázornění emocionálního rozpoložení pomocí fyziologických 

projevů, které daný duševní stav běžně doprovázejí. Tyto detaily je možné vnímat jako jakousi 

exteriorizaci vnitřního prožitku, tedy jeho jeho prezentaci ve vnějším světě.75 Zvláště zjevné je to 

v případech, kdy se tyto příznaky objevují nezávisle na vůli dané osoby, nezřídka dokonce i jí 

navzdory, takže tyto detaily pak vlastně prozrazují duševní hnutí, která měla zůstat skryta před 

okolním světem, nikoliv však před posluchačem. Popis psychického stavu je tak nejen znázorněn 

a doprovozen, ale často i zcela nahrazen těmito indiciemi. 

Nejedná se přitom o nikterak originální způsoby vyjádření a některá z nich se navíc v 

Machadově  sborníku  mnohokrát  opakují.  Příkladem  klasického  klišé,  které  se  v  těchto 

flamenkových  textech  často  vyskytuje,  je  nažloutlá  barva  tváře  (česky  bychom  spíše  řekli 

nezdravě  či  voskově bledá)  a  výrazné  kruhy pod očima,  které  signalizují  skrývané  milostné 

trápení.  Následující  příklady  jsou  toho  dokladem:  “Dises  que  no  me  pueés  be:/  La  cara 

t’amariyea/ De la fuersa der queré.”76 “¿Amariya y con ojeras?.../ No le preguntes qué tiene;/ Que 

está queriendo e beras.”77 “¡Qué amaryita qu’estás/  Y qué yenita de ojeras!/  Yo te gorberé a 

queré,/ Que no quiero que te mueras.”78 “No presumas cosas malas/ Aunque me bes amariya:/ 

Son ducas der garlochí/ Que me salen a la fila.”79 Druhotně tyto verše naznačují, že skutečná 

láska je pouze ta, jež je vykoupená utrpením, zde konkrétně strastmi probdělých nocí, což se váže 

k  častému motivu  „nemoci  z  lásky“  a  ilustruje  fakt,  že  středobodem flamenkové  poetiky  je 

75 La madre y la compañera en las coplas flamencas, 24. 
76 Cantes flamencos y cantares, 24: 5. “Říkáš, že mě nemůžeš ani vidět:/ A tvář máš přitom pobledlou/ protože samou 

láskou nespíš.”
77  Cantes flamencos y cantares, 24: 10. “Pobledlá a s kruhy pod očima?/ Neptej se, co jí je,/ je doopravdy zamilovaná.”
78  Cantes flamencos y cantares, 75: 5. “Jak jsi pobledlá!/ A takové kruhy pod očima!/ Budu tě opět milovat/ protože 

nechci, abys umřela.”
79  Cantes flamencos y cantares, 85: 1. “Nemysli si nic špatného/ i když  mě vidíš tak pobledlou./ Je to milostné soužení/ 

co se mi zračí ve tváři.” 



utrpení  ve  všech formách,  například  právě  ve  spojení  s  láskou.  A protože  skrývaná láska  je 

jedním z témat, kterým se texty hojně zaobírají, ať už se jedná o mimomanželský vztah, nebo 

takový, se kterým rodina dotyčného nesouhlasí, či snad pouze o snahu uniknout pomluvám a 

všetečným  otázkám,  nebo  si  zachovat  hrdost  v  případě  neopětované  lásky,  existuje  ve 

flamenkové poetice mnoho takových ukazatelů, které o utajovaném milostném citu svědčí. Barva 

obličeje  hraje  roli  i  v  následujícím  textu,  kdy  ruměnec,  nebo  naopak  nápadné  zblednutí 

prozrazuje citové hnutí bývalých milenců, kteří se po delší době zase shledají: „Cuando se ben en 

la caye/ Personas que s’han querío,/ Se les múa la coló/ Y se les quita er sentío.“80 

Mnohá citová hnutí mohou být naznačena také pohledem, jenž umí být tak výmluvný, že 

v  jistých  případech může  zcela  nahradit  slova:  „Jarme con los  ojos  señas:/  Que  en  argunas 

ocasiones/ Los ojos sirben e lengua.“81 Právě oči někdy prozradí to, o čem jazyk mlčí: „Los ojitos 

de mi cara,/ ¿Quién  me los quiere comprar?/ Los vendo por traicioneros,/  Porque publican mi 

mal.“82 Jsou zkrátka  „okny do duše“,  která  mohou ukázat,  co se skrývá uvnitř:  „Si  los  ojos 

callasen/ Lo que los labios,/ […]/ Mas son ventanas/ Los ojos, y por ellas/ Se asoma el alma.“83 Z 

toho důvodu se tajní  milenci snaží na veřejnosti vyvarovat očního kontaktu, aby utajili svůj cit 

před  okolním  světem:  „Con  los  ojos  del  alma/  Te  estoy  mirando,/  Y con  los  de  la  cara/ 

Disimulando/ Que éste es el modo/ De que nuestro cariño/ Se oculte a todos.“84 Podobně je před 

cizími zraky skrývána i láska zpodobněná následujícími hravými verši: „No me mires, que miran/ 

Que nos miramos;/ Miremos la manera/ De no mirarnos./ No nos miremos,/ Y cuando no nos 

miren/ Nos miremos.“85 Sledovat, jak se na sebe dva lidé dívají tedy může být způsob, jak zjistit, 

chovají-li k sobě náklonnost: „Si acaso saber quieres/ Si dos se aman,/ Repara si se miran/ Más 

que  se  hablan.“86 Kromě  skrývané  lásky  pohled  vyjadřuje  také  mnoho  jiných  rozpoložení, 

80  Cantes flamencos y cantares, 58: 5. “Když se na ulici potkají/ lidé, kteří se dříve milovali/ zblednou/ a přestanou 
rozumně uvažovat. “

81  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 80: 157. “Dej mi znamení 
pohledem,/ protože v některých případech/ oči řeknou to co ústa.”

82  Cantes flamencos y cantares, 141: 5. “Mé oči./ Kdo je koupí?/ Prodávám je, jsou to zrádci,/ co prozrazují moje 
trápení.”

83 Cantes flamencos y cantares, 99: 1. “Kdyby oči mlčely/ stejně jako rty/ […]/ Ale jsou to okna/ ty oči, z nichž/ se 
vyklání duše.“ 

84 Cantes flamencos y cantares, 106: 1. “Očima srdce/ tě pozoruji/ a těmi na tváři/ to zakrývám/ protože tak/ zůstane naše 
láska/ ukryta přede všemi.”

85 Cantes flamencos y cantares, 107: 2. “Nekoukej se na mě, protože sledují/ jak se na sebe díváme./ Pozorujme/ jak se na 
sebe nekoukat./ Nedívejme se na sebe/ a když nás neuvidí/ pohleďme na sebe.”  

86 Cantes flamencos y cantares, 130: 2. “Když se chceš dozvědět/ jestli se dva lidé milují/ všimni si, zda se na sebe dívají/ 
víc než spolu mluví.” 



například opovržení či nenávist. V textech flamenkových písní jsou častým motivem oči s mocí 

zabíjet: „Si con el mirar matas,/ Yo te pregunto:/ - ¿Dónde vas enterrando,/ Tanto difunto?“87 „La 

cosa que yo quiero/ Más que a mi vida,/ Son tus dos ojos negros/ Que me asesinan./ He de 

mirarte,/ Y con tal que  me mires,/ Aunque me matas.“88 „Fuego y nieve despiden,/ Tus negros 

ojos;/ Fuego para quien amas,/ Nieve a los otros./ Y yo te ruego/ Que, aunque me hagas cenizas,/ 

Me  arrojen  fuego.“89 Taková  moc  je  přisuzována  výlučně  ženskému  pohledu.  Ještě  jiným 

příkladem, kde oči prozrazují vnitřní stav, jsou následující verše, které ukazují osamělost vdovy a 

výsměšně popisují její ochotu pustit se do vztahu téměř s kýmkoliv: „Los ojos de la viuda/ Van 

diciendo por la calle;/ - Esta habitación se alquila/ Porque no la habita nadie.“90 

Nažloutlá tvář s viditelnými kruhy pod očima nebo pohled,  který zabíjí  jsou příklady 

motivů, skrze něž jsou v Machadově sbírce vyjádřeny lidské emoce ve vnějším světě a stávají se 

tak jejich viditelnými příznaky. Na tyto příklady jsem se zaměřila především díky četnosti jejich 

užití,  ale  samozřejmě  bychom  mohli  najít  mnohé  další  podobné   indicie,  například  slzy 

prozrazující smutek, ale i jiné, méně prvoplánové a originálnější. 

Následující část se bude věnovat druhému typu vztahu mezi vnějším a vnitřním světem ve 

flamenkové  poezii,  který  by  se  ve  stručnosti  dal  popsat  tak,  že  lidské  emoce  jsou  v  těchto 

případech natolik silné, že překonávají hranice duše a fyzicky působí na své okolí. Zde je velmi 

zjevná provázanost mezi vnitřním stavem mluvčího a jeho okolím, protože bariéra mezi těmito, 

obvykle oddělenými, sférami, tedy duševním a fyzickým prostorem, se oslabí, takže se tyto sféry 

začnou  vzájemně  přibližovat  a  prolínat.  Emoční  stav  jedince  se  jakoby  vylévá  do  okolního 

prostoru, kde se projeví ve fyzické formě, jako je tomu v náledujících verších: “¡Qué grandes son 

mis tormentos!/  Si m’arrimo a una muraya/ Se le caen los simientos.”91 V dalším případě je 

utrpení mluvčího takové, že ze stěn,  ve kterých se cítí  být uzavřen,  začne opadávat vápenná 

omítka: “Cuando m'asiento en la cama/ Y en tí comienso a pensá/ Los paeres se escalichan/ De 

87 Cantes flamencos y cantares, 131: 1. “Pokud umíš zabíjet pohledem,/ ptám se tě:/ Kam pohřbíváš/ tolik mrtvých?”
88 Cantes flamencos y cantares, 105: 5. “Věc, kterou chci/ víc než svůj život/ jsou tvoje černé oči/ které mě vraždí./ 

Musím se na tebe dívat/ když na mne pohlédneš/ i kdybys mě měla zabít.” 
89 Cantes flamencos y cantares, 116: 3. “Oheň a led rozdávají/ tvoje černé oči./ Oheň těm, které miluješ/ Led těm 

ostatním./ Prosím tě,/ i kdybych měl shořet na popel/ ať na mě chrlí oheň.”
90 Cantes flamencos y cantares,  155: 5. „Oči vdovy/ veřejně hlásají;/ - Tento pokoj je k pronájmu,/ protože v něm nikdo  
nebydlí.“ 
91 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 102: 260.  “Tak strašlivá jsou moje 

muka!/ Když se opřu o zeď/ zbortí se jí základy.”



duquitas que me dan.”92 A do třetice se samým smutkem rozpadne výplet židle, na níž dotyčný 

usedne: “La siya onde me siento/ Se l’ha caío la anea/ De pena y de sentimiento.”93 Všechna tato 

hyperbolická vyjádření ukazují neštěstí mluvčího, které je tak velké, že se rozšíří z jeho nitra ven 

na okolní neživé předměty a svoji intenzitou je poškozuje a deformuje. Ovšem pouze poslední 

uvedený příklad je explicitní personifikací, protože židle pociťuje lidské emoce – lítost a utrpení. 

