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O. Úvodem 

Problematika fantastické literatury zahrnuje množství hledisek a oblastí, 
jimiž je možné se podrobně zabývat. Tato disertační práce se soustředí na 
dva základní aspekty. Prvním z nich je teoretická rovina, která zahrnuje 
přehled metod, jež uplatňují jednotliví badatelé při vytyčení základních rysů 
fantastična a podob fantastické produkce a také při stanovování úhlu 
pohledu nebo pozice, z nichž je tento fenomén nahlížen. 

Zpočátku byl jablkem sváru především efekt fantastična, od něhož se 
odvozovala příslušnost k fantastické literatuře. Někteří badatelé se 
domnívali, že hlavním efektem fantastična je strach, vzniklý na základě 
vpádu cizorodých, nadpřirozených úkazů do bytelné a nezpochybnitelné 
skutečnosti, jež je tímto vpádem ohrožena. Fantastická literatura byla 
hodnocena především z perspektivy emoční. V průběhu doby se sice 
hledisko jednotlivých typologií fantastické literatury a definování fantastična 
různě přesouvalo mezi tematickou, syntaktickou i verbální rovinou textu, 
ale strach jakožto hlavní a jediný prvek této specifické řady textů byl 
vyloučen. Důvodem byla i proměna jádra konceptu fantastična, které je 
v moderní fantastické literatuře spíše intelektuální povahy, nikoli emoční. 

Hojnost a zejména rozpornost teoretických studií dokazují, že na poli 
zkoumání fantastična a fantastické produkce vládne mezi kritiky a 
literárními historiky terminologická i substanciální nejednotnost, která se 
projevuje v neutuchající polemice. Vymezit teoretické parametry fantastična 
a definovat jeho podstatu se pokusilo mnoho významných osobností z řad 
znalců-teoretiků i z řad autorů fantastické literatury, aniž se jim podařilo 
stanovit jedinou a všeobecně platnou teorii či formuli. K nejvýznamnějším 
"badatelům fantastična" a fantastické tvorby patří Tzvetan Todorov, A. M. 
Barrenecheová, I. Bessiérová, S. Reisz Rivarolová, J. Bellemin NoeL J. P. 
Sartre, J. Alazraki, J. Cortázar aJ. L. Borges. Přehledu a kritickému 
hodnocení jejich názorů se věnuji v první části disertace. 

Druhým zkoumaným aspektem je fantastická tvorba některých 

hispanoamerických autorů, jinými slovy, popis, analýza a interpretace děl 
těchto autorů. K demonstraci proměn a osobitých realizací fantastična jsem 
nejprve chtěla využít pouze díla skupinky méně známých tvůrců 20. století 
z oblasti La Platy, kde má fantastická literatura bezesporu nejdelší tradici a 
nejsilnější zastoupení. Ale v průběhu vzniku disertační práce a studia 
četných materiálů se původní záměr poněkud změnil, nebo spíše se 
obohatil o nové poznatky a následně o nové oblasti zájmu. Dospěla jsem 
k názoru, že možnost komparace konceptu tradičního fantastična, které je 
charakteristické pro autory 19. století v Evropě i Hispánské Americe a 
z něhož moderní koncept v mnohém vychází, a konceptu fantastična 

moderního, formujícího se až ve 20. století, je pro lepší uchopení 
problematiky hispanoamerické fantastické povídky z mnoha důvodů velice 
důležitá. Z té příčiny jsem nakonec rozšířila záběr disertační práce ve 
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zpětné perspektivě o tvorbu některých zapomenutých ale pozoruhodných 
autorů 19. století. Celé zkoumané období, zahrnující druhou polovinu 19. 
století a první polovinu 20. století, zastupuje v jistém smyslu dva úzce 
propojené formální a tematické bloky fantastické literatury - tradiční a 
moderní fantastickou literaturu -, které se stýkají v mnoha bodech. Jejich 
podrobná analýza a srovnání zřetelně odkrývají kontinuitu fantastické 
tvorby a zároveň přinášejí informace o počátku a pozvolném formování 
podoby fantastické literatury nejen v kontextu národních literatur Argentiny 
a Uruguaye, ale v kontextu hispanoamerické literatury obecně. 

Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla zaměřit svou pozornost na 
autory, kteří stojí poněkud stranou všeobecného zájmu, byl ten, že 
"redukované" panorama autorů fantastické literatury, které obvykle 
zahrnuje jen omezený okruh jmen, v některých případech i bez 
podrobnějších vývojových souvislostí s předchůdci a iniciátory fantastické 
literatury, představuje bohužel velice rozšířenou představu o matérii 
hispanoamerické fantastické literatury. Z hlediska rozmanitosti zpracování 
fantastična a vysoké úrovně textů méně známých autorů, kteří neměli to 
štěstí proniknout do antologií fantastických textů nebo do kapitol z dějin 
literatur, je tato redukce tak trochu nespravedlivá, ochuzující a ve své 
podstatě i zkreslující. V kontextu argentinské a uruguayské literatury, na něž 
je zaměřena tato práce, existují mnozí výjimeční autoři, kteří přispěli 

k zakořenění fantastické povídky v kontextu hispanoamerické literatury a 
obohatili její tematické i formální prostředky. Proto jsem se rozhodla 
věnovat těmto skrytÝm tváfím fantastična, které si pozornost čtenářů i kritiků 
rozhodně zaslouží. Ve snaze "objevit" tato utajená jména a díla 
hispanoamerické fantastické literatury vznikají v posledních dekádách cenné 
soustředěné práce a mnozí z opomíjených autorů tak konečně pronikají do 
středu zájmu badatelů, čímž se obohacuje panorama hispanoamerické 
fantastické literatury. Součástí těchto prací bývá sporadicky také 
podrobnější historický a žánrový vývoj fantastické literatury 
v hispanoamerické literatuře. 

Vzhledem k tomu, že tato práce je zasvěcena méně známým autorům, 
jsem z korpusu analyzovaných textů autorů laplatské fantastické povídky 
záměrně vyřadila texty Julia Cortázara, J orge Luise Borgese a Adolfa Bioye 
Casarese, kteří jsou jinak neopominutelnými představiteli hispanoamerické 
fantastické tvorby. Při pohledu na konečný výběr autorů je možné, že dvě 
jména vzbudí jistou rozpačitost při jejich označení za "skryté tváře". Jedná 
se o Leopolda Lugonese a Horacia Quirogu. Lugones sice figuruje bez 
nadsázky ve všech příručkách hispanoamerické literatury a byly mu 
věnovány početné monografické práce a kritické studie, ale hermetický a 
tematicky hypertrofický charakter jeho díla stále ještě umožňuje nová čtení, 
nové interpretace a možnou konkretizaci dalšího dílku skládačky významu. 
Povídko vou tvorbu Horacia Quirogy jsem zvolila proto, že v průřezu jeho 
díla je nejlépe vidět, jakou proměnou prošla fantastická literatury od konce 
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19. století a v prvních čtyřech dekádách 20. století. Jeho raná fantastická 
tvorba je bytostně modernistická; texty vzniklé po roce 1910 zřetelně 
reprezentují posun ve výstavbě fantastického prostoru i ztvárnění 
fantastična k modernímu konceptu fantastična, jehož podoby jsou v českém 
prostředí známy především z děl Cortázara, Borgese, Bioye Casarese. 

Těžištěm této práce zůstává tvorba moderních autoru 20. století, 
zpracovaná v poslední části disertace, již zastupují dva autoři - Argentinka 
Silvina Ocampová a Uruguayec Felisberto Hernández. Cílem ale nebylo 
monografické zpracování celého jejich díla; mým záměrem bylo podrobit 
detailní analýze ruzné texty napříč jejich povídkovou tvorbou a ukázat 
konkrétní a jimi užívané prostředky fantastična, narativní strategie, 
diskursivní techniky a nejčastěji volená témata a motivy, s jejichž využitím 
konstruovali své fikční světy a vytvářely atmosféru fantastické ambivalence 
textu; osobité rysy jejich poetiky obohacují obecnou koncepci moderního 
fantastična. Z toho důvodu je korpus textů limitován jen na povídkové 
soubory, které jsou pro potřeby této práce příznakové. 

Oba autory jsem nevybrala náhodně. Kromě marginálnťho postavení . 
v panoramatu laplatské i hispanoamerické fantastické produkce totiž 
spojuje tyto dva autory mnohem více. Myšlenka na napsání takto 
koncipovaného rozboru povídek Felisberta Hernándeze a Silviny 
Ocampová vzešla z pečlivého čtení i ze studia sekundárních pramenů už při 
psam mé diplomové práce věnované dílu Felisberta Hernándeze. Při jejich 
pročítánť jsem si totiž uvědomila, že ačkoli existují cenné práce a kritické 
články, jež se snaží jejich dílo uchopit a popsat Gakkoli je jejich počet 
v porovnám s jinými autory fantastické literatury stále nízký), nikdy nebyla 
jejich povídková tvorba studována v komparaci nebo ještě lépe 
s představou společného jádra a shodného ztvárnění fantastična. Někteří 
badatelé (např. N. Uilová, M. Goloboff, E. Morillasová) se sice o jistých 
totožných znacích v dílech Ocampové a Hernándeze letmo zmiňují, ale 
soustředěná práce, která by shodné konstanty jejich děl pojmenovala a 
podrobila detailnímu zkoumání, neexistuje. Mé bádám a analýza jsou 
naopak na myšlence jednotné koncepce fantastična těchto dvou autoru 
založeny. Je zřejmé, že se tvorba Hernándeze a Ocampové vyznačuje i 
některými dílčími rysy nebo prvky, které dílo jednoho nebo druhého autora 
zcela postrádá nebo jejichž míra využití či symbolická hodnota se různí a o 
nichž se rovněž zmínťm, ale přesto při rozboru textů vycházím 
ze společného základu a shodných souborných rysů svébytné poetiky 
"fantastické každodennosti", onoho nenápadného fantastična, jehož tváře se 
skryvají pod svrchm vrstvou každodennosti. 
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1. Teorie fantastična 

1.1 Definováni fantastična: jak to vidí kritika? 

Fantastická literatura je obvykle chápána jako literární vyjádřem touhy 
po naplněm potřeby, která pramení ze společenských, kulturních a dalších 
omezem jedince. Fantastično se snaží nahradit nedostatek, mezeru, kterou 
zanechala všechna tato omezem, a současně slouží jako nástroj subverze 
společností ustanovených norem a zákonitostí a výkonný prostředek 

k probádám všech vrstev skutečnosti. Jako subverzivní činitel totiž narušuje 
zaběhané mechanismy vtúmám i chápání, nabízí odlišný úhel pohledu, vnáší 
nové světlo, přináší nové souvislosti, odhaluje pravou tvář starého známého 
a nutí čtenáře ke zcela novému uchopem reality. 

Vývojová linie fantastické literární tvorby a kritiky zaměřené na ni jsou 
téměř souběžné. Mezi prvními, kteří se pokoušeli o teoretické vymezem 
konceptu fantastična především na základě vlastní estetiky fantastična, byli 
známí autoři fantastické literatury 19. století Charles Nodier, Henry James 
či E. A. Poe. Soustředili se jednak na narativm postupy a zdokonalem 
techniky povídky samé, a také se snažili, na základě vlastní tvorby, 
načrtnout některé principy fantastična a fantastické fikce. Například Charles 
Nodier uveřejnil v roce 1830 studii O fantastičnu v literatuře (Du fontastique en 
Iittérature), kde vášnivě obhajoval svobodu tvorby a nespoutanou imaginaci 
jako jedinou cestu vhodnou ke ztvárněm fantastična.1 Poe se ve svých 
esejistických textech pro změnu zabýval tematickou stránkou a výběrem 
vhodných prvků; o hrůzostrašných a bizarních prvcích vlasttúho 
tematického plánu prohlašoval, že vycházejí přímo z jeho duše. z prožitých 
a s odstupem znovu prožívaných a zpracovávaných obsesí, běsů a temných 
vášm, trýzmcích jeho nitro.2 

V hispanoamerické literatuře proběhl analogický proces. Do "debaty" o 
fantastičnu a fantastické literatuře přispěl například Nikaragujec Rubén 
Dano. V článku "Richard Le Galliene" (1894) vymezil vztah vzájemnosti 
mezi symbolismem a tendencí psam povídek s tematikou záhad a tajemství, 
které podněcovaly lidskou mysl a fantazii. V této souvislosti vyjádřil 

překvapení nad nedůvěrou E. A. Poea ve vlastní fantazii a snové představy) 
Podle Daría totiž psam fantastických textů úzce souviselo s vírou v jisté 
duševm síly a v nadpřirozeno. Danovy povídky jsou plné snových obrazů, 
neboť sny představovaly v jeho očích privilegovanou formu poznám. 
Dalším z velkých hispanoamerick)'ch povídkám, kdo se zabýval 
povídkovou formou na teoretické úrovni, byl Horacio Quiroga, třebaže on 
svou pozornost zaměřil spíše na teorii povídky obecně, nikoli na 

1 Morales, Ana Maria: "Teoría y práctica de 10 fantástico", Escntos, Puebla, nÚffi. 21/ enero-junio 
2000, str. 24 
2 Cf. Rosenblat, Lojantástiroy /0 dete,tivesro, Caracas, Monte Ávila Editores 1997, str. 33 
3 Morales, A.M., op. cit., str. 27 
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fantastično a teoretické premisy fantastické tvorby. Nicméně mnohé z jeho 
požadavků na podobu povídky jsou použitelné i pro její specifickou 
kategorii - fantastickou povídku. 

Ještě o něco později se do problematiky fantastické literatury a její 
charakterizace vložili i moderní tvůrci J orge Luis Borges, Adolfo Bioy 
Casares a J ulio Cortázar. Pro Borgese existují dva typy literatury: realistická 
literatura, která mimeticky ztvárňuje běžné situace odehrávající se v naší 
skutečnosti, a literatura fantastická, jež je tvořena v neomezeném a 
neomezitelném prostoru imaginace.4 Borges odvozuje fantastično od 
fantastických témat Gako je např. dvojník, hra s časem, kontaminace reality 
snem, neviditelný, přítomnost nadpřirozených bytostí mezi lidmi, magická 
kauzalita a paralelní skutky), jejichž počet, nehledě k možným kombinacím, 
je podle Borgese omezený, tak jako je omezený počet zvířat fantastického 
bestiáře, který sestavil. Borges, stejně jako jeho duchovní učitel Macedonio 
Fernández, z hloubi duše nenáviděl realistickou a psychologickou literaturu 
a postuloval ireálnost a "umělost" literatury ve smyslu její nezávislosti. 
Femández ve svém úsilí o obnovu literatury a zejména románové formy 
dospěl ke zcela novým "narativním" postupům a podobám textové 
struktury, ke zrušení narativity, kauzality a prostoru a času a koneckonců i 
k likvidaci protagonistů v tradičním slova smyslu. 

Také Bioy Casares v předmluvě k souboru Antología de fa literatura 
fantástica (Antologie fantastické literatury, 1940), která vznikla ve spolupráci 
s jeho manželkou, autorkou fantastických vyprávění, Silvinou Ocampovou 
a Borgesem, pokládal za fantastickou veškerou literaturu s výjimkou 
realistické literatury 19. století, která mu s největší pravděpodobností 
připadala jako aberace v celkovém literární vývoji.s V souladu s tímto 
náhledem je Antologie pozoruhodná výraznou žánrovou, tematickou i 
časovou různorodostí. Zvláště skladba textů jasně ukazuje Borgesovu a 
Casaresovu představu fantastické literatury, která se neztotožňuje 

s gotickou "veteší"6, ale staví na metafyzických fantaziích a vytváří 

nenáhodné útvary imaginace a racionálně zdůvodněného fantastična. Toto 
"kultivované" a intelektuální fantastično bylo charakteristické nejen pro 
Antologii, ale i pro jejich vlastní tvorbu. 

Také J ulio Cortázar rozlišoval zcela zřetelně moderní fantastickou 
literaturu od souběžně vznikající literatury "gotické", mezi jejíž představitele 

4 Borges, La literatura jantástica, přednáška přednesená 7. dubna 1967, Buenos Nres, Eds. Cults. 
Olivetti 1967, str. 5 
5 Cf. Bioy Casares, Adolfo: Prólogo. Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo: Antologia 
de Ia literatura jantástica, Barcelona, Edhasa 1996 
6 Mluvím-li o gotičnu, gotických prvcích nebo gotické "veteši", mám na mysli soubor 
specifických rysů literárního žánru - gotického románu, který se zformoval na konci 18. století. 
Tyto texty se vyznačovaly užitím hrůzostrašných, krvavých prvků v kombinaci s charakterickými 
časoprostorovými kulisami i základní zápletkou. Více o gotickém románu viz kapitola 2. Někteří 
moderní autoří však stále ještě hrůzostrašné prvky, které si vypůjčili právě z gotického románu, 
používají a k vystižení jejich povahy užívám zmiňované termíny. 
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zařadil napřt1dad H. P. Lovecrafta: "Lovecraftova technika je prvoplánová: 
než rozehraje nadpřirozené nebo fantastické události, nejprve pomalu 
rozhrne oponu před opakující se monotónní řadou zlověstných prostředí, 
dusivých mlh táhnoucích se nad neblaze pověstnými bažinami, jeskynních 
mytologií a bytostí s četnýma nohama, které pocházejí ze světa démonů. "7 

Cortázar tedy proti sobě staví dva typy či podžánry současné literární 
produkce, nikoli, jak by se mohlo zdát, fantastickou literaturu a historický 
žánr gotického románu 19. století, v němž však nachází bohatý inspirační 
zdroj. Ono "gotično" je podle Cortázara z dnešní perspektivy nekonečně 
únavné a nudné v literární podobě a hodí se spíš pro kinematografické 
ztvárnění, kde by se gotický prvek hrůzy a strachu dal uplatnit efektivněji. 
Fantastično, zcela odlišné od "gotična", Cortázar definuje jako "náhlou 
známka toho, že stranou aristotelovských zákonitostí a naší racionálně 
uvažující mysli existují dokonale platné, závazné mechanismy, které náš 
logický mozek nevnímá, ale které v určitých momentech provádění invazi a 
dovolují, abychom je pocítili. "8 

Práce badatelů ne-autoru se objevily až ve 20. století. Jistý časový posun 
mezi počátky a vývojem fantastické tvorby a rozvojem literárně-kritického 
bádání by mohl zajistit výhodný nadhled. Nicméně vymezení fantastické 
poetiky se bez ohledu na odstup jevilo a stále jeví jako problematické a stalo 
se téměř nevyčerpatelným zdrojem dalších pokusů o její uchopení a 
definování, jak o tom svědčí nepřeberné množství studií věnovaných této 
problematice. Jedním z důvodů mnohosti a jisté rozporuplnosti je výrazná 
proměna tradiční poetiky fantastična a také rozmanitost konfigurace 
fantastična a okruh konstitutivních prvků jednotlivých autoru. 

Novodobá literárně-kritická a teoretická produkce zabývající se 
fantastickou literaturou je skutečně víc než bohatá.9 Každý z kritiků však 
k této problematice obvykle přistupuje tak, že zohlední jeden hlavní aspekt 
nebo se soustředí na konkrétní perspektivu (psychoanalytický rámec, 
sociologická perspektiva a ideologický dosah fantastické produkce, 
strukturální hledisko, funkce fantastična v rámci kulturních horizontů a 

7 Cortázar, Julio: "Notas sobre 10 gótico en el Rio de la Plata", Cahicrs du monde hispaniquc cf /uso
brési/icn, n. 25/1975: ,,La técnica de Lovecraft es primaria: antes de desatar los acontecimientos 
sobrenaturales o fantásticos, procede a levantar lentamente el telón sobre una repetida y 
monótona serie de paisajes ominosos, rueblas mefiticas en pantanos mal afamados, uůtologías 
cavemarias y criaturas con muchas patas procedentes de un mundo diabólico." 
8 ,,La indicación súbita de que, al margen de las leyes aristotélicas y de nuestra mente razonante, 
existen mecarusmos perfectamente válidos, vigentes, que nuestro cerebro lógico no capta pero 
que en a1gunos momentos irrumpen y se hacen sentir."; Cortázar tuto definici fantastična 
vyslovil v jednom z rozhovorů, které s ním udělal Emesto Gonzalez Bennejo; in Alazraki, 
Jaime: ,>ťQué es 10 neofantástico", David Roas (Ed): Teorias de /0 janfásfico, Madrid, Arco Libros 
2001, str. 276. 
9 Jako příklad uvádím ty nejznámější: Castex (1951), Vax (1960), Caillois (1965), Todorov (1970), 
Bellemin-NoeJ. (1971, 72), Cisoux (1972), Barrenechea (1957, 72), Bessiere (1974), Belevan 
(1976), Campra (1981), Serra (1978), Hume (1984), Jackson (1986), Bozzetto (1980, 90), 
Dehennin (1984) ,Reisz Rivarola (1982, 89), Gutiérrez Girardot (1991) ad. 
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recepční hledisko, stanovisko žánrovosti atd.) a často se přihodí, že vytvoří 
další teorii, která se stane nepřenosnou anebo jen částečně aplikovatelnou 
v obecné rovině. Shodují se však alespoň v jednom bodě - fantastično 

dokáže vyjádřit úzkost a nejistotu ve světě ovládnutém vědou, fantastično 
otevírá okno do temnot prostoru onoho "jiného" (más alfa). 

V roce 1972 se k onomu úsilí o uchopení fantastična trefně vyjádřil 
francouzský kritik Jean Bellemin-Noel: "Každá syntéza toho, co nazýváme 
"fantastičnem", je v současnosti předčasná, jelikož zkoumání stále 
probíhají."1O Problematičnost definování mohla spočívat jednak v názorové 
rozdílnosti o žánrovém zařazení fantastické literatury a z toho vyplývajících 
teoretických závěrů, jednak z představy efektu či záměru fantastična. Část 
definic navíc zpočátku zůstávala ve vleku tradičního konceptu fantastické 
literatury s romantickými kořeny a nedokázala asimilovat novou poetiku 
moderního fantastična. 

První práce, které chtěly systematizovat fenomén fantastična a vytyčit 
hlavní rysy fantastické tvorby, završenou proměnu ani rámcově nepostihly; 
je tedy pochopitelné, že i z tohoto důvodu působí některá východiska 
těchto prací často zastarale a byla už mnohokrát a v mnoha ohledech 
překonána. Jedním ze zavádějících znaků fantastična je vyvolání strachu či 
hrůzy, což kritikové H. P. Lovecraft (1945), J.P. Castex (1951), Luis Vax 
(1960) či Roger Caillois (1965) ještě postulovali jako hlavní efekt, kterého 
fantastická povídka dosahuje a dosahovat má: "Povídka je fantastická 
jednoduše tehdy, když čtenář zakouší hluboký pocit strachu a hrůzy 

z přítomnosti neobvyklých světů a sil. "11 Hra se strachem byla příznačným 
mechanismem "emocionální" povahy tradiční fantastické literatury, neboť 
strach, vzbuzovaný vším neznámým, co ovládá lidskou mysl a ducha, byl 
dobrým nástrojem prověřování neotřesitelnosti racionálního řádu. Caillois 
se při definování fantastična přikláněl k představě agresivního vpádu 
cizorodého prvku či neznámých sil do této naší reality: "Ve fantastičnu se 
nadpřirozený jev objevuje jako narušení všeobecné koherence. Zázračný 
skutek se zde stává zakázaným hrozivým útokem, který nahlodává stabilitu 
světa, jehož zákonitosti byly až doposud považovány za skálopevné a 
neměnné. "12 Na druhou stranu Caillois už tehdy zdůraznil pocit čehosi 

10 Bellemin-Noěl, Jean: ,,Notes sur le fantastique (textes de Théophile Gautier)", Littérature, n. 
8/Diciembre 1972; v této práci vycházím ze španělského překladu článku z roku 1972 "Notas 
sobre 10 fantástico (textos de Théophile Gautier)", in D. Roas, op. cit., str. 106-140: "Toda 
síntesis sobre eso que llamanos <do fantástico» es actua1mente prematura, puesto que las 
investigaciones siguen en curso." 
11 Lovecraft, H. P.: EI horroren fa literatura, Madrid, Alianza 1984, in Todorov, T., lntroducción a fa 
literatura jantástica, Buenos Aires, TIempo Contemporáneo 1972, str.46 : "El cuento es fantástico 
simp1emente si el lector experimenta pro fundamente un sentimiento de temor y de tetror, la 
presencia de mundos y poderes insólitos." 
12 Caillois, Roger: lmágenes, imágenes, Buenos Aires, Editorial Sudamericana 1970, in Roas, D., op. 
cit., str. 268: "En 10 fantástico 10 sobrenatura1 aparece como una ruptura de la coherencia 
universal. EI prodigio se vuelve aqui una agresión prohibida, amenazadora, que quiebra la 
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zvláštního; toto "cosi" už nenápadně předznamenávalo Freudovu 
znepokojivou "neznámou známost", aplikovanou v koncepci moderního 
fantastična. Kromě toho se Caillois pokusil katalogizovat všechna 
fantastická témata, třebaže jeho katalog je spíše směsí témat, motivů a 
postav, které jsou navíc mnohdy variantou jednoho a téhož.13 

Až Tzvetan Todorov v jedné z nejkontroverznějších studií věnovaných 
fantastické literatuře14 strach jako zásadní rys a efekt fantastické literatury 
odmítl. Strach je jen jedním z mnoha dalších rysů fantastické literatury. 
Pokud by byl jediným, při definování fantastična by záleželo na 
chladnokrevnosti čtenáře. 15 Bohužel i Todorov však uvízl při pokusu o 
vytvoření typologie fantastické povídky u tradičního fantastična. Představa 
fantastické povídky jako historického žánru, který přichází z rozšířením 
psychoanalýzy o funkční nástroje, ho vedla k závěru, že fantastická 
literatura existovala v ohraničené době mezi rokem 1772 a vydáním románu 
Zamilovaný ďábel J aquese Cazotta a koncem 19. století. 

Za hlavní podmínku příslušnosti k fantastickému žánru považoval 
"váhání zakoušené jedincem, který zná pouze přírodní zákonitosti a který 
stojí tváří tvář zdánlivě nadpřirozené události. Fantastično trvá po dobu 
této nejistoty a spočívá v pochybách o povaze jevu. Jakmile zvolíme jednu 
ze dvou odpovědí, opouštíme území fantastična (10 fantástico) a vstupujeme 
do vedlejších kategorií - zvláštního Qo extraiío) nebo ~i!ačného Qo 
maravilloso)."16 Podle Todorova je tedy žánrová příslušnost stanovována na 
základě rozhodnutí v procesu četby, nikoli na základě vlastností textu. 

Myslím, že už z těchto několika málo závěru je zřejmé, že Todorovova 
teorie má několik slabin. Prvním sporným bodem je to, že vymezuje 
existenci fantastična jen do krátkého času mezi výskytem jevu a 
rozhodnutím o jeho původu, příčinách a charakteru. Příslušnost 

k fantastické literatuře ovšem nespočívá v ohraničeném momentě nejistoty 
zazlvané hrdinou aj či čtenářem, přestože prvek nejistoty nebo 
nerozhodnosti je neodmyslitelným atributem fantastického vyprávění. Už 
v žánru gotického románu lze rozlišit "fantastické" romány a romány, které 
Todorovovými slovy zůstávají v kategorii ~láštního, jelikož fantastické jevy 
jsou v závěru vysvětleny racionálně.n Do této kategorie patří kupříkladu 

estabilidad de un mundo en el eual las leyes, hasta entonces, eran tenidas por rigurosas e 
inmutables. " 
13 Morales, A.M., op.cit., str. 25 
14 Todorov, Tzvetan: Introduction tl /a littératurefantastique, Paris, Seuil1970 
15 Todorov, T.: Introducción a /a literaturajantástica, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo 1972, 
trad. Silvia Delpy, str. 40; v této práci jsem pracovala se španělským překladem a všechny další 
citace budou z tohoto vydání. 
16 Todorov, T., op.cit., str. 34: "Lo fantástíco oeupa el tíempo de esta incertídumbre. En euanto 
se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de 10 fantástíco para entrar en un género 
ve<:ino: 10 extrano o 10 maravilloso. Lo fantástíco es la vacilación experimentada por un ser que 
no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural." 
17 Cf. Roas, 0.: Prólogo a Cuentos fantásticos del siglo XIX Espana e Hispanoamérica, Madrid, 
Marenostrum 2003, str. 12 
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romány Ann Radcliffové a Clary Reevové. Pokud se zvláštní jev racionálně 
vysvětlí, v tom případě jde buď o detektivní příběh nebo phběh 
s tajemstvím, ale nikoli o fantastické vyprávění. Třetí Todorovova kategorie 
zái!ačného pro změnu odkazuje buď k pohádkovému principu nebo 
k náboženským legendám a phběhům světců. 

Také nutnost škatulkování jevu a závěrečného rozhodnutí se nekryje 
s podstatou fantastického vyprávění. Vysvětlení fantastického jevu, jímž se 
podle Todorova posuneme do jedné z vedlejších kategorií (ifJláštního nebo 
zái!ačného) , zcela ničí podstatu fantastična. Moment vysvětlení není 
fantastické literatuře vlastní, fantastické vyprávění konečné vysvětlení 

nepotřebuje, na rozdíl od detektivního phběhu nebo phběhů s tajemstvím; 
pro fantastický text je udržení fantastické ambivalence, která přetrvává i 
přes navržené řešení a vysvětlení, zcela zásadní. A pokud text vůbec nějaké 
možné řešení obsahuje, každé fantastické vyprávění staví čtenáře a/či 

protagonistu přinejmenším před dvě možná řešení, aniž se byt' jen 
náznakově k nějakému přiklání. Požadavek dvojznačnosti vyzdvihuje 
například Rosalba Camprová, která tvrdí, že fantastická literatura stojí na 
"frustraci čtenářova očekávání v otázce řešení. "18 

Nepominutelné je i to, že mnohdy ani protagonisté, ani vnímatel 
nemají potřebu jev vysvětlovat; v některých příbězích se od prvního 
momentu nacházíme v "jiném" řádu, aniž se ocitáme v pohádkovém 
zázračnu. Todorova patrně vedl k jeho závěrům způsob výstavby velké 
části tradičních fantastických povídek, v nichž se hrdina pokouší jevu přijít 
na kloub, pochopit ho, vysvětlit nebo proti němu nějakým způsobem 
zasáhnout. Ale Kafkův Řehoř, Blanchotův Thomas i Hemándezův Uvaděč 
se bez odporu a otázek plně integrují do fantastických okolností. Snaha 
vysvětlit příčinu nebo původce jevu či zvláštních okolností je irelevantní. 

Kategorie zvláštní a fantastické si vzájemně odporují ze své podstaty: 
"Zvláštní existuje jen tak, že vyjevuje nebo potvrzuje to, co je obecně 
přijatelné; fantastično spočívá ve vyjevení a převrácení přijatého mínění 
vztahujícího ke skutečnému a abnormálnímu. "19 Snad proto, že i Todorov 
cítil jistou rozporuplnost své teorie, doplnil svůj tripartitní systém 
ifJláštní/ fantastické / zái!ačné o mezikategorie "fantastické-zvláštní" (fo 
fantástico-extraiio) a "fantastické-zázračné" (10 fantástico-maravilloso). Ale ani 
takové vymezení kategorií není myslitelné, neboť zázračné a zvláštní 
(vysvětlitelné nebo akceptovatelné a neproblematické) jsou s fantastickým 
(nevysvětlitelným a problematickým) vzájemně konceptuálně neslučitelné. 

18 Campra, Rosalba: "Los silencios del texto en la literatura fantástica", in E. Morillas (Coord.): 
EI relato jantástico en Espaiia e Hispanoamérica, Madrid, Ediciones Siruela 1991, str. 51: "frustración 
de las expectativas dellector en cuanto a soluciones." 
19 Bessiere, Irene: "El relato fantástico: forma mixta de caso y adivinanza", in Teotias de 10 
fontástico, cit. vyd., str. 88: ,,La extrano no existe más que por la evocación y la confirmación de 
10 que es comúnmente admitido; 10 fantástico, por la evocación y la perversión de las opiniones 
recibidas relativas a 10 real y 10 anormal." 

9 



• 

Při vymezení existence žánru fantastické literatury navíc Todorov 
oponůnul aspekt historického a společensko-kulturního kontextu, 
vstupujícího do tvůrčího i recepčního procesu a ovlivňujícího vymezení 
stanovených kategorií. A tak není divu, že do své definice fantastična 
nezařadil ani Franze Kafku, ani další autory jako Maurice Blanchota, N. V. 
Gogola nebo Roberta Scheckleye. Todorov totiž stále aplikoval staré kódy, 
které by z hlediska "přirozeného" a "nadpřirozeného" vyhovovaly 
tradičnímu fantastičnu, a to ještě s výhradami, a nedokázal najít potřebné 
kódy aplikovatelné na fantastično moderní. 

Jako poněkud riskantní se mi zdá i to, že v rozhodnutí o povaze jevu 
leží výhradně na čtenáři (on má rozhodnout, zda se jednalo o jev neobvyklý 
ale možný, či zázračný), neboť podobné hledisko je stejně diskutabilní jako 
chtít definovat fantastickou literaturu podle hrůzostrašného efektu. Tím 
spíš, že moderní fantastično má spíše charakter ,,intelektuální" než 

..., "." "emocru . 
Todorovovy závěry se v mnoha ohledech zdají překvapivé, uvážíme-li, 

že už v roce 1947 Jean Paul Sartre popsal podobu moderní fantastické 
literatury tak, jak skutečně funguje, aniž se ovšem vydal podobným směrem 
jako Todorov.2o Naopak, Sartruv pokus zmapovat a vymezit základní rysy 
"posledního stadia" fantastické literatury, tedy moderního fantastična, 
v mnohém souzní s názory dalších, mladších badatelů, jejichž práce se 
objevují v přibližně stejné době jako Todorovův Úvod ... v totožném 
intelektuálním prostředí. Mám na mysli Jeana Bellemina-Noěla, který v roce 
1971 a 1972 publikoval dva články zabývající se problematikou fantastické 
literatury,21 a Irene Bessierovou a její studii Le récit fantastique (197 4).22 Vznik 
těchto studií a jejich blízkost časová i místopisná nevyhnutelně vedou ke 
komparaci s Todorovovou prací, která však vyznívá v jeho neprospěch. 

V eseji ,,Aminadab ou du fantastique considéré comme un langage"23 
se Sartre pokusil uchopit moderní fantastično především skrze díla Kafky a 
Blanchota, tedy autoru, kteří podle Todorova už do fantastické literatury 
nepatří.24 Sartre postihuje s velkým porozuměním a výstižností nový 
fantastický prostor, nové prostředky a techniky, nový charakter fantastična, 
jaký praktikují všichni moderní autoři fantastické literatury. 

20 Todorov se o Sartrově studii sice letmo zmiňuje (str. 205), ale nevyvozuje z ní žádné závěry 
směrem k nové konfiguraci fantastična a novému vymezení jeho hranic. 
21 Bellemin-Noel, Jean: "Des formes fantastiques aux themes fantasmatiques", Uttérature, n. 
2/mai 1971 a "Notes sur le fantastique (textes de Théophile Gautier)", Uttérature, n. 
8/ decembre 1972. 
22 Pro potřeby této práce jsem využívala španělský překlad první kapitoly její knihy: "El relato 
fantástico: forma mixta de caso y adivinanza", in Teorias de 10 fontás/ico, cit. vyd., str. 83-104 
23 Si/ua/ions J, Paris, Ga1limard 1947; pro potřeby této práce jsem čerpala ze španělského 
předkladu: ,,Aminadab o de 10 fantástico considerado como un lenguaje", J.P. Sartre, BI hombre y 
/as cosas, Buenos Aires, Losada 1965 
24 Cf. Todorov, T., op. cit., str. 204-5 
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Proměna koncepce moderní fantastické literatury je podle Sartra zcela 
v souladu s jejím vnitřním vývojem a spočívá v oproštění fantastična od 
sedimentu nadpřirozena, od vil, přízraků a jiných nadpřirozených úkazů, a 
v příklonu k všednodennosti a k "lidskému" principu (1965:94). Dříve 
vstupovalo fantastično do konvencemi a dobře známými zákonitostmi 
uspořádané skutečnosti jako cizorodý jev; moderní fantastično nabízí 
převrácený obraz původní jednoty, známý řád se ocitá "vzhůru nohama" 
díky neobvyklému jevu, který se ovšem jeví jako jeho nedílná součást. 
Fantastično se odehrává v tomto známém světě, obraz světa "naruby" 
představuje svět, v němž následek předchází příčině, prostředky se 
osvobozují od cílů a existují samy o sobě. Sartrův "svět naruby" je vlastně 
ekvivalentem koexistence dvou řádů, která je původcem fantastické 
ambivalence. V souladu s "návratem k lidskému" se hlavním protagonistou, 
subjektem i objektem fantastických jevů, stává člověk. 

Neobvyklé jevy se mohou stát běžnou součástí našeho světa a obvyklé 
jevy, náhle absurdní a maniakální, se zčistajasna mění na "cizorodé" a 
podivné a my se ocitáme ve fantastičnu: "Lidské fantastično je vzpourou 
prostředků proti jejich účelu, zčásti proto, že určitý objekt se hlasitě 

potvrzuje jako prostředek a svůj účel nám násilností tohoto potvrzení 
zastírá, zčásti proto, že nás odkazuje k jinému prostředku, ten zase k 
onomu a tak dále až donekonečna, aniž máme šanci objevit účel konečný; a 
zčásti i proto, že jisté křížení prostředků patřících do nezávislých množin 
nám dovoluje zahlédnout spletitý obraz stvořený z protikladných účelů. "25 

Předmět, jev a jeho cíl či smysl jsou ve fantastickém světě zobrazeny 
jako nejednoznačné, odkazující k mnoha konceptům, k přízrakům myšlenek 
a smyslu; zákon fantastické tvorby určuje, že čtenář najde vždy jen dvoj- či 

mnohoznačné stopy a indicie, ale nikdy význam a smysl. Díky tomu 
vstupuje do fantastického diskurzu ona dusivá atmosféra, vyvolávající 
úzkost a nejistotu. 

V souvislosti s fantastickým vyprávěním mluví Sartre o "poselství" 
(mensaje). Ve "světě naruby" je však často poselstvím bez obsahu a role 
posla a doručitele jsou zaměňovány, nahrazovány navzájem, nebo svěřeny 
falešným poslům a doručitelům. Ti totiž nejsou důležití. Nejdůležitější je 
poselství samo o sobě, nikoli jeho význam, nositel, příjemce či původce. 

Na Todorovovo vymezení fantastična a nutnost konečného zařazení 
fantastického fenoménu do jedné ze škatulek ~láJtní či zái!ačné velmi rychle 
zareagovala v prostoru hispanoamerické literatury a literární historie a teorie 
Argentinka Ana Maria Barrenecheová, která krátce po vydání Todorovovy 

25 Sartre, J.P., op. cit., str. 96: ,,Lo fantástico humano es ta rebelión de los meruos contra los 
ftnes, ora porque el objeto considerado se afuma ruidosamente como meruo y nos oculta su ftn 
mediante la violencia llŮsma de esa afumación, ora porque nos rellŮte a otro meruo, éste a otro y 
así seguidamante hasta el inftnito sin que jamás podamos descubrir el ftn supremo; ora porque 
alguna interferencia de los meruos pertenecientes a series indepenruentes nos deja entrever una 
imagen compuesta y embrollada de ftnes contraructorios." 
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knihy otiskla studii "Ensayo de una tipología de la literatura fantástica" 
(pokus o typologii fantastické literatury).26 Velkou oporou jí nepochybně 
byla dobrá znalost dlouhé tradice fantastické literatury v Hispanoamerice a 
konkrétních děl autorů tradiční i moderní fantastické povídky. Podrobně se 
zabývala tematikou fantastické literatury v Argentině, o níž už v roce 1957 
napsala ve spolupráci Emmou Susanou Speratti Piiíerovou studii La 
literatura fantástica en Argentina (Fantastická literatura v Argentině).27 

Argentinská kritička si byla dobře vědoma tápání některých 
teoretických studií i celkové nesourodosti kritiky. I z toho důvodu se snažila 
při vymezení fantastična a jeho specifik vyhnout jakékoli absolutizaci 
(koneckonců, byl to pokus o "jednu" typologii). Její koncept se může zdát 
příliš široký a jednostranný, ale při jeho aplikaci na tvorbu oněch mnohých 
autorů moderní fantastické literatury dojdeme k názoru, že při své 
otevřenosti je pružný a zároveň natolik podrobný, že vystihuje obecný 
charakter moderního fantastična a zajišťuje vnitřní soudržnost dílčích 

osobitých zpracování fantastična a jejich rozdílným rysům. 
Nejdůležitějším stavebním prvkem fantastična podle Barrenecheové 

není ani nejistota o povaze neobvyklého jevu (Todorov), ani schopnost 
textu vyvolat strach (Castex, Lovecraft), ani přítomnost nadpřirozených 
bytostí či úkazů; základním konstitutivním prvkem koncepce fantastické 
literatury je rozporná a problematická (a nevysvětlitelná) koexistence dvou 
řádů - "normálního" a "abnormálního" (normal/ anorma~, které mají stejnou 
hodnotu pravdivosti uvnitř reality ztvárněné textem, která je stimulem 
ambivalence textu. Tyto dva řády, jež jsou v trvalém protikladu, tedy 
vytvářejí specifickou atmosféru dvojznačnosti, plnou náznaků a prostou 
konečného vysvětlení. Ať už se vyprávění od počátku do konce odehrává 
pouze v jednom z řádů, "normálním" (Hernández, Cortázar) či 

"abnormálním" (Kafka, Sartre, Carpentier), zásadní je, že je tento řád 
"ohrožován" náznaky "jiného". Znamená to tedy, že někdy se v textu 
odehrávají zcela běžné jevy a děje, které však prostřednictvím nenápadných 
a dvojznačných náznaků upozorňují na přítomnost ireálna a kontaminaci 
abnormálním řádem; někdy se naopak hned od počátku nacházíme v řádu 
abnormálním, ale postavy tohoto vyprávění "nereagují" na abnormální 
okolnosti a jevy překvapením nebo podivem. Výchozí nepravděpodobný 
jev se násobí a všechno se zdá možné. Strukturujícím prvkem fantastična 
může být střet, náznak existence "jiného" a koexistence dvou řádů. 

Jakékoli vymezení "normálního" a "abnormálrubo" vede pochopitelně 
k pochybnostem o možnosti ohraničení konceptů vzhledem k šíři obou 
pojmů, a také nutně směřuje k úvahám, co je vlastně považováno za 
normální a abnormální a v jakém kulturním a společenském kontextu. 

26 Barrenechea, A. M.: "Ensayo de una tipología de la literatura fantástica", Revista lberoamericana, 
XXXVIII/80/1972, Pittsburg 
27 Barrenechea, A.M., E.S. Speratti Pinero: La literatura fontástica en AfJ,entina, México, Imprenta 
Universitaria 1957 
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Barrenecheová si tento nedostatek uvědomila už v Eseji, kde záměrně 
zachovala stejný přístup jako Todorov, a proto o pár let později doplnila 
původní "ahistorický" koncept o důležitý aspekt kontextový a recepční a 
v jistém smyslu tak původní "typologii" završila.28 Do nového či moderního 
fantastična vstupují nové vztahy textové, intertextové a kontextové, které 
určují problematizaci normálního a abnormálního v textu, založené na 
dvojznačnosti a vynalézavosti při manipulaci s mimoliterární i literární 
skutečností; tyto vztahy a nové kódy fungují jako nástroj subverze 
mimetického zobrazení a daných přestav, obrazů a hodnotících znamének a 
určují zvýznamňování a orientaci vnímatele v textu: "V diachronní 
transformaci fantastického diskurzu se stále více zdůrazňuje proces 
proměny užívaných kódů a logické linie vyprávěného přtběhu. "29 Z toho 
důvodu od sebe Barrenecheová kategoricky odděluje dvě binární opozice 
přirozené/nadpřirozené (nafural/ sobrenatura~ a normální/abnormální 
(no17JJal/ ano17JJa~. Normální zahrnuje vše, co je určitou skupinou 
považováno za možné, ať už jde o jevy přirozené nebo nadpřirozené. 
Abnormální může zasahovat rovinu přirozeného i nadpřirozeného, 

fyzického a metafyzického, psychologického a parapsychologického a 
představuje to, co není přijímáno společensko-kulturním normám určité 
skupiny nebo skupin.30 Fantastično tedy nemá charakter nadpřirozeného 
v tradičním slova smyslu, ale "nemožného". 

Ještě zpětně k její první práci: ve druhé části Eseje se soustředí na 
sémantický aspekt fantastické literatury a rozlišuje sémantickou úroveň 
jednotlivých komponentů či konstitutivních prvků problematizace (např. 
cizí božstva, neznámé síly, přítomnost smrti a mrtvých v životě, existence 
jiných planet a dimenzí) a úroveň celkové sémantiky textu, kde nachází dva 
základní principy vytvoření problematického střetávání dvou řádů. U 
prvního jde o náznak existence jiné reality, která proniká do naší a znamená 
pro běžný řád hrozbu; druhý spočívá v tom, že prostřednictvím 

subverzivního zásahu či přítomnosti "jiného" dochází k vytvoření nových 
vztahů vzájemnosti a chápání reality, ireality a fikce se proměňuje: to, se 
zdálo skutečné, se jeví ireálné, a viceversa, a my začínáme pochybovat o 

28 Barrenechea, A. M.: ,,La literatura fantástica: función de los cóďigos socioculturales en la 
constitución de un género", ústně proneseno na kongresu BI XIX Congreso del Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana, Pittsburg 1979; publ. Texto/ Contexto en fa literatura 
iberoamericana, Madrid 1980 i součást knihy A. M. Barrenechea: BI espacio critíco en cl discurso 
literario, Buenos Aires, Kapelusz 1985; obdobné tematice se věnovala i v práci ,,El género entre 
los cóďigos y los contextos", in E. Morillas: BI refato jantástico en Bspaiia e Hispanoamérica, cit. vyd. 
29 Barrenechea, A.M.: "El género entre los códigos y los contextos'\ E. Morillas (Ed.), cit.vyd., 
str. 79: "En la transformación diacrónica de! tipo de discurso fantástico se va acentuando un 
proceso de cambio en la utilización de los códigos y en la línea 1ógica de la historia narrada." 
30 Cf. Barrenenchea, A.M.: ,,La literatura fantástica: función de los cóďigos socioculturales en la 
constitución de un género", cit. vyd., str. 47-8; citace čerpány z: Altamiranda, David, "Campo 
designativo de la expresión "literatura fantástica", BSt'ritos, Puebla, núm. 21/enero-junio 2000, 
str. 71: "En la transformación diacrónica de! tipo de discurso fantástico se va acentuando un 
proceso de cambio en la utilización de los cóďigos y en la línea lógica de la historia narrada." 
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samé podstatě skutečnosti. Průchodem do sféry fantastična může být i 
pouhý náznak existence "jiného", nikoli prudký vpád. 

Todorov, Barrenecheová i Sartre se ve svých studiích soustředili na 
sémantický aspekt fantastična a fantastické literatury. Rosalba Camprová 
se naopak domnívá, že fantastično vzniká na základě součinnosti všech tří 
aspektů textu, respektive fantastično je generováno na všech úrovních textu 
- v rovině sémantické, syntaktické i verbální)1 Pokud jde o sémantický 
aspekt, fantastická literatura předkládá dvojí možnou interpretaci, neboť 
události a jevy vyprávění vedou k použití dvojích pravidel - první jsou 
dobře známá a všeobecně přijímaná pravidla přirozeného řádu; druhá, 
vycházející z jiného řádu jiného, ale uvnitř textu jsou stejně platná jako ta 
první a vytvářejí axioma opačné k onomu prvnímu. Tak dochází k anulaci 
logické opozice mezi kategoriemi přirozený/nepřirozený, konkrétní/ 
abstraktní, živý/ne-živý, já/ty, minulost/přítomnost/budoucnost, tady/ 
tam. V zásadě se jedná o koexistenci dvou řádů, o kterých mluví Ana Maria 
Barrenecheová. Fantastično vznikající prostřednictvím syntaktického a 
verbálního aspektu zaslouží podrobnější rozbor. 

31 Campra, Rosalba: "II fantastico: una isotopia della transgressione", Strumenti Crtici, XV, 
2/junio 1981; čerpala jsem ze španělského překladu D. Roase, in Teorias de 10 jantdstico, cit. vyd., 
str. v tomto pHpadě vycházím jednak z terminologie R. Camprové a také z terminologie T. 
Todorova, který rozlišuje tyto tři roviny textu. Todorov, T.: Poetika pró1)', Praha, Triáda 2000 
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1.2 Verbální aspekt 

Transparentnost jazyka a diskurzu je ve fantastických textech 
obzvláště problematizována, neboť diskurz se vyznačuje neprůhledností a 
neřešitelnou hrou různých významů, které mají jednotlivá slova, věty nebo 
jejich spojení. Obvykle se při prvním čtení a lineárním seznámení s textem 
zdá, že diskurz je zcela koherentní a jednoznačný. Teprve v závěru, se 
znalostí "rozuzlení" a v procesu zpětného zvýznamňování a interpretace, 
se náhle význam rozšiřuje a původní ostré významové hrany se rozplývají 
a význam matní. V kombinaci s různými modalizujícími formulemi (snad, 
možná, prý, zdálo se mu, nebyl si jist, domníval se, nejasně tušil), 
proměnou slovesného modu z oznamovacího na podmiňovací a kladením 
otázek, na něž tazatel dostává dvojznačné vágní odpovědi, které z textu 
náhle agresivně vyskakují a strhávají na sebe mnohem větší pozornost, se 
původní jednoznačný význam zcela rozplyne v polysémii. 

Dalším možným nástrojem fantastična ve verbálním aspektu je role 
vypravěče, který dotváří nastolení záměrné kontradikce: na jedné straně má 
moc vytvořit a stvrdit autenticitu jevu a dodat důvěryhodnosti celému 
vyprávění, na druhé tuto autenticitu mŮŽe zpochybnit a diskreditovat sebe 
nebo jiné postavy. 

Velmi často, hlavně u tradičrubo fantastična, se subjekt výpovědi 
neshoduje s objektem. Vypravěčem phběhu tedy nebývá protagonista
oběť nebo přímý aktér fantastického jevu, ale například přítel, který buď 
byl pasivním - a skeptickým - svědkem události nebo jemuž byl phběh 
vyprávěn ex post protagonistou či ještě dalším prostředníkem; vypravěčem 
může být i náhodný posluchač, který dál reprodukuje vyslechnutý phběh; 
reprodukce phběhu může mít - a často měla - i epistolární podobu. Tento 
typ vyprávění, respektive vyprávění "z odstupu" od vyprávěného, dodává 
celému phběhu, a tedy i fantastickému jevu, na pravdivosti a věrohodnosti, 
neboť není důvod pochybovat o důvěryhodnosti vypravěče. Vypravěč je 
zároveň jakoby zbaven odpovědnosti za vyprávěné a v jeho verzi je navíc 
obsažen - implicitně či explicitně - komentář a hodnocení událostí, čímž 
dochází k propojování objektivního a subjektivního. Obzvlášť pokud je 
pbběh vyprávěn s podobným úvodem, jako je tento: "reftriré una muy 
singular coincidencia que por mucho tiempo hizo vacilar mi esp/ritu entre 10 casua! y 10 
sobrenatural. '~2 

Podobný typ vyprávění je poměrně starý. Už v románě Otrants~ 
zámek (1774), který je považován za prvotní dílo gotického románu, se 
setkáváme s reprodukcí anonymního rukopisu ze 16. století. Stejný princip 
vkládání phběhů se objevil v románu Rukopis nalezef!Ý v Zaragoze (1804) 
Jana Potockého a ještě dříve, již mimo kontext fantastické literatury, 
v Boccacciově Dekameronu nebo v Přibli/ch tisíce a jedné noci; v hlspánské 

32 Gorriti, Juana Manuela: "Coincidencias", AntoJogía del cuento jantá.rtico.r hi.rpanoamcricano cl.rigJo 
XIX, Madrid, Miraguano Ediciones 2003, str. 29 
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literatuře najdeme tento princip v Cervantesových Pfíklad'!Ých novelách 
v phběhu "Rozhovor psů". Vyprávění ve vyprávění se stalo téměř 
kanonickou záležitostí ve fantastické povídce 19. století. V některých 
případech se dokonce stává, že jeden nebo i více vložených phběhů chybí, 
čímž je znemožněno doplnění významu jednotlivých phběhů a jejich 
pochopení. Vypráví-li phběh protagonista-přímý aktér jevu, jeho 
subjektivita funguje jako prostředek zesílení efektu fantastična na čtenáře, 
v němž posiluje pocit spřízněnosti a spiklenectví. 

Při znejisť ování a zastírání možností ověřování pravdivosti a 
věrohodnosti jsou prostředky opačné: protagonista, respektive objekt Gen 
výjimečně subjekt) výpovědi, je často pod vlivem drog či alkoholu, na 
pokraji sil fyzických nebo psychických; mnohdy protagonista onemocní a 
upadá do horečnatých stavů. Horečka, polovědomí nebo mdloba jsou 
stavy, které zkreslují obraz viděného a navozují pochyby o pravdivosti a 
důvěryhodnosti vypravěče. Také subjektivita vypravěče-protagonisty může 
být i zavádějícím faktorem, jelikož jeho celkový pohled na události je svým 
způsobem omezen, a proto ji autoři využívají rovněž jako nástroj 
znejistění. Subjektivní a aktivní vyprávění nabízí nejširší pole interpretaci, 
ale zároveň může být nejvíce klamavé a zrádné. Formu "já" může užít i 
přítel nebo jiný svědek či zprostředkovatel phběhu. Zprostředkovatelem 
phběhu může být i vševědoucí extradiegetický vypravěč, ale k jeho vědění 
nemá protagonista ani čtenář přístup. Nedůvěryhodnost vypravěče 

mnohdy umocňují ještě tím, že jsou do textu začleňovány různé odkazy na 
podivnou podvědomou "znalost", "zasvěcenost", nebo narážky na minulé 
prožité otřesy, nervovou podrážděnost, psychopatologické sklony či 

zjevnou duševní nerovnováhu vypravěče-protagonisty. Narážky, 
roztroušené s okázalou nenápadností v průběhu promluvy, stojí proti silně 
přesvědčivému líčení jevů a čtenář se nakonec v duchu zmateně ptá: stalo 
se všechno tak, jak protagonista vyprávěl, nebo šlo o pouhý výplod jeho 
nervového vyšinutí a šlo o halucinace? 
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1.3 Syntaktický aspekt a role čtenáře 

Tradiční fantastično se, až na výjimky,33 spoléhá především na 
sémantický a verbální aspekt textu. Naopak konfigurace moderního 
fantastična přesouvá svůj zájem stejnou měrou i na syntaktický aspekt. 
Fantastično je možné chápat nejen jako specifické ztvárnění reality, ale i 
jako realizační možnost textu. 

Moderní fantastično, které se oprostilo od tradičruno nadpřirozena, má 
charakter ne-možného, jenž se díky fantastickému diskurzu a svébytnému 
mentálnímu pochodu stává možným, třebaže podle "jiné" logiky. "Jiné" je 
stále přítomné, ale nepojmenovatelné, matné, kluzké, na prahu 
ztvárnitelnosti. Právě to jiné a jeho prostor jsou znovu a znovu 
uplatňovány fantastickým vyprávěním jako neuchopitelný předmět: 

částečně jako skutečné a částečně jako výsledek procesu fikce. Fantastično 
se neobejde bez "logické" podpory, bez svébytného vedení narativní linie a 
bez textové strategie, odpovídající "jinému" řádu, a v neposlední řadě i bez 
interaktivního vztahu se čtenářem. 

Důležitost syntaktického aspektu fantastična zdůrazňuje i Irene 
Bessierová, která odmítá omezující a schematizující označení fantastické 
literatury za žánr či literární formu. Podle ní fantastično nevzniká jen 
užíváním určitých nadpřirozených či ne-možných motivů a témat, ale 
představuje svébytnou narativní strategii, formální i tematickou zároveň: 
"Fantastické vyprávění je motor sám o sobě, jako každé literární vyprávění; 
sémantický popis ho nesmí přiblížit ani svědectví, ani úvahám o 
nadpřirozených jevech, ani diskurzu podvědomí: je ovládáno vnitřní 

dialektikou výstavby skutečnosti a derealizací vlastní tvůrčímu záměru 
autora. "34 

Navození atmosféry dvojznačnosti v syntaktické rovině se děje 

několikerým způsobem, ale obecně spočívá v neřešitelné absenci vazeb 
mezi jednotlivými prvky. Dotýká se jak vnější kompozice, kde "bílá místa" 
vznikají mezi textovými úseky - mezi větami, sekvencemi, kapitolami apod., 
tak vnitřní, kde bílá místa problematizují spojení významů slov, propojení 
motivů, témat, významových a stylových kontextů, vyjasnění motivace 
postav. Obě tyto roviny jsou úzce propojeny a často se kombinují. 

33 Jednou z výjimek, na které zde narážím, byla Argentinka Juana Manuela Gorritiová. Její 
nejznámější text "Quien escucha su mal oye" (Kdo cizí naslouchá, vlastní hříchy uslyší) stojí na 
syntaxi tajemství, tj. žádný z phběhů není ukončen, veškeré sekvence, které by vysvětlovaly 
motivaci postava významově propojily sled událostí jednotlivých phběhů, chybí, čímž se vytváří 
spletitá síť možných významů a mnohoznačných souvislostí. Princip syntaktického fantastična 
občas využívali i Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga a další auton. 
34 Bessiere, L, op. cit., str. 85: "El relato fantástico es su propio motor, como todo relato 
literario; la descripción semántica no debe asimilarlo ni a testimonios o a meditaciones sobre los 
hechos extranaturales, ni al discurso de! subconsciente: está dominado ínteriormente por una 
dialéctica de constitución de la realidad y de desrealización propia de! proyecto creador de! 
autor." 
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"Fragmentární" charakter vnější kompozice se může objevit i 
v realistickém vyprávění, v němž vládne princip kauzality; eliminaci bílých 
míst způsobených nejčastěji skoky v čase nebo prostoru, řeší realistický text 
pomocí digresí, prolepsí a analepsí nebo metakomentářů, začleňovaných 
průběžně do promluvy. Tímto "doplňujícím" procesem se dotváří úplný a 
koherentní obraz. 

Chybějící části fantastického textu - ať už jde o větu, sekvenci nebo 
ještě delší úsek textu - spoluvytvářejí neřešitelnou rozpornost a 
nejednoznačnost tohoto typu vyprávění, neboť chybějí obligatorní věty a 
sekvence, které jsou důležité nebo dokonce zásadní pro posouvání děje a 
celý jeho smysl. Nepřítomné události nebo jejich význam či smysl, obsažené 
v "chybějící" části textu, naznačují existenci záhady, jejíž smysl zůstává 
skryt za textem; můžeme cítit, že se cosi událo, že nastaly neznámé důvody 
nebo nové okolnosti, tušíme cosi temného v pozadí, ale toto "cosi" 
neopouští formu tušivého, unikajícího. 

V některých povídkách se mezi jednotlivými větami otevírá podivná 
mezera (často se to děje v textech Felisberta Hernándeze, podobný jev lze 
objevit i v povídce "La gallina degollada" /Podřezaná slepice Horacia 
Quirogy) , jindy může "chybět" mnohem větší část. Například v 
Lugonesově povídce Viola Acherontia se zahradník, vědec-amatér, snaží 
vypěstovat fialky, které by naříkaly. Skutečně se mu to podaří, vypravěč 
přtběhu je svědkem: "ty květiny opravdu naříkaly, z jejich tmavých květů se 
ozývala spousta slabounkých ach!, podobajících se dětskému pláči."35 Na 
vypravěčovu otázku jak toho dosáhl, mu zahradník odpoví, že květinám 
předváděl kruté výjevy, aby dojem na květiny byl co nejsilnější. Text ale 
neříká, jaké byly ony ukrutné výjevy, které fialkám předváděl. Na konci 
přtběhu vypravěč vysloví strašlivou spojitost s mandragorou, aniž je však 
cokoli vysvědeno a uvedeno na pravou míru. V tomto případě se bílé místo 
může vyplnit, alespoň částečně, na základě paradigmatu zakódovaného ve 
společenském a kulturním povědomí: mandragora rosda pod šibenicí a 
zalévala-li se dětskou krví, podle pověsti pak plakala. 

Podobně v povídce Julia Cortázara "Final del juego" (Konec hry) je 
chybějící část v závěru důležitým nositelem významu, neboť v této 
chybějící části zůstává uzavřena čtenáři skutečná podoba a význam toho, 
k čemu došlo. 

Bílá místa ve vnitřní kompozici jsou méně "viditelná". Fantastický text 
se chová zcela odlišně od jiných poetik. Realistické vyprávění staví 
především na metqforické strategii.36 Vedle doplnění souvislostí a motivace v 
horizontální rovině může realistický text dát jednotlivé části a prvky do 
souvislosti vertikálně. Pomocí strategie metafory umí ve vytvořeném 

obrazu naznačit viditelné nebo alespoň možné skutečnosti, které usnadňují 

35 L. Lugones: "Viola Acherontia", Fantastické povídky, Praha, Dauphin 1999, str. 106 
36 Cf. Bozzetto, Roger: ,~Dn discurso de 10 fantástico?", Teorias de 10 jantástico, cit. vyd., str. 226-7 
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orientaci v textu a určují motivaci, která řídí jednotlivé události a jednání 
postav. Identifikace probíhá jednak na základě literárních konvencí a pak na 
základě dalších kodifikovaných mechanismů společenských, 
psychologických, morálních apod., tedy obecně mimoliterárních. Určení 
jednotlivých událostí phběhu probíhá na základě paradigmatického vztahu, 
ať už jde o shodu s paradigmatem nebo o záměrný protiklad. Podobně je 
tomu u pohádek. Také v jejich světě nevznikají bílá místa, neboť veškeré 
významy jsou doplněny kodifikovanými paradigmaty. Detektivní phběh, 
v němž taková mezera díky záhadě vzniká, se "usilovně" snaží podat 
vysvětlení a na všechny vzniklé otázky odpovědět. 

Fantastický text, jehož emblematickým znakem je skrývání a 
nedořešenost, postupuje zcela opačně. Nejenže rezignuje na tradiční 

kauzalitu, ale naopak si bílá místa záměrně vytváří a pěstuje, jelikož 
digresivní děje a popisy, jež v jiných typech textů působí jako scelující 
faktor, mívají ve fantastickém vyprávění malý až nulový význam z hlediska 
rozvoje zápletky a závěru phběhu, protože jejich funkce spočívá v mírné a 
nenápadné deformaci obrazu. Tyto možné digrese, které mnohdy tvoří 
metatextové úvahy a poznámky, zarůstají do narativní tkáně samotných 
phběhů, jsou to jakési cortázarovské "vypustitelné" kapitoly či borgesovské 
metakomentáře, pevně zabudované do textu. 

Pro fantastický text je typická absence motivace. Neúplná mozaika, 
kterou čtenář skládá a jíž vždy nějaký dílek chybí, přebývá nebo se objevuje 
dvakrát, odpovídá vnitřnímu uspořádání fantastického vyprávění. Může se 
stát, že v některých vyprávěních události neodkazují k žádnému známému 
paradigmatu, což vede k významové nerovnováze. Navodit zpětně 

rovnováhu je možné prostřednictvím vytvoření syntagmatické motivace 
jednotlivých událostí uvnitř textu, tedy vytvořením nového paradigmatu ad 
hoc, neexistujícího mimo literární skutečnost, ale výkonného pro potřeby 
vyprávění. Příkladem syntagmatické motivace je například science fiction. 
Koherence vědecko-fantastického světa se opírá o postupy naší racionální 
úvahy, ne-vyřčené je tudíž "doplněno" analogicky na základě uměle daných 
syntagmatických vztahů a nevytváří trhliny a škvíry jako fantastické 
vyprávění, v němž se ne-řečené mění na ne-vyslovitelné a ne
pojmenovatelné, jež infiltruje do obrazu reality. 

Pokud je ovšem absence paradigmatu neřešitelná, události neodpovídají 
jakékoli obecné normě a text nenabízí ani částečně východisko ve vytvoření 
syntagmatické motivace, ve vyprávění se vytváří bílé místo. Cílem 
nefantastického vyprávění je, aby všechny komponenty textu působily jako 
pevně a účelně spojené a související a vznikl homogenní, koherentní a 
úplný obraz světa. Fantastický text naopak tuto koherenci záměrně ruší, a 
proto čtenář pociťuje nejistotu a úzkost. Destabilizace podloží ztvárněného 
světa a nejistá koherence dělá fantastický text fantastickým. Fantastické 
vyprávění průběžně podvrací mechanismy a předpoklady jiných textů, aby 
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vytvořilo prostor ne-myslitelnému. MetO/rymická strategi&7 v textu utká 
prostor, jemuž čtenář nedokáže dát uspokojivý a jednoznačný smysl. 
MetonytIŮe, fungující na základě zástupných stop, nabízí jen vágní indicie, 
které naznačují ono ne-pojmenovatelné, nevyslovitelné; propojuje 
heterogenní a disparátní promluvy či prvky, skrývá a utajuje jejich 
inkongruenci, která by jinak byla zcela zřejmá, a naopak prohlubuje slabou 
návaznost náhodné shody či shodné náhody. Díky této klamavé manipulaci 
se vytvářejí nová významové očekávání a povrchní styčné body, díky nimž 
se přtběh dál rozvíjí. Čtenář je pak nucen přijmout nepřijatelné, připustit 
nemožné a překročit práh vlastní nedůvěry. Tradiční stabilita světa se 
otřásá, jasné odlišení reality a fikce mizí, mnohoznačnost se šíří textem. 

V průběhu čtení fantastický text neustále posiluje očekávání čtenáře, 
posiluje v něm naději, že mu později dá řešení, vysvětlí shody a gradace, 
vyjeví smysl opakování skutků a oddělí od sebe povrchně spojené neshody. 
K ničemu takovému ovšem nikdy nedojde, neboť nejde o detektivní přtběh 
nebo přtběh s tajemstvím, ale o fantastické vyprávění, které používá systém 
zavádějících stop a záměrného matení. Absence určení motivace kráčí ruku 
v ruce se sémantickým aspektem fantastična a posiluje jeho ambivalenci. 

Zařazení nějakého jevu do racionálního paradigmatu se tudíž nekoná a 
text nedává ani žádné náhradní vysvětlení, dokonce ani nadpřirozené. 

Nemožnost najít vysvětlení a odkázat celkem banální událost ke konkrétní 
normě podporuje podezření o existenci jiného plánu reality. Absence 
paradigmatu odhaluje "jiné" paradigma, neznámé, skryté, ale možné. 
Dokonalým příkladem chybějícího paradigmatu je Cortázarova povídka 
"Segunda vez" (podruhé). Mladá žena Elena přichází na základě předvolání 
do blíže neurčené úřadovny za blíže neurčeným druhem "jednání" či 
"slyšení", jehož podrobnosti a smysl není nijak blíže objasněn. Mezitím, co 
Elena v předpokoji čeká na to, až bude moci vstoupit do kanceláře, krátí si 
čas povídáním s dalšími předvolanými. Všichni jsou tu poprvé, s výjimkou 
Carlose, který ostatním popisuje, jak vše probíhá, protože on už tam jednou 
byl. V jeho vyprávění ale nejsou obsaženy žádné informace, nic, čeho by se 
dalo chytit, veškeré údaje jsou tak vágní a kusé, že smysl slyšení a jeho 
průběh vlastně čtenář nemůže nikdy dosadit a pochopit. Všichni se 
v kanceláři vystřídají, jeden vychází, druhý vchází. Před Elenou vejde 
Carlos. Po nějaké době se dveře otevřou a ona může vstoupit. Elena jde 
dál, ale přitom ji překvapí, že Carlos před ní nevyšel ven, ani není 
v kanceláři, kde nevidí žádné jiné dveře, kterými by mohl Carlos odejít, aniž 
ho viděla. Když vyplní dotazník a odpoví na pár otázek (opět bez 
podrobnost(), může jít. Jakmile se octne na ulici, rozhodne se, že na Carlose 
ještě chvilku počká. Ale když se ani po chvíli neobjevuje, Elena už nemá čas 
čekat a odchází. Připomíná si, že se má vrátit za tři dny, ve čtvrtek 

v jedenáct a že to bude tentokrát jiné, když přijde podruhé, asi ji nechají 

37 Cf. Bozzetto, R., op. cit., str. 226-7 
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odejít jinudy, i když neví kudy ani proč. Celá povídka je jednou ambivalencí. 
Nedostatečné informace o výslechu i o tom, kam zmizel Carlos a proč, není 
možné s ničím propojit a doplnit význam na základě existujícího 
paradigmatu. V průběhu čtenář vytváří pouze syntagmatické souvislosti, 
kterýnů domýšlí možné varianty policejního vyšetřování, sledování a 
perzekuce jistých skupin lidí, vnitřní prověrky, ale nic konkrétního, co by 
vysvětlilo záhadné zmizení Carlo se z místnosti bez dveří. 

Závěr fantastického textu je dalším místem posílení dvojznačnosti 
textu. Existují tři různé typy závěrů: dvojí, regresivní nebo neúplný. Ani 
jeden z nich však neposkytuje jasné vyústění a kompletaci smyslu. U 
dvojího závěru je charakteristickým rysem koexistence dvou stejně platných 
a koherentních vyústění a významů ve vztahu k textu; regresivní odkazuje 
zpětně k počátečnímu narušení rovnováhy (Borges). O neúplný závěr se 
jedná tehdy, když chybí celá poslední sekvence textu a vyprávění je 
přerušeno, aniž dá odpověď na otázky, které vyvolává. Nenadálé ukončení 
přtběhu či výpovědi, respektive "absence" konstitutivních částí textu se 
často shoduje s nedokončenou větou. 

Zvláštním případem jsou fantastické přtběhy, které začínají in extremis 
res, tedy na začátku poslední sekvence. Nezřídka dochází k rozštěpení a 
rozvětvení přtběhu na dva. To se děje například v Cortázarových povídkách 
"Noche boca arriba" (Nocí naznak) a "Todos los fuegos fuego" (Všechny 
ohně oheň). 

Významotvorná "fragmentárnost", která vyvolává napětí a znejisťující 
atmosféru, zůstává někdy částečně skryta. Pro některé přtběhy je totiž 
příznačná jakási nenápadnost. Tímto rysem se vyznačují povídky Horacia 
Quirogy nebo Felisberta Hernándeze. Můžeme nepozorně "přelétnout" 
zdánlivě plynulý text, aniž pronikneme do jeho tajemství. Jednotlivé 
průniky do "jiného" jsou volně roztroušeny v průběhu děje a jsou ukryty 
právě v oněch škvírách, "nepřiléhajících" větách a odstavcích. K pochopení 
smyslu celého textu je zapotřebí nejprve nalézt tyto škvíry či průhledy, jimiž 
pronikneme "pod povrch". V ten okamžik se motivy dávají do pohybu a 
odhalují (?) svůj skrytý význam. Ale konkretizace významu je komplikována 
neustálým vzájemným přesouváním a prolínáním různých významů, které 
ve čtenáři burcují potřebu je pochopit a utřídit. Jenomže uchycení a 
upevnění významu je nemožné, protože stálé doplňování významu vede 
jedině k tomu, že si jednotlivé významy nakonec odporují, vzájemně se 
matou a čtenář pochopí, že významová mnohost a rozmanitost je dalším 
nástrojem posílení ambivalence odpovědí na otázky formulované 
fantastickým vyprávěním: "Fantastické vyprávění je do hloubky uspořádáno 
na základě pozvolného vyprazdňování smyslu. Ale to se děje s dostatečným 
důvtipem, abychom neskončili v absurditě. "38 

38 Ibid, str. 233: ,,Lo que organiza, a fondo, el relato fantástieo, es el proces o de evacuadón de 
un sentido. Pero eon bastante astuda para que no desemboquemos en el absurdo." 

21 



b 

Zmíněné principy autoři systematicky začleňují do narativního diskurzu 
a vytvářejí osobitou promluvu plnou záměrných protikladů, náznaků i 
nových souvislostí. Hlavním strukturujícím prvkem fantastického vyprávění 
je ticho-bílé místo, které se jako bílá mlHna pozvolna šíří textem jako jiný 
druh komunikace; ticho je hrou významů, které marně čekají na doplnění ze 
strany čtenáře: "To je druh ticha, které nacházíme ve fantastické povídce: 
ticho, jehož povaha a funkce spočívají právě v nemožnosti jeho vyplnění."39 
Fragmentárnost a diskontinuita zdánlivě nenavazujících textových částí a 
jejich významů jsou projevem nemožnosti vyjádřit, postihnout slovy. 
Fantastický text metonymicky oznamuje přítomnost nevyslovitelného, aniž 
by je mohl explicitně vyjádřit. Slova, ti významoví kati, jsou jako 
komunikační prostředek nedostačující. Tuto skutečnost nejlépe postihl Julio 
Cortázar: "Už se nejspíš přišlo na to, že slova jako vždy přikrývají škvíry."4O 
Proto se často setkáváme u popisu fantastického jevu, obzvlášť u 
tradičního fantastična, s nemožností opsat jevy tradičními prostředky řeči; 
svědci nebo vypravěč využívají tzv. "strategii slepoty"; čtenář tudíž nevidí, 
na co se protagonista dívá nebo čeho je svědkem, podoba jevu je mu 
záměrně a zcela v souladu s charakterem fantastična zamlčována. 

Taková proměna povahy fantastična má důsledky v přenesení 
strukturující činnosti a zvýznamňování především na čtenáře či vnímatele. 
Ten se aktivně podílí na konstrukci textu a procesu zvýznamňování. Nejde 
o pouhé vysvědení jevů a skutků, čtenář musí doplňovat bílá místa, škvíry, 
které v textu existují. Fantastická literatura zcela naplňuje ideál činnosti 
iserovského implikovaného vnímatele, kterému fantastický text otevírá 
nepřeberné možnosti četby a analýzy. 

Tok děje a promluvy plyne "nesouvisle" ať už jde o popisy, posun 
událostí a děje nebo o fokalizac~ a přestože implicitně zahrnuje a stále 
naznačuje konečné řešení, ani v nejmenším nesměřuje k rozluštění a 
redukci významu. Čtenářovo tušení či předtucha vyústění a významu nikdy 
není naplněna; je jen efektem textu, který si hraje s očekáváním čtenáře. Ale 
v textu vládne pevná a pečlivě propracovaná narativní linie, která je plná 
bílých míst a slepých bodů, naznačujících a odkazujících k onomu, co je 
v textu nepřítomné a stojí za ním. Rys fragmentárnosti vnitřní kompozice 
plní funkci záměrné nespojitosti a nedořečeno s ti. Díky tomu "významy 
přeskakují jako jiskry, v různých místech textu jsou navazovány vztahy 
k různým jiným místům a celým vrstvám textu. "41 

Pokus definovat jednou provždy fantastično musí mít nutně jediné 
řešení: z oněch několika zde přiblížených i mnoha jiných prací se zdá se, že 

39 Campra, R, ,,Los silencíos del texto en la literatura fantástica", cit. vyd., str. 52: "Éste es el 
tipo de silencio que encontramos en el euento fantástico: un silencio euya naturaleza y funcíón 
consisten precísamente en no poder ser llenado." 
40 Cortázar, J.: ,,Del sentimiento de 10 fantástico", La vuelta al día en ochenta mundos, tomo I, 
México, Siglo Veintiuno Editores 199826, str. 73: "Ya se habrá adivinado que como siempre las 
palabras están tapando agujeros." 
41 Hodrová, Daniela: .. . na okmji chaosu. Poetika literárního díla 20. století, Praha, Torst 2001, str. 176 
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při pokusu definovat fantastično a popsat vnitřní fungování konstitutivních 
prvků fantastické literatury bude třeba přijmout částečně východiska a 
závěry každé teorie: moderní fantastično skutečně nutně vyžaduje aktivní 
účast čtenáře (fodorov), ačkoli recepce není absolutním činitelem; stejnou 
měrou do jeho konfigurace vstupuje textová strategie, respektive specifické 
zpracování jistých témat (Borges, Bioy Casares), založené také na základě 
hry protikladů obvyklé/neobvyklé, racionální/iracionální, reálné/ireálné, 
jejichž chápání a rozluštění ovlivňuje kontext a společenské kódy 
(Barrenecheová). N eméně důležitý je i onen zatracovaný emoční aspekt, 
protože je nesporné, že ačkoli je moderní fantastično na hony vzdáleno 
gotické hrůzostrašné atmosféře, přesto dokáže ve čtenáři vyvolat úzkost, 
nejistotu, možná i strach a hrůzu (Nodier, Caillois, A1azraki, Cortázar). Do 
konfigurace fantastična zasahuje významně i narativní syntax a verbální 
aspekt, jež v součinnosti s tématem dotvářejí dvojznačnost vzniklého 
obrazu, v němž vládne nejistota, jakým způsobem zachytit a interpretovat 
uskutečněné jevy, motivaci osob a pravou podstatu předmětů (Camprová). 
Důležitým rysem fantastického vyprávění je schopnost nabízet několikeré 
možné a vzájemně se vylučující významy. Všechny tyto dílčí aspekty jsou ve 
vztahu trvalého a aktivního doplňování; tak jako neexistují čistě fantastická 
témata, nestojí fantastická literatura výlučně ani na strachu, ani na čtenářově 
aktivitě a způsobu čtení. Specifičnost fantastické literatury leží někde 

v interaktivním vztahu čtenáře a textu, který má určité specifické rysy a 
spoléhá se na pochybnosti, záhadu a otevřený konec s mnoha 
hypotetickými významy. 
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1.4 Nový název? 

Koncepce fantastické literatury a definice fantastična jsou stále 
předmětem debaty, zvlášť když se koncepce fantastična protne s pokusem 
definovat a vymezit ještě další, phbuzné a leckdy méně jasně ohraničené 
modality: science fiction, magický realismus, "zázračné reálno". EIsa 
Dehenninová glosuje celý proces definování s humorným nadhledem: 
"Nebylo by šatné, kdybychom konečně dospěli ke shodě ve významu 
slova a literární kategorie, která představuje současnou podobu 
fantastična. "42 

Také pokus o klasifikaci čistě fantastických témat rozhýbal polemiku o 
fantastické literatuře. Borges například ve své přednášce věnované 

fantastické literatuře mluvil o omezeném počtu fantastických témat a jejich 
opakování v nejrůznějších vyprávěních (1967:5). Jako příklad uvedl téma 
dvojníka, prolínání snu a reality, hru časových a prostorových rovin, 
metamorfózu, přítomnost nadpřirozených bytostí. O podobnou kompletní 
- a stejně marnou a nemožnou - katalogizaci se před ním pokusil už 
Caillois (Au coeur du fontastique, 1965). Todorov (1970) pro změnu vytváří 
binární systém dvou základních tematických okruhů: témat "já" a témat 
"ty". Poněkud chaotický přehled nabídl Bioy Casares v předmluvě k již 
zmiňované Antologii fantastické literatury: jde o změť motivů, témat, 
narativních a diskursivních technik, prostředí a postav. Přestože všichni 
čtyři mluví o "fantastických" tématech, faktem je, že čistě fantastická 
témata jako už předem dané škatulky neexistují, ale že záleží na zpracování 
a začlenění jednotlivých prvků do diskurzu, a to i v kombinaci s jinými 
tematickými či strukturujícími prvky a motivy, které se společně podílejí na 
konfiguraci fantastična. 

Fantastická literatura, jakožto označení specifické řady textů, které 
nesou určité společné a dané rysy formální a tematické, se v průběhu doby 
proměnila na jakýsi pytlík, do kterého se mnozí pokoušeli strčit prakticky 
všechno možné, zejména když tato moc rozhodnout byla svěřena do rukou 
čtenářům, aniž bylo nutné vysvětlit příslušnost a vytvořit obecný a 
koherentní model. Například Borges v jistém smyslu zahrnul do termínu 
"fantastická" všechny literární žánry a formy s výjimkou realistické 
literatury; vzápětí však můžeme najít v zcela v duchu s typickou 
borgesovskou hravostí a ironií názor, že veškerá literatura je fantastická.43 

Dalším, kdo zvolil termín "fantastická" jako synonymum fikce, byl i 

42 Dehennin, EIsa: "De 10 fantástico y su estrategia narrativa", lberoromania, 16/1984, str. 15: 
,,No estaria mal si ya pudiéramos llegar a un consenso en cuanto al significado de la palabra y de 
la categorÍa literaria que tepresetlta el fantástico de hoy." 
43 Altamiranda, D.: "Campo designativo de la expresión "literatura fantástica", cit. vyd., str. 60 
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Anderson 1mbert: "veškerá literatura je fantastická v tom smyslu, že se 
objevuje jako náhrada reality, která se stala mlhavou ... "44 

A do tI:etice došlo v průběhu dvou století formování fantastické tvorby 
k proměně tradičního fantastična v moderní, které zcela transformovalo 
narativní metody a obohatilo arzenál jednotlivých prostI:edků. A právě 
odlišnost obou konceptů a narůstající počet teorií vymezujících fantastično 
a fantastickou literaturu podnítila úvahy o oprávněnosti užití zavedeného 
termínu "fantastická literatura" i ve spojení s moderním fantastičnem a 
vedla některé kritiky k hledání nového jména. "Fantastično" se jim zdálo 
příliš zatížené dalšími literárními koncepty "zázračného reálna", magického 
realismu a science fiction i úzkou souvislostí a nechtěnou pnbuzností s tradiční 
fantastickou povídkou 19. století. Dokonce i Cortázar si na nepřesnost 
termínu fantastická postěžoval: "Téměř všechny mé povídky patří do žánru 
fantastické literatury, jelikož není po ruce lepší název."45 

Nové názvy, které chtěly zamezit splývání konceptů a neadekvátního 
používání termínu fantastická a zároveň zřetelně vytyčit podmínky 
příslušnosti k modernímu fantastičnu, vznikaly postupně, a přestože jsou 
různorodé, všechny se pokoušejí vystihnout základní rys moderního 
fantastična - jeho ukotvenost v každodenní realitě. José Bianco46 nazval 
nové fantastično jako "věrohodné fantastično" (10 fontástico verosími~.47 Ana 
González preferuje termín ,,literatura podivného" (literatura de 10 insólito), 
který zjevně odkazuje k Freudovu termínu "unheimnlich".48 Alazraki 
vymyslel pro moderní fantastično termín "neofantastično" (10 neofantástico), 
aby od sebe oba koncepty fantastična odliŠil.49 Přestože je Alazrakiho 
"neofantastično" pomyslně svázáno především s tvorbou Julia Cortázara, 
někdy Alazraki aplikuje termín neofantastična v obecné rovině na nové 
pojetí koncepce fantastična moderní fantastické literatury50: "Navrhl jsem 

44 Anderson Imbert, Ennque: Teotiay técnica del cuento, str. 243: ".' .toda literatura es fantástica en 
el sentido de que aparece en reemplazo de una realidad que ha quedado remota ... " 
45 Cortázar, J.: ,,Algu:nos aspectos del cuento", Obra ctitica, torno II, J. Alazraki (Ed.), Madrid, 
Alfaguara 1994, str. 368: "Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado 
fantástico por falta de mejor nombre." 
46 José Bianco (1908-1986), velmi důležitá osobnost laplatské literární obce: spisovatel (fant. 
novely Sombras sude vestir (1941) a Lm ratas (1943)), významnou činnost vyvíjel i na poli překladu 
(H. James, N. Hawthome, S. Beckett, G. Genet, G. Flaubert); v letech 1938-61působil jako 
šéfredaktor časopisu Sur. 
47 Cf. García Ramos, Arturo: "Sur y el norte de la literatura fantástica", in E. Morillas (Ed.), cit. 
vyd., str. 239 
48 González Salvador, Ana: Continuidad de 10 fantástico: por una teotia de fa literatura insó!ita, Barcelona, 
J. R. S. Editor 1980 
49 Cf. Alazraki,Jaime: En busca del unicornio: los cuentos de Ju!io COrlázar,Madrid, Gredos 1983; Hacia 
COrlázar. Aproximaciones a su obra, Barcelona, Antrhropos 1994; sám Alazraki tvrdí, že na 
problematice neofantastična pracoval od roku 1971 (srovnej Todorov (70), Barrenechea (74)), ve 
formě přednášek a publikací v letech 1974/75: časopis Dada/Surrealismo, New York 1975 (in 
Teotias de 10 jantástico, cit. vyd., str. 281) 
50 Alazraki, J.: ,>ťQué es 10 neofantásico?", Mester 19.2/ 1990, str. 21-33; vycházún z téže práce, 
která je součástí souboru Teorfas de 10 jantástico, cit. vyd., str. 265-82 
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označení neofantastično, abych upoutal pozornost na rozdíly mezi oněmi 
dvěma typy vyprávění [fantastičnem a neofantastičnem]. "SI Renate 
Lachmann označuje fantastickou literaturu, již chápe jako svébytnou fikci 
vymezující se vůči "tradiční" literární fikci, termínem "fantastika" edic 
fantastik).s2 

Přes úctyhodnou snahu vymezit terminologicky moderní fantastično 
vůči konceptu tradičního fantastična zůstává otázkou, nako1ik jsou tato 
nová označení vhodná a trefná, a zda je vůbec nové označení pro moderní 
fantastickou literaturu a fantastično nutné. Proměna obou konceptů je 
zřejmý a dnes obecně přijímaný fakt. Pokud mluvíme o fantastičnu Julia 
Cortázara či J. L. Borgese na jedné straně a Nodiera nebo Poea na straně 
druhé, je patrné, do jaké míry a čím se od sebe liší tato díla. Proto 
souhlasím s názorem A.M. Barrenecheové zachovat název fantastická i přes 
všechny problémy, které s sebou toto označení přináší. Nové označení by 
totiž v jistém smyslu přerušilo kontinuitu reflexe fantastické tvorby 
rozvíjející se nepřetržitě již od 19. století, která má pevné místo 
v historickém i teoretickém literárním kontextu. 

51 Ibid, str. 280: "Propuse la denominación neofantástico corno un llamado de atención de la 
diferencias entre esos dos tios de narración ~o fantástico y 10 neofantástico]." 
52 Lachmann, Renate: Memona fantastika, Praha, Hemnann & synové 2002 
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2. Počátky fantastické tvorby v literámfm a společensko-historickém 
kontextu 

2.1. V krátkosti o počátku fantastické tvorby obecně 

Momentem vzniku fantastična je okamžik transgrese známé nonny a 
platných pravidel nevysvětlitelným, nadpřirozeným53 jevem, který odhaluje 
nové dimenze a možnosti chápání reality a nastoluje problematickou 
koexistenci dvou řádů či systémů kódů a zákonitosti: známého a možného 
s neznámým a nemožným, pod nímž rozumíme vše, co přesahuje naši 
koncepci skutečnosti. 

Ú spěšnost a atraktivita fantastické literatury je od počátku dána její 
dvojakosti ve vztahu ke skutečnosti: fantastická literatury je do jisté míry 
referenční, neboť fantastično vzniká z obrazu skutečného světa, jenž 
čtenář rozpozná a v němž rozezná i sám sebe. Čím bližší a věrohodnější 
bude fikční svět, tim silnější bude psychologický efekt, vyvolaný 
neobvyklým jevem. Na druhé straně je fantastická literatura nereferenční, 
neboť začleňuje do vytvořeného obrazu reality prvky cizí, neznámé, 
odporující známým konceptům, a tim tento obraz přesahuje. Fantastično, 
jak říká lréne Bessierová, "se nevyhnutelně syti skutečnosti, 
každodenností, jejíž rozporuplnost ukazuje; ve vyprávění se fantastično 
( ... ) rodí z dialogu subjektu s vlastním přesvědčením a jeho 
nedůslednosti. "54 

Aby fantastická literatura fungovala, tento cizí jev musí působit jako 
faktický a možný, aniž ovšem ztrácí svou neobvyklou podstatu jakýmkoli 
vysvětlením. K vytvoření iluze skutečnosti je autor nucen použít takové 
narativní a diskursivní techniky, kterými by překonal očekávanou nedůvěru 
čtenáře a ten přistoupil na existenci nadpřirozeného jevu. Jeho přijetim se 
okamžitě mění bezpečná koherence reality a jasně vymezená pravidla, 
konvence a nonny se převracejí vzhůru nohama. Fantastická fikce tak 
přímo a nemilosrdně tematizuje iluzorní charakter všech pravd a jistot, o 
které se člověk dané doby a kultury opírá. Kontakt s "jiným" existujícím 
řádem vyvolává neklid, strach a nejistotu. 

Tím se, kromě jiného, liší fantastická próza od pohádek a zázračných 
vyprávění, jelikož pohádkový princip chápe neobvyklý jev jako běžnou a 
nikoli překvapivou součást pohádkové reality, ať už je jeho vliv 
blahodárný či zhoubný; v pohádce nadpřirozené hannonicky koexistuje 
s přirozeným a obvykle zázračný prvek potvrzuje danou nonnu 

53 Pro popis charakteru jevů volím slovo nadpřirozený, ale užívám ho v širším slova smyslu, 
nikoli v etymologickém, který je úzce svázán s náboženským významem, vztahujícím se na zásah 
boží, andělský či démonický. 
54 Bessiere, 1., op. cit., str. 86: "se nutre inevitablemente de los realia, de 10 cotidiano, cuyos 
contrastes muestra ( ... ) 10 fantástico, en el relato, nace del diálogo del sujeto con sus propias 
creencias y sus inconsecuencias." 
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každodennosti a je nástrojem pedagogického a morálru'ho příkladu. Pokud 
se nadpřirozeno nedostává do konfliktu s kontextem, v němž dochází 
k daným jevům, fantastično nevzniká. 

Přestože zázračné jevy a nadpřirozené bytosti jsou spojeny už s počátky 
kultur, za počátek vývoje žánru fantastické literatury v Evropě označuje 
většina kritiků rok 1764, kdy vychází Otrantský zámek Horace Walpola. 
Právě tehdy, v období osvícenství, totiž v Evropě došlo k výrazné proměně 
konceptu reality a jejích zákonitostí, a dříve koexistující náboženství, pověry 
a věda se dostaly v některých otázkách do rozporu. V dobách před 

převahou rozumu a racionálního chápání světa bylo objevení se 
nadpřirozených úkazů jaksi v horizontu očekávání čtenáře, neboť 

neodporovalo převládající obecné definici reálného. S nástupem 
osvícenských teorií se nadpřirozené jevy, kromě náboženských zázraků, 
staly poněkud problematickými. Racionální úvahou ovládané vědomí 

člověka se cítilo rozpolceno vědeckými argumenty na jedné straně a na 
druhé zbytkem atavistického podvědomí, které ho pronásledovalo 
myšlenkami na věci mezi nebem a zemí, jejichž vysvětlení nemůže 

garantovat žádná vědecká doktrína. Bezmocné přehlížení těchto jevů a 
snaha vytěsnit je z lidské mysli nikdy nemohly vést k jejich vymýcení. 
Naopak. Fantastická literatura vznikala a těšila se pozornosti čtenářů, neboť 
umění mělo schopnost vyjádřit vše, co bylo rozumem nevysvětlitelné a 
zneklidňující, vše, co zůstávalo mimo limitující ohraničení ,,lidského" a 
"skutečného" podle zákonů racionální filozofie. Fantastické vyprávění 
představovalo jakýsi dekonstrukční prvek a plnilo úlohu nástroje subverze. 
Literatura se zmocnila všeho "neznámého" a využila ho ke hře imaginace a 
fantazie, které jediné směly a dokázaly odhalit temnou, skrytou tvář reality i 
lidského ducha. 

Za první díla žánru fantastické literatury jsou obecně označovány 
gotické romány, nicméně zdaleka ne všechny gotické romány mohou být 
označeny za fantastické. To je příkladně tvorba Ano Radcliffové a Clary 
Reevové: přestože užívají prvky nadpřirozena a hrůzostrašna, veškeré jevy 
jsou v závěru racionálně vysvětleny. 55 Vysvětlením jevu se fantastično ruší, 
neboť mizí dvojznačnost interpretace a nejistota o povaze jevu, fantastické 
události se redukují na podivné, neobvyklé a zvláštní, které potvrzují 
platnost obecně přijímaného. Tento typ románů měl hlavně didaktickou či 
moralistní funkci, neboť nepřímou formou potvrzoval platnost převládající 
racionální ideologie. Za fantastické ve striktním smyslu Roas označuje díla 
Mnich (1796) M.G. Lewise a Poutník Melmoth (1820) Charlese Maturina, 
neboť ta zachovávají nejistotu a nevysvětlitelnost jevu za rámec vyprávění.56 

V 19. století se vedle doznívajícího osvícenství formuje nová ideologie 
- romantismus - a skrze ni jsou formulovány nové estetické požadavky 
všech uměleckých oblastí. Romantismus se svou zálibou ve všem 

55 Cf. Roas, D.: lntroducción, cit. vyd., str. 13 
56 Idem 
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iracioná1nim, transgresivním, snovým a nadpřirozeným ruší hranice mezi 
vnitřním a vnějším, mezi bděním a snem, mezi racionálním a iracioná1nim, 
mezi vědou a magií a dává tak fantastické literatuře široké pole působnosti. 
Fantastično prožívá po období údumu gotického románu své 
znovuzrození. 57 

V průběhu celého 19. století se v Evropě zformovala silná platforma 
autorů fantastické literatury: mezi nejvýznamnější bezpochyby patřili 

Hoffmann, Gogol, Austin, Arnim, lrving, Hawthome, Le Fanu, Nerval, 
Nodier, Mérimée, Viliers d'lsle Adam, James, Maupassant či Gogol, 
k nimž duchovně patří i osamělý Severoameričan E. A. Poe. Zpracování 
fantastické tematiky každého jednotlivého autora mělo společný základ, ale 
současně se vyznačovalo svébytnými rysy osobního pojetí fantastické 
poetiky. Rozhodující roli ve vývoji fantastické povídky ve Španělsku i 
Hispánské Americe však sehráli především dva autoři - E. T. A. 
Hoffmann a Edgar Allan Poe. 

57 Ibid, str. 12 
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2.2 Hoffmann a Poe ve španělsky psané fantastické literatuře 

E. T. A. Hoffmann patřil mezi nejvýznamnější evropské tvůrce 
fantastické povídky a výrazně poznamenal její vývoj, zejména v rovině 
užívaných motivů, prostředků a kulis. Neméně důležitá však byla i jeho 
role z hlediska její "propagace": zasloužil se o to, že se fantastická 
literatura stala mezi čtenáři i vydavateli na mezinárodní úrovni velnů 
módní záležitostí, jak o tom svědčí množství překladů a zmínek 
v tehdejších periodikách. 58 

Hoffmannovo umění přesáhlo německé hranice nejprve směrem do 
Francie, kde se už v roce 1828, šest let po své smrti, stal nejobhbenějším a 
nejpřekládanějším autorem fantastické literatury a určitým "vzorem" pro 
některé francouzské autory jako byli Nodier, Gautier, Mérimée a další. 
Hoffmannovy sebrané spisy vyšly v Paříži již v roce 1836, jejich reedice se 
objevila roku 1843.59 

Pokud jde o španělské překlady Hoffmannovy povídkové tvorby, 
první krátká povídka byl publikována v roce 1831 v deníku EI Como, 
Penódico Iiterario y Mercantil (Roas 2002:49). Další povídky musely počkat až 
do roku 1837, ale pak vycházely pravidelně: v roce 1839 byl v Madridu 
vydán soubor povídek Cuentos fontásticos (Fantastické povídky) a roku 1847 
dokonce první velká čtyřsvazková antologie povídkové tvorby Obras 
completas de E. T. A. Hoffmann. Cuentos fantásticos (Sebrané spisy E. T. 
Hoffmanna. Fantastické povídky), tentokrát v Barceloně. Na území 
Hispánské Ameriky nepochybně pronikaly díky vzmáhajícímu se knižnímu 
trhu jak francouzské, tak španělské překlady a jejich čtení se promítlo do 
formování hispanoamerické fantastické povídky. 

Španělská literární kritika se Hoffmannovi věnovala náležitě 
podrobně, a to v dobrém i ve zlém. Postava německého spisovatele byla 
považována za emblematickou postavu fantastické literatury první 
poloviny 19. století a obzvláštní pozornost byla věnována jeho novému 
ztvárnění fantastična. Hoffmannův koncept fantastična byl na svou dobu 
výjimečný v tom, že Hoffmann zdaleka nevyužíval v takové míře 

"gotických" prvků jako mnozí jeho předchůdci i současníci. Hoffmannovo 
fantastično bylo zcela zasazeno do rámce každodennosti a chápáno jako 
nedílná součást reality, v níž Hoffmann žil. To ovšem neznamená, že se 
vzdal i tradičních fantastických prostředků. Ale přestože i nadále operoval 
některými tradičními postuláty fantastické literatury, usiloval současně o to 
přesáhnout obraz či ideu reality, která byla součástí tehdejšího čtenářova 
očekávání. Kombinací snu a dvojníka obohacoval každodennost o jakousi 
pnzračnou dimenzi, přeludný opar vyvolávající dojem neskutečnosti nebo 
noční můry, v níž lidské postavy a jejich chování a jednání působí jako 
nepochopitelné a podivné. Hoffmann postavil čtenáře před propastnou 

58 Roas, D., lntroducción, cit. vyd., str. 20 
59 Roas, 0.: Hrffmann en Espana. &cepción e injluencias, Madrid, Biblioteca Nueva 2002, str. 45 
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vizi iracionálního, neviditelného, neznámého, jež obývá neprozkoumané 
zákruty lidské mysli. Fantastično nabízelo realizační možnosti ztvárnění 
nejtemnějších projevů obav, běsů a vášní, vyplouvajících na povrch a 
ohrožujících člověka. Temná stránka lidské povahy Hoffmanna 
fascinovala. Jeho vize člověka a světa, v němž žije, byla bytostně 
romantická: vše se jeví fragmentární a dvojznačné a realitu nelze definovat 
jako jasnou a jednoznačně vnímatelnou, a tom tkví jádro oné skryté 
hrozby. 

Novou podobou střetu každodenního s nadpřirozeným, kterou mu 
dala Hoffmannova fantastická povídka a prosazující se do stoupajícího 
počtu textů, Hoffmanna matně předjímá moderní koncept fantastična. 
Mnozí z autoru přijali tento princip za vlastní a opírali o něj svá fantastická 
vyprávění. Mariano Baquero Goyanes definuje Hoffmannovy povídky 
jako: "troufalé fantazie, které si pohrávají se zdravým rozumem a zdají se 
vycházet z nepravděpodobnosti ... "60 Ačkoli Hoffmann vycházel 
z každodenního světa, jeho povídky nedosahovaly díky onomu oparu 
přízračnosti takové míry realističnosti, jako se to podařilo Edgaru Allanu 
Poeovi, který sesadil Hoffmanna z pomyslného trůnu krále fantastické 
literatury. 

O popularizaci díla Edgara Allana Poea v Evropě se zasloužil 
především Charles Baudelaire, který v roce 1856 vydal první, vlastní 
překlad jeho povídek.61 Hned o rok později, v roce 1857, následoval další 
soubor. Ve Spanělsku se dílo Američana, nepříliš uznávaného ve své 
domovině, poprvé ve španělském překladu objevilo v roce 1857 v časopise 
Bl Museo U niversaL' šlo o humoristickou povídku "La semana de los tres 
domingos" (Týden se třemi nedělemi). V roce 1858 byl publikován 
v knižní podobě soubor povídek pod názvem His/orias extraordinarias 
(Neobvyklé phběhy); o rok později už bylo dílo E. A. Poea bžnou 
záležitostí jak v tisku, tak v knižní podobě. Z počtu 67 povídek, které 
napsal, jich bylo do španělštiny přeloženo celkem 34, z nichž většina 

tvořila fantastické povídky (Roas, 2002:151). 
Pokud jde o přítomnost díla E. A. Poea v Hispánské Americe, Poeovo 

dílo se mohlo dostat k hispanoamerickým spisovatelům i čtenářům buď 
v originále, nebo ve francouzském a také španělském překladu, pořízeném 
buď z francouzského překladu nebo přímo z originálu.62 První španělský 
překlad Poeových povídek z angličtiny, který provedl Carlos Olivera, byl 
vydán pod názvem Novelasy men/os (Novely a povídky) v Argentině v roce 

60 Baquero Goyanes, Mariano: "El cuento espafí.ol en el siglo XIX", Nevista de filología Espaíiola, 
Madrid, Anejo 1949, in: Morillas, E.: "EI relato fantástico y el fin de siglo",J. Pont (Ed.) 1997: 
"fantasías desmesuradas que juegan con el sentido común y parecen emerger de las 
inverosimilitudes ... " 
61 Cf. Roas, D., lntroducción, cit. vyd., str. 23 
62 Pindel, T.: Zjazry, szalcnstwo i fmicré. Fantasryka i maliit" magicz'!Y W literaturce hispanoamerykanskiť}: 
Kraków, Studia Latynoamerykanskie Universytetu Jagiellonskiego 2004, str. 123 
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188463 a překlad poémy The Raven (Havran) se objevil o tři roky později, 
v roce 1887. Od toho momentu se stal Poe jedním z nejobhbenějších 
autorů hispanoamerických modernistů a Rubén Darío ho dokonce začlenil 
do souboru esejů Los raros (1896). 

Každodenní svět zasažený fantastičnem, respektive obraz fantastična 
vznikajícího v běžném a známém světě se objevuje i v Poeově díle. Ale od 
Hoffmannova ztvárnění se to Poeovo odlišovalo především tím, že 
Hoffmann vycházel ze situace, která se sice odehrávala v běžném světě, ale 
hned od počátku se jevila jako podivná a nakonec často vyústila 
v nadpřirozeno. Poe naopak začínal běžnou události, která se v průběhu 
stane fantastickou. 

Hlavním rysem Poeova fantastična bylo prohloubení psychologické 
dimenze fantastična, založeném na subjektivním vnímání nadpřirozených 
jevů. Do fantastických prostředků tak vniká staronový prvek - šílenství, 
které vytváří jednu z možných cest, jak uvést do pohybu hru dvojího 
závěru: pomatení smyslů, které se nabízí jako racionální vysvětlení, se 
nakonec jeví jako neuspokojivé a ambivalence přetrvává v přtběhu i za 
jeho rámec. Prvek šílenství v kombinaci s vědeckými prvky se stává 
účinným prostředkem, jímž lze posílit efekt fantastična. Pro Poeovo 
fantastično bylo užívání vědeckých prvků současně s nadpřirozenými 
příznačné, vědecká argumentace a metoda ověření fantastického 
fenoménu však vedla k závěru, že ani věda nedokáže nabídnout definitivní 
odpověď na mnohé otázky o povaze skutečnosti. 

Poeovo dílo otevřelo nové tematické i formální perspektivy a 
předznamenalo charakteristické postuláty symbolismu a modernismu: 
důraz na fantazii, snovost, ale také důraz na literární analýzu a reflexi: dílo 
už není výhradně chápáno jako emocionální a spontánní výraz umělce a 
jeho tvůrčího génia, ale jako promyšlená systematická práce. 

Osobnost E. A. Poea a zejména přesah jeho díla zaujal nejen 
francouzské symbolisty, ale velký ohlas zaznamenalo i u 
hispanoamerických modernistů. Jeho význam při formování 
hispanoamerické fantastické literatury byl unikátní a nedocenite1ný pro 
generaci iniciátorů (autory tvořící v 60.-80. letech 19. stolett'), generaci 
modernistů (Darío a Lugones) i pro autory období přechodu k moderní 
poetice fantastična (Arévalo Martinez, Quiroga). Dokonce sám velký mág 
Cortázar přiznává ve svém díle značný vliv osamělého Američana: "Stopa 
spisovatelů jako Edgar Allan Poe - který geniálně prodlužuje gotično 
daleko do poloviny minulého stoleti - je nepopiratelná v jádru mnoha 
mých vyprávění. ,,64 

63 Pagés Larraya, Antonio: Estudio preliminar, E. L. Holmberg, Cucntos jantásticos, Buenos Aires, 
Librería Hachette 1957, str. 49 
64 Cortázar, J.: ,,Notas sobre 10 gótico en el Río de la Plata", dto vyd., str. 148: ,,La huella de 
escritores como Edgar Allan Poe - que prolonga genialmente 10 gótico en plena mitad del siglo 
pasado - es innegable en el pIano más hondo de muchos de mis relatos ... " 
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2.3 Počátky fantastické literatury v La Platě 

2.3.1 PHčiny rozvoje: metafyzika, nebo to lze racionálně vysvětlit? 

"K údivu kritiky, která pro to nenachází uspokojivé vysvětlení, je v 
laplatské literatuře celá řada autorů, jejichž dílo stojí ve větší či menší míře 
na principu fantastična."65 Tak začíná Julio Cortázar, sám významný autor 
fantastických povídek, svůj esej, v němž se zamýšlí nad tímto fenoménem 
v laplatské literatuře i životní realitě. Příčiny masivní produkce fantastické 
literatury v této oblasti zkoumalo množství kritiků i samotných spisovatelů, 
dokonce už v roce 1887 Carlos Olivera zastával názor o předurčenosti 
obyvatel La Platy k víře v hrůzostrašné jevy.66 Podle závěrů dalších badatelů 
jsou příčiny obliby fantastické literatury různé. Za hlavní důvod tak 
mohutného rozvoje považuje převážná část z nich kulturní mnohotvárnost 
oblasti, jiní připojují charakteristickou otevřenost cizím vlivům, především 
mnohaletému silnému vlivu Evropy a jejího knižního trhu, jakož i častým 
"formujícím" pobytům mladých hispanoamerických autorů v 19. i ve 20. 
století v Evropě.67 Ernesto Sábato včleňuje do diskuse i prvek 
psychologický - příčinou obliby fantastického žánru je podle něj bytostné 
tíhnutí Argentinců k metafyzičnu.68 E. L. Revol soudí, že tato záliba ve 
fantastičnu má u Argentinců kořeny, které čerpají ze stejně hlubokých 
iracionálních sedimentů živouci minulosti národa.69 Ale J ulio Cortázar se 
nezdá být těmito závěry zcela uspokojen, přestože i on s nimi částečně 
souhlasí, a ve spojitosti s inklinaci k fantastičnu a oblibě gotična u obyvatelů 
La Platy naznačuje přítomnost "fantastického" podtextu tohoto jevu: "Náš 
kulturní polymorfismus, vyplývajíci z četného imigračního přínosu, naše 
obrovská zeměpisná rozloha jako faktor odcizení, monotónnosti a únavy, 
s důsledkem uchylování se k neobvyklému, mi nepřipadají jako dostatečné 
důvody, které by vysvětlily vznik Koní zAbdery, Péřového polštáře, Tlon, Uqbar, 
Orbis Tertius, Morelova I!Ynálei!', Domu jako Z cukru, T qj'ťÝch zbraní nebo 
Zaplaveného domu. ,'/o 

65 Ibid, str. 145: "Para desconcierto de 1a crítica, que no eneuentra una explicación satisfactoria, 
la literatura rioplatense cuenta con una serie de escritores euya obra se basa en mayor o menor 
medida en 10 fantástico." 
66 C. Olivera, "Fantasmas", En fa brecha, Buenos Ai.tes, Lajouane 1887, in Pagés Larraya, A.: 
Estudio preliminar, cit. vyd. 
67 S. Speratti Piiíero, A. M. Bar.renechea, O. Hahn, 1. Konig, P. Verdevoye, J. Cortázar, E. L. 
Revo1, T. Pindel 
68 Sába to, Emesto: SpiJovatel a jeho pří~aky, Praha, Mladá fronta 2002, str. 64-65 
69 Revol, E.L. ,,La tradición fantástica en la literatura argentina", Cuadernos Hirpanoamencanos, 
núm. 233/mayo 1969, str. 424 
jo Cortázar, J.: "Nota s '" ", cit. vyd., str. 146: "Nuestro polimorfismo cultura1, derivado de los 
mú1tip1es aportes inmigratorios, nuestra inmensidad geográfica como factor de aislamiento, 
monotorua y tedio, con el conseeuente reeurso a 10 insólito, no me parecen razones suficientes 
para explicar 1a génesis de L.os caba/Ios de Abdera, de E1 almohadón de plumas, de Tlon, Uqbar, 
Orbis Tertius, de La invencžón de More/, de La casa de aificar, de Las armaJ secretas o de La caJa 
inundada. " 
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Nejpravděpodobnější příčinou masivní produkce fantastické literatury 
v La Platě bude patrně spojení všech zmiňovaných faktoru, na prvním 
místě však nepochybně stojí laplatská otevřenost a schopnost absorpce, 
jelikož právě tato oblast dříve než jiné asimilovala změny přicházející ze 
starého kontinentu. 

Ale ať už jsou příčiny jakékoli, faktem zůstává, že fantastická literatura 
má v literaturách oblasti La Platy a koneckonců v celé hispanoamerické 
literatuře dlouhou a nesmírně bohatou tradici. Tuto skutečnost si nutně 
uvědomí každý, kdo otevře již zmiňovanou Antologii fantastické literatury a 
nahlédne do obsahu. V Antologii jsou zastoupeny autoři z celého světa, na 
prvním místě co do počtu povídek stojí pochopitelně anglosaská část 

Evropy a Ameriky (21 autoru), ale hned za nimi následuje Argentina s 15 
autory. Tak širokou plejádou a množstvím kvalitních děl se oblasti La Platy 
nevyrovná žádná z dalších hispanoamerických národních literatur. 
Pomyslnou druhou příčku na stupnici produkce fantastické tvorby 
v Hispánské Americe by obsadila mexická literatura.71 

V Hispánské Americe jsou kořeny fantastických a zázračných vyprávění 
úzce svázány s existencí člověka a formováním amerických civilizací. 
Všechna vyprávění o neobvyklých či zázračných jevech a skutcích dala 
vzniknout mnohým legendám. Zázračno a magie Nového světa zapůsobila i 
na dobyvatele a kolonizátory, pro které se nově objevený kontinent stal 
dokonalým prostorem pro projekci jejich vlastních představ, snů, pověr i 
tužeb. Stačí nahlédnout do Kolumbova deníku či do kronik prvních 
dobyvatelů a osadníků, v nichž se tito mužové snaží uchopit americkou 
skutečnost a popsat ji. Autentická zázračnost americké reality či dokonce 
myšlenka jisté předurčenosti k novému začátku se zdaleka neuzavřela po 
kolonizaci Evropany. Naopak, původní náboženské systémy spolu 
s implantovaným křesťanstvím a jeho legendami a mýty se vzájemně 

provázaly a náboženský synkretismus ještě přiživil vznik a šíření pn'běhů o 
temných silách, zázračných úkazech a fantastických jevech, čerpajících 

z obou kulturních zdrojů. Americký "zázračný" svět se i později v ruzných 
obměnách promítal do mnoha děl autoru napříč dějinami národních 
literatur Hispánské Ameriky a v jistém smyslu stál o pár století později i u 
zrodu Carpentierova konceptu "zázračného reálna" a u konceptu 
magického realismu Garcíi Márqueze a dalších autoru. 

71 Mezi nejvýznamnější autory mexické patří J. J. Arreola, F. Tario, E. González, E. Garro, C. 
Fuentes, A. Dávila, C. Boullosa ad. 
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2.3.2 První texty 

Přestože svébytnost Ameriky dávala dosti bohatý materiál pro 
fantastickou tvorbu, o formování fantastické literatury v Hispánské 
Americe můžeme mluvit až o něco později a výhradně v dotyku s Evropou. 
O přesnější datování počátku fantastické tvorby v Hispánské Americe se 
pokoušel Nicolás Cócaro, který nalézá fantastické prvky v dílech Fausto 
(Faust, 1866) Argentince Estanislaa del Campo a Santos Vega (1877) jeho 
krajana Rafaela Obligada.72 Ana Mana Barrenecheová a Susana Speratti 
Piiíerová nacházejí první stopy fantastična v díle Martína del Barco 
Centenery a Eduarda Wildea.73 Zcela opačným směrem se ubírá dnes již 
překonaný názor Luise Leala, že fantastická literatura se v Hispánské 
Americe objevuje až s Borgesem.74 Nicméně, většina kritiků se shoduje na 
tom, že o soustavném formování fantastické literatury, shodujíd se 
s nástupem romantismu v nových republikách, lze mluvit až ve druhé 
polovině 19. stolen. 75 

Romantismus měl v Hispánské Americe poměrně dlouhé trvání, 
obvykle se jeho objevení a působení ohraničuje do období 1830 - 1875; 
uběhlo tedy téměř půl stolen, než nastoupil směr nový - realismus. I proto 
lze v hispanoamerickém romantismu najít několik fází a generad autoru. 
Romantické postuláty zaplnily prázdná místa nedostačujídch estetických 
postulátů klasicismu; nejdůležitější z nich byly individualita autora a 
absolutní svoboda ve všech tvůrčích aspektech, kterou romantikové dovedli 
až na hranici exaltace. 

Romantismus nebyl však pouze literárním směrem, ale představoval 
obecnou proměnu konceptu umění a smýšlení, které obdivovalo vše nové, 
odvážné a původní. Romantismus, stavějíd se na odpor ideologii 
osvícenství a klasicistnímu umění, navíc na území Hispánské Ameriky 
souzněl se zánikem koloniální správy a nabytím nezávislosti jednotlivých 
nových republik, a proto padl na úrodnou půdu nové historicko-politické a 
společenské situace a ambiciózních projektů. Šíření romantismu jakožto 
nové ideologie osvobození, která přála snům a optimismu, podporovalo 
snahy objevit skryté rezervy emancipujídch se národů a podpořit jejich 
hledání vlastní identity národa, skýtajícího netušené možnosti. Součinnost 
všech těchto faktoru vysvěduje sílu, s jakou se romantismus usídlil a rozšířil 
na novém kontinentě. 76 

Patrně nejsilnější a nejzářivější romantickou generad na 
hispanoamerickém kontinentě byla argentinská, zastoupená osobnostmi 

72 Cócaro, Nicolás: Cuentos jantásticos a'l,entinos, Buenos Aires, Emecé 1960 
73 Barrenechea, A. M., E. S. Speratti Pinero, op. cit., str. XII-XIII 
74 Lea~ Luis: Histona dej cuento hispanoamencano, México, De Andrea 1971 
75 Rodríguez Monegal (1975); Hahn (1979), Pellicer (1985), Verdevoye (1980), Fernández (1991), 
Oviedo (1989), Castro (2002), Roas (2001,2003), Gasparini (2000), Mora Valcárcel (2000). 
76 Oviedo, J osé MigueI: Historia de Ja Jiteratura hispanoamencana, tomo II, Madrid, Alianza EditoriaI 
2001, str. 13-19 
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jako byli Esteban Echeverría, José Mánnol, D. F. Sanniento a také 
představiteli rozvíjející se gaučovské poezie. Velký význam pro šíření 

romantické ideologie mělo i založení spolků a klubů, okolo kterých se 
soustřeďovali mladí Argentinci. Prvním spolkem byl Salón I.iterano, 
založený Echevaríou v roce 1837, další vznikl rok nato pod názvem 
Asociación de fa Joven Generación A'l,entina (později Asociación de MqyO).77 Pro 
uruguayskou literaturu představovalo období romantismu etapu prvního 
významnějšího rozkvětu.78 Stimulujícím faktorem v procesu fonnování a 
rozvoje uruguayského intelektuálního a kultununo prostředí byla 
nepochybně i argentinská emigrace, respektive skupina intelektuálů, 
umělců i politiků, kteří se uchýlili do Uruguaye před diktaturou Juana 
Manuela Rosase a přinesli do země nejen zaujetí pro politiku a literaturu, 
ale i vlastní knihovny a vlastní tvorbu, ovlivněnou evropským 
romantismem. J osé Mánnol a Esteban Echevarría dokonce vytvořili a 
vydali část svého díla právě v Montevideu. 

Romantismus probouzel zájem o vše minulé jako zdroj tradičních, 

legendárních, tajemných i hrdinských motivů. Tato evropská romantická 
záliba v historii a dobách dávno minulých spolu s opojením přírodou se v 
Hispanoamerice setkaly s kladnou odezvou. Nové republiky mohly evokací 
dávných dob a krásy americké přírody zdůraznit kontinuitu a přináležitost 
ke kontinentu i k vlastní minulosti a zároveň podpořit pocit rovnosti ve 
srovnání s evropským přírodním, kulturním a historickým dědictvím. 

První generace romantiků se soustředila především na téma dějinné a 
národní svébytnosti. Nejširší možnosti zpracování této tematiky nabízel 
román; kromě historického románu se obhbenými žánry staly také román 
"politický" a sentimentální, často inspirovaný místními legendami, který 
v mnoha případech sklouzl do přemrštěných lakrimózních a 
melodramatických tónin bez psychologické hloubky. To byl případ 
především uruguayských autorů, kteří často ustrnuli v pouhé mechanické 
imitaci evropských romantiků, pro něž však byl intenzivní a hluboký 
prožitek emocí impulsem, který propojoval jedince s kosmickou dimenzí, 
až se "dotýkal hvězd",79 

Historický román měl velký význam pro potřeby autorů zachytit a 
uchovat obraz národní a americké svébytnosti a neopakovatelnosti a 
zároveň měl probouzet vlasteneckého ducha rozrůstajícího se okruhu 
čtenářů, protože tematickou základnu tvořily události z národních dějin 
prvních tří desetiletí století, v nichž se v bojích a hrdinských bitvách rodily 
samostatné republiky. Díky druhé generaci romantiků pak prošel 
historický román v 80. letech procesem obrody, v němž se oprostil od 

77 Oviedo,J. M., op. cit., str. 25/II 
78 Englekirk, J.E., Margaret M. Ramos: La nafTativa urugut!ya, University of California Press 1967, 
str. 31; Englekirk uvádí rok 1848 jako datum vydání prvrubo uruguayského románu. Autorem 
hyl Alejandro Magarifios Cervantes a román se jmenoval Caramum. 
79 Oviedo, J. M., op. cit., str. 19 III 
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přehnané sentimentality, idealizace a zdůrazňování národního prvku. 
Historizující tendence historického a sentimentálního románu, vznikajícího 
od 50. let 19. století, přetrvala v uruguayské literatuře i přes různé obměny, 
jež do jeho podoby vetknuli modernisté a Generace 900, až do 20. let 20. 
století. 

Období romantismu s sebou přinášelo i počátek fantastické produkce, 
jejíž rozvoj ovšem nebyl zdaleka tak masivní a rychlý. Ačkoli byl 
romantismus v Hispánské Americe rychle a hluboce asimilován, tvář 

hispanoamerického romantismu se nutně odlišovala od romantismu 
evropského, neboť se adaptoval na rozdílné okolnosti, požadavky a 
očekávání. Odlišná situace historická, ekonomická a především 

společensko-kulturní byla příčinou toho, že fantastická povídka, která se 
v některých evropských regionech stala velice rozšířeným a módním 
žánrem, zůstávala v Hispánské Americe dlouho marginální záležitostí jak 
pro autory, tak pro nakladatele, a mnohem větší zájem o ni se projevil až 
s nástupem modernistů na konci 19. a na počátku 20. století. 

První literární počiny, které předznamenávají počátek fantastické 
literární produkce v La Platě, se objevily v buenosaireském a 
montevidejském denním tisku a kulturních přílohách ve 30. letech 19. 
století.80 Důvod jejich novinové podoby byl prostý - v oné době vycházelo 
jen minimum knižních titulů jako takových, a proto sehrála rozmanitá 
periodika, která se objevila mnohem dříve, nesmírně významnou roli při 
šíření estetických požadavků, vědeckých, filozofických i kulturních 
polemik i prvních výpravných próz.81 První texty - krátké narativní útvary 
- se těšily nezanedbatelné čtenářské oblibě. Jejich neodmyslitelnou 
součástí byly prvky nadpruozena a hrůzostrašna; hlavním efektem těchto 
textů, při jehož vyvolání autoři operovali mnohými "gotickými" prvky 
Gako například sen, noční můry, násilná smrt, tajné zločiny a kletby apod.), 
které se staly funkčními formálními prostředky fantastické povídky až do 
období modernismu, byl strach, pociť ovaný před vším, co je 
neuchopitelné, neobjasnitelné, nekonkrétní, neukotvené do trojrozměrné 
skutečnosti a jejích zákonitostí. První fantastické povídky či vyprávění stály 

80 Mimo oblast La Platy byly publikace fantastických textů v kontextu jednotlivých národních 
literatur méně hojné: román El Fistol del Diablo (Ďáblovajehlice) Mexičana Manuela Payna vychází 
v letech 1845 až 1846 na pokračování, v roce 1858 publikoval v deníku Cosmopolita pod titulem 
"fantastické povídky" Ekvádorec Juan Montalvo román Gaspar Blondín, který někteří kritikové 
považují za počátek fantastické literatury v Hispánské Americe (Roas 2003); dále román Don 
Guillermo chilského autora José Victoriana Lastarrii (1860), utopický román Peregrinación de LuZ de 
Día o Viaje de la Verdad en el Mundo Nuevo autora Juana Bautisty Alberdiho vychází 1871, roku 
1873 přichází na svět novela El número 111 Venezuelce Eduarda Blanca, do této modality by 
bylo možné zařadit i některé fantastické povídky ze souboru ~endas, novelas y artículos (1877) 
Gertrudis Gómez de Avellanedové; roku 1879 je vychází dílo A vista de pájaro od Francisca 
Lafiesty a roku 1881 novela Lam'hitas Mexičana José Maria Roa Bárceny. 
81 První deník v oblasti La Platy - deník Telégr40 mercantil - začal vycházet v Argentině v roce 
1801. Verdevoye, Paul: "Orígenes y trayectoria de la literatura fantástica en el Río de la Plata 
has ta principios del siglo XX", in: Morillas, E. (Ed.), cit. vyd., str. 117 
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převážně na transgresi známých kategorií a nesly charakteristické rysy 
evropského romantického fantastična. 

První "fantastická povídka", respektive text, který v podtitulu nesl toto 
označení, se objevil v roce 1833 v buenosaireském deníku Gazeta mercantil 
pod názvem "La cafetera" (Kafemlejnek); další povídka se stejným 
podtitulem vyšla 19. října 1835 pod názvem "EI Sastrecillo de 
Sachsenhausen" (Krejčí ze Sachsenhausenu, Bl diano de la tarde). Vedle 
toho vycházely i texty, které sice nebyly označeny podobným podtitulem 
za fantastické, ale patřily do stejné kategorie: byly to příkladně povídky ,,La 
víctima" (Oběť, 1833, Gazeta Mercanti~; "Un sueiio" (Sen, 1835, Diano de 
la tarde); "Historia de la calavera de un grande hombre" (přtběh lebky 
velkého muže, 1837, Diano de la tarde); "EI desván del diablo" (Ďáblova 
půda, 1841, Diano de la tarde), přeložený pravděpodobně z francouzštiny; 
"EI nigromántico" (Nigromantik, 1843, Diano de la tarde)a "EI profesor de 
frenología" (profesor frenologie, 1843, tamtéž).82 Autoři těchto prvních 
přtběhů byli většinou anonymní nebo již tehdy prakticky neznámí. První 
neanonymní tvůrci se v Argentině, respektive La Platě, objevili teprve až 
ve druhé polovině 19. století. 

Ke zformování fantastické literatury přispěla také další výpravná forma, 
tzv. "legenda" (leyenda) nebo "tradice" (tradición). Legenda, která se upevnila 
jako žánr již v 18. století, se výtečně hodila pro ztvárnění amerického 
zázračna i pro evokaci dávných skutků a událostí v duchu romantismem 
probuzeného zájmu o minulost. 

Charakter legend, které se ve 30. a 40. letech také objevovaly převážně 
v tisku, byl různý: často šlo o překlady ze světové produkce, vznikala i 
původní hispanoamerická tvorba. V Hispánské Americe koexistovaly dva 
různé typy tradic a legend - v případě prvního typu se jednalo o původní, 
orálně tradovaný přtběh, který byl později převeden do písemné formy 
některým ze sběratelů orální tvorby a folklorních tradic; ve druhém 
případě byl tvůrcem legendy konkrétní autor, který se inspiroval původní 
zápletkou orálru'ho přtběhu, při jejímž literárním zpracování imitoval styl 
původní lidové tvorby. Právě tyto domácí útvary, čerpající ze svébytných 
přtběhů, mýtů a legend, sehrály nepochybně významnou roli při formování 
národních literatur jakožto bohatý a cenný tematický zdroj. 

Ale přestože legendy velmi často pracovaly s prvky nadpřirozena, 
nelze v jejich případě uvažovat o zařazení do kategorie fantastické 
literatury, jelikož nesplňují základní podmínky fantastického vyprávění, 
zejména ambivalenci, která je základní konstitutivní dominantou 
fantastické literatury. V každém případě však lze prokázat jejich podíl na 
vývoji hispanoamerické fantastické literatury, především jako inspirační 
tematický zdroj.83 Nejvíce legend vycházelo v montevidejském deníku Bl 
Comercio del Plata. Příkladem jsou legendy datované rokem 1846 ,,Amar 

82 Verdevoye, P., op. cit., str. 117 
83 Idem 
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después de la muerte. Tradición noruega"; ,,La fragata negra. Leyenda 
inglesa". Jejich názvy jsou více než výmluvné z hlediska výběru prostředků 
a témat, díky nimž legendy vypadají, jako by byly "cizího" původu; 
důležitým faktorem, který zasahoval do tvorby titulů a do výběru kulis 
pnběhu i postav, byl totiž exotismus. Vedle dvou výše uvedených se ve 
stejné době objevuje pnběh inspirovaný místním koloritem "Caicobé. 
Leyenda argentina", která námětem připomíná starořeckou báji o Dafné a 
Apollonovi. Z překladů jsou zajímavá dvě dílka Alexandra Dumase "Un 
robo de Carlo Magno. Leyenda alemana" a "Don Pedro el Cruel. 
Leyenda" 

Na území Uruguaye se tradice příliš nepěstovaly.84 Isidoro De Maria 
sice v letech 1887-1890 vydal tři svazky krátkých historicko-Iegendárních 
vyprávění pod titulem Montevideo antiguo. Tradiciones y recuerdos (Staré 
Montevideo. Tradice a vzpomínky), ale ty se spíše blížily obecným dějinám 
země, psaných zábavnou formou, a mohou být zajímavá pro někoho, kdo 
chce poznat uruguayskou minulost; jinak byla Uruguay na podobný typ 
vyprávění chudá.85 

84 Phillipps-López, Dolores: Introducción a Cuentos fontásticos modernistas de Hispanoamérica, 
Madrid, Cátedra 2003, str. 25: Soubor legend, které evokují koloniální období a některé epizody 
domorodých dějin Peruánce Ricarda Palmy (Tradidones peruanas /Peruánské tradice) a Kubánky 
Gertrudis Gómez de Avellanedové (Tradidones /Tradice) vycházejí o mnoho let později -
v knižní podobě publikuje Palma své texty až v roce 1872. Avellanedová začíná psát některé 
texty už v 50. letech, knižní podobu dostávají jako součást Obras literarias (Spisy) v roce 1870. 
85 Englekitk, J .E., M. M. Ramos, op. cit., str. 49 
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3. Tradičnf koncept fantastična v hispanoamerické literatufe 

3.1 Tradični fantastická literatura ve 2. polovině 19. století 
3.1.1 Text a kontext 

Mimoliterární kontex4 jakožto "souhro převažujících diskurzů doby", 
vstupuje s fantastickým (nebo jakýmkoli jiným) textem do dialogického 
vztahu. Společensko-kulturní rámec a fonny chápání jsou faktory, které 
definují obvyklé a neobvyklé, nadpfirozené a pfirozené, v nichž se ukrývají 
momentální přesvědčení a ideologické postoje toho kterého společenství.86 

Fantastično v jistém smyslu vytahuje na světlo společenská tabu nebo 
zviditelňuje méně viditelné a exponované aspekty života, proto je 
ahistorické čtení fantastické literatury nemožné. Jako jediné možné se 
naopak nabízí kontextové čtení textu, při němž dojde k alespoň částečné 
obnově původního kontextu. V procesu rekonstrukce kontextu je možné 
přihlédnout k nejrůznějším faktorům: k národnosti autora, k jeho pozici ve 
společnosti a přináležitosti ke společenské třídě i k jeho vzdělání; zároveň 
je nutné brát v potaz diachronní i synchronní perspektivu díla uvnitř 

literárního vývoje a konečně svou důležitost má i horizont očekávání 
čtenáře, na němž bylo dílo v minulosti vytvořeno a přijímáno a jenž 
umožňuje klást otázky, na které text dával odpovědi. 

Rekonstrukci původního kontextu, jehož náznaky a stopy nese text 
sám v sobě, jsou často nápomocny i údaje mimo literárního kontextu, 
složené z historických faktů. Kritik, který vytváří konstrukt původního 
kontextu, některé prvky zvolí a jiné ignoruje; při výběru historických a 
společenských faktorů mu opět zpětně pomůže text a díky nim pak bude 
možná dešifrace a interpretace textu. Rekonstrukce kontextu pochopitelně 
nikdy nemůže - a ani nechce - vytvořit úplný obraz dobových a jiných 
okolností vzniku díla, ale chce pouze usnadnit, nebo v některých 
případech přinejmenším obohati4 četbu textu. Do interpretace textu 
vstupuje intertext jiných děl a nových mimo literárních faktorů, které 
umožňují opakovaná a přesto stále "nová" čtení. 

Také do fantastických textů 2. poloviny 19. století vstupovaly mnohé 
mimoliterární okolnosti, které ovlivňovaly škálu témat a utvářely 

interpretační i recepční rámec.8? 

86 Cf. Bessiere, 1., op.cit., str. 85 
87 Resumé těch nejdůležitějších událostí všech sfér života obou republik, které překládám, je 
zajímavé nejen z hlediska obecného povědomí, ale ukazuje také vzájemné rozdíly mezi oběma 
republikami: Druhá polovina 19. století byla ve znamení prudkých a dalekosáhlých změn v celé 
oblasti La Platy a její vývoj lze rozdělit do dvou základních období - první zahrnuje období 
1862-1880 a druhé 1880-1914 (Castro, 2002: 48) V rozmezí šedesátých a osmdesátých let 19. 
století došlo ke zrození moderní Argentiny. Skončily boje mezi Konfederací a provincií Buenos 
Aires, která se připojila ke zbytku Konfederace a vznikla Argentinská republika. Toto období 
začalo zvolením Bartolomé Mitreho jako prvního konstitučního prezidenta sjednocené země 
v roce 1862 a skončilo zákonem o federalizaci Buenos Aires v prosinci 1880. Mitreho vystřídali 
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SartlŮento, po něm Avellaneda, Roca a Juárez Celman a díky tomu země zůstala v rukou 
liberálů. Druhé období pak bylo obdobím konsolidace moderního státu, kdy Argentina dostala 
politickou strukturu, která ji charakterizuje dodnes, a zároveň se začlenila do bloku 
mezinárodního kapitalismu, což mělo za následek hluboké vnitřní proměny. 

V tehdejším politickém spektru měla nejsilnější vliv liberální strana a udržela si ho i po 
revoluci v roce 1890. Proti ní se však zformovala nacionálně orientovaná opozice, která tvořila 
liberálům kritický protipól. Napjatá situace mezi oběma stranami i uvnitř společnosti se 
vyhrotila kolem roku 1890 vypuknutím revoluce. Tato revoluce byla kulminací politické, 
ekonomické a společenské krize 90. let a stala se hlavním nástrojem prověření legitimnosti 
vládnoucí třídy. Revoluce byla sice nakonec násilně potlačena, její porážce nahrála i vnitřní 
ideologická nejednotnost a nezralost jednotlivých skupin, ale přesto se jí podařilo narušit 
dosavadní politickou hegemonii oligarchické elity a umožnila v následujících letech otevření 
politické arény s živou politickou debatou za přispění politicky i ekonomicky se vzmáhající 
střední vrstvy. Další polemiku vyvolala na konci 19. století i témata s mnohem širším záběrem 
jako například otevřený skepticismus vůči výlučně kladnému hodnocení a blahodárnosti 
prudkého průmyslového rozvoje a modernizace. 

V letech 1860-80 se Argentina posouvala v ekonomickém růstu obřími skoky vpřed a 
rychlá modernizace se promítala do oblasti průmyslu a zemědělství, ale i vědy, literatury, 
vzdělání, práva. Během několika desítek let došlo k úplné reorganizaci struktur politických 
(legislativa, soudnictví, ministerstva, parlament) i společenských; proměnou prošla demografická 
tvář společnosti, byla završena její sekularizace a demokratizace. Do společenské, ekonomické i 
politické situace výrazně zasáhla velká imigrační vlna v poslední dekádě 19. století, která s sebou 
přinesla předzvěst krize a nepokojů 90. let. Procento cizího obyvatelstva tvořilo v letech 1869-
1895 celých 24%, později vzrostlo až na 42%, přičemž hlavní město Buenos Aires přijalo až 
50% imigrantů; mluvou čísel: v roce 1869 měla Argentina 1 736490 obyvatel, v roce 1914 už to 
bylo 7885237; mezi lety 1871-1914 se na území Argentiny usadilo 3 194875 obyvatel cizích 
států. hlavně ze Španělska, Itálie, ale také Střední Evropy, Francie, Německa, Velké Británie 
(Aletta de Sylvas, 1997:298; Castro, 2002:58) Proces sekularizace společnosti změnil hlavní rysy 
argentinského systému vzdělávání a školství. V tomto období skončil dohled církví nad školami 
a od roku 1884 byla uzákoněna povinná školní docházka, a to bezplatná a laická. Důraz se kladl 
především na vzdělání v různých vědních oborech. Sekularizace zasáhla i do občanských práv 
obyvatel. Od roku 1889 bylo možné uzavírat i civilní sňatek; stejný zákon povoloval separaci, ale 
nikoli rozvod. Uzákonění rozvodu v Argentině muselo počkat až do roku 1987. 

Viditelné změny zaznamenala tvářnost měst a venkova: vzdálenosti mezi městy se díky 
vlakovému a telegrafickému spojení výrazně zkrátily; bylo založeno hlavní město provincie 
Buenos Aires a vznikaly další velké městské aglomerace (především v provincii Buenos Aires), 
evropské a moderní; stará zástavba se bourala a na jejím místě vznikaly nové čtvrti, které se 
architektonicky inspirovaly v evropských uměleckých a estetických směrech. Zároveň se však 
tato "nová" města však stále více odlišovala od malých měst v dalších provinciích. Argentina 
dosáhla jako jedna z první nových republik politické i ekonomické rovnováhy, která nahrávala 
investicím zahraničního kapitálu, a po roce 1880 se Argentina vyznačovala stejnými rysy 
industriální společnosti jako jiné rozvinuté kapitalistické země. Nejdůležitějším odvětvím 
zemědělství se stal chov hovězího dobytka, který byl hlavním vývozním artiklem. Rozšíření 
chovu dobytka mělo bohužel i negativní dopad. Pod heslem ,,Dobytí pustiny" měl být využit 
veškerý prostor pampy, o což se měli postarat bílí osadníci nebo spekulanti, ale kvůli tomu byli 
ze svých původních teritorií vytlačováni indiáni a gaučové (Castro, 2002:53). Tím se završil 
proces, který započal již v koloniálních dobách. Jeho provedení se však zcela v duchu doby 
zaštítilo a vysvětlilo aplikací zjednodušených argumentů darwinismu o výběru druhů a adaptaci 
prostředí v sociální rovině. 

Uruguay pochopitelně prošla podobnou proměnou od územní části španělského 
zámořského impéria k suverénní republice s rozvinutým průmyslem i zemědělstvím. Uruguay a 
Argentina byly od druhé poloviny 19. století až do celosvětové hospodářské krize v roce 1929 
nejvyspělejšími zeměmi Latinské Ameriky, s prosperující ekonomikou a hospodářsky soběstačné 
(Barrán, 1998:27). 
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3.2.1 Charakteristika konceptu tradičního fantastična a jeho témata 

Období mezi rokem 1860-1890 bylo charakteristické mocnou vírou 
v rozvoj a pokrok, který byl chápán jakožto dobytí a ovládnutí přírody, jež 
měla sloužit člověku k produkci statků a bohatství a z toho plynoucího 
blahobytu. Myšlenka pokroku byla úzce svázána s průmyslovou 
prosperitou, která měla zaručit "štěstí" národa. 

Příznivé podmínky ekonomické, politické a společenské se odrazily i 
v kulturním a intelektuálním rozvoji obou zemí - byl kladen větší důraz na 
vzdělávání, rozšířily se předpoklady pro rozvoj vědeckýM (věd exaktních i 
společenských) a umělecký. V kulturní a intelektuální sféře začaly působit 
různé asociace a kroužky, literární i neliterární. V Argentině to byl 
například literární kroužek Círcu/o Cientffico Iiterario. Vedly se tu debaty na 
téma klasicismus versus romantismus, četla se francouzská literatura 
s následující diskusí. V opozici proti "cizácké" četbě a orientaci Círculo byla 
v roce 1873 založena Academia Argentina de Ciencias y Letras, která 

K nastolení politické, ekonomické a společenské rovnováhy došlo v Uruguayi ve stejném 
časovém období jako v Argentině a její stabilita byla jen okrajově zasažena několika 
občanskými válkami, které však nenarušily obecné politické, společenské a ekonomické 
směřování země. Skladba a vyznání společnosti, charakter vnitřní politiky i systém vzdělání 
Uruguaye se od sousední Argentiny v lecčems odlišovaly. Argentina byla zemí se silnou 
konzervativní politikou "bílých" (bJancos) , opírající se o mocnou oligarchii a vlastníky 
rozsáhlých latifundií, se silnou armádou a silnou katolickou základnou společnosti. Uruguay 
byla naopak liberální demokratickou zemí, která si zakládala na demokratických principech a 
sociální spravedlnosti. Vzorem demokratického směřování uruguayské politiky byly jednak 
Spojené státy a také některé evropské velmoci. Odtud pocházel obdiv k zahraničním 
pokrokovým idejím, které Uruguay postupně přejímala (např. povinný občanský sňatek (1885), 
rozvod (1907, v roce 1913 dokonce z vůle ženy), hlasovací právo, tajná volba apod.). 
Zvláštností vnitropolitické situace bylo, že v Uruguayi se v roce 1865 dostala k moci "barevná" 
(colorados) Národní strana a vydržela u ní až do roku 1958; ani období diktatury, které přišlo až 
na počátku 20. století - v letech 1903 - 1929, její politický monopol nenarušilo. V té době 
stanul v čele země "osvícený" diktátor a člen Národní strany José Batl1e y Ordónez, který 
výrazně přispěl k uskutečnění sociální reformy a zajištění práv dělníků. 

Dalším příkladem rozdílu mezi Argentinou a Uruguayí byla imigrace. I Uruguay byla 
zasažena několika vlnami imigraci, které v období 1830-1900 zvýšily počet obyvatel ze 70 000 
na jeden milión. Počet obyvatel se zvyšoval pochopitelně nejen díky nově příchozím 
imigrantům, ale i díky potomkům již trvale usídlených. Z demografické situace Uruguaye ve 
druhé polovině 19. století vyplývá, že velkou část obyvatel tvořili cizinci. Na rozdíl od 
Argentiny však "cizí" či "cizozemský" prvek tvořil součást národního. Rozdíl byl i 
v proporcích jednotlivých imigračních vln: zatímco počet imigrantů se v Uruguayi snižoval, 
v Argentině tomu bylo právě naopak. Nové skupiny obyvatelstva, masivní přesun lidí do měst 
za vidinou lepších životních i pracovních podmínek proměňovaly charakter společnosti -
z původních společností s hlubokými zemědělskými kořeny a polofeudálním uspořádáním se 
měnily na technizované a industrializované státy kapitalistického modelu. Získané bohatství, 
které pramenilo ze zemědělského využití půdy, rozvíjejícího se průmyslu i těžby přírodního 
bohatství mělo ale také negativní dopad a problematizovalo celkovou situaci ve společnostech 
obou států, které pak vyvrcholily krizí na konci 19. století. 
88 V roce 1877 byla do španělštiny přeložena Darwinova studie O původu druhů (Elorigen de las 
species, 1865); Cf. Gasparini, Sandra: "Fantasía y ciencia en la literatura argentina del siglo XIX: 
Eduardo L. Holmberg", Escritos, Puebla, nÚtn. 21/enero-junio/2000, str. 96 
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upřednostňovala nacionální, či dokonce mírně nacionalistickou orientaci 
v umění, literatuře, dramatu i lyrice. 89 Z dalších argentinských spolků 
vynikal Sociedad de Enst!}os Literarios, Sociedad Estímulo Literano.90 

Z neliterárních klubů nebo spolků, které vznikaly se stejnou rychlostí jako 
literární, stojí za zmínku spiritistická společnost S odedad Constancia, která 
byla v Buenos Aires založena v roce 1870; v 90. letech se Buenos Aires 
stalo hlavním střediskem šíření těchto nauk.91 Kulturní a intelektuální život 
v Uruguayi se v letech 1865 - 1875 točil především okolo klubů Ateneo 
(založen 1877), jehož nejslavnější období spadalo do let 1880-85, C/ub 
Universitario a Club Literario Platense, které se staly centry dění, tribunami, 
kolem nichž se shromažďovali tehdejší spisovatelé a myslitelé a na jejichž 
půdě se diskutovalo o nejpalčivějších problémech všech oborů od filozofie 
přes literaturu a umění až po politiku.92 

Účast na intelektuálních debatách o uměleckých, vědeckých a 
společensko-politických tématech podporovaly také časopisy a noviny. 
K argentinským periodikám se řadily Revista Literaria, La Prensa, Caras y 
Caretas, EI Album del Hogar, La Nación a tři ženské časopisy Alborada de la 
Plata, EI Búcaro Americano a La Ondina del Plata; mezi nejvýznamnější 
uruguayské literární časopisy tohoto období patřily Revista Nadonal de 
Literatura y Ciendas Sodales (1895-1897), Anales (vydávané 1881-86 klubem 
Ateneo), týdeník La Revista (vyšlo 22 čísel v období 1898-1900), La Nueva 
Atlántida (zal. 1907). V posledních dvou případech stál u zrodu těchto 
periodik básník a prozaik J ulio Herrera y Reissig. Až koncem století se 
začal do obecné nálady vzestupu a úspěšného rozkvětu přidávat i moment 
deziluze, pesimismu a jisté únavy, které nacházely uměleckou odezvu 
v dekadentní literatuře. 

V 60. - 80. letech byla věda alfou a omegou života, zasahující do všech 
oblastí života společnosti i jedince, a aplikace východisek a teorií 
vycházejících ze společenských i přírodních věd, jako např. Darwinovy a 
Spencerovy evoluční teorie, byla preferována jako správné řešení 

problémů společnosti. Ale ani přijetí pozitivismu jako obecně platné 
filozofie a životního principu modernizující se společnosti však nic 
nezměnilo na tom, že ve druhé polovině 19. století se stále výrazněji 
projevovala inklinace jedince k jiným, stále přítomným zneklidňujícím 
dimenzím a k nadpřirozenu. Podíl na tom měla nejen prohlubující se krize 
víry a duchovnosti a snaha nahradit ji vědním uchopováním skutečnosti, 
ale nepochybně i zvídavost veřejnosti a rostoucí zájem o vědění o člověku 
a společnosti, o duši a přírodě a hledání odpovědí na nejrůznější otázky, 

89 Ibid, str. 92-3 
90 Cf. Marún, Gioconda: ,,«EI ruisefior y el artista»: un temprano cuento modernista argentino", 
Rio de la Plata 2/1986, str. 108 
91 Ibid, str. 99 
92 Cf. Aínsa, Femando: Dei canon a la periferia. Encuentros y transgresiones en la literatura uruguqya, 
Montevideo, Trilce 2002, str. 55 
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zvědavost, která se v následujících dekádách ještě prohloubila, p.řestože 
poté se soustředila spíše na patologické úchylky a obsese lidské duše, které 
odrážely negativní působení materialistické společnosti na lidskou 
psychiku a jednání. Všechny tyto změny a určující faktory zasáhly i do 
sféry umění a literární tvorby, které ve druhé polovině 19. století 
procházely obdobným dynamickým rozvojem a formováním. Ve druhé 
polovině století výrazně přibylo periodik a časopisů, které nabyly 
zvláštního významu pro autory, jejichž tvorba tak dostala příležitost 

zasáhnout široké čtenářské vrstvy, i pro čtenáře, kterým se autoři 

představovali "ve velkém"; vycházely rovněž mnohé odborné studie a 
v neposlední řadě se rozšířilo i pole krásné literatury o mnohé žánrové 
formy a tematické a formální prvky. 

V tomto období již můžeme hovořit o existenci a pěstování 

fantastické povídky, ačkoli stále ještě jako okrajové formy. Do utváření její 
podoby zasáhly dva směry: romantismus a naturalismus poslední třetiny 
19. století. V této době se objevila díla prvních významnějších autoru, 
která nesou stopy zjevného úsilí po formálním zdokonalení a tematické 
vythbenosti. I když se texty ještě mnohdy vyznačovaly jistou průzračností 
ve vztahu ke společensko-politickým a kulturním podmínkám doby svého 
vzniku a mohly působit po stránce kompoziční i tematické poněkud 
kostrbatě a šablonovitě, z hlediska vývoje fantastické literatury 
v hispanoamerické literatuře jsou nesmírně důležité. 

Jak bylo řečeno, fantastické povídky autoru 2. poloviny 19. století 
vycházejí zčásti z evropského romantického modelu povídky, což se 
projevovalo především v přebírání některých rysů poetiky hrůzostrašného 
románu. Do textů se však stejnou měrou promítly už i nové estetické 
postuláty romantismu a jeho ideový náboj. Romantismem ovlivněný 

koncept fantastična se konstituoval na principu střetu reality 
s metarealitou, pod níž se skrývají veškeré neovládnutelné a zneklidňující 
aspekty skutečnosti (Speratti Pinero, Barrenechea, 1957:XIV). Síly, jejichž 
zásah nebo působení motivovalo fantastické jevy a vznik fantastické 
atmosféry, byly chápány jako nadpřirozené fenomény. Romantismus 
zasáhl do značné míry i do vytváření kulis a scény i do volby fantastických 
prostředků a diskursivních technik: autoři zpočátku ještě do značné míry 
napodobovali schémata romantické fantastické povídky. Teprve až v 
pozdějších textech je patrný odklon od "gotického" ladění ke stylu, který 
vyznačili Hoffmann a Poe, a přechod k naturalizaci prvku nadpřirozena a 
jeho začleňování do každodennosti. 

Přtběhy se obyčejně odehrávaly v "gotických" zámcích a rodinných 
sídlech, ve starých, opuštěných domech, v nichž se prohání vítr, všude 
lehce povlávají husté pavučiny, navozující atmosféru naprostého zmaru a 
prázdnoty; ovzduší je plné tlumených téměř ne-lidských vzdechů, šepotů, 
stenů a jiných těžko definovatelných (a proto významotvorných) zvuků. 
Hrdinové bloudí pustými sklepeními, dlouhými labyrintickými, v temnotě 
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se ztrácejídmi chodbami, knihovny domů jsou plné neznámých ale pro děj 
významných knih a studií (později zejména z oblasti okultních nauk, 
kabaly). Na zdech často visí téměř zčernalé portréty zapomenutých osob, 
které obvykle s temným výrazem (čtenáři pozor!) pozorují okolí. Mnohdy 
se objevují i motivy tajných vchodů, dveří a dvířek, propadlišť v podlahách 
a podobně, které fungují jako průhledy do prostoru "jiného", jež je 
obvykle symbolicky spojováno s tmou, tichem, opuštěností. 

Takto náležitě vybrané prostředí je přípravou či upozorněním na již 
probíhajíd nebo se blížíd působení neznámých sil. K fantastickému či 

nadpřirozenému jevu dochází téměř ve většině povídek za temné, studené 
noci, s nebem zataženým a černavým, nebo naopak osvědovaným 

varovným svitem luny, jejíž svědo vytváří zvláštní pnzračnou atmosféru. 
K jejímu dotváření přispívá pochopitelně i lexikální aspekt díla výběrem 
omezeného a významotvorného okruhu adjektiv, substantiva sloves jako 
například Zhoubný, varovný, hrůiYPlný, strašidelný, kvili1!Ý, osudo1!Ý, pfíiTačný; chvil 
se, tušil, stihl ho osud, pociťoval,· démon, duch, pfíiftJk apod. 

Dalším faktorem, který se promítal do tematické základny 
fantastických textů, bylo romantické zaujetí pro lidové a tradiční formy a 
tendence včleňování prvků původních legend, mystérií a pověr, a to nejen 
kultury křesťanské, ale i prvků převzatých z jiných kultur a náboženských 
systémů, poznávaných díky archeologickým objevům. Tematická evokace 
středověké a romantické Evropy, dálného Východu i předkolumbovské 
minulosti a období konkvisty Ameriky dodávala textu potřebný odstup, 
což byl faktor, který je jedním ze stavebních prvků konfigurace fantastična. 
Historické legendy připomínaly epizody konkvisty spojované s vírou 
v existenci podzemních měst a nesmírných pokladů, ukrytých Indiány, 
zvlášť atraktivní byl motiv nešťastné lásky dvou lidí z protilehlých 
"táborů" - potomků starých civilizad a potomků Španělů, a neblahých 
následků zakázané lásky. Tyto tematické zdroje už formují jádro pozdější 
tematiky modernistické, která tyto motivy ještě šířeji rozpracovává a 
směřuje je k novým, moderním formám. 

Škála fantastických prvků fungujídch jako strukturujíd prostředky 
fantastična taktéž odpovídala romantickým postulátům: převládaly 

nevysvětlitelná nebo tajemstvím opředená násilná smrt, zmrtvýchvstání, 
démonismus, vampyrismus, nekrofilie, záhadný návštěvník, posedlost 
ďáblem, zakázaná, svatokrádežná či neopětovaná láska, užití černé magie, 
varovného prvku prorockého snu či noční můry, a konečně pomsta ze 
záhrobí. Fantastično, to "jiné", zasahuje přímo a nelítostně do života 
hlavních hrdinů. Kompozice fantastického vyprávění by se dala rozdělit na 
dvě poloviny - "předtím" a "potom". V tomto pomyslném dělení je jistá 
spojitost s tradičním pojetím překročení hranic, po němž následuje trest. 

Prototypem hlavního hrdiny se v souladu s romantickým ideálem stává 
obvykle jedinec stojíd na okraji společnosti, "vyvrženec", jehož 
marginalizace má různé příčiny a podoby - může to být hrdina 
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s neznámým původem, vznešený hrdina poznamenaný neblahým osudem 
či dávnou kletbou nebo politický štvanec-idealista; za jistého vyvržence byl 
považován i umělec (básník, malíř, hudebník), respektive člověk, který byl 
podle romantické vize nadán vyššími schopnostmi specifického cítění, 
vnímání a vidění věcí, které jiní nevidí. Odlišnost hrdinů vede k jejich 
odcizení a tito hrdinové se cítí být vykořeněni z cizího světa, v němž jsou 
nuceni žít. 

Přestože přetrvávající vliv romantismu jen pozvolna opouštěl scénu, 
ve 2. polovině 19. století se tvář fantastična částečně modifikovala nebo 
spíše obohatila a synkretická estetika se zintenzivnila: pod vzrůstajícím 
vlivem pozitivismu i pod vlivem literární tvorby Hoffmanna a Poea začaly 
do tematiky romantických fantastických textů pronikat také poznatky ze 
souběžně se rozvíjejících vědních oborů (biologie, zoologie, medicíny, 
psychiatrie a psychopatologie), vědeckých i pseudovědeckých teorií 
(darwinismus, magnetismus, teorie relativity, psychoanalýza, spiritismus, 
telepatie, hypnotismus, metempsychóza) i okultních nauk, které částečně 
upozadily užití hrůzostrašných prvků. Nové prvky nacházely odezvu i u 
čtenářů, protože knihy Allana Kardeka, Heleny Blavatské či Annie 
Besantové byly totiž v té době čteny s velkým zaujetím.93 Zejména 
spiritismus, který poznamenal celé intelektuální klima, čtenáře i autory od 
šedesátých let až do konce století, byl významným impulsem pro literární 
tvorbu a jeho vliv je možné objevit u různých autorů a v nejrůznějších 
dílech. S tímto posunem v rovině tematické a fantastických prvků souvisí i 
ona již zmiňovaná proměna prostředí a fantastických kulis a také stále větší 
sbližování nadpruozena a každodennosti. Fantastično se objevuje ve 
zdánlivě známém světě, který se náhle jeví neznámý a nebezpečný, což 
zesiluje efekt nejistoty a úzkosti. 

Poslední čtyři dekády 19. století charakterizoval také narůstající zájem 
o psychopatologické úchylky a šílenství. Fantastická literatura vděčně 
čerpala z četby o psychických a parapsychických jevech v touze propojit 
spirituální a racionální vědu. Umění poskytovalo výjimečný prostor, kde 
mohly tyto dva principy koexistovat. Synkretické spojení vědy a magie 
nebo různých druhů věd se osvědčilo jako výborný prostředek konfliktu a 
kontradikce, jímž se udržovala tak žádaná ambivalentní atmosféra 
fantastického vyprávění. 

Díky těmto prvkům se vedle fantastična čerpajícího z romantických 
kořenů v 70. letech začíná formovat nová estetika fantastické povídky -
fantastická povídka vědecké orientace. Za iniciátora vědecké estetiky 
fantastické literatury v La Platě lze považovat Argentince E. L. 

93 Španělské překlady: A. Kardec: Espiritismo experimental o el libro de los medium (1887); z děl 
dalších autoru: A.R. Wallace: Deftnsa de espiritismo moderno (1887); Lns recuerdos de la locura (1886) 
s podtitulem "spiritistický román" a Cosmogonía de 10 jlúidos (1887) od Antoinette Bourdinové. 
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Holmberga94, do dokonalé fonny ji v období modernismu vybrousil jeho 
krajan Leopoldo Lugones. V tradici fantastické literatury vědecké estetiky 
jako rovnocenné fantastické modality pokračoval ve 20. století další 
Argentinec v řadě A. Bioy Casares. 

Prvkem, který motivuje fantastický děj nebo jev, je ve vědecké 
fantastické povídce zneužití vědeckých či pseudovědeckých teorií. 
Hlavním hrdinou se nově stává vědec, a to vědec-amatér, jehož pohání 
zvědavost dozvědět se víc nebo vyzkoušet teoretické závěry svých teorií a 
přitom proniknout do "jiného". Nezřídka je však za svou touhu a její 
naplnění potrestán. 

Na rozdíl od vědecko-fantastické literatury vyznívá fantastická povídka 
vědecké orientace většinou negativně ve vztahu k čistě racionálnímu a 
vědeckému chápání a uspořádání světa a zároveň se nese v duchu 
agnosticismu, existujícího tajemství za vědou i pseudovědou. Podobné 
ideové směřování ve vědecko-fantastické literatuře nenajdeme, ačkoli 

motiv trestu za zneužití vědy se občas objevuje. Navíc nepřítomnost 
"vědce" v pravém slova smyslu a dvojznačný závěr většiny fantastických 
povídek vědecké orientace se vymyká základním rysům vědecko

fantastické literatury. 
Vědecko-fantastická literatura se jako žánr zfonnovala až ve 20. 

století, ale díla některých autorů v 19. století mohou být označena za její 
předchůdce. Koncem 19. století vznikaly různé utopické vize, hrdinové 
podnikali meziplanetární cesty a používaly dosud neznámé mechanické a 
technické vynálezy. Za zakladatele je většinou kritiků a badatelů shodně 
považován G. Wells, menší shoda panuje v otázce definice tohoto žánru. 
Výchozí situací vědecko-fantastického vyprávění je situace, která by se 
nikdy nemohla uskutečnit ve známém světě a jejíž hypotetické uskutečnění 
se zakládá na nějaké vědecké či pseudovědecké, technologické či 

pseudotechnologické inovaci, aniž je poskytnut empirický důkaz o její 
existenci. Jádrem sci-fi vyprávění je tedy nějaké novum, jehož potvrzení se 
neopírá o empirický důkaz, ale o svébytnou logiku vědecké metody a 
argumentace, odpovídající dobovým vědeckým postulátům. Důležitá je 
logicky vedená vědecká úvaha a závěr, nikoli důkaz.95 Tuto definici 
potvrzuje i Borges, pro něhož je důležitým rozlišovacím znamením mezi 
nimi to, že ve fantastické povídce vědecké orientace dochází k jednomu 
fantastickému jevu nebo události v prostředí odpovídající každodennosti 
nebo známému světu. Vědecko-fantastická skutečnost je, byť v jistém 
smyslu odkazuje ke známé realitě, celkově zcela odlišná a neznámá. Proto 

94 Novelou EI viqje maravilloso se tento autor stal pro některé i zakladatelem žánru sci-fi 
v Latinské Americe. Jiní ovšem namítají, že v případě této novely nejde o vědecko-fantasttckou 
literaturu, ale o satiru a alegorii. 
95 Cf. Mora, Gabriela: EI mento hispanoamericano, USA, Ann Arbor, Latinoamericana Editores 
1996, str. 111 

47 



f 

je pro Borgese Wellsův Neviditel'!Ý či Stroj času fantastickou prózou.96 Jelikož 
není vždy lehké rozlišit a oddělit žánrové typy vědecko-fantastické a 
fantastické literatury, pro mnoho kritiků je science fiction podtypem 
fantastické literatury. 

Vedle tematických prostředků se na navození atmosféry dvojznačnosti 
a rozpornosti interpretace u tradičního konceptu fantastična podílel i 
verbální aspekt díla, spočívající v kontradikci věrohodnosti a vytvoření 
iluze autenticity na jedné straně a zpochybněním a zdiskreditováním 
vypravěče a jeho promluvy na straně druhé. Subjekt vypovídání nebývá 
hlavním aktérem jevů a mnohdy ani jejich svědkem. Role vypravěče je 
velmi často svěřena postavě přítele, kterému byl příběh vyprávěn a on ho 
nyní reprodukuje. Reprodukce zprostředkovaného vyprávění může mít 
formu epistolární, formu deníku nebo vyprávění ve vyprávění. Všechny 
tyto typy promluvy, vyprávěné nezaujatým vypravěčem, byly obvykle 
jakýmsi garantem "pravdivosti", neboť snahou subjektu vypovídání bylo 
zaznamenat události i jejich okolnosti se všemi podrobnostmi, autenticky, 
v lineárním čase; někdy do promluvy vkládal i vlastní komentář a 
hodnocení. Tento způsob vyprávění dodával příběhu a fantastickým jevům 
punc věrohodnosti. 

Prostředky znejisťování a dotváření modality nejistoty se rovněž 
přidržovaly tradičních schémat: protagonista, respektive objekt výpovědi, 
mohl být pod vlivem alkoholového opojení nebo drog, ve stavu úplného 
vyčerpání fyzického nebo psychického, hraničícího s mdlobou; obhbenými 
prostředky "klamavé" promluvy byla i nemoc a horečnaté stavy. Horečka, 
polovědomí, mdloba, nervová podrážděnost, psychopatologické sklony 
nebo naznačovaná duševní nerovnováhu rozmývají obrysy viděného a 
posilují nejistotu navozenou textem. Využita byl i princip subjektivity 
vypravěče, jakkoli může posílit efekt fantastična u čtenáře, které chybí 
objektivní korekce, a proto může být zavádějící. 

96 Cf. Borges, J .L., La literatura jantástica, cit. vyd., str. 6 
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3.2.2 Tendence a typy tradiční fantastické literatury 

V rámci fantastické povídky tvůrců 2. poloviny století a tradičního 
konceptu fantastické povídky se dají vystopovat různé převládající 
tendence ve konfiguraci fantastična a preference prostředků a motivů při 
vytváření atmosféry dvojznačnosti. O jejich rozdělení se pokusila lrmtrud 
K6nigová, která rozdělila tvorbu iniciátorů do tří základních typů či 
modalit, které podle ní představují 3 historické typy fantastické literatury: 
1) alegorickou, pro kterou je typický morálně-didaktický úmysl a kde 
nadpřirozený jev nenarušuje racionální zákonitosti; 2) iluzionistickou, která 
je nejúžeji spjatá s evropským a angloamerickým romantickým pojetím 
fantastična, kdy dochází ke zpochybnění racionálního chápání reality, tzn. 
dojde k neobvyklému či nemožnému úkazu, ke kterému by v rámci 
přírodních zákonitostí dojít nemělo, a povaha jevu se vnucuje jako zásah či 
vniknutí "jiného";97 a 3) modalitu typickou pro 80. léta 19. století, 
respektive povídky vznikající mezi roky 1872-82. Tato třetí modalita je pro 
K6nigovou jakási přechodná forma soustředěná na techniku, vyznačující 
se silnou subjektivitou a oscilující mezi naturalisticko-pozitivistickou a 
romanticko-modernistickou vizí; jsou to často útvary hybridní, lyricko
epické. Konkrétně do této modality řadí čtyři povídky: Kalibang ° los 
alltómatas (Kalibang neboli roboti) a Bl ruiseiior y el artista (Slavík a umělec) 
od E. L. Holmberga, Alma callejera (pouliční duše) Eduarda Wilda a Bl 
canto de fa sirena (Zpěv sirény) od Miguela Cané. Ale už samotné - a 
nepochopitelné - zařazení povídek Kalibang ° los alltómatas (Kalibang neboli 
roboti) a Bl canto de fa sirena (Zpěv sirény), které jsou diametrálně odlišné 
jak v užití fantastických prostředků (vědecké a okultní prvky versus 
zpoetizované zázračné oddělení těla a ducha), tak v konečném vyznění 

95 Cf. Konig, Irmttud: La formación de fa na"anva fantástica hispanoamencana cn fa épo,'t1 moderna, 
Hispanistische Studien, Frankfurt am Main, Peter Lang 1984, str. 46-9, 59-61. Do první 
modality řadí např. novelu EI l1úmero 111 (1873) Eduarda Blanca - jeho námět je poněkud 
triviální, je kombinací moralistní alegorie a prvků nadpruozena, pozoruhodný je až závěr: Blanco 
zde jasně vyjadřuje zneklidnění z vládnoucího pozitivistického poznání Gedná se o rok 1873, kdy 
se pozitivismus stává oficiální filozofií Hispanoameriky); ke druhé modalitě, kam podle 
Konigové patří první významnější díla fantastické literatury vznikající koncem 1. polovina 19. 
století a vycházela většinou v různých periodikách, patří román EI Fistol del Diablo (Ďáblova 
jehlice) Mexičana Manuela Payna, vycházející v letech 1845 až 1846 na pokračování; román 
Gaspar Blondín, který v roce 1858 publikoval v deníku Cosmopolita pod titulem "fantastické 
povídky" Ekvádorec Juan Montalvo, pro něhož je charakteristické velké množství 
hrůzostrašných a morbidních situací: bouřlivé noci, oběšenci, kteří ožívají, satanismus a 
nekrofilie, posedlost ďáblem, domy osídlené duchy a linka gotického románu; narativní techniky 
přispívají k vytvoření dvojznačnosti v povaze neobvyklých jevů; tato kniha se vymyká ve všech 
směrech - z tvorby jeho současníků, i z jeho vlastní, byla napsána francouzsky v době, kdy žil 
v Paříži; povídky Juany Manuely Gorritiové, vydané v souboru Sueiios y realidades (1865) a 
povídka L.anchitas (1881) Mexičana José Maria Roa Bárceny - v povídce nejenže je výhradně 
rozumové chápání relativizováno, ale dokonce na celé čáře prohrává. Snaha postavit se 
zesvětšťování světa liberálními ideologiemi je evidentní. 
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(dvojznačnost versus alegorie), do jedné společné kategorie vzbuzuje jisté 
pochybnosti. 

Jakkoli se myšlenka jistého uspořádání jednotlivých tendencí do 
podmnožin nabízí, domnívám se, že rozdělení předkládané Konigovou je 
příliš schematizující a násilné, nehledě na kritiččin silně ideologické kritické 
nahlížení díla jakožto přímého odrazu mimo literární skutečnosti, tedy 
historicko-společenského kontextu, s nímž se neztotožňuji. Pokud jde o 
striktní dělení do skupin, na mnoha uváděných dílech je patrné, že 
jednotlivé typy vyznačené Konigovou se navzájem prostupují a splývají. 
Důkazem tohoto procesu je například dílo Juany Manuely Gorritiové, u 
něhož v první řadě nesedí datace (některé povídky vycházejí v 80. letech), 
a v druhé řadě se některé její povídky vyznačují včleňováním prvků 
vědeckých disciplín i prvků okultních nauk. Oba tyto rysy by ji řadily do 
třetí, nikoli do druhé modality. 

Také alegorie jako hlavní zřetel při určování a přiřazení k modalitě se 
mi nezdá příliš šťastné, protože alegorická rovina leží ve větší či menší 
míře v podtextu fantastické literatury obecně, aniž přitom ztrácí 
fantastickou dvojznačnost. A naopak texty s didaktickým nábojem, které 
často užívaly prvku zázračna či nadpnrozena ve službách satiry a kritiky 
poměrů společenských, historických, ekonomických i jiných a v nichž 
ponaučení a didaktický záměr byl výrazně čitelný, nejsou v tom případě 
fantastické v nejužším slova smyslu, jelikož fantastično ve 
výhradně alegoricko-didaktické funkci nebudí otázky nad povahou 
skutečnosti. 

O zcela jiné členění tendencí tradiční fantastické literatury se pokusila 
Haydée Flesca, jejíž rozvržení či zmapování jednotlivých postupů ve 
konfiguraci fantastična mi připadá vzhledem k tematickému plánu 
fantastické prózy té doby mnohem vhodnější. V panoramatu fantastična 
rozmezí let šedesátých a obdobím modernismu nalézá několik typů, které 
jsou určovány: 1) užitím prvků irreálna, jejichž prostřednictvím se vytváří 
v každodennosti cosi neobvyklého, žijícího vlastním životem, 2) 
přítomností smrti jako živé součásti úzkosti života, 3) začleněním exotična, 
4) vědeckými prvky, 5) detektivními prvky a vyšetřováním zločinu, 6) 
psychopatologickým jednáním postava 7) nezávislostí a animací předmětů, 
porušením fyzikálních zákonů či erotismem.98 

98 Flesca, H.: Antología de fa literatura fantástica ar:gentina: Narradores del siglo XIX, Buenos Alres, 
Kapelusz 1970, in Roas, 0.: Introducción a Cuentos fantásticos del siglo XIX (Espaiia e Hispanoamérica), 
Madrid, Marenostrum 2003 
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3.3 Iniciátoři (60. - 80. léta 19. stoletf) 

Ve druhé polovině 19. století nastoupila na kulturní, intelektuální a 
uměleckou scénu nová generace, která chápala, že je nezbytně nutné 
vytvořit nové fonny a narativní strategie odpovídající novým estetickým 
požadavkům. V tomto refonnačním úsilí sehrál důležitou roli i 
romantismus, který ustupoval jen zvolna a mísil se s realismem. Jejich 
prolínání umožňovaly i některé společné tematické preference: 
sentimentální zápletka, vášnivá záliba v obrazech z historie, popisy 
prostředí a sociální kritika. Na konci 80. let tak koexistovaly 
v hispanoamerické literatuře všechny tři směry - romantismus, realismus a 
naturalismus: "vztah, existující mezi všemi těmito estetickými formami, 
není vlastně následnost, jak se obvykle usuzuje, ale splývaní plné posunů a 
překrývání: začínají a končí v různých momentech, ale po dlouhou dobu 
koexistují a vzájemně se ovlivňují. "99 Na některé postuláty doznívajícího 
romantismu navázal v posledních dekádách 19. století i modernismus. 

Přes veškerý pozitivní vliv jednotlivých směrů, kterým na sebe 
vzájemně působily, znamenal přechod od romantismu k realismu proměnu 
zejména v podobě literárního "ztvárnění" reality a míře mimetismu, kterou 
text má. Schopnost vytvořit dokonalou iluzi reality a důvěryhodného 
obrazu využila rovněž fantastická literatura, a to již zmiňovaným 

přesazením většiny příběhů do nového prostředí na jedné straně a 
realistickým ztvárňováním a popisem fantastických jevů na straně druhé. 

Prototypem autora této doby se stal intelektuál a veřejně angažovaný 
občan, často s akademickým titulem, sečtělý a zcestovalý, velmi 
distingovaný reprezentant společenské elity, vykonávající profesi 
vysokoškolského profesora, novináře, redaktora, politika či dokonce 
zákonodárce, lékaře, právníka a podobně. Většina z nich chápala 
spisovatelskou činnost jako fonnu zábavné a zároveň poučné relaxace, 
účinný osvětový a výchovný nástroj nebo doplňkovou činnost veřejného 
zájmu. Literatura nebyla cílem sama o sobě, ale měla sloužit jako 
prostředek společenského vzestupu a zdokonalení. 

V Argentině se dostala ke slovu Generace 80, která představovala 
první silnou a reprezentativní generaci od dob prvních romantiků. Ve 
vymezeném období se v řadách argentinských spisovatelů objevují první 
významnější autoři fantastické povídky: Lucio V. Mansilla, Carlos Olivera, 
Carlos Monsalve, Martin García Merou, Rafael Obligadotoo, k nimž patřila i 
skupinka romantických a postromantických autorek: Eduarda Mansilla de 

99 Oviedo, J. M., op. cit., str. 141/II: ,,la relación que existe entre todas estas formas estéticas 
no es, pues, sucesiva, como suele creerse, sino de confluencia y llena de desfases e 
imhricaciones: comienzan y terminan en momentos distintos, pero conviven y se influyen 
mutuamente la mayor parte del tiempo." 
HlO Tyto autory zahmuje Haydée Flesca do antologie argentinské fantastické povídky XIX. 
století. Cf. Antología de fa literatura jantástica a'l,entina: Narradorcs del siglo XIX, Buenos Aires, 
Kapelusz 1970 
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I GarcíalO1, Rosa Guerra, Juana Manso de Norohna a Josefina Pelliza de 

Sagasta, jejichž díla se ovšem do vývoje fantastické povídky nijak výrazněji 
nezapsala. Za nejvýznamnější iniciátory fantastické povídky v oblasti La 
Platy, jejichž tvorba spadá do období 60. až 80. let a vytváří přechod mezi 
romantickou a modernistickou fantastickou povídkou, jsou obvykle 
považováni Eduardo Wilde102, Miguel Cané103 a Juana Manuela Gorritiová, 

101 Rozborem jednoho z jejích textů, povídky E/ ramito de romero (1877), se zabývá A. Castrová ve 
studii EI encuentro imposib/e, cit. vyd. 
102 Eduardo Wilde (1844-1913) - profesí lékař Geho doktorská práce se jmenovala "Škytavka''), 
poslanec, později ministr vnitra a školství, diplomat; literární tvorbou se řadí ke generaci 80, ale 
zároveň ji v některých ohledech přesahoval. Oviedo (1997) ho nazývá "životním tulákem", a 
"píšícím impresionistou", třebaže jeho impresionismus spočívá spíše v myšlení a vnímání světa 
než v impresionismu dekorativním; impresionistická technika se projevuje i v deautomatizaci 
jazyka při zintenzívnění subjektivního vnímání, té dosahuje například animací amorfních 
předmětů. Jeho tvorba, úzce spjatá s Buenos Aires, zahrnuje povídky, eseje a žánrové obrázky, 
tj. samé krátké fonny, ačkoli v mnoha případech je zařazení poněkud složité vzhledem k pro 
Wildea charakteristickému žánrovému splývání. Jeho povídky jsou spojením filozofického 
bloudění, vyprávění a nefonnálního eseje, čímž upomínají na některé pozdější texty Borgese, 
s nímž ho možná pojil i specifický smysl pro humor prodchnutý skepticismem a ironU; 
novátorství jeho literární tvorby spočívá v silné rovině filozofické a imaginativní, podobné tóny 
se později odrážejí v díle F. Hemándeze, M. Femándeze, Borgese. Wilda nezajímala objektivní 
empirická skutečnost, ale naopak subtilní a podivná mřížka, síťovina skutečnosti, jako by se 
díval na svět pod mikroskopem, ovšem při svém poznávání reality nepostupoval jako vědec, 
ačkoli jím byl, ale spíše jako básník či filozof. Jeho tvorba není ve vlastním smyslu fantastická, 
ale styl jeho vyprávění se nejvíce blíží současné fantastické povídce. Nejznámější povídkou je 
A/ma callf!Jera (pouliční duše, 1882) - jedná se o příběh mladého muže trpícího nespavostí, jehož 
duše opouští jedné noci jeho tělo a toulá se po ulicích, až dojde k domu jeho snoubenky, vstoupí 
do jejího těla a splyne s ní navždy; Wildeův styl je velice poetický, netypický z hlediska 
romantického kánonu a jeho typických motivů a schémat; fantastično zde slouží jako prvek 
lyrický, jako prostředek vyjádření iracionálna; podle O. Hahna není tato povídka čistě 

fantastická, ale charakter výpovědi, užití prvků fantastična má mnoho společného s moderní 
fantastickou povídkou a Wilde je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších tvůrců, kteří 

zfonnovali podobu fantastické povídky 20. století. Tento názor sdílí i Ana Maria Barrenecheová 
a spolu se Susanou Speratti Piňerovou tvrdí, že Wilde signalizuje modernistickou revoluci. I. 
Konigová soudí, že Wilde se vyznačuje modernizující originalitou a fantazií, jeho jméno není 
možné opominout, pokud se mluví o argentinské, potažmo, hispanoamerické fantastické 
literatuře. Podle téže kritičky je však Wilde nejméně fantastický z hlediska schémat tradiční 
fantastické literatury a v porovnání s ostatními autory, ať už se jedná o Wildeovy předchůdce 
nebo současníky, ti totiž v různé míře zachovávají evropskou fantastickou tradici. Domnívám se, 
že povídka A/ma calfo/era je alegorická a fantastično není podrobováno zkoumáním o jeho 
povaze ani o jeho uskutečnění; to, Že duše opouští tělo mladíka a bloudí po ulicích, až najde 
svou milenku a splyne s ní, je poetickým prostředkem alegorického vyjádření touhy po splynutí 
s milovanou bytostí, po odstranění bariér mezi dvěma těly i jedinci, je to absolutizace 
milostného splynutí a citu, téměř na úroveň exaltace. V tomto lyricko-epickém textu tedy 
fantastično funguje jako poetický prostředek vyjádření emocí, dojmů, reflexí i filozofických a 
etických postojů. 
103 Miguel Cané (1851-1905) - politik, novinář, diplomat, další z příslušníků generace 80. Jeho 
dílo se vyznačuje jemným poetismem a lehkou ironU. Za nejvýznamnější bývá považována 
povídka EI canlo de ta Sirena (Zpěv sirény, 1872), v níž se na úrovni fikce tematizují střet 
imaginace a světa ovládaného rozumem, vědeckým přístupem a racionální úvahou. 1. Konigová 
říká, že jde spíše o filozoficko-estetickou debatu o povaze vzniku uměleckého díla, tvorby jako 
takové (v textu jsou aluze na Descarta, Platóna ad.), ačkoli ve vyprávění figurují některé 
fantastické prvky, jako jsou sirény a jejich zpěv. Závěr povídky je dvojznačný, neboť hlavní 
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která jako první žena fantastické literatury včlenila do fantastična nový 
prvek - silné feministické ladění a vytvořila tak velice zajímavou a 
osobitou variantu fantastické povídky. Vedle těchto tří autoru, 
představitelů generace 80, vynikal dílem a jeho přesahem jejich generační 
kolega Eduardo Ladislao Holmberg. V povídkách těchto autoru je ještě 
zřetelná inspirace romantismem, který se projevil zvláště tematickým 
plánem a volbou kulis přiběhu, jež potvrzují zmiňovanou tendenci 
splývání jednotlivých směrů nejen ve sféře literární. 

V období 60. až 80. let zůstávala Uruguay v porovnání s Argentinou 
v produkci fantastické tvorby stále ještě stranou, jelikož i druhá generace 
uruguayských romantiků a realistů ustrnula v jakémsi estetickém 
anachronismu a nadále pěstovala především historický román s prvky 
kostumbrismu a sentimentální román. Jediná díla, které mají jistou 
souvislost s fantastickou tvorbou a o kterých mluví dějiny uruguayské 
literatury, jsou dvě: v roce 1856 vydal pod názvem La aerostática en Buenos 
Aires (Aerostatika v Buenos Aires) a s podtitulem Capricho histónco y novelesco 
(Historický románový rozmar) Laurindo P. Lapuente krátké vyprávění, 
které však spíše než první dílo vědecko-fantastické literatury v Urugayi 
bylo společenskou a politickou satirou, jež si ke kritice vypomohla jedním 
z tradičních prostředků sci-fi. Téměř o dvacet let později, v roce 1879, 
vydal Uruguayec Carlos Roxlo v Paříži knihu "fantastických vyprávění" 
s titulem Bocetos (Skicy).t04 Podle Johna Englekirka je víc než 
pravděpodobné, že se při psaní těchto krátkých próz nechal Roxlo 
inspirovat evropskou fantastickou literaturou, s níž se seznámil během 
svého tamějšího pobytu, především pak tvorbou španělského autora G. A. 
Bécquera, jehož byl nadšeným čtenářem. lOS Typicky romantickou 
záhadností a hrůzostrašností byl nasycen i první uruguayský detektivní 
román Los misterios del Pillaje (Tajemství loupežQ, jehož autorem byl José o. 
Montero a který vyšel v roce 1871.l(J6 Vzhledem k mizivému počtu děl i 
jejich sporným kvalitám tak pomyslný prapor fantastické tvorby druhé 
poloviny 19. století nesli především Argentinci, a proto se můj rozbor 
tvorby iniciátorů fantastické povídky v oblasti La Platy soustředí pouze na 
ně. 

hrdina, který chtěl zpěv sirén objevit prostřednictvím svého violoncella, skončí v blázinci; zpěv 
sirény se mu sice podařilo "objevit", ale zaplatil za to šílenstvím. Z další tvorby cituji román 
Juvenilia (1884). 
104 Englekirk, J., op. cit., str. 36 a 44 
105 Ibid, str. 44: Dalším nadšeným obdivovatelem Bécquera byl i José Zorilla de San Martin; oba 
stojí u zrodu kultu Bécquera v Uruguayi. 
106 Englekirk, str. 38, uvádí ještě jedno jméno: José Emesto Ramagli, který je autorem souboru 
povídek Cuentos de los insomnios (povídky z nespavosti), které vyšly patrně v roce 1885, okruh 
témat zahrnoval metempsychózu, posedlost ďáblem a podobné psychopatologické fenomény; 
Englekirk bohužel neudává žádná autorova životopisná data, ani datum narození či úmrtí (která 
jsou i v jiných dostupných zdrojích nenalezitelná) a datum vydání souboru je spíše orientační. 
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Přestože je význam autorů jako byli Gorritiová, Holmberg, Wilde a 
další velice významný v kontextu vývoje a fonnování fantastické literatury 
na území La Platy i v kontextu celé hispanoamerické literatury, tito autoři 
byli, a v jistém smyslu stále jsou, skrytÝmi tvářemi fantastické literatury a do 
centra pozornosti literárních kritiků a teoretiků se začalo jejich dílo 
dostávat teprve v posledních dvou či třech dekádách 20. století. Jelikož 
jejich dílo dokonale mapuje různorodé fonnální a tematické varianty a 
proměny tradičního konceptu fantastické povídky, je nesporné, že rozbor 
jejich děl patří do mé disertační práce. 

3.3.1 Juana Manuela Gorritiová: dílo excentričky 

Pokud jde o Juanu Manuelu Gorritiovou (1818-1892) 107, domnívám se, 
že tato výrazná a osobitá autorka si rozbor svého díla rozhodně zaslouží. 
Z hlediska zařazení k autorům fantastické literatury jsou však někteří 

badatelé na vážkách. Názory na hodnocení a fonnu její tvorby se totiž 
rozcházejí, třebaže většina kritiků jí přiznává jistou soustavnost ve 
fonnování podoby fantastické povídky v oblasti La Platy. Podle Paula 
Verdevoye a A. Pagése Larrayai byla dokonce první významnou autorkou 
(ve smyslu: píšící ženou) fantastické literatury v oblasti Río de la Plata. lOB 

Podobný názor sdílejí i Cócaro (1960), Hahn (1979), Pellicerová (1985), 
Oviedo (1997), Barrerová (1997) a Brescia (2000). Naproti tomu podle T.e. 
Meehana představuje obecná charakterizace jejího díla téměř nesplnitelný 

107 Juana Manuela Gorriti je autorkou románů, povídek, žánrových obrázků, fantasií, 
rekonstruovaných indiánských mýtů Peru, biografií, literárně-kritických článků, dojmových črt z 
cest a setkání a dokonce vydala i knihu mezinárodních kuchařských receptů. Touto mnohostí a 
bohatostí se vzpírá jakémukoli zařazení a právě v bohatosti její tvorby tkvěla možná příčina 
toho, že Gorritiová, ačkoli nesporně jedna z prvních autorek fantastické literatury v Latinské 
Americe, stála dlouho mimo okruh zájmu literárně kritických studií. Tato Argentinka měla velice 
pohnutý život, Barterová ji označuje za "argentinskou George Sand". Ve 13 letech musela 
uprchnout se svým otcem do Bolívie před diktátorem Facundem Quirogou, v 15 letech se 
provdala za Manuela lsidora Belzú, který se později stal obávaným bolivijským diktátorem. Toto 
manželství ztroskotalo a manžel ji po krátké době opustil. Gorritiová prožila svůj život mezi 
Peru, Bolivií a Argentinou, kam se na sklonku života vrátila. Při jednom svém pobytu v Limě 
založila literární salon, v němž defilovaly veličiny tehdejšího intelektuálního i kulturního života 
jako např. Clorinda Matto de Turner a Mercedes Cabello de Carbonera. Gorritiová se 
soustředila i na ženskou otázku a problematiku emancipace a požadovala právo žen na vzdělání 
a sebeurčení. V jejích textech se velmi často objevuje postava "silné" vzdělané ženy,jemme fatale, 
která ovládá temné síly i vědění, či ženy, která se nebrání vlastní sexualitě a je schopna se oddat 
fyzické lásce. Život Gorritiové byl naplněn láskou, vášní, zklamáním, zradou i smrtí a stal se 
výchozím bodem pro její literární tvorbu a výběr motivů. Z její tvorby stojí za zmínku sbírky 
povídek, novel a jiných výpravných próz Sueňos y realidades (1865), Panoramas de fa vida (1876), 
Misceláneas (1878), BI mundo de los recuerdos (1886). 
lOB Pagés Larraya (1957), Verdevoye (1980), Mora (1995). 
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I úkol, jelikož se vyznačuje velkou rozmanitostí tematickou i žánrovou1

09. 

Cresta de Leguizámonová mluví o Gorritiové jako o autorce, která ještě 
před Holmbergem užívá některé fantastické prostředky jako např. 
přítomnost a působení ďábla, předtuchy smrti, snovost, a tím se stává 
iniciátorkou fantastické literatury v La Platě. lIo 

Také zařazení jednotlivých povídek Got:ritiové do kategorie 
fantastických textů se s jistou nadsázkou děje podle klíče "co kritik, to jiný 
text": Hahn považuje za fantastické povídky "Yerbas y alfileres" (M:até a 
pumpava) a "Quien escucha su mal oye" (Kdo cizímu naslouchá, vlastní 
hříchy uslyší), Meehan pokládá za vzorová čtyři krátká fantastická vyprávění 
se souborným názvem Coinddendas (Náhody), která bych naopak označila 
za rudimentární a technicky značně schematická, a přitom nechává stranou 
Argentinčinu patrně nejznámější a nejzdařilejší povídku "Quien 
escucha ... ". Podobně odmítavě se k této povídce staví i Cresta de 
Leguizamónová, která za příznačně fantastické označuje "povídky, jež jsou 
nositelem tajemství": "Una visita inferna" (pekelná návštěva), ,,La velada 
del ramillete" (Květinová slavnost) a "EI juicio de Dios" (Boží soud). 
Poslední zmíněnou povídku povyšuje na model fantastické tvorby Juany 
Manuely Got:ritiové. Kritikové Brescia a Barrerová vyzdvihují z tvorby 
Got:ritiové právě povídku "Quien escucha ... " (Kdo cizímu naslouchá ... ). 
A konečně Susana Reiszová si pro rozbor fantastické poetiky argentinské 
autorky vybrala jako modelové povídky "EI guante negro" (Černá 
rukavička) a "La novia del muerto" (Nevěsta mrtvého), v nichž nalézá 
"vyhrocení tendence přítomné v celém autorčině díle. "111 

Ve svých fantastických textech Got:ritiová využívala tradiční prostředky 
a témata romantického fantastična: snová dimenze prolínající se s realitou 
na principu spojených nádob a negativní i pozitivní následky jejich těsné 
neodlučitelnosti; prolínání časových rovin dávné minulosti a času legend 
s přítomností; do škály obhbených prostředků patřil i přízrak, duch 
zemřelého, vracející se do všedního světa. Ve verbální rovině se Got:ritiová 
dt:žela tradičního schématu: vypravěč nejčastěji reprodukoval cizí phběh, 
phběh přítele nebo i náhodně vyslechnuté zážitky cizího člověka, vyprávěné 
ve třetí osobě; rámcem phběhu mohlo být i setkání kroužku přátel nebo 
jiné, náhodně seskupené společnosti, která si krátila čas vyprávěním 

ruzných neobvyklých phběhů, jako je tomu například ve čtyřech povídkách 
Coinddendas (Náhody). 

I přes názorovou ruznorodost považuje většina kritiků zabývajících se 
dílem Gorritiové za nejzdařilejší a v pravém slova smyslu fantastickou již 

109 Cf. Meehan, Thomas c.: "Dna olvidada precursora de la literatura fantástica argentina: Juana 
Manuela Gorriti", Chasqui, X, 2-3/1981 
110 Castro, A., op. cit., str. 15 
111 Reisz, Susana: "Entre el género fantástico y el género femenino: las fantasmagorias eróticas 
de Juana Manuela Gorriti", J. Pont (Ed.) , Narrativa fantástica del siglo XIX (Espana e 
Hispanoamérica), Ueida, Milenio 1997, str. 223: "exacerbación de una tendencia presente en toda 
la obra de su autora". 
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zmíněnou povídku "Quien escucha su mal oye" (Kdo cizímu naslouchá, 
vlastní hříchy uslyší, 1864), která byla publikována v roce 1865 jako součást 
dvoudílného souboru povídek a krátkých novel S uenos y realidades (Sny a 
skutečnosti). Podle Andrey Castro je tento text prvním příkladem 
"dvojznačného fantastična" .112 

Jak napovídá titul, v podtextu přtběhu se skrývá poučení. Hned 
zpočátku je čtenáři jasné, že nebezpečí, jež se může stát postavám osudné, 
číhá právě ve zvědavosti a nediskrétnosti. Motiv zvědavosti ve funkci 
zaklínacího impulsu, který nutká hrdinu k pátrání a jímž spouští sled 
"neblahých" událostí, lze nalézt už v Cazottově románu Zamilovaný ďábeL I 
v této povídce hrdina těžko odolává touze a pokušení "zvědět": " .. . acúsome 
de una falta grave, enorme, y me arrejJiento hasta donde puede afTepentirse un cunoso por 
haber satisjecho esta devorante pasión. "113 

,,~Cómo resistir a Ia invencible curiosidad que se apoderó de mí al oír fa expresión 
de aquel amor singular, revelado en esas misteriosas palabras? Nada pudo detenerme; 
todo cedió ante el deseo de tocar con las manos /os secretos de esa extrana existencia. '~14 

Ve výběru motivů nese "Quien escucha ... " ještě zřetelné stopy vlivu 
romantismu: v souladu s romantickým kánonem je hlavním hrdinou 
společenský a politický rebel, který musí vykonat vyzvědačskou misi; 
kulisou přtběhu jsou válečné střety nebo boje, v nichž z mnoha indicií -
textových i mimotextových - lze rozpoznat literární zpracování skutečných 
bojů, ke kterým v Argentině docházelo mezi federály a unionisty v 60.-80. 
letech 19. století; rovněž zpracování tématu lásky splňuje představy 
romantické drásavé nepotlačitelné vášně, jejímuž naplnění stojí v cestě 
nejrůznější překážky: první přtběh, který protagonistovi vypráví jeden sluha 
v domě, kde se skryje, je přtběhem hříšné lásky starého šlechtice a jeptišky; 
druhý milostný přtběh se opírá o žárlivou lásku neznámé ženy k muži, který 
ji podle všeho opustil s jinou ženou; v textu se objevuje fantastický topos 
dveří vedoucích do jiné dimenze115 a s ním spojený topos prahu; 
fantastickým prostorem se stává záhadný starý dům, a konečně je zde i 
nezastupitelný motiv zvědavosti. Zajímavá je role erotismu, zcela netypická 
ve své době, jež se vtěluje do protagonistových představ; překvapující je 
užití prvku voyerismu a také zjevná fyzická i psychická dominance ženy nad 
mužem. J uana Manuela Gorritiová je nejen iniciátorkou fantastické 
literatury, ale současně iniciuje ženské vnímání abnormálního ve fantastické 
literatuře.116 Povídka totiž vytváří dokonalou dvojznačnou atmosféru, která 
trvá i za rámec přtběhu a není vysvětlena. 

112 Castro, A., op. cit., str. 16 
113 Gorriti, J.M.: "Quien escucha su mal oye", Antología del cuento jantástifo hi.rpanoamerifano del siglo 
XIX, J osé J avier Fuente del Pilar (Ed.), Madrid, Miraguano Ediciones 2003, str. 13 
114 Ibid, str. 17 
115 Podobný motiv najdeme například i u Cortázara: v povídce "Zakryté dveře" hlavní hrdina 
pravidelně slýchá za zaslepenými dveřmi dětský pláč, přestože podle svědků žádné dítě ve 
vedlejším pokoji bydlet nemá. 
116 Cf. Oviedo,]. M., op. cit., str. 132/II 
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Topos prahu, jehož překročením se vstupuje do "jiné" dimenze a 
osvobozují se tajemné síly, je v této povídce dvojí: jako konkrétní fyzický 
práh ho protagonista překročí v okamžiku, kdy tajnými dveřmi vniká do 
vedlejšího pokoje, z něhož zaslechl neznámý ženský hlas; ale má také 
hodnotu pomyslnou: protagonista se dopouští nediskrétnosti, když nahlíží 
do soukromí neznámé ženy. Pečeť tajemství je zlomena a práh, za nímž se 
skrývá nebezpečí, překročen. 

Vedle romantických prvků hrají důležitou úlohu i moderní prvky 
charakteristické pro texty vznikající od šedesátých let: v dvojznačném těkání 
mezi racionalismem a nadpřirozenem se zde uplatňují vědecké prvky. Věda 
je však netradičně zastoupena poznatky z okultních nauk, především ze 
spiritismu, jimiž byla Gorritiová silně ovlivněna; prvky jako hypnóza, 
telepatie, mesmerismus a magnetismus, které sice již vešly do všeobecného 
povědomí díky vznikajícím studiím věnovaným této problematice, ale 
přesto stále ještě spadaly do sféry "nadpřirozena".117 Ve skladbě knihovny 
neznámé ženy, kterou protagonista podrobuje prohlídce, převažují knihy o 
magnetismu, frenologii, patologické anatomii a spiritismu, z čehož vyplývá, 
že sama Gorritiová tuto literaturu s největší pravděpodobností znala.118 

Celá povídka stojí na principu vyprávění ve vyprávění: hlavní hrdina 
vypráví svůj přtběh posluchačce, která vypráví přtběh čtenáři, přičemž 

každému z přtběhů Qáska jeptišky a starce, láska neznámé ženy 
k neznámému muži a láska tohoto muže k další ženě, s níž odjíždí do 
Nového světa) chybí konec a vysvětlení. Brescia nazývá tento princip 
vkládání přtběhů "syntaxí tajemství" (tzn. fantastično má charakter 
syntaktický, stojí na nedořečeno sti a neznalosti, nikoliv sémantický) a 
domnívá se, že tak předznamenává některé postupy typické pro 
fantastickou povídku xx. století.119 Gorritiová využívá obvyklé narativní i 
diskursivní techniky, jimiž dodává důvěryhodnosti jevům - vypravěč 

vypráví přtběh, který mu vyprávěl někdo jiný, čímž sám sebe zbavuje 
zodpovědnosti za vyprávěné a zároveň dodává přtběhu rozměr pravdivosti. 

Prvním neobvyklým jevem, který upoutá pozornost protagonisty
špiona, je ženský hlas, který slyší přes stěnu z vedlejšího pokoje. Když 
později vstoupí tajnými dveřmi do tohoto pokoje, navzdory varování sluhy, 
že za dveřmi se skrývá "hřích", najde jen prázdnou místnost, která podle 
několika indicií patří bezpochyby ženě; prostředí místnosti na něho už od 
první chvíle působí podivně: "La hora, el lugar y los ol?Jetos que allí se 
presentaban, todo contribuía para dar a esa escena un carácter verdaderamente 

117 Hahn, O., op. cit., str. 31 
118 Vypravěč zmiňuje tři autory, jejichž díla leží mezi lebkami a anatomickými obrázky: Andral, 
Huffeland, Raspail. Gabriel Andral (1797-1876), franc. lékař, přispěl k rozvoji patologické 
anatomie; Francois Vincent Raspai1 (1794-1878), franc. chemik a politik; Christoph Wilhelm 
Huffenland (či Hufeland) (1762-1832), něm. lékař, propagátor mesmerismu, ve své době byl 
považován za nejpřednějšího německého lékaře. 
119 Cf. Brescia, Pablo A.J.: ,,La sintaxis del secreto en Juana Manuela Gorriti", Signos Literanos y 
Lingiiísticos, México, Universidad Autónoma Metropolitana, vol. II, núm. 2/julio-diciembre/2002 
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fantástico'~120 Udělá do zdi malý otvor, aby mohl majitelku hlasu pozorovat 
z bezpečného úkrytu svého pokoje. Díky tomu je svědkem rozhovoru 
krásné neznámé s mužem, který je zjevně touto ženou nějakým způsobem 
ovládán. Ta se na něm pomocí sugestivního pohledu a otázek snaží 
vyzvědět, kam odjel muž jejího srdce. Mužův zjev působí na vypravěče 
podivně, zdá se mu, jako by na něho působila neznámá síla: "ml!) luego los 
%S del joven, como foscinados por aquella mirada, permanecieron clavados en ella, 
mientras una extraiia languide~ los fue cerrando'~ 121 V okamžiku, kdy se má 
vypravěč-protagonista dozvědět vše podstatné o lásce a zradě, uslyší 
zahvízdnutí vlaku, které ho "vrací do reality", neboť hvízdání bylo 
dohodnutým znamením, že má opustit dům, v němž se skrýval. 

Dvojznačnost se soustředí především do postavy ženy - jde o přízrak, 
nebo je to žena skutečná? Jeto jeptiška z prvního milostného přtběhu, žena 
z druhého přtběhu, reinkarnace jedné v druhé nebo žena zcela cizí? 
Dvojznačná atmosféra je zesilována i prolínáním časových rovin a matením 
identit, užitím hypnózy, telepatie a magnetismu. Vypravěč nedokáže 
jednoznačně říci, zda slyšel a viděl skutečnou ženu, nebo to byl fantastický 
přízrak anebo snad prostý výplod mdloby či spánku, do něhož upadl a 
z kterého ho "probouzí" hvízdání vlaku. Koexistence přirozeného a 
nadpřirozeného a také různých časových rovin se podílejí na nastolení 
neřešitelné mnohoznačnosti jevů i interpretací. Ve fikčním světě, který 
Gorritiová v této povídce vybudovala, spolu komunikují tento náš svět a 
svět, který je "za ním" a probouzí v tomto světě neukojitelnou zvědavost a 
touhu do něj proniknout. 

Povídka je pozoruhodná ještě z jednoho důvodu, který souvisí s již 
naznačovaným feministickým rysem poetiky Gorritiové: jednou z hlavních 
postav je žena, která hypnotizuje muže, ne naopak, jak tomu bývá, čímž se 
uskutečňuje výměna tradiční role muže hypnotizéra a ženy objektu 
hypnózy. Gorritiová - zřejmě záměrně - převrací tradiční stereotypy 
aktivního muže, který vykonává svou vůli na ženě, a pasivní ženy, která se 
podřizuje moci muže. V podání Gorritiové je žena tím, kdo má moc a 
využívá ji bez ohledu na cokoli a kohokoli. 

Základními rysy potvrzuje Gorritiová silnou návaznost na romantickou 
fantastickou literaturu a bravurně ovládá celý romantický "manuál" 
fantastických prostředků, prvků a motivů. Navíc užitím formy vloženého 
vyprávění dosahuje vysokého stupně věrohodnosti přtběhu, aniž ovšem 
narušuje fantastickou dimenzi textu. Nicméně prostředí jejích povídek ještě 
nevykazuje onen pozdější stupeň "realističnosti" a nemá nic společného 
s každodenností. V každém případě jí podle Barrerové dluží současná 

fantastická literatura a její představitelé velmi mnoho, jak to dokazují 
mnohé nově vznikající studie.l22 

120 Gorriti,J.M: "Quien escucha su mal oye", cit vyd, str. 22 
121 Ibid, str. 21, zvýraznění je moje. 
122 Cf. Barrera, T.: "La fantasía de Juana Manuela Gorriti",J. Pant (Ed.), op. cit., str. 221 
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3.3.2 Eduardo Ladislao Holmberg: rozkoš imaginace a pravda vědy 

Eduardo Ladislao Holmberg (1852-1937) byl dokonalým 
reprezentantem své doby a jednou z nejvýraznějších a nejoriginálnějších 
postav kulturního a intelektuálního prostředí Buenos Aires i Argentiny 
druhé poloviny 19. století. Jeho rozpoznávacím znamením byl nakažlivý 
entusiasmus pro nejrůznější činnosti a obory zájmu. Vystudoval sice 
s přestávkami medicínu, ale povolání lékaře nikdy nevykonával Po 
dokončení studií obrátil svůj zájem na další přírodní a společenské vědy. 
Nejvíce se zajímal o botaniku (lásku k rostlinám si vypěstoval na rodném 
statku Chacra de los Recoletos, který později proměnil na soukromou 
botanickou zahradu), o ornitologii a entomologii, geologii, archeologii, ale i 
sociologii, lingvistiku, psycho(pato )logii či frenologii; systematicky se 
věnoval studiu fauny a flóry a organizoval různé expedice do jednotlivých 
oblastí Argentiny i Uruguaye za jejich poznáváním. Vyučoval na 
argentinských univerzitách a jiných vzdělávacích institucích, byl autorem 
prvních a nesmírně cenných odborných studií v oblasti botaniky (čítajících 
dvě stě článků, monografií a knih) i v oblasti moderního vzdělávání.l23 

V letech 1888-1903 byl dokonce ředitelem buenosaireské zoo, která 
změnila nejen své původní umístění, ale v průběhu krátké doby se stala 
oblíbeným místem procházek obyvatel metropole. Holmberg "svá" zvířata 
miloval a lidé milovali "svého" ředitele zoo. Posledních deset let aktivní 
činnosti -1905-15 - působil jako středoškolský inspektor.124 

Vedle neutuchajícího zájmu o nejrůznější vědní obory byl nadšencem 
umění a ve svém domě, který otevřel umělcům všech oblastí a směrů i 
vědcům a předním myslitelům, pořádal často přátelská setkání vyplněná 
debatami a nanejvýš zasvěcenými rozpravami. Tam se s ním seznámili i 
Rubén Dano a Leopoldo Lugones, který na adresu Holmberga prohlásil, 
že byl "vědec, umělec, filozof, ztělesnění intenzivruno a všestranného 
duševního života. "125 I Rubén Dano, když později vzpomínal na svůj pobyt 
v Buenos Aires, mluvil o Holmbergovi výhradně v superlativech.126 

Ačkoli hyl E. L. Holmberg jedním z významných argentinských 
spisovatelů, kteří výrazně zasáhli do podoby a formování argentinské 
literatury, ještě dnes zůstává jeho pozoruhodné dílo stranou většího zájmu 
kritiků i čtenářů. 127 Holmbergovy texty byly rezonanční plochou veškerých 
společenských, politických i kulturních proměn; v rámci literárního vývoje 
zasáhl do vášnivé debaty mezi romantiky a klasiky, která zmítala literárními 

123 Pagés Larraya, A., op. cit., str. 15 
124 Femández, Teodosio: ,,La fantasía de Eduardo Ladislao Holmberg", J. Pont (Ed.), op. cit., 
str. 278 
125 Marún, Gioconda: ,,«El ruisenor y el artista» (1876): Ull temprano cuento modernista 
argentino", Río de Ia Plata, 2/1986, str. 108: "el sabio, el artista, el f1lósofo, la encamación de la 
vida mental intensa y completa." 
126 Idem 
127 Ibid, str. 107 
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I a intelektuálnínů kruhy v 80. letech a směřovala k vytyčení tendencí autoru 

Generace 80.128 

Holmberg byl sice velice plodný autor, ať už šlo o vědecká pojednání 
či výpravnou prózu a dokonce je autorem několika překladů ze světové 
literatury.l29 Ale i přes zanícení a lásku k "fantaziím" chápal literární činnost 
spíše jako jakousi doplňkovou aktivitu, aktivní formu odpočinku, která 
měla kromě jiného naplňovat i úlohu výchovnou a vzdělávací, jelikož 
Holmberg zastával názor, že "v naší době se vážné ideje naplňují jen 
tehdy, jsou-li zahaleny hávem fantazie."13o Literární svět byl prostor, kde 
vládla jiná pravidla založená na imaginaci a fantazii. Holmberg chtěl 
vyprávět, bavit sebe i ostatní a také poučit, ale nedostávalo se mu touhy po 
estetické dokonalosti. Povídky vznikaly na základě tvůrčího impulsu, jeho 
tvorba byla spontánní a imaginativní, ale nikdy technicky, kompozičně a 
stylisticky dokonalá, neboť technika a stylistika nebyly otázkou nadšení a 
rozkoše vyprávět: "Jeho nadšení pro vyprávění vlastních fantasmagorií, 
nikoli profesionální impuls, bylo tím, co ho přivedlo k literatuře. "131 Proto 
některé pasáže jeho děl jsou krásné a téměř dokonalé, jiné překvapují svou 
nepropracovaností a neobratností. Holmbergova narativní linie je občas 
trochu klopýtavá, protože autor se "zapomínal" v množství odboček; on 
miloval preciznost a podrobnosti, a tak stále napojoval další a další motivy 
a drobné phběhy, nezřídka humorně nebo satiricky zabarvené, a zbytečně 
jimi zatěžoval dějovou linii. Také Holmbergův jazyk byl spíše kolokviální, 
jako by si vyprávěli přátelé. 

Holmberg měl silně vyvinutý smysl pro humor a nezřídka ho využíval 
při nepřímé kritice buenosaireských institucí, společenských kruhů nebo 
konvencí. Humornou rovinu je snadné objevit i v jeho povídkách, 
v některých je to právě břitký humor a satira, které ruší fantastickou 
dvojznačnost a posouvají text do satirické literatury. 

Do utváření Holmbergova světonázoru zasáhly pOZltiV1smus 
ovlivněný Spencerem a jeho filozofií a Darwinova evoluční teorie, ale i 
spiritismus, frenologie a okultismus, které se šířily po Buenos Aires jako 
oheň právě v letech sedmdesátých, kdy Holmberg započal svá studia a 
dychtivě vstoupil do rušného intelektuálního a kulturního dění. Je tedy 
nasnadě, že se i do jeho literární tvorby a způsobů ztvárňování promítalo 
racionální chápání vědce. Nejvýraznější byla tato tendence v první fázi 
tvorby; díla, která vznikala, byla zřetelným, byť invenčním propojením 
vědy a fikce. 

128 Pagés Larraya, A., op. cit., str. 16 
129 Přeložil Ztrace'!Ý svět od A. Conana Doyla, Kronika Pickwickova klubu od Ch. Dickense. Pagés 
Larraya, A., op. cit., str. 50 
130 Ibid, str. 62: "en nuestro tiempo las ídeas serias no cumplen su desttno síno envueltas en el 
manto de fantasía«. 
131 Ibid, str. 91: "Este entusiasmo por refettr sus fantasmagorías, y no un impulso profesional, 10 
llevó a la literatura.« 
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I V pozdějším Holmbergově díle, obdobně jako později u Leopolda 

Lugonese, se jasně profIluje stálá snaha o koexistenci vědy a pseudovědy a 
o jejich vzájemné doplňování při poznání a uchopení světa a člověka 
v jejich komplexnosti. V této tendenci nebyl zdaleka osamocený, i jiní, 
přestože na poli vědeckém a nikoli literárním, usilovali o totéž: například 
Alfred Russel Wallace či William Crookes se pokoušeli spojit vědecká 
východiska se spiritismem.132 

Inspiraci čerpal Holmberg nejen ve vědecké, ale také v pseudovědecké 
a vědeckofantastické literatuře: četba Julese Vema a Camilla 
Flammariona133 bezpochyby přispěla k vytyčení směru, kterým se ubíral při 
tvorbě fikčních světů. Holmberg je dokonce považován za zakladatele 
vědecko-fantastické literatury a detektivní povídky v La Platě.l34 Vedle vlivu 
E.A. Poea byl autore~ který jeho výpravnou prózu ovlivnil nejsilněji, E. 
T. A. Hoffmann, jak napovídá i povídka La pipa de Hoffmann 
(Hoffmannova dýmka), kterou lze chápat jako formu holdu německému 
spisovateli. Celková atmosféra phběhu, prezentace fantastického jevu i 
postav, spojení humoru se zneklidňující skutečností, to vše přechází i do 
díla Holmbergova. 

Náměty jeho fantastických povídek se vyznačovaly spojením 
vybraných romantických motivů a témat a silné vědecké orientace, která 
byla harmonicky doplňována motivickou směsí poznatků ze spiritismu, 
frenologie, psychopatologie a telepatie. Holmberg také s rozkoší koketoval 
s módními motivy šílenství, neurózy i halucinací nebo dokonce amnézie; 
kromě toho, patrně pod vlivem spiritismu, restauroval i původní 

romantický motiv spojení se záhrobím. Fascinovali ho všichni abnormální, 
excentričtí, maniatičtí jedinci, které pak "přetvářel" do podoby literárního 
materiálu a včleňoval do výpravných próz; jeho postavy se vesměs 
vyznačují neurotickou senzibilitou, málokdy se objevují postavy, které 
splňují parametry "normálnosti".135 Hrdinův přístup a metody zkoumání 
fantastických jevů jsou založeny na empirickém objektivním zkoumání, ale 
přijetí jistých kritérií reality, která vypravěč nebo protagonista zprvu hájí, 

132 Femández, T., op. cit., str. 283: Wallace se věnoval na jedné straně evolučním teoriím a na 
druhé straně naspal dílo Difensa del espiritismo moderno (Obrana moderního spiritismu). Crookes 
obdržel Nobelovu cenu za objevy voblasti chemie a zároveň v roce 1874 publikuje dílo 
lnvestigaciones acerca de /os fenómenos del espiritualismo. 
133 Francouzské vydání Flammarionovy knihy Dios en la naturaleza bylo v Buenos Aires 
k dispozici již kolem roku 1868. Španělské překlady se objevily později: Lumen (orig. 1873, př. 
1874), La pluralidad de /os mundos habitados (př. 1873), Los mundos imaginariosy /os mundos reales (př. 
1873). Pagés Larraya, op. cit., str. 45 
134 Pagés Larraya (1957), Konig (1984), Oviedo (1999), Hahn (1978) ad. 
135 Podobně tematicky orientované byly mnohé jiné texty publikované v tomtéž období: např. 
Una visita al manicomio (1876) J. M. Gorritiové, EI hombre de fa levita gris (1881) Carlose Olivery, 
Fantasía nocturna (1889) Martina Garcíi Mérou; také Lucio V. López a La gran aldea (1884); 
Cambaceres: Sin mmbo (1889); Manuel F. Podestá: lmsponsable (1889) ad.; později podobná 
témata nacházíme nejhojněji zastoupena u L. Lugonese aH. Quirogy. 
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nevylučuje pozdější nutnost tato kritéria modifikovat a přistoupit na 
existenci abnonnálních jevů. 

Většina jeho povídek a novel vyšla nejprve v tisku (do časopisů a 
deníků nejen přispíval, ale býval i členem redakcí), později i v knižní 
podobě. První text publikoval v roce 1875 pod názvem Dos partidos en lucha 
(Válka dvou stran), které se vyznačuje rysy charakterizujícími celé jeho 
dílo: humorem a ironií, ostrým kritickým hrotem a mnohými vědeckými 
prvky. Toto dílko by bylo možné označit jako jakousi dramatickou 
disputaci mezi obhájci darwinismu a jejich odpůrci, kteří mezi sebou zuřivě 
bojují na konferencích, mítincích a veřejných shromážděních o prosazení 
své pravdy. Sám Holmberg patřil do řad darwinistů a dá se říci, že zde 
ztvárnil skutečný spor, který se kvůli Darwinově teorii rozhořel.136 V textu 
Dos partidos en lucha je možné najít i vzdálené narážky na nestabilní 
politickou situaci Argentiny v posledním roce prezidentství F. D. 
Sarmienta. Přestože Holmberg popíral, že by jeho tvorba byla politická, 
jistou souvislost lze v satirickém pohledu na soupeření "dvou stran" přece 
jen nalézt.137 

Další díla následovala v krátkém sledu: 1875 vychází novela Viqje 
maravilloso del senor Nic-Nac (Zázračná cesta pana Nic-Naca), kde Holmberg 
využil vědecko-fantastického prvku cesty hlavního hrdiny na jinou 
planetu. 138 V obraze jiné, vědecky a intelektuálně vyspělejší společnosti, 
který předkládá čtenářům, se projevují Holmbergovy překvapivé znalosti 
z oboru astronomie a také značně bohatá obraznost a fantazie. Toto 
vyprávění však nebylo přijato s příliš velkým ohlasem a čtenářský nezájem 
mohl být důvodem, proč se Holmberg už později vědecko-fantastické 
literatuře nevěnoval. 

První fantastické texty vyšly o rok později; byly to povídky "EI 
ruisenor y el artista" (Slavík a umělec, 1876, La Ondina del Plata), "La pipa 
de Hoffmann" (Hoffmannova dýmka, 1876, &vista Literaria), "El piano de 
Elvíra" (Elvířino piano, 1876, La Nación) a "EI tipo más origmal" 
(Nejoriginálnější druh, BI Album del Hogar, 1878), které představovaly 
diametrálně odlišnou tematiku i Styl.t39 

V roce 1879 vyšla povídka "Horacio Ka1ibang o los autómatas" (vyšla 
v podobě samostatné knížečky o 16 stránkách a zaznamenala velký 
čtenářský ohlas), která byla z hlediska vývoje fantastické povídky v mnoha 

136 Cf. Gasparini, S., op. cit., str.: Na jedné straně stál kruh kolem Holmberga, proti nim skupina 
tzv. rabinistů. V jejich čele stál Carlo s Germán Burmeister, ředitel Museo Público mezi lety 
1862-92, který považoval evoluční teorii za marné hypotézy. 
137 Pagés Larraya, A., op. cit., str. 53 
138 V zařazení tohoto díla vládnou rozpory: někteří se domnívají, že jde o sci-fl; mezi ně patří 
Pagés Larraya (1957) Marún (1986), Fernández (1997), Verdevoye (1992), Roas (2003) ad.; jiní 
naopak namítaj.~ že nejde o sáence fiction v pravém slova smyslu, ale o alegorickou skladbu, 
využívající vědeckofantastických prostředků ke kritice poměrů argentinské či buenosatteské 
společnosti, představované v knize Marťany. (Hahn, Pindel, Korug, Pagés Larraya). 
139 Pagés Laraya, A., op. cit., str. 67 
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aspektech objevná. Fantastično zde vzniká na základě podivného chování 
muže jménem Kalibang, které překračuje veškeré fyzikální zákonitosti o 
gravitaci a pohybu těles. Na příčiny tohoto neobvyklého jevu zaujímají dva 
hlavní protagonisté pnběhu dva protichůdné názory - bratranec je 
ochoten připustit, že jde o jev zázračný, starosta, racionalista, který 
"nevěří v Boha, ani ďábla", zázračné vysvědení odmítá a rozhodne se přijít 
záhadě na kloub. Pátrání ho zavede do továrny na roboty, kde se od 
majitele dozví, že Kalibang je robot. 

Téma umělého člověka bylo v romantickém a postromantické 
konceptu fantastična poměrně rozšířené. Samotné téma stvoření androida 
se však objevuje v literatuře již mnohem dříve, ať už byl důraz kladen na 
povahu stvoření jako na spekulativně rouhačský, magicko-technický nebo 
čistě poetický akt. Postava umělého člověka se namátkou objevuje 
v legendách o Golemovi a Faustovi, které našly později mnohé literární 
zpracování, v Ovidiově Pygmafionu nebo v románu Prankenstein Mary 
Shellyové z roku 1818. Holmbergova inspirace pro pojetí robota a jeho 
zpracování se patrně utvářela především v dotyku s Hoffmannovou 
Olympu z novely Pískotý muž nebo s postavami z povídky Roboti; a možná 
také pod vlivem povídky Villierse d 'Isle Adama Eva budoucnosti. 

Záhada fantastického Kalibangova chování se tedy vysvěduje, ale 
starosta se zároveň dovídá, že po světě běhá takových robotů spousta. 
Dokonce vidí roboty-kopie vlastní rodiny: "Si son ellos los autómatas o si 10 
somos nosotros, no fo sé, pero te aseguro que cantan, bailan, giran, saben y se baten con 
una habilidad tal, que parece natural que de resort es. "40 V tu chvíli začne starosta 
pochybovat o podstatě empiricky uchopitelné reality, která se mění na 
kluzkou a nejistou existenci, v níž může ohrožení přijít odkudkoli a mít 
jakoukoli formu. Hra náznaků a klamavých stop vrcholí, když se starostův 
bratranec v dopise přizná, že i on se účastnil všech setkání jako robot. 

Přestože Hahn a Pindel nepovažují povídku za ryze fantastickou, 
jelikož je neobvyklý jev racionálně vysvědenl4l , já se domnívám, že povídka 
zcela splňuje podmínky fantastické kategorie, a dokonce přesahuje své 
dobové určení. Funkce androida jakožto prostředku dvojznačnosti, která 
vzniká na základě nemožnosti určit, zda jde o osobu nebo o robota, by 
totiž byla naplňována pouze do doby, než vyjde najevo, že Kalibang je 
robot. V tom okamžiku by měla dvojznačnost ustoupit racionálnímu 
vysvědení, nechám-li stranou úvahy o tom, že představa robota, který je na 
první pohled k nerozeznání od člověka, se mi jeví i na počátku 21. století 

140 Holmberg, B.L.: "Horacio Kalibang o los autómatas", Cuentosfantásticos del siglo XIX (Espaiia e 
Hispanoamérica), D. Roas (Ed.), Madrid, Mare Nosstrum 2003 
141 Tomasz Pinde1 se domnívá, že vysvědením jevu se fantastično ruší, jelikož se jedná o satiru a 
alegorii s prvky humoru, Cf. Pindel, T., op. cit, str. 87; Hahn sice není tak kategorický, ale jeho 
závěr vyznívá podobně, tj. v neprospěch fantastična, které ve spojení s humorem ztrád svou 
efektivitu. Hahn, O., op. cit., str. 59 
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jako fantastická. 142 Ale v případě Holmbergova textu tomu tak není, motiv 
umělého člověka má zde mnohem širší a novátorské uplatnění a navíc ho 
Holmberg propojil s motivem dvojníka. Holmbergův umělý člověk se 
vymyká jednak tím, že samotný akt jeho stvoření a jeho jedinečnost 
ustupují do pozadí a stvoření má význam jen jako proces produkce dalších 
robotů; také výrobce, lehce excentrický průmyslník, působí spíše jako 
karikatura tradiční představy stvořitele (vědce, mága nebo umělce) a sám 
fakt, že se nechává suplovat robotem, vyvolává zneklidňující dojem. 
Třetím neobvyklým rysem Holmbergova robota je, že mluví a dokonce 
žertuje. Hlavní význam postavy robota leží v jeho symbolické hodnotě. 
Argentinský spisovatel vytvořil umělou bytost, která je identická a 
zaměnitelná s lidským originálem a která uzurpuje jeho životní prostor. 
Odhalení Kalibangova původu a důvodů jeho excentrického chování tudíž 
nemůže eliminovat znepokojení pramenící z nejistoty, kdo je kdo: 
obklopují roboti člověka, aniž to tuší, nebo jsou sami lidé vlastně roboty? 
Znepokojivá a neodbytná představa existence robotů-kopií, kteří jsou 
běžnou součástí každodennosti a lidského světa, vede ke vzniku 
fantastické atmosféry. V závěru povídky se navíc čtenář zmateně 

pozastavuje nad tím, kdo vlastně přtběh vyprávěl - promlouval člověk 
(bratranec), nebo robot? Zmatení je dokonalé. Holmbergovi se podařilo 
vytvořit ambivalentní obraz skutečnosti, v níž není možné odlišit člověka 
od robota a kde přetrvává ohrožení "jiným"; stálou záměnou identity 
robota a člověka, jakož i derealizací lidské skutečnosti a 
"zeskutečňováním" "jiné" reality plné robotů Holmberg předstihl svou 
dobu. Tato povídka by se směle mohla poměřovat s Cortázarovým 
Axolotlem či Fuentesovým Chac Moolem. Stranou nesmí zůstat ani myšlenka 
"diskurzu robota", protože text čtenáři žádnou indicií neozřejmí, kdo 
přtběh vyprávěl: zda robot-bratranec, nebo bratranec sám. Taková 
diskursivní technika, nesmírně invenční a ojedinělá na konci 19. století, a 
svěření role vypravěče "jinému" se objevují později. 

V 80. letech byla Holmbergova literární tvorba sporadická, publikoval 
jen dvě krátké povídky: "Filigranas de cera" ry oskové maličkosti, 1884), 
podepsaná Holmbergovým pseudonymem Ladislao Kaillitz, a "EI 
medallón" (Medailon, 1889). Až v 90. letech Holmberg napsal tři 

rozsahově delší práce, novely NelIY (1896), La casa endiabhda (Dům, kde 
vládne ďábel, 1896), která kombinuje fantastické prvky s detektivními a 
jejíž závěr uchovává ambivalenci, a detektivní přtběh La bolsa de /os huesos 
(Pytel kostí, 1896), kterou Holmberg sám označil za "juguete policial"143 a 
v níž se objevují detektivní vymoženosti jako daktyloskopie, i ty méně 

142 První napodobeniny člověka a zvířat byly pro zajímavost sestaveny v 18. století (Vaucanson, 
]aquet-Droz - píšící pierot), zlatá éra robotů se datuje od r. 1850-1914, nejznámější jsou patrně 
parní roboti profesora Campiona (1893), které byly ovšem od živého vzoru na první pohled 
k rozeznání. 
143 Cf. Rosenblat, M.L., op.cit., str. 30 
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běžné jako principy frenologie. Devatenácté století nebylo pouze ve 
znamení úspěchu fantastické literatury, ale do módy se dostaly také 
phběhy s detektivní zápletkou (především Poeovy detektivní phběhy, 
podle Borgese se dá stanovit přesné datum vzniku 1. detektivruno phběhu: 
rok 1841 a jeho autorem byl E. A. Poe). Ale Holmberg ve svých 
detektivních novelách nesmírně důmyslně kombinoval detektivní prvky 
s fantastickými, které dodávaly textu jiný rozměv44 

V novele NelIJ, v níž je možné spatfovat paralelu k Poeově Ligeie 
(mrtvá žena se silou lásky vrací po své smrti k milovanému mauželovi),145 
se zdá, jako by volba motivů a témat opisovala oblouk a vracela se k typu 
romantického fantastična s výraznými gotickými prvky a hrůzostrašnou 
scénografií: mrtví se vracejí jako přízraky do života blízkých a oznamují 
nebezpečí či požadují trest; v domech se ozývají neidentifikovatelné hlasy a 
zvuky, jedinec je pronásledován rodinnou kletbou, prožívá milostný vztah 
plný vášně a zrady nebo se zaplétá do osidel zakázané lásky. Vše se 
odehrává v prostfedí starých domů s dlouhou temnou historií. Fantastično 
v novele NelIJ je podobného charakteru jako v ostatních textech: je zde 
jev, který se i přes počáteční pozitivismem určovaná kritéria uchopení 
skutečnosti a přes skepticismus protagonistů nejen jeví jako možný, ale 
dokonce je empiricky prokazatelný: svědkové naměří teplotu lidského těla 
a v místě, kde duch Nelly seděl, zůstane otisk postavy. Tyto 
nezpochybnitelné vědecké důkazy přinutí postavy připustit existenci jiné, 
neznámé dimenze. 

Po stránce narativní je tato novela velmi propracovaná, chybí zbytečné 
digrese, děj se rozvíjí vyrovnaně a dokáže zaujmout čtenáře nepochybně 
v mnohem širším ohledu než jen ve snaze vydedukovat vyústění phběhu, 
které je naopak poněkud konvencionální a očekávané. Postava Nelly však 
dosahuje silné výrazivosti a plasticity, je neobvykle sugestivní, krásná, 
vášnivá, hluboce miluje i nenávidí. Je to živoucí, barevná a krásná postava. 
Totéž platí o záhadné atmosféře phběhu, plné tušených souvislostí, i o 
phběhu romantické lásky až za hrob. 

Graciela Alleta de Sylvasová k novele NelIJ podotýká, že se v ní 
Holmberg vrací k symbolice venkova, pampy.146 V jeho pojetí ztrácí pampa 
negativní konotace násilí a barbarství a získává význam jako prostor pro 
odpočinek a načerpání sil, jako zdroj přirozenosti a zdraví a také jako 
studnice dávných mýtů a pověr. V kontrastu krásy venkova a odlišnosti 
města Holmberg nepřímo vyjadřuje lásku k zemi, kterou procestoval a 
dobře znal. 

144 Detektivní příběh měl později v híspanoamerické literatuře mnoho následovníků, mezi jeho 
tvůrce pařili např. Borges, Lugones, Bioy Casares, Bianco, Denevi, Peyrou ad. 
145 Téma ženy, která z lásky je schopna překonat hranice mezi životem a smrtí, najdeme i u 
současných autorů, např. ve Fuentesově povídce "Constancia" či jeho novele Aura. 
146 Aletta de Sylvas, Graciela: "Eduardo Ladislao Holmberg: las armonías del viento", J. Pont 
(Ed.), Narrativa fantástica del siglo XIX (EspaiJa e Hispanoamérica), str. 298 

65 



Podle Giocondy Marúnové Holmbergovi svým pojetim fantastična 
patří mezi autory, kteří svým dílem předjímají modernismus.147 Přestože je 
nepopiratelné, že modernismus akcentuje iracionální stránky skutečnosti a 
reaguje tak na zesilující vliv racionalismu a materialistické směrování 
moderní doby, doznívá podle mého názoru v Holmergově díle a v dílech 
ostatních autorů-iniciátorů spíše romantický koncept umění a chápání 
reality, který v modernismu nachází úrodnou půdu pro návrat a 
prohloubení. Fantastická literatura, triumfující v období modernismu, byla 
vždy přítomna v literárním spektru, ať už byla více či méně 

marginalizována, ale zůstala v něm, neboť dokázala vyjádřit bytostné 
sklony lidského ducha k iracionálnu a metafyzičnu. Dokladem toho jsou 
mnohé texty, v nichž je zcela zřejmá snaha postav (autora) uchopovat 
fantastické jevy fikční reality nikoli výlučně empiricky, pomocí omezených 
možností exaktních věd, ale využít k poznání i možnosti odlišné jako 
například okultní nauky, spiritismus, esoterii. 

Přestože další Holmbergovy texty, jak se mnozí kritikové domnívají, 
pravděpodobně zůstávají rozptýleny a ztraceny v různých denících a stále 
ještě trpělivě čekají na své objevení, i z onoho mála známých textů je 
zřejmé, že E. L. Holmberg představuje v mnoha ohledech pomyslný most 
mezi doznívajícím romantickou poetikou, zasaženou realismem a 
naturalismem 2. poloviny 19. století, a nastupujícím modernismem. 

147 Marun, G., op. cit., str. 107 
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4. Modernismus 

Za startující okamžik modenůsmu (nechám-li stranou otázku oněch 
autorů, jejichž tvorba tvořila jakýsi předvoj) je obvykle považován rok 
1888, kdy vychází kniha Azul (Azur) Nikaragujce Rubéna Daóa. V oblasti 
La Platy bývá za počátek modernismu kritiky považován příjezd Dana do 
Buenos Aires v roce 1893 a jeho následný pobyt148, třebaže nové cítění a 
utváření nové poetiky se začalo formovat, podobně jako na celém území 
Hispánské Ameriky, už mnohem dříve a zřetelné stopy je možné objevit 
v dílech některých autoru předchozího období. Mezi tyto autory patří 

zmiňovaná trojice jmen: E. L. Holmberg, Miguel Cané a Eduardo Wilde. 
V jejich textech se vnímání a ztvárňování reality i koncepce tvůrčího aktu 
proměňují a pozvolna směřují k modenůstickému pojetí. 

Období modernismu bylo ve znamení renovace povídky jako literární 
formy a s jistou nadsázkou by se dalo říci, že modenůsmus představoval 
první "boom" povídky. Na území Uruguaye šlo dokonce o zrození této 
podoby krátké formy, neboť až do poslední třetiny 19. století zde 
neomezeně vládl román a pěstování kratších útvaru se omezovalo jen na 
formu kroniky a žánrového obrázku. Pro rozvoj povídky a její šíření měla 
nedocenitelný význam periodika, ruzné druhy příloh a časopisy. Gabriela 
Mora se dokonce domnívá, že by stálo zato shromáždit a "objevit" 
zajímavé a nesmírně hodnotné texty, které zůstaly zapomenuty v novinové 
podobě a které by účelně doplnily celkové panorama vývoje modenůstické 
povídky a prózy obecně.149 

Modenůsmus charakterizuje krize víry v teologickou a posléze i 
vědní pravdu, která se zpočátku snažila nahradit vyprázdněnost lidských 
duší odklánějících se od křesťanské víry. Duchovní i morální krize a pocit 
odcizení a dezintegrace jedince žijícího v industrializované a 
sekularizované společnosti konce 19. století vyústila k hledání náplně 
vzniklého duchovního vakua. Zvláště konec století jakožto pomyslný 
mezník, spojovaný s apokalyptickými i utopickými vizemi, burcoval 
mnohé mysli a pokládal otázky, pramenící z touhy po poznání, k jejichž 
zodpovězení a vyplnění byli lidé ochotni vyzkoušet mnohé alternativní 
metody, vědecké i nevědecké. Toto hledání se projevilo v návratu 
k duchovnosti a religiozitě, ovšem nikoli křesťanské či jinak ortodoxní, 
nejvíce se uplatňovaly všemožné "náhražky" v podobě okultních nauk a 
spmosmu, které kralovaly intelektuálnímu prostředí a zapustily 
v Hispánské Americe hluboké kořeny. Představovaly náhradní verzi 
náboženství a zároveň se staly formou protestu proti modernímu 
zvědečtělému světu. V procesu hledání odpovědí na znepokojivé otázky 
ohledně "jiné" reality, existující vedle reality materiální, viditelné a 
vysvětlitelné, se spojila věda, okultní nauky a náboženství, východní vědění 

148 Cf. Marún, G., op. cit., str. 107 
149 Cf. Mora, G., op. cit., str. 7 

67 



s křest' anstvím, magie, arutn1smus a přítomnost přízraků se zázraky 
moderní vědy; okultní vědy, buddhistické a hinduistické praktiky a vědy 
racionální se tak dostaly do vztahu kompletace; zájem o paravědecké, 
psychologické a parapsychologické koexistoval s náboženským. Zaujetí 
pro vše tajemné a skryté souzněl i s evropským kulturním kontextem, který 
byl díky laplatským deníkům a časopisům neustále přítomen. 

Třebaže modernističtí umělci brali zřetel na vědu a rozum, stejně 

důležitý byl pro ně přesah "jinam", za přesně vymezené hranice vědy a 
skutečnosti; fascinovaly je záhadnost a mystérium bytí i tvůrčího aktu. 
Modernisté upřednostňovali jevy a věci zvláštní, podivné, neobyčejné a při 
poznavam a uchopování reality s oblibou využívali snových a 
hypnotických prožitků. V literárním textu se objevila osvobozující 
dvojznačnost, a tak není divu, že fantastická próza konečně přestala být 
pouze vedlejší a podružnou formou. Fantastická próza, respektive 
povídka, se stala výzvou modernistických autorů a dosáhla v období 
modernismu prvního opravdového vrcholu. Tvorbě fantastické povídky se 
věnovali téměř všichni nejvýznamnější modernisté napříč národními 
literaturami Hispánské Ameriky: Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal, 
Rubén Dano, Manuel Díaz Rodnguez, Clemente Palma a Amado Nervo. 
N eméně důležité byly i kritické a teoretické komentáře a úvahy o 
kompozici a narativní technice povídky, o prostředcích, jimiž dosahuje 
svého efektu, které rovněž obvykle vycházely v denících a časopisech. 

Charakter fantastična vobdobí modernismu sledoval linii, kterou 
vymezilo předchozí období, tj. vycházel stále do značné míry z konceptu 
romantického fantastična. Ústřední zápletku tvořily události zvláštní, 
neobvyklé a abnormální. V modernistické tvorbě fungovaly dva základní 
principy konfigurace fantastična, jinými slovy modernistická fantastická 
fenomenologie se obvykle opírala jednak o princip mytizace skutečné 
každodenní události a pak o princip začleňování prvků z vědních nebo 
pseudovědcích oborů. 

V podtextu téměř všech fantastických povídek stále zůstávala jistá 
míra alegorie, v dekadentní povídce, která znovu uplatnila téma 
vampyrismu, se do alegorie halil obraz nejrůznějších utajovaných vášní a 
úchylek lidské duše. Nejčastěji šlo o úchylky sexuální, které se dostávaly do 
středu zájmu i díky rozvíjející se psychologii a psychiatrii a přibývajícím 
poznatkům o podvědomí a sexualitě. Velmi často se tyto discipliny 
soustředily především na sexualitu v jejích patologických podobách jako 
nekrofilie, sadismus a masochismus, (tehdy) homosexualita, lesbická láska, 
voyerismus. V rámci získávání svobody (ducha i těla) a rostoucí touhy 
překonat společenská tabu byl v textu dán větší prostor "já", které se 
v něm objevovalo v různých podobách. Tak se mohly uplatnit později 
velmi obhbené prostředky fantastična jako například fragmentace a 
dezintegrace "já", ale i různé motivy neobvyklých erotických praktik a 
náznaky sexuálních aberací. Všechny nově získávané a osvojované 
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poznatky obohacovaly tematickou základnu fantastických vyprávění, 
všechny mohly pater le bourgeois. 

V tematickém plánu se i nadále - třebaže v menší míře - užívaly 
motivy dvojznačné přítomnosti mrtvých, upírů, ďábla, přízraků mstících se 
ze záhrobí, motivu kletby apod. Modernismus si tyto tradiční motivy 
osvojil, ale modifikoval je a rozvedl, až dosáhl jejich zdokonalení. A navíc 
jim dodal nový významový dosah a vybrousil jejich efektivitu i s použitím 
menšího počtu morbidních scén a obrazů. Škála různorodých prostředků 
zpochybnění či rozšíření dimenze reality o další se rozvíjí v široké paletě 
od snových vizí, deliria tremens, halucinací a neurotických stavů přes 
prolínání časových rovin a prostorových souřadnic až po zázračno, 

obvykle zpodobněné zásahem božstva. Ve vědecké estetice fantastické 
povídky vychází fantastično z aplikace prvků vědeckých či 

pseudovědeckých teorií protagonistou-vědcem, jehož pohání vědecká 
zvědavost i osobní ambice. Ale užívání vědeckých prvků nikdy nevede 
k racionalizace neobvyklých jevů, fantastično není racionálně vysvědeno, 
neboť i v této estetice je zachována fantastická dvojznačnost jevu. Co víc, 
přestože se vědec staví k neobvyklému jevu jako k čemusi 
pravděpodobnému, závěr vždy patří vítězství nemožného, jelikož původ 
ani význam neobvyklého jevu nemůže být vysvěden, ani ovládnut. Kromě 
toho se fantastický jev stává implicitním impulsem nepřímé intelektuální 
debaty o podobných fenoménech. 

Pozoruhodným rysem těchto textů bylo, že vědecký princip 
uchopování reality či závěry plynoucí z aplikace vědeckých teorií byly často 
negativně zabarveny nebo byl jejich pozitivní účinek relativizován. 
Lugones, bytostný skeptik, zcela otevřeně vyjadřoval názor, že ani věda 
nedovede odpovědět na nejvážnější otázky počátku a konce člověka a 
nedokáže postihnout a zmapovat přítomné mystérium. Dalším autorem, 
který okrajově vstoupil do vědecké estetiky, byl Rubén Dano. V jeho 
tvorbě se však profiluje jiné směřování: v jeho pojetí operuje tzv. zázračné 
fantastično, kdy je fantastický jev, který může být v souvislosti s vědou, 
zapříčiněn zásahem Boha; kromě Boha křesťanského se objevují i 
tematické a motivické prvky z jiných náboženských systémů (např. 

v povídce "Huitzilopoxtli''). Dano byl kromě toho tvůrcem formy, kterou 
I. K6nigová nazývá snové fanta!\Je (fantasías oniricas).150 Sen či noční můra 
nabývaly totiž u Dana status symbolické spojnice, průchodem a 
komunikačním kanálem, s oním "jiným" světem. Koneckonců i André 
Breton o mnoho let později tvrdil, že sny v sobě uzamykají odpovědi na 
otázky naší existence. Ale ať už jsou tyto Danovy útvary nazývány jakkoli, 
jedná se o typ fantastické povídky, v níž se hlavním prostředkem 
fantastična a rozmývání hranic reality stává sen, prvek velmi starý, ale 

150 Konig, 1., op. cit., str. 122 
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oblíbený jak u "starších" autorů, tak těch u moderních (Borges, Cortázar, 
Ocampová, Hernández ad.). 

Stejně bohatým tematických zdrojem ve konfiguraci fantastična byla 
prostorová a časová exotika, která byla zčásti dána prohlubujícím se 
zájmem o země a doby vzdálené a nůnulé a o archeologické objevy na 
obou kontinentech. Obhbenými lokalitami, kam autoři umísťovali dění 
phběhu, byly Německo, Řecko a Anglie jakožto zástupci starého 
kontinentu; ze vzdálenějších zemí využívali autoři prostředí Japonska, 
Orientu, Egypta, muslimských zemí; jako efektní kulisy se osvědčil i svět 
předkolumbovských kultur Ameriky. 

I modernistická fantastická povídka ovládla dokonalé scénické 
mechanismy pro vzbuzování úzkosti a znepokojení: počínaje záhadnou až 
morbidní atmosférou, pro niž bylo příznačné setkat se na každém roku 
s přízrakem či mrtvým, přes průběžné vkládání různorodých prvků 
připravujících čtenáře na závěrečný efekt, který byl gradací umocněn. 
Velkou obrodu zaznamenaly i narativní techniky a formální prostředky; 
pokud texty některých "iniciátorů" ještě nebyly kompozičně a stylisticky 
dokonalé, modernisté se v rámci renovace hispánského písemnictví a 
profesionalizace psaní otevřeli všem možným vlivům, čímž došlo 
k obohacujícímu synkretickému propojení různých forem i stylů. 

V obrodném procesu měla nesporně velký význam i silná kritická 
sebereflexe. Autoři nadále rozvíjeli nejrůznější strategie zdůvěryhodnění 
jevů a faktů phběhu i klamavé strategie při posilování jejich dvojznačnosti: 
v narativní rovině využívají narativních odkazů či vytváření paralel v rámci 
děje, v tematické toho dosahují funkčním zapojováním leitmotivů a 
průběžných symbolů. Požadované dvojznačnosti dosahují texty i díky silné 
intertexutalitě, která je posilována právě v době modernismu a vrcholí 
v moderním konceptu fantastična. Díky ní se do textu prolamují jiné 
diskurzy literární i mimo literární diskurzy historické, vědecké, esoterické, 
filozofické, náboženské ad. 

Stylistický a lexikální aspekt literární tvorby plně souzní 
s modernistickou rétorikou, bohatostí, zdobností a principem synestézie. 
Modernistický diskurz se vyznačuje bohatou metaforičností a 
symboličností a také výraznou lyričností prózy, důraz je kladen i na 
muzikálnost jednotlivých odstavců i celého textu a podtržení sensuálních 
tónin textu. Leopoldo Lugones dokonce vytvořil zvláštní poetiku, v níž se 
spájí vědecká tertIŮnologie (i když se může jednat o neologismy a 
terminologické nonsensy založené na podobnosti s vědeckou tertIŮnologit') 
s bohatou obrazovostí a zdobností metafor. 
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4.1 Modernističtí tvůrci v La Platě 

Modernismus jakožto literární směr i forma myšlení charakteristická 
pro přelom 19. a 20. století zasáhl celou Hispánskou Ameriku. Jednotlivé 
národní literatury poskytují bohatý materiál jako doklad o síle a hloubce, 
s níž modernismus zakořenil na území Hispanoameriky i v kontextu 
hispanoamerické literatury. V modernismu se uskutečnil proces 
profesionalizace spisovatele a novináře, která se projevovala i v narůstající 
poetické, prozaistické i esejistické produkci; rozšíření a obohacení 
zaznamenal i novinový a vydavatelský průmysl, došlo k rozvoji 
divadelnictví i hudební scény. 

Modernismus v La Platě oficiálně začíná rokem 1893, který byl ve 
znamení pobytu Rubéna Daria v Buenos Aires. Mezi nejvýznamnější 

argentinské modernisty patřili Atilio Manuel Chiáporri (1880-1947), 
Manuel Ugarte (1878-1951), Enrique Larreta (1875-1961), Ricardo Jaimes 
Preyre (1868-1933) a Leopoldo Lugones (1874-1938). 

Na uruguayské literární scéně se v té době objevilo seskupení autorů, 
jednotně označovaných jako Generace 900, která znamenala vstup národní 
literatury do modernity. Její představitelé zosobňovali protiklad k původní 
romantické a postromantické postavě "spisovatele-politika" či "vzdělance" 
a zastupovali v jistém smyslu i proměnu duchovní mentality společnosti. 
Do této nové generace, která pozvedla uruguayskou literaturu na vyšší 
úroveň, patřili José Enrique Rodó (1871-1917), Julio Herrera y Reissig 
(1875-1910), Eduardo Acevedo Díaz (1855-1921), Javier de Viana (1865-
1926), Victor Pérez Petit (1871-1947), Car10s Reyles (1868-1938) a 
samozřejmě Horacio Quiroga (1878-1937), třebaže jeho zařazení mezi 
modernisty je problematické. K této skupině je možné připojit ještě jména 
dvou uruguayských básnířek: Marie Eugenie Vaz Perreirové (1880-1925) a 
Delmiry Agustiniové (1886-1914). 

Většina představitelů Generace 900 se věnovala spíše prozaické tvorbě, 
konkrétně realistické, "kreolské" povídce nebo románu s historizující, 
politickou nebo gaučovskou tematikou; velkým přínosem pro 
hispanoamerickou literaturu obecně byla realisticko-naturalistická tvorba 
Javiera de Viany a Eduarda Aceveda Díaze, zakladatelů "národního" 
románu a skutečných mistrů povídkové formy. Zajímavá je odlišnost jejich 
zpracování gaučovské tematiky: zatímco Acevedo Díaz ztvárňoval gauča 
jako účastníka bojů za nezávislost, Vianovy gaučové byli bytostně současní 
aktéři politických tlaků a oběti socioekonomických proměn, kterými tito 
lidé trpěli na konci století. Reyles sice rovněž čerpal z tematických zdrojů 
rurálního prostředí, ale v jeho tvorbě se profilují některé prvky typicky 
modernistického exotismu až dekadence. Na poli fantastické povídky se 
uplatnili pouze Quiroga a okrajově také Herrera y Reissig. 151 

151 Dílčími texty přispěli do fantastické povídky i dnes již neznámí autoři jako Justino Jiménez de 
Aréchaga (1850-1904), který využíval především snové a morbidní prvky a patologické stavy 
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Ať už patřili modernističtí tvůrci k typu dandy-provokatér, bohém 
nebo abulický novinář a návštěvník kavárenských debatních kroužků, 

stylizující se do podoby excentrika, všichni autoři otevřeně vyjadřovali 
despekt, únavu i provokativní odmítání všeho starého a tradičního, které 
bylo v jejich představě čímsi "patologickým" a "nemocným". Pokoušeli se 
strhnout masku konvenčnosti a šablonovitosti literatury druhé poloviny 19. 
století a nahradit ji krásou a především originalitou. V jejich postoji 
všeobecného odmítání a provokatérství stála hluboká touha po renovaci 
uruguayského písemnictví a po proměně silně provinčního a měšťáckého 
ducha montevidejského prostředí. Kromě renovace literárního světa a 
touze po vytváření "umění" byla okrajově v potaz brána i sociální 
problematika. Díky tomu se uruguayská literatura vyhnula povrchnosti a 
pouhé modernistické zdobnosti formy a připravila podhoubí novým 
formám, které Generace 900 posléze naplnila.152 

Postavu dandyovského spisovatele cele naplňoval právě Julio Herrera 
y Reissig (1875-1910). Vedle mnoha básnických sbírek, sebraných a 
vydaných po smrtně, je nesporně zajímavá i fantastická povídková tvorba 
tohoto autora!53, a třebaže velice chudá na kvantitu, reprezentuje laplatskou 
verzi dekadentní modernistické poetiky fantastické povídky. Herrera 
využíval tradiční prvky fantastična jako návrat mrtvého do světa živých, 
konkrétně mrtvé milenky v podobě jiné ženy (což je další zřejmá 

reminiscence Poeovy povídky Ugeia a dokazuje sílu vlivu Severoameričana 
v hispanoamerické literatuře), prolínání času a prostoru pod vlivem 
halucinací, transů, polovědomí i snů, vyvolaných požitím drog nebo 
alkoholu, díky nimž vytvářel zvláštní obraz světa, propojující světy, časy a 
prostory, osoby a jejich identity. Ústředním tématem i prostředkem byla
podobně jako u jeho krajana Quirogy - smrt: přítomnost mrtvých a vrstva 
zásvětí, která se prolíná s touto realitou, touha zemřít a rozkoš smrti 
vlastní rukou, požitek z trýznění fyzického i psychického jsou 
charakteristické rysy dekadentní tvorby, která v Herrerově podání v 
určitých momentech hraničila až s manýrismem. Také prostředí 

jednotlivých pnběhů souzní s modernistickým prostředím - město a jeho 
domy, uzavřené byty s mnoha předměty-fetiši, které žijí vlastním životem, 
lokály, kavárny. Sám Herrera y Reissig napsal mnohé texty pod vlivem 
drog a je zřejmé, že hermetický, podivně pokřivený svět byl plodem těchto 
výjimečných stavů mysli i těla. 

Nejvýznamnějšími a nejproduktivnějšími představiteli fantastické 
povídky období modernismu na území La Plata jsou bezesporu Argentinec 

hypersenzibilní duše; Manuel B. Otero (1857-1933) vydal v roce 1902 dlouhou "fantastickou 
povídku" Erasmus a Perfecto B. López napsal soubor povídek s názvem Neroosismos (1903). Cf. 
Englekirk, op. cit., str. 71 
152 Aínsa, F., op. cit., str. 54 
153 Vycházím z souboru povídek Herrera y Reissig, Julio: Aguas de! Aqueronte y otros mentos 
narcóticos, Madrid, Celeste Ediciones 2000 
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Leopoldo Lugones a Uruguayec Horacio Quiroga,l54 jejichž dílo jsem si 
zvolila pro bližší charakterizaci a vytyčení hlavních rysů modernistického 
zpracování tradičního konceptu fantastična a zároveň pozvolného posunu 
k principům moderní fantastické koncepce. Tvorbě fantastických povídek 
Leopolda Lugonese bylo věnováno mnoho studií a samotná vyprávění jsou 
dobře známá. Lugones, který byl oficiálním modernistickým autorem, se 
těšil uznání i velké čtenářské oblibě. V případě Quirogy je situace poněkud 
komplikována charakterem jeho díla v proměnách estetických požadavků 
na literární tvorbu. Někteří kritikové navíc mají tendenci redukovat 
Quirogovo dílo na povídky s tematikou pralesa, ale taková redukce je 
z hlediska zkoumání a interpretace Quirogových textů nanejvýš ochuzující. 
Fantastické povídky tvoří významnou a neopominutelnou část jeho díla. 
Jelikož se v obou případech jedná o autory, kteří patří mezi nejdůležitější 
osobnosti dějin hispanoamerické literatury a komplexní rozbor věnovaný 
jejich dílům by byl příliš rozsahově náročný, zaměřím se pouze na ty 
aspekty a rysy, které jsou zásadní z hlediska konfigurace a hlavních rysů 
fantastična. 

154 Tvorbě Horacia Quirogy se budu věnovat ve dvou kapitolách - jednak mezi modernistickými 
tvůrci v La Platě, a pak u nových směrů v období postmodernismu a avantgardy, protože jeho 
dílo spadá do obou těchto období a z obou převzalo některé charakteristické rysy. Zařazení 
Quirogy mezi modernisty není výlučné, ale je nepopiratelné, že na jeho tvorbu měl 
modernismus silný vliv a proto se mi zdá opodstatněné uvést Quirogovy fantastické povídky i 
v modernistickém kontextu. 
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4.1.1 Leopoldo Lugones: ironie mladého muže 
Si tuviéramos que cifrar en un hombre 

todo cl proccso dc Jo literatura ar;gentina, 
cse hombre seria indiscutiblemente Lugones. 

J orge Luis Borges 

Všechny odborné články a kritické studie bez rozdílu potvrzují zásadní 
důležitost tvorby Leopolda Lugonese (1874-1938) jak z hlediska vývoje 
argentinské národní literatury, tak v kontextu hispanoamerické literatury. 
Lugones, stejně jako mnozí jeho souputníci, si osvojil nesmírné a hluboké 
vzdělaní a to v mnoha navzájem si odlehlých oborech. Ale jeho největšími 
zálibami, nebo spíše obsesemi, které ho provázely či pronásledovaly po celý 
život, byly politika, literatura a věda. Konec Lugonesova života byl stejně 
zvláštní jako šíře jeho zálib i jeho životní trajektorie - svůj život ukončil 
sám a dobrovolně; o důvodech jeho sebevraždy můžeme stále spekulovat. 

Pokud jde o jeho vášeň pro politiku, jeho politický názor a stranická a 
ideová příslušnost opsaly výrazný vývojový oblouk: od levicového smýšlení 
socialisty dospěl až k orientaci ultrapravicové a stal se propagátorem 
nacionalismu a fašismu. V roce 1895 spoluzaložil Centro Socialista de 
Córdoba a v Buenos Aires se stal členem socialistické strany tak jako R 
Patro a José Ingenieros. Socialistická orientace mu ovšem dlouho 
nevydržela a Lugones začal inklinovat k anarchismu. Odtud byl už jen krok 
k nacionalismu a militarismu. Prvotní nadšení Francií, kterou navštívil v 
roce 1921, ustoupilo stejně nadšenému obdivu Mussoliniho. 

Lugonesova vědecká náruživost a zvídavost se soustředila jak na 
regulérní vědní disciplíny, tak na okultní nauky. Jeho vědecké vzdělání 
zahrnovalo množství přírodních i společenských oborů počínaje zoologií 
přes botaniku, matematiku, entomologii, archeologii až po sociologii, 
filozofii a literaturu (byl výborným znalcem perské a vůbec orientální 
poesie). Zájem o matematiku mu umožnil se v letech 1924 a 1925 setkat 
dokonce s Einsteinem. Esoterická nauka, teosofie, okultismus a spiritismus 
představovaly pro Lugonese, podobně jako pro mnoho jiných modernistů, 
další možný způsob duchovní opory v tak rychle se proměňujícím světě. 
Oba systémy poznání a uchopení reality pak soustavně propojoval, neboť si 
byl velmi dobře vědom toho, že snaha vytěsnit jeden systém druhým (v 
tomto případě vědy exaktní vědami okultními a naopak) ještě zviditelňují 
mezeru, kterou rozum a věda neumí zaplnit. 

Lugonesův vědecko-okultistický synkretismus je v jeho textech zřejmý 
na první pohled. Výrazné stopy této rozporuplnosti a rozpolcenosti mezi 
racionální a okultní naukou se objevily již v prvním období tvorby, ale 
v žádném případě nelze považovat kombinaci esoterických úvah a 
vědeckých teorií za náhodnou, šlo o promyšlené a chtěné propojení. 
Lugonesův postoj k vědě a pseudovědě by bylo možné vyjádřit jako 
neustálou oscilaci mezi odporem a přitažlivostí k jedněm i ke druhým 
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naukám, ale nikoli akceptaci obou najednou.155 Jorge Torres Roggero 
zdůrazňuje myšlenkovou a názorovou podobnost mezi dílem Lugonese a 
Heleny Petrovny Blavatské, jejíž díla Isis bez závo/e (Isis revelada, 1877) a T qjná 
doktrína (La Doctrina secreta, 1888) označuje za zdroj inspirace argentinského 
spisovatele. Dokonce by podle něj mohly být klíčem k pochopení 
Lugonese.156 

Lugonesova literární tvorba se vyznačovala velkou rozmanitostí 
žánrovou, tematickou i formální: Leopoldo Lugones byl produktivním 
prozaikem, esejistou i básníkem.157 Pokud jde o Lugonesovo výpravné dílo, 
byl a bezesporu stále je považován za jednoho z nejplodnějších 
hispanoamerických povídkám: jeho tvorba čítá na 150 povídek, které napsal 
v průběhu 30 let, sebraných do několika povídkových souborů: Las fuerzas 
extrafias (podivné síly, 1906), Cuentos fatales (Osudné povídky), Cuentos 
desconocidos (Neznámé povídky). Malá část povídek zůstala bohužel jen v 
novinové a časopisecké podobě a tyto texty nebyly zařazeny do žádné 
z antologií.158 Lugonesovu výpravnou prózu zastupuje ještě soubor 
historických přtběhů La guetTa gaucha ry álka gaučů, 1905). 

Za vrcholné fantastické povídky jsou obvykle považovány povídky ze 
souboru Las fuerzas extrafias (1906), napsané mezi lety 1897-98. Tyto 
povídky dodržují ve všech ohledech modernistický koncept konstituování 
fantastična, které se zaměřuje především na tematický a verbální aspekt; 
hlavním strukturujícím prvkem Lugonesových próz, od něhož se odvíjí 
vznik fantastické dvojznačnosti, je ono bílé místo, které ovšem nevzniká 
absencí ale naopak pře dimenzovaným počtem prvků a faktů. Pokud se jevy 
vzpírají interpretaci, pak to není proto, že nám chybí nějaká podstatná část, 
ale že je jich příliš. Princip syntaktického fantastično, jehož využívala Juana 
Manuela Gorritiová, není v Lugonesových textech častý, třebaže se ho 
Lugones zcela nezříkal a v některých textech ho alespoň částečně využil. 

Při důkladnějším studiu a analýze Lugonesova díla je prakticky 
nemožné se neubránit vyznačení jistých paralel mezi ním a Borgesem: oba 
vynikali velkou vzdělaností, oba fascinovalo násilí a kult Martina Fierra; 
podobnosti lze nalézt i v užití narativních a diskursivních technik a v 
tendenci k propojování forem: některé z Lugonesových povídek 
problematizují formální zařazení a silně připomínají pozdější Borgesovy 
eseje-fikce (například v první části souboru Las fuerzas extrafias s názvem 

155 Mora, G., op. cit., str. 104 
156 lbid, str. 106; Mora se odvolává na dílo LA cara oculta de Lugones, Buenos Aires, Castaleda 
1977, ale jedním dechem dodává, že kniha Torrese Diggera nevešla do širšího kritického 
povědomí ani v Argentině, což zavinily jednak sociopolitický kontext 70. let v okamžiku vydáni 
díla a také fakt, že Torres Roggero je sám vyznavačem principů teosofie. 
157 V disertační práci se zaměřuji výhradně na prozaickou tvorbu, jejíž okruh je ještě zúžen na 
fantastickou povídku. Jednotlivé sbírky básní, rozsáhlou esejistickou tvorbu a ostatní výpravná 
díla nechávám stranou. 
158 Cf. Barcia, Pedro: lntroducción a L. Lugones, Cuentos jantásticos, Madrid, Clásicos Castalia 
1987 
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Enst!yo de una cosm%gía en diez /ecciones / Esej o původu a vzniku vesmíru je i 
rozsáhlý esejistický úvod, který by mohl posouvat text do jiného literárního 
útvaru); na Borgese upomíná také lugonesovský narativní diskurs, seriozně 
představující nějakou hypotézu, neuvěřitelnou a často neexistující, vedený 
"s vážnou tváří" a doplněný všemi podrobnostmi, na jehož konci následuje 
borgesovské gesto "smetení se stolu", (sebe)ironie a zdůraznění trvalé a 
neměnné přítomnosti mystéria. Troufám si říci, že Borges je v mnoha 
ohledem dědicem a následovníkem Lugonese, a to i v žánru fantastické 
literatury. K6nigová řadí Lugonese do druhé generace modernistů a spolu 
s Clemente Palmou podle ní dokládají, že estetika fantastična a iracionálna 
upevnila svou existenci v hispanoamerické modernistické literatuře.159 

Soubor povídek Las fuerzas extranas je rozdělen do dvou částí po 
dvanácti textech - první část tvoří Enst!Jo de una cosm%gía en diez /ecciones 
(Esej o původu a vzniku vesmíru) a jde o první koherentní expozici jeho 
metafyzické koncepce vesmíru. V celkovém vyznění Eseje... není těžké 
objevit charakteristickou modernistickou i lugonesovskou tendenci vymezit 
se vůči pOZltlVlsmem ovládané době snahou ji naimpregnovat 
transcendentním obsahem, ať už náboženským či okultním, a tak uspokojit 
potřeby mozku, který naslouchal vědě, a duše, toužící po nesmrtelnosti. 

Tematika jednotlivých kapitol vychází z teorií, které byly na konci 19. 
století na pořadu dne: teorie atomu a hmoty, radioaktivita, teorie o 
světelném vlnění, vývoj elektřiny, a hlavně teorie spiritistické a teosofické. 
Myšlenka fantastické kosmogonie je koneckonců teosofickému - neméně 

fantastickému - pojetí dějin vlastní. O okultní nauky se Lugones začal 

zajímat asi deset let před publikováním Estje ... , do kterého začlenil mnohé 
z tezí Heleny Blavatské. Teosofie, která se snažila skloubit poznatky 
pozitivních věd s poznatky věd okultních, zcela korespondovala 
s Lugonesovým skepticismem i tendencí k synkretickému uchopení a 
poznání světa. 

V Pr%gu Eseje .. . informuje vypravěč v první osobě čtenáře o místě, na 
kterém se lekce uskuteční, a představí "vědce", který bude přednášet o 
původu země a člověka. Tentýž vypravěč se vrací až v Epilogu, aby exkurs 
uzavřel a zároveň zdůraznil významové směřování celého eseje, které 
odpovídá Lugonesově skeptickému postoji k vědeckému výkladu světa. 

V Estji ... probleskuje také inspirace Poeovým textem "Rozhovor Eiróse 
s Charmionem". 

Druhou část knihy Las fuerzas extranas tvoří dvanáct samostatných 
fantastických povídek, které tematicky spojuje nevysvětlitelné působení či 
objevení se neznámé cizorodé síly, reprezentující vše neznámé a 
nepoznatelné, jež zasahuje do reality a běžného řádu a jejíž existence 
vyvolává nejistotu a strach. Povídky jsou, pokud jde o obsahovou skladbu, 
veskrze hybridní, vedle sebe koexistují témata náboženská, vědecká i 

159 Konig, 1., op. cit., str. 190 
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pseudovědecká. Lugones opět užil princip spojování nejrůznějších teorií a 
hypotéz a dodával fantastické kauzalitě a argumentaci logicko-příčinné 
zdání. 

Vypravěčem většiny přtběhů je distancovaný svědek jevu nebo přítel, 
kterému byly události a jevy vyprávěny. Za pozornost u Lugonesových 
povídek stojí, že pochybnosti a nedůvěra, které ústí ve strach a hrůzu, se 
zmocňují prave svědka-vypravěče, nikoli protagonistu a hybatele 
fantastického jevu a působení síly, jelikož tomu je vysvětlení původu síly a 
jejích účinků jasné. Nejistota vypravěče a jistá nechápavost, s níž přistupuje 
. k vysvětlení jevu postavami, napomáhá k vytvoření dvojznačnosti v textu. 

Obě části souboru jsou provázány silnou intertextovostí: některé 

povídky z druhého oddílu tematicky navazují na jednu z desíti lekcí Eseje ... , 
která slouží jako jakési teoretické uvedení obecných premis: například 

devátá lekce o inteligenci veškerých forem života se vztahuje k povídce 
"Y zur" a "Psychon"; desátá o nervovém systému k textu "Viola 
Acherontia". Také mnohočetná provázanost povídek druhé části mezi 
sebou je patrná: v povídce "La estatua de sal/Solný sloup" vypráví ženská 
hrdinka to, co se pravděpodobně stalo v povídce "La lluvia de 
fuego/Ohnivý déšt"'; opice Yzur ze stejnojmenné povídky se naučí mluvit 
a ovládne protagonistu přtběhu "El fenómeno inexplicable/Nevysvětlitelný 
jev". Promyšlený a významotvorný je i počet povídek: Deset lekci o vzniku 
světa spolu s úvodem a epilogem dávají číslo 12, ve druhé části je rovněž 12 
povídek (dvanáctka, Pythagorovo číslo, je geometrická forma pro "stavbu" 
vesmíru). 

Ve všech povídkách se objevuje tradiční topos prahu; může být 
vyjádřen explicitně a jeho překročení představuje skutečné fyzické 
překonání jistého bodu (prahu dveří, domu, branky zahrady, vstupu do 
podzemí nebo do jeskyně apod.), nebo implicitně, v tom případě má 
překonání prahu formu překročení zákazu, nevyslyšení hrozby, 
neuposlechnutí varování. Jakýmkoli překonáním prahu se však spouští 
proces "ozvláštnění", který předpokládá něco zcela nového a neurčitého, a 
hrdinovo vnímání se mění. Překročení prahu má pochopitelně vždy osudné 
následky. 

Dalším toposem fantastických vyprávění, který tvoří základnu 
fantastických vyprávění obecně a který je úzce svázán s toposem prahu, je 
zvědavost nutící protagonistu práh překonat. Zvědavost funguje u 
Lugonese jako motivující prvek fantastična, od něhož se odvíjí počátek i 
neblahý konec. Zvědavost, která nutká protagonisty proniknout do 
tajemných sfér reality, se objevuje téměř ve všech povídkách, jak textů, 
které čerpají z legend (např. "La estatua de sal/Solný sloup", "El vaso de 
alabastro/Nádoba z alabastru", ,,Los ojos de la reina/Královniny oči''), tak 
ve vědecky orientovaných povídkách (např. "El fenómeno inexplicable/ 
Nevysvětlitelný jev", "Yzur", ,,La metamúsica/Metahudba", "El Psychon/ 
Psychon", "Viola Acherontia" a další). 
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V pokusech o rozčlenění povídek druhého oddílu do jednotlivých 
kategorií vládne mezi kritiky rozpačitá nejednotnost a každý z nich se toho 
chápe jiným způsobem, v němž záleží na četbě povídky a její interpretaci. 
Z hlediska tematické roviny jsou povídky obvykle děleny do dvou skupin: 
na legendární a vědecky orientované. Do phběhů legendárních, které 
čerpají náměty z legend a mýtů všech kultur, zaniklých, existujících i 
mytických, vstupuje fantastično v podobě nadpřirozeného úkazu 
způsobeného neznámou silou, jenž potřebuje "víru", aby dosáhl statutu 
skutečného; většina phběhů má i jistý didaktický náboj a toho, kdo 
přestoupil mantinely přírodních nebo božích zákonů, zpravidla stihne 
nemilosrdný trest. Gabriela Mora v této souvislosti podotýká, že 
pedagogický aspekt zůstává pouze v podtextu a není hybatelem textu, ani 
jeho pointou,16O 

Některé povídky se vysokou kvalitou, dosaženou ve všech aspektech 
textu, blíží některým principům moderní fantastické povídky, především 
pokud jde o kompoziční hledisko, pointu a konfiguraci fantastična. 

Například v povídce "La estatua de sal" (Solný sloup), který jako obvykle 
vypráví vypravěč, jemuž byl phběh vyprávěn někým dalším, líčí životní 
peripetie mnicha Sosistratése. Poustevník Sosistratés mírumilovně žije 
v poušti. Jednoho dne zasáhne do monotónního uplývání času nečekaná 
událost: Sosistratés se setká s poutníkem, který mu vypráví, že spatřil trosky 
prokletých měst a na vlastní oči viděl, jak tělo Lotovy ženy, proměněné 
v solný sloup, po fyziologické stránce i nadále funguje, viděl, jak jí "za 
poled111llo žáru stéká po těle pot." Onen poutník nebyl nikdo jiný než 
Satanáš. Od té chvíle Sosistrata pronásleduje zvědavost, která ho ponouká, 
aby šel a uviděl, a také soucit s bližním, který mu přikazuje, aby Lotovu 
ženu z jejího trestu vykoupil. Když se to podaří a socha obživne, Sosistratés 
neodolá pokušení a přinutí Lotovu ženu, aby mu pověděla, co vlastně 
tenkrát viděla. V okamžiku, kdy mu to pošeptá, Sosistratés padne k zemi 
mrtvý. Poustevník, poháněný hříšnou zvědavostí, překonal pomyslný práh 
vědění, který je člověku dán, a za svůj čin byl potrestán. Potrestal ho Bůh? 
Nebo padl vyčerpáním a hrůzou? Co mu vlastně žena řekla? To nevíme, 
neboť závěr je postaven na principu "never explain", který se hojně 

uplatňuje v moderní fantastické povídce, a vzývá čtenáře, aby závěrečnou 
sekvenci doplnil sám. 

Za mistrovskou lze považovat další legendární povídku "La lluvia de 
fuego" (Ohnivý déšť). Jako na biblickou Sodomu začnou jednoho dne na 
blíže nedefinované město padat z nebe kousky rozžhaveného olova, které 
zapalují domy, pustoší krajinu, zabíjejí lidi i zvířata. Phběh vypráví 
intradiegetický vypravěč, který je stejně jako jeho spoluobčané obětí 
odsouzenou k smrti, ale současně se mu dostává zvláštní - danajské -
výsady být pasivním divákem-svědkem a glosátorem zkázonosného deště. 

160 Mora, G., op. cit., str. 108 
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Protagonista zachovává při vypravování jistý kontemplativní odstup, 
fatalisticky přijímá důsledky jevu a přizpůsobuje se jim; nepídí se po 
eříčinách zkázy a po původci nadpřirozeného jevu podobně jako Kafkův 
Rehoř. Výrazné je silně dekadentní ladění celého přtběhu - motivem 
apokalypsy neznámého požitkářského města, odkazujícího dvojznačně na 
biblický přtběh Sodomy či Gomory,161 obrazy zvrácené krásy umírající 
zmrzačené krajiny, postavou sybarity-vypravěče, neschopného hlubších citů 
a prožitků, plného dandyovské povznesenosti a lhostejnosti, a hlavně 
zpracováním tématu smrti jako dobrovolné volby či dokonce jisté formy 
slasti. Tento text je pozoruhodný i tím, že působí jako kuriózní 
autobiografie - stárnoucí muž, erudovaný a egocentrický, společensky 
uznávaný, amorální, bez schopnosti lásky a soucitu, pozorovatel života 
jiných, pán své smrti: s jistou nadsázkou byl řekla celý Lugones. 

Jiný tematický zdroj má legendární povídka "El escuerzo" ev olská 
ropucha): lidovou pověru. Struktura příběhu je znovu vystavena na principu 
vyprávění ve vyprávění - příběhu, který se stal synovi přítelkyně 

vypravěčky. Onen mladík zabije při mýcení lesa volskou ropuchu, ale když 
se na naléhání své matky vrátí ropuchu hledat a její tělo spálit, aby předešel 
pomstě mrtvého zvířete, které se podle lidové pověsti vrací pomstít svou 
smrt, nenajde ji. Přesto bezstarostně odejde domů, ale jeho matka se i přes 
synovo racionální vysvětlení zmizení žáby a námitky obává naplnění 

pomsty. Ze strachu se rozhodne celou noc bdít. Uprostřed noci náhle 
zahlédne na prahu pohyb a rozezná obrys pohybujícího se živočicha, který 
bezpochyby míří k truhle. Třebaže je mrtvá hrůzou, s vypětím sil stačí zavřít 
truhlici, v níž spí její syn. Ale ani zavřené víko ropuchu nezastaví: vyskočí 
na zavřenou truhlu a chvíli na ní setrvá; potom seskočí a ztratí se ve tmě. 
Když strachy se třesoucí matka otevře truhlu, najde v ní mrtvého, bílým 
jíním pokrytého syna. 

Fantastická atmosféra se konstituuje v okamžiku, kdy ve známém a 
z hlediska běžných norem bezpečném prostředí pralesa se otevře škvíra do 
"jiného" a v realitě se začne zhmotňovat prostor, v němž je pověrečné 
vzkříšení ropuchy, která se vrací vykonat pomstu na svém vrahovi, platným 
a možným jevem. Na pozadí banální události dochází ke střetu dvou vědění 
jako dvou protilehlých horizontů - synova racionálního světonázoru, jenž 
se stává obhájcem vědění, které se staví k pověrám skepticky, a matčiny 
pověrčivosti a víry v nadpřirozeno, které ji posunují na rozhranní mezi 
oběma řády. Syn vysvětluje zmizení ropuchy tím, že ji sežralo jiné hladové 
zvíře, matka je přesvědčena, že žába obživla a schovala se. Žába, která se 

161 Konigová ztotožňuje město z povídky s Buenos Aires, neboť popis fikčního města jí ho 
připomíná. Kritička zde nachází paralelu mezi fikčním městem a chováním lidí a skutečnou 
situací v Buenos Aires počátku 20. století. Domnívá se, že se jedná o konfrontaci jedince 
s věčností, o metafyzický problém, který je odstartován jeho konfliktním vztahem k modernitě, 
a také vyjádření pocitu pomíjivosti člověka ve vztahu k vesmíru, jejíž vědomí dokáže umocnit a 
přivést do vědomí člověka otupělého materiálním komfortem už jen katastrofa takových 
rozměrů jako je ohnivý déšť. 
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objeví v noci v domě, může být jakákoli volská ropucha, která přišla do 
domu nachytat hmyz jako obvykle, anebo to je skutečně ona zabitá 
ropucha, která hodlá uskutečnit svůj záměr. Obvyklému stavu věcí 

odporuje i cílevědomé chování a pohyb ropuchy směrem k truhlici, které je 
u nižší formy života podivné, záhadné nafukování ropuchy a zcela 
nepochopitelné jíní ve vlasech mrtvého syna, které naznačují zásah 
cizorodých sil, jež jsou mimo dosah racionálního vysvětlení. Zpětně se 
zvýznamňuje i vedlejší motiv truhly, do níž syn uléhá na žádost matky a 
která předznamenává rakev, do níž se uloží k věčnému spánku. Oba 
horizonty i oba řády se neustále prolínají, odporují si a vytvářejí kluzký a 
neuchopitelný obraz, v němž se každá indicie v zápětí mění na klamavou a 
nejistou. Smrt mladíka zůstává nevysvětlená a nevysvětlitelná, hermetická 
dvojznačnost interpretace a legendický podtext zachovávají fantastickou 
atmosféru až do konce. 

Druhá skupina fantastických povídek, založených na inspiraci 
vědeckými a pseudovědeckými teoriemi, je označována různě - Speratti 
Piiíerová (1957:2) je nazývá vědecké, G. Morová (1996:107) užívá termín 
vědecké/ fantastické, neboť obsahují dvojí rovinu, vědeckou a fantastickou, 
a při definici a klasifikaci záleží na druhu četby; vědecké jsou ,,La fuerza 
omega/Síla omega", "EI Psychon/Psychon" a "La metamúsica/ 
Metahudba"; a povídky "EI origen del diluvio/Původ potopy", "EI 
fenómeno inexplicable/Nevysvětlitelný jev" klasifikuje jako fantastické, 
protože záhada je nevysvětlitelná; Barcia (1988:31) užívá pro tyto povídky 
termín "vědecké fantazie"; García Ramos (1996:60) se domnívá, že jde o 
fantastické povídky vědecké orientace, protože mají fantastické jádro, ale 
využívají vědeckou argumentaci. 

Přestože se mnohé povídky přidržují rámce science .fiction, myslím si, že i 
přes jejich vědeckost do žánru vědeckofantastické literatury nepatří. Rysů, 
které jejich přináležitost ke sci-fi vylučují, je několik: topos vědce je 
modifikován, žádná z postav není skutečným vědcem, ale spíše laikem a 
amatérským vědátorem, který čelí neznámým silám, jež často vyvolává 
pokusem o ověření nějakých vědeckých teorií; vyústění phběhu si pokaždé 
uchovává interpretační dvojznačnost a ve všech textech se soustavně 

profiluje Lugonesem zdůrazňovaná existence mystéria, které není možné 
redukovat empirickým či racionálním důkazem a jež zvěstuje 

nepřekročitelnost jistých barier i za pomoci vědeckých teorií. Tyto hlavní 
rysy znemožňují či přinejmenším problematizují jednoznačně 

vědeckofantastickou četbu. 

V procesu opodstatňování existence nebo uskutečnění neobvyklého 
jevu pracoval Lugones ve vědeckých povídkách s nenapadnutelnou 
racionální argumentací, podporovanou vědeckými "autoritami"; ale jak 
v argumentaci, tak ve vysvětlení převládá onen charakteristický vědecko
okultistický synkretismus, jež plní převážně funkci estetickou. A tak se 
vysvětlení kvůli množství def1nic i pseudodefinic v kombinaci s užitím 
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neologismů a nonsensů "vědecké" terminologie stává stejně fantastické a 
mnohoznačné. 

Ve vědecké estetice slouží vědeckost jako strategický činitel, jehož 
úkolem je vyvolat ve vnímateli dojem důvěryhodnosti a autenticity, je to 
tedy další ze strategických forem, jak vytvořit klamavou iluzi věrohodného 
nadpřirozena. Podobně postupují i moderní tvůrci fantastické literatury 
v čele s Borgesem: hodnověrnost se konstituuje pomocí logické a racionální 
argumentace, na jejímž podkladě vzniká logicky koherentní a zdánlivě 
nenapadnutelné schéma, včetně mnoha konkrétních "pravdivých" 
podrobností; případná následná vysvětlení mají za úkol ještě posílit zdání 
racionality, ať už jsou nápady "vědců" sebebláznivější. Ale vědecké 

disciplíny jsou v jádru dvojsečnou zbraní. Věda má totiž mnohdy stejnou 
symbolickou hodnotu jako okultní nauky: komplexnost přírodních věd a 
techniky jim dává hermetický rozměr, věda vzhledem ke své 
nesrozumitelnosti v sobě implikuje cosi hrozivého. I proto snad Lugones, 
který budoval fantastično bez použití magických praktik a formulí, využíval 
především vědecké a pseudovědecké teorie, neboť svou neproniknutelností 
nakonec paradoxně posouvají řešení k záhadě. Postava vědce-laika je 
pokaždé negativně zabarvená a démonická; představuje člověka, který 
nerespektuje posvátné, zneužívá vědu a nakonec je potrestán. 

Kupříkladu v povídce ,,Metamúsica" (M:etahudba), jej.íž děj nám 
vypráví protagonistův přítel, se hlavní hrdina pokouší zobrazit barevné 
spektrum zvuků pomocí hudby. Důkazy o jeho úspěchu však nejsou -
fantastický jev je zprostředkován ústy vypravěče-svědka události, ale tento 
vypravěč vyjadřuje nikoli co viděl, ale co cítil - podivné pocity a šalebný 
dojem nejisté přítomnosti jakéhosi fosforeskujícího světla; následují Ci 
předcházej~ náznaky i narážky na "vědcovo" šílenství, nemoc a horečnaté 
stavy, které ovšem mohou být vysvětleny i jako možné nekontrolované 
nadšení. V okamžiku katarze, kdy vědcovy oči mizí působením světla, které 
mu je "vypálilo", vědec jako by nepociťoval bolest, jen štěstí nad 
"úspěchem". Závěr je dvojznačný a nedává žádnou odpověď, zda se mu 
jeho teorii podařilo prokázat, nebo zešílel a celá událost byla výplodem jeho 
chorého mozku a ztráty kontroly smyslového vnímání. 

Některé prvky science fiction se uplatňují v povídce "EI origen del 
diluvio" (původ potopy) z části Ens'!Y0" . (Esej ... ), ale dvojznačným 
závěrem patří text rovněž do kategorie "nemožného" a tedy fantastického. 
Text je nositelem typické lugonesovské fascinace esoterickým vysvětlením 
původu světa; prezentace světa před a po potopě mu dovoluje vytvářet čistě 
estetické vědecko-fantastické obrazy. Koneckonců nejde ani o nápodobu 
jisté vodní potopy, ale o potopu bláta a prachu. 

Tato povídka je zajímavá i z hlediska formy. K6nigová ji definuje jako 
přechod mezi esejem a fikcí, což podle jejích slov souvisí s ideologickým a 
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literárním vývojem autora: povídky postrádají profetickou přesvědčivost 
eseje, odehrávají se v rámci spekulativních her a fantastických výmyslů.162 

Všechny vědecké povídky jsou více nebo méně agresivní ve vztahu 
ke společensko-kulturnímu kontextu doby svého vzniku a všechny mají 
jednotnou symbolickou rovinu: obžalobu vědy a vědeckosti světa, varování 
před přílišným zneužíváním vědy i její nedostatečnost při pokusu vysvětlit 
některé jevy. Většina (ne-li všechny) povídek má velice pesimistický závěr, 
který souvisí právě se skrytou kritikou: vědecké povídky končí potrestáním 
vědce za troufalost, s níž chtěl pomocí vědy proniknout do 
neproniknutelných sfér; legendární zakončuje trest či zkáza protagonistů 
protivících se "vyššímu" zákonu, ať už je vyšší sílou kdokoli či cokoli 
(křesťanský bůh, zákon předků, smrt, zásvět1). 

Konigová, která provádí ideovou interpretaci Lugonesových povídek, 
se zaměřuje především na některé legendární povídky. Pokouší se 
interpretovat přítomnou alegorickou rovinu a dešifrovat její ideologické 
implikace.163 V alegorii se podle Němky ukrývá moralizující výstraha, která 
varuje před přílišným využitím vědy, jež končí jejím zneužitím a vede 
k následné mechanizaci společnosti; povídky jsou podle ní namířeny proti 
buržoazní společnosti a industrializujícímu a materialistickému způsobu 
života. Za nejlepší ukázku kritiky a satiry považuje povídku "Los caballos 
de Abdera" (Koně z Abdery): zcivilizování koní má být metaforou 
civilizování průměrných a omezených lidí, kteří se falešně zjemňují a 
připodobňují aristokracii. Tato interpretace bohužel zeslabuje fantastické 
čtení povídky, protože ji posouvá do jiné kategorie - satiry, a znemožňuje 
fantastický fenomén kvaliftkovat jako zásah "jiného". Podle Konigové je za 
groteskní defonnací reality lidí na koně rentgenový snímek lidského 
společenství, ale už neříká, kdo vede v zastoupení boj proti komu -
oligarchie proti buržoazii?, oligarchie proti novým zbohatlíkům, kteří se 
chtějí zmocnit moci? nebo jde o všeobecnou degradaci lidského 
společenství jako takového? Text totiž jednoznačnou odpověď nenabízí, 
jako koneckonců žádné fantastické vyprávění, a tím ukazuje vratkost 
jakékoli násilné ideologické interpretace, která fantastično anuluje. 
Všudypřítomná alegorická rovina fantastické povídky není určena 

k dešifraci. 
Důležitým aspektem Lugonesových povídek je fatalita, neodvolatelnost 

lidského osudu, podle níž se proti protagonistovi vždy obrátí síla, kterou 
odhalil a zneužil. To je Lugonesova odpověď optimismu pozitivismu a 
důvěře v technický pokrok 19. století, která jasně vyjadřuje tehdejší 
převládající modernistický postoj k vědě: Lugones, tak jako Dano a další, 
odmítá slepé adorační přijímání vědeckých doktrín a závěrů, které může mít 
dalekosáhlé následky, a přiklání se k tušení existence mystéria, 
podporovaného esoterismem. Pozitivizmem řízená společnost nejde 

162 K6rug, 1., op. cit., str. 193 
163 lbid, s. 183-192 
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směrem dopředu, ale couvá a je odsouzena k zániku stejně jako město 
v povídce "La lluvia de fuego". Buenos Aires konce 19. století stojí na 
stejné úrovni jako zkažená Sodoma a Gomora. Vedle relativizace 
pozitivistického principu Lugones relativizuje i schopnosti člověka a jeho 
možnosti poznání. Lidské poznání je nesčetněkrát zpochybněno a 
satirizována je antropocentrická představa světa i základní normy a 
institucionalizované předpoklady, na nichž stojí lidská společnost. Vědecky 
orientované povídky s lehce didaktickým nábojem se objevovaly především 
v tisku, který pronikal k širokých vrstvám společnosti, a zviditelnila se tak 
problematika přemíry vědeckosti a relativních postulátů pozitivismu. A být 
vidět znamená mít moc. 

Další soubor povídek, který vychází pod názvem Cuentos fatales, se 
objevil aŽ v roce 1924; dlouhá pauza mezi publikací obou povídkových 
souborů odpovídá období tvůrčí a formální sterility laplatské fantastické 
literatury mezi lety 1910-21. Do povídek tohoto souboru proniká obdobné 
ladění a záliba v mystériu jako v prvním souboru, ale projevuje se v nich 
kromě jiného i výrazná romantizující tendence ve výběru témat a motivů. U 
jednotlivých textů je zarážející jistá stylistická a technická nedokonalost, ale 
ta není zaviněna Lugonesovou ledabylostí nebo tvůrčí únavou, ale 
zvoleným subjektivním tónem, který má přispět k větší důvěryhodnosti 
vyprávěného.l64 Právě subjektivita, individualita a intimnost promluvy jsou 
návratem k romantickému ideálu autora, který se shodou okolností ocitl 
v dehumanizovaném 20. století a reaguje na klima doby a prostředí. 

Lugonesův vědecký a technický skepticismus zde dosahuje vrcholného 
stupně. 

V kompozici se opět objevila intertextualita v propojení zápletky a 
"pokračování" jednoho phběhu ve druhém a stejně tak spojování forem 
eseje a povídky prostřednictvím vkládaných esejistických digresí z oblasti 
teosofie a okultismu, které sice mají za úkol "vysvětlovat" a doplňovat, ale 
naopak činí text hermetickým; Lugones použil i nové prvky jako 
fikcionalizaci autora (v povídkách se objevuje postava Lugonese), 
sebereflexi a autoreferenčnost, citování přátel, které v budoucnu napodobí i 
Borges a Bioy Casares. Lugones dokonce použil i jména a osoby z řad 
svých přátel nebo známé historické osobnosti. Prostřednictvím citování 
přátel a zapojení skutečných osobností do fikce se dostává fikční a skutečný 
svět do stejné roviny a přispívá tak k větší věrohodnosti fikce. 

Tematicky se však poslední povídky vrátily k lugonesovské poetice 
modernismu: silný vliv teosofie, motivy smrti a fatality, jež zasahuje bytosti, 
které se z neznalosti či omylem dostanou do zničujícího střetu s neznámou 
silou. Mezi pěti fantastickými povídkami jsou tři z orientálrubo prostředí: 
"EI vaso de alabastro" (Alabastrová nádoba), "Los ojos de la reina" 
(Královniny oči), "EI pufial" (Dýka). Čtvrtá, ,~gueda" (Agáta), čerpá námět 

164 Cf. Mora Valcárcel, Cannen de: En breve. Estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporáneo, 
Sevilla, Universidad de Sevilla 2000, str. 34 
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z původních lidových pověstí a využívá fantastický topos paktu s ďáblem; 
poslední, s názvem "EI secreto de Don Juan" (Tajemství Dona Juana) 
propojuje nejen různé časové roviny, ale nově i rovinu fikce se skutečností 
v postavě nesmrtelného muže, který tvrdí, že osobně znal Dona Juana. I 
z hlediska stylistiky se Lugones vrací k modernistické rétorice: například 
povídka "Los ojos de la reina" (Královniny oči), publikovaná 1923 
v okamžiku, kdy modernismus je již na ústupu, překvapuje barokností 
obrazů i jazyka a zatížeností historickými a exotickými odkazy. 

V Lugonesové výpravné tvorbě je zcela zřejmé, že nebyl pouze prozaik, 
ale také básník. Básnické výrazy a poetické obrazy obohacují i jeho 
prozaické texty, které zaujmou výraznou poetičností a krásou obrazů, 

metafor a symbolů. Zároveň je však v povídkách přítomen i lehce 
ironizující tón a výsměch estetické tvářnosti modernismu, kterou Lugones 
nazýval "la de1irante pedrería". 

V letech 1925-34 už Lugones nepublikoval žádnou povídku, přestože 
psát nepřestal. Texty z tohoto období, které Barcia shromáždil do souboru 
Cuentos desconoddos (Neznámé povídky), se liší od modernistického rámce, 
kterým se vyznačují Las fuerzas extraiias (podivné síly), tematickou i 
diskursivní jednoduchostí, ale mají stejnou působivost a zneklidňující 

dvojznačnost jako všechny Lugonesovy předchozí povídky, vybroušené a 
plné záblesků "světla" jako bolestiplné drahokamy.165 

165 Mora, G., op. cit., str. 102 
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4.1.2 Horacio Quiroga: onen svět a tento svět 

Horacio Quiroga (1878-1937), jeden z nejvýznamnějších 
hispanoamerických prozaiků, v jehož díle je zcela zřetelně vidět tematický i 
stylistický posun fantastické povídky a působení několika různých 
literárních směrů, zemřel jako osamělý člověk a autor stojící na okraji zájmu 
tehdejších literárních generací. Zemřel, tak jako Lugones, vlastní rukou 
v touze urychlit vysvobození z dlouhodobého utrpení nevyléčitelné nemoci: 
"Samota dokonala své dílo a vede ruku, která pije kyanid. "166 Soumrak jeho 
díla však začal mnohem dříve - již na konci 30. let. 

Přestože se narodil v poslední třetině 19. století a generačně by měl být 
řazen mezi modernisty, jeho přináležitost k modernistům není zcela 
jednoznačná, ani přesná. Svým dílem a především estetickými východisky 
patří Quiroga do období přechodu mezi modernismem a 
postmodernismem; v jeho tvorbě se odrazily všechny literární tendence 
konce 19. století a prvních tří desítek let 20. století: modernismus, 
avantgarda, regionalismus, kreolismus.167 

Quiroga byl jedním z mála tvůrců období doznívání modernismu a 
nástupu avantgardy, kdo dosáhl tak vysoké úrovně a formální dokonalosti 
svých povídek. I Leopoldo Lugones se v období prvních dvou dekád 20. 
století, pokud jde o povídku, odmlčel. Quiroga vyplnil toto vzniklé vakuum 
lépe než se ctí. Z celkové povídkové produkce si podle Rodrígueze 
Monegala dodnes uchovává nedotčenou hodnotu jen asi pětina, tj. asi 50 
povídek, ale tyto povídky jsou dokonalými reprezentanty své formy i 
žánru. 168 

Quiroga se nevěnoval pouze povídkové formě, napsal i několik novel a 
románů, které však zdaleka nedosahovaly takové úrovně jako povídky a 
nebyly příliš vlídně přijaty ani kritikou, ani čtenářskou obcí. Pokud jde o 
povídku, Quirogu lze bez nadsázky označit za renovátora této formy a za 
zakladatele moderní hispanoamerické povídky, který prokázal schopnosti i 
pro kritickou reflexi formálních a estetických postulátů krátké formy. Své 
teoretické závěry shrnul do několika kratších textů, kterými inicioval nové 
směřování povídky a její masivní rozšíření ve 20. století. 

Přestože se Quiroga narodil v Uruguayi, svou vlast na prahu dospělosti 
opustil a strávil dvě třetiny života v Argentině, jejíž občanství přijal v roce 
1903 a kde i zemřel. Proto si někteří kritikové a literární historikové kladou 
otázku, jaká je vlastně jeho národnostní příslušnost.169 Ve skutečnosti však 
Quiroga nebyl ani Uruguayec, ani Argentinec, jeho rodnou zemí byla oblast 

166 Emir Rodrlguez Monegal, Prólogo, H. Quiroga: Cucntos, Ayacucho 1993, str. XI: ,,La soledad 
ha hecho su obra y dirige la mano que bebe cianuro." 
167 Oviedo,]. M., op. cit., str. lS/II1 
168 Rodríguez Monegal, op. cit., str. XXI 
169 Např. Speratti Pmerová a Barrenecheová ho zařazují do své monografie o argentinské 
fantastické literatuře. 
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La Platy, v níž oba státy leží, a byl dokonalým představitelem existující 
kulturní, intelektuální a literární tradice této oblasti. Neustálá a nepřetržitá 
výměna a vzájemnost geografická i kulturní byla charakteristická pro celou 
laplatskou oblast a její projevy lze vystopovat i v dílech jiných autoru jako 
byli Acevedo Díaz aJ avier de Viana.170 

Na formování Quirogova stylu měl vliv především E. A. Poe, jehož byl 
Quiroga nadšeným obdivovatelem a čtenářem. Vedle slavného 
Severoameričana se nechával inspirovat i evropskými vzory (Dostojevským, 
Čechovem, Maupassantem, Kiplingem, Conradem), ale i tvorbou svých 
hispanoamerických současníků. Jedním z nich byl Leopoldo Lugones, 
kterého Quiroga nesmírně obdivoval. A byl to právě Lugones, kdo jako 
první v poněkud vykolejeném a ztraceném mladém modernistovi rozpoznal 
budoucího velkého vypravěče. 

Zpočátku se Quirogova literární činnost vydala na modernistickou a 
dekadentní dráhu, které se nesly v duchu snadno odhalitelné Quirogovy 
inklinace ke schizofrenii a hypersenzibilitě; v prvních textech se také jasně 
odrážela únava bohatého chlapce z malého města, zcela prostého 
kulturního a uměleckého dění. První povídky, které napsal v tomto 
prostředí, vyšly už kolem roku 1899.171 

V roce 1900 podnikl Quiroga vysněný výlet do Mekky modernistů - do 
Paříže, kde se z mladého básru'ka stal bohém, přestože tento pobyt se 
nakonec ukázal spíše jako ekonomické i intelektuální fiasko. Po návratu do 
rodného Montevidea založil literární a intelektuální kroužek Consistorio del 
Gt!)' Saber (Konzistoř rozverného věděru'), jehož bohémský a lehce 
skandální program se manifestoval v první knize veršů a povídek us 
a11'ecifts de coral (Korálové útesy, 1901). Silně dekadentní, erotický obsah a 
obálka s přehnaně anemickou polonahou ženou s kruhy pod očima 

nepochybně zapůsobila jako kámen vhozený do poklidného jezera šosácké 
montevidejské společnosti počátku 20. století. 

V roce 1902 došlo k tragické události, která ovlivnila celý Quirogův 
život: nešťastnou náhodou zabil svého přítele. Skrze tuto neblahou událost 
se v jeho životě ne odvolatelně usadila smrt jako nedílná součást jeho bytí, 
která v něm zůstala přítomná ve všech rovinách a chvílích až do konce. A 
také bolest, která udávala tón celému jeho životu. Po skončení procesu a 
pobytu ve vězení Quiroga odjel do Buenos Aires za provdanou sestrou a 
navždy tak opustil Uruguay. 

Zpočátku se v Argentině věnoval především povídkové tvorbě, v níž 
pracoval s prvkem halucinací jako hlavním kompozičním a narativním 
prostředkem. Právě v tomto období jeho tvorby je čitelný silný vliv Poeův a 
také Maupassantův. V roce 1904 vydal soubor dekadentních povídek Bl 
crimen delotro (Zločin jiného), který se ještě nese v modernistickém duchu a 
volbou prostředků, témat i poetických obrazů odpovídá době svého vzniku. 

170 Oviedo,J.M., op. cit., str. 14/II1 
171 Ibid, str. 15/III 
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o čtyři roky později si vyzkoušel nový žánr: vydal novely Los perseguidos 
(pronásledovaní, 1908) a Historia de un amor turbio (přtběh temné lásky, 
1908), které ale bohužel prokázaly, že nadaný povídkář nemusí být dobrým 
romanopiscem. K povídkám se znovu vrátil v letech 1907-17; většina byla 
publikována napoprvé časopisecky a některé z nich byly zařazeny do knižní 
podoby, která se objevila v roce 1917 pod názvem Cuentos de amor de /ocura y 
de muerte (přtběhy šílenství lásky a smrti) a pomyslně uzavřela první období 
tvorby. Část povídek je už tematicky určována drsnými 
severními provinciemi Argentiny Misiones a Chaco, v části ještě krystalizuje 
poeovský model povídky.172 Ale tady někde vstupuje do tematiky jeho 
povídek téma "země", které jiným způsobem zpracovali i jeho současníci 
J osé de Rivera a Rómulo Gallegos, a s ním spojené velké téma člověka 
osudově spjatého se zeměpisnou šířkou a drceného prostředím. 

Provincii Misiones navštívil poprvé v roce 1903 jako fotograf expedice 
do San Ignacia, k níž se připojil na přímluvu Lugonese, a poznal tam svět 
tvrdé práce a života v prostředí pralesa s jeho neustálou přítomností smrti, 
který byl pro něho stejně přitažlivý jako Paříž. I přesto, že v letech 1905-6 
zkrachovaly jeho plány na pěstování bavlny v této oblasti a on byl nucen se 
vrátit do Buenos Aires, v roce 1910 se do Misiones objevil znovu, koupil 
kousek tamější půdy a usadil se tam. Proč, to lze jen s nejistým výsledkem 
vyčíst z jeho textů - bylo v tom zaujetí a touha po intenzivním životě, 
touha dotknout se podstaty lidství i bytí, touha prožít všechny emoce až na 
hranici poznatelnosti a výdrže. 

Quirogovo pojetí přírody není idealizované, přestože kraj Misiones 
připomínal ráj z Genesis, kde bylo zapotřebí nejprve všechno pojmenovat a 
vymyslet. V jeho ztvárnění prales nabývá téměř kolosálních rozměrů -
apokalyptické deště, jedovatí hadi, dravé šelmy, všudypřítomné vlhko a 
teplo a na každém kroku hrozící smrt. Quiroga si v Misiones jasně 

uvědomil, že člověk a příroda nejsou rovnocenní, a patrně byl tímto 
nevyrovnaným a předem prohraným soubojem hypnoticky přitahován. 

Věčný souboj však nenabírá patetizující dimenze nezničitelnosti lidské síly; 
jeho zajímal především sám proces života v pralese, rvavý boj a zoufalá 
vytrvalost v zápase proti silám, o kterých člověk ví, že ho nakonec porazí. 
Divoká panenská příroda se stala polymorfní formou fata1ity, byla 
nelítostné fátum a setkání s ní v Quirogovi aktivovalo již předtím existující 
vnitřní tlaky. Prales byl vlastně paralelou života člověka, každý špatný krok 
rozpoutával řetěz následků, které neodvratně působily na život člověka, 
měnily ho, ničily, braly. 

Quirogův regionalismus byl otázkou vnitřní, otázkou jeho ducha, nikoli 
vnější, scénickou a náhodnou. Mohl se ponořit do sebe, až do nejhlubších 
vrstev své psychiky, i do nového prostředí. Nehledal kolorit, ale hledal 
vnitřní prostředí, nehledal náměty povídek, ale člověka. Quiroga, vytržený 

172 Rodriguez Monega1, E., op. cit., str. XIII 
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z vlastního prostředí (cítil se "de s terrado " , vyhoštěný", jak říká jeden 
z titulů jeho povídek), našel v Misiones svůj habitat. V podvědomí toužil po 
divokém, intenzivním životě a pozorování života lidí i zvířat v pralese mu 
přinášelo poznatky estetické, ale i etické, aniž ovšem Quirogu vedly k tomu, 
aby vkládal do textů explicitní moralizující rovinu. Prales se pro něj 

postupně stal metaforou existenciálního rozměru lidského života.173 

Na konci první dekády 20. století vstoupil Quiroga do druhého období 
tvorby. Mizí charakteristické rysy modernistické rétoriky a dekadence, 
patrné především v prvním období jeho tvorby, a texty, které napsal na 
konci první a ve druhé dekádě 20. století, začínají fonnovat Quirogův nový 
a efektivní styl. Vládne jim stále větší fonnální, tematická i lexikální 
střídmost a silná realističnost, což platí i pro fantastické povídky. Quirogova 
tvorba spjatá s Misiones tak v důsledku znamenala odvržení 
modernistických i dekadentních východisek prvního období. Proměna 
v Quirogově poetice představovala novum, které ve 30. letech k jeho velké 
škodě a smutku nezaujalo novou nastupující generaci. 

Do tohoto období spadají mnohé dnes dobře známé povídky: ,,La 
insolación" (Úžeh, 1908) "Los cazadores de ratas" (Lovci krys, 1908), 
dramatizující pověru o tom, že zmije se vracejí na místo, kde byl zabit jejich 
druh, aby se pomstily; ,~ la deriva" (po proudu, 1912), ,,EI alambre de 
púa" (Ostnatý drát, 1912); "Los inmigrantes" (Imigranti, 1912); "Yaguaí" 
(1913); "Los mensú" (Mensúové, 1914); "U na bofetada" (Facka, 1916); "La 
gama ciega" (Slepá srna, 1916) a "Peón" (1918). I přes nepopiratelné 
vypravěčské mistrovství a zvládnutí techniky je v nich nicméně ještě 

zřetelný nežádoucí odstup vypravěče, který se jeví jen jako svědek, 

nezúčastněný divák nebo vedlejší postava. Chybí intenzivní osobní 
prožitek, který by textu dodal větší životnost a přesvědčivost. Tomuto 
umění se Quiroga naučil až později. 

V roce 1915 zasáhla do jeho života další tragická událost - sebevražda 
jeho ženy. Pekelné období, kterým v oné době procházel, se pochopitelně 
promído do některých témat a motivů jeho povídkových souborů Cuentos de 
amor de locuray de muerteJ Bl salvqje (Divoch, 1919), Anaconda (1921), které 
jsou z hlediska kategorie, kompozice i tematiky velmi heterogenní směsi. 
Kromě toho napsal i povídky pro děti, které vyšly v roce 1918 pod názvem 
Cuentos de fa selva (pohádky z pralesa). 

Třetí fáze tvorby, která je kritiky považována za nejvýraznější tvůrčí 
období, začíná kolem roku 1918 a končí rokem 1930; období "slávy" trvá 
přibližně do roku 1927.174 Quiroga se v poslední fázi tvorby a aktivní 

173 Milagros Ezquerro navrhuje 5 tematických rubrik uvnitř jeho díla: 1) rozkoše a bolesti lásky; 
2) kletby; 3) boj člověka s přírodou; 4) příběhy o zvířatech; 5) lidé z pralesa. Ezquerro, M.: "Los 
temas y la escritura quiroguianos", in H. Quiroga, Todos /os cuentos, Madrid, Archivos 1993, str. 
1381-2 
174 Quirogův věhlas a umění se dostává i za hranice Argentiny: v roce 1921 vychází anglický 
překlad povídek ve Spojených státech, o šest let později francouzský v Paříži. Mezitím vychází i 
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literární činnosti stal vůdčí osobností, mistrem, kolem něhož se shlukovali 
jiní mistři i mladí žáci. Pravidelně se účastnil Lugonesových debatních 
setkání. Spolupracoval s předními vysoko nákladovými deníky, které 
pravidelně otiskovaly jeho povídky i filmové kritiky.175 Kolem roku 1926 se 
však na literárním poli začal stále výrazněji prosazovat časopis Martín Pierro 
v čele s Giliraldesem a mladým Borgesem, a s nimi přišla nová estetika a 
jiné, moderní požadavky na umění a literární tvorbu a typicky avantgardním 
gestem smetla Quirogovu tvorbu. Sám Borges uvedl na adresu Quirogy 
z dnešní perspektivy zbytečně tvrdý a nespravedlivý komentář: "Psal 
povídky, které už před ním a lépe psali Poe nebo Kipling."176 Mezi příčinami 
zneuznání Quirogova umění nastupující generací stála částečně neznalost 
jeho díla, částečně ironická nesnášenlivost zaviněná i konkurenční 

řevnivostí mezi mladšími autory a Quirogou.177 

Nové literární a estetické směry se prosadily velice brzo: v roce 1926 
vyšly současně Los desterrados (Vyhoštěnci) i Don S egundo S ombra, ale jen 
Giliraldesovo dílo vyhovělo požadavkům umění nové generace, která 
ostentativně ukazovala, že argentinská literatura může být gaučovská a 
literární současně. Naopak Quirogovo dílo, přestože to bylo jeho dílo 
nejlepší a nejzralejší, zůstalo nepovšimnuto, neboť se vyznačovalo jiným, 
střízlivým stylem a nepoetizovanými postavami, a tak si na zasloužené 
uznání muselo počkat několik desítek let. Znovuobjevení Quirogy a jeho 
díla se uskutečnilo až v 50. letech 20. století, kdy nová kritická generace 
iniciovala nové čtení Quirogova díla.178 

Povídky ze souboru Desterrados (Vyhoštěnci) považované za 
nejpropracovanější a nejzralejší povídky Horacia Quirogy se odehrávají 
výhradně v Misiones a vyznačují se jednotnou syntagmatickou strukturOU.179 
Jejich vzájemná propojenost je velmi těsná, v intertextu jedné jsou ukryty 
postavy, motivace jejich jednání i pointy dalších povídek, k úplnému 
porozumění jedné je proto nejednou třeba přečíst nejprve jiný text. Touto 
silnou intertextualitou připomínají Quirogovy povídky poslední období 
tvorby Leopolda Lugonese, jehož vyprávění jsou vystavěna na stejném 
pnnclpu. 

Kromě quirogovských tradičních motivů a tematických prvků, 

charakteristických postav antihrdinů, kteří nakonec nevyhnutelně podléhají 
nerovnému boji s přírodou, v povídkách z tohoto souboru krystalizuje a 

soubor povídek s titulem La ga//ina dego/lada ve Španělsku. Cf. J. M. de Oviedo, op. cit., str. 
20;III 
175 Byly to například La Nación, Carasy Caretas, Frqy Mocho, La Novela Semana/, B/ Hogar,Atlántida. 
Dámaso Martínez, Carlos: "Horacio Quiroga: la industria editorial, el cine y sus relatos 
fantásticos, in H. Quiroga, Todos /os cuentos, cit. vyd., str. 1294 
176 Rodríguez Monegal, E., op. cit., str. XN: "Escribió los cuentos que ya habían escrito mejor 
Poe o Kipling." 
177 Dámaso Martínez, c., op. cit., str. 1293 
178 Mora Valcárcel, C. de, op. cit., str. 53 
179 Ibid, str. 57 
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prýští zvláštní něha. Je v nich celé Quirogovo nitro, nitro člověka, který se 
konečně naučil osvobodit v sobě tragiku i hrůzu a následně je s odstupem 
literárně zpracovat. Umění narativní techniky a kompozice stojí na zásadě 
smrti a vzkříšení emoce, které Quiroga doporučuje v souhrnu pravidel pro 
tvůrce povídky Decálogo del peifecto cuentista (Desatero dokonalého povídkáře, 
1925). Hlavním znakem mistrovství povídky je podle Quirogy objektivita 
autora ve smyslu absolutní vlády nad materiálem, třebaže jde o autora, který 
trpěl a emoce prožíval: "Nepiš, ovládá-li tě emoce. Nech ji zemřít a poté ji 
znovu oživ. Pokud jsi schopen ji opět prožít takovou, jaká byla, došel si 
v umění do poloviny cesty. "180 

Sám této objektivity dosáhl až po těžkých zkouškách a neúspěšných 
pokusech, když konečně vybičovaný subjektivismus modernistických próz 
ovládl, ačkoli jeho vlastní vášnivý charakter se ho zdál předurčit 

k pokračování v egocentrickému postoji prvotiny Los a"ecifis de coral 
(Korálové útesy). Vliv modernismu nebyl v žádném případě krokem 
špatným směrem, přestože Quirogova modernistická próza je přetížená 
jeho rétorickým a poetickým kánonem. Modernistické období bylo 
veledůležitým obdobím formování a zrání: povídky druhého a třetího 

období jsou sice mnohem prostší ve výběru hrůzných prvků a krutých scén, 
ale dokážou otřást čtenářem mnohem silněji a mnohem lépe vyprovokují 
chtěné, hledané vnitřní dojetí či hnutí. 

V roce 1935 vychází poslední povídkový soubor Más AlJá (Onen svět). 
I tyto povídky jsou různorodé z hlediska kategorie, tematiky i prostředí. 
Pozoruhodné jsou však povídky "EI hijo" (Syn, 1928) či "Desierto" 
(pustina, 1923), které zpracovávají vztah rodičů a dětí, nejsou 
autobiografické, ale je v nich zpracován strach Quirogy-otce ze smrti dětí, 
který mohl prožít, tedy obyčejné a skutečné pocity a strachy člověka, které 
Quiroga dokázal mistrovsky přetvořit v literární materiál, třebaže tyto 
povídky mohou působit poněkud sentimentálně. 

Při četbě Quirogových povídek může čtenář nabýt dojmu, že povídky 
se vyznačují velmi vysokým stupněm krutosti, některé jsou dokonce 
výjimečně kruté Gako například povídka "La gallina degollada"/Podříznutá 
slepice), a že v nich nalézá jistou bezcitnosti autora vůči hrdinům a převahu 
přírody. Podle Rodrígueze Monegala je to však špatná perspektiva: "Jako 
objektivní umělec, kterým se dokázal stát, Quiroga dal vztahu lidí a přírody 
jeho přesný americký rozměr. Bez romantizování, bez přemíry krutosti, než 
jaká byla nezbytně nutná, prověřil panenskou sílu tropů a zoufalou porážku 
člověka v nelidském prostředí. To však neznamená, že nebyl schopen 
soucitu k tomuto člověku, kterého pravda jeho umění ztvárňovala ubitého 
vyššími silami a schopného dosáhnout pouze nejistých vítězství. Úzkost, 
kterou přirozeně šíří jeho pnběhy, by nebyla tak pravdivá a jeho 

180 Quiroga, Horacio: Decálogo de peifecto cucntista, Guen/os, Venezuela, Ayacucho 1993, str. 308: 
"N o escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala moru, y evócala luego. Si eres capaz 
entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino." 
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! jasnozřivost tak tragická, kdyby sám Quiroga nemohl zažít - ať už částečně 

nebo symbolicky - ty strašné, patetické podmínky, jež jeho povídky 
popisují. "181 Krutost, jakou Quiroga ukazuje, je součástí pralesní skutečnosti 
i života člověka. Krutost zvířecí říše stojí v kontrastu s krutostí lidí, která 
vedle krutosti osudu náhle dosahuje monstrózních hodnot. Rodríguez 
Monegal objevuje u Quirogy také specifickou něhu jak k lidem, hlavním 
hrdinům jeho próz, tak ke zvířatŮln.182 Quiroga se netyčí nad postavami lidí 
a zvířat jako nelítostný demiurg Gako například Borges), ale jako přítel, 
společník, komplic. 

Těžko bychom Quirogu označili za autora literatury sociální obžaloby, 
přestože se témata vykořisťování peónů, bídného živoření i ponižujících 
životních i pracovních podmínek v jeho povídkách objevují velmi často, ale 
nelze zredukovat a zjednodušit Quirogovy phběhy na sociokritický zápal, 
přikrášlování postav, ani na patetizování existenciálního boje těchto lidí. 
Sociální kritika je přítomná téměř ve všech povídkách z pralesa, protože 
Quiroga mezi těmito lidmi žil a věděl, jak bídný život vedou, ale je nepřímá 
a nestojí v centru dění phběhů, ani neurčuje charakter Quirogových próz. 

Zvláštní je charakter některých povídek, v nichž jsou protagonisty či 
svědky událostí zvířata a neosobní vypravěč jako by zaujímal jejich úhel 
pohledu.183 Z této neobvyklé perspektivy je viděno psychologické drama 
lidských bytostí, podtrhující nekompatibilitu dvou biologických řádů, které 
obývají prales, i instinkt zvířat vyciťujících přítomnost či blízkost smrti či 
existenci zákonitostí řádu nebo koloběhu lidem neznámého či 

nepochopitelného. 
Veškerá Quirogova povídková tvorba, především druhého a třetího 

období, se vyznačuje ekonomií fabule i narativních technik, jako by osud, 
určující život protagonistů a vedoucí přesně k jeho konci, zasahoval i do 
mechaniky povídky, do narativní linie a diskurzu postav, kde není ani jedno 
zbytečné slovo, věta, sekvence. Pohyb povídky připomíná svou dokonalostí 
hodinový strojek. Fabule není z hlediska tematického nijak originální, 
zápletky jsou většinou jednoduché až banální, dokonce i ve fantastičnu 
klasického střihu, narace se obejde bez vedlejších dějů a digresí. Vše se 
pohybuje v rovině klasické narativní techniky a tradičních forem, 
neobjevuje se žádné novátorství nových směrů. 

181 Rodriguez Monegal, E., op. cit., str. XXII: "Como artista objetivo que supo llegar a ser en su 
madurez, Quiroga dio la relación entre el hombre y la naturaleza en sus exactos ténninos 
americanos. Sin romanticismos, sin más crueldad de la inevitable, registró la casta fuerza del 
trópico y la desesperada derrota del hombre en un medio sobrehumano. Esto no implica que no 
fuera capaz de sentir compasión por ese mismo hombre que la verdad de su arte le hada 
presentar anonadado por fuerzas superiores, sólo capaz de precarias victorias. ( ... ) La angustia 
que difunden natura1mente sus narraciones no sem tan verdadera, su lucidez tan trágica, si el 
propio Quiroga no hubiera sido capaz de vivir - así sea en forma parcial o simbólica - las 
atroces, las patéticas circunstancias que sus cuentos describen." 
182 Ibid, str. XVIII 
183 Ezquero (1993: 1385), totéž Oviedo (2001:22) 
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Popisy prostředí i postav jsou nezdobné, krátké a střízlivé, výhradně 

účelové a velice funkční; popisy prostředí doplňují charakter člověka, 
oznamují či přecházejí dramatickým událostem. Pozoruhodné je jednak 
přizpůsobení různorodých prvků - námětu, prostoru, času, narativních 
technik, i symbolismus jednotlivých situací, dodávající příběhu další, 
transcendentní dimenzi. Právě ona střídmost a intenzita ho řadí 

k významným spolutvůrcům některých technických parametrů moderní 
povídky. 

Pokud jde o stylistiku a lexikální stánku jeho tvorby, z různých stran 
zazněla negativní hodnocení Quirogovy jazykové a stylistické zvláštnosti. 
Guillermo de Torre se domníval, že Quiroga "ve skutečnosti necítil 
idiomatickou látku, nebral nejmenší ohledy na verbální čistotu. "184 Proti 
tomuto názoru se však ostře postavil Rodríguez Monegala, podle jehož slov 
"tato slova [proti jejichž použití protestoval Guillermo de Torre] vypovídají 
nikoli o opovržení idiomatickou látkou, jak se domníval španělský kritik, ale 
o odlišné koncepci jazyka. "185 Své tvrzení zesiluje dalším argumentem: 
poukazuje na Quirogovo úsilí o technickou dokonalost povídky, které 
dokládají Quirogovy teoretické eseje, a mimo jiné zdůrazňuje, že Quiroga 
své texty "leštil" a často je přepisoval, takže dnes existuje více verzí jedné 
povídky, přinášející mnohé zajímavé informace o autorovi i o textech. 

Důležitou součástí Quirogovy tvorby jsou již zmiňované teoretické 
úvahy o literatuře a estetice. Základní pravidla tematické i formální výstavby 
a kompoziční a narativní postupy povídky shrnul v několika menších 
esejích: Decálogo del peifecto cuentista (1925), BI manual del peifecto cuentista 
(příručka dokonalého povídkáře) a Los tmcs del peifecto cuenlÍsta (Triky 
dokonalého povídkáře). Některé body Desatera vypovídají o Quirogově úsilí 
o prostotu a intenzitu věty bez zdobnosti a zbytečných adjektiv, o sevřenou 
kompozici a pevnou narativní strukturu, jejíž svalstvo se efektivně a rychle 
pohybuje vpřed. Zásadní vlastností dobré povídky byla funkčnost všech 
částí a jejich těsná propojenost, kterou musí dobrý povídkář umět nalézt či 
uvidět již od počátku: "Nezačínej, aniž od první stánky víš, kam jdeš."186 
Téměř totožné znění požadavků na formu povídky najdeme o pár desítek 
let později u jiného velkého povídkáře, Julia Cortázar. Podle Cortázara se 
povídka vyznačuje třemi základními rysy: výjimečnou sevřeností, napětím a 
smyslem, nikoli výjimečností tematickou, ani hledáním zvláštního přtběhu, 
což tvrdil i Quiroga. Většina těchto teoretických úvah vznikla až v poslední 
dekádě Quirogova života a představovala vlastně resumé jeho dlouholeté 
praxe povídkáře, což mělo nepoměrně větší váhu, než kdyby byl pouhým 

184 Rodriguez Monega~ E., op. cit., str. XXXIV "En rigor no sentía la materia idiomática, no 
tenía el menor escrúpulo de pureza verbal." 
185 Idem: "Estas palabras apuntan no a un desprecio de la materia idiomática, como creyó el 
crítico espafio~ sino a un concepto distinto del idioma." 
186 Quiroga, H.: Decálogo ... , cit. vyd., str. 307: "No empieces a escribir sin saber desde la primera 
página adónde vas." 

92 



r 
I 
I teoretikem. Autoreflexivní rovina mnoha textů, schopnost proniknout do 

vnitřních mechanismů povídkové formy a navrhnout a uvést do praxe 
efektivní formální postupy dokazují, že on sám "řemeslo" povídkáře 

ovládal lépe než dobře 
Za podivuhodný rys Quirogovy tvorby může být považován 

humoristický tón, který se překvapivě často objevuje v kombinaci s hrůzou 
a krutostí, na něž volně přechází. Tak je tomu například v povídce "Pálenka 
z pomerančů", která začíná zdánlivě bezstarostně a s humornou nadsázkou, 
ale závěr vrcholí v hrůzné scéně, v níž se odkrývá celá tragika osudů lidí z 
pralesa. Quirogův humor byl kombinací děsu a makabrózního šklebu, byl 
záchranou a také dalším dokladem objektivismu Quirogova umění. 

Zaměřím-li se na Quirogovu fantastickou tvorbu, je třeba uvést, že jeho 
fantastické povídky nejsou spjaty s žádným časově ohraničeným obdobím, 
ale jednotlivé fantastické phběhy jsou rozptýleny napříč celou jeho tvorbou. 
Objevují se zcela přirozeně vedle realistických vyprávění ve všech 
povídkových souborech, od prvru'ho A"ecifes de coral (Korálové útesy) až do 
posledního Más Allá (Onen svět), výjimkou je pouze soubor Deste"ados 
(Vyhoštěnci). 

Fantastično, projekce "jiného", má podobu nepřátelské negativní síly, 
která proniká do prostoru každodennosti. Na způsob ztvárnění fantastična 
měl u Quirogy nesmírný vliv E. A. Poe. Silná inspirace dílem tohoto 
geniálního povídkáře sváděla některé kritiky k názoru, že Quiroga byl 
celoživotním Poeovým následovníkem. Pro Quirogu byl Poe mistrem 
techniky i zdrojem podnětů, čemuž odpovídá i volba témat, motivů a 
fantastických prostředků prvního období tvorby. Nicméně už ve druhém 
období je v povídkách přítomen jen a jen Quiroga, který s různými 
drobnými obměnami v obohacené tematické základně a inovovanými 
narativními principy šel ve stopách hispanoamerické fantastické literatury, 
jejíž podobu předtím vytyčili Holmberg a Lugones. 

Fantastická vyprávění prvních souborů A"ecifes de coral a El crimen de 
otro, jakož i dílčí vyprávění, která nebyla nikdy zařazena do souborů (např. 
"Para una noche de insomnio"/Na jednu bezesnou noc (1899)), důsledně 
zachovávají rysy modernistického kánonu a dekadentních východisek: 
postavy phběhů trpí abulií a absencí citovosti, jejich únava životem a lidmi 
je skoro hmatatelně lepkavá. Phběhy jsou často zakončeny překvapivým až 
šokujícím závěrem, krvavým, hrůzným, typicky poeovským zakončením, 
jaké patřilo k tematicky a stylově podobné formě - románu na pokračování, 
folletínu. Tyto Quirogovy hororové, krvavé a silně morbidní povídky, 
pohrávající si s hrůzostrašnými prvky, smrtí a všemi patologickými rysy 
duše člověka, měly exorcizační účinek a byly formou osvobození se od jeho 
nočních i denních můr; ne náhodou pochází většina povídek z jeho vlastní 
zkušenosti nebo se odehrávají v prostředí, kde strávil větší část života; toto 
úzké spojení přispívá k mocnému ukotvení do reality, respektive k její 
objektivizaci. 
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V roce 1917 vychází soubor Cuentos de amor ... (přtběhy šílenství ... ,) 

který nenápadně ohlašuje pozvolnou proměnu konceptu fantastična a 
estetických východisek. V prvních textech se Quiroga vyčerpával ve 
vyvolání hrůzy, morbidnosti a abnormality, jejichž předobrazem mu byl 
Poe, ale v těchto povídkách, z nichž nejranější jsou ,,Almohadón de 
plumas" (péřový polštář, 1907) a "La gallina degollada" (podříznutá slepice, 
1909), se od morbidních obrazů odpoutává. Ve fantastických textech 
vznikajících v tomto období Quiroga dostatečně prokázal, že už umí lépe 
pracovat s hrůzou a strachem a také že si je vědom toho, že k dosažení 
hrůzostrašného efektu nepotřebuje pojmenovat odpudivost a hrůznost 
přímo, ale jen v subtilních náznacích. Fantastično je skryto do náznaků a 
dvojznačných stop, které v závěru gradují v překvapivém a často ještě 

hrůzyplném závěru. Takový závěr má povídka "Podříznuná slepice", která 
vyvolává mrazení brutalitou a krutostí závěrečné sekvence, nebo povídka 
"Péřový polštář". Ale i přes zřejmý posun k jednoduchosti a efektivnějšímu 
ovládání nástrojů a prostředků fantastična i vytvoření působivé fantastické 
atmosféry vykazují některé povídky stále ještě jistý stupeň modernistické 
dekorativnosti. 

V průběhu druhého období, v němž vznikají také povídky ze souboru 
Cuentos de amor ... , se v Quirogově tvorbě jasněji než u kteréhokoli z jeho 
současníků či předchůdců profiluje nová konfigurace fantastična, přtbuzná 
s moderním konceptem fantastična, vyznačující se asimilací fantastična a 
ireálna každodenností. V těchto raných textech Quiroga vytyčil nový směr 
fantastické literatury v Hispanoamerice a ukázal nové prostředky a 
zpracování klasické tematiky. V jeho konceptu fantastična se fantazie spájí 
s realitou, sen se skutečností, šílenství s pravdou. Právě díky Quirogovi se 
tento princip zabydlel v hispanoamerické fantastické literatuře. Fantastično 
už nestojí na znejistění empirické reality, ale autor vytváří svět, který je 
jakýmsi jejím rozšířením uvnitř fiktivního světa, aniž problematizuje 
objektivní pravost reality. Fantastično je situováno do nového prostředí, do 
zvláštní, skryté vrstvy reality, která je součástí každodennosti: "Skutečné a 
neskutečné se proplétají tak dokonale, že je nemožné objevit mezi nimi 
trhlinu a my nakonec cítíme, že fantastično může být dalším prvkem 
skutečnosti."187 Quiroga operuje za hranicí poznání, kdesi v "onom světě", 
do něhož může vstoupit jen málokdo. 

Vzhledem k tomu, že Quiroga vychází z každodennosti, fabule přtběhů 
jsou prosté až triviální, ale v jejich obyčejnosti se může náhle objevit 
fantastično; realita je kontaminována halucinací, snem, šílenstvím, a tvář 
všední známé reality se mění. Pojetí fantastična už, na rozdíl od prvních 
fantastických textů, nevyvolává hrůzu a odpor, ale spíš úzkost spojenou 
s existenciální nejistotou. Prostřednictvím fantastična vyplouvají na povrch 

187 Battenechea, A. M., E.S. Speratti Pmero, op. cit., str. 22: ,,Lo real y 10 irreal se traban 
perfectamente, no es posíble descubrir la fisura entre ambos y llegamos a sentir que 10 fantástico 
puede ser un elemento más de la realídad." 
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I ftlozofické a metafyzické dohady a palčivé otázky o životě, smrti a hranicích 

mezi nimi. U některých povídek se fantastično úzce pojí s mystickou či 
spirituální transcedencí. Quirogovy fantastické metafory dokonale 
vyjadřovaly jeho postoj ke světu, způsob cítění tohoto světa a jeho duševní 
úsilí přeložit tento obraz do slova. Zum Felde se domnívá, že podobně jako 
v případě Poea nejde Quirogovi o vyprávění phběhu, ale o vytvoření 

atmosféry záhady, o úsilí naznačit to, co nemůže být přímo vysloveno 
jednak pro svou záhadnou podstatu a jednak proto, že by tím ztratilo své 
kouzlol88; Quiroga nikdy nevysvětluje psychologické rozpoložení postav, ani 
podstatu záhad, tím by je zničil. 

V tvorbě Horacia Quirogy je možné vyznačit tři tematické dominanty, 
které se dokonce dostaly do názvu jednoho z povídkových souboru: láska, 
šílenství, smrt. Určovaly nejen hlavní tématické okruhy děl, ale měly také ve 
fantastických povídkách funkci prostředků podílejících se v nějaké podobě 
na vzniku fantastického jevu 

Šílenství nebylo pro Quirogu pouze literárním tématem vyrustajícím 
z obecného intelektuálního klimatu a tematických tendencí oné doby, 
naopak šílenství ho celý život pronásledovalo, znal ho osobně, bylo součástí 
intimního prostředí jeho života. Vedle osobních prožitků a neblahých 
životních zkušeností jeho nejbližších rodinných příslušníků byl Quiroga 
také vášnivým čtenářem vědeckých studií z oboru psychiatrie, psychologie i 
psychopatologie; jeho touha po poznání a nabytí vědomostí ho mnohokrát 
zavedla i do ústavů pro duševně choré, samozřejmě nikoli v roli pacienta, 
ale jako zvenčí příchozího badatele.189 Dokonce je velmi pravděpodobné, že 
byl Quiroga podrobněji obeznámen se závěry Freudových teorií, obzvlášť 
z oblasti psychoanalýzy. Freud napsal své nejvýznamnější texty v první 
dekádě 20. století a už v letech 1922-1923 byly jeho spisy přeloženy do 
španělštiny.t90 Z těchto zdrojů mohl Quiroga načerpat inspirace mnohem 
víc než z krásné literatury. Fantastično mu umožňovalo říci, co by jinak 
uráželo všeobecně převládající morální zásady a konvence. 

Vědecké výzkumy a objevy společenských i exaktních vědních oboru 
byly pro Quirogu stálým inspirativním stimulem, podobně jako jím byl 
magický a pověrečný svět pralesa a jeho obyvatel. Znalosti z vědeckých 
studií se promítly do mnoha textů: mezi nejreprezentativnější patří např. 
"EI crimen de otro" (Zločin toho druhého), ,,Almohadón de plumas" 
(péřový polštář), "La meningitis y su sombra" (Meningitida a její stín), 
Tacuara-Mansión, či ,,Las rayas"l91, "EI conductor del rápido" 

188 Alberto Zum Felde: lndice cri/ico de la i/era/ura hispanoamericana, México, Guaranía 1959, str. 408 
189 Cf. Sarlo, Beatriz: ,,Horacio Quiroga y la lůpótesis técnico-científica", in H. Quiroga: Todos /os 
men/os, cit. vyd., str. 1287 
190 Cf. Puccini, Dario: "Horacio Quiroga y la ciencia", H. Quiroga: Todos /os men/os, cit. vyd., str. 
1342 
191 Tento titul je do češtiny nepřeložitelný, pokud chceme zachovat jeho významovou 
dvojznačnost la raya ve španělštině znamená čára, linka (protagonisté jsou posedlí všemi linkami 
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(Strojvedoucí). Ve vědě však, stejně jako Lugones a další modernisté, hledal 
především ty aspekty, které v ní byly tajemné, záhadné, všechno to, co 
přesahovalo její hranice, ale bylo vidět skrze její okna. Ale vědecká 
zvídavost a vlastní vědecké pokusy nikdy neutlumily silnou imaginaci, 
fantazii a prosazování záhady přítomné v životě člověka; spojením 
vědeckých poznatků s narativní originalitou a jiskrnou imaginací vytvořil 
řadu pozoruhodných textů. 

Jako literární téma a hlavní strukturující prvek fantastična se šílenství a 
jiné abnormální duševní stavy v nejrůznějších podobách, jako jsou 
například rozdvojení osobnosti, somnambulismus, obsedantní chování, 
halucinace způsobené vlivem drog či alkoholu nebo duševním vyšinutím, 
delirium tremens či snové vize, objevují od prvních textů. Těmito 

prostředky obohacoval tvář reality a současně znejisťoval její kontury, čímž 
vytvářel dokonalou fantastickou ambivalenci. 

Motiv dvojníka, který obvykle vyjadřoval rozdvojení osobnosti, 
ztvárňoval jako tragickou a konfliktní disociaci osobnosti a vyjádření 

"jiného", přítomného v Já. Možný střet Já a Druhého vychází z představy, 
že každý člověk je uvnitř dvojí, že jeho povaha má dvojí tvář. Dvojník či 
Druhý proniká do prostoru Já za účelem ho zcela pohltit a zničit. 

V některých povídkách se motiv dvojníka spojuje s dalšími prostředky: 
například v povídce ,,La insolación" (Úžeh) jsou propojeny prostředky 
dvojníka a přízraku. Přízrak Mr. Jonese, který ohlašuje jeho smrt, je jeho 
dvojníkem. 

Vedle prvku šílenství a dalších duševních poruch se od počátku 
uplatňuje také druhé dominantní téma - smrt, která Quirogovu tvorbu 
zcela vyplňovala. Podobně jako u tématu šílenství pro něj smrt 
představovala víc než jen literární téma; smrt, která traumaticky 
poznamenala jeho vlastní život tolikrát, že je to přinejmenším 

znepokojující, se stala obsesí: smrt vlastruno otce, který se náhodou zastřelil 
před ročním synem a ženou při čištění zbraně, smrt dvou sourozenců, 
sebevražda otčíma, smrt přítele, jíž zavinil, sebevražda první ženy a nakonec 
vlastní sebevražda, k níž celý život podvědomě směřoval. 

Smrt jakožto vyjádření "jiného", které vstupuje do známé a bezpečné 
reality, má jako prostředek fantastična mnoho podob: může ji zastupovat 
motiv přízraku nebo ztvárnění života po smrti; může mít podobu 
předtuchy smrti, jindy se v phběhu náhle vydouvá zvláštní neviditelný 
prostor konotující prostor zásvětí jako další nedílnou vrstvu reality a 
naznačující paralelní existenci živých a "jiného", zastoupeného smrtí; další 
možnou variantou je záhadná smrt zdánlivě bez příčiny, která jako "jiná" 
síla zasahuje do života postav, a v neposlední řadě i podivná fatalita smrti, 
naplňující se bez i po mnoha varováních. Smrt v Quirogově podání vyznívá 
různě: může být patetická, absurdní, strašlivá, smutná, zbytečná, přibližující 

a čárami; stále linkují nějaký kus papíru), ale také je to název pro rejnoka, v kterého se oba 
protagonisté nakonec "promění". 
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se s mnoha důkazy o své blízkosti. Smrt je však vždy všudypřítomná, je ve 
městě, je v pralese, kde ještě naléhavěji dotírá do vědomí člověka. 
V povídkách situovaných do pralesa hraje hlavní roli. Existenciální 
soupeření znovuzrození a smrti a její převahy je v centru Quirogovy 
tvorby.t92 

Zajímavou je z hlediska užití prostředku smrti a hrůzostrašných a 
morbidních motivů povídka "Para una noche de insomnio" (Na jednu 
bezesnou noc) z prvního období tvorby.193 Jde o phběh jedné mlhavé, 
chladné noci, v níž skupinka přátel musí převézt tělo jejich přítele, který 
spáchal sebevraždu, k němu domů a bdít u nebožtíka až do rána. Celková 
atmosféra phběhu, včetně efektního uplatnění scénických rekvizit starého 
domu, temné noci, plameny svíček nejasně osvětlených místností a hlavně 
mrtvoly, navazuje na tradici hrůzostrašných phběhů, s níž harmonuje i 
překvapivé a hororové vyústění. Vypravěč-přímý účastník převozu i 
následného bdění sugestivně popisuje chování mrtvého, který celou noc 
"pozoruje" své přátele a "ožívá": "Desde ellugar en que nos mcontrábamos, el 
muerto nos miraba. S us ojos parecían agrandados, opacos, terriblemente fijos. La 
fatalidad nos llevaba bajo sus miradas, sin darnos cumta, como unidos a fa muerte, al 
muerto que no quena df!jarnos. Cl ( ••• J " ... Ie veíamos bim, levantando el busto con los 
algodones esponjados, horriblemente lívido, mirándonos fijamente y se enderezaba poco a 
poco, apqyándose en los bordes de fa caja ... Cl (905) Když se konečně vypravěč 
vrátí domů, najde nebožtíka spolu s ostatními přáteli ležet ve své posteli -
mrtvé. 

Způsob, jakým Quiroga vytváří obrazy "živého" mrtvého, stojí na 
subverzi znamének živý/mrtvý, realita/halucinace/abnormální jev. Také 
popis průběhu převozu mrtvého se nevyhýbá hrůznosti: "La noche venía 
encima; y por fa portei!'efa mal ceTTada caía un no de sangre que marcaba en rojo 
nuestra marcha. "(905) Oživování mrtvého, kletba nebožtíka a naplnění 

pomsty ze záhrobí dávají zřetelně najevo svou příslušnost k tradičnímu 
konceptu fantastična. 

Poměrně klasické zpracování posmrtného života a zásahu mrtvých do 
reality živých jako prostředku fantastična nacházíme v povídce "EI 
l1amado" (Výzva) ze souboru Más AIJá (Onen svět). Mladá žena je po smrti 
manžela pronásledována hlasem, který se ozývá v domě a oznamuje, že její 
malá dcerka brzy zemře. Mladá žena odstraní všechny nebezpečné 
předměty a hlídá děcko jako oko v hlavě. Ale v nestřeženém okamžiku 
holčička náhodou najde otcův ukrytý revolver a nešťastnou náhodou se 
zastřelí. Lékaři, který se po tragédii vyptává mladé ženy na onen hlas, jenž 
slýchala, žena řekne, že to byl hlas jejího manžela. Ambivalentní charakter 
jevů je zachován i po zakončení phběhu. Šlo o sluchové halucinace ženy, 

192 Cf. Oviedo,J.M., op. cit., str. 16/III 
193 Povídka vyšla pouze časopisecky v Revista del Salto 6. listopadu 1899, nikdy nebyla součástí 
nějakého souboru povídek. Všechny citace v této práci jsou z vydání Quirogových povídek Todos 
los cucntos, Archivos 1993 
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jejíž psychický stav byl narušen smrtí muže, nebo je třeba přijmout její 
vyprávění jako věrohodné a přistoupit na to, že "onen" svět a tato realita 
jsou propojeny a že mrtvý skutečně o nebezpečí hrozící děcku věděl a 
varoval svou ženu? Odpověď text nedává ani na jednu otázku a do puntíku 
naplňuje model fantastické dvojznačnosti spočívající na konfliktní 
koexistenci dvou stejně platných řádů. 

Další variantou, jejíž hlavním strukturujícím prvkem je smrt a s ní 
související předtucha smrti a existence přízraku, je povídka "El hijo" (Syn). 
Přtběh je prostý: třináctiletý hoch si vyjde na lov, ale nevrátí se ve 
smluvenou dobu. Jeho otec, kterého pronásleduje svíravý neklid, strach o 
syna a jakási temná předtucha, se nakonec vypraví ho hledat. Když ho 
konečně potká, je šťastný, objímá syna, který mu vysvětluje, že se zabral do 
lovu a neuvědomil si, že už je tak pozdě. Odcházejí společně domů, otec 
s paží položenou na chlapcova ramena. Závěr povídky zní takto: "Usmívá se 
pomysl,rym štěstím ... Proto~ otec jde sám. Nikoho nepotkal a jeho paže se opírá do 
prázdnoty. Za ním, u kůlu, s nohama zaplete,ryma nahoře v ostnatÝch drátech, le~ na 
slunci jeho milova,ry {)In, mrttj od deseti hodin ráno. '~94 Čím bylo setkání? 
Pomatením smyslů, zbožným přáním, fantastickým zjevením přízraku? 

Patrně by bylo možné říci, že "přízrak" syna byl pouze výsledkem náhle 
propuknuvšího šílenství, způsobného bolestí a úzkostí otce. Navíc se 
v přtběhu dozvídáme, že otec trpí "špatným zrakem a halucinacemi". Ale 
v průběhu textu se několikrát jako osudový refrén objeví explicitní a 
pravdivá jistota, že syn zemřel a jak se to opravdu stalo: " ... nikdo nepřiJel 
průsmykem, alry mu oznámi~ že při Přelézání ohracfy ... velké neštěstí ... '~. ,Jeho {)In 
i!mře~ kcfyžpřelézal ... u (265) Jak to mohl vědět? Předtucha smrti, podivná 
znalost podrobností nehody, synův přízrak i nejednoznačnost diskurzu řadí 
tuto povídku k textům, jež splňují základní rysy moderního konceptu 
fantastična. Bohužel závěrečnou sekvencí, kde vypravěč osvětluje, že 
chlapec zemřel už v deset hodin ráno a že otec se usmívá, protože zešílel, 
narušuje fantastickou dvojznačnost, kterou si text po celou dobu udržoval, 
a tím povídku poněkud vyděluje z fantastického rámce. Považuji použitý 
závěr za nešťastný, protože stírá původní dokonalý fantastický dojem. Jiné 
užití prvku dvojznačné přítomnosti smrti v prostředí každodennosti nabízí 
povídka ,,Almohadón de plumas" (péřový polštář), jejímuž podrobnému 
rozboru se věnuji v následující kapitole. Ale už teď mohu říci, že na rozdíl 
od povídky ,,Almohadón de plumas", kde "racionální" vysvětlení jevu 
naopak zesílí fantastickou atmosféru celého přtběhu, má v povídce "EI 
hijo" (Syn) zcela opačný efekt. 

Pozornost přitahuje quirogovské pojetí třetího velkého tématu - lásky. 
Láska se vyznačuje specifickými znaky, jež se v Quirogově poetice 
zachovaly po celou dobu -láska s prvky morbidnosti, s náznaky nekrofilie 

194 Quiroga, H.: "Syn", Návrat anakomfy, Praha, Odeon 1978, str. 266. Přestože jsem při rozboru 
vycházela z originální verze povídky, pro demonstraci v této práci jsem použila překlad J. 
Rausche. Všechny další citace budou z tohoto vydání. 
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I a fetišismu, se zálibou ve zvrhlých, zkažených dívkách nebo amorálních 

ženách. Láska je vždy poznamenána fatalitou, je vášnivá, drásavá až 
bolestivá, pohlcující, ale i skrytě perverzní a podivně sexuálně vypjatá, a 
nevyhnutelně ničivá a spějící ke smrti. 195 Quirogova podoba lásky se 
utvářela v souladu s obecně přijatým ztvárňováním tématu, v němž se 
v literatuře počátku 20. století hojně uplatňovaly aluze na nejrůznější 
pikantní a morbidní libůstky a skryté erotické perverze, jak dokládají i díla 
dalších autoru, především pak autoru dekadentní povídky. 

Běs žárlivosti v podobě chorobné až patologické, touha po dominanci 
muže a úplném ovládnutí ženy, fyzická potřeba podvolení se ženy, která 
nesmí mít minulost a v jejímž životě a srdci může figurovat jen jediný muž, 
jsou základní parametry modelu milostného vztahu, který se opakuje v jeho 
textech. Tyto vztahy jsou pozoruhodně zpracovány v povídce "Gallina 
degollada" (podříznutá slepice), kde kromě prvku hrůzostrašna (v závěru je 
zavražděno dítě, brutalita a krutost, i krvavost scény je hrůzná, odpudivá, 
vyvolávající husí kůži) je dokonale zmapován partnerský či manželský vztah 
a jeho fáze: od lásky a vášnivé tělesné touhy přes žárlivost, nedůvěru a 
despocii k nenávisti. V tomto případě může být podivná povaha vztahu 
v úzké souvislosti s jednáním postava předznamenávat budoucí tragedii. 

Temná a iracionální žárlivost, vášnivá a majetnická láska jsou příčinami 
nejen zkázy vztahu, ale i psychiky člověka. Do řady povídek s milostnou 
tematikou náleží ze známějších povídky ,,A1mohadón de plumas" (péřový 
polštář), "Gallina degollada" (podříznutá slepice), "Síncope bIanco" (Bílé 
bezvědotnl) a povídka "Más allá" (Onen svět), která vypráví pnběh lásky 
tak silné, že přetrvá až na onen svět; ale na povrch se dostává i motiv únavy 
(z) lásky; Quiroga opisoval jednotlivé stavy s velkým porozuměním pro 
lidskou psychiku, jeho schopnost psychologické analýzy vyvolává otázky, na 
kolik jsou tyto pasáže záležitostí literární, inspirovanou v lékařských a jiných 
odborných studiích, a na kolik vychází literární materiál z jeho vlastních 
prožitků. Erotická tematika měla největší význam v prvních 15 letech 
tvorby, proč ji Quiroga později silně upozadil není zcela jasné a nabízí 
různé možné interpretace. 

V tematické základně jeho povídek je možné najít témata vědecká či 
vědecko-fantastická, inspirující se nikoli jen v medicíně a psychologii či 
psychiatrii, ale také ve vědách technických a exaktních. Quirogu všechny 
tyto vědní disciplíny silně přitahovaly, třebaže největší zájem patřil chemii a 
zvláště galvanoplastice a elektrolýze, které byly jeho vášní. Měl vlastní 
chemickou laboratoř a dokonce prováděl některé základní pokusy analýzy a 

195 Aniž bych chtěla násilně propojovat skutečný život a fikčrú světy Horacia Quirogy a 
interpretovat texty na základě "život1Úch vlivů", jeho povídky, které mají milostnou tematiku, 
nabízejí některé klíče k jeho vlastnímu zvláštnímu modelu lásky. Quiroga se oženil dvakrát, 
v obou případech s dívkami o mnoho mladšími než on. Splňovaly model vztahu manžel-otec a 
žena-dcera, jež je nucena se podřídit silně machistickému postoji manžela a jeho autoritě. 
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I syntézy.l96 V Quirogově vědeckém zápalu bychom ovšem jen těžko našli 
tendenci k synkretickému propojení vědy a pseudovědy jako u Lugonese, 
prvky spiritismu se Horadových textech objevují v minimální míře. 

Do některých vědeckých či vědeckofantastických povídek se občas 
prolamují explicitní citace a odkazy na konkrétní jména a přední osobnosti 
tehdejších vědeckých kruhů, v jiných je inspirační zdroj uveden a 
prezentován implicitně a lze ho pouze vytušit. Z mnoha jmen zmíním 
alespoň osobnosti jako G. Le Bon (1842-1931), biolog a fyzik; W. 
Thompson (1825-1907), fyzik; A.E. Brehm (1829-1884), německý 
přírodovědec; J.-B. Charcot (1825-1893), neurolog, psychiatr; C. Bernard 
(1813-1878), švýcarský fyziolog, kterého Quiroga citoval jako odborníka na 
toxikologii; C. Flammarion, s jehož dílem a vlivem jsme se setkali už u 
Holmberga a Lugonese. Přestože se Quiroga od Lugonese odlišuje 
nepatrnou mírou využití prvků z pseudovědních oborů, východiska, která 
ve svých textech prezentuje, jsou velmi podobná Argentincovým 
východiskům: nedůvěra v čistě pozitivistický výklad světa. Ve 20. letech byl 
pozitivismus v Evropě nahlížen velmi kriticky, což nezůstalo bez odezvy i 
v Americe, a varování před zneužitím vědy a techniky, které v rovině 
literárního díla většinou dostávalo podobu trestu či zkázy vědce nebo 
člověka, který využil vědeckých postupů k negativnímu záměru, se začíná 
objevovat v podtextu velké spousty vědeckou estetikou ovlivněných textů. 

Mezi Quirogovy výpravné prózy s prvkem vědy patří například novela 
BI hombre arti.ftcial (Umělý muž, 1910), která vycházela na pokračování 
v deníku Caras y Caretas a jež obnovila téma umělého člověka. Novela má 
typicky folletínovské postavy tří vědců (ruský princ-revolucionář, který 
politicky a společensky zradí svůj původ; rodinou nepochopený a vyděděný 
šlechtic a lékař, který obětuje svou lásku na oltář vědy) a zachovává také 
symbolický systém protikladů morálních a intelektuálních.197 Vědecká 

estetika vstupuje i do výběru scénických rekvizit: přtběh se odehrává ve 
vědecké laboratoři, protagonisté jsou vědci, kteří používají vědeckou 
terminologii, argumentaci a zejména "vědeckou" hypotézu o stvoření 
nového, umělého života na základě chemických pokusů. Tělo, které 
nesestává podle shellyovské tradice z kusů lidských těl, ale je tvořeno ze 
základních biogenních prvků kyslíku, dusíku a fosforu, je nakonec stvořeno 
a je dokonalejší než jeho předobraz z počátku 19. století. Problémem se ale 
stává lidské vědomí, které, jak se ukazuje, je uměle nestvořitelné. 

K problému stvoření či "sestrojení" vědomí se přidružuje i otázka morální, 
kterou není možné zodpovědět pouze z pozic vědeckých, protože věda se 
morálce vymyká, je s proměnlivou společenskou morálkou v jistém smyslu 
neslučitelná a jí nepodřaditelná. Postava vědce není sice explicitně negativně 
zabarvena, ale relativizováno je jeho vědění: vědec je sice člověk vzdělaný, 

196 Sado, B., op. cit., str. 1275 
197 Ibid, str. 1289 
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I člověk "vysoké" kultury a precizního myšlení, ale technická zdatnost a 

vědění nemusí být nutně zárukou jeho morálních kvalit. 
N a vědeckém pozadí se v novele Bl hombre artiftcial promítají stále tytéž 

otázky morálních a etických norem lidského chování, počátku života a jeho 
konce a (bez)moci jedince je vůlí nebo vědeckou cestou ovlivnit. Quirogův 
etický postoj se ozřejmuje ve významovém směřování textu: věda se 
v touze stvořit nový život dotýká mytického území, na němž dospívá 
k nevyhnutelné morální bariéře: má vůbec člověk morální právo stvořit 

umělý život? Pozitivismus zde bezmocně stanul před otázkou, která odvětví 
vědy jsou morálně legitimní a která už ne. Vedle toho se k problému 
stvoření a jeho morálnímu pozadí připojuje i hluboce tragická jistota, že 
stvořitelské schopnosti člověka jsou limitovány - ani lidské tělo, rozebrané 
na jednotlivé části jako materiál ke stavbě umělého života, nedává žádné 
záruky znovuzrození, i když jsou tyto lidské části znovu poskládány v celek. 
Stvoření člověka, úplného fyzicky i psychicky, je zkrátka nad možnosti 
vědy. 

Podobně negativní a vyhraněný kritický postoj vůči vědeckým 
pokusům člověka, který ve své touze po poznání je schopen nejkrutějších 
činů, najdeme v povídkách s opičími protagonisty "EI mono que asesÍfló" 
(Opice, jež vraždila), "El mono ahorcado" (Oběšená opice), "Historia de 
Estilicón" (phběh o Estilicónovi). Jejich náměty se zabývají obdobnou 
tematikou, kterou zpracoval Lugones v povídce "Y zur"; spřízněnost obou 
autorů vládne i v etickém směřování textů. 

K prostředkům fantastična je třeba připojit ještě dva další, které pracují 
na podobném principu ztvárnění reality: film a fotografie, jejichž 
uplatněním ve fantastické literatuře Quiroga rozšířil možnosti a dimenzi 
fantastična. A je to právě kinematografie, která v zastoupení jednoho 
z prostředků fantastična demonstruje proměnu trajektorie i povahy 
fantastické literatury od vědecko-etického stadia modernistů k silně 

existenciálním východiskům fantastična moderního. Fotografická a filmová 
technika umožnily skok od vědy k fantazii, od bytostí z krve a masa 
k přízrakům. Prostředky filmu využívají v hojné míře i moderní autoři 

Borges, Bioy Casares, Ocampová i Cortázar, ale ještě před nimi to učinil 
Felisberto Hemández, další představitel laplatské fantastické literatury, 
pianista, který se živil jako hudební doprovod němého filmu. Mnohé z jeho 
povídek upomínají na kinematografické techniky, ať už jde o vizuální 
střídání černých a bílých předmětů či způsob evokace vzpomínek, událostí, 
prožitků. Také Quiroga byl nadšeným obdivovatelem filmu. 

Kinematografie byla v Buenos Aires na počátku 20. let 20. století 
módní záležitostí. Už v roce 1919 se objevil časopis věnovaný výhradně 
problematice a světu filmu. První vlaštovku velmi brzy následovaly další: 
Hogar y cine, At;gos Film, Los héroes del cine.198 Jejich obsah byl obvykle 

198 Sarlo, B., op. dt., str. 1281 
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zaměřený na novinky ze života filmových hvězd, filmové novinky a 
v neposlední řadě i novinky a podrobné informace o technické stránce 
filmu - popisy nových technologií, patenty, nové druhy filmových kamer a 
podobně. 

Kinematografie byla svůdným druhem umění především nesčetnými 
možnostmi reprezentace reality, představující "skutečný svět", který je 
dalším obrazem reality, jenž má moc obohatit každodennost o některé 

aspekty, zviditelnit je nebo posílit jejich působivost. "Filmový" svět se stává 
skutečnou, koexistující paralelou reálného světa. Jejich prolínání a 
doplňování vytváří fantasmagorický obraz, v němž hranice mezi oběma 
světy mizí a ony se slévají do jednolitého bytí; jednotlivé události jednoho 
světa vstupují do druhého a naopak. Fotografie či film mají nadpřirozenou 
moc. Zachycují časové souřadnice, které se mohou opakovat donekonečna, 
přítomné okamžiky, které se v rovině skutečnosti v mžiku stávají minulými, 
jsou neustále zpřítomňovány; obraz lidí, zachycený na plátně či na 
fotografii, nabízí jejich tváři i osobnosti další existenciální rozměr: živí 
násobí své bytí a jejich obrazová reprodukce žije vlastním životem, jedná, 
mstí se, páchá zlo či dobro; mrtvým se prodlužuje linie života na onen svět, 
přítomný a zpřítomnělý ve všedním světě. 

Fenomén filmu se projevil v Quirogově fikčním univerzu v rovině 
tematické i v rovině kompozice a narativních technik. Film a fotografie jako 
prostředek fantastična se objevuje například v povídkách ,,La cámara 
oscura" (Temná komora), "El vampiro" (Upír), Miss Dorothy Philips, mi 
esposa" (paní Dorothy Philipsová, má žena), "EI espectro" (přízrak), "El 
puritano" (puritán). 

Quiroga často zpracovával v kombinaci s filmem téma lásky, ale díky 
filmové technice je toto téma obohaceno o nový rozměr: o motiv 
oživeného a hmotného obrazu milenky nebo milence. Už u romantiků lze 
nalézt touhu po zhmotnění obrazu milované bytosti a překonat smrt, která 
dělí milence. Láska se všemi podobami žárlivosti, nenávisti a něhy, rodící se 
mezi zástupci obou světů - protagonistů světa či dimenze filmu a 
protagonistů prostoru (fikčru') skutečnosti, problematizuje a rozmývá 
hranice mezi nimi a má stejně transgresivní charakter jako láska mezi 
mrtvým a živým nebo dokonce mezi dvěma mrtvými ("Síncope 
bIanco" /Bílé bezvědomí, "Más allá" / Onen svět). Zrození citu a trvalost 
lásky mezi postavami obou světů je reminiscencí romantického toposu 
lásky, jež překoná veškerá protivenství. Romantická mytologie se 
střetává s vyvinutou technologií. Vedle toho dostává erotický vztah i možný 
přídech voyerství: protagonista miluje obraz, chodí se na něj dívat a láska je 
živena pozorováním obrazu milované bytosti. 

Láska spojuje protagonisty obou světů, ale jejich existenciální podstata 
je navždy rozděluje. Milostná touha ovládá technický princip, ale nakonec 
se stává obětí této manipulace. V Quirogových povídkách opět zaznívá 
leitmotiv modernistických textů: ovládání technických a technologických 
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I prostředků se obloukem vrací k tématu zneužití vědy, ale tady už zpoza 

varování před vědou vyhlédá moderní doba, válka a krize dvacátých let 20. 
století. 

Mám-li shrnout Quirogovu fantastickou tvorbu, v různých povídkách 
má sice fantastično rozmanité funkce a využívá různých prostředků, ale 
v žádné z nich nejde o kvestionování běžného řádu v rámci různých 

metafyzických koncepcí či mysticismu, u Quirogy nenajdeme žádné 
okultistické prvky; fantastično ani neplní estetickou funkci jako u Daría; u 
Quirogy se fantastično podřizuje autorově postoji vůči světu - bytostnému 
životnímu iracionalismu, který se šili spodní vrstvou celého jeho díla. Proto 
neobsahují Quirogovy povídky takovou míru erudice jako například 

povídky Leopolda Lugonese. Quirogův svět "byl fantastický, ale především 
byl skutečný a lidský."I99 

Z hlediska vývoje fantastické literatury a jejího pozvolnému posunu 
k pozměňujícím se estetickým požadavkům na literaturu a fikci je například 
v porovnání s Lugonesovými texty u Quirogy mnohem výraznější přechod 
směrem k moderní koncepci fantastična. Na jedné straně využíval 
prostředky fantastična vycházející ze zdrojů tradičních a modernistických a 
obnovil i užití prostředků spojených s folklorní tradicí a nejrůznějšími 
pověrami a pověstmi pralesa. Na druhé straně Quiroga uvedl do praxe 
mnohem důmyslnější hru perspektiv a vyhnul se tak opakování stejného 
kompozičního principu - rámce pnběhu. Také různorodost sil a projevů 
fantastična v mnohém zdokonalil. Po technické stránce rozšířil vyjadřovací 
možnosti fantastična především cestou psychologické introspekce; 
fantastično se objevuje velmi často ve spojení se stavy duševního vyšinutí, 
ať už pramenícího z požití drogy, patologického stavu nebo autosugestivní 
halucinace; kinematografie v neposlední řadě zasáhla i do narativních 
technik v podobě absencí narativní lineárnosti, řazení jednotlivých sekvencí 
jako na základě filmových střihů, simultaneity, retrospekce a flash backů. 

199 Barrenechea, A.M., E.S. Speratti Piíiero, op. cit., str. 20: ,," .fue fantástico pero sobre todo 
humano y real." 
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5. Ilustrace tradičního konceptu fantastické povfdky: 

Pro ilustraci tradičního konceptu fantastické povídky jsem vybrala tři 
povídky ze dvou po sobě následujících období - první je povídka "EI 
ruisenor y el artista" (Slavík a umělec) E. L. Holmberga, která spadá do 
období let 60. - 80., kdy dochází v rozvinutí původního romantického 
schématu a zároveň formulaci některých základních rysů modernistické 
fantastické povídky. Další dvě povídky Leopolda Lugonese a Horacia 
Quirogy zastupují období modernismu, v nichž je ovšem patrný přesah 
směrem k avantgardě a moderní fantastické povídce. 

5.1 E. L. Holmberg: El ruiseíior y el artista 

"EI ruisenor y el artista" (Slavík a umělec) je paradigmatické vyprávění 
konce století, odhalující preference estetických směrů a obav 
modernistické generace. "200 Povídka byla publikována v roce 1876 v deníku 
La Ondina del Plata a liší se výrazně od Holmbergovy předchozí tvorby: 
nenajdeme v ní žádné čistě vědecké problémy, ale naopak je v povídce 
průhledně čitelná stopa spiritismu; chybí holmbergovský břitce ironický 
humor a ladění povídky je silně lyrické. 

Povídka je vyprávěna homodiegetickým vypravěčem a je rozdělena do 
pěti kapitol označených římskými číslicemi. Do těchto pěti kapitol, které 
odpovídají pěti scénám, je rozložen phběh mladého nadaného malíře 
Carlose, který touží namalovat slavíka, jak zpívá, ale i přes velké nadání se 
mu to nedaří, až nakonec, pronásledovaný svou touhou a uvězněný svou 
neschopností, onemocní. Krátce nato jsou jedné noci on a jeho přítel, který 
ho přišel navštívit, svědky fantastického jevu: Carlosovy štětce samy 
namalují obraz slavíka, který na Carlosův povel začne zpívat a s posledními 
sladkými tóny zemře. Ráno oba muži najdou obraz s ještě vlahým tělíčkem 
ptáčka a Carlos prohlašuje, že už se k malování nikdy nevrátí. 

Fantastično vniká do phběhu hned od počátku, kdy vyprávění nastoluje 
rámec abnormality ve všech rovinách a prvcích a je zcela zřejmé, že zde 
koexistují dva protikladné řády, které vysílají impulsy o své existenci, ale 
zároveň se navzájem popírají. Přirozený svět je vnější kulisou a jeho 
představitelem je postava přítele-vypravěče, který vstupuje do prostoru 
domu. O vypravěči sice nevíme nic bližšího, ale podle toho, že několikrát 
měří Carlosovi tep a nazývá černou služebnou Harpokratem, je zřejmé, že 
se jedná o vzdělaného člověka, jehož světonázor může být určován 
racionálním myšlením a vědeckým vzděláním. Ovšem jeho přístup 
k nadpřirozenému úkazu, kterým namalování obrazu je, je nekonfliktní: 

200 Morillas, Enriqueta: ,,EI relato fantástico y el fin de siglo", J. Pont (Ed.), cit. vyd., str. 38: "El 
sincretismo de "El rWsenor ... " (sic) 10 convierte en el relato paradigmático del fin de siglo, 
revelador de las corrientes estéticas y preocupaciones de la generación modernista." 
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í 
I vypravěč jev přijímá jako skutečný. Je tedy schopen přistoupit i na 

iracionální povahu jevů, spojit racionální uvažování a metafyziku, materii a 
ducha; je to člověk, který připouští, že některé nejvzdálenější pravdy a 
aspekty života vysvětlit vědecky nelze: "RC!)' cosas que no se explican, porque no 
se puede ni se debe explicarlas. '~Ol Tento přístup byl vlastní i Holmbergovi a 
nepřímo zasáhl i do diskurzu literární postavy této povídky. 

,,Abnormální" řád se zjevuje v atmosféře domu a v postavách černé 
služebné (neexistující) a Celině (mrtvé), Carlo sově sestře. Celina se podílí na 
vytváření dvojznačnosti: je "hmotná", ale tvář Celiny vypadá podle 
vypravěče o dva roky starší, jako sedmnáctiletá, přestože Celina zemřela 
v patnácti letech; je bledá a má chladné ruce ("su mano estaba heladd'; 127), 
dokonce ji obklopuje světelná aureola. Navíc je to právě Celina, která 
ponouká ke studiu Carlo sova rukopisu, jehož prostřednictvím chce odhalit 
příčiny malířovy nemoci, a je to ona, která z Carlosových zápisků 

vydedukuje jeho nenaplněnou touhu namalovat slavíka, jako by byla nadána 
zvláštním věděním. 

Postava malíře Carlose se zdá mezi těmito světy oscilovat - je nadán 
zvláštním darem umění, a proto se stává spojnicí mezi dvěma řády. Když 
přítel-vypravěč, který ve formě úvodního vstupu do okolností a událostí 
chce nejprve přiblížit hlavního aktéra Carlo se a popisuje Carlosovo umění, 
užívá zásadně termínů jako ,,genio atrevido'~ "eminentemente visionario" a pak 
popisuje téměř nadpřirozený zrod jednoho z Carlosových obrazů: "Car/os 
pintó cierto dh un bosque de cedros, y era tan viva Ia ilusión producida por el contraste 
de las líneas y de los colores, que se creía oír el murmullo de las agujas de aquéllos 
cantando a coro un himno a Ia naturaleza. (. .. J Mis pinceles - decía Carlos - se 
mueven solos;yo les dqy color,y e/los pintan. "(124) 

Také způsob, jakým se přítel dozvídá o Carlosově nemoci, která 
spočívá v blíže nedefinovaném horečnatém stavu a malířově apatii vůči 
vnějšímu světu, není uveden. Vypravěč-přítel přichází večer (!) do 
Carlosova domu, který působí silně zchátrale. Při vstupu do domu 
překonává pomyslný "práh", jímž vstupuje do prostoru, kde vládne jiný 
řád, a v témže okamžiku si zřetelně uvědomí podivnou atmosféru vládnoucí 
v domě: "no sé 10 que me sorprendió al entrar en Ia casa, pero algo extrano sucedía 
a/li U(125) Topos prahu má ve fantastické povídce tohoto období, a 
koneckonců i v dřívější romantické i v gotickém románu, funkci 
strukturujícího prvku fantastična, neboť jím se dostává hrdina do prostoru 
a působení sil jiného řádu. 

Dveře domu mu otevírá černá služebná, o které se později dozvídá, že 
neexistuje. Další osobou, kterou hned nato potká, je Celina, Carlosova 
sestra. S její pomocí objeví při prohledávání Carlosových poznámek 
v rukopisu, že malíř onemocněl z touhy namalovat slavíka při zpěvu. Celina 
po odhalení příčiny Carlosova stavu zmizí a vypravěč ji marně hledá. 

201 Holmberg, E.L.: "EI mísenor y el artista", BI mento fantástico hispanoamericano del siglo XIX, o. 
Hahn (Ed.), México, Premiá 1978, str. 133 
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I Po zmizení Celiny vypravěč usíná. Vesnu vidí katafalk a na něm 

Celinu. V podvědomí mu vyvstane, že Celina je už dva roky mrtvá. V tu 
chvíli se poprvé probouzí a sám k sobě promlouvá: "lS qy presa de una 
pesadilfa ahora o 10 he sido al entrar en fa casa? Pero no; tengo fa evidencia más 
profunda de que Celina ha muerto hace dos alios, y fa más profunda evidencia de que he 
conversado con elfa hace dos horas." (129) Sám Carlos ho později odbude, aby 
nerušil klid mrtvých svými výmysly, když se přítel zmiňuje o rozhovoru 
se Celinou. Podruhé vypravěče probouzí Carlo s a ukazuje mu obraz, který 
malují štětce bez zásahu lidské ruky. Nejprve se objevuje listoví a větvoví a 
pak zpívající slavík. Noc je temná, mraky zakrývají měsíc, který se znovu 
objevuje až v okamžiku, kdy osvětlí hotový obraz a zpívajícího slavíka. 
Potřetí se vypravěč probouzí ráno a spolu s Carlosem udiveně nacházejí 
hotový obraz s mrtvým tělem slavíka, které je ještě vlahé. Závěr vyprávění 
je dvojznačný. Došlo ke všem událostem, tak jak je vypravěč předložil, 
nebo to byl sen? Pokud to byl sen, jak vysvětlit přítomnost Celiny a vznik 
obrazu? A pokud to sen nebyl, jak potom vysvětlit přítomnost obrazu, 
který přátelé ráno najdou? Otázky bez odpovědí. Hra dvojznačnosti, 

propojující snové sekvence se stavy bdělosti, spojuje život a smrt, 
skutečnost a nadpřirozeno a vytváří neskutečné snové prostředí vzbuzující 
nejistotu. 

Dualita snu a skutečnosti byla velice obhbeným prostředkem 
fantastična jak u iniciátorů, tak u modernistů. U Holmberga se sen 
projevuje jako privilegovaný způsob, jak odhalit skryté, podvědomé aspekty 
skutečnosti a jak obohatit mnohé závěry vědeckých otázek. Sen je klíčem 
k jiné realitě, jak říká okultistická víra v imaginaci, a sen představuje možný 
vstup do "jiného" a odhalení božské podstaty světa. 

K dotvoření atmosféry dvojznačnosti přispívá i diskurs vypravěče, díky 
němuž je navozena možnost koexistence přirozeného a nadpřirozeného. 
Vypravěč je homodiegetický, je aktivním svědkem událostí a představuje 
celý přtběh realisticky a do nejmenších podrobností, čímž vyvolává dojem 
věrohodnosti a skutečnosti celého přtběhu. Na druhou stranu vypravěč 
čestně připouští své pochyby, zda vše, co se stalo, nebylo výplodem 
šílenství či noční můry, neboť usnul ("tal vez 10 habré soliado'~' 132). Tím se 
v jistém smyslu diskredituje a vzbuzuje pochyby o své důvěryhodnosti, 
přiznáním nejistoty naopak na věrohodnosti získává. Díky nejistotě, která 
tkví v samé podstatě jeho "svědectví", těká interpretace bezcílně ve 
fantastické ambivalenci. 

Tato povídka, na rozdíl od povídky "Horacio Kalibang o los 
autómatas" (Horacio Ka1ibang aneb roboti), je pevně vklíněna do 
doznívajících romantických tendencí v rámci tradičního konceptu 
fantastična, které zasahují i do výběru prostředků a motivů typických pro 
fantastickou povídku tohoto období: přtběh vypráví malířův přítel, 
fungující jako svědek nadpřirozeného úkazu; vše se odehrává v prostředí 
zchátralého domu, který už od počátku evokuje podivnou atmosféru, a za 
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měsíční noci. Po vkročení do domu (topos prahu) se vypravěč setkává se 
dvěma přízraky - topos "návštěvníka z jiné dimenze" či "přítomnost 
mrtvého". Přítomnost mrtvé Celiny však vypravěči připadá přirozená, tzn. 
nepodivuje se nad její přítomností, i když o její smrti ví. Rozhovor 
s Celinou funguje jako příprava na závěrečnou fantastickou sekvenci -
malbu štětců bez zásahu lidské ruky a nalezení ptáčka. Dalším tradičním 
motivem je sen - vypravěč třikrát usíná a třikrát se probouzí, sen se 
zaměňuje s bděním, jedno je neodlišitelné od druhého. Jedním ze dvou 
hlavních hrdinů je navíc umělec - marginalizovaný člověk nadaný 
zvláštním vnímáním, posedlý touhou zachytit krásu za jakoukoli cenu, 
jehož tělem i duchem zmítá horečnatý stav. Ještě jednou se zde objevuje i 
topos oživlého obrazu. 

Hahn, který se věnuje spojitostem mezi slavíkem a Celinou, se 
domnívá, že mezi Celinou a slavíkem existuje vztah paralelnosti.202 Celina 
se objevuje v roli Carlosovy inspirace, přichází ze zásvětí, aby pomohla 
bratrovi naplnit jeho touhu. Jakmile se objeví obraz se slavíkem, Celina 
mizí. Obraz je při malbě ozařován světlem měsíce, což upomíná na 
Celininu světelnou aureolu. Dalším společným rysem jsou slzy - Celina 
uroní dvě slzy stejně jako slavík, jehož slzy "odlétnou do nebe". Příznačné 
je i Celinino jméno, které asociuje slovo "celestial" čili ,,nebeský''.203 
V závěru, kdy Carlos prohlásí, že už nikdy nic nenamaluje a loučí se se 
svou inspirací, objeví se světelný kužel, který se promění v tvář Celiny a 
pak se rozplyne. 

Slavík jako takový je zajímavým motivem, poměrně starým, který 
fungoval jako symbol nesmrtelného umění.204 Připomíná Keatsovu "Ódu 
na slavíka", kterou Holmberg nepochybně četl. A nejen on. Slavík jako 
symbol umění je podle Andrey Castrové součástí encyklopedie 
intelektuální elity Argentiny konce 19. století (Castro 2002:141). 
Pravděpodobně nejen Argentiny, jelikož se nasouvá i tematická paralela 
s povídkou Oscara Wilda Slavík tl růže, která však vychází až v roce 1888, a 
vzhledem k jazykové bariéře i místopisné vzdálenosti je tudíž možnost 
výpůjčky od Holmberga nemyslitelná. 

K5nigová tuto povídku nepovažuje za striktně fantastickou, neboť 
fantastično má "zpochybňovat racionální zákonitosti" (K5nigová, 
1984:79), což podle kritičky v tomto případě nelze, neboť fantastično má 
podobu alegorie, vyjadřující konkrétní koncepci umění. Myslím si, že 
povídka sice má silnou rovinu alegorickou, ale alegorie fantastično neruší, 
naopak ho zesiluje (Barrenecheová). Do alegorie se schovává myšlenka 
romantické transcendentní subjektivizace tvorby, podle níž je tvorba či 

tvůrčí akt čímsi iracionálním, inspirovaným vnuknutím téměř mystickým, a 

202 Cf. Hahn, O.: "Eduardo Ladis!ao Holmberg: de! idea1ismo romántico a1 positivismo 
naturalista", dto vyd., str. 51-2 
203 lbid, str. 50 
204 Cf. Castro, A., op. dt., str. 140 
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pokud ne vnuknutím božím, tak přinejmenším nedosažitelným lidskému 
rozumu či vůli. Takové pojetí tvorby se může zdát divné jak u vědecky 
vzdělaného člověka, jakým byl Holmberg, tak v racionálním 
pozitivistickém ovzduší 70. let v Latinské Americe, ale přesto reaguje jak 
na osobní potřebu autora, tak na obecnou potřebu společnosti zaplnit 
duchovní prázdnotu snahy zredukovat vesmír do rozumových schémat. 
Holmbergovo pojetí tvorby bylo zvláštní a myslím, že v povídce 
"Slavík ... " je patrná jistá nostalgie po romantické vizi umělecké tvorby, 
zvláště v kontextu pozitivisticky pojímané literární činnosti. 

Holmbergovou literární školou byla imaginační spontánnost, vědeckou 
školou byla pravda. Tyto dva prvky spojil v estetickém programu do dvou 
fází tvůrčího aktu, který vždy volal po svobodě tvorby: v první docházelo 
ke spontánnímu nápadu, jehož vznik vyvolala nálada, nový poznatek, 
poslech hudby apod. Pak nastala druhá fáze, spočívající v práci mozku, 
který překládá konkrétní prvky, vyvolávající jisté pocity, do literárního 
jazyka.lOs Proměna konceptu tvůrčího aktu stojící na nutnosti promýšlet a 
odolávat výlučnému působení citů a pocitů je jasně čitelná: s posledními 
tóny slavíka jako by přicházel soumrak inspirace vizionářského umělce a 
konec magické moci "vyššího" ducha, který je schopen vdechnout život 
obrazu, zprostředkovat sublimované prožitky a pocity, které přesahují až 
do "más al1á". Tato koncepce umělce najde odezvu opět až v modernismu. 

Povídka je zajímavá i z hlediska lexikálního. Je totiž přímo přetížena 
adjektivy evokujícími luxus, výjimečnost, krásu, éteričnost a neskutečnost 
věcí a lidí a při evokaci triumfující krásy využívá metafor a symbolů, které 
odkazují spíše k období modernismu a jeho znakům. 

Přestože v této povídce nacházím mnohé prvky romantického 
konceptu a pozitivistické filozofie pronikající do textu, v některých 
aspektech předznamenává Holmbergův text modernistickou estetiku: 
v profesionalizaci aktu psaní či tvorby samé, v synestézii vjemů a 
kombinaci barev, materiálů a vůní v čistě modernistických obrazech, ve 
spojení umění s nejvyššími prožitky, v živosti obrazu přírody, prostředí a 
situací a konečně v postavě básníka-čaroděje, který dokáže vyslovit 
nevýslovné a zachytit nezachytitelné. 

205 Cf. Gasparini, S., op.cit., str. 97-8 
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5.2 Leopoldo Lugones: Yzur 

Relativizace vědy a její krutá a necitelná aplikace člověkem nabírá 
nevšední podobu v povídce "Yzur". Phběh je tentokrát vyprávěn 
protagonistou-přímým aktérem událostí phběhu, který je posedlý 
hypotézou, že opice kdysi uměly mluvit, ale ze strachu před lidmi tuto svoji 
schopnost zapomněly. Jelikož mu úvahy o možné pravdivosti hypotézy 
nedávají spát, rozhodne se uskutečnit vědecký pokus s opičím samcem, při 
němž chce rozvinout hlasové orgány zvířete a přinutit ho k mluvení. 
Opičák se naučí jednotlivé hlásky, ale nepromluví. Vypravěče ale ovládá 
démonický běs, který ho vede k závěru, že opičák si mluví sám pro sebe, 
když se domnívá, že u toho nikdo není, ale se svým majitelem promluvit 
odmítá. Ve vzteku nad bezmocností a neúspěchem ho vypravěč krutě 
ztrestá a samec onemocní. V okamžiku agónie se konečně "ozývá hlas". 
Y zur vysloví větu, ale vypravěče nikdy neopustí nejistota, zda k tomu došlo, 
nebo šlo o výsledek jeho touhy a nervového vzrušení. 

Na počátku pokusu znovu naučit opici mluvit stojí legenda kolující 
mezi obyvateli Jávy o totu, že opice kdysi uměly mluvit, ale vzdaly se této 
schopnosti kvůli krutosti člověka, který opice zotročoval. Hypotéza se opírá 
o pověst, nikoli o čistě vědecký základ. Pověst zaujme protagonistu nejprve 
jen jako kuriozita, ale postupně se zahnízdí v jeho mysli a on se rozhodne 
tuto legendární skutečnost vědecky prokázat tím, že znovu naučí svou opici 
mluvit. Nástrojem nebo spíš obětí jeho bádání se stane opičí samec Yzur, 
kterého vypravěč před nějakým časem koupil. Vypravěč postupuje při 
výuce nebo rehabilitaci schopnosti opice mluvit nejprve výhradně 

"vědecky" - zkoumá Yzurovy hlasivky, jazyk, zuby, čímž si ověří, že 
z vědeckého hlediska není důvod, proč by opice nemohla mluvit. Jeho 
závěry jsou z části vědecky ověřitelné (Lugones v textu odkazuje na 
skutečné vědce a jejich teorie; teorie schopnosti opic mluvit a obecně 
představa opic jako lidí, kteří přestali mluvit, je reminiscencí teosofické 
teorie H. Blavatské), částečně však jde o pouhé spekulace. Phbuznost rysů 
opičího samce s člověkem ho přivede ke zvláštní úvaze: papoušek a 
dokonce i mentálně postižený jedinec, třebaže výrazně mentálně 

handicapován, dokážou vyslovit několik slov. Proč by tedy opice, jejíž 
hlasové orgány jsou téměř totožné s lidskými, nemohla mluvit? Zvláštní 
schopnosti a lidské vlastnosti opic jako učenlivost, zručnost, dobře vyvinutý 
mozek, zvlášť šimpanzů (Yzur je šimpanz) i pestrost vlastního jazyka opic, 
kterým se dorozumívají, povzbuzuje vypravěče v dalším úsilí. Dokonce je 
ochoten připustit, že opice má schopnost sylogismu. 

Při učení výslovnosti hlásek vychází vypravěč ze srovnání opic a 
hluchoněmých, jejichž situace je ve vztahu k artikulované mluvě analogická. 
Metodou používanou při výuce hluchoněmých postupně naučí Y zura 
vyslovovat jednotlivé samohlásky a souhlásky, přičemž praktikuje princip 
analogie zvuku a věci: dává Yzurovi pamlsky, jejichž název obsahuje tu 
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kterou procvičovanou hlásku. Přestože se opičák vyslovovat jednotlivé 
hlásky nakonec naučí a je dokonce schopen spojit dvě dvojice hlásek 
dohromady, skutečné slovo před vypravěčem nikdy nevysloví a nepodá tak 
důkaz o tom, že mluvit umí. Nečekaně se však vypravěč dozvídá od 
kuchaře, že on "slyšel říkat opici opravdová slova". Ovšem kuchař si nemůže 
v~omenout, co vlastně Y zur říkal. Domnívá se, že slyšel slova cfýmka a poko/~ 
ale ani tím si není zcela jistý. V celém průběhu vyprávění není žádnou 
přímou ani nepřímou indicií potvrzen, ale ani vyvrácen fakt, že Y zur mluví. 
Podobně není jasné, jestli je, nebo není vypravěč duševně chorý člověk. 
Nejednoznačnost chování vypravěče i opice a neexistence přímých stop 
podporují vytvoření atmosféry fantastické dvojznačnosti. Ambivalence je 
zachována i ve vrcholném okamžiku pnběhu: promluvil-li Y zur v okamžiku 
smrti, nebo ne, je nezjistitelné. Neexistuje žádný další svědek události, jeden 
ze dvou aktérů zemřel a duševní způsobilost druhého podsouvá 
pochybnosti a nedůvěru. Text je hermeticky uzavřen, aniž dává 
jednoznačnou odpověď. 

Lugonesova nepřímá kritika lidského chování se vyjevuje v průběhu 
pnběhu, kdy se do centra pozornosti stále víc a víc vnucuje obraz 
proměňující se povahy člověka a opice: Y zur se díky veškerému cvičení, 
rozvíjení mentálních schopností i díky utrpení, které prožívá, stává stále 
"lidštějším": "Vídal jsem u nij méně grimas, měl hlubší pohled, někcfy zaujímal postoj 
člověka, ktetý pfemýšlí. 0o/evil se u nij např/klad Z1:Yk pozorovat hvěZcfy. Byl stále 
cit!ivijší, nemíval daleko k slzám. '~06 Když Y zur umírá, jeho agonie už je čistě 
lidská: v posledním gestu, když uchopí svého pána za ruku, se zcela 
vyjevuje hloubka a zároveň tragika lidské podstaty opičákovy duše. Naopak 
vypravěč, který se bez ustání obrací na čtenáře ve snaze přesvědčit ho o 
platnosti vlastních norem a morálních zásad, jimiž se ospravedlňuje, a ve 
snaze obhájit své jednání přidává další a další podrobnosti o svém 
zacházení a chování k opičákovi, které ale ve zcela opačném procesu snižují 
jeho lidskou hodnotu a relativizují kontrast zvířete a "vyšší" bytosti -
člověka, který neváhá slabšího a "nižšího" tvora fyzicky týrat. Ani pozdní 
lítost a výčitky svědomí, které pronásledují vypravěče za to, že zasáhl do 
duševní rovnováhy opičáka a tím ho zahubil, mu jeho lidskost nedokážou 
navrátit. Refrénovité opakování hesla "Ty jsi moje opice a já jsem tvůj pán" 
není nevinným konstatováním faktu, je to paradigma, které se postupně 
mění na ironizující atribut pána tvorstva. Lugones v subverzivním procesu 
převrací hodnoty lidství a zvířeckosti a podrobuje je kritice. Lidská 
oddanost, láska a bolest zvířete a nelidská krutost a špatnost majitele 
vypravěče posilovaná narážkami na nekompetentnost člověka při aplikaci a 
využití moderních vědeckých metod i jejich nedostatečnosti, s níž se tříští o 
temnou mlčenlivost opice, průběžně satirizují obecně přijímané hodnoty, 
mění jejich znaménka a dávají je do nových, dvojznačných souvislostí. 

206 Lugones, Leopoldo: "Yzur", Fantastické povídi9', Praha, Dauphln 1999, str. 106 
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Závěr povídky udržuje fantastickou dvojznačnost až za rámec 
vyprávění, podporovanou narativní a kompoziční technikou. Phběh je sice 
vypraven samotným protagonistou, což umocnuJe prožitek a 
zainteresovanost vypravěče, ale je vyprávěn až zpětně, po smrti Y zura, což 
vnucuje oprávněné pochybnosti o pravdivosti a objektivitě událostí, jež 
minulost začíná ohlazovat zapomněním. Vypravěče navíc pronásleduje 
nejen vědecká náruživost prokázat hypotézu, přestože není profesionálním 
vědcem, ale váženým obchodníkem, ale i bolestná iracionální obsese, jejíž 
původ si vypravěč nedokáže vysvětlit a která může nepřímo naznačovat 
jeho šílenství. Jeho důvěryhodnost je těmito rysy významně zpochybněna. 
Nejednoznačnost duševního stavu je zahalena stejnou ambivalencí jako 
závěr phběhu. Vypravěč si "je jistý", že Yzur "s posledním výdechem" 
zamumlal pár slov, nicméně věrohodný důkaz neexistuje. 

Stejně jako v mnoha dalších vědeckých povídkách i v povídce "Y zur" 
se věda paradoxně stává nejen neužitečnou a nedostačující, ale dokonce 
ničivou a zhoubnou. Text může být chápán i jako krutá satira filantropie 
vyspělé společnosti, v níž to, co má být k jejímu dobru, se mění na zlo. 

5.3 Horado Quiroga: Almohadón de plumas 

Povídka "EI Almohadón de plumas" (péřový polštář) je dokonalým 
reprezentantem prvního období Quirogovy tvorby, silně ovlivněné 

modernismem a vyznačující se použití prvků morbidnosti, překvapivým 
závěrem a výraznou dramatičností phběhu a v neposlední řadě mistrovskou 
sevřeností tematickou i kompoziční. Phběh je vyprávěn extradiegetickým 
neosobním vypravěčem, který předkládá průběh, okolnosti a intimní 
podrobnosti z manželského vztahu dvou hlavních protagonistů Alicie a 
J ordána. Po několikaměsíčním manželství novomanželka Alicie uléhá kvůli 
banálnímu nachlazení do postele. Její "nemoc" ale trvá velice krátce: po 
několika dnech, které jsou ve znamení velkého fyzického vyčerpání a 
halucinačních stavů, Alicie umírá. Když po její smrti chtějí uklidit lůžko 
nemocné, objeví v Alicině péřovém polštáři parazitický hmyz, který Alicň 
vysál všechnu krev a tím ji zabil. Celý phběh je zakončen lakonickým 
prohlášením, že tento hmyz, který parazituje na ptácích, sice zřídkakdy 
nabývá takových rozměrů, ale můžeme ho běžně najít v péřových 
polštářích. Zprvu nepochopitelná smrt je tedy v závěru racionálně 
vysvětlena a zdánlivě mizí fantastická dvojznačnost, která souvisela 
s nepochopitelnou Alicňnou smrtí. 
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"Racionální" vysvětlení má však zcela opačný efekt. Od první věty se 
v textu zřetelně rozvíjejí dva narativní plány a k nim náležející dvě roviny 
reality. První, explicitní plán tvoří phběh Alicie, která se provdala za 
J ordána a nešťastnou náhodou zemřela na ztrátu krve, zapříčiněnou 
odporným hmyzem. Ale intertext, který konstituuje druhý plán phběhu, 
vypráví jiný phběh, implicitně přítomný v prvním, a ten nabízí skryté 
indicie jiné interpretace Aliciiny smrti: případ vampyrismu. Jejich 
kombinování, prolínání a překrývání budují v textu atmosféru fantastické 
dvojznačnosti. 

Vampyrismus jako literární téma byl obvykle reprodukován jako 
symbol démonismu a nesmrtelnosti. Markýz de Sade připojil k těmto 
dvěma ještě další formu či projev vampyrismu: erotickou perverzi207, který 
se objevuje právě v povídce "EI almohadón de plumas" (péřový polštář). 
V souladu s teoretickými postuláty Quiroga od samého počátku trousí 
v textu stopy a náznaky přítomnosti upíra jako malé nenápadné kamínky, 
které se kousek po kousku skládají do konečné mozaiky. Už první věta 
naznačuje podivný charakter soužití Alicie a Jordána: "Její líbánky !rylY jako 
dlouhá ifmnice. '~8 a naprosto odporují vžité představě období hbánek 
jakožto období největší zamilovanosti a nejsilnější erotické touhy mezi 
novomanžely. Alicia svého muže nesporně miluje, v její lásce je ale 
přítomen také strach, strach z manžela: " ... občas, kc!YŽ se spolu večer vraceli po 
ulici domů, s lehkým zachvěním vrhla kradf!Ý pohled na zysokou postavu Jordána. " 
(182) 

K dotvoření celkového obrazu přispívají i postavy: Alicia je pasivní, 
něžné, bledé stvoření, plné vřelosti a touhy po horoucí lásce, a představuje 
dokonalé ztělesnění ideálu andělské ženy-oběti. S její vzhledem i 
charakterem ostře kontrastuje vzhled a povaha jejího manžela: Jordán je 
vysoký, urostlý, tvrdý, netečný a chladný muž, neprojevující city, a jako 
takový zcela naplňuje prototyp démonické postavy a představitele "jiného". 
Jeho bezcitnost a ne-lidskost odráží nejlépe způsob, jakým reaguje na blížící 
se Aliciinu smrt: zabubnuje nervózně prsty na stůl a podivně 
nezúčastněným tónem pronese: "to mi ještě scházelo . .. 209 V ýznamotvorná jsou 
i jména protagonistů - akusticky příjemné jméno Alicie, které konotuje 
jemnost, sladkost, něhu, a kakofonní Jordán, které už při vyslovení zaráží 
svou zvláštní tvrdostí a výraznou řezavostí. 

S celkovým obrazem harmonuje i výběr prostředí - domu, "podivného 
hnízdečka lásky" (182), v němž Alicie tráví první a zároveň poslední měsíce 
manželství, jenž vytváří fantasmagorickou kulisu celého phběhu: "bělost 
tichého patia působila podifmním do/mem zakletého zámku. K onomu pocitu nevlídného 

207 Bravo, Víctor Antonio: Ll irntpcióny ellímite, México, UNAM 1988, str. 125-6 
208 Jako v předešlém případě využívám pro tuto práci český překlad J. Rauche. 
209 V jedné z prvních verzí je dokonce odpověď Jordána "obohacena" o vyjádření jeho nálady
vysloví onu větu "s hořkostí". Quiroga tuto pasáž nakonec vyškrtl, snad chtěl onen nelidský 
dojem, kterým Jordán reaguje, poněkud zmírnit. viz H.Quiroga, Todos los cuentos, str. 99 
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chladu Přispíval uvnitř ledof!Ý lesk omítky bez no/menšího škrábnutí. H (182) Volbou 
barev a materiálů, ryze modernistických, kvalifikačními adjektivy, popisem 
fyzické prázdnoty a chladu domu vyjadřují tyto prostorové obrazy citovou 
absenci, duchovní sirobu, uzavřenost a chorobnost celkové atmosféry 
domu. Jordánův a Alicnn dům konotuje tichou hrobku, v níž "upír" 
obvykle přebývá, a současně předznamenává Aliciinu smrt. S postupující 
invazí smrti se dům podobá hrobce stále víc: vládne tam "smrtelné ticho", 
"pohřebně svítí světla", okenice jsou uzavřeny, závěsy zataženy: dojem 
hermetické uzavřenosti hrobky či hrobu je dokonalý. 

Znovu se vrací i topos prahu - v konkrétní fyzické podobě (Alicie 
vstupuje do svého nového domova), i v podobě pomyslné, kterou 
představuje sňatek nebo svatební noc. Navíc bílá barva, jež domu vévodí a 
která bývá vykládána jako symbol čistoty, je některými kulturami 
považována za atribut smrti. Totožné významové zabarvení bílé barvy je 
možné najít například v díle Quirogova velkého vzoru, E. A. Poea, 
konkrétně v povídce "Vyprávění Gordona Pyma". Bílá barva, která 
reprezentuje "jiné", je zástupným vyjádřením "zla". Podobné užití a 
významové zabarvení bílé barvy najdeme i v románu Moi!J Dick H. 
Mellvilla. 

Alicie ve velmi krátkém čase "opouští realitu", jako by přestala 

vzdorovat působení "jiného" či "zla": nejprve "fije v nehostinném domějako ve 
snách" (182), později, už jako nemocná, upadá do beiPldomf, podřiml!je, trpí 
halucinacemi, zhasíná chudokrevností, blou~í. Zoufalá a zděšená věnuje 

pozornost pouze kobercům po obou stranách lůžka, jako by tam viděla 
něco, co jiní vidět nemohou, neviditelnou přítomnost čehosi či kohosi. 
Realita se proHná s ireálnem a přítomná smrt začíná nabývat na převaze nad 
životem. 

Aliciin stav se zhoršuje vždy v noci, jak velí kanonické zpracování upili 
tematiky, a její nemoc, stejně jako nemoc Stokerovy Lucy, spočívá pouze 
v anemii a nepochopitelné ztrátě krve, kterou není možné nijak logicky 
vysvětlit. Lékařský (vědecký) závěr zní, že jde o "nevysvětlitelný případ". 
Pomalá, tichá agonie Alicie kontrastuje s Jordánovým jednotvárným 
přecházením pokojem a neustávající ozvěnou jeho kroků, které symbolicky 
odměřují neúprosnost přibližující se smrti, ale zároveň naznačují J ordánovo 
přetrvání, jeho "nesmrtelnost". 

V jednom okamžiku jasnozřivosti i Alicie sama ztotožní J ordána se 
"zlem", které vstupuje do jejího života a bere jí ho. V zajetí halucinací Alicie 
náhle vykřikne a nespouští oči z koberce u lůžka, Jordán hned přibíhá do 
ložnice, ale Alicie se ho lekne a znovu vykřikne. Halucinace jsou zde jakousi 
vyšší formou prozření, díky němuž Alicie identifikuje původce zla: J ordána, 
jehož je monstrum v polštáři jen zástupným ztělesněním. Vztah Alicie a 
J ordána krystalizuje do podoby vztahu pasivní oběti a kata a živočich se 
stává nástrojem, jímž je tušený "rozsudek smrti" vykonán. 
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S postupující nemocí a blížícím se koncem phběhu Quiroga efektivně 
manipuluje s napětím, které průběžně stoupá, po malé pauze (Alicie vstane 
z lůžka a zdá se, že se UZdraVl) znovu nabírá na síle a vrcholí v šokujícím 
závěru; stejně dovedně zachází s fantastickou dvojznačností, která v textu 
zůstává, třebaže je smrt racionálně vysvětlena v závěrečné objasňující 

sekvenci, která infonnuje čtenáře o tom, jakým způsobem Alicie zemřela a 
upozorňuje na četnost podobných případů, při nichž byla zjištěna 
přítomnost onoho parazita v péřových polštářích. Prosté a nenapadnutelné 
vysvětlení, díky němuž by bylo možné posunout povídku do kategorie 
"neobvyklého" a nikoli fantastického, je dostatečné pro první rovinu textu. 
Ale fantastická ambivalence, vycházející z náznaků záhadnosti a podivných 
okolností vzniku a průběhu Aliciiny nemoci a její smrti, přetrvává a veškeré 
tyto faktory, nepřímo se odvolávající na paradigma vampyrismu, jež je 
dosazováno v průběhu textu čtenářem, prohlubují význam jednotlivých 
motivů a prvků a posilují fantastický rozměr textu; stálá implicitní 
přítomnost smrti, čitelně konotující přítomnost upíra, která ovládá 
celkovou atmosféru domu a určuje chování manžela, stírá hranice mezi 
živým a mrtvým, mezi racionálním a iracionálním a vytváří fantastickou 
ambivalenci, jež zpětně zasahuje oba plány. Některé indicie jsou navíc 
významotvorné až zpětně v mysli vnímatele nebo při druhém čtení: 

například ona první věta, která avizuje podivný charakter milostného citu, 
doplňuje význam o blízkost smrti. 

Ambivalentní charakter textu nabízí i symbolický výklad vampyrismu: 
tematizaci erotiky a sexuální touhy, prvních intimních kontaktů manželů, 
jež se prostřednictvím literárního ztvárnění pokouší nazdvihnout závoj 
společenských tabu a vstoupit do zakázaných oblastí. Motiv upíra a 
pohlcení upírem fungovaly jako metafora sexuálního apetitu a naplnění 
erotické touhy, kdy sexuální akt operoval na úrovni destrukce druhého -
předmětu touhy. U spokojení touhy totiž znamenalo podrobení a pohlcení 
oběti. Tomu zp~tně přitakává i první věta phběhu: "Její líbánky I?Y!Y jako 
dlouhá :dmnice." Zivočich, který saje Alicii krev, může být chápán jako 
materializace Jordánovy destruktivní lásky. V halucinačních stavech trápí 
Alicii vidina ošklivého lidoopa, který sedí u jejího lůžka a upřeně na ni civí. 
Toto zvíře, které si sedá nedaleko postele (!), naznačuje zvířecí podstatu 
J ordánova charakteru, jeho animální, neovladatelnou potřebu fyzické lásky i 
možnou brutalitu, děsící nepoučenou panenskou nevěstu k smrti. 
Tabuizovaná tematika ženské a mužské sexuality a tělesné náruživosti 
nabývajících v některých případech patologických podob byla na přelomu 
století velice atraktivním tématem a prosadila se do mnoha textů, především 
do dekadentních povídek elemente Palmy a Manuela Díaze Rodrígueze.21O 

210 M. Díaz Rodríguez, povídka "Vampiras" (Upírky): v jehož povídce chování mladé ženy nese 
všechny rysy vampyrismu. Tyto příznaky mizí v okamžiku, kdy se provdá za svého snoubence a 
ukojí svou touhy, která se skrývá v metafoře upíra. V tomto případě je fantastično opravdu jen 
metaforickým vyjádřením erotické touhy. 
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Avšak inkriminovanou problematiku bylo nezbytně nutné zahalit do závoje 
symbolů a metafor, jako je tomu i v případě povídky "EI almohadón de 
plumas". Ke stejné tematice se Quiroga vrátil ještě jednou v povídce "EI 
vampiro" (Upír) ze souboru Más a/lá (Onen svět, 1935), v níž ale téma 
vampyrismu propojil s prvkem filmové postavy. 

Na rozdíl o jiných textů zachoval autor v povídce "EI almohadón de 
plumas" některé postuláty tradičního konceptu fantastična obohacené 
užitím dekadentních prvků: vampyrismu, modelové postavy ženy-světice a 
muže-zhoubce a hrůzostrašného vyústění přtběhu. Povídka "Almohadón 
de plumas" je pozoruhodná svou dokonalostí: v přtběhu není ani jeden 
zbytečný prvek, všechny jsou vzájemně propojeny, všechny mají svůj 
význam a funkci. Dokonalý hodinový strojek, který Quiroga sestrojil, 
přesvědčuje o Quirogově raném mistrovství (povídka vyšla v roce 1907) 
v krátké formě. 
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6. Proměna konceptu fantastična: tradičnf versus modemf fantastická 
literatura 

6.1 Nová literámi scéna a nový (?) koncept 

Za "revoluční" ve smyslu převratné proměny zažitého způsobu 
pojímání a zpracování fantastična bývá velmi často považována fantastická 
povídka "TIon, Uqbar, Orbis Tertius" J. L. Borgese z roku 1940 a následně 
celý soubor jeho fantastických povídek] ardín de los senderos que se bifurcan 
(Zahrada, kde se cestičky rozvětvují, 1941).211 Takové vymezení přechodu 
od jedné poetiky ke druhé se jeví jako příliš přelomové a hlavně pozdní na 
to, aby nepůsobilo poněkud schematizujícím a pochybným dojmem. 
Borgesův podíl na formování nové poetiky fantastična je nesporný, ale 
nelze přisuzovat roli reformátora výhradně jemu. Zvlášť s přihlédnutím 
k tomu, že vracíme-li se nazpět v dějinách literatur oblasti La Platy i jiných, 
najdeme nejen mnohé autory, jejichž díla nesou viditelné zárodky proměny 
poetiky fantastična, ale také najdeme díla, jež už vznikla na základě této 
nové poetiky a tím dokazují dřívější a především pozvolnou procesuální 
proměnu, již považuji za rozhodující pro rekonfiguraci tradičmno 

fantastična v moderní. 
Proměna poetiky probíhala v hispanoamerické literatuře už od 

konce první a ve druhé dekádě 20. století, v období postmodernismu. 
Dokonce v samé podstatě modernismu tkvělo odmítnutí prvotní zdobnosti 
a touha po sebekritické revizi a renovaci ve znamení větší prostoty. 
Příkladem později se prosazující inklinace k jednoduchosti mohou být dvě 
v čase vzdálená díla Rubéna Daría - kniha Azul (Azur, 1888) a pozdější 
sbírka veršů Cantos de vida y esperanza (Zpěvy života a naděje, 1905). 
Modernismus byl směrem, který byl v procesu neustálé proměny a díky 
svému metamorfotickému charakteru vytvářel nové pole působnosti pro 
mladší modernisty a hlavně postmodernisty a usnadnil tak přechod 

k postmodernistické poetice. Estetika postmodernismu nastoupila 
v okamžiku doznívání modernismu a před nástupem avantgardy, s nímž po 
určitou dobu koexistoval. J osé Miguel de Oviedo dokonce říká, že 
postmodernismus je první fází avantgardy, zkušebním obdobím, které 
otevřelo cestu obrazoborectví a vzpouře let následujících.2l2 Někteří 

kritikové vymezují počátek postmodernismu rokem 1910 (vypuknutím 
Mexické revoluce), jiní rokem 1914 (počátkem 1. světové války) a někteří 
dokonce až rokem 1916 (smrtí Rubéna Daría). Výhodou postmodernistické 
estetiky je propojení mnoha estetických východisek a směrů, často 
protichůdných, které zcela eliminovaly fifiÍsekulární rysy a uvedly nové 
tendence odpovídající 20. století. 

211 Cf. Rodríguez Monegal, Emír: Jo1J!,c Luis B0'l!s. Una biogrtifía litcraria, México, FCE 1987, str. 
322 
212 Cf. Oviedo,]. M., op. cit., str. 13/III 
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Postmodernismus se zaměřoval na vlastní prostředí, vrátil se 
s konečnou platností z exotických dálek do domácího prostředí, měst i 
venkova. Do popředí zájmu se dostává "obyčejný" svět, který - zaměřený 
pod zvětšovacím sklem - může odhalit netušené jevy a vyvolat 
neočekávané reakce. Pohled se soustředí na vše temné, abnormální a 
mrazivé, které se ukrývá ve známém. 

Mimo oblast Argentiny a Uruguaye byl jedním z prvních autoru, 
v jehož povídkách se zřetelně profiluje nová tendence v rámci fantastické 
povídky, Kubánec Alfonso Hemández-Catá (1885-1940). Pocházel ze 
Salamanky a dlouhá léta, dvacátá a třicátá, strávil v Evropě. Byl tedy přímo 
v centru dění, plně integrovaný do avantgardní vřavy a atmosféry 
surrealistických manifestů a provokací Bretona a jeho stoupenců. 

Generačně patřil k postmodernistům a v jeho díle je možné najít vliv 
naturalismu a dekadence, jejíž dědictví si přinesl z francouzského románu 
konce století. Jako autor byl nesmírně výkonný, napsal dlouhou řadu 
románů a povídek. Ale lehkost, s jakou psal, měla na svědomí i menší 
preciznost, přestože on sám, horlivý učedník mistrů Maupassanta, Flauberta 
a Poea, považoval svůj rukopis za dokonalý. Ale navzdory jisté technické a 
stylistické nedotaženosti některých textů byl autorem velmi vynalézavým a 
tvůrčím. 

Skladba jeho tematického plánu v mnohém připomínala Quirogu, 
s nímž sdílel vášnivý zájem o psychologii člověka i její patologické podoby a 
o erotiku; dalším z bohatých zdrojů témat, která je oba fascinovala, byla 
smrt. Při jejich zpracování používal nové, neotřelé techniky, které ho 
vřazují do procesu proměny fantastické poetiky. Zkoumání podivných jevů 
a evokace zvláštní dvojznačné atmosféry, užití makabrických a snových 
prvků, silný erotismus a pojetí smrti ukazují zcela patrně, jakým směrem se 
začíná fantastično ubírat. Povídka "Fantasmas" (přízraky, 1922) je doslova 
exemplární ukázkou proměny světa věcí: 

Bn eI cuarto de la plancha, sobre el armario de pino donde se guarda fa ropa limpia con una 
manzana que le da su aroma, vense un ijJrro y dos cigiíeiias disecadas. Bl zorro com inmóvil entre las 
dos aves decorativas rellenas de estopa, y estas no se inquietan al ver su aire fortivo ni sus dientes 
agudos, porque están ya en una región, por encima de la vida, donde la perfecta concordia reina. 

Las madas, atentas a sus btyas tareas, no miran a lf) alto jamás; pero los niiios, quiifÍ por e,ftar 
tan pegados al suelo, miran siempre. De rato en rato entran por el montante de la ventana r4fagas 
sutHeJ' que no btycln al fondo de fa habitación, y los pelos del zorro se emzan, se encrespan las plumas 
y oscilan los picos. Bntonces los chiquillos comn despavoridos gritando que ht!J fontasmas. 

Ante la idea de que los espíritus de los animales se eguercen por reintegrar las fundas de sus 
cue1jJos, todos TÍen. Pero el mt!Jorcito, que ya estudia Ugica y es mlD' obseroador, hace notar que aquel 
es el único cuarto de la ca.ra donde no ht!J cucarachas ni ratones. '!m 

Přestože text může v některých ohledech působit jako mírně naivní nebo 
diletantský z hlediska prostředků fantastična a vytvoření fantastické 

213 Hemández-Catá, Alfonso: "Fantasmas", D. Phillipps-López (Ed.), Cuentos fantásticos 
modemistas de Hispanoamérica, Madrid, Cátedra 2003 

117 



r 
I atmosféry, v zásadě odhaluje prostředky a principy moderní fantastické 

povídky - subjektivní pohled na skutečnos4 zvláštní charakter předmětů a 
navození "nových souvislostí", které přispívají k vytvoření ambivalence. 

Podobnou ukázku proměny nabízí i dílo Guatemalce Rafaela Arévala 
Martíneze (1884-1975). Tento autor, jenž se do dějin hispanoamerické 
literatury zapsal zejména jako tvůrce jedné povídky - "EI hombre que 
parecía al caballo" (Muž, který se podobal koni), která byla součástí 
stejnojmenného souboru povídek z roku 1915 - byl poměrně plodným 
spisovatelem pěstujícím různé žánry a formy. Svou povídkovou tvorbu 
založil na obdobných obsesích a neukojitelném hledání odpovědí 
v Darwinově teorii i v teoriích Madame Blavatské, jaké pronásledovaly i 
Lugonese a Quirogu. V jeho textech najdeme prvky psychoanalýzy, utopie, 
mytologie prehispánských kultur a víry v nadpřirozené jevy a síly, vše 
vzájemně se doplňující a vytvářející zvláštní obraz reality. 

Arévalo Martínez vycházel z představy, kterou Oviedo nazývá 
"psychozoologická", čili z myšlenky existence analogie mezi lidským 
druhem a některými zvířaty a z nich plynoucí symetrie. Nejpřekvapivější 
bylo, že pro tyto své nalézané analogie používal skutečné osobnosti 
intelektuálního a kulturního světa jako jimi byli kupříkladu básník Porfirio 
Barba Jakob nebo Gabriela Mistralová, aniž ovšem šlo o karikaturizaci dané 
osoby.214 Tato představa analogie lidí a zvířat byla součástí dávné 
mayské víry v nahuala, což byl jakýsi dvojník, alter ego člověka, který svůj 
lidský protějšek chránil; byl-li nahual zabit, umíral i člověk. Tajemná a temná 
souvislost mezi zvířetem a člověkem a možnost jejich propojení a 
koneckonců i převtělování bylo dokonale funkčním prostředkem 

zneklidnění a ambivalentního charakteru textu. 
Rovněž venezuelská spisovatelka Teresa de la Parra (1890-1936) 

zviditelnila některými fantastickými texty, které začala publikovat 
v časopisech přibližně od roku 1915, proces formování moderního 
fantastična. Její fantastická tvorba je sice celkem nevýznamná v kontextu 
celého jejího výpravného i esejistického díla, ale hodnotná jednak téměř 
bezvýhradným užitím prostředku animace a personifikace neživých 
předmětů, kterými obohacuje každodenní realitu o překvapivý svět věcí, 
jejich antagonismů a vášní, a také ojedinělým tónem spiklenectví, který 
navazuje autorka s věcmi, jako Alenka, jež v tomto každodenním světě 
objevila skrytou zemi za zrcadlem a volně se pohybuje mezi oněmi dvěma 
rovinami. 

Výmluvný materiál pro mapovam posunu mezi tradičním 

(modernistickým) pojetím fantastična a pojetím moderním poskytuje i dílo 
Horacia Quirogy, jehož hlavním poetickým rysům jsem se věnovala 

v předchozím oddíle. Už jsem se zmínila o tom, že Quiroga byl nejenom 
renovátorem formy povídky, ale především prvků a prostředků 

214 Oviedo,]. M., op. cit., str. 104/III 
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fantastického světa. Prostřednictvím své narativní tvorby včlenil do prózy 
dosud nevídaný prostor - prales - a do fantastična uvedl nové techniky 
filmu a fotografie. Povídky stojící na fantastickém prostředku filmu jsou 
nesporným předobrazem románu La invención de Morel (Morelův vynález) a 
dokonce i některých textů velkého Borgese. Ráda bych se k jeho dílu nyní 
vrátila a znovu ho podrobila rozboru, nyní však prizmatem proměny 
konceptu fantastična. V tom případě je třeba zpětně vyzdvihnout některé 
povídky ze druhé a třetí fáze jeho tvorby. 

Mezi Quirogovými povídkami lze najít skupinku povídek, které sice 
nejsou podle tradičních kritérií čistě fantastické, ale vytvářejí zvláštní 
"pomezní" kategorii, neboť diskurzem, syntaxí a tematikou se dotýkají, a 
někdy je i překračují, hranic fantastična. Tyto povídky charakterizuje 
specifická dvojznačná atmosféra, která nepřímo a nekonkrétně naznačuje 
jakousi temnou souvislost, nejasnou přítomnost čehosi nedefinovatelného, 
co spouští řetěz událostí a nutí postavy jednat. Právě toto netypické, 
"nenápadné" a nevyhraněné fantastično, tak nové a nezvyklé, které 
insinuuje přítomnost "jiného" v běžném řádu, aniž postavy tento řád 

opouštějí a aniž se stane něco "nadpřirozeného" (ačkoli v atmosféře 
zůstávají nezodpověditelné otázky a dvojznačné odpovědi), je vlastní 
mladším autorům jako byli Felisberto Hernández, Silvina Ocampová, 
Armonía Somersová a Julio Cortázar. Mezi tento typ textů patří například 
povídka "Gallina dedollada" (podříznutá slepice, 1909) nebo "EI perro 
rabioso" ev zteklÝ pes, 1909). 

Důležitým rysem většiny povídek z této kategorie, podobně jako 
většiny povídek moderních tvůrců, je to, že děj přtběhu, prezentace 
jednotlivých událostí i diskurs nabízejí možnost přistoupit na hypotézu 
realističnosti a zvolit racionální vysvětlení neobvyklých jevů. Text totiž 
obvykle nabízí indicie, které naznačují duševní nerovnováhu postavy, a 
tudíž lze přtběh interpretovat jako "psychotické" vyprávění. Ale 
zachovávaná dvojznačnost textu nevychyluje jazýček vah ani k racionální 
aru k fantastické rovině a problematizuje jednoznačně racionální 
interpretaci. 

V povídce "La gallina degollada" (podříznutá slepice) neosobní 
vypravěč vypráví přtběh manželského páru, který v průběhu několika málo 
let zplodil čtyři děti, jež několik měsíců po narození prodělaly zápal 
mozkových blan, zapříčiněný nejasně naznačeným dědičným zatížením. Po 
každém záchvatu se sice děti fyzicky zotavily, ale jejich mozek byl 
nenapravitelně zasažen a odsoudil děti k trvalé demenci. Stala se z nich 
duševně zaostalá zvířátka, která jejich rodiče začali nenávidět. Náplní dne 
idiotů se stalo sezení na lavici a "bezduché" pozorování okolí. Když se po 
letech narodí páté dítě, holčička, která jako zázrakem překoná onu 
nebezpečnou věkovou hranici bez úhony, veškerá láska rodičů se soustředí 
na malou Bertu. O čtveřici bratrů se stará spíš služka, protože v srdci rodičů 
je jen odpor a nenávist. Právě v tomto okamžiku vstupuje do přtběhu 
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čtenář, s podrobnostmi celé historie manželů a postupné demence dětí se 
seznamuje retrospektivně, prostřednictvím několika flashbacků, a je jen na 
něm, aby doplnil některé jen naznačené nebo chybějící souvislosti. 

Celý phběh se odehrává v běžném řádu a ani hrůzný a krvavý závěr 
nevybočuje z jeho zákonitostí neobvyklostí (prizmatem fantastického střetu 
řádu, nikoli ze společensko-etického hlediska). Tragické vyústění phběhu by 
se dalo vysvětlit racionálně: Quiroga zasvěceně vysvěduje následky zápalu 
mozkových blan i riziko dědičných onemocnění, zdůrazňuje schopnost 
imitace jako jistého stupně inteligence, kterého mohou dementní bratři 

dosáhnout; tak by bylo možné vysvětlit jejich krvelačné jednání - jako 
nápodobu toho, co viděli chvíli předtím: služku, jak podřízla slepici; a 
v probuzené žárlivosti na mladší sestru a v touze pomstít krutost, které se 
na bratrech rodiče dopouštějí, Quiroga naznačuje možné motory činu, 
kterým vyvrchoWy ústrky ze strany rodičů. V podtextu phběhu leží 
inspirace teoriemi o osudovém zatížení biologickou dědičností, která byla 
jedním z velmi častých motivů využívaných na přelomu minulého století 
literaturou jako tematický zdroj a která in absentia ozřejmuje některé 

nevyřčené aspekty phběhu. Podobné téma najdeme i v dalších Quirogových 
povídkách ,,La meningitis y su sombra" (Meningitis a její stín), "La 
compasión" (Soucit). 

Ale text předkládá i jiné indicie, které skrytě napovídají o existenci 
"jiného" a naznačují druhou možnou interpretaci: podivná, temná 
souvislost mezi náhodným usmrcením slepice služkou a pozdějším 

jednáním idiotů, kteří stejným způsobem zavraždí svou sestru, jakoby řízeni 
neznámou mocí; trvalá netečnost bratrů, která se však v okamžiku 
vražedného útoku překvapivě a hrůzně mění: lesknou se jim oči (,,pero fa 

mirada de /os idiotas se habia animado; una misma luZ insistente estaba fija en sus 
pupilas '~15); zneklidňující je i systematická činnost dementů, s níž dovedou 
svůj záměr až do zdárného cíle; téměř hrůzostrašné citové podloží jejich 
početí, skrytá nenávist manželského páru, která se s postupujícím časem 
násobí a s ní se násobí počet dětí - narodí se dvojčata, která však stihne 
stejný osud jako první dva bratry; fatalita, s níž děti upadají do stavu 
demence a také celková atmosféra domu, naznačovaná od první věty a 
umocněná předtuchou otce, to vše by mohlo posunout tuto povídku blíže 
označení fantastická. Zarážející a významné je i to, že čtenář vstupuje do 
phběhu právě perspektivou idiotů, oni jsou první, se kterými se seznamuje, 
oni a cosi, co se zdají posléze zastupovat, jsou hlavními protagonisty 
phběhu. 

V této povídce Quiroga zcela převrací obecnou představu zplození 
dítěte jako plodu aktu lásky, protože zde jsou děti plodem nenávisti. 
Narození každého dalšího dítěte a jeho následná demence je činitelem 

215 Quiroga, H.: "El perro rabioso", Toc/os los cuentos, cit. vyd., str. 95 
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postupujícího odcizování manželů a ochladnutí jejich vzájemné lásky a 
vášně a všudypřítomné hořkosti. 

V povídce "EI perro rabioso" 0lzteklý pes) dochází k podobnému jevu 
jako v mnohem mladší Cortázarově povídce "Bestiario" (Bestiář). Phběh 
"Vzteklého psa" je prostý: začíná in extremis res, závěrečnou sekvencí, 
vyprávěnou neosobním vypravěčem, který informuje o tom, že skupina 
vesničanů musela zastřelit šíleného muže nakaženého vzteklinou. Poté 
phběh přechází na ieh formu a má podobu deníkových zápisků. Protagonista 
a zároveň autor deníku se zmiňuje o epidemii vztekliny, která zasáhla okolí 
vesnice, v níž se ženou a tchyní bydlí v nedokončeném domě bez dveří. 
Vypravěč popisuje, jak se zvířata přibližují, jak brousí okolo, přidává i 
zprávy o tom, kde kdo viděl nemocného psa a koho pes napadl. Atmosféra 
se naplňuje strachem a ponurostí, k níž přispívá i prostředí pralesa 

. zaplaveného deštěm a šedí zamračeného nebe. Nakonec se jeden z psů 
odváží do domu a protagonistu kousne. Ten ránu vydezinfikuje a bez 
příznaků přečká i kritických čtyřicet dní inkubační doby vztekliny. Po jejich 
uplynutí ho zničehonic začne ovládat paranoidní představa, že ho jeho žena 
a matka pozorují, chtějí ho opustit a nakonec i zabít. V záchvatu zoufalství, 
strachu a pocitu ohrožení, způsobených halucinacemi, při nichž ho napadají 
stovky zmijí a chlupatých pavouků, vystřelí po své ženě. Po útoku na ženu, 
jehož popis je ještě poměrně podrobný, následují už jen krátké zápisy, stále 
zmatenější a jakoby neukončené. Co se stalo, se dozvídáme návratem 
k první sekvenci, která je závěrečnou sekvencí celého phběhu. 

Phběh opětně působí jako zcela běžný phběh muže, který byl 
nešť astně pokousán vzteklým psem a na následky této nemoci zešílel. 
Zvláštní jsou ovšem některé momenty a celkový charakter událostí onoho 
dne. V pralese pršelo, v okolí vládla ponurá nálada. Vypravěč mnohokrát 
opakuje, že stahující se smyčka vzteklých psů má velmi neblafd vliv na 
duševní stav matky, která je zjevně nervově labilní. Také samotné kousnutí 
psem nechává mnohé mezery a škvíry. V první řadě muž psa nevidl/, pouze 
cítil "něco masivního a teplého", jak se mu otřelo o nohu. Muž psa 
odkopnu! a pak s!Jše4 jak zu1!Y cvak!J naprázdno. Hned nato však ucítil 
prudkou bolest. Ani jeho matka, ani žena však nepostřeh!J, že ho pes kousl. 
Psa nenajde ani venku, kam se ho vydá hledat. Navíc se mu zdá, že chování 
psa bylo jiné, podle slov protagonisty vypadal spíš jako otrávený 
strychninem, protože v okolí se přistoupilo k hromadnému trávení psů, 
nikoli jako vzteklý. Také oněch čtyřicet dní uplyne bez následků. 

V phběhu je možné rozlišit několik významových rovin textu: první 
nabízí racionální vysvětlení: muže kousl vzteklý pes a muž se nakazil a 
musel být zastřelen; je totiž známo, že člověk nakažený vzteklinou 
v posledním stadiu nemoci zešílí a smrt je pro něj vysvobozením. Jeho 
deník by tudíž zcela odpovídal prožívané skutečnosti. Druhá rovina 
posouvá význam jiným, třebaže nefantastickým směrem: vysvětlení může 
být i takové, že pes vzteklý nebyl, koneckonců, nemoc se u muže 
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nerozvinula v inkubační době, a on zešílel z důvodů vnitřního duševního 
předaku podporovaného i dědičnou nervovou labilitou a také vlivem 
celkové atmosféry prostředí a okolruno dění. Ale zůstává ještě poslední 
rovina, která fatalitou osudu, nejednoznačnou přítomností psa a 
nevysvětlitelným projevem vztekliny u muže, byť fantómové, uchovává 
náznak "jiného", které jako by bylo součástí skutečnosti, pronikalo do jejích 
událostí a zpřítomňovalo se tak v obyčejné tváři každodenního světa. Díky 
tomu se v phběhu vydouvá ambivalentní prostor, jehož významový obsah 
je nedešifrovatelný na úrovni textu. Podobnost s Cortázarovou povídkou je 
velká především v manipulaci s jednotlivými podrobnostmi i v dvojznačné, 
záměrně fragmentované fokalizaci. Tygn, který se pohybuje po domě, 
čtenář "nespatří"; stejně tak vzteklý pes je v Quirogově podání jakoby 
neviditelný. O jeho existenci se dozvídáme nikoli přímo, ale z náznaků a 
neúplných stop a hlavně vždy až poté, co zmizí z dohledu protagonisty i 
vnímatele. Na rozdíl od Cortázarova textu, kde je přítomnost tygra 
racionálně nevysvětlitelná a dostává se do roviny symbolické, Quirogův text 
je mnohem více ukotvený do reality - setkání se vzteklým psem je 
pravděpodobné vzhledem k tomu, že po okolí pobíhá smečka psů 

nakažených vzteklinou - a proto je atmosféra fantastické dvojznačnosti 
mnohem subtilnější a rafinovanější. 

S podobnou atmosférou "jiného" přítomného v každodennosti, kterou 
se vyznačují dvě předchozí povídky, se lze setkat také například v povídce 
,,La cámara oscura" (Temná komora). 

Všechny tyto nenápadné změny, jakkoli byly z hlediska vývojové 
proměny konceptu fantastické literatury průlomové, se dály jakoby na 
okraji, neboť situace v literaturách obou zemí v prvních dvou dekádách 
nebyla k fantastické literatuře příliš vstřícná. Uruguayský i argentinský 
literární svět prvních tří desetiletí 20. století, zastoupený silnou převahou 
výpravné prózy a eseje, se zabýval převážně tematikou země a kladl důraz 
na vše, co bylo americké. Vzniklo množství platforem, které se pohybovaly 
v mantinelech realismu a jejichž autoři reflektovali konkrétní problémy 
každého regionu a země. Regionalismus či kreolismus se stal novou formou 
amerikanismu, který našel uplatnění zejména v regionalistickém a 
indigenistickém románu. (Oviedo, 2001/111:200) S tematikou země úzce 
souvisela také sociální problematika, tematicky vycházející z převratných 
proměn mimoliterárního kontextu prvních tří dekád nového století, které 
představovaly další důležitý aspekt románů, jež nezřídka měly silně kritický 
a angažovaný charakter. Přínos těchto autorů spočíval v tom, že jednou 
provždy zachytili určitý obraz národa, skupin jeho obyvatel i jedince jako 
odraz nezaměnitelné geografické příslušnosti k prostředí s jeho zvyky, 
jazykem, folklórem.216 Pozvolná proměna poetiky fantastična se tudíž v té 

216 Mezi autory tvořící ve 20. letech patřili Uruguayci A. Montiel Ballesteros (Cuentos urugut!}os, 
1920; Uruguayské povídky), Vicente SalavettÍ (Bste era un pair,1920; Toto byla země), Enrique 
Amorim (Tangarupá, 1925) a Francisco Espínola (Sombras sobre fa tierra,1933; Stíny na zemi). 

122 



! 
I 

L 

době uskutečňovala jako okrajový proces literárního dění. S jistou 
nadsázkou by se dalo říct, že fantastická literatura až na pár ojedinělých 
jmen úplně vymizela z tehdejšího literárního spektra. 

Rozhodující impuls k renovaci a reformaci literárního světa, a s ním i 
fantastické povídky, přišel až v období avantgardy. Do formování nové 
poetiky se promítla celá konstelace mnohých ismů, jejichž manifesty 
následovaly od roku 1909 v rychlém tempu a jejichž ohlasy a vlivy 
infiltrovaly i do hispanoamerické kultury a umění. 

Z celé škály avantgardních proudů byl pro novodobou fantastickou 
literaturu v mnoha ohledech nejpřínosnější až ten poslední - surrealismus. 
Hloubka i šíře jeho vlivu v hispanoamerické literatuře je dnes dobře 
známým faktem. 217 Surrealismus zasáhl nejprve do poesie, v oblasti La Platy 
se o rozšíření jeho postulátů a principů zasloužil Jorge Luise Borges; v jisté 
míře vstoupil surrealismus také do procesu renovace výpravné prózy. Ale 
na rozdíl od poezie, kde byl vliv surrealismu patrný na všech úrovních, ve 
fantastické próze se projevoval spíše jako určitá kosmovize nebo princip, 
jenž přesahoval vymezené škatulky školy nebo směru a operoval v rovině 
obecně estetické. Surrealismus se zmocnil každodennosti a zdůrazněním 
některých a upozaděním jiných prvků a souvislostí vytvořil novou, jinou 
tvář skutečnosti; jindy se zaměřil na jednu její část, výseč, kterou opatřil 
novým svědem, novým smyslem, novou podobou. Jedním z nástrojů, které 
se v rozšiřování dimenze reality a jejího uchopení uplatňovaly nejčastěji, byl 
nesporně surrealisty absolutizovaný sen a snovost; ve stavu snění totiž 
vzniká zvláštní, z hlediska bdělosti zdánlivě chaotický obraz: vzniklý obraz 
je však řízen dokonalými logickými zákonitostmi, třebaže se odvozují od 
"jiné" logiky. Tím způsobem se generují další, duplicitní světy, obohacující 
ten původní důvěrně známý; vzniká fantasmagorická vize reality, která 
narušuje přirozený řád a vytváří prostor vydaný na pospas mnohoznačnosti, 
do něhož vstupují známé-neznámé předměty i "nové" lidské bytosti. Nový 
pohled na věci, které se v jediném momentě stávají cizí nebo přinášejí zcela 
nečekané asociace, využíval při ztvárnění reality a předmětů například i 
Španěl Ramón Gómez de la Serna. Do nové konfigurace fantastična 
výrazně promluvily i nové umělecké formy - rozvíjející se kinematografie a 
fotografie, jejichž silný vliv a nejrůznější formy aplikace byly vidět už v díle 
Horacia Quirogy, dále litografie, nové směry a techniky v malířství a 
sochařství a v neposlední řadě i v hudbě. 

Nejsilnějšími centry avantgardy v Hispánské Americe byly bezpochyby 
Mexiko, Peru a Argentina. Vůdčí osobností argentinské avantgardy se stal 
Jorge Luis Borges po svém návratu z Evropy. Založil časopis Martín Piem, 

Argentinskou literaturu zastupovali jména Manuel Gálvez (Benito 0mch), Rlcardo Gi:iiraldes (Don 
Segundo Sombra). 
217 Komplexní rozbor děl nejvýznamnějších hispanoamerických autorů a obecnou studii o 
surrealismu předkládá G.J. Langowski ve studii Bl sumalismo en la .ftcción hispanoamericana, Madrid, 
Gredos 1982 
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který se stal jakýmsi epicentrem avantgardního dění, okolo něhož se 
soustředila skupinu Borgesových spolupracovníků, prozaiků, básníků, 
esejistů, mezi nimiž byli například Oliverio Girondo, Carlo s Roxlo Nalé, 
Pablo Neruda a Ricardo Giiiraldes. Kromě hlavní činnosti v časopisu 
Martín FieTTO Borges spolupracoval i s jinými časopisy, které rovněž přispěly 
k šíření avantgardních tendencí: časopisy Prisma (1921-22) a Proa (1924-25). 
Vedle těchto časopisů však svým významem vynikal jeden, který sice vznikl 
o několik let později, ale zcela nepochybně sehrál nenahraditelnou roli 
v celkové proměně kulturního a intelektuálního prostředí. Byl to časopis 
Sur (1931-1970), jehož zakladatelkou a vůdčím duchem byla Victoria 
Ocampová.218 Kolem něho se v průběhu let soustředil kruh intelektuální a 
umělecké elity argentinské společnosti a díky těmto osobnostem se časopis 
stal centrem intelektuálruno dění, jenž určoval proměňující se ráz literárního 
vkusu, platného pro celou generaci spisovatelů i čtenářů, a napomáhal 
uskutečnění modernizace a univerzalizace národního písemnictví. Kolem 
časopisu se soustředila nejen generace nejpřednějších argentinských autorů 
jako byli Borges, Silvina Ocampová, J osé Bianco, Bioy Casares a mnozí 
další, ale na stránky časopisu S ur přispívali svými texty a komentáři i další 
hispanoameričtí autoři bez ohledu na ideovou či politickou příslušnost, žánr 
nebo styl. Kromě toho vydalo nakladatelství Sur mnoho výpravných i 
esejistických děl, vznikajících ve 40. letech, která měla rozhodující vliv při 
formování mladých argentinských autorů: mezi prvními publikacemi byla 
Antologie fantastické literatury (vyšla ve spolupráci časopisu S ur s 
nakladatelstvím Editorial Sudamericana, které užívalo znak časopisu pro 
některé své publikace), dále soubory povídek BI Jardín de los senderos que se 
bifurcan (Zahrada, kde se cestičky rozvětvují) a Ficciones (Fikce); Otras 
inquisiciones (Další pátrám'), Seis problemas para don Isidro Parodi (Šest problémů 
pro dona I.P.) J. L. Borgese; Viaje olvidado (Zapomenutá cesta), Autobiografta 
de lrene (Irenina autobiografie) Silviny Ocampové a mnoho dalších titulů. 
V době 2. světové války představoval časopis Sur symbolický most, na 
němž se setkávalo množství hlasů a názorů, hledajících prostor k vyjádření. 

Zásadní proměna v literární sféře, kterou přinesla avantgarda, vedle 
oněch mnoha proměn formální i tematické podoby poezie a prózy, 

218 Victoria Ocampová (1890-1979) byla fascinujícím zjevem, vznešenou a vysoce inteligentní 
ženou, skutečnou femme de lettres, jejíž osobnost zapůsobila na mnohé autory nejrůznějších 
žánrů na velnů dlouhou dobu. Jakkoli ji její původ z nejvyšších argentinských kruhů předurčoval 
k tomu, že naplní představu, že ženě stačí "vzdělání", jehož se jí dostane v domácnosti, 
zpestřeného maximálně o hru na klavír a případnou charitativní činnost, Victoria dosáhla 
nesmírné erudice v nejrůznějších oblastech umění i ve znalostech jazyků - při psaní plynule a 
elegantně přecházela mezi angličtinou, francouzštinou a italštinou; první díla dokonce psala 
výhradně ve francouzštině a jejich španělská verze je překladem z francouzského originálu. Tato 
zářivá žena, k níž vzplanuli vášní i takoví velikáni jako Alfonso Reyes aJ osé Ortega y Gasset (se 
stejným zápalem, ale různou mírou úspěšnosti) byla emblematickou postavou argentinského 
kulturního prostředí a přitahovala do Buenos Aires nejednu vynikající osobnost světové 
literatury, hudby, filozofie. Mezi její přátele patřili Stravinski, Virginia Woolfová, Graham 
Greene, Malraux, Rabinadrat Tákur nebo Albert Camus. 
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spočívala v novém pohledu na literární dílo, ve změně funkce, již literatura 
plnila v životě, a ve vztahu fikce ke skutečnosti, od které ji avantgarda na 
dlouho, a v jistém smyslu dokonce navždy, oddělila. Jedním z hlavních 
iniciátorů této proměny v postoji k fikci a literárnímu ztvárnění byl Borges a 
kruh osobností kolem časopisu Martín Pierro. Ale první krok 
v reformačním úsilí učinil už Bioy Casares v předmluvě k Antologii fontastické 
literatury, která se sice z hlediska definování fantastična dnes může jevit jako 
terminologicky i metodicky zmatená, Bioy totiž ve svém nadšeném popisu 
rysů fantastična a fantastické literatury smíchal dohromady témata, motivy, 
prostředky i narativní techniky. Rodriguez Monegal ve spojitosti s touto 
předmluvou s jemnou ironií podotýká, že měla jednu jedinou zásluhu -
"neuspořádanost. "219 Ale její napsání mělo zcela jinak zásadní význam: Bioy 
v této předmluvě předestřel novou modalitu fantastické tvorby: tzv. 
"metafyzické vyprávění" (Borge sovo , pochopitelně), které mělo 
představovat "nový literární žánr, zčásti esej, zčásti fikci; jsou to cvičení 
neumdlévající inteligence a šťastné imaginace, prosté rozvláčnosti, 
veškerého lidského prvku, patetičnosti nebo sentimentality, určené 

čtenářům intelektuálům, znalcům filozofie, quasi odborníkům 
v literatuře. "220 Další, mnohem odvážnější krok učinil tentokrát Borges 
v předmluvě k Bioyově románu La invención de Morel (Morelův vynález), 
který vyšel v témže roce jako Antologie. Borges se v něm odmítavě vymezuje 
vůči psychologickému románu, který je podle jeho mínění nudný a 
nezáživný a jeho zásadní vadou je potřeba úzkého souvztahu s realitou, 
podobně jako je tomu u realistického románu 19. století. Reagoval tak na 
některé myšlenky eseje La dehumanización del arie (Dehumanizace umění, 
1925) Ortegy y Gasseta, v němž španělský kritik vyjadřuje názor, že 
psychologická literatura je v době, kdy už není možné vymyslet poutavé 
románové dobrodružství, jedinou nadějí budoucnosti literatury. Borges 
naopak obhajuje dobrodružnou literaturu, science fiction a detektivní román, 
jelikož se na rozdíl od mimetické realistické a psychologické literatury 
nesnaží být kopií či rovnocennou náhražkou reality, čímž zcela ničí 

představu literatury jakožto produktu čistě verbá1rubo. Je zřejmé, že Borges 
neměl v úmyslu vynášet dobrodružnou literaturu, jejíž struktura je 
postavena "na pouhém postupném střídání epizod", jako takovou, ale 
obdivoval její "fikčnost". Borges se snažil dokázat, že literární dílo může 
vyzývat stejnou měrou ke hře jako k zamyšlení a že v sobě může spojovat 
svět nekonečné invence a imaginace. Takové stanovisko bylo zcela 
v protikladu vůči tehdejšímu uvažování o literatuře převládajícímu 

v literárních a intelektuálních kruzích, a proto si Borgesův úvod i Bioyův 

219 Cf. Rodríguez Monegal, E.: Borges ... , cit. vyd., str. 317 
220 Bioy Casares, A.: Prólogo, Antología ... , cit. vyd., str. 13-14: "un nuevo género literario, que 
participia del ensayo y de la ficción; son ejercicios de incesante inteligencia y de ímaginación 
fem, carentes de languideces, de todo elemento humano, patético o sentimental, y destinados a 
lectores intelectuales, estudiosos de ffiosofia, casi especialistas en literatura." 
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román zpočátku našly jen velmi úzký okruh spojenců. Ale efekt obou textů 
se ukázal jako trvalý a s postupem času se kroužek mladých autorů, kritiků a 
čtenářů stále zvětšoval, až se během dvou desítek let proměnil v široké 
čtenářské publikum.221 Právě ona proměna estetických požadavků na dílo, 
technických parametrů jednotlivých forem a žánrů a jejich vzájemné 
prolínání a propojování, které skýtalo mnohé realizační možnosti, byla 
zásadní pro oblast fantastické literatury. 

V porovnání s Buenos Aires nebylo sice Montevideo tak bohaté na živé 
a pestré dění, ale i tak se stalo významným centrem intelektuálních aktivit 
spojených s avantgardou. Uruguayské avantgardní dění se soustředilo spíše 
na básnickou tvorbu a také malířství. Peruánec Juan Parra del Riego (1894-
1925), Carlos Sabat Ercasty (1887-1982) a lldefonso Pereda Valdés (1899-
1996) byli nejviditelnějšími a nejaktivnějšími osobnostmi uruguayské 
avantgardy. Mezi časopisy sehrály nejdůležitější roli časopis La Pluma, který 
řídil Alberto Zum Felde, a časopis TeJ'eo. Oba přispěly k šíření informací a 
komentářů o novinkách, které přicházely zvenčí nebo se praktikovaly uvnitř 
uruguayského kulturního ovzduší. 

Mezi převládajícími básníky se - téměř potají - objevila osobnost, která 
navázala na onu pozvolnou proměnu fantastické poetiky a rozhodujícím 
způsobem zasáhla do formování moderního fantastična ve 30. a 40. letech 
v oblasti La Platy. Touto osobností byl Felisberto Hemández. Přestože byla 
jeho první díla v mnohých ohledech nedokonalá (především po stylistické a 
lexikální stránce), můžeme už hovořit o formulujícím a formujícím se 
konceptu moderního fantastična. Osobitá a originální poetika jeho 
fantastických povídek, tak odlišná od tvorby modernistů a tak výrazně a na 
svůj způsob avantgardní, působila poněkud překvapivě, uvědomíme-li si 
specifickou situaci v tehdejší uruguayské literatuře: "Považuji Primeras 
invenciones (první nápady) za text naivní v tom smyslu, že nemá ponětí o 
existenci vzorů. Jeho originalita pramení z netypičnosti, nechává volně 
plynout styl, v němž se asociativním procesem spojují, podobně jako ve 
snu, ty nejsmělejší obrazy. "222 Hemándezova díla, či spíše první sešity, 
nesoucí se v duchu nové poetiky fantastična, vyšla už ve 30. letech - Fu/ano 
de tal (pan Tentononc, 1925), Libro sin tapas (Kniha bez desek, 1929), Cara 
de Ana (Tvář Any, 1930) a La envenenada (Otrávená, 1931) - a o mnoho let 
předběhla nejen Borgesovy fantastické texty z knihy Histona universal de ta 
infamia (Obecné dějiny hanebnosti, 1935) a souboru povídek Jardín de los 
senderos que se bifurcan (Zahrada, kde se cestičky rozvětvují, 1940), ale také 

221 Rodríguez Monegal, E.: BOTJ!,es, Una biognifía . .. , cit. vyd., str. 320 
222 VUa, N.: ldentidad ríopfatense 1930: fa escritura coloquial.· BOTJ!,es, Arit, Hernánde!(; Onetti, Buenos 
Aires, Torres Aguero 1990, str. 326: "Considero a Primeras inventiones un texto ingenuo en es 
sentido en que desconoce la existencia de modelos. Su originalidad provine de ser atípico, deja 
fluir naturalmente un estilo donde el campo asociativo reúne, como en un suefio, las imágenes 
más audaces." 
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první knihu Macedonia Fernándeze, No loda es vigilia fa de qjos abiertos (Ne 
každé bdění je bděním očí otevřených, 1928). 

Proti autorům regionalistického románu stál Felisberto Hemández a 
jeho tvorba niterná, dovnitř obrácená, subjektivní a individualistická, která 
se odlišovala narativní technikou i literárním ztváměním reality. Hemández 
neusiloval o sociální obžalobu, ani nenapodoboval mimetický realismus 
jiných spisovatelů. On naopak vracel literatuře autonomii a spisovateli 
svobodu, neboť jedinečným způsobem dokázal překročit hranice jevů a 
věcí viditelných a proniknout i k oněm nenápadně skrytým, ale stále 
přítomným. Není divu, že v kontextu uruguayské literatury 30. let zůstával 
se svými prvními soubory povídek zcela osamocen, opomíjen literární 
kritikou i většinou čtenářské obce, které musela Felisbertova tvorba 
připadat jako úniková nebo dokonce frivolní. Tuto skutečnost nejlépe 
potvrzuje dopis Hemándezova ochránce a později důvěmého přítele, 

uruguayského spisovatele a filozofa Carlose Vaz Ferreiry: " ... s největší 
pravděpodobností by se na celém světě našlo sotva deset osob, kterým by 
[Fulano de tal] připadal zajímavý, a já se považuji za jednu z nich. Je plný 
inteligentních hloupostí, pro které mám slabost. "223 Přesto však byla 
Hernándezova pozice mezi autory fantastické literatury nezpochybnitelná, 
jak sám potvrdil Alberto Zum Felde, který už v roce 1959 prohlásil: 
"Felisberto Hemández sdílí spolu s Jorge Luisem Borgesem prvenství ve 
fantastické povídce v laplatské oblasti. "224 Svou diskonformitou s tehdejším 
literárním kánonem, metodou "spekulace" a "obnaženého" procesu psaní a 
také znalostí a oblibou Williama J~ese, Spencera a Bergsona v mnohém 
připomíná argentinského spisovatele Macedonia Femándeze (homonymita 
jejich jmen je víc než zajímavá), o němž José Miguel Oviedo říká, že byl 
svou vlastní avantgardou.225 Hemándezův individualistický postoj se zdál 
být jeho životní nezbytností a vedl ho k odmítnutí stát se součástí 

tehdejších literárních skupin v Argentině a Uruguayi. Felisberto přijal 

vyděděnost za svůj osobitý styl. 
Do Hernándezovy konfigurace fantastična nepochybně také zasáhl, tak 

jako u mnohých jiných, surrealismus, jelikož silné avantgardní klima, 
v němž se pohyboval, se do jeho tvorby nějakým způsobem promítnout 
muselo. Na míru vlivu surrealismu, seznámení se s ním a stupeň vědomého 

223 Verani, Hugo J., "Felisberto Hemández: la inquietante extrafieza de 10 cotidiano", Anales de 
Literatura Hispanoamericana, nÚ1n. 16/1987, str. 127: " ... tal vez no habrá más de -diez personas en 
el mundo a las cuales IPulano de tal] le resultará interesante, y yo me considero una de las diez. 
Está lleno de locuras inteligentes, por las cuales tengo debilidad." 
224 Zum Felde, Alberto: Índít'C critico de fa literatura hispanoamericana. La narrativa. México, Editorial 
Guaranía 1959, str. 456: "Felisberto Hemández comparte con Jorge Luis Borges la primacía de! 
cuento fantástico en el Plata."; J.E. Englekirk (1967) se v tomto kontextu vůbec o 
Felisbertových prvních sešitech, které se objevují ve 30. letech, nezmiňuje. Hemández pro něj 
vstupuje do dějin uruguayské literatury až v 50. letech spolu s Onettim a Generací 45 jakožto 
jeden z renovátoru soudobé literatury. 
225 Cf. Oviedo,J. M., op.cit., str. 298/III 
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napodobování existují různé názory: Francisco Lasarte soudí, že některé 
surrealistické techniky a náhledy na literární tvorbu se objevovaly 
v laplatské oblasti poměrně záhy a měly určitý vliv i na Hernándezovu 
tvorbu; naopak Fred Héctor Nieto zastává názor, že Hernández nepoznal 
surrealismus až do své návštěvy Paříže v roce 1940. Angel Rama se 
domníval, že Felisbertova tvorba se v něm rodí intuitivně, v kontaktu 
s prostředím, bez přímého napojení na isnry: "Snažil se o tvorbu, která by se 
formovala voné "mateřské vodě" podvědomí a utvářela se jako živá 
bytost. "226 O pár let později však Rama nalézá spojitost v tvorbě Felisberta a 
tehdejších laplatských představitelů avantgardy - M. Fernándeze, J. L. 
Borgese, J. F. Fuenmayora, J. Bianca, A. Cepedy Samudii aJ. Garmendii 
(Rama, 1969:20). Také Ana Maria Barrenecheová se vyjadřuje k představě 
vědomého vlivu surrealismu skepticky a potvrzuje Ramovu domněnku 
,,intuitivnosti".227 A konečně C. Martínez Moreno hodnotí Hernándezovu 
tvorbu jako nepochybně surrealistickou.228 Osobně se domnívám, že 
ve Felisbertově případě šlo skutečně o intuitivní inspiraci než o přímé 
programové vytváření surrealistické tvorby. Hernándezovy prvky snovosti a 
hledání "nové" skutečnosti na základě fragmentace známého celku a jeho 
nového skládání, téma hegemonie věci i jisté prvky jazykové obnovy a 
modifikace tradiční jazykové složky sice představují příznačné rysy estetiky 
různých avantgardních směrů jako kubismus, dadaismus i surrealismus a 
potvrzují asimilaci některých tendencí 20. a 30. let 20. století, ale Hernández 
jim dal ve svém díle originální a osobitou formu. V tomto období vznikají 
ony první sešity, které vytyčí směr, jímž se Hernández i moderní fantastická 
literatura budou ubírat. Zásadní je nový, subjektivní pohled, který se 
zmocňuje reality a odhaluje skryté vrstvy, jež zastupují to "jiné". Ale hledání 
nového se neděje na základě surrealistického překvapivého spojení různých 
věcí Gako například setkání deštníku se šicím strojem na pitevním stole), ale 
odvíjí se v duchu hledání a dosažení autenticity a úplnosti. Neobvyklý řád 
vychází z každodennosti, není zapotřebí žádných nadpřirozených úkazů. Už 
samotný akt zrození povídky ukazuje, byť chápán s jistou nadsázkou, silnou 
až téměř exaltovanou subjektivitu: "En un moment o dado pienso que en un nncón 
de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar crryendo que en ese rincón se ha producio 
algo raro, pero que podna tener poroenir artístico. tQ.29 

226 Rama, A.: "Felisberto Hemández: humorisrno y fantasía", Unión, nÚtn. 2, La Habana, 1969, 
str. ;23: "Buscó que la obra se fotmara en esa "agua rnadre" de! inconsciente y se organizara 
como una criatura viva." 
227 Cf. Barrenechea, A.M.: "Ex-centricidad, di-vergencias y con-vergencias en Felisberto 
Hemández", Textos hispanoamerieanos. De Sarmiento a Sarduy, Buenos Aires, Monte Ávila Editores 
1978, str. 160 
228 Cf. Ferré, Rosario: EI acomodador. Una leetura fantástiea de Felisberto Hernándei; México, FCE 
1986, str. 20 
229' Hemández, Felisberto: "Explicación falsa de mis cuentos", Las hortensias, Obras completas, 
torno II, México, Siglo XXI 2000, str. 175 
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Třicátá a čtyřicátá léta byla v Argentině ve znamení druhého "boomu" 
fantastické literatury. V této době se zfonnovala první silná generace 
moderních autorů fantastické výpravné prózy. V krátkém časovém odstupu 
po Hemándezových prvotinách, které vyšly v Uruguayi, se na scéně 
fantastické tvorby objevují dvě ženy. První z nich, Argentinka Silvina 
Ocampová (1906-1993) publikuje první povídkový soubor pod titulem 
T/iaje olvidado (Zapomenutá cesta) v roce 1937. Druhou ženou "fantastična" 
je Chilanka Maria Luisa Bombalová (1910-1980), která dlouhodobě 

pobývala v Buenos Aires a vydala některé ze svých textů. Soubor 
fantastických povídek La última niebla (poslední mlha) a novelu La 
amortajada (Do rubáše zahalená) publikovala v letech 1935 a 1938. V jejích 
textech vzniká zvláštní atmosféra prostřednictvím snových prvků, které 
plynou v chronologickém běhu; snová realita a svět podvědomí si 
podmaňují skutečnost a vytvářejí společně henneticky neprostupný obraz, 
v němž obrazy, prožitky a vzpomínky splývají se snem a fantazií. 
Zvláštností její poetiky bylo začlenění ženského světa, světa domova a 
rodinného prostředí, do fantastična a neobvyklý, silně poetický a lyrický 
pohled či perspektiva, kterou ženský svět nabízí. 

V roce 1940 vycházejí již několikrát zmiňované La invención de Morel 
(Morelův vynález) Adolfa Bioy Casarese a Antologie fantastické literatury; o rok 
později se objevuje, kromě Borgesových povídek Bl Jardín de los senderos que 
se bifurcan (Zahrada, kde se cestičky rozvětvují), novela Sombras suele vestir 
(Stínem se odívá) dalšího nového autora fantastické literatury a redaktora 
časopisu Sur, překladatele a literárního kritika José Bianca (1908-1986). Tato 
novela, stejně jako další jeho fantastická novela Las ratas (Krysy, 1943), se 
odehrávají v dobře známém světě každodennosti, do jehož poklidného 
běhu vstupuje, nenápadně a "skutečně", jedna neobvyklá událost, a pevnost 
souřadnic tohoto světa se "hroutí". Bianco si velmi rád hrál s různými 
identitami postava jejich záměnou, zdvojováním, derealizací; oživil a stvořil 
novou podobu moderního přízraku, obvyklého obyvatele tradičních 

fantastických vyprávění. Často snoubil plán reality se snem do obrazu, 
v němž se snové vize prolínají se skutečnými prožitky jako vlákna jedné 
tkáně. Jeho fantastický svět v mnohém připomíná phběhy Silviny 
Ocampové nebo Felisberta Hemádeze, ale především odkazuje k poetice 
jeho obhbeného autora Henryho Jamese, jehož obdivoval jako velmistra 
fantastické literatury. 

V průběhu 40. let se v rychlém sledu objevila další díla - v roce 1944 
vycházejí Borgesovy Ficciones (Fikce) a roku 1949 Bl Aleph (Alet); Silvina 
Ocámpová vydala v roce 1948 soubor fantastických povídek La autobiogrqfía 
de Irene (Irenina autobiografie), za nímž následovaly další tři fantastické 
soubory La fU1Ía y otros cuentos (Běs a jiné povídky, 1959), Las invitadas 
(Návštěvnice, 1961) a Los días de la noche (Dny noci, 1970). Poslední soubory 
povídek vydala Ocampová v 80. letech - Y así sucesivamente (A tak dál, 1987) 
a Cornelia fonte al espejo (Cornelie před zrcadlem, 1988). Na počátku 
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padesátých let také vstupuje do literárního světa a do fantastické povídky 
Julio Cortázar. Jeho prvotinou ve fantastické literatuře byl soubor povídek 
Bestiario (Bestiář), po němž se objevily soubory Final del juego (Konec hry, 
1956), Las armas secretas (Tajné zbraně, 1959) a kuriózní soubor Historias de 
cronopios y de famas (přtběhy o kronopech a fámech, 1962). 

Také Felisberto Hemández se po téměř deseti letech mlčení vrátil ve 
40. letech k literární tvorbě: v letech 1942-44 vstoupil do druhého tvůrčího 
období, v němž napsal tři novely tzv. vzpomínkového cyklu Por los tiempos de 
Clemente Colling ev dobách Clemente Collinga, 1943), Bl cahalln perdido 
(Ztracený kůň, 1943) a Tím-as de la memoria (Krajiny paměti, 1944, publ. 
1965), které byly svým retrospektivním zaměřením, prolínáním časových 
rovin a technice proudu vědomí zcela nepodobné převládající rétorice a 
silně připomínaly některé romány Virginie Woolfové nebo Jamese J oyce. 
V závěru 40. let vydal patrně nejznámější a nejvíce ceněný soubor 
fantastických povídek Nadíe encendía las lámparas (Nikdo nerozsvěcoval 

lampy, 1947). Tento soubor odstartoval třetí, relativně nejúspěšnější období 
tvorby, pokud vůbec můžeme v případě Felisberta o úspěchu za jeho života 
mluvit. V tomto období vycházejí ještě soubory Hortensías (1949, 
Hortenzie), Bl cocodrilo (1949, Krokodýl) a La casa ínundada (1960, Zaplavený 
dům). 

Tato doba se v uruguayském literárním prostoru nesla v duchu 
vyostřené situace mezi dvěma tábory spisovatelů, odlišujícími se pojetím 
reality i literární tvorby. Nastupující Generace 45 neboli "kritická generace", 
jejímiž představiteli byli Juan Carlos Onetti, Angel Rama, José Pedro Díaz, 
Mario Benedetti, Arturo Sergio Visca, Ida Vitale, Idea Vilariiío, Carlos 
Martínez Moreno a další, se soustřeďovala na konkrétní společenskou 
situaci, na ostrou kritiku společnosti bez morálního a etického řádu, na 
duchovní vyprázdněnost a absurditu světa ve zúženém obzoru anonymních 
měst. Tito autoři se odklánějí od předchozích proudů a zaměřují se zejména 
na téma nitra člověka a jeho existenciální úzkost. Vůdčí osobností Generace 
45 se stal Onetti, neboť u něho nacházeli jeho současníci i pozdější žáci 
touhu po svobodě literárního projevu. Onetti včlenil do literatury a do 
charakterů postav symbolickou hodnotu marginality jedince, vyděděnosti, a 
do tematického plánu okoralost života a tupou rezignaci, na nichž stojí 
velká část moderní uruguayské literatury. Proti těmto autorům pak stála 
hrstka nezávislých a osamocených spisovatelů, mezi nimiž byl i nezařazený 
a nezařaditelný Felisberto Hernández, jehož subjektivní a sociální tematikou 
nezatížená próza připadala velké části Generace 45 nepřijatelná a povrchní . 

. Ale přestože stál Hernández na opačné straně a upřednostňoval vnitřní 
svět, ani se nezabýval sociální obžalobou, lze mezi ním a Generací 45 najít 
některé společné rysy: v jejich světě dominují motivy siroby, nekomunikace, 
úzkost bytí, nostalgie dávné jednoty a sounáležitosti, tónina osamění, 
sterility prostředí i sterility lidských duší, obývajících svět, který se 
nepozorovaně proměnil na očistec. 
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Posmrtně vyšly z popudu a za pomoci Felisbertových přátel ještě dvě 
další knihy: novela TietTas de Ja memoria (Krajiny paměti, 1965) a podivná 
kniha Diario del sinvergiienza (Deník nestydy, 1964, publ. 1974), patrn~ 
nedokončené dílo deníkového charakteru, které tematicky souzní se 
zbytkem díla, ale vyznacuJe se zvláštním ztvárněním některých 

obsedantních témat, z nichž nejzávažnější je téma hledání identity jedince. 
Liší se i vyhroceností existenciální tragiky lidského života. Z hlediska celku 
však tvoří díla Felisberta Hernándeze jakési vzájemně úzce propojené 
transparentní vrstvy, které se pokládají na sebe, prostupují a které se 
vzpírají mechanickému třídění. Felisbertova tvorba je tvorbou bez desek, 
tvorbou otevřenou, otáčející se kolem osy vzpomínky a nejisté tváře 

všednodennosti. Charakter nápadu, poznámky, myšlenky či postřehu, 
zachyceném na náhodný kousek linkovaného papíru, který mají Primeras 
invenciones (první nápady), se zdají zastupovat jednotlivé úseky delších 
próz a rozsáhlejších celků novel Bl caballo perdido (Ztracený kůň), TietTas de 
Ja memoria (Krajiny paměti) či povídek Nadie encendía Jas lámparas (Nikdo 
nerozsvěcoval lampy). Provázanost jednotlivých děl dosvědčuje i 
pozoruhodná tematická spojitost první sbírky FuJano de tal (pan Tentononc) 
a posledního díla Diario del sinvergiienza (Deník nestydy). 

Mezi ženskými uruguayskými autorkami, které se pohybovaly 
v prostoru fantastična, vynikaly Armonía Somersová a Cristina Peri 
Rossiová, která jako jediná pronikla do širšího kritického i čtenářského 
povědomí. Armonía Somersová vstoupila do uruguayské fantastické 
literatury povídkovým souborem Bl DetTUmbamiento (Zhroucení, 1953) až v 
50. letech, tedy v naprosto odlišném kontextu historickém (poválečném) i 
literárním, z jehož perspektivy znamenala avantgarda něco zcela jiného než 
pro její iniciátory. Bylo to období, kdy Borges, Hemández i Ocampová 
dosáhli vrcholu tvorby a zároveň to bylo období prohlubujícího se vlivu 
existencialismu a nástupu uruguayské Generace 45, s jejímiž představiteli ji 
spojovalo mnoho styčných témat i morálních a etických východisek, jež se 
promítaly do jejích textů a do specifického fikčního světa. O deset let 
později potvrdila své mistrovství v krátké formě dalším povídkovým 
souborem La calJe del viento norte (Ulice severru'ho větru, 1963) a po dlouhé 
pauze, v roce 1983, pak posledním souborem Bl triptico Danviniano 
(Darwinovský triptych) svou povídkovou tvorbu završila.230 Její fikční svět 
je bytostně fantastický; je to labyrintický, převrácený, perverzní obraz 

230 Ánnonia Somers byla také plodná romanopiska; první román La Int§er desnuda (Nahá žena) 
napsala už v roce 1950 pod svým pseudonymem, pod nimž ji nyní zná literární svět. Tento 
román vzbudil skandál, neboť boural všechna dosavadní erotická tabu a zcela svobodně a 
otevřeně prezentoval ženskou sexualitu. Perličkou nakonec bylo, že převážná většina čtenářů 
(kniha vyšla nejprve v časopise Clima) se domnívala, že román napsal muž. Z dalších románů De 
miedo on miodo (Ze strachu do strachu, 1965), Un retrato para Dickons (portrét pro Dickense, 1969), 
Viaje al corazón del dia (Cesta do srdce dne, 1986) a její vrcholné dílo a zároveň literární závěť Sólo 
los elejantes encuentran mandrágora (pouze sloni nacházejí mandragoru, 1986). 
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skutečného světa, v němž se propojují různé časy, postavy, jejich osudy i 
promluvy. 

Uruguayská prozaička a básnířka Cristina Peri Rossiová patří sice již do 
jiné generace, její prózy vycházejí až od 70. let, ale přesto se v jejích 
povídkách objevují některé konstanty moderního fantastického univerza: 
fantastický svět je, podobně jako u Cortázara a Hemándeze, prostor 
každodennosti, v němž dochází k nečekaným zvratům, které proměňují 
běžný chod skutečnosti na ne-pochopitelný sled události řízených jinou 
logikou. Častými obyvateli narativruno světa jsou dětské postavy, které jsou 
nadány iracionální schopnosti vidění neviděného. Obvyklými kulisami jsou 
uzavřené prostory, ale Peri Rossiová nově obohatila tento uzavřený prostor 
o prostor muzea, místa zahlceného ožívajícími věcmi, v jejichž nekonečné 
historii a temné podstatě se odráží komplexní skutečnost. Ke stěžejním 
souborům povídek Peri Rossiové patří soubory Los museos abandonados 
(Opuštěná muzea, 1969), lndicios pánicos (panická znamení, 1970), La rebeJión 
de /os ninos 01 zpoura dětí, 1980) a Bl musea de /os esfuerzos inú!iles (Muzeum 
zbytečných snažení, 1983).231 

Všichni zmiňovaní autoři, i ti, kteří se do tohoto krátkého výčtu nevešli, 
uskutečnili přerod původního konceptu tradičního fantastična v koncept 
moderní, jaký známe z děl jejich mnohem slavnějších kolegů Cortázara, 
Bioy Casarese a Borgese. 

231 Cristina Peri Rossiová byla také básnířkou a romanopiskou. Její román La nave de /os /ocos 
(Loď bláznů) patří mezi vrcholná díla světové exilové literatury a někdy bývá srovnáván 
s Cortázarovým románem Rayuefa (Nebe, peklo, ráj). Téma exilu - skutečného i duchovního - je 
zásadním tématem její tvorby. Z dalších románů zmíním EI libro de mis primos (Kniha mých 
bratranců, 1970), La tíltima noche de Dostoievski (Dostojevského poslední noc, 1992). Sbírky básní: 
Evohé (1971), Diáspora (Diaspora, 1976), Europa después de fa /luna (Evopa po dešti, 1987) a Babel 
bárbara (Barbarský Babylón, 1991). 
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7. Modemf fantastično: obecná charakteristika 

7.1 Ala2raki a neofantastično 

Literární tvorba nabízí metafory reality, které jistým způsobem tuto 
realitu uchopují, ale zároveň, zcela v souladu s autorovým úsilím a 
záměrem, tuto realitu chtějí přesáhnout. Fantastická literatura se také snaží 
o uchopení a pochopení reality, ale toto uchopení má být plnější, celistvé. 
Fantastično je metaforou reality, jež umožňuje odhalit celou tvář 

skutečnosti, jak ji neznáme, a postihnout její skrytý řád, jehož zákonitosti 
unikají našemu chápání: "Podezření o jiném, tajemném a méně sdělitelném 
řádu a užitečné odhalení Alfréda J arryho, pro něhož opravdové studium 
skutečnosti nespočívalo v zákonitostech, ale ve výjimkách z těchto 
zákonitostí, byly v mém případě jedny z určujících faktorů mého vlastního 
hledání literatury, která je stranou veškerého průzračného realismu. "232 

Už několikrát jsem zdůraznila, že v prvních dekádách 20. století došlo 
k výrazné proměně celkové koncepce fantastična. Moderní koncepce 
fantastična se na jedné straně vyznačuje odlišnou poetikou ve srovnání 
s tradičním konceptem fantastična v období romantismu a modernismu, na 
straně druhé jí dluží mnohé na úrovni tematické i formální. I v současné 
literární produkci se objevují povídky, které stále ještě dodržují tradiční 
"gotický patos", jak jejich souborné znaky nazývá Cortázar, ale takové 
povídky působí silně anachronicky, šablonovitě a dokonce je jejich četba 
nudná: "Lovecraft, přesvědčený o platnosti svých efektů, je opakem Brama 
Stokera v tom, že nedbá o jakýkoli souzvuk se čtenářem, a naopak se ho 
pokouší hypnotizovat prostředky, které by byly účinné v dobách Mrs. 
Radcliffové, ale které v současnosti působí směšně, přinejmenším v oblasti 
La Platy."m 

Je nepochybné, že fantastická literatura čerpá ve velké míře z obecných 
diskuzí o konceptu suo/ektu a skutečnosti. Romantická a modernistická 
fantastická literatura skrývala v podtextu vzpouru vůči vševědoucí a 
vševysvětlující pozitivistické filozofii a výzvu neotřesitelnosti vědeckých 

zákonitostí, jednostrannému racionálnímu uchopování reality založenému 
na principu příčiny a následku. Fantastično si pohrávalo s náznaky existence 
sil a jevů, které racionální a vědecké teorie nedokázaly vysvětlit. 

232 Cortázar, J.: ,,Algunos aspectos del cuento", cit. vyd., str. 368: "En mi caso, la sospecha de 
otro orden más secreto y menos comunicable, y el fecundo descubrimiento de A1fred Jarry, para 
quie'n el verdadero estudío de la realidad no residía en las leyes sino en las excepciones a esas 
leyes, han sido algunos de los principios orientadores de mi búsqueda personal de una literatura 
al margen de todo realismo demasiado ingenuo." 
233 Cortázar, J.: "Notas sobre 10 gótico en el Río de la Plata", cit. vyd., str. 150: "Convencido de 
la validez de sus efectos, Lovecraft es el revers o de Bram Stoker en la medída en que prescinde 
de toda convivencia con ellector, y en cambio busca su hipnosis con recursos que hubieran sido 
eficaces en tiempos de Mrs. Radcliffe pero que acutalmente resultant irrisorios, por 10 menos en 
el Río de la Plata." 
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Moderní literatura, ať už konkrétně fantastická nebo literární tvorba 
vůbec, operuje z mnohem otevřenější perspektivy, z níž spisovatel zahrne 
výrazně širší pole, v němž se kategorie příčiny a následku i zákony jednoty 
začínají rozplývat a s nimi i čistý a nám blízký obraz reality. Moderní 
fantastično pracuje se zcela jinými principy i jiným chápáním reality, 
určovaným proměnami v obecném historicko-společenském nazírán~ 
v němž se posunuly hranice normálního, skutečného, přirozeného. Moderní 
fantastično, vznikající na pozadí tohoto pozměněného společenského a 
kulturního prostředí, hledá poetiku, která by odpovídala kritériím nového 
uspořádání. Pod zástěrkou invence a hry fantastično dokonale reflektuje 
kulturní proměny racionálního uvažování a kolektivní imaginace.234 Autoři 
jsou "pronásledovatelé" fantastična, kouzla každodennosti. 

Jak jsem mnohokrát zdůraznila, koncept moderního fantastična stojí na 
problematické koexistenci dvou řádů, ale druhý řád, jenž zastupuje "jiné", 
nepřichází zvenčí, z oné metareality tradičního konceptu, která se prostírala 
nad známou realitou řízenou racionálnúni zákony, a tvořila prostor, z něhož 
do známého vnikalo "jiné". V moderním konceptu přichází "jiné" jakoby 
zevnitř reality samé, jinými slovy, moderní fantastično se prezentuje jako 
nedílná součást reality, tvořící svébytnou vrstvu, která zůstala omylem? či 
záměrně? a zdánlivě? skryta pod známou, viditelnou vrstvou, 
prefabrikovanou kulturně-společenským nánosem: "Ono "jiné" se zcela 
usídlilo v každodennosti a překonalo tenkou přepážku, jež je odděluje. "235 

Alazraki definuje "jiné" jako "další realitu", já volím termín subrealita -
skrytá tvář reality, ukrytá kdesi vespod. Tato vrstva se spojuje se známou 
tváří každodennosti, střetává se s ní, prorůstá do ní. V procesu postižení 
subreality dostává přednost analogické a intuitivní myšlení a rozum se stává 
jen jednou součástí komplexního vnímání. Vládkyní se stává imaginace. 

Alazraki mluví v souvislosti s moderní fantastickou literaturou o 
neofantastičnu. Jeho koncept neofantastična je úzce svazan s JIZ 

zmiňovanými novými postuláty reality, respektive z ní vychází: "V novém 
fantastičnu je výchozím kódem kód realistický (nebo lépe, příčinně
následný), z něhož se poté postupuje k rovinám, které se mohou jevit jako 
neskutečné nebo fantastické, pokud je nahlížíme prizmatem realistického 
řádu, ale jejichž cílem je onen řád překročit a nastolit řád nový, jenž 
obsahuje onen původní, ale zároveň se ustavuje nad ním. Z této nové 
perspektivy se horizont roztahuje a odhaluje plány a vztahy, které jsou 
z realistické perspektivy neviditelné. "236 

. 
234 Cf. Bessiere, 1., op. cit., str. 84 
235 Pellicer, Rosa: ,,Notas sobre literatura fantástica riop1atense (de terror a 10 extrafio)", 
Cnademos de lnvestigación Flológica, Espafia, Logrofio, tomo XI, fasdculos 1, 2, mayo-diciembre 
1985, str. 50: ,,Lo extraordinario se ha instalado comp1etamente en 10 cotidiano, y acaba por 
traspasar 1a débil barrera que los separa." 
236 Alazraki, J., En bnsca delnnicomio, cit. vyd., str. 119: "en 10 faotástico nuevo se parte de un 
có<ligo realista (o, en rigor, causalista) para avanzar 1uego hacia niveles que pueden parecer 
itteales o fantásticos si los vemos desde un orden realista, pero euya función es trascender ese 
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Teologické, esoterické, filozofické či psychopatologické prvky a 
konotace obsažené ve fantastickém vyprávění nemají potvrzovat nebo 
naznačovat imanenci jakéhosi nadpřirozeného stavu, ani nejsou obyčejným 
trikem autora, který se snaží uvěznit protagonistu aj či vnímatele v logickém 
nebo vědeckém paradoxu; tím by se dostal na úroveň pouhé ironie a 
parodie, v nichž úzkost nemá místo. Fantastické vyprávění užívá 
sociologický rámec a zažité formy chápání, na jejichž základě jsou 
posuzovány hranice přirozeného a nadpřirozeného, triviálního a 
podivného, a konfrontuje jevy známé a jevy, jejichž podstata se vzpírá 
škatulkám reálného a ireálného proměnlivým v čase. 

Systémovou proměnu fantastična a jeho povahu "součásti 
každodennosti" předjímá Jean Paul Sartre v již citovaném eseji Aminadab ... : 
"N ení nutné ani dostačující malovat výjimečné, abychom dospěli 
k fantastičnu. To buď neexistuje, nebo se rozprostírá v celém vesmíru. Je to 
úplný svět, v němž věci zviditelňují zajatou mučivou myšlenku, která 
zespodu nahlodává články mechanismu, aniž je vyslovena. "237 

Na základě komparace fantastična (tradiční koncepce fantastična) a 
neofantastična (moderní koncepce) Alazraki spatřuje tři zásadní odlišnosti 
obou konceptů. První rozdíl představuje vidění reality. Tradiční fantastická 
povídka považuje realitu za solidní a neměnnou, neofantastično vidí realitu 
jako masku, poklici, která přikrývá onu druhou realitu, jež je objektem i 
subjektem vyprávění. Fantastická literatura musí škvíru prostřednictvím 
nějakého jevu nebo události teprve otevřít, v neofantastické poetice je 
realita chápána jako pomyslný cedník, jehož dírkami ona "druhá" realitu 
neustále probleskuje do všednodennosti. Referenčnost je pro 
neofantastickou modalitu stejně důležitá jako pro tradiční fantastično, ale 
způsob vnímání a ztvárnění skutečnosti jsou zcela jiné. 

Druhým rozdílem je podle Alazrakiho záměr či zamýšlený efekt textu -
fantastická literatura se snaží vyvolat strach, neofantastično sice může 
nechat čtenáře užaslého nad množstvím hypotéz a může ho i znepokojit a 
vyvolat v něm úzkost a nejistotu, ale hlavním záměrem je upozornit na 
"jiné", které svéhlavě proniká na povrch a prosazuje se do vědomí. Ona 
druhá realita se však vzpouzí být pojmenována obvyklým způsobem. Proto 
neofantastično pracuje s metaforami, jež se snaží pojmenovat zahlédnuté 
škvíry, tápavé dohady a unikavé tušení ne-smyslu jinak než prostřednictvím 

orden para instituir un orden nuevo que contiene al anterior, pero que también se sitúa por 
encima de él. Desde esa nueva perspectiva, el horizonte se ensancha descubriendo planos y 
relaciones invisibles desde la perspectiva realista." 
237 Sartre, J. P., op. cit., str. 92: "No es necesario ni suficiente pintar 10 extraordinario para llegar 
a 10 fantástico. ( ... ) No existe o se extiende a todo el uruverso. Es un mundo completo en que 
las cosas ponen de manifiesto un pensamiento cautivo y atonnentado que roe por debajo la 
mallas del mecanismo sin llegar nunca a expresarse." 
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užívaného systému koncepcí, zákonitostí a kodexů. Alazraki nazývá tyto 
metafory epistemologické.238 

Užití metafor je pro moderní fantastickou literaturu charakteristické. 
Metafory jsou nositelkami mnohoznačnosti. Jejich smysl je ukryt v textu, 
ale konkretizace jejich významu v recepčním procesu není nikdy úplná a 
všezahrnující, což koneckonců není ani možné, ani žádoucí; pokaždé je 
opominut ten či onen možný aspekt, odstín, nádech, tón, který obohatí 
následující recepci, a tak dál v nekonečné řadě dalších recepcí, které utvářejí 
a zároveň prověřují význam textu. Dá se říci, že text tyto metafory v jistém 
smyslu zamlčuje, ale mlčení je formou jejich deklarace. 

O obnově metafory jakožto strukturujícím principu fantastična hovoří i 
Rosenblatová, která se soustředí na tvorbu Cortázara a jeho metaforiku 
(1997:88). Metafory mohou vyjádřit to, co je běžným jazykem 
nevyjádřitelné, co imaginace tuší a jako jediná může uchopit; tvorba a 
doplnění významu metaforického vyjádření souvisejí s podvědomím 
autorovým i vnímatelovým. Imaginace dotuje metafory náznaky a jistou 
mystikou, způsobuje rozpoznání předchozích zkušeností a v dotyku s 
fantazií probouzí nové. 

Třetí rozdíl spočívá podle Alazrakiho v tom, že fantastická a 
neofantastická povídka mají každá jiný modus operandi. Fantastická povídka 
ztvárňuje známou realitu příčiny a následku, kterou pomocí jevů, stop a 
různých událostí pozvolna otřásá až do chvíle, kdy tato kauzalita sama 
odstupuje a zdá se, že nemožné se v náhlém a překvapivém zakončení stalo 
možným. Neofantastická povídka začleňuje fantastické prvky do děje od 
prvního okamžiku, bez gradace, bez triků, bez patosu. 

Myslím si, že v moderní fantastické literatuře existuje přinejmenším 
ještě jeden princip vytvoření atmosféry dvojznačnosti. Princip, o němž se 
zmiňuje Alazrakim, tedy průběžné začleňování fantastických prvků do děje 
bez gradace, praktikoval například Horacio Quiroga ve druhé a třetí fázi 
tvorby. Vedle tohoto principu se však objevuje ještě druhý princip, který 
stojí na náhlém a neočekávaném objevení fantastična v srdci 
každodennosti, epifanický prožitek, opojný moment "prozření", kdy 
privilegované oko může zahlédnout otevřené průhledy a škvíry vedoucí do 
skryté dimenze reality - do subreality. 

Rysy Alazrakiho neofantastična, který jsem se pokusila alespoň 
v hrubých rysech shrnout, se ve velké míře shodují s hlavními rysy 
moderního fantastična obecně a neodpovídají výhradně rysům tvorby Julia 
Cortázara. Kromě toho se s nimi v mnoha ohledech shodují rysy poetiky 
autorů, na které se soustředí poslední část mé disertační práce. 

238 Alazraki upozorňuje, že tento Ecův ternún představuje v jeho teorii specifické obrazy, které 
v neofantastických vyprávěních neodkazují na prvky vědeckého poznání, ale představují 
alternativy, resp. formy pojmenování nepojmenovatelné vědeckým jazykem, jistou optiku, která 
spatřuje to, co běžné vnímání vidět neumí. 
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7.2 Rysy moderního fantastična 

Tradiční fantastická literatura stojí na principu střetu reality 
s metarealitou. N ezpochybňuje realitu jako takovou, ale zpochybňuje její 
racionální uchopování a aplikaci výhradně vědeckých zákonů jako jediný 
možný princip. Naproti tomu v moderní fantastické literatuře fantastično 
nepřichází zvenčí, ale je součástí každodennosti. O to silnější a působivější 
je její efekt, aniž autor vynaloží více sil. Moderní fantastično vzbuzuje čistě 
intelektuální zneklidnění vnímatele a vyvolává v jeho mysli znepokojující 
úvahy a domněnky, jelikož spojuje prvky skutečného s neskutečným, 
operuje se vzájemně si odporujícími údaji a fakty, které pracují na bázi 
různých logických systémů a jiné koherence a vzájemnosti dat, a vytváří 
rozporný, nevysvětlitelný, nemožný a bytostně problematický obraz 
skutečnosti. (pokud mluvím o skutečnosti, o obraze reality a jejích vrstvách, 
mám pochopitelně na mysli fikční skutečnost phběhu.) Narativní strategie 
moderní fantastické povídce nespočívají v pouhém protikladu a konfliktu, 
ale jsou to "přesně vypočítané modality zaměňování známého s neznámým, 
které se realizují prostřednictvím inverzí, včlenění nebo opomenutí 
v různých plánech phběhu, jednotlivých událostech a aktantech, mezi něž 
patří i autor a čtenář. "239 

Fantastično se chová jako rozkladný činitel, který ve sféře imaginace a 
fikce nahlodává skutečnost a hypotetické hranice mezi objektivním a 
subjektivním, skutečným a neskutečným se znejisťují, rozplývají a stírají a 
všechny tyto transgrese jsou fantastické. Tzv. realita se mění na 
fantasmagorii a vnímatel začíná pochybovat nejen o známé tváři 

každodennosti, ale i o vlastí existenci a její reálnosti. Údiv a zneklidnění 
z odhalení "jiného" přechází v úzkost. Moderní fantastická literatura 
dokonale vystihuje metafyzický a existenciální chaos moderního člověka, 
jeho zmatení tváří tvář náhodnosti rozumu i neskutečnosti reality, ale 
zároveň má moc postihnout i jeho touhu po dosažení vyššího řádu. 

Fantastická literatura je projevem osvobození imaginace a odmítnutí 
svazující právní, morální a vědecké legality lidského společenství. 240 

Charakter moderru'ho fantastična nebo jeho základní konstitutivní 
prvek by bylo možné objasnit na základě pojmu unheimlich ("neiflámé 
známosti"), který Freud popisuje ve známém eseji z roku 1919241: "Unheimlich 
by byl onen druh hrůzy, která zasahuje známé a blízké věci odkudsi 
z minulých časů."242 Stává se, že některé události a jevy, jejich sled nebo 

239 Dehennin, Eisa: DeI realismo espanol al fontásticos hispanoamericano, Ženeva, Romanica Gandensia 
XXVI, Librairie Droz S. A. 1996, str. 73: ,,modalidades calculadas de confusión entre 10 
conocible y 10 no conocible, realizadas por inversiones, inclusiones o exclusiones entre los 
distintos niveles del relato, sus situaciones y sus actantes, los cuales incluyen al autor y allector." 
240 Cf. Bessiere, 1., op. cit., str. 99-100 
241 Freud, Sigmund: ,,1.0 siniestro", Obras completas, torno IV, Madrid, Biblioteca Nueva 1973 
242 Ibid, str. 2482: "Unheimlich sena aquella suerte de espantoso que afecta las cosas conocidas y 
familiares desde tiempo atrás." 
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náhodná kombinace aktivují podvědomí člověka a připomenou mu cosi, co 
kdysi znal, ale co bylo v jeho mysli potlačeno - všechny dávné pověry, 
představy, pocity, zážitky, vzpomínky, přání, touhy a strach, pociťované 
nebo poznané v dětství, které stále přežívají ve spodních vrstvách jeho 
mysli. Právě ona rezonance v podvědomí, překvapivá a naznačená znalost 
pravidel a norem v něm vyvolá negativní emocionální reakci - člověk pocítí 
úzkost, s níž Freud unheimlich neodmyslitelně spojuje: "Není pochyb, že 
zmíněný koncept [neznámé známosti] leží blízko konceptům děsivého, 
znepokojivého a strašidelného, a téměř pokaždé je tudíž totožné se vším 
zneklidňujícím obecně. "243 Unheimlich vychází z podvědomí, nepředstavuje 
nic nového ve smyslu cizího nebo cizorodého, je to cosi, co bylo mysli i 
duši člověka důvěrně známé, blízké, ale co se v průběhu času stalo 
podivným a neznámým: "U nheimlich by mohlo být vše, co mělo zůstat 
skryto, utajeno, ale co vyšlo najevo."244 Pokud se uskuteční jevy, které 
znovupotvrzují platnost oněch dávno opomenutých a překonaných 
zákonitostí, sil a fenoménů, člověka ovládne pocit "neznámé známosti". 

Ve zmiňovaném eseji se Freud zabývá kromě jiného i etymologickým 
původem slov unheimlich a heimlich, který ho vede k velice zajímavému 
závěru. Příklady významů spolu s možnými synonymními ekvivalenty čerpá 
z nejrůznějších literárních i neliterárních zdrojů. Ke slovu heimlich přiřazuje 
například synonyma iJ1ámý, mírný, intimní, důvěrný, svůj; ve vztahu ke zvířatům 
ochoče'!Ý; nicméně k němu patří i význam skrytÝ, neproniknutel'!Ý, tcyid - udělat 

něco "heim1ich" znamená udělat to někomu za zády. Synonyma slova 
unheimlich jsou podle Freuda zneklidňl!Jlcí, strašidel'!Ý. Přestože se zpočátku 
jeví slova unheim/ich a heimlich jako antonyma, jak koneckonců naznačuje i 
předpona "un-", v určitém momentě dochází k jejich částečnému 
významovému ztotožnění, což odpovídá i povaze zažívaného pocitu 
"neznámé známosti". Druhý význam slova heimlich "skrytý, 
neproniknutelný" - směřuje k dvojznačnosti a díky ní se protíná 
s protikladným unheimlich: unheimlich je tedy vlastně druhem heimlich. 

Freud mluví o dvou typech unheimlich - skutečné, v životě prožité 
zkušenosti "neznámé známosti", již má člověk obvykle tendenci 
vysvětlovat tím nejprostším způsobem, tedy jako náhodný jev; a unheimlich 
imaginární, tedy literární či fikční. Unheimlich v životní realitě vzniká tehdy, 
"když potlačené dětské komplexy jsou znovu přivedeny k životu nějakým 
vnějším dojmem nebo když překonané primitivní myšlení se zdá být znovu 
potvrzeno. "245 Fikční unheimlich, na němž stojí moderní fantastično, se od 
prožívaného poněkud liší - některé jevy, které by mohly vyvolat pocit . 
243 Ibíd, str. 2483: ,,No cabe duda que dícho concepto (10 síníestro) está próXÍtno a los de 10 
espantable, angustiante, espeluznante, C ... ) de modo que casi siempre coincide con 10 
angustiante en general." 
244 Ibíd, str. 2487: ,,Lo síníestro sena todo 10 que debía haber quedado oculto, secreto pero que 
se ha manifestado." 
245 Ibíd, str. 2503: "cuando comp1ejos infantiles reprimidos son reanímados por una ímpresión 
exterior, o cuando convicciones primitavas superadas parecen hallar una nueva confirmación." 
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"neznámé známosti" v životě, ho nevyvolají ve světě fikce, která naopak 
ovládá mechanismy, jimiž umí vytvořit jiné situace, jež tento pocit vyvolají. 

Zneklidňující "neznámá známost", která se objevuje ve fikci, funguje 
na podobném principu jako ta prožívaná. Fikce vytváří obraz či prostor 
"jiného" světa, ale užívá k jeho stvoření slova, myšlenky a skutečnosti, které 
jsou součástí skutečného světa. Jejich narušením či převrácením prověřuje 
jejich hodnotu kolektivních konvencí. Fikční "neznámá známost" vzniká 
v okamžiku, když "se rozplývají hranice mezi fantazií a skutečností; když to, 
co jsme považovali za fantastické, se před námi objevuje jako skutečné; 
když symbol zaujme místo a důležitost symbolizovaného. "246 Proces psaní i 
čtení, obrazy a metafory textu, zapojují podvědomí autora i čtenáře; 

narativní fantastično vyrůstá z dialogu subjektu s jeho vlastními 
představami, vírou, a jejich nedokonalostí a nedůsledností. Nicméně ne 
všechny podivné a nadpřirozené jevy fikčních světů patří do kategorie 
unheimlich. Proto Freud zcela kategoricky od sebe odděluje fantastická 
vyprávění a pohádky. Pohádky se totiž onen pocit neznámé známosti 
vyvolat nepokoušejