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ABSTRAKT 
 

V bakalářské práci s názvem JOSÉ MARTÍ – život a dílo se zaměřením na jeho eseje 

Madre América a Nuestra América se budu zabývat jeho dvěma stěžejními eseji Matka 

Amerika (Madre América) a Naše Amerika (Nuestra América), které obsahují Martího 

myšlenky týkající se sebeurčení národů Latinské Ameriky. 

Abych mohla přistoupit k rozboru esejů a jejich hlavních myšlenek, považuji za 

důležité nejprve představit autora. Podle mého názoru, José Martí je jednou 

z nejvýznamnějších osobností kubánské koloniální doby. Hrál hlavní roli v organizaci druhé 

kubánské války za nezávislost, čímž se podílel také na budoucím vývoji kubánské novodobé 

historie. Svými myšlenkami o kořenech, jednotě a svobodné a spravedlivé společnosti se také 

bezesporu zapsal do dějin celé Latinské Ameriky. 

José Martí byl zároveň spisovatelem, který nám zanechal velké množství děl. Jeho 

sebrané spisy obsahují poezii, novinové články, komentáře, kritiky, eseje, ale i drama a 

román. Proto se mi jeví jako vhodné seznámit čtenáře i s jeho literární tvorbou.  

Klíčová část práce spočívá v rozboru již zmíněných esejů, které hovoří o kořenech 

Latinské Ameriky. Podle Martího poznání těchto kořenů a víra v ně povede ke svobodě 

jednotlivých národů, k vytvoření soudržnosti mezi nimi a zbavení se cizích vlivů. Cizími 

vlivy Martí myslí Spojené státy, ve kterých vidí nebezpečí. Varuje před jejich ekonomickou a 

politickou rozpínavostí také v těchto esejích. 

Martího myšlenky byly v budoucnu často interpretovány. Jejich stopy nalezneme 

v kubánské kultuře a také v politických ideologiích a režimech. Ty však mnohdy tyto 

myšlenky interpretovaly účelově, jen aby dosáhly vlastních cílů.     

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT   
 

In my Bachelor thesis entitled “JOSÉ MARTÍ – life and work with orientation to his essays 

Madre América and Nuestra América” I am going to pursue two of his principal essays titled 

Madre América and Nuestra América which contain Marti’s ideas related to the self-

determination of the nations of Latin America. 

In order to analyse the respective themes, I consider necessary to introduce the author 

first. In my opinion, José Martí is one of the most important figures in the Cuban colonial era; 

he represents also one of the most influential ideological leaders of the Cuban independence 

war. His ideas about the Latin American roots, the union and the independent and equitable 

society also inspired the history of the whole Latin America.  

José Martí was also an outstanding figure in the world of literature. His complete 

works include poetry, articles, essays as well as dramas and one novel. Because of that I find 

appropriate to describe briefly his literary work.  

The crucial part consists in the analysis of the essays mentioned above, which deal 

with the roots of Latin America. According to Martí, the recognition of these roots and the 

faith in them will lead to the liberty of every Latin American nation; it will help to reach the 

unity among all of them and to avoid foreign influence. In the words of Martí, primarily the 

United States of America may negatively influence the future of Latin American nations due 

to their economic and political expansionism.  

Martí’s ideas have been present from the end of the 19
th

 century up to now. We can 

find their steps in Cuban culture as well as in some political ideologies and regimes. 

However, Latin American history has shown that in many of them, Martí’s ideas have been 

misinterpreted by political leaders who only want to reach their own aims.  
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ÚVOD A VYMEZENÍ VÝCHODISEK PRÁCE 

 

 Historie Latinské Ameriky prošla dlouhým vývojem a mnoha etapami. Začátek 

samozřejmě představují vyspělé indiánské kultury, jejichž vývoj však byl zastaven vpádem a 

následným dobýváním ze strany evropských mocností. Tím započalo dlouhé koloniální 

období spojené s evropskou nadvládou. Postupem času se začala objevovat nespokojenost 

s touto nadvládou, což vedlo ke snahám o osamostatnění, které vyústily ve války za 

nezávislost latinskoamerických zemí.  

Jednou z posledních španělských kolonií zůstávala Kuba. I tam se projevovaly 

myšlenky samostatnosti zejména ze strany hospodářské elity, která požadovala vytvoření 

samostatného obchodu se světem a vlastní správu země. V této době se také objevuje jedna 

z nejvýznamnějších osobností kubánského revolučního hnutí – José Martí. 

Martí není významnou postavou pouze v oblasti politické, ale také v oblasti 

intelektuální a literární. V následující práci se proto budu zabývat jeho životem, literární 

tvorbou a zaměřím se na jeho dva eseje, které jsou důležité svým významem a myšlenkami 

nejen ve světě literárním, ale také v politice a historii Kuby a ostatních zemí Latinské 

Ameriky. 

Má práce bude rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole práce bych chtěla čtenáře 

seznámit se životem José Martího, s prostředím, ve kterém vyrůstal, se studiem a 

zaměstnáním, s jeho pobyty ve Španělsku, některých zemích Latinské Ameriky, ale také ve 

Spojených státech. Během svého působení v cizích zemích Martí získával zkušenosti a 

podněty, které ho dovedly k jeho revolučním myšlenkám a jeho rolí v revolučním hnutí.  

Druhá kapitola bude věnována charakteristice jeho literární činnosti. Martího tvorba je 

obsáhlá, a proto pouze stručně zmíním literární žánry, které se v jeho díle objevují. Jednotlivé 

podkapitoly tedy budou hovořit o poezii a nejběžnějších tématech jeho básní; dále o 

nejrozsáhlejší části jeho díla, kterou tvoří dopisy, články, komentáře a kritiky zabývající se 

hospodářským, politickým a kulturním děním na Kubě, v ostatních zemích Latinské Ameriky, 

ale také ve Spojených státech. Jelikož značnou část Martího díla tvoří eseje a má práce bude 
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zaměřena na rozbor dvou z nich, považuji za vhodné uvést základní popis hispanoamerického 

esejistického žánru v další z podkapitol. Předposlední podkapitola bude zmiňovat Martího 

dramatickou a prozaickou tvorbu a poslední představí Martího jako řečníka.  

Třetí kapitola již bude soustředěna na eseje Matka Amerika a Naše Amerika. Tato 

kapitola bude rozdělena do dvou podkapitol, z nichž první nastíní základní charakteristiku 

obou esejů; druhá provede rozbor klíčových myšlenek uvedených v esejích, které hovoří 

zejména o důležitosti poznání kořenů Latinské Ameriky, vlastní historie a identity. Stejně 

důležitá je i víra v národní uvědomění. To vše by mělo vést k dobrému vládnutí ve všech 

zemích, k samostatnosti jednotlivých národů Latinské Ameriky, k vytvoření jednoty a 

spolupráce mezi nimi a zbavení se cizích vlivů, jak ekonomických, tak i politických. Martí 

vyzdvihuje, že pro dosažení těchto cílů je důležité rozšíření vzdělání mezi obyvatelstvem.  

Poslední kapitola se bude zabývat vlivem a naplněním Martího myšlenek. Stopy 

Martího myšlenek lze najít v mnoha oblastech: v kubánské kultuře, v politických ideologiích 

a režimech (zejména kubánských ve 20. století), ve vztahu Latinské Ameriky a Spojených 

států. Zda jeho myšlenky a varování byly naplněny a jakým způsobem, tím se budu zabývat 

v poslední kapitole mé práce.  

 Cílem této práce je rozbor dvou stěžejních esejů José Martího, objasnění myšlenek 

obsažených v těchto esejích týkající se sebeurčení národů Latinské Ameriky a zhodnocení, 

zda jeho myšlenky došly naplnění. 

 Literatura, která se zabývá osobou José Martího, jeho životem, tvorbou a myšlenkami, 

je velmi obsáhlá; existuje velké množství knih a odborných článků. Proto ve své práci budu 

vycházet z nejznámějších děl, která vyšla ve španělštině a češtině.  

V celé práci budu prvotně čerpat z knihy, kterou napsal Jorge Mañach s názvem Martí, 

El Apóstol a dále z knih Josefa Opatrného José Martí a José Martí: Moje Amerika. Ve třetí a 

čtvrté kapitole k rozebrání jednotlivých myšlenek esejů a objasnění Martího vlivu budu čerpat 

z několika odborných článků, které se zabývají jednotlivými tématy. Jsou to zejména 

následující: článek Josefa Opatrného s názvem La cubanidad y la nación cubana: José 

Antonio Saco y José Martí; článkem Loredany Giolitto Nacionalidad y ciudadanía en la 
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primera constitución de la República cubana, Claudie Ferman Mártires y sueños en “Nuestra 

América“, práce Doris Judith Gutiérrez Fernández pojmenovaná El pensamiento de José 

Martí desde una perspectiva holística, práce La tradición utópica del pensamiento cubano en 

el siglo XIX, kterou napsala Taisa Poniótova, José Martí (1853 – 1895) od Ricarda Nassifa, 

dalším odborným materiálem mi bude El pensamiento de José Martí tergiversado como 

Ideología Política y de Lucha por la Revolución Cubana od Ángela Hidalga a Martí y el 

expansionismo norteamericano de ayer a hoy, který napsal Atilio Boron. 

Při popisu historických událostí a souvislostí budu užívat především knihu Josefa 

Opatrného Amerika v proměnách staletí; v podkapitole popisující hispanoamerický esej 

použiji knihu Anny Houskové Imaginace Hispánské Ameriky (Hispanoamerická kulturní 

identita v esejích a v románech); při charakteristice tvorby spisovatelů budu vycházet z knihy 

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. 

Kromě výše jmenovaných knih a odborných článků budu vycházet i z jiných zdrojů. 

Celý seznam použité literatury uvedu na konci práce.  
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1. ŽIVOT A POSTAVENÍ V BOJI ZA NEZÁVISLOST  

José Martí se narodil v roce 1853 v Havaně. Jeho otec Mario pocházel ze Španělsku a 

na Kubu se dostal jako dělostřelecký důstojník v roce 1852. Jeho matka Leonora Pérez 

Cabrero pocházela z Kanárských ostrovů. Otec přišel o své místo u vojska a občanské 

zaměstnání, které by odpovídalo jeho představám jako rodilého Španěla, nemohl najít. Rodina 

žila v chudobě, kvůli které otec neprojevoval zájem o Martího vzdělání. Martí navštěvoval 

malou školu ve čtvrti, kde znamenitě prospíval, čehož si všiml učitel, básník a organizátor 

národního života Rafael María de Mendive, který ho zapsal na havanský Institut a zaplatil mu 

studium. Atmosféra učení a poezie Martího zcela uspokojovala. Nejen že rozvíjel svůj 

duchovní život, ale také příležitostně za nepřítomnosti ředitele učil. Navíc ho Mendive uvedl 

mezi kreolské vzdělance, čímž v něm probudil vlastenecké cítění, úctu ke svobodné lidské 

osobnosti a humanistické poslání, které hrálo důležitou roli v celém Martího životě a Martího 

myšlenkách. 

V této době na Kubě celkově docházelo ke kulturnímu rozkvětu. Rozrůstala se 

intelektuální vrstva, rozšiřoval se zájem o historii a začaly se objevovat nové tendence v 

literatuře. Jednou z prvních významných literárních osobností byl mulat Gabriel de la 

Concepción Valdés píšící pod jménem Plácido, který patří mezi představitele první 

romantické generace básníků. Podle Hedviky Vydrové
1
 byl největším lyrickým talentem této 

generace. V jeho básních můžeme nalézt inspiraci kubánskou lidovou poezií, svými básněmi 

opěvoval Kubu. 

Tou dobou také vzniká nový literární směr zvaný ciboneismo (též siboneismo). 

Alberto Gutiérrez ve svém článku
2
 popisuje ciboneismo jako směr, který odkazuje na původní 

obyvatele Kuby (zvané Siboneyes), kteří si žili jako v ráji, protože žili ve šťastném a 

především svobodném období. To je protikladem k současnosti. Proto vyzývá k boji za 

                                                 
1
 VYDROVÁ, Hedvika. Gabriel de la Concepción Valdés. In: HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů 

Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996, s. 525. 
2
 GUTIÉRREZ, DE LA SOLANA, Alberto. „La llama cubana en la poesía desde el siglo XVII hasta Martí“. 

Anales de Literatura Hispanoamericana, 1988, Vol. 17, s. 13-28. [online]. [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: 

<http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/viewFile/ALHI8888110013A/23875>. 
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znovuzískání svobody. Tato myšlenka ovlivnila kreolské obyvatelstvo, které se s původními 

obyvateli ztotožnilo; cítilo se s nimi propojeno, protože obývalo stejnou zemi.  

Jedním z významných představitelů ciboneismu je esejista, dramatik a básník José 

Formaris y Luque. V jeho díle se objevují prvky symbolismu a to zejména v básni s názvem 

El siboney, ve které píše o bojích mezi prvními obyvateli ostrova a jinými karibskými kmeny. 

Tím představuje kreoly a Španěly. Dalším význačným spisovatelem je José María Heredia y 

Heredia, který popisuje Kubu jako ideální zemi, jež se postupně mění na milovanou, 

opravdovou a především samostatnou vlast. Používá pojem kubánství, které je pro něj 

subjektivním a hlubokým pocitem. Také se projevuje pocit nostalgie, kdy na Kubu vzpomíná 

z vyhnanství, a bolest z jejího opuštění. Dalším kubánským básníkem této doby je Pedro 

Santacilla, který projevuje obdiv ke své rodné zemi, ale zároveň touhu po svobodě.  

Většina výše zmíněných spisovatelů projevovala odpor vůči španělskému 

koloniálnímu režimu nebo dokonce byla aktivně zapojena do spiknutí. Někteří za to byli 

uvězněni nebo vypovězeni ze země, Plácido byl popraven.  

Nicméně v této době nedocházelo k nespokojenosti se španělskou koloniální 

nadvládou pouze v literárních kruzích, ale i v oblasti politické a ekonomické. Příčin bylo 

několik.  

Ve 40. letech došlo ke  zhoršení vztahů mezi Španělskem a Kubou. Rozšířily se 

zprávy o povstání černochů, která byla viděna jako počátek vzpoury se snahou o rozvrácení 

společnosti a svržení kreolské vlády. Povstání byla potlačena koloniální armádou a jejich 

účastníci byli vyslýcháni
3
 a postaveni před soud. Část z nich byla deportována a část ihned 

popravena. I když se později ukázalo, že se jednalo pouze o několik málo izolovaných 

povstání, španělská vláda kvůli obavě z černochů vydala zákon, který zakazoval dovoz 

otroků. Tento zákon vedl k nespokojenosti plantážníků, kteří se obávali, že dalším krokem 

bude úplné zrušení otroctví a tím dojde k nedostatku pracovní síly a následnému rozvrácení 

ekonomiky. Část z nich proto začala vystupovat proti španělskému koloniálnímu režimu a 

prohlašovala, že budoucí vývoj na Kubě mohou zajistit pouze Spojené státy. Tím vzniklo 

                                                 
3
 Metodou při tomto vyslýchání bylo přivazování k žebříkům. Proto toto povstání dostalo jméno Spiknutí 

žebříku (Conspiración de Escalera). 
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anexionistické hnutí, které prosazovalo začlenění Kuby k americké unii. Kubánští anexionisté 

začali připravovat několik ozbrojených akcí, které ovšem skončily neúspěchem a popravením 

hlavních organizátorů. Zpočátku měly anexionistické snahy podporu i ve Spojených státech, 

které začaly jednat se Španělskem o koupi ostrova. Španělsko ale odmítlo. Ovšem posléze, 

jednak kvůli odporu Španělska, ale především kvůli změně politické situace přímo ve 

Spojených státech, kde se blížil střet mezi Jihem a Severem, se USA přestalo o situaci na 

Kubě zajímat.      

Další příčinou k nespokojenosti se španělskou správou byla situace v ekonomice. Od 

20. let 19. století byla Kuba jedním z nejdůležitějších výrobců a vývozců cukru a postupem 

času se stala největším dodavatelem na amerických a evropských trzích. Nicméně v druhé 

polovině 50. let na Kubě propukla hospodářská krize, jelikož se stále při výrobě cukru 

využívalo málo efektivní otrocké práce. Velké množství otroků představovalo velké finanční 

náklady, které chyběly při modernizaci cukrovarů. Z tohoto důvodu začala vznikat skupina 

kreolů, která požadovala zlepšení situace ekonomickými a politickými reformami. Co se týče 

ekonomiky, reformisté požadovali, aby současní majitelé otroků nebyli poškozeni postupným 

rušením otrokářství. V oblasti politiky požadovali reformisté stejná práva jako poloostrovní 

Španělé, jelikož se nepovažovali za Španěly žijící v kolonii, nýbrž ve španělské provincii. 

K těmto požadavkům se Španělsko nejprve postavilo vstřícně. Došlo ke vzniku instituce, do 

které, kromě španělských odborník zabývajících se koloniální problematikou, měli být voleni 

zástupci kubánských plantážníků a střední vrstvy. Ve volbách zvítězili reformisté, kteří 

konkretizovali své cíle: žádali o snížení cel, zavedení jednotné daně z příjmu a zrušení mnoha 

zbytečných poplatků. Ovšem po vydání nových cel a daní vše zůstalo nezměněné. Také další 

jednání skončila bez výsledků. 

Tato situace vedla ke všeobecnému zklamání, a proto část reformistů začala přemýšlet 

o změně situace násilím. Vznikla tajná organizace, jejímž cílem byla kubánská nezávislost. 

Členem této organizace byl i majitel cukrovaru a právník Carlos Manuel de Céspedes, který 

v roce 1868 vydal Provolání z Yara (Grito de Yara), ve kterém formuloval cíle povstalců a 

kterým začala První neboli Desetiletá válka za nezávislost (Guerra de los Diez aňos). 



 

14 

 

Radikální studenti Provolání vítali a pomáhali Rafaelu Mendivemu vydávat noviny La Patria 

Libre, do kterých Martí přispěl svou prvotinou Abddala, jejímž námětem byla hrdinská smrt 

pro vlast. Následně Rafael Mendiva byl obviněn ze sympatií s povstalci a následně byl 

odsouzen k šestiletým nuceným pracím v kamenolomu, kde strávil půl roku a poté mu byl 

trest zmírněn na vyhnanství ve Španělsku.  

V letech 1871-1874 během svého pobytu ve Španělsku Martí absolvoval studium 

literatury, filozofie a práv na univerzitě v Madridu a později v Zaragoze. V průběhu studia 

prosazoval samostatnost Kuby prostřednictvím příspěvků do časopisů a novinářských 

polemik. V roce 1871 napsal esej Politické vězení na Kubě, v němž psal o vlastních 

zkušenostech z nucených prací se závěrem, že Kuba je politickým vězením, které je 

důsledkem plné závislosti na Španělsku. V tajné společnosti s názvem Armonia byl hlavním 

řečníkem a organizátorem, spolupracoval se separatistickými spolky. 

V roce 1875 Španělsko opustil a po krátkém pobytu ve Francii odjel do Mexika. 

V Mexiku se dostal do kontaktu s konfrontací mezi pozitivismem a romantismem. Účastnil se 

diskuzí, na kterých byly přednášeny myšlenky reformátora Benita Juáreze. Následně odjíždí 

do Guatemaly, kde začíná vyučovat na místní univerzitě. V roce 1878 se po vyhlášení 

amnestie vrací na Kubu, kde učí na základní a střední škole, pořádá přednášky, píše články, 

pracuje v advokátní kanceláři a spolu s ostatními odpůrci koloniální nadvlády připravuje 

spiknutí proti Španělsku. Spiknutí vyvrcholilo v Malé válce, která však ihned po vypuknutí 

byla potlačena, protože neměla podporu v širokých vrstvách obyvatelstva. Důsledkem toho 

byl Martí opět nucen odejít z Kuby a odjet do Španělska, které opouští v roce 1880. Mezi lety 

1880 a 1892 žije střídavě ve Spojených státech, Mexiku, Guatemale a Venezuele, kde se 

věnuje výuce, přednáškové činnosti, píše do desítek časopisů a deníků ve Spojených státech i 

v Latinské Americe, je členem mnoha kulturních organizací a přitom stále pokračuje v 

přípravách revoluce na Kubě. V New Yorku zakládá Kubánskou revoluční stranu, jejíž 

stanovy byly přijaty kubánskou emigrací. Martího cílem bylo spojit celou kubánskou emigraci 

a vytvořit tak základnu pro ozbrojené povstání a společný boj. Proto propaguje revoluční 

myšlenky při všech svých pobytech ve Spojených státech, Mexiku, Kostarice, Panamě, 
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Jamajce i Haiti. Svou pozornost věnuje prostým lidem, v nichž vidí základ nové kubánské 

společnosti. Jsou dokončovány poslední přípravy k invazi a 1. dubna 1895 odjíždí na Haiti, 

poté 11. dubna na Kubu do oblasti Playitas. Avšak při prvním setkání se španělskými vojsky 

byl José Martí zastřelen 19. května 1895. Svou smrtí se z politického vůdce stal vůdcem 

duchovním, kterého nazývali mistrem nebo apoštolem. 
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2. LITERÁRNÍ TVORBA 

Martí byl ovlivněn velkými osobnostmi. Jednou z nich byl José de la Luz y Caballero, 

jeden z prvních kubánských filosofů a učitel předchozí generace, kterého Martí neznal 

osobně, ale jak sám připustil, byl to on, který Martího naučil základ, jak sednout a napsat 

knihu a nebýt pohlcen úzkostí a strachem.  

Základním filozofickým východiskem Martího tvorby a hlavní ideou, se kterou se 

setkáváme snad v každém jeho díle, byla láska k životu a ke svobodě a také hledání smyslu 

života, dějin, politiky, morálky a estetiky. 

Martího dílo, ať už jeho poezie, tak i próza, se dá charakterizovat jedním slovem, které 

jej přesně vystihuje: barvité. Všechny básně, kritiky, novinové články, eseje i jeho jediný 

román mají bohatý děj, do něhož navíc vsunuje další a další barvité obrazy, které dávají 

nahlédnout až k základu jeho myšlenek a názorů; používá mnoho metafor a přirovnání.  

Martího dílo bylo velmi obsáhlé, kompletně bylo vydáno v dvaceti osmi svazcích. 

2.1. Poezie 

 Jaký byl José Martí básník? V článku, který se zabývá Martího básnickou tvorbou, 

José Ramón Fabelo Corzo
4
 ji charakterizuje následujícím protikladem. Píše, že Martí se nikdy 

nezajímal o poetickou formu své poezie ani o její filosofický obsah. A pokud ano, tak velmi, 

protože ani jedno ani druhé jeho poezii nechybělo. Podle Fabela Corza byl univerzální 

v každém slova smyslu.   

Ve své poezii se zabýval několika tématy. Z roku 1868 pochází nejstarší báseň 

věnována matce a sestře. Téma rodiny rozvíjí po narození syna Josého Francisca, kdy psal 

básně vyjadřující lásku k synovi, i když vyrůstal bez něj. Básně byly vydány ve sbírce 

s názvem Ismaelillo. Název sbírky odkazuje k biblickému vyděděnci Ismaelovi, ke kterému se 

připodobňuje. Po svém uvěznění a deportaci do Španělska píše básně o domově. Během 

                                                 
4
 FABELO, CORZO, José Ramón. „La obra de José Martí: Fusión de poesía y filosofía“. Graffylia: Revista de la 

Facultad de Filosofía y Letras, 2004, N
O
. 3, s. 104-110. [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupné z: 

<http://filosofia.buap.mx/Graffylia/3/104.pdf>. 
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pobytu v Mexiku psal i básně intimní a milostné. Ve sbírce Volné verše (Versos libres) je cítit 

svobodný duch básníka, jsou to úvahy o poslání básníka a poezie, o smyslu života. Další 

sbírka s názvem Prosté verše (Versos sencillos) je jeho osobní zpověď, vypráví o životě a 

smrti, říká, že pokud završuje hodnotný život, je smrt hodnotná. Zároveň obsahuje 

vlastenecké básně, které jsou psány v duchu lidové tradice kreolských popěvků a romancí, 

jsou směřovány proti utlačovatelům a tyranům. Sbírka Květy z vyhnanství (Flores del 

destierro) je věnována Kubě a jejímu lidu. Další sbírky básní, jako například Různé verše 

(Versos varios), které představují výběr z různých časopisů, rukopisů i pouhých útržků 

papíru, byly vydány až po Martího smrti.    

2.2. Deník, dopisy, články 

 Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, většina Martího díla je charakteristická svou 

květnatostí. Tento popis ovšem neplatí o jeho deníku, který psal v dubnu až květnu roku 1895 

na osudné cestě z Cap-Haitien do Dos Ríos. Jeho deník nám ukazuje odlišnou tvář Martího 

psaní, ukazuje, že uměl psát i zkratkovitě, přesto však jasně a výstižně zdokumentovat 

krajinu, cestu i náladu, která na této cestě vládla mezi jeho spolubojovníky.    

 Vraťme se ale k jeho dopisům, kritikám a článkům, které tvoří nejrozsáhlejší část 

Martího sebraných spisů. Martí zaznamenával veškeré hospodářské, politické i kulturní dění 

v Latinské Americe, ale i ve Spojených státech. Napsal stovky politických dopisů svým 

přátelům, které byly nástrojem sjednocení kubánské emigrace. Například ve svém posledním 

nedokončeném dopise z osmnáctého května roku 1895 adresovaném svému příteli Manuelu 

Mercadovi
5
 představoval Kubu jako bránu, kterou by Spojené státy mohly využít k připojení 

ostatních zemí Latinské Ameriky k severu. Psal, že je odhodlán „zabránit tomu, aby se 

Spojené státy rozšířily o Antily a jimi posíleny napadly naše americké země“
6
. Také v tomto 

                                                 
5
 Martí se s Manuelem Mercadem poprvé setkal v roce 1875 po svém návratu z Evropy. Mercado mu na počátku 

jeho pobytu v Mexiku hodně pomohl informacemi o situaci v zemi a uvedením do společnosti politiků, novinářů 

a literátů. 
6
 MARTÍ, José. Carta a Manuel Mercado. Citováno podle: OPATRNÝ, Josef.  José Martí: Moje Amerika. 

Praha: Odeon, 1985, s. 314. 
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dopise je možno vidět Martího obavu z moci Spojených států. Se stejným varováním se 

setkáme i v jeho dvou esejích, kterými se budeme dále zabývat.     

V novinových článcích vycházely jeho komentáře a kritika zabývající se politikou, 

literaturou a uměním. Prvním z příkladů je článek, uveřejněn v kubánském časopise El 

Almendares a argentinském deníku La Nación, který byl reakcí na návštěvu irského 

spisovatele Oscara Wilda ve Spojených státech.  V článku hodnotí mladého Ira jako osobu 

s revolučními názory, kterými pohoršuje anglickou společnost. Ale díky své finanční 

nezávislosti má i právo na nezávislé umění. Navíc, jak Martí píše, pravé umění nemá být 

líbivé a podbízivé.  

V dalším článku, vydaném v mexickém časopise El Partido Liberal píše o americkém 

spisovateli Waltu Whitmanovi
7
. Kritizuje, že jeho básnická sbírka s názvem Stébla trávy 

(Leaves of grass) nebyla přijata tak, jak by si toto dílo zasloužilo. Sbírka byla podle názoru 

mnoha kritiků nemravná a propagovala homosexualitu. Proto se usilovalo o její zakázání. 

Celý článek Martího je ovšem oslavou Whitmanových veršů i jeho samotného jako 

svobodného člověka, který usiluje o demokracii. Proto Martí doporučuje studovat a pochopit 

tyto verše jako „zpěv toho, kdo vidí Svobodu“
8
.    

Mezi další osobnosti, o kterých Martí napsal článek, patří Martího krajani: básník a 

literární kritik José María Heredia y Heredia nebo povídkář a romanopisec Cirilo Villaverde. 

Také vzdává hold svým dvěma výše zmíněným učitelům: Josému de la Luz y Caballero a 

Rafaelu Mendivemu. 

Dalším tématem jeho článků jsou výstavy malířů.  V argentinském La Nación vyšel 

článek, kde hovoří o výstavě impresionistických malířů. Martí konstatuje, že všechna 

vystavená díla Degase, Maneta, Pissara a Renoira vychází ze dvou španělských velikánů: 

impresionisty Goyi a realisty Velázqueze.   

V každém Martího článku či kritice se můžeme setkat se dvěma základními rysy: 

popis formy díla a účel díla, po zhodnocení se vždy ptá, čemu dílo slouží. Jedná se o Martího 

                                                 
7
 Walt Whitman (1819 – 1892) byl americký spisovatel, novinář a básník. Je považován za jednoho ze 

zakladatelů americké moderní poezie. Před publikováním Martího článku byl téměř neznámý 

v hispanoamerickém světě. 
8
 MARTÍ, José. El poeta Walt Whitman. Citováno podle: OPATRNÝ, Josef.  José Martí: Moje Amerika. Praha: 

Odeon, 1985, s. 151. 
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typický postoj, se kterým se setkáváme nejen v reakcích na cizí dílo, ale také v celém jeho 

vlastním díle. Martí se vždy snažil, aby jeho literatura sloužila jeho vlasti a lidu.     

2.3. Eseje 

Hispanoamerický esej je jedním z nejvýznamnějších žánrů hispanoamerické literatury. 

Proto bych chtěla krátce zmínit základní rozdíl mezi evropským a hispanoamerickým esejem 

a uvést základní charakteristiku obou z nich.  

V předchozím odstavci již bylo řečeno, že mezi evropským a hispanoamerickým 

esejem je podstatný rozdíl. V Evropě se esejistický žánr objevuje již v 10. století. Je výrazem 

osobnosti, zdůrazňuje individualitu a originalitu ducha. V Hispánské Americe se eseje 

objevují až po dosažení nezávislosti kvůli potřebě promýšlet kolektivní směřování. 

Nejdůležitějšími tématy hispanoamerického eseje se stala jednota Hispánské Ameriky, 

kulturní identita, pluralita kultur a vztah Hispánské Ameriky ke Španělsku a Spojeným 

státům. Hispanoameričtí esejisté chtějí uchovat svět, k němuž patří, vlastní svět; obnovují a 

odkrývají dosud skryté obrazy kultury. Základním prostředkem vyjádření je schopnost 

představit si tento svět jinak neboli imaginace. 

Vědomí kulturní jednoty Latinské Ameriky se naplno prosadilo koncem 19. století 

v esejích modernistů
9
. Jedním z prvních byl i José Martí. Esejistický žánr tvoří značnou část 

28 svazků Martího tvorby. Jeho eseje se také především zabývají výše zmíněnými pro 

Latinskou Ameriku typickými tématy. Ke dvěma jeho esejům a k rozebrání a zhodnocení 

jejich hlavních myšlenek se vrátím v následujících kapitolách své práce.  

2.4. Drama a próza 

 Do svých třiadvaceti let napsal tři divadelní hry. Hra Abddala oslavuje vlastenecké 

hrdinství a sebeobětování. Hra Nevěrnice popisuje lidské vztahy a vyjadřuje přísný morální 

soud. Poslední z her je komedie nazvaná Za lásku se láskou platí. 

                                                 
9
 Existuje rozdíl mezi angloamerickým a hispanoamerickým názvem „modernismus“. V Hispánské Americe se 

jedná o literární proud konce století, tedy o protějšek evropské dekadence a symbolismu.  
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 Jeho jediný román s názvem Neblahé přátelství (La amistad funesta), který byl 

vydáván na objednávku v časopise, odmítl knižně vydat a zřekl se ho, protože podle něj 

neměl etickou ani morální hodnotu, nesloužil lidu, vlasti ani boji. Podle Hedviky Vydrové se 

tímto projevil Martího vnitřní boj: rozpor mezi silným sklonem k estétství a morální 

odpovědností umělce
10

. Přesto je ale toto dílo považováno za první umělecký román 

v hispanoamerické literatuře.   

2.5. Martí řečník 

 Martí byl vysoce hodnocen i jako řečník. Například 19. prosince 1889 ve Washingtonu 

po jeho projevu na setkání s delegáty Mezinárodní americké konference v Hispanoamerické 

literární společnosti kubánský filosof a spisovatel Enrique José Varona napsal: „Když Martí 

hovořil, jeho slova se rozezvučela, pronikalo jimi a tryskalo z nich tolik životní energie, že si 

člověk začal uvědomovat, že ten snílek v sobě skrývá opravdového muže činu… Tehdy bylo 

zřejmé, že onen muž hovoří, aby uvedl slovo ve skutek, že toto slovo je ohněm k pálení 

kamenných srdcí a pákou k vyzvednutí národů pohřížených do spánku.“
11

 

 Další kubánský spisovatel Roberto Fernández Retamar napsal: „Martí elektrizuje své 

publikum neučesaným slovem, jiskřícím metaforami, které nikdy neklesá k vulgárnosti a 

uchvacuje. Ve svém řečnickém umění je složitější než ve své poezii, ale je mu rozumět: 

dojímá.“
12

      

 

  

                                                 
10

 VYDROVÁ, Hedvika. José Martí. In: HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: 

Libri, 1996, s. 350. 
11

 VARONA, Enrique José. Citováno podle: OPATRNÝ, Josef.  José Martí: Moje Amerika. Praha: Odeon, 1985, 

s. 55. 
12

 FERNÁNDEZ, RETAMAR, Roberto. Citováno podle: OPATRNÝ, Josef.  José Martí: Moje Amerika. Praha: 

Odeon, 1985, s. 106. 
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3. ESEJE MATKA AMERIKA A NAŠE AMERIKA 

 19. prosince roku 1889 ve Washingtonu na Mezinárodní konferenci 

v Hispanoamerické literární společnosti José Martí pronesl projev, který později vyšel 

v esejistické formě s názvem Matka Amerika (Madre América). Následně v roce 1891 napsal 

další esej s názvem Naše Amerika (Nuestra América), který byl nejprve vydán v New Yorku 

v časopise Revista Ilustrada a poté v mexickém deníku El Partido Liberal. 

3.1. Základní charakteristika esejů 

 V prvním z esejů Martí hovoří o vzniku dvou Amerik – Latinské Ameriky a Severní 

Ameriky. Zrod Latinské Ameriky popisuje jako krutý. Indiánské obyvatelstvo nejprve 

s důvěrou vítalo pozdější dobyvatele, kteří bojovali řádně vyzbrojeni a s krutostí se 

zmocňovali jejich země a vraždili jejich vůdce. Španělé a Portugalci ničili vše, co bylo této 

zemi vlastní. Všechny projevy odporu místních obyvatel byly krutě potlačovány. Zmocnili se 

území a nastalo období španělské a portugalské koloniální nadvlády. V 19. století ve všech 

částech Latinské Ameriky postupně docházelo k bouření se a protestům proti této nadvládě. 

Objevuje se Simón Bolívar, celá Amerika se sjednocuje v boji a jako jediný národ se pozvedá, 

bojuje sama v krvavém boji a sama i vítězí.  Rodí se nová země, nový a silnější národ, který 

na všem, co bylo minulostí, klade základy nové Ameriky. Jak Martí píše, v této době 

nezáleželo na tom, že v celé zemi byly vnitřní rozpory, záleželo jen na svobodě. Martí 

svobodu povýšil nad všechno: bídu, útlak, politiku. Podle něj Amerika musí být pevná ve své 

dobyté svobodě, musí odolat všem nabídkám, které, ač slibují mnoho, berou svobodu. Nesmí 

vyměnit svobodu za nabízené bohatství, protože jen to bohatství, které se vytváří ve svobodě, 

přetrvává. Amerika nesmí podlehnout. Dále hovoří o politice a zdůrazňuje, že politika musí 

být ve shodě s přírodou, čerpá ze všeho, co bylo v přírodě stvořeno. Říká, že nový Američan 

se chce zařadit mezi ostatní svět. Že všichni by měli dostat rovnou příležitost, aby byli váženi 

i pro své lidské hodnoty a zásluhy, ne pouze za vzdělání. 

 Také píše o Severní Americe. Připomíná, že i Severní Amerika těžce získala svoji 

svobodu, a proto nyní si chce svoji svobodu udržet navždy a nechce se před nikým sklánět. 
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 Martí srovnává zrození španělské Ameriky a Severní Ameriky: jedna se zrodila 

obděláváním půdy pluhem a druhá z „honícího psa“, který hlídal otroky. Obě Ameriky 

označuje jmény jejich idolů: jednu jako zemi, ve které se narodil Lincoln, a druhou jako zemi 

Benita Juáreze
13

. Vyjádřil svoji lásku ke všem americkým národům a zejména k těm, které 

nemají sílu, aby se osvobodily. 

Nicméně už v tomto eseji poukazuje formou metafor na rostoucí expanzionismus 

Spojených států. USA vyvážejí zboží do Latinské Ameriky, čímž získávají odbyt pro své 

přebytky a zároveň závislost Latinské Ameriky na USA. Varuje před severoamerickým 

panamerikanismem. 

Myšlenky, které jsou uvedeny v eseji Matka Amerika, Martí rozvíjí a doplňuje 

v dalším eseji Naše Amerika. Jak píše argentinská spisovatelka a novinářka Ana María Ramb 

ve své práci
14

, Martí volí název jako sémanticky příhodnější než Latinská Amerika. Naráží 

přitom na kořeny Naší Ameriky, hluboké kořeny z předkolumbovské doby, kořeny indiánské 

tradice a následně kulturu, kterou přinesli španělští, portugalští a francouzští kolonisté, stejně 

jako kulturu nedobrovolných pracovních sil afrických přistěhovalců. Kulturu Naší Ameriky 

tvoří směs kultur ze všech koutů světa. Fabelo Corzo v již výše zmíněném článku představuje 

podobný názor, když píše, že Martí byl přesvědčen, že literatura musí odpovídat podmínkám, 

ze kterých se utváří. Každá epocha a každý sociální kontext dávají vzniknout něčemu 

vlastnímu a jedinečnému; podmiňují formu i obsah takovým způsobem, že podle jejích 

různých fází by se dala vyprávět historie jednotlivých národů. Martí nikdy nezapomínal, ať 

psal kdekoliv, že píše ze své sužované Ameriky a pro ni, že píše ze své koloniální Kuby a pro 

svou Kubu. Proto, aby se vyhnul geografickému zmatku, dával přednost výrazu „Naše 

Amerika“ v kontrastu k „Americe, která není naše“ v jasné narážce na severní sousedy. 

Esej Naše Amerika je programová esej, představuje ideální program budoucnosti 

hispánských zemí. Formuluje pojetí její svébytnosti a jednoty. Snaží se o pochopení vlastní 

                                                 
13

Benito Juárez byl v letech 1859-1872 prvním indiánským prezidentem Mexika. V průběhu své vlády bojoval 

proti francouzské intervenci, jejímž cílem bylo vytvořit druhé mexické císařství. Také došlo k rozvoji 

zemědělství, výstavbě silniční sítě a rozšíření vzdělanosti díky zakládání venkovských škol a škol na výchovu 

pedagogů. Je považován za jednu z největších postav mexické historie.   
14

 RAMB, Ana María. „Nuestra América de José Martí cumplió 120 años“. La revista del CCC, 2011, N.° 12.  

[online]. [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: <http://centrocultural.coop/revista/articulo/233>. 
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historie a zapojení tradic do přítomnosti. Nabádá, aby lid Latinské Ameriky ve svém srdci 

necítil nenávist k lidem na americkém kontinentě, kteří mluví jinou řečí a mají jiné zvyky, ale 

zároveň odsuzuje přijetí a přizpůsobení se cizím vzorům a opět varuje před větším 

nebezpečím, než kterým byla španělská nadvláda. Tímto nebezpečím zůstávají Spojené státy, 

které podle Martího slov, Latinskou Amerikou opovrhují a pohrdají.  

3.2. Hlavní myšlenky esejů 

3.2.1. Víra ve svůj národ 

V průběhu dějin koncepty národnosti a národa mnohokrát měnily svůj význam a 

rámec svého uplatnění. Nicméně s jednou z možných charakteristik, jejímž autorem je 

kubánský sociolog a historik José Antonio Saco, se setkáváme již v 19. století. Podle Saca 

národnost zahrnovala skupinu obyvatel, která nemá samostatnost, ale hovoří stejným jazykem 

a má stejné zvyky. Hovořil tedy zejména o faktorech etnických a kulturních, kterým 

přisuzoval velkou váhu. Pravděpodobně byl jeho koncept ovlivněn celkovou situací v 19. 

století. V první polovině 19. století v době rostoucího počtu otroků na Kubě se začala 

objevovat nejistota a napětí kvůli černošskému obyvatelstvu. Existovaly obavy z černošské 

kultury ukryté v jejich tancích a hudbě, kterou mohli „nakazit“ své okolí; dále ze začlenění 

černochů do společnosti a dokonce z vyvolání povstání, k jakému došlo na Haiti v roce 1971, 

a zničení tak kubánské kreolské společnosti. Tento strach ovlivňoval kreolskou elitu, jejíž 

národnostní uvědomění doznalo podstatných změn. Kreolové si přisvojili ostrovní národnost a 

obhajovali myšlenku kubánské národnosti omezené na bílé obyvatelstvo španělského původu. 

Saco je tudíž nepovažoval za součást poloostrovních Španělů a usiloval o zrovnoprávnění 

bílých obyvatel Kuby se Španěly. Hovoří tak o kubánské národnosti, jejíž koncept nazývá 

„cubanidad“.  

Více než třicet let po Sacovu konceptu národnosti, Martí již představuje koncepci 

národa. Pro Martího v sociálním společenství jsou důležité především duchovní kvality. 

Národ není společenstvím bezvýznamných individuí vytvořených náhodně, národ je 

společenství s kořeny, navzájem prostoupenými a spojenými historií, všichni jsou součástí 
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stejné historie a tudíž i stejné vlasti. Claudia Ferman dokonce tvrdí, že Martí založil nové 

náboženství, a sice náboženství vlasti, když napsal: „Pro mě vlast nikdy nebude triumfem, ale 

agonií a povinností.“
15

 Ve vlasti všichni sdílejí společné osudy, významné okamžiky a 

společné bolesti, tvoří celistvou kulturu; národ má duši, která se vznáší ve vzduchu, který 

dýcháme a který se nám usazuje v nitru.  

Navíc Martí odmítal dělení na rasy a bojoval proti myšlence rasové nenávisti
16

. Říkal, 

že tělo se liší barvou a formou, ale duše je jen jedna. Prosazoval respekt k lidem, kteří mluví 

jinou řečí a mají jiné rysy myšlení a zvyky. A tudíž Martího idea ostrovní společnosti, kde 

„Kubánec je víc než bílý, víc než mulat a víc než černý“ zahrnuje už také africké 

obyvatelstvo. Je to výsledek první kubánské války za nezávislost, tak zvané desetileté války
17

, 

ve které bojovali také barevní obyvatelé. Získali si tím respekt a animozita vůči barevnému 

obyvatelstvu začala mizet.  

Martího myšlenka, která vyjadřovala překonání rasových rozdílů, byla spojována s 

„národem pro všechny“, s konceptem všeobecné příslušnosti ke kubánskému národu. Ovšem 

do této doby neexistovala charakteristika této příslušnosti. V roce 1901, možná i díky 

myšlenkám Martího, bylo projednáváno ustanovení norem pro jejich vytvoření. Následně 

bylo ustanoveno, že Kubáncem se stane každý, kdo se narodil kubánskému otci, ať na území 

republiky nebo mimo něj. To umožnilo začlenit většinu lidí žijících na ostrově.  

V esejích, kterými se zabývám, je Martího koncept národa vidět také. Zdůrazňuje, že 

lidé by měli být hrdí na kořeny, ze kterých pocházejí, ať už jsou jejich předci indiáni nebo 

zotročení dělníci; lidé musí mít víru ve svou zemi. 

 

                                                 
15

 MARTÍ, José. Citováno podle: FERMAN, Claudia. „Mártires y sueños en “Nuestra Américe”: Lecturas de un 

texto latinoamericano”. Mester, 1991, vol. XX., No. I, s. 11-21. [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné z: 

<http://escholarship.org/uc/item/5vq8t6h0>.  
16

 Fernando Ortiz, kubánský odborník zabývající se afro-kubánskou problematikou, Martího myšlenku rozvinul, 

když napsal, že neexistuje kubánská rasa, etnické společenství není podstatou kultury, nýbrž výsledkem proměn 

a historického vývoje.  
17

 Roku 1868 Carlos Manuel de Céspedes požadoval kubánskou nezávislost v provolání z Yary, kterým začala 

první válka za kubánskou nezávislost, tzv. desetiletá válka. Španělé ovšem posilovali svoji armádu a roku 1878 

byla uzavřena smlouva ze Zanjónu, která válku ukončovala, stanovovala novou španělskou politiku, kreolové 

měli mít možnost podílet se na správě a politice. 

http://escholarship.org/uc/item/5vq8t6h0
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3.2.2. Návrat ke kořenům, poznání vlastní identity  

Martí navazuje na myšlenku, kterou vyslovil jako jeden z prvních i Simón Bolívar 

v Dopisu z Jamajky ze 6. září 1815, ve kterém píše: „Nejsme ani indiáni ani Evropané, nýbrž 

cosi mezi legitimními vlastníky země a španělskými uchvatiteli: zkrátka protože jsme rodilými 

Američany a naše práva jsou z Evropy, musíme je přizpůsobit právům této země, abychom se 

v našich zemích udrželi a mohli čelit invazi vetřelců.“
18

 Bolívar dále píše, že Amerika byla 

připravena nejen o svoji svobodu, ale i o aktivní vládnoucí tyranii: „ …byli jsme sužováni 

jednáním, které nás udržovalo ve stavu jakéhosi dětství, pokud jde o veřejnou správu, o umění 

vládnout a spravovat stát, bez zkušeností ve veřejných jednáních.“
19

  

Půl století existence nových nezávislých států skutečně ukázalo, že republiky upadly 

do nerovnosti, nespravedlnosti a násilí. Byl to výsledek „revolucí shora“, které způsobily 

proměnu osvoboditelů v diktátory, uctívání falešných autorit, obrácení se k feudálním 

pořádkům. Podle Martího, problém, proč vláda ve vzniklých zemích není úspěšná, netkví 

v nově vzniklém státě, ale v tom, že ti, kteří chtějí vládnout, nevycházejí z forem, které by se 

k novému státu hodily. Dobrý vládce v Latinské Americe není ten, kdo ví, jak se vládne 

Němcům nebo Francouzům, ale ten, kdo ví, z jakých prvků je složená jeho země. Proto při 

vládě americkým národům je třeba vycházet z historie Latinské Ameriky, základ musí být 

latinskoamerický. Aby se vládlo dobře, je třeba vědět, ze kterých prvků se každá země skládá 

a jak tyto prvky skloubit.  Martí shrnuje, že duch vlády musí být duchem země, forma vlády 

musí být v souladu se samotným utvářením země, protože vláda je rovnováha přirozených 

prvků země.  

Z tohoto důvodu Martí kritizuje, že v Latinské Americe není ani jedna univerzita, kde 

by se vyučovala latinskoamerická historie od jejích počátků ani základy umění vládnout 

latinskoamerickým národům. Zdůrazňuje, že teprve po vzniku metod a institucí, které se zrodí 

z jeho vlastí země, dosáhne toho, že všichni občané budou žít dobře a budou ochotni svou 

zemi bránit svými životy.  

 

                                                 
18

 BOLÍVAR, Simón. Dopis z Jamajky. In: HOUSKOVÁ, Anna. Druhý břeh západu. Praha: Mladá fronta, a. s., 

2004, s. 31. 
19

 Tamtéž, s. 32. 
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3.2.3. Jednota 

Jak již bylo řečeno, Martí ve svých esejích hovoří o soudržnosti uvnitř každého národa 

Latinské Ameriky, ale zároveň vyzdvihuje myšlenku jednoty všech latinskoamerických 

národů.  

Doris Judith Gutiérrez Fernandez
20

 ve svém článku vyslovuje názor, že Martí chce, 

aby se všechny kultury otevíraly ve své antropologické a existenciální podobě a že v jeho díle 

vyniká integrace všech kultur. To může být viděno v  esejích, ve kterých si představuje Naši 

Ameriku jako jeden národ, jeden kmen, ze kterého vyrůstají větve jednotlivých států. Říká, že 

jednotlivé národy se musí poznat, protože poznání je cesta ke sblížení a spolupráci. 

Představuje si velké společenství latinskoamerických národů, kontinentální jednotu spojenou 

duchem svobody, ve které se mnoho kultur zaváže zapomenout na jakoukoliv nenávist a 

jakýkoliv nesvár mezi národy. Propaguje jednotu jak v oblasti dějin a kultury, tak i jazyka. 

Navazuje tak na nezavršené dědictví Simóna Bolívara a San Martína
21

. Martí chce ukázat, že 

Latinská Amerika je silným jednotným národem a že si své vnitřní problémy a spory vyřeší 

sama. Jednota je jediným východiskem, jak Latinská Amerika může zabránit Severní 

Americe, která podle Martího čeká, až se uvnitř Naší Ameriky objeví jakýkoliv nesvár, aby 

pod záminkou urovnání tohoto sporu mohla vtrhnout. Jednota je jediným možným řešením, 

jak zabránit vnějšímu nebezpečí právě ze strany Spojených států. 

Ačkoliv se ani jeho představy o jednotném národu nenaplnily, jsou stále inspirací pro 

část latinskoamerické společnosti. 

 

3.2.4. „Vláda jako rovnováha přirozených prvků země“ 

Martí prosazuje ideál republiky „se všemi a pro dobro všech“. Jak si Martí 

představoval tuto ideální republiku? Podle Martího názoru republika stojí na přirozených 
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 GUTIÉRREZ, FERNÁNDEZ, Doris Judith. „El pensamiento de José Martí desde una perspectiva holística“. 

REDHECS, 2009. [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: 

<http://publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/607/1539>. 
21

 José Francisco de San Martín a Simon Bolívar jsou hlavní představitelé válek za nezávislost Latinské 

Ameriky. Kromě osvobozeneckých válek bylo jejich cílem jednota svobodné Ameriky. San Martín chtěl 

ustanovit království, Bolívar republiku. Avšak latinskoamerickým zemím chyběla občanská práva, demokratické 

svobody; docházelo ke sporům mezi liberály a konzervativci a neustále se vracely občanské války. Kvůli těmto 

důvodům se nikdy celkové kontinentální jednoty dosáhnout nepodařilo.   
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prvcích země jako je spolupráce se všemi, kolektivní dobro, individuální svoboda (v rámci 

zákonů a řádů
22

) a obyčejný člověk, se kterým se má vládnout a z jehož poznání se má 

odvodit forma vlády. Obyčejný člověk by neměl být vyřazován ze společnosti, ponižován ani 

zotročován. Z tohoto jasně vyplývá podle Martího nejpodstatnější prvek, kterým je uznání 

občanské důstojnosti. Jak sám napsal, kdyby si mohl vybrat ve své vlasti jedno dobro, které 

by bylo základem a principem, vybral by si důstojnost člověka. 

Demokratický princip rovnosti v sobě zahrnuje ekonomickou, politickou a sociální 

rovnost. K vytvoření ekonomické rovnosti Martí navrhuje provést přerozdělení půdy, která 

patří latifundistům, a dát ji do správy pracujícím, kteří ji budou společně obdělávat. Vznikne 

tak země pracujících, která je založena na rovnosti, kde neexistuje vykořisťování člověka 

člověkem a navíc dojde k likvidaci chudoby.  

Politická rovnost předpokládá záruku politické svobody, vládu volenou lidem, která si 

je vědoma, že vládne pro lid a lidem může být odvolána.  

Co se týče společnosti, v Martího ideální republice nebude jedna třída ovládána 

druhou, dojde k vyrovnanosti sociálních sil. 

Ideály rovnosti se konkretizovaly v první kubánské Ústavě z roku 1901. Podle 

Loredany Giolitto je tato Ústava považována za jediný oficiální dokument hovořící o těchto 

ideálech
23

. 

 

3.2.5. Uvědomění a vzdělání 

Argentinský pedagog Ricardo Nassif o Martím řekl, že jeho myšlenky o vzdělání jsou 

protknuty celým jeho dílem a vystupují na nejméně očekávaných místech. Nicméně podle 

Nassifa mezi mnoha definicemi, které dal Martí vzdělání, zaujmou tyto: 

„Vzdělat znamená dát člověku ke světu klíče, kterými jsou nezávislost a láska, a dát mu sílu, 

aby se vydal na cestu vlastními lehkými kroky se spontánností svobodné bytosti.“ 

                                                 
22

 Martí ve svém popisu svobody jedince nepřekračuje hranice demokracie. Jak v ekonomice, tak v politice 

zastává názor, že by mohla přesáhnout do anarchie, krutého vykořisťování a nezměrného bohatství.  
23

 GIOLITTO, Loredana. „Nacionalidad y ciudadanía en la primera constitución de la República cubana“. Ibero-

Americana Pragensia - supplementum, 2007, vol. 19, s. 337-344. 
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„Vzdělání má nevyhnutelnou povinnost vůči člověku…:přizpůsobit ho době, ve které žije, aniž 

by byl odvrácen od konečného cíle lidského života.“ 

„Vzdělávání… je způsob, jak vybavit lidi, aby získali pohodlný a čestný zdroj obživy ve světě, 

kde žijí, aniž by tím zmařili vnímavé ušlechtilé a duchovní touhy, které představují nejlepší 

část individuální lidské bytosti.“
24

  

V předchozích citacích lze najít dvě myšlenky, které jsou základní v Martího konceptu 

vzdělávání: vzdělávání je adaptace člověka na jeho dobu; vybavuje člověka způsobilostí ke 

svobodě, představuje pro každé individuum vědomé zvládání jeho samostatnosti a rozvoj jeho 

přírodního a duchovního já, je to příprava člověka na život bez odhlédnutí od jeho duchovní 

stránky. 

 V eseji Naše Amerika Martí dokonce vnitřním nebezpečím nazývá skutečnost, že lidé 

neznají svou historii. Martí se proto obrací na nevědomého vesničana, pro kterého je jeho 

vesnice celým světem, který nezná nic z historie své země, neví nic o svém národě. I když 

Martí hovoří k jednotlivci, má na mysli všechny občany žijící jak na vesnici, tak ve městě.  

Zdůrazňuje, že lidé se musí probudit, začít se vzdělávat a zajímat se o dění  ve světě. Nicméně 

nutnost vzdělání není důležitá jen kvůli probuzení národa a vzchopení se pro velké činy, 

vzdělání je také garance, že lid nebude oklamán a podveden. Toto tvrzení souvisí s Martího 

názorem, že lid kvůli nevědomosti a neznalosti uvěří každému, kdo prostřednictvím líbivých 

slov bude usilovat o změnu společnosti a tím bude moci lid oklamat. 

 Martí vkládá budoucnost v mladé Latinoameričany, kteří si, podle něj, začínají 

uvědomovat, že záchrana Latinské Ameriky spočívá v tvorbě. Chtějí tvořit z toho, co jim 

jejich země nabízí. 
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 NASSIF, Ricardo. „José Martí (1853 – 1895)“. Prospects: the quarterly review of comparative education, 

1994, vol. XXIV, N
O
. 1/2, s. 107-119. [online]. [cit. 2013-11-23]. Dostupné z:   
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4. VLIV A NAPLNĚNÍ MYŠLENEK JOSÉ MARTÍHO 

4.1. Vliv José Martího na kulturu  

Už druhé století, navzdory politickým diktaturám a přes snahu přivlastnit si jeho ideje 

pro ideologické účely v časech nesvobody, je José Martí pro Kubánce symbolem svobody a 

nezávislosti.  

V první polovině 20. století se na Kubě rozšířil hudební styl zvaný la guajira
25

, což na 

Kubě znamená „venkovanka“. Pochází z východu ostrova a hudebně zpracovává venkovská 

témata. Pro hudbu guajira je významným představitelem duo Celina a Reutilio, v jehož 

písních se objevuje odkaz na Martího. Konkrétně v písni Yo soy el punto cubano zpívá: „Moje 

hudba představuje zemi Martího“. 

Ve 30. letech minulého století si získává oblibu jiný druh žánru guajira, a sice hudba 

s názvem Gurajira guantanamera. Hudební odborníci se shodují, že obliba melodie je daná 

oblibou stylu gurajira na východě ostrova. Hudba je připisovaná skladateli José Fernandézovi, 

který název písně několikrát pozměnil. Obrovskou popularitu získala píseň kolem roku 1958 

vlivem Juliána Orbóna, skladatele, který jejímu textu přizpůsobil první verše Prostých veršů 

(Versos sencillos) José Martího. V roce 1963 se věhlas písně Guantanamera stal 

mezinárodním. Píseň se zpopularizovala anglickou verzí Martího veršů v době kubánské 

krize, kdy americký mírový aktivista a folkový zpěvák Peter Seeger tuto píseň zařadil do 

svého repertoáru na počest José Martího. Píseň se stala populární ve 35 zemích světa jako 

symbol mírového hnutí té doby.  

4.2. Vliv myšlenek utopismu na vlády a ideologie v Latinské Americe 

Martí tvrdí o Americe, že je kontinentem naděje, protože ukrývá ideál jednotné, 

svobodné a spravedlivější společnosti, ideál možné změny. Tomuto ideálu je všechna ostatní 

aktivita podřízena. Tímto se přihlašuje ke koncepci utopismu. Koncept utopismu poukazuje 
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 Tento styl se původně zrodil na Kanárských ostrovech v 18. století. 
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na to, co je v celé ideologii žádoucí, co si razí cestu až k sociální, politické a ekonomické 

transformaci.  

Jak píše Taisa Poniótova
26

, problém vztahu mezi utopií a Amerikou je podstatný a 

aktuální. Celá historie Latinské Ameriky je z velké části historií záměrů a očekávání, nicméně 

většinou frustrovaných, což způsobuje tvrdý střet s realitou a následnou změnu utopických 

politických úmyslů na jiné.     

 Jako příklad mohou posloužit novodobé dějiny Kuby. Od konce 19. století až do 

současnosti se každý kubánský politický režim opíral o myšlenky José Martího, tedy i režimy 

dvou nejvýznamnějších kubánských politických osobností minulého století: Fulgencia Batisty 

a Fidela Castra. 

 V polovině 30. let 20. století se na kubánské politické scéně objevuje významná 

postava, kterou je Fulgencio Batista. Ten se posléze v roce 1940 stává prezidentem. Za jeho 

vlády byla vydána nová, v dané době velmi pokroková, ústava. Ústava obsahovala silný 

demokratický obsah s významnými sociálními dopady: osmihodinovou pracovní dobu, 

měsíční placenou dovolenou, povinné sociální pojištění, volební právo žen a osmiletou 

povinnou školní docházku pro všechny děti. Velký důraz byl kladen na boj proti rasismu. 

Rasová politická hnutí byla zakázána. Sám Batista o sobě prohlašoval, že v jeho žilách proudí 

indiánská, španělská, africká i čínská krev. Lze říci, že všechny ústavní články, především 

odmítání rasové nesnášenlivosti, vycházely z myšlenek José Martího.      

Fidel Castro se poprvé setkal se spisy José Martího na jezuitské koleji Belén 

v Havaně, kde studoval. 

Již po neúspěšném útoku na kasárna Moncada, kdy byl zatčen, při své obhajobě před 

soudem vyjmenoval cíle, které chtěl uskutečnit, pokud by zvítězil: pozemková reforma, 

industrializace, vytvořit sociální systém, ve kterém by všichni měli příležitost prosperovat ve 

společnosti, bojovat za práva těch, kterým nikdo nepomáhá, přinést blahobyt každému 

Kubánci žijícímu na okraji společnosti, vzdělání a zdravotnictví pro všechny, občanské 

svobody a demokracie, vojsko sloužící k ochraně národního pokroku. Zmíněné cíle též 
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vycházely z myšlenek José Martího. Také po uchopení moci ve svém projevu v kasárnách 

Columbia zdůraznil myšlenku, že stát a revoluce musí být podřízeny lidu a že v době svobody 

je veřejné mínění lidu vším. Tím se odkazoval k Martího myšlence, že je nutno znát přirozené 

prvky země, kterými byl obyčejný člověk.   

Jak zmiňuje Ángel Hidalgo, postupem času začal Castro používat postavu Martího, 

když hovořil o významu svobody a demokracie pro člověka. Pronesl: „Martí je a bude 

věčným vůdcem našeho lidu. Jeho odkaz nikdy nepozbude platnosti. Tak jak postupujeme 

vpřed vstříc budoucnosti, tak se zvětšuje inspirující síla jeho revolučního ducha, jeho citu pro 

solidaritu vůči ostatním národům, jeho hluboce humánních a spravedlivých morálních 

principů.”
27

 Posléze však Martího politické a revoluční myšlenky, o nichž mluví mimo 

historický kontext, interpretuje jiným způsobem.   

Martí soudil, že každý člověk by měl rozhodovat sám o sobě a že každý člověk by si 

měl vybrat svůj osud. Věřil, že všichni mají právo na přemýšlení a vyjádření vlastního názoru. 

Nikdy by nedovolil vyloučení občanů proto, že mají jiný názor na formu vládnutí, jakoukoliv 

formou vždy odmítal porušování lidských práv. Martí žil v koloniální době a poznal tak i 

koloniální útlak. Proto nikdy v jeho názorech neexistoval ani jeden o podřízení a ovládnutí, 

proto by nikdy nedovolil žádnou formu absolutistické moci. Jeho nejdůležitějším cílem bylo 

na Kubě vytvořit demokratickou republiku. Od těchto Martího zásad se Castro odchýlil. 

Další Martího kritické představy o Spojených státech a jejich politice, kterou 

uplatňovaly koncem 19. a počátkem 20. století, byly využívány řadou politických 

představitelů. Pro Fidela Castra představovaly možnost jak zdůvodnit antiamerický a 

antiimperialistický charakter své revoluce.  

Fidel Castro začlenil Martího myšlenky do své ideologie a využil Martího autority 

k prosazování svých cílů.    

                                                 
27

 HIDALGO, Ángel. „El pensamiento de José Martí tergiversado como Ideología Política y de Lucha por la 

Revolución Cubana“. Diplomová práce, University of North Texas, Texas, 2011.  [online]. [cit. 2014-02-05]. 
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4.3. Severoamerický expanzionismus 

Již Simón Bolívar viděl ve Spojených státech oblast kulturně zcela odlišnou, politicky 

nebezpečnou a upozorňoval na nebezpečné tendence severoamerického expanzionismu, když 

napsal, že Spojené státy jsou předurčené zaplavit Latinskou Ameriku neštěstím ve jménu 

svobody. Byl to ale až José Martí, kdo objasnil tyto hrozby, které se vznášely nad 

latinskoamerickými zeměmi.  

Martí své zkušenosti týkající se Spojených států amerických získával studiem, posléze 

především během svého tamějšího pobytu, ale také při svých dalších pobytech v Mexiku, 

Guatemale, Kostarice, Venezuele nebo Bolívii prostřednictvím svých přátel. Jedním z nich 

byl již výše zmíněný mexický senátor Manuel Mercado nebo kubánský historik a básník 

Pedro Santacilla žijící v exilu ve Spojených státech v Louisianě, která byla v té době 

střediskem amerického expanzionismu obrácenému proti Latinské Americe, jehož cílem bylo 

vytvoření velké otrokářské říše ve Střední Americe, která by byla pevně spjata se 

severoamerickým jihem.  

Další zkušenosti získal při pobytu v Guatemale. Prezidentem se tam stal liberál Rufino 

Barrios, který na počátku své vlády zavedl mnoho liberálních opatření jako na příklad 

vypovězení jezuitů ze země, svobodu vyznání, konfiskaci církevního majetku nebo zestátnění 

škol a zvýšení jejich rozpočtů. Jeho další snahou bylo omezit pronikání Spojených států do 

Střední Ameriky. Martí souhlasil s těmito reformami a poskytoval svou podporu. Na počátku 

80. let odjel do Venezuely, kde se vrátil k Bolívarově myšlence o sjednocení všech bývalých 

španělských kolonií jako protiváze Spojeným státům
28

.  

Martího osobní zkušenost z pobytů v zemích Latinské Ameriky a poznání 

severoamerické společnosti mu pomohla lépe se orientovat v poměrech mezinárodní politiky 

a zvláště v politice Spojených států. Jeho konkrétní analýza historicko-strukturálních 

podmínek, interpretace vztahů obou Amerik, charakteristických rysů obou kultur, rolí 
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politického vůdcovství a ekonomických zájmů a strategií vedly k závěru, že tato hrozba 

nevychází ze samotné Severní Ameriky, ale z odlišnosti jejich počátků, metod a zájmů.  

Po svém téměř desetiletém pobytu ve Spojených státech mu bylo jasné, že Spojené 

státy vzhledem ke své zemědělské a průmyslové nadvýrobě a nedostatečnému vývozu budou 

hledat cesty k odbytu své produkce. Na evropském trhu se jim expanze příliš nedařila a 

možným východiskem bylo získání trhů Latinské Ameriky. Prvním krokem bylo získání 

Kuby. Nicméně velkým problémem zůstávala Argentina, která v té době již byla velkým 

producentem obilí a masa.  

Hlavní představitel politiky proniknutí do Latinské Ameriky byl James Blaine, který 

organizoval panamerickou konferenci v roce 1889. Martí sledoval přípravu konference i její 

průběh a o plánech Američanů informoval latinskoamerickou veřejnost. Pro buenosaireský 

deník La Nación napsal příspěvek s názvem Mezinárodní kongres ve Washingtonu, jeho 

historie, základy a tendence, ve kterém upozornil, že hlasy expanzionismu USA nejsou jen 

nevýrazné projevy jednotlivců, ale že jsou to názory, které americká vláda vzala za své 

v oblastech zemědělství, průmyslu a obchodu. Dále uvedl, že Latinská Amerika představuje 

pro Spojené státy velký trh, na který se USA chce dostat se svou nadprodukcí. Cílem 

konference je donutit Latinskou Ameriku nakupovat od Spojených států vše, co nemohou 

prodat jinde. I díky Martího článku skončila konference bezvýsledně.  

Navíc Martímu bylo jasné, že vedle toho, že USA chce řešit svoje hospodářské 

problémy na úkor Latinské Ameriky, se nikdy nespokojí jen s dosaženými cíli na poli 

obchodním, ale bude chtít zasahovat do všech oblastí života Latinské Ameriky včetně 

politiky. Proto dále představil svůj názor, že v politice je důležité předvídat, protože to, co 

není vidět, je reálné. Dále díky svým znalostem historie vyvozuje následující: „Národ, který 

prodává, poroučí. Národ, který nakupuje, slouží. Kdo říká ekonomická unie, říká politická 

unie.“ Tyto Martího závěry se ukázaly jako prorocká varování. 

Jak již bylo řečeno, Martí vycházel ze zkušenosti. Příkladem je rok 1823, kdy byla 

vydána Monroeova doktrína
29

 jako reakce na politiku Španělska, které usilovalo o podporu 
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evropských států ve válce proti nezávislosti latinskoamerických kolonií. Podle doktríny USA 

měly zabránit každému pokusu o kolonizaci území na americkém kontinentě. Monroeova 

doktrína se dočkala mnoha interpretací. Jednou z nich je Rooseveltova doktrína
30

, jejímž 

autorem byl americký prezident Theodore Roosevelt. Doktrína byla vyhlášena na základě 

možných intervencí ze strany evropských mocností. Doktrínou si Spojené státy přisvojovaly 

nárok intervenovat jako policejní síla do těch zemí Latinské Ameriky, ve kterých se objeví 

problémy a nemožnost tyto problémy řešit vlastními prostředky. Jak se uvádí v knize Máximo 

líder, „podle této logiky nebyla Latinská Amerika ničím jiným než zadním dvorkem Spojených 

států“
31

. Spojené státy tím daly najevo svoji převahu a přisvojovaly si právo šířit svou 

civilizaci na americkém kontinentě a rozhodovat o ekonomických i politických osudech 

celého kontinentu. Doktrína se tak stala symbolem nerovných vztahů Spojených států a 

Latinské Ameriky. 

V budoucnosti může být jedním z příkladů počátek 20. století na Kubě, kdy po 

španělsko-americké válce Spojené státy potvrzují svůj vliv na ostrově a uzavírají 

hospodářskou dohodu, kterou se hospodářství ostrova (především produkce cukru a 

tropického ovoce) stalo součástí ekonomiky Spojených států. Přesto však Spojené státy 

prezentovaly své záměry jako snahu pomoci vytvořit nezávislý kubánský stát, ovšem ve 

skutečnosti stát podřízený politice Washingtonu. Výsledkem těchto snah byl rok 1903, kdy 

byl podepsán Plattův dodatek, který umožňoval Spojeným státům zasahovat do vnitřních 

záležitostí Kuby. Jak Martí předpovídal, ekonomický vliv se okamžitě změnil v politický, 

ekonomická závislost dala průchod politické.
32
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SHRNUTÍ A ZÁVĚR 
 

José Martí se narodil na Kubě, kde vyrůstal ve skromných podmínkách. Kvůli 

nedostatku financí jeho rodina nepodporovala Martího zájem o studium, nicméně díky 

vynikajícímu prospěchu a podpory jednoho z učitelů mohl studovat na havanském institutu. 

Již během studií kvůli svým postojům a podporou nezávislé Kuby byl nucen odejít do 

vyhnanství do Španělska. Kromě Španělska strávil Martí několik let také v Mexiku, 

Guatemale, Venezuele a Spojených státech. Všude učil, přednášel a psal do časopisů a novin. 

Jeho činnost má však jediný cíl, kterým je revoluce na Kubě a její nezávislost. Postupem času 

je připravována invaze na Kubu, kterou ovšem Martího boj za svobodu končí v okamžiku, 

kdy je zastřelen.  

Martího literární dílo bylo velmi obsáhlé a obsahuje velké množství žánrů. V poezii se 

zabýval tématem rodiny, života a smrti, ale především psal vlastenecké básně, ve kterých 

vyjadřoval svou lásku ke Kubě. Nejširší část jeho tvorby tvoří dopisy, články a eseje, ve 

kterých reaguje na kulturní, hospodářské i politické dění na Kubě, v dalších zemích Latinské 

Ameriky a také ve Spojených státech. Pokud jde o prózu, Martí napsal několik divadelních 

her a jeden román.   

Cílem mé práce byl ale rozbor jeho dvou esejů. Eseje Matka Amerika a Naše Amerika 

jsou považovány za stěžejní v celém Martího díle. První z nich srovnává vznik dvou Amerik: 

vznikaly v odlišných situacích a za rozdílných podmínek, což se odráží v jejich následném 

vývoji. Ve druhém eseji Martí zdůrazňuje, že latinskoamerická kultura má hluboké kořeny, 

které v sobě zahrnují indiánskou a koloniální tradici, ale i tradici africkou. Toto jsou kořeny, 

na které je třeba být hrdý a které je potřeba znát; díky těmto kořenům, díky poznání vlastní 

historie, národa, jeho prvků a obyvatel bude možné dosáhnout ideální budoucnosti. Poznání je 

cestou ke sblížení a jednotě latinskoamerických zemí. Z poznání je třeba vycházet při správě 

těchto zemí, jelikož umění vládnout je založeno na znalosti každé země a jejích prvků, které 

je třeba umět skloubit. K těmto hlubokým kořenům je třeba se obracet a stále vracet.  

Martí prosazuje ideál demokratické republiky založený na rovnosti ekonomické, 

politické, ale především na rovnosti sociální a morální, kdy nejdůležitějším prvkem je lidská 
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svoboda a důstojnost. Jeho myšlenky, které mají mimořádnou důležitost pro společnost, byly 

užívány některými politickými režimy, které Martího myšlenky interpretovaly v různém 

ideologickém významu k dosažení vlastních cílů.  

V obou esejích Martí hovoří o nebezpečí ze strany Spojených států, které představují 

hrozbu jak v oblasti ekonomické, tak i politické. Martí předvídal, že kvůli nedostatečnému 

vývozu vlastní nadprodukce budou Spojené státy hledat nové trhy a nejbližším trhem je území 

Latinské Ameriky. Martí také varoval, že USA se nespokojí pouze s nadvládou ekonomickou, 

ale bude chtít zasahovat i do oblasti politické.  

Všestranná postava Martího v sobě zahrnuje básníka, spisovatele, myslitele, 

intelektuála, politika, vůdce. Jeho politický význam je spjat s vůdčí rolí v boji za kubánskou 

nezávislost. Nicméně jako myslitel a intelektuál má rozměr nejen kubánský, ale i 

latinskoamerický. Jeho roli v osudu latinskoamerického kontinentu lze jen stěží docenit. 
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RESUMÉ 
 

José Martí, jedna z nejvýznamnějších osobností kubánské koloniální doby, byl jedním 

z hlavních ideologických vůdců v kubánské válce za nezávislost. Jeho činnost ovlivnila 

kulturní a politické dění na Kubě. Jeho etické myšlenky o kořenech, jednotě a svobodné a 

spravedlivé společnosti se také bezesporu zapsaly do dějin celé Latinské Ameriky. 

Nicméně Martí vynikl nejen jako myslitel, politik a vůdce, ale také jako spisovatel. 

Literární dílo, které zanechal, obsahuje mnoho žánrů – poezii, novinové články, eseje, drama, 

román. Jedno má však společné – ať se jedná o jakýkoliv žánr, Martí se vždy snažil, aby jeho 

literatura sloužila národu, vlasti a jeho lidu.  

Tento charakteristický znak Martího děl je samozřejmě vidět i v jeho dvou stěžejních 

esejích Matka Amerika a Naše Amerika. V nich hovoří o zrodu Latinské Ameriky, o 

hlubokých kořenech, které v sobě zahrnují jak indiánskou a koloniální minulost, tak i 

minulost afrických otroků. Podle Martího je důležité tyto kořeny poznat, protože poznání a 

víra v ně je cestou ke svobodě, k jednotě latinskoamerických národů. Latinská Amerika se 

musí sjednotit a čelit tak vnějšímu nebezpečí zejména ze strany Spojených států, které 

latinskoamerické země ohrožují ekonomickou a politickou rozpínavostí.   

Mnoho Martího myšlenek ovlivnilo i budoucí generace. Jeho stopy jsou patrné 

v kubánské kultuře, ale také v některých politických ideologiích a režimech. Dokonce se 

vyplnila i některá Martího varování týkající se vztahů Latinské Ameriky a Spojených států.  
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RESUMEN 
 

José Martí, uno de los personajes más importantes de la época colonial cubana, fue uno de los 

líderes ideológicos principales en la guerra de la independencia cubana y su actividad 

contribuyó al desarrollo de la historia moderna de Cuba. Sus ideas éticas relacionadas con las 

raíces, la unidad y la sociedad libre y justa marcaron sin duda la historia de toda América 

Latina. 

Sin embargo, la influencia de Martí no se refleja únicamente como pensador, político 

y líder, sino también como escritor. Su obra completa es extensa, contiene diversos géneros 

literarios, tales como poesía, artículos, ensayos, obras de teatro y una novela. No obstante, 

todas sus obras tienen un rasgo en común: Martí quería que cada una sirviera a su nación, a su 

patria y sobre todo a su gente. 

Este rasgo característico lo podemos observar en sus dos ensayos principales llamados 

Madre América y Nuestra América también. En ellos, Martí habla de la creación de América 

Latina, de sus profundas raíces las cuales incluyen tanto la historia de los indígenas y de la 

colonia como la historia de los esclavos africanos. Según Martí, lo más importante es conocer 

estas raíces, ya que su conocimiento y la fe en ellas, representan el camino hacia la libertad y 

la unidad de las naciones latinoamericanas. Los países latinoamericanos tienen que unirse y 

así enfrentar el peligro exterior, especialmente de los Estados Unidos de América, los que 

amenazan a América Latina con su expansionismo económico y político.     

Muchas de las ideas de Martí tuvieron una marcada influencia sobre el futuro. Sus 

rastros son evidentes en la cultura cubana pero también en algunas ideologías y regímenes 

políticos. Además, algunas advertencias hechas por Martí relacionadas con las relaciones 

entre América Latina y los Estados Unidos se han cumplido.   

 

 