Podobně v následujících verších je zvonům, které vyzváněním oznamují zprávu o úmrtí milované 

ženy,  připisována  schopnost  cítit  lidskou  emoci  –  neživá  věc  bolestně vyzvání:  “Doblen  las 

campanas/ Doblen con doló,/ Que s’ha muerto la mi compañera/ E mi corasón.”94 

Již sám sběratel Demófilo si povšiml toho, že prostředí, v němž se mluvčí pohybuje a kde 

žije, se může ve flamenkových textech proměnit v odraz jeho utrpení, nicméně se v této úvaze 

omezuje pouze na předměty náležející do sféry městského prostoru jmenované výše.95 Stejný jev 

ovšem můžeme pozorovat také v souvislosti s přírodními prvky ve volné krajině, také na ně je 

přenášeno lidské prožívání. Je to logické, protože člověk, jenž se cítí ve svém utrpení osamocen, 

se často utíká právě k přírodě, svěřuje ji svá trápení a hledá v její náruči útěchu, jako je tomu v 

následujícím textu:  „Yo m'arrimé ar pinito berde/ Y a cantarle  me sentí,/ Y er pinito como era 

serrano/ Se le secó la raís./ Deblica barea.“96 Mluvčí v následujích verších se vydá na procházku 

noční krajinou, aby zmírnil svůj žal, ale ten je tak velký, že samým smutkem usychá i tráva pod 

jeho nohama: “De noche me sargo ar campo,/ Y en er sitio aonde me siento/ Jasta la yerbas que 

piso/  Se secan de sentimiento.”97 Tento příklad je možné porovnat s jiným, který se na první 

pohled jeví velmi podobně, neboť se opět jedná o  osamělou vycházku do přírody, kde mluvčí 

propuká v zoufalý pláč, tak silný, že díky jeho vláze vykvetou květiny: “En la soledá der campo/ 

Me puse a yorar mis penas,/ Y fué tan grande mi yanto/ Que floresieron las yerbas.”98 Rozdíl 

mezi těmito dvěma čtyřveršími je v tom, že zatímco v prvním případě je řečeno, že tráva usychá 

92  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) 141: 20.  “Když se posadím na 
posteli/ a na tebe začnu vzpomínat/ omítka opadá ze zdí/ jež mi působí ty starosti.”

93  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) 83: 165 . “Židli, na kterou sedám,/ 
se rozpadl výplet/ ze samého smutku a soužení.

94 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 166: 39. “Vyzvánějí zvony/ 
bolestně vyzvánějí/ protože zemřela má přítelkyně/ družka mého srdce.” 

95 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 102, pozn. č.260  
96 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 224: 9. „Opřel jsem se o zelenou 

borovici/ abych jí zpíval o svém trápení/ a té borovici, co byla tak krásná/ uschl kořen/ Deblica barea.” 
97 Cantes flamencos y cantares, 76: 7. “V noci vyjdu za město/ a tam, kde si sednu/ i tráva, po níž šlapu,/ uschne žalem.” 
98 Cantes flamencos y cantares, 76: 9. “Osamocen v krajině/ dal jsem se do pláče/ a plakal jsem tolik/ že rozkvetly 

květiny. “



ze samého smutku, v případě druhém fakt, že vykvetou květiny, není zapříčiněn přímo žalem 

mluvčího, který se rozšířil  i  do okolí,  ale stane se tak v důsledku dostatku vláhy  -  velkého 

množství slz, jež mluvčí prolévá, hyperbolicky vyjádřeného. Podobný vztah nalezneme též v této 

strofě: “Las flores que en su sepulcro/ Derramo yo a manos llenas/ Van regadas con mi llanto/ Y 

por eso no se secan.”99 Nicméně, přestože se jedná o dva výrazně odlišné mechanismy, v obou 

případech je hlavním tématem duševní stav člověka, který je reflektován skrze přírodní dění. 

Tento  druh  vztahu  mezi  člověkem  a  přírodními  elementy  velmi  často  pracuje  s 

personifikací. Neživá, či v tomto případě spíše oživená, příroda nejen, že dává najevo svůj soucit 

s nešťastným člověkem prostřednictvím různých jevů, jako je uschnutí, ale dokonce ho zcela po 

lidsku poslouchá: “Ayer tarde salí ar campo/ A yorá por mi sentir,/ Y a un arbo que m'escuchaba/ 

Se le secó la rais.”100 V následujícím případě se mluvčí vydává ke spřátelenému stromu, aby ho 

utěšil a borovice, která ho vidí plakat,  začne plakat společně s ním: „Yo m'arrimé a un pino 

berde,/ Por ber si me consolaba,/ Y el pino como era berde,/ ¡Soleá ay! Ay! Ay! Ay!/ Y el pino 

como  era  berde/  De  berme  yorar,  yoraba.“101  Konečně  následující  verše  popisují  bolestné 

vzdechy, které vydává květina, na kterou kdosi omylem šlápne: “Sin querer pisé una flor/ Que en 

su sepultura estaba,/ Y de la flor salió un ¡ay!/ Que se me clavó en el alma.”102 Vzhledem k tomu, 

že roste na hrobě, je možné přisoudit onen povzdech také nebožtíkovi pod ní, anebo jej naopak 

chápat jako zármutek člověka, který se o hrob chodí starat, a jemuž se ono “ach” “zabodlo do 

duše”. Tento příklad velmi názorně ukazuje, jak se určitá emoce „rozpíjí“ do celého širokého 

okolí: vzdychá podupaná květinka, zemřelý i truchlící, celý svět se stává  jedním velkým “¡ay!”  

Všechny tyto příklady ukazují žal mluvčího, který je tak intenzivní, možná právě i proto, 

že  nemůže být  sdílen  s  ostatními lidmi,  že  překonává hranice  individuálního a  tyto  bolestné 

pocity se vylévají do okolí a jsou sto pohnout i neživými předměty a přírodou.103 Podobné verše 

99 Cantes flamencos y cantares. 139: 6. “Kvítka, jimiž po hrstech/ zasypávám jeho hrob,/ zalévám svými slzami/ proto 
neuschnou.”

100 Cantes flamencos y cantares, 89: 6. “Včera večer jsem šel ven/ vyplakat se ze svého trápení/ A stromu, který mě slyšel/ 
z toho uschnul kořen.”

101  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 230: 18 “Opřel jsem se o zelenou 
borovici/ aby mě utěšila/ A ta borovice, že byla zelená/ Ach samoto, ach, ach ach! / A ta borovice, že byla zelená/ když 
mě viděla plakat, zaplakala.”

102 Cantes flamencos y cantares, 139: 1. “Omylem jsem šlápla na květinu,/ která na jeho hrobě rostla/ A z kvítka vyšlo 
„ach!“/ a zabodlo se mi do duše.” 

103  “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez 
(Demófilo),” 184, 185. 



nepochybně  vedou  García  Lorcu  k  tvrzení,  že  svět  flamenkových  textů  je  prostoupen 

panteismem, a aby podpořil své tvrzení,  vyjmenovává elementy a předměty, na které se texty 

nejčastěji obracejí: vzduch, zemi, moře, měsíc, bylinky a ptáky. Tyto externí objekty podle něj 

získávají vlastní indiviudalitu a sehrávají ve verších aktivní roli.  Zvláštní pozornost pak věnuje 

zejména větru,  který ve flamenkové poezii  na rozdíl  od lidových skladeb mluví  a  poskytuje 

útěchu: “Subí a la muraya/ Me respondió er biento:/ ¿Pa qué bienen tantos suspiritos/ Si ya no 

hay  remedio?”104 Nejdůležitější  rolí  přírody  je  tedy  podle  García  Lorcy  to,  že naslouchá 

nejintimnějším lidským sdělením a poskytuje útěchu.105 Zdá se, že tento panteismus, který García 

Lorca blíže nespecifikuje,  se projevuje především hojným výskytem personifikací,  díky nimž 

neživotné předměty a přírodní elementy  přebírají charakteristiky živých bytostí, projevují svoji 

vůli a někdy se i stávají účastníky promluvy.106 Vždy se tak ovšem děje v reakci na lidské cítění a 

prožívání. 

          Jiná je role vnějšího prostředí v případech, kdy sice tvoří jakousi doplňující kulisu k tomu,  

co se odehrává uvnitř člověka, souzní s ním, dotváří atmosféru a zesiluje celkové vyznění, ovšem 

bez toho, aby se ujímalo nějaké aktivní role, jako je tomu v předchozích případech.  Například 

odbíjení  hodin  v  kontextu  následujícího  textu  podněcuje  dramatickou až  ponurou atmosféru, 

protože jej mluvčí  spojuje se zlou předtuchou; zdá se mu, že tento zvuk věští jeho blížící se 

popravu: “Er reló e la Audensia/ Acaba e da;/ Como le ije á mi compañera/ Me ban a merá.”107 

Zcela  odlišná  je  nálada  následující  strofy,  odehrávající  se  v  lůně  přírody,  která  pojednává  o 

člověku,  jenž  se  zastaví  pod mandloní,  zpívá  a  ze  stromu mu spadají  mandle:  “Ebajo  e  un 

armendro/ Me paré cantando;/ Las almendritas que arribita había/ Binieron a bajo.”108 

Všechny  uvedené  příklady,  ať  už  jsou  zasazeny  do  kontextu  městského  nebo 

venkovského/přírodního prostředí, a ať je role tohoto vnějšího prostředí aktivní, kdy se pomocí 

personifikace  přibližuje  spíše  roli  účastníka  děje,  jenž  naslouchá,  cítí  a  vyjadřuje  podporu  a 

pochopení,  nebo  pasivní,  kdy pouze  dotváří  atmosféru,  potvrzují,  že  toto  vnější  prostředí  je 

104   Cantes flamencos y cantares, 46: 3. 
      “Na hradby vystoupil jsem/ a vítr ozval se mi:/ - Proč tolik vzdycháš, k řemu to/ když pomoci ti není” 
Eseje: Sedm přednášek a jedna imprese, přel. M. Uličný, 31. 
105  “Federico García Lorca. Textes en prose tirés de l'oubli,” 313, 314. 
106  La Poesía flamenca lírica en andaluz, 61. 
107  Cantes flamencos y cantares. p. 49, č. 8. “Hodiny na budově soudu/ právě odbily./ Jak jsem řekl svojí milé/ přijdou mě 

zabít.” 
108  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) (1975) p. 171, č. 61. “Pod 

mandloní/ jsem se zastavali a zpíval./ Mandličky, co byly nahoře/ spadly mi dolů.” 



odrazem prostředí vnitřního. Snad jedinou vyjímkou z tohoto  pravidla v Demófilově sborníku by 

se mohlo zdát následující čtyřverší:  „Obejitas  blancas,/ Y er praíto berde;/ Er pastorcito, mare, 

que  las  guarda/  E  ducas  se  muere.“109 V  tomto  případě  ostře  kontrastuje  náčrt  dokonale 

bukolického  prostředí,  které  slibuje  příjemnou  a  harmonickou  atmosféru  s  blíže 

nespecifikovanou, ovšem dozajista velmi intenzivní, trýzní pastýře, který v této, k jeho strastem 

zcela netečné, krajině žije. Logickým vysvětlením, proč tato krajina neodráží pastýřův stav, se mi 

zdá  být  fakt,  kterým se tento text  výrazně odlišuje  od textů  dříve  jmenovaných:  pastýř  není 

mluvčím, je tudíž také v očích pozorovatele/mluvčího součástí vnějšího světa. V čem se ovšem 

shoduje jak popis pastýře, tak jeho okolí, je výrazná akumulace diminutiv („obejitas“, „praíto“, 

„pastorcito“), dokonce výraznější než je běžné v mnoha jiných flamenkových verších, jež zde 

slouží ke zdůraznění  emocionálního náboje, který tento text nese.110 Ani tyto verše, které se na 

první pohled vymykají navrženemu modelu, s ním tedy nejsou v rozporu. 

Posledním druhem vztahu mezi  vnitřním a vnějším,  kterému se zde budu věnovat,  je 

okamžik, kdy se vnější svět, který mluvčí popisuje, stává součástí jeho světa vnitřního a je jím 

nápadně  deformován.  Některé  příklady,  kdy  jsou  neživým  objektům  přisuzovány  lidské 

vlastnosti,  byly  již  zmíněny  v  předchoázející  části,  která  popisovala  fungování  a  význam 

personifikace. V realitě takových  veršů ovšem stromy skutečně poslouchají a pláčou, vítr mluví 

a dává rady a květina vydává bolestné vzdechy, čímž se tyto přírodní prvky stávají se aktivními 

účastníky, podobně jako živé osoby. Druh vztahu, o kterém pojednává poslední část této kapitoly, 

také užívá principu projekce, kdy mluvčí promítá vlastní psychické obsahy na okolí, na různé 

externí objekty a jiné osoby a přisuzuje jim takové vlastnosti, které samy o sobě nemají, ale které 

naopak charakterizují a odrážejí jeho vlastní prožívání. Způsob, jakým je principu projekce užito 

v  těchto  příkladech  je  ovšem odlišný.  Příkladem tohoto  mechanismu,  i  když pouze  v  rámci 

přirovnání, může být například již zmiňovaný pohled, který nemusí vyjadřovat pouze emoční 

stav dané osoby, ale může naopak posloužit  k vylíčení stavu jiného člověka.  V následujících 

verších jsou tmavé oči dívky přirovnány k duševnímu stavu jejího milého – utrpení, jenž (možná 

i kvůli nim) prožívá, je právě tak velké a temné: „Los ojos e mi morena/ Se paesen a mis males,/ 

Negros, como mis fatigas/ Grandes, como mis pesares.“111 

109  Cantes flamencos y cantares. p. 49, č. 2. “Bílé ovečky/ a zelená loučka/ Pastýř, jenž je pase/ umírá žalem.”
110 Las Letras del Cante Flamenco, p. 30.
111 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo) (1975) p. 144, č. 35. “Oči mé 



   Jak poznamenává García Lorca, texty flamenkových skladeb mají tendenci zaměřovat se 

na extrémní polohy lidské psychiky, ať už se jedná o nesnesitelné utrpení nebo euforické štěstí: 

Una de las características más notables de los textos del “cante jondo” consiste en la 

ausencia casi absoluta del “medio tono”. […] Los andaluces rara vez nos damos cuenta 

del “medio tono.” El andaluz o grita a las estrellas o besa el polvo rojizo de sus caminos. 

[…] Es pues el patetismo la característica más fuerte de nuestro “cante jondo”112

Emocionální  vypjatost  je  tedy  jednou  z  nejvýraznějších  a  nejnápadnějších  charakteristik 

flamenkových  textů.  Kladu si  otázku,  zda  je  ona  chybějící  střední  poloha  druhem umělecké 

stylizace nebo takový způsob líčení pouze věrně odráží vnímání světa a sebe sama tvůrců těchto 

skladeb? Je  nesnadné  na  takovou  otázku  definitivně  odpovědět,  ale  přinejmenším  díky 

perspektivě,  z  níž  jsou verše  podány a svoji  formou,  jež  budou předmětem rozboru  ve  třetí 

kapitole,  vzbuzují  dojem, že se  jedná o autentické líčení  vlastního prožívání,  které  je  ovšem 

nevyhnutelně  silně  subjektivní,  což  se  ve  vztahu  k  vnějšímu  světu  projevuje  právě  tím,  že 

vnímání mluvčího bývá zabarveno emocemi, jež jím zmítají, ale které má tendenci přisuzovat 

ostatním lidem a externím objektům. Velmi často se zde projevuje známý psychologický efekt, 

kdy šťastný či zamilovaný člověk vidí svět takzvaně skrze růžové brýle a trápí-li se, vidí vše 

černě.  Dobře  to  ilustruje  následující  trojverší,  které  pojednává  o  období  zamilovanosti,  kdy 

mluvčí registroval libé pocity nejen uvnitř sebe samého, ale všímal si také krásných věcí ve svém 

okolí: “Cuando yo te quise a ti,/ Se cuajaron los rosales/ E rosa e pitiminí.”113 Jeví se mi nicméně 

pravděpodobné, že se, spíše než o reálnou vzpomínku na rozkvetlé růžové keře, jedná o obraz 

jeho nitra, a tedy o pokus pomocí poetického obrazu vnějšího prostředí přiblížit posluchači pocit, 

jenž zakoušel;  k onomu milostnému vzplanutí  možná došlo v zimě, mohlo být nevlídno,  ale 

mluvčí na to období přesto vzpomíná jako na čas provoněný růžemi.    

Machadova sbírka je bohatá na podobné příklady, kde mluvčí svůj vnitřní stav promítá 

tmavovlásky/ se podobají mému neštěstí,/ černé jako moje trápení/ velké jako můj zármutek.”
112 “Federico García Lorca. Textes en prose tirés de l'oubli,” 311.
       “Jedním z nejpozoruhodnějších rysů cante jonda je téměř naprostá nepřítomnost “střední polohy” […] My Andalusané 

si zřídkakdy uvědomujeme „střední polohu“. Andalusan buďto křičí ke hvězdám,nebo líbá narudlý prach svých cest  
[…] Nejsilnějším rysem našeho cante jonda je tedy patetičnost.“

            Eseje: Sedm přednášek a jedna imprese, přel. M. Uličný, 27-28.
113 Cantes flamencos y cantares, 26: 4. „Když jsem byl do tebe zamilovaný/ keře růží byly obsypány/ drobnými růžičkami.



ven, na okolní svět a lidi v něm. Mnohé texty ukazují, jak milostné poblouznění vede člověka k 

tomu, že milovanou osobu nekriticky zbožňuje a ve své fantazii si ji  idealizuje až zbožšťuje. 

Mluvčí v nich adoruje nejen samotnou osobu, jež onen prudký cit vzbuzuje, ale taktéž vše, co ji 

obklopuje a jakýmkoliv způsobem s ní souvisí. Například o dni, kdy se daná osoba narodila, se 

mluví podobně, jako o dni narození nějakého významného světce, k němuž se vážou mýty, v 

nichž jeho příchod na svět doprovázejí četná, často i nadpřirozená,  znamení: vyzvánějí zvony, 

otevírají se hroby, procitají mrtví, rozkvétají květiny, zpívají slavíci, slunce se obléká do čistého 

šatu, v nebi se ten den pořádá taková veselice, že tančí i Ježíš Kristus, a kousek nebe spadne i 

dolů na zem: “Er día que tú nasistes/ Las campanas reoblaron,/ Las sepolturas s'abrieron,/ Los 

muertos  resusitaron.”114 “El  día  que  tú  nacistes/  Nacieron  todas  las  flores,/  Y en  la  pila  del 

bautismo/ Cantaron los ruiseñores.”115 “Er día que tú nasiste/ Er sol se bistió de limpio,/ Y hubo 

en er sielo una juerga/ Que bailó hasta Jesucristo.”116 “Er día que tú nasiste/ Se cayó un cachito e 

sielo,/ Y jasta que no te mueras/ No se tapa el abujero.”117 Předměty a lidé, jež zbožnovanou 

osobu obklopují mluvčí taktéž chová v nábožné úctě. Požehnán má být dům, kde dotyčná žije, i 

zedník,  který jej  postavil:  “Bendita sea tu casa/ Y l'arbañí que la jiso:/  Que por dentro'stá la 

gloria/ Y por fuera'r paraíso.”118 V blízkosti domu, kde milovaná bytost žije, se odhozené papírky 

zázračně promění v růže: “Ar pasar yo por tu puerta,/ Tiré un puñao e papeles;/ Se me gorbieron 

mosquetas.”119 Mluvčí v následující strofě pro změnu až fetišisticky obdivuje kamenné dláždění 

před domem, po němž dívka šlape: “Si yo supiera las pieras/ Que mi amor pisa en la caye,/ Las 

gorbiera der rebés,/  Que no las pisara naide.”120 Ovšem naprostým vrcholem je to,  když je  i 

dívčina matka vychválena až do nebes, protože se jedná snad o jediný vzácný příklad, kdy tchyně 

není ve flamenkových textech pouze terčem vtipů a nejsou jí adresovány nadávky: “La mare que 

114 Cantes flamencos y cantares, 66: 4. “V den tvého narození/ vyzváněly zvony/ otevíraly se hroby/ a mrtví procitali.”
115 Cantes flamencos y cantares, 46: 7. “V den tvého narození/ zrodily se všechny květiny/ a v křtitelnici/ zpívali slavíci.”
116 Cantes flamencos y cantares, 162: 1. “V den tvého narození/ se slunce odělo do nového hávu/ a v nebi byla taková 
veselice/ že tančil i Ježíš Kristus.”
117 Cantes flamencos y cantares, 163: 1. “Ten den, kdy ses narodila/ spadl na zem kousek nebe/ a do té doby než zemřeš/ se 
ten otvor nezacelí.”
118 Cantes flamencos y cantares, 66: 5. „Požehnán buď tvůj dům/ a zedník, jenž jej postavil/ protože uvnitř  se skrývá 
věčná sláva/ a zvenčí je rájem.”
119  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 55: 9. „Když jsem procházel 

kolem tvých dveří/ zahodil jsem hrst papírků/ proměnily se mi v růže.“
120 Cantes flamencos y cantares, 82: 8. „Kdybych poznal kameny,/ po kterých moje milá na ulici šlape,/ obrátil bych je 

vzhůru nohama/ aby po nich nešlapal nikdo jiný.“



te parió/ Se merece una corona,/ Y tú te mereses dos.”121 

Jak je vidět z uvedených případů, mluvčí tu nepopisuje reálnou ženu z masa a kostí, ale 

činí  si  z  milovanané osoby předmět uctívání,  jak je  explicitně  vyjádřeno slovy následujících 

veršů, kde mluvčí nakládá s podobenkou  zbožňované dívky jako se svatým obrázkem: “Tengo 

una estampa en er pecho;/ Cuando m’acuerdo e ti./ Saco la estampa y la beso.”122 K tomu často 

slouží  náboženské  obrazy  a  vyjádření,  která  se  podobají  zkazkám  o  životě  svatých,  jejich 

zázracích atd. Tento postup, který užívá obrazů s náboženskou tematikou jako součást přirovnání 

či nadsázky, často záměrně rouhavým způsobem, je ve flamenkových verších velmi častý, a to 

nikoliv  pouze  ve  spojení  s  erotickou láskou,  jako v  tomto případě.123 Nakonec  tato  záměrně 

přemrštěná vyjádření jasně ukazují, že ač mluvčí hovoří o dni, kdy se jeho milá narodila, o jejím 

domě, její matce nebo i o ní samotné, ve skutečnosti jeho exaltovaná slova prozrazují nejvíc 

právě  o  něm  samotném,  protože  posluchači  předkládají  obraz  duše  mluvčího,  který  je  tak 

absolutně pohlcen zamilovaností, že není schopen alespoň trochu objektivního pohledu. 

Takový silně subjektivní pohled, kterým si mluvčí přetváří všechny lidi, věci a události 

podle svého způsobu pohlížení na svět, je charakteristický i pro verše s jinou tematikou než je  

zamilovanost, jenž jsem použila jako názornou ukázku; stejně se mluvčí projevují také v depresi, 

nebo v záchvatu žárlivosti, tedy v různých emočně vypjatých chvílích, které podle García Lorcy 

tvoří jádro výpovědí flamenkových textů. 

V této kapitole jsem se snažila ukázat provázanost vnějšího a vnitřního světa v textech ze 

sbírky Antonia Machada y Álvareze. Ve všech třech popsaných typech takových vztahů líčení 

vnějšího  prostředí  odráží  duševní  hnutí  mluvčího,  třebaže  vždy  jiným  způsobem:  prostým 

zobrazením emoce pomocí fyziologických projevů, skrze chování personifikovaných přírodních 

prvků nebo  běžných předmětů,  které  lidskou  emoci  s  člověkem do různé  míry  sdílejí,  nebo 

pomocí toho, jak mluvčí vnější svět a osoby v něm vůbec vnímá ze svého subjektivního a značně 

deformovaného hlediska. Ve všech těchto typech vztahů se jeví vniřní svět tím, který má určující 

vliv na to, co se děje tam „venku“, když ne objektivně, přinejmenším ve vnímání mluvčího. Role, 

121 Cantes flamencos y cantares, 30: 6.  “Matka, jež tě porodila/ zasluhuje korunu/ a ty si zasloužíš dvě.” 
122 Cantes flamencos y cantares, 39: 2. “Nosím na krku medailonek/ když si na tebe vzpomenu/ vytáhnu jej a políbím.”
123 Viz například následující strofy: “Estoy pasando por ti/ Más penas y más trabajos,/ Que pasó Aquel que está arriba/ El  
tiempo que estuvo abajo.” (Cantes flamencos y cantares, 139: 2.) „Kvůli tobě podstupuji/ víc starostí a bolesti/ než ten co je 
nad námi/ když byl mezi lidmi.“ “Dises que soy mar gachó,/ Siendo yo más jitanyo/ Que las costiyas e Dios.” (Cantes  
flamencos y cantares, 26: 11.) „Říkás, že jsem zpropadený gadžo/ A přitom jsem lepší cikán/ než Boží žebro.“



kterou  hrají  popisy  vnějšího  prostředí  v  širokém  slova  smyslu,  který  zahrnuje  různé  typy 

prostředí (městské, vesnické i přírodní) včetně osob, které se v něm pohybují a předmětů, jimiž je 

zaplněno, spočívá v tom, že doprovází a odráží vnitřní hnutí člověka. Nenalezla jsem ani jediný 

popis  krajiny  (v  tomto  širokém  slova  smyslu)  který  by  stál  osamoceně,  vždy  se  nějakým 

způsobem  vztahuje  k  duševnímu  stavu  mluvčího.  Fakt,  že  vnější  prostředí  není  hlavním 

předmětem zájmu v těchto skladbách, které se soustředí téměř výlučně na lidské  problémy a 

vnitřní  svět,  a jsou tedy vlastně v jistém specifickém smyslu „zpěvem bez krajiny“ přestože 

mnohé její obrazy obsahují, je dovoluje v tomto ohledu přirovnat ke klasické řecké tragédii, jež 

se taktéž obejde bez kulis zobrazující vnější prostředí.124  

124  “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez  
(Demófilo), ” 178. 



Kapitola III -  Autobiografičnost

Předchozí  kapitola  ukázala,  že  celý  vnější  svět,  jenž  obklopuje  člověka,  je  v  coplas 

flamencas pojat především jako odraz jeho vnitřní zkušenosti. Tato kapitola si klade za cíl ukázat, 

jakými  dalšími způsoby se projevuje fakt,  že středobodem flamenkové poezie je subjektivní 

duševní realita. 

Demófilo, stejně jako později Ricardo Molina a Antonio Mairena, považoval osobní zkušenost za 

stěžejní téma flamekových textů. V předmluvě ke svému sborníku z roku 1881 říká, že tématy 

těchto veršů jsou téměř vždy osobní záležitosti, naopak téměř nikdy se jimi nestávají události 

celospolečenského či národního významu.125 Tomuto zaměření odpovídá forma, které je užito k 

vyjádření témat, o nichž verše vypovídají. 

Jedním z nejnápadnějších rysů této poezie je téměř výlučné užití perspektivy první osoby: 

až  na  vyjímky  jsou  verše  podávány  z  hlediska  anonymního,  lyrického  „já“126 Volba  takové 

perspektivy  se  jeví  jako zcela  automatická  v  případě  ryze  osobních  témat  jakými  jsou smrt, 

samota,  nepřítomnost  milované  osoby nebo ztráta  svobody,  která  tvoří  velkou  většinu  textů, 

nicméně také témata kolektivní, například sociální vyloučení či pronásledování určité skupiny 

lidí, jsou vždy líčena z pohledu jedince a vztažena k jeho konkrétní životní situaci.127 Tento rys 

vede José Monleóna k výroku, že flamenco je „tragédií v první osobě.“128 Líčení vycházející z 

individuální, niterné zkušenosti jedince také přibližuje coplas flamencas romantické poezii.129   

Není bez zajímavosti, že této individuální perspektivě odpovídá také hudební forma, jak 

tvrdí ve své studii Valerio Báez San José a Matilde Moreno Martínez: dá se totiž říci, že zpěvák 

stojí před publikem sám, neboť kytara a další případné nástroje jsou chápány jako doprovod, 

jehož úkolem je  pouze doplňovat zpěváka a vyplňovat pauzy mezi zpěvem. V tomto ohledu 

autoři  vidí  zásadní  rozdíl  mezi  flamenkem a  foklorními  formami,  protože  zatímco obyvatelé 

Aragonie,  Baskicka,  Galicie,  Kastilie  a  koneckonců  i  samotní  andalusané,  pokud se  nejedná 

právě  o  flamenkové  skladby,  zpívají  sborově,  přinejmenším  v  refrénech,  flamenco  je  vždy 

125 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 38-39.  
         “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez 

(Demófilo)” pozn. č.18. 
126  Las Letras del Cante Flamenco,  23.  
127  Las Letras del Cante Flamenco, 35.    
128 Pedro M. Piñero Ramírez, De la Canción de Amor Medieval a las Soleares (Sevilla:  Universidad de Sevilla, 2004) 581. 
129  Las Letras del Cante Flamenco, 118. 



interpretováno sólistou. Takové pojetí  akcentuje všudypřítomný pocit osamění,  odloučenosti a 

pohroužení do sebe, neboť flamenco je ve svém provedení „čirá samota.“130 

Jmenované  charakteristiky  flamenkových  veršů  jako  zaměření  na  osobní  témata  a 

perspektiva první  osoby logicky doplňuje další  prostředek, který s  předchozími úzce souvisí: 

jedná se o schopnost  pracovat se zdáním, že verše jsou zobrazením skutečných událostí, a že 

skrze ústa mluvčího promlouvají sami autoři, kteří s posluchači sdílejí své pocity a příběhy ze 

svého života. V takovém duchu se nese Demófilova poznámka ke strofě následujícího znění: „A 

este primo hermano mío/ Acábalo e queré/ Ya que a mí no m'has querío.“131 Antonio Machado y 

Álvarez  ve  svém  komentáři  naznačuje  možnost,  že  tato  copla  je  založena  na  skutečném 

příběhu.132 Také následující verše vidí jako líčení skutečné příhody: „Jerío e muerte,/ Caío en er 

suelo,/ Dios se lo pague a los sordaítos/ Que m'arrecogieron.“133 Demófilo ve svém komentáři 

ztotožňuje interpreta s oním zraněným, na poslední chvíli zachráněným vojákem, o němž text 

pojednává: “Puede asegurarse que esta copla, como otras muchas, conserva una página de la vida 

de  un  cantador;  parece  referirse  a  un  soldado.”134 Z  této  poznámky  také  vyplývá,  že  je 

přesvědčen,  že  takových  případů  existuje  ve  flamenkové  poezii  celá  řada.  Podle  formulace 

uvedených  komentářů  se  zdá,  že  se  jedná  o  Demófilovy  domněnky  a  úvahy,  o  jeho  vlastní 

chápání flamenkové poezie, nicméně je možné, že když materiál sbíral, tak mu o jeho původu 

pověděli lidé, od nichž jej získával, většinou samotní zpěváci, takže jeho tvrzení o tom, že mnohé 

texty  odrážejí  skutečné  události,  je  možná podloženo svědectvím právě  těchto  lidí.  Nicméně 

vzhledem k tomu, že se jedná o umělecké dílo, není podstatné jaký je skutečný původ těchto 

veršů, tedy zda hodnověrně vyprávějí příběh, jenž se ve skutečnosti stal přesně tímto způsobem a 

dané osobě, nebo zda jsou dílem umělcovy fantazie. Podstatné je, že se tyto texty snaží různými 

prostředky záměrně vytvářet dojem hodnověrnosti  a autobiografičnosti.  Ráda bych se v další 

části věnovala analýze a popisu těchto prostředků, efektu, jehož je tím docíleno a v neposlední 

řadě také tomu, jakou mají tyto prostředky v textu funkci, jakému účelu vlastně slouží. 

130  “Hombre, gitano y dolor en la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez 
(Demófilo),” 166.  

131 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 54: 5. “Tohoto mého bratrance/ 
přestaň milovat/ když jsi nechtěla mě.”  

132  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 54, pozn. č. 2.
133  “Smrtelně zraněn,/ upadl jsem na zem./ Pánbůh to oplať těm vojákům,/ kteří mne sebrali.” 
134  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), p. 175  pozn. č.2.
      „Můžete si ověřit, že tato copla, stejně jako mnoho jiných, v sobě uchovává část zpěvákova životního příběhu; jedná se 

pravděpodobně o vojáka.“



Na úvod  bych  ráda  předeslala,  že  texty,  jimiž  se  v  této  kapitole  budu  zabývat,  jsou 

poněkud odlišné od příkladů v předchozí kapitole,  kde byly hlavním předmětem zájmu verše 

vyjadřující  především určité  emoce lyrického subjektu.  Zde půjde  častěji  o  texty,  u  nichž je 

výraznější dějová složka, některé se dokonce podobají krátkému příběhu a mají tak o poznání 

méně lyrický charakter. 

Jedním z  prostředků,  které  navozují  pocit  autobiografičnosti  a  dojem,  že  se  jedná  o 

pravdivý popis reality, tak, jak se událost skutečně přihodila, je prosté explicitní vyjádření faktu, 

že se jedná o vlastní zkušenost, jako například v následující strofě: “Er queré quita er sentío:/ Lo 

igo por esperensia,/ Porque a mí ma suseío.”135 První verš představuje životní moudrost, k níž 

autor  došel,  že  láska  může  člověka  snadno  připravit  o  rozum.  Tento  obecně  formulovaný 

poznatek není ilustrován  žádným konkrétním příběhem, který by nám osvětlil, na základě jakých 

zkušeností, k němu mluvčí dospěl, nicméně je kladen značný důraz na to, že se jedná o vlastní, 

přímou zkušenost. Posluchač je o tom ujištěn dokonce dvakrát: mluvčí to říká proto, že s tím má 

zkušenost (“lo igo por esperensia”), neboť u něho k takovému pominutí smyslů již v minulosti 

došlo (“porque a mí ma suseío”). Další  podobné formulace nacházíme v těchto verších: “Lo 

tengo  esperimentao/  De lo  que  siempre  e  juío/  Un Dibé  m’ha  castigado.”136 “Te  casaste,  te 

enterrastes,/ Bien te lo esía yo,/ Que er que se casa se entierra/ Como a mí me susedió.”137 Mnohé 

coplas neobsahují explicitní formulaci, která by vyjadřovala, že se jedná o vlastní zkušenost, ale 

přesto je v nich toto sdělení implicitně přítomno. 

V  některých  případech  dokonce  mluvčí  zaštiťují  pravdivost  svého  výroku  přísahou: 

přivolávají na sebe trest, v případě, že by jejich slova nebyla pravdivé. V následujcím textu se 

mluvčí zaklíná, že pokud nemluví pravdu, ať je mu uštědřena rána dýkou: „Jasta el arma m´ha 

yegao /La rais e tu queré/Si no es berdá lo que digo/ Mala puñalá me den.“138 Stejně jako v 

ostatních  podobných  případech  se  jedná  o  hyperbolické  vyjádření  citu,  je  nicméně  nutné 

uvědomit  si,  že  síla  této  nadsázky  spočívá  v  tom,  že  přísaha  měla  v  kulturním  kontextu 

andaluských  cikánů  důležité  postavení,  neboť  plnila  funkci  záruky  při  soudních  jednáních 

135  Cantes flamencos y cantares, 23 : 1. “Láska člověka připraví o rozum./ Mluvím z vlastní zkušenosti/ protože se mi to 
přihodilo.”

136  Cantes flamencos y cantares, 173: 84.  „Mám to vyzkoušené./ Za to, od čeho jsem vždy utíkal/ mne Bůh potrestal.“
137  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 152: 63. “Vdala ses, pohřbila ses,/ 

Já jsem ti říkala,/ že kdo se vdá, pohřbí se/ tak, jak se to stalo mně.”
138  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 144: 33.  „Až do duše mi pronikl/ 

kořen tvojí lásky./ Jestli není pravda, co říkám/ ať mě uštědří ránu dýkou.“



probíhajících v rámci komunity, kde osobní čest byla jednou z nejvyšších hodnot.139 

Další  součástí  hry na autobiografičnost je to,  že mnohé coplas jsou formulovány jako 

vzpomínky na různé zásadní události, jež se odehrály v životě mluvčího. Na hodnověrnosti jim 

dodává  to, že jsou zasazeny do určitého konkrétního časového a prostorového rámce. Protože se 

jedná o  ukončený děj, na nějž mluvčí vzpomíná, odehrává se v minulosti, nikoliv, jako v tolika 

jiných případech, v lyrickém bezčasí, jenž neobsahuje časovou následnost. Také díky tomu, že se 

jedná o přelomové zážitky,  si  mluvčí  přesně vybavuje dobu,  kdy se odehrály.  Například pro 

mladíka,  jenž  je  mluvčím  v  následujích  verších  byla  důležitým  zážitkem  první  milostná 

zkušenost s jeho dívkou: “Día e Santiago,/ Ar ponerse er só,/ Logré mi gusto con mi compañera/ 

Solitis los dos.”140 Při vzpomínce na ni si detailně vybavuje okolnosti, tedy že k tomu došlo v den 

svátku svatého Jakuba, při západu slunce. Konkrétní časový údaj nalezneme také ve strofě, kde 

mluvčí vzpomíná na jiný významný den, který je pro něj spojen s tragickou událostí.  Během 

Velkém pátku mu zabili otce:  „Mataron a mi pare/ E mi corasón,/ Lo mataron en un biesnes 

santo/  Día  e  pasión.“141 Vzpomínky  mluvčího  se  vážou  nejen  k  určitému  času,  ale  také  ke 

konkrétnímu místu.  Následující  dva  texty  obsahují  vzpomínky  na  nemocniční  prostředí,  kde 

umírala matka mluvčího a místo, kde je pochovaná a kam na ni chodí vzpomínat: „En el hospitá,/  

A mano erecha,/ Ayí tenía la mare e mi arma/ La camita jecha.“142 “Ayá en Puerta e Tierra/ En  

aquer rincón/ Están güesos e la maresita/ Que a mí me parió.”143 Demófilo v poznámce k první 

jmenované  cople  vysvětluje,  že  u  cikánské  seguiriyi  je  tendence  vymezit  co  nejdůkladněji 

okolnosti toho, co je příčinou zpěvákovy bolesti, častým jevem.144 V některých případech se v 

textu objevuje také kombinace obou určení; posluchači je poskytnuta informace jak o čase, tak o 

prostoru, kde se ona událost, jež je pro mluvčího nějakým způsobem významná, odehrála.  V 

139 Javier, Fuentes Cañizares, “La maldición en el cante gitano tradicional,” Revista de Folklore,  vol. 31, núm. 352, pp. 4-
25, 2011  <http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2638> 15 May 2013. 

140 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo),  167:  49. “V den svátku svatého 
Jakuba/ při západu slunce,/ došla naplnění touha po mé milé./ Samotincí sami dva.”

141 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 179: 99. “Zabili mého otce/ 
kterého jsem nosil v srdci./ Zabili ho o Velkém pátku/  v den pašijí.”

142 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 170: 58. “V nemocnici/ po pravé 
ruce,/ tam měla moje matka/ ustlané svoje lůžko.”

143  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 160: 16.  “Tam u zemské brány/ v 
tamtom rohu/ leží kosti matičky,/ která mě porodila.”

144 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 170, pozn. č. 2. 
      I zde Machado y Álvarez identifikuje interpreta s mluvčím coply, proto parafrázuji jeho komentář způsobem, který 

zachovává toto pojetí. 

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2638


následujícím příkladě  mluvčí  apeluje  na  svoji  ženu,  aby  si  vzpomněla  na  ten  den,  kdy  mu, 

pravděpodobně  v  rámci  svatebního  obřadu,  před  křížem  přísahala,  že  ho  bude  milovat: 

„Acuérdate e aquer día/ Que elante e un crusifijo/ Jurastes que me querías.“145 V dalším případě 

mluvčí  vzpomíná  na  milostnou  schůzku  a  vybavuje  si  konkrétní  okamžik,  kdy  se  s  dívkou 

ukrýval pod mostem před zraky cizích lidí:  „Cuando ebajito er puente,/ Acuérdate que esías:/ 

'Espera que biene gente.'“146 Příjemná vzpomínka je  zachycena i  v následujcích verších:  „La 

noche  del  aguacero/  Me  tapaste  con  tu  capa/  Esquina  der  Mataero.“147 Mluvčí  si  vybavuje 

magické setkání během noční průtrže mračen, kdy ho objekt jeho touhy urchránil před nepřízní 

počasí tím, že ho ukryl pod svůj plášť a pamatuje si, že se to stalo na rohu jateční ulice. 

Hlavním účelem tohoto postupu je tedy pomocí vylíčení konkrétního místa a času vyvolat 

co nejživější dojem, který je vzpomínkou na nějakou situaci, jež se odehrála v životě mluvčího. 

Je zajímavé, že flamenkové texty velmi často užívají i zcela opačného postupu, kdy místo ani čas 

nejsou vymezeny nějakými definitivními termíny, a namísto toho je užito prostorové a časové 

deixe: jedná se o jakési věčné „tady“ a „teď“, může být vztáhnuto k jakémukoliv času a místu, 

kde  se  interpret  a  posluchači  právě  nachází.148 Příkladem  takového  relativního  vymezení 

časového a prostorového rámce je čtyřverší následujícího znění: “En er carro e los muertos/ Ayer 

pasó por aquí,/ Yebaba la mano fuera.../ Por eya la conosí.”149 Hlavním efektem tohoto postupu, 

který situuje obsah textu do přítomnosti nebo nedávné minulosti a zdějšího místa či jeho blízkého 

okolí, je to, že se posluchač může s obsahem textu identifikovat snáze, než kdyby se jednalo o 

mnoho let starou příhodu, která se udála na nějakém vzdáleném místě, a proto v něm vyvolá 

silnější emocionální reakci. Vždyť smutek mluvčího je ještě úplně čerstvý! Vždyť to bylo právě 

na tomto místě a předešlý den, kdy tudy táhli pohřební vůz, který vezl tělo ženy, již mluvčí dobře 

znal. 

Vyjádření konkrétní životní zkušenosti  hraje důležitou roli  také v textech,  které slouží 

145 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo),  53: 3. „Vzpomeň si na ten den/ 
kdy jsi před křížem/ přísahala, že mě budeš milovat.“
146 Cantes flamencos  recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo),  66: 72. „Tenkrát pod mostem./ 
Vzpomeň si, jak jsi říkala/ 'Počkej, někdo jde.'“
147 Cantes flamencos  recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo),  84: 170. „Tenkrát v noci jak 
pršelo/ Ukryl jsi mne pod svůj plášť/ na rohu Jateční.“
148 Kromě časových a prostorových adverbií se deixe v takových verších uplatňuje také v deiktických ukazovacích 

zájmenech (např. tento, onen).  Jan Mukařovský, Studie z poetiky (Praha: Odeon, 1982) 213.  
149  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 143: 28.  “Z pohřebního vozu,/ 

který tudy včera projížděl/ vyčnívala ruka..../ Podle té jsem ji poznal.” 



nejen jako určité svědectví o vlastním životě, tak jako všechny ostatní coply, ale které užívají 

tohoto  svědectví  k  tomu,  aby  ostatním  předaly  užitečné  rady  a  doporučení  jak  se  chovat 

podložené  vlastními   zkušenostmi.  Pro  takový  účel  je  charakteristický  poučující,  někdy  až 

mentorský, tón. 

Prvním ze způsobů, jakým jsou doporučení předávána, je nepřímo, jako rady které mluvčí 

sám obdržel, osvědčily se mu, a proto je nyní předává dále. Typicky je postavou, která udílí rady 

do života, matka, jež tak svým dětem předává společností uznávané hodnoty. Následující verše 

například pojednávají o matčině varování, které mělo ochránit mladou dívku před chlapci, kteří 

by chtěli zneužít její nezkušenosti a důvěřivosti: “Mi mare me lo esía:/ No te fies e chabales,/ 

Que tienen malas partías.”150 Jedná o  konfrontaci obecné rady s vlastní zkušeností, jež vedla k 

potvrzení její pravidvosti. První verš totiž napovídá, že se jedná o výpověď dívky či ženy, která 

matčinu  radu ignorovala  a  nyní  je   nucena nést  následky.  Proto  se  chce  nyní  svěřit  s  touto 

nepříjemnou  životní  zkušeností  a  zároveň  varovat  mladá  děvčata,  aby  se  nedopustila  stejné 

chyby. 

Jinou  možností,  jak  předávat  rady  a  ověřené  poznatky,  jsou  obecněji  formulovaná 

doporučení, a proto jsou do textů zakomponována mnohá známá přísloví, pořekadla, rčení, úsloví 

a další zdroje lidové moudrosti,  které jsou důležitou součástí ústní tradice.  Příkladů takových 

veršů nalezneme v Machadově sborníku nespočet, jak ukazuje následující výběr: “Tu mare no ha 

sío güena;/ Tú tampoco lo serás;/ De mar trigo, mala harina;/ De mala harina, mar pan.”151 “Ime 

con quien andas/ Te iré quien eres;/ Como tú anda con malas personas/ Malito tú eres.”152 „Ya no 

puede ser el cuervo/ más negro que son las alas/ Ya no pueden ser mis penas/ Más grandes que 

las pasadas.“153 “¡Probe der que se ba lejos,/ Que naide s’acuerda d’é!/ Porque’r corasón orbía/  

Cuando los ojos no ben.”154 „No te pongas colorá;/ Que en er mejó paño cae/ Una mancha sin 

150 Cantes flamencos  recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo),  174: 84.  „Moje matka mi to 
říkala:/ Nevěř chlapcům/ protože mívají nekalé úmysly.“
151 Cantes flamencos y cantares, 85: 7. „Tvoje matka nebyla dobrá,/ ty také asi nejsi/ Ze špatného obilí, špatná mouka./ Ze 

špatné mouky, špatný chléb.”
152 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 175: 80. „Řekni mi, kdo jsou tvoji 
přátelé/ a já ti řeknu, jaký jsi./ Protože se přátelíš se špatnými lidmi/ sám jsi špatný.“
153 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 100, copla uvedena v pozn. č. 2 

“Havran nemůže být/ černější než jeho křídla./ Má trápení už nemohou/ být větší než ta minulá.”
154  Cantes flamencos y cantares, 64: 9 “Chudák, kdo odchází daleko,/ protože si na něj nikdo nevzpomene./ Sejde z očí,/ 

sejde z mysli.” 



pensá.“155 Texty neobsahují přísloví vždy pouze v jejich zavedené formě, ale například podle 

potřeby přehazují pořadí jednotlivých částí: “Quiero gosar de mi tiempo,/ Supuesto qu’ahora me 

bale;/ Porque’r día de mañana,/ no lo ha bisto naide.”156 “Pierde el perro y pierde el pan/ Quien  

da pan a perro ajeno;/ Yo no te he dao a ti el pan,/ Pa no perdé más que el perro.”157 Nalezneme i 

jiné drobné odchylky od standardní podoby, například:  “De lejiyos que te bea/ Me s’alegra er 

corasón;/ Donde se jiso candela,/ Siempre senisa queó.”158 Některé strofy se známými příslovími 

nakládají docela volně, což je případ následujícího textu, kdy mluvčí pořekadlo „cría cuervos y te 

sacarán los ojos“ převypráví do podoby příběhu: “Yo crié un cuerbo chiquito,/ Con intensión que 

bolara;/ Pero luego me sacó/ Los ojitos e la cara.”159 I další copla na rčení „torres más altas han 

caído“ pouze odkazuje místo toho, aby jej celé reprodukovala: “Anda be y dile a tu mare,/ Si me 

despresia por probe,/ Qu’er mundo da muchas güertas/ Y ayer se cayó una torre.”160 Zároveň je 

citovaná  copla  příkladem  textu,  jenž  kumuluje  více  přísloví  a  pořekadel  s  podobným nebo 

příbuzným významem do jedné strofy, což platí také o následujících verších: “En este mundo 

reondo/  Quien  mar  anda  mar  acaba;/  Y  en  casa  der  jabonero/  Er  que  no  cae,  resbala.”161 

“Desirme a mí que te orbíe,/ Es predicá en desierto,/ Machacá en jierro frío,/ Y platicá con los  

muertos.”162 

Přestože tyto verše využívají přísloví, tedy jakýchsi obecných pouček o životě a o tom, 

jak se v určitých situacích zachovat, vždy tak činí ve spojitosti s určitou konkrétní situací. Mluvčí 

neproklamuje pouze jakési osamoceně stojící, abstraktní rady vytržené z kontextu. V situaci, ve 

které se nachází, nebo nacházel, nabízejí tato moudra východisko, řešení nebo možnost, jak ji 

pojímat,  vyrovnat se s  ní  a poučit  se pro příště,  někdy se jedná pouze o obecné pozorování, 

155  Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 91: 199. “Nemusíš se červenat./ I 
ten nejlepší kus látky/ se někdy nedopatřením potřísní.”

156  Cantes flamencos y cantares, 76: 3. “Chci využít svůj čas/ protože teď mi na něm záleží/ Protože zítřejší den/ ještě 
nikdy nikdo nespatřil.”

157 Cantes flamencos y cantares, 84, 4. „Ztratí psa a ztratí chléb/ kdo dává chléb cizímu psu./ Nedal jsem ti chléb/ abych 
neztratil víc než psa.“
158  Cantes flamencos y cantares,  85: 4. „Když tě i jen zdálky zahlédnu/ mé srdce se zaraduje./ Kde jednou hořel oheň/ 

vždycky zbyde popel.“
159  Cantes flamencos y cantares, 65: 1. „Vychoval jsem malého krkavce,/ chtěl jsem, aby létal./ Ale on mě vykloval/ oči z 

hlavy.“
160 Cantes flamencos y cantares, 85: 2. „Běž a řekni své matce/ že jestli mnou pohrdá, protože jsem chudý/ že v životě 

dochází k různým zvratům/ a včera se zbortila jedna věž.”
161  Cantes flamencos y cantares, 64: 4. “V tomto světě/ kdo špatně začne, špatně skončí/ A v domě mydláře/ kdo 

neupadne, klopýtne.”
162 Cantes flamencos y cantares, 91: 1. “Říkat mi, ať na tebe zapomenu/ je jak kázat v pustině/ házet hrách na stěnu/ a 

vyprávět si s mrtvými.”



vztáhnuté k jeho momentální situaci. 

Pro úplnost je třeba zmínit ještě již zlidovělé citáty z  Bible. Jedná se pouze o kratičké 

úryvky, například výsek z Otčenáše,  který se objevuje v následující  strofě:  “En la  cara ni  te 

conosco/ Que me quieres orbiar;/ En el Padre nuestro dise:/  “Jágase tu voluntá.”163 Podobnou 

odevzdanost vyjadřuje také známý citát z knihy Jób v následujících verších: “¿Qué quieres que 

yo no le jaga/ Lo que remedio no tiene?.../ Aguanta como yo aguanto/ Y benga lo que biniere.”164 

Také  tato  moudra  nabádají  k  určitému  životnímu  postoji  a  způsobu  jednání  v  nastíněných 

situacích. 

Domnívám se, že v andaluských lidových vrstvách, jejichž produktem jsou flamenkové 

texty, kde děti neprocházely formálním vzděláním a celková negramotnost nedovolovala čerpat 

informace z knih, přebíraly texty flamenkovývch písní také funkci informativní a výchovnou. 

Pomocí zpěvu interpreti předávali publiku nejen mnohé praktické rady do života, ale také zásadní 

hodnoty  a  formovali  tak posluchače  také morálně  a  eticky.  Životní  filozofie,  jež  je  v  těchto 

textech obsažena se velmi podobá té, kterou nacházíme v lidových žánrech: mezi nejdůležitějsí 

hodnoty a postoje patří emoční stálost a neměnnost, rodinná soudržnost, důraz na pravdivost ale 

také nedůvěra ve společnost.165 

Při sdílení vlastních zkušeností nebo udílení rad se mluvčí obrací k druhé osobě,  takže 

tyto  verše  obsahují  prvek  dialogičnosti.  Dialogický  charakter  těchto  textů  neimplikuje  nutně 

požadavek, aby druhá strana nějakým způsobem odpovídala, často se jedná o monolog vedený 

směrem k druhému člověku, jehož má mluvčí při promluvě na mysli. To je zřetelné zejména u 

veršů, které obsahují oslovení člověka, ke kterému mluvčí promlouvá, přičemž typické jsou ve 

flamenkových textech zejména oslovení „mare“ (často také jako součást slovních spojení „mare e 

mi arma/ e mis entrañas“ a podobnách), „gitana/o“, „compañera/o“, „serrana“, „chiquiya“, ale i 

mnohá další. Příkladem, kde mluvčí promlouvá směrem ke své dívce, je například následující 

strofa: „Compañera, si me muero,/ La casiya e los locos/ Ha e sé tu paraeo.“166 Mnohé strofy se 

ovšem spokojí s implicitním náznakem druhé osoby, s oním anonymním „ty“, k němuž mluvčí 

163 Cantes flamencos y cantares, 91: 3. “Ve tváři tě ani nepoznávám/ protože na mě chceš zapomenout/ V Otčenáši se 
praví:/ “Buď vůle tvá””

164  Cantes flamencos y cantares, 76: 4. “Co chceš, abych učinil,/ když se nedá dělat nic...?/ Vydrž, tak jako já se držím/ Ať 
přijde, co má.”

165 Las Letras del Cante Flamenco. 102, 105. 
166 Cantes flamencos y cantares, 25: 9. “Má přítelkyně, jestli zemřu,/ blázinec/ se stane tvým útočištěm.”



promlouvá, a které se po formální stránce projevuje pouze užitými slovesnými tvary a zájmeny. 

Takový je případ následujícího textu, který o dané osobě nic bližšího nenaznačuje, kromě toho, 

že ji mluvčí vždy bude milovat: „Cuando yo me esté muriendo,/ Arrímate tú a mi cama,/ Que 

siempre t’estoy queriendo.“167

Příkladem fragmentu rozhovoru, kde se verbálně projeví druhá osoba, je již zmiňovaná 

copla, která vzpomíná rozhovor mezi milenci: “Cuando ebajito er puente,/ Acuérdate que esías:/ 

“Espera,  que  biene  gente.”168 V následujících  verších  promlouvá na  smrt  nemocná matka,  k 

mladšímu synovi: „Me ijo mi mare/ Antes e morí;/ Ahí te quea tu hermana la grande/ Que mire  

por tí.“169 Naopak v dalším případě je to sám mluvčí, kdo hovoří, když se své milé podezřívavě 

vyptává s kým se ukryla před nočním lijákem, že si nezmáčela vlasy: “La noche de aguacero/ 

Dime: ¿con quién te tapaste/ Que no te mojaste el pelo?”170  

Mluvčí se ale neobrací pouze na svého partnera, jenž je, tak jako on, součástí básnické 

reality, ale promlouvá také k posluchači. Jemu jsou ve skutečnosti směřovány osobní výpovědi, 

rady a doporučení, jeho nechává naslouchat svým rozhovorům. Dialogem v tomto smyslu jsou 

tedy všechny flamenkové texty.  Jejich  výhodou oproti  klasickým literárním textům je  to,  že 

coplas flamencas existují, ve svém původním smyslu, právě jen když jsou zpívány a kontakt či 

dialog, který přitom probíhá mezi zpěvákem a publikem, je přeci jenom jiný, snad živější nebo 

obohacený o jistý specifický a nenahraditelný prvek, než je tomu v případě textu „uzamčeného“ v 

knize. V tomto sdílení a obracení se k posluchači se projevuje sociální rozměr flamenca, jehož 

texty se téměř bez vyjímky koncentrují na vnitřní svět jedince. Cristina Cruces Roldán ve své 

knize  Antropología y Flamenco: Más Allá de Música (II) popisuje a odlišuje tyto dvě roviny 

následujícím  způsobem:  flamenco  jako  umělecký  žánr,  který  se  vyznačuje  velkou  dávkou 

individualismu, jak při samotné tvorbě, tak během konečného ztvárnění a flamenco jako součást 

lidové praxe, jenž je zkušeností sdílené ve skupině lidí, jejíž ideologii texty reflektují.171 

167 Cantes flamencos y cantares, 24: 11. “Až budu umírat,/ přijď k mé posteli,/ protože tě vždy budu milovat.”
168 Cantes flamencos  recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 66: 72. „Tenkrát pod mostem./ 
Vzpomeň si, jak jsi říkala/ „Počkej, někdo jde.““
169 Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demofilo), 178:  94. “Moje matka mi řekla/ 

těsně před smrtí/ Zůstane tu s tebou tvoje velká sestra/ ať se o tebe postará.
170 Cantes flamencos y cantares, 36: 7. „Tu noc jak se strhl liják./ Řekni mi: s kým ses schovala/ že sis nenamočila vlasy?”
171 Cristina Cruces Roldán, Antropología y Flamenco: Más Allá de Música (II) (Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía, 

2003) 28. 



Závěr

Závěrem bych chtěla stručně shrnout nejdůležitější poznatky, ke kterým jsem během své 

analýzy flamenkových textů ze sborníků Antonia Machada y Álvareze dospěla. První kapitola, 

jež  se  zabývá  výrazovou  sevřeností  ukazuje,  že  tato  charakteristika  je  determinována  již 

samotnou podobou coplas  flamencas,  neboť tyto krátké  poetické  útvary  lyrického charakteru 

sestávají pouze z několika málo veršů. Aby mohly na tak malém prostoru vyjádřit intenzivní 

citové hnutí, je potřeba, aby jejich jazyk byl co nejstručnější a nejvýstižnější. Přesto, že jazyk 

coplas skýtá pouze limitovaný rejstřík vyjadřovacích prostředků, tyto verše s nimi umí velmi 

efektivně  pracovat.  Základním  rysem  jazyka  je  tedy  jeho  jednoduchost  a  přirozenost;  z 

lingvistického hlediska by se dal  popsat  pomocí  morfosyntaktických charakteristik  andaluské 

jazykové  varianty.  Lexikum  kombinuje  španělské/  andaluské  výrazy  se  slovy  z  caló.  Tyto 

charakteristiky  vychází  ze  sociolingvistického  kontextu,  ve  kterém  flamenco  vzniklo;  je 

produktem prostředí prostředí nižších společenských vrstev a marginalizovaných, či vyloučených 

sociálních skupin, do kterých patřili zejména andaluští cikáni.    

Protože  cílem  těchto  veršů  je  nejčastěji  snaha  o  vyjádření  určité  emoce  a  hloubka 

vyjádření  je  tím větší,  čím  sevřenější  daná  strofa  je,  tento  výrazový  minimalismus  je  často 

důvodem, proč mnohé zůstane nevysloveno. Vynechány nejsou jenom nedůležité popisné detaily, 

ale  často i  zcela  zásadní  informace.  Takový postup vyžaduje aktivní  roli  posluchače,  jenž je 

nucen doplňovat si chybějící informace a dosazovat si tak do veršů vlastní představy. Fakt, že 

některé zásadní údaje chybí a verše tedy mají fragmentární charakter, neznamená, že by byly 

nedovyvinuté.  Naopak,  jejich krása a  působivost  spočívá často právě v tom, co není  řečeno. 

Důvodem je to, že je takovým způsobem možno dosáhnout silnějšího účinku sdělení. Pokud se 

mluvčí vyhne konkrétnímu vyjádření, může to být například proto, že se dotkl nějakého tabu a 

posluchačova fantazie pak má šanci pracovat naplno, a efekt se tak znásobí. Jiným důvodem, 

proč vynechání nějaké informace způsobuje to, že copla je ve výsledku působivější, je to, že se 

posluchačovana pozornost přesune ke sdílené emoci, na kterou se může plně soustředit, protože 

není  rozptylován  ničím  jiným.  V některých  případech  verše  kromě  vylíčení  dané  emoce  už 

neobsahují nic dalšího, co by posluchači naznačilo, co onu emoci vyvolalo. Takovým naprostým 



odtržením od svého kontextu se toto lyrické vyjádření stává zcela univerzálním. 

 Nejcharakterističtější  emocí  je  ve  flamenkových  verších  smutek  a  utrpení,  které  není 

nějakým přechodným stavem bolesti, ale spíše celkovým životním pocitem, a které se projevuje 

odevzdaností  až  fatalismem.  Flamenco v  tomto případě  funguje  jako nástroj,  jímž je  možno 

bolest transformovat, povýšit ji na umělecké téma, na této úrovni ji znovu prožít a dosáhnout tak 

katarze. Aby taková vnitřní očista proběhla, není třeba do detailu vysvětlovat okolnosti,  které 

bolest způsobily, ale hlavně ji co nejpřesněji a nejautentičtěji vylíčit. 

Druhá kapitola navazuje na tvrzení o maximální výrazové sevřenosti coply, kde vše, co je 

vyřčené, má zásadní důležitost. Protože centrem flamenkové poezie je člověk a jeho vnitřní svět, 

snaží se tato kapitola zjistit, jakou funkci v ní hrají obrazy vnějšího prostředí. Odpovědí je to, že 

vnější krajina funguje jako zrcadlo, v němž se odráží krajina vnitřní – lidské emoce, city, pocity a 

myšlenky. Výrok Garcíi Lorcy, že se jedná o zpěv bez krajiny chápu v tom smyslu, že přestože se 

v textech kulisy krajiny objevují,  ve skutečnosti  mají  relevanci  pouze ve vztahu k prožívání 

člověka, a tedy, jako by tam samy za sebe ani nebyly. Jedinou skutečnou realitou je ta vnitřní, jež 

je naprosto subjektivní.  

Vztahy mezi vnitřním a vnějším světem, na kterých tato svá tvrzení ilustruji, mohou být 

rozděleny do tří skupin. Prvním vztahem je prosté znázornění emocionálního stavu jedince ve 

vnějším světě pomocí tělesných projevů, který daný duševní stav běžně doprovázejí. Tyto detaily 

často odkrývají vnitřní rozpoložení člověka která se, neúspěšně, snaží před světem skrýt. Druhým 

typem takové exteriorizace je to, když lidské emoce pronikají za hranice vnitřního světa do světa 

vnějšího a tam se projevují, například tak, že objekty v blízkosti člověka jsou deformovány, a to 

pouze silou emoce, kterou pociťuje, například bolesti. Tak silná emoce umí dokonce i pohnout 

neživou přírodou, která je v tomto případě ale spíše oživena: personifiukované přírodní elementy 

cítí s nešťastným člověkem, pláčou a utěšují ho. Třetím typem vztahu je případ, kdy se vnější 

svět  stává  součástí  vnitřního  světa  člověka  a  jeho  náhled  na  něj  je  tak  zcela  deformovaný. 

Vnímání  mluvčího  je  silně  zabarveno  jeho  emocemi,  ale  on  je  má  tendenci  přisuzovat  tyto 

vlastnosti vnějším objektům nebo lidem. Typickým příkladem je to, když čerstvě zamilovaný 

člověk nepohlíží na objekt svého zájmu ani trochu realisticky, ale zcela si jej idealizuje. A nejen 

jeho, dokonalé je i vše, co milovanou osobu obklopuje a jakkoliv se jí týká. Hyperboly, které 

vyjadřují toto vnímání vnějšího světa často používají obrazy s náboženskou tematikou právě ve 



spojení s erotickou láskou. Ač tedy mluvčí mluví o své dívce,  o domě, kde žije nebo jiných 

věcech náležejících do sféry externí reality, ve skutečnosti tyto verše skrze tyto přehnané popisy 

nabízejí pohled do jeho nitra, které je celé prostoupeno příjemným stavem zamilovanosti. 

       Druhá kapitola tedy ukázala, že středobodem  flamenkové poezie je subjektivní duševní 

realita a kapitola třetí analyzuje, jakými dalšími způsoby se tento fakt v textech projevuje. Osobní 

zkušenost je stěžejním tématem těchto textů, a tomu odpovídá i způsob podání z perspektivy 

první  osoby.  Velmi  důležitým  aspektem  je  schopnost  vytvářet  zdání  autobiografičnosti. 

Prostředky navozujícími tento dojem je explicitní vyjádření faktu, že se jedná o vlastní zkušenost, 

jenž  může  být  podpořeno  dokonce  i  přísahou  a  to,  že  mnohé  strofy  jsou  formulovány  jako 

vzpomínky.  Na hodnověrnosti  těmto vzpomínkám na přelomové,  či  jinak  důležité,  okamžiky 

dodává to, že jsou zasazeny do určitého konkrétního časového a prostorového rámce. 

Vyjádření konkrétní životní zkušenosti jsou nejen určitým svědectvím ale mohou mít i 

jinou zásadní funkci: obrací se k druhým a předávají jim svoji zkušenost a společně s tím často i  

rady či doporučení do života. Často jsou proto součástí coplas různá přísloví a pořekadla, jenž 

patří odnepaměti k důležitým prvkům ústní tradice. Zde ovšem mají silnější efekt, neboť nejsou 

vytržena z kontextu, ale vždy uváděna ve spojitosti s nějakou konkrétní životní situací mluvčího. 

Nabízejí z ní východisko či alespoň radu, jak se k ní postavit a vyrovnat se s ní. Coplas flamencas 

mají tedy přes to, že se jedná o vyjádření ryze subjektivní povahy o vlatsní zkušenosti, funkci 

výchovnou:  předávají  hodnoty  uznávané  společností  a  formují  posluchače  morálně.  To  je 

projevem sociálního rozměru flamenca, protože byť se jedná o naprosto subjektivní výpovědi 

jsou také součástí dialogu s druhými lidmi.

 



Resumen

El  tema  del  presente  trabajo  son  las  coplas  flamencas  recogidas  por  el  escritor, 

antropólogo  y  folclorista español Antonio  Machado  y  Álvarez,  conocido  también  por  su 

seudónimo  de  “Demófilo”,  en  las  obras  Colección  de  Cantes  Flamencos (1881)  y  Cantes  

Flamencos y Cantares (1887). Estas colecciones   comprenden unas de las letras más conocidas y 

originales del cante flamenco, que han sido interpretadas hasta nuestros días y estudiados por los 

flamencólogos.

La introducción delimita el objeto de estudio e introduce los conceptos fundamentales 

acerca de las letras del cante flamenco, en particular proporciona la definición del término “copla 

flamenca” y sus funciones esenciales.

La  copla  flamenca  es  una  forma  poética  que  comprende unos  pocos  versos,  más 

habitualmente tres o cuatro. Coplas sirven como segmentos de los cuales se forma la pieza entera. 

No se trata, sin embargo de una composición fija, porque el intérprete – el “cantaor” elige las 

coplas y las ordena según su gusto a la vez de su ejecución. El cante flamenco es, por lo tanto, un 

género artístico que muestra un nivel alto de improvisación y variabilidad.  La copla no sólo 

refiere a la letra, sino también a su vocación musical; los dos son componentes inseparables, ya 

que nacen juntos. De hecho, otra función importante de la copla es que el texto sirve como el  

apoyo de la memoria a la hora de cantar. 

La aportación de Machado y Álvarez no se limita a recoger y ordenar las letras;  tras 

planteamiento de las preguntas esenciales sobre el carácter de los cantes flamencos, crea la base 

para el estudio teórico del flamenco, o sea flamencología. Examina entonces la relación entre el 

flamenco y el folclore andaluz y afirma que el flamenco no pertenece al folclore, aunque los dos 

comparten ciertos rasgos, por ejemplo el hecho de que se divulguen por medio de la tradición 

oral. Reflexiona también sobre la relación entre los términos flamenco y gitano y concluye que 

aunque el flamenco tiene su orígen en cantos primitivos gitanos, se trata de un género mixto, que 

nació de la conexión de influencias andaluzas y gitanas. También se preocupa por la pureza del 

estilo y critica la degeneración en que han caído los cantes originales en los cafés cantantes. 

El  primer  capítulo  se  centra  en  el  análisis  de  la  cualidad  fundamental  de  la  copla 

flamenca:  su  capacidad  de  transmitir  lo  máximo  con  lo  mínimo,  puesto  que  su  forma  está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor


determinada  por  el   espacio  de  unos  tres  o  cuatro  versos.  El  principio  de  simplicidad  se 

manifiesta en todas las niveles de las letras flamencas: desde el lenguaje natural sin adornos, que 

puede describirse con características morfosintácticas de la modalidad lingüística andaluza y el 

léxico  que  combina  términos  españoles/andaluces  con  los  del  caló,  el  lenguaje  de  gitanos 

españoles,  hasta  la  expresión  del  contenido  que  se  caracteriza  por  la  máxima  brevedad  y 

concisión.

La forma de la copla flamenca está estrechamente vinculada con el contexto sociocultural 

en  el  cual  fue  creada:  su  lenguaje  reflecta  el  lenguaje  de  las  clases  populares  y  el  grupo 

marginalizado  en  el  cual   pertenecían  los  gitanos.  Es  además  influida  por  las  limitaciones 

fisiológicas de los cantaores, porque es posible cantar solamente una sección corta en un instante. 

También la afectan las exigencias de los diversos estilos – palos flamencos. 

La brevedad y la concisón de la forma causan que mucho queda omitido, no solamente 

detalles descriptivos, sino hasta la información esencial. Este procedimiento exige el papel activo 

del lector/oyente, quien no sólo “lee” el texto a su manera, sino que es necesario que llene los 

espacios en blanco con sus propias ideas, y así, a consecuencia, puede identificarse mejor con el 

texto,  

Este carácter fragmentario no implica, sin embargo, una falta o una insuficencia; por lo 

contrario, lo que las coplas callan aumenta, en cierto sentido, su valor e intensifica su efecto. La 

intensificación del efecto emocional como la consecuencia de omisión de cierta información se 

produce  por  ejemplo  en  el  caso  de  versos  que  refieren  a  un  tabú,  o  algo  que  no  debe  ser 

pronunciado, pero que suscita la imaginación del lector. También el efecto de una amenaza o 

maldición sin el contexto de la acciones que las provocó parece como un mal injustificado con 

que no podemos relacionarse y por lo tanto tiene un efecto más fuerte. 

Muchos versos de carácter lírico no contienen más que una expresión del sentimiento y 

como nada en ellos indica cuál fue la causa que lo provocó, la atención del lector, no distraída o 

dividida, se centra en la misma expresión del sentimiento, su hondura y el efecto emocional que 

en él se produce. Igual efecto, aunque en menor medida, se produce cuando las circunstancias se 

describen sólo en términos generales. 

El sentimiento más característico de la poesía flamenca es la pena; más que una sensación 

pasajera se trata de una expresión del sentimiento trágico de la vida. Es una postura ante la vida 



que encuentra su expresión en el fatalismo y la resignación total. El flamenco sirve como punto 

de partida para transformar el dolor en un tema del arte y abre paso a la catársis. Para que se 

cumpla esta función no es necesario enumerar las circunstancias que provocaron dicho estado 

emocional, sino expresarlo con la máxima exactitud. 

Como muestra el primer capítulo, el minimalismo de las coplas flamencas  no permite que 

contengan algo prescindible y esto también refiere a las descripciones del mundo exterior, sea el 

paisaje natural, rural o el ambiente urbano. Los imágenes del mundo exterior funcionan como el 

espejo del mundo interior del hablante porque reflejan sus sentimientos. 

Como observa Federico García Lorca es un canto sin paisaje, no porque prescinda del 

entorno físico  completamente, pero porque está concentrado en el hombre y su mundo interior y 

los imágenes del paisaje sólo le sirven para hablar sobre éste, siendo su reflección efectivamente. 

La única realidad en la copla es la realidad subjectiva. 

Con fin de verificar esta tesis, el segundo capítulo analiza diferentes tipos de relación 

entre lo interior y lo exterior. El primer tipo es una simple representación del estado emocional 

por ciertos detalles físicos, como el cambio del color en la cara, color amarilla y la presencia de 

ojeras y otros parecidos.  Estos indicios a menudo revelan el estado emocional del individuo 

contra su voluntad por hacerlo visible en la realidad exterior. El segundo tipo se manifiesta en la 

capacidad de los sentimientos a traspasar los límites del mundo interior, salir del ello y tomar 

efecto en la realidad exterior. Su intesidad   causa la deformación física de los objetos alrededor 

de la persona cuál experimenta dichos sentimientos tan fuertes y en algunas ocasiones hasta llega 

a conmover a la naturaleza. El tercer tipo de relación consiste en proyectar las emociones propias 

del sujeto a los objetos externos y las personas a su alrededor. Así, aunque el hablante describa un 

paisaje, un objeto o una persona, esta descripción refiere más a él y su modo de sentir que a los 

objetos. 

En  la  poesía  flamenca  todo  gira  alrededor  del  mundo  interior  del  hombre  según  ha 

mostrado el segundo capítulo. El tercer capítulo explora otros aspectos en los cuales se manifiesta 

esta tendencia a colocar la experiencia subjetiva en el centro del universo de la copla flamenca.  

Expreriencias personales suponen la perspectiva de primera persona, ubicua en los textos de los 

cantes flamencos. Otros procedimientos que dotan los textos de aire autobiográfico incluyen la 

declaración explícita de que se trata de la experiencia propia del hablante, reforzada por medio 



del juramiento en algunos ocasiones y la presentación de varios acontecimientos como memorias 

propias, ligadas a  contextos temporales y espaciales específicos.

El propósito de presentar las experiencias personales no consiste sólo en el simple hecho 

de exponerlas al  público.  Pueden convertirse en el  ejemplo de la actitud hacia  una situación 

concreta  y  ofrecer  un  consejo  o  una  recomendación  para  los  demás.   Por  lo  tanto  muchos 

refránes, proverbios y frases hechas que pertencen a la tradición oral forman parte de las letras, 

pero  siempre  dentro  del  contexto  de  una  situación  concreta.  La  copla  flamenca  entonces 

desempeña el papel educativo y formativo, transmite los valores de la sociedad y su código moral 

y pasa así del nivel individual al colectivo.  
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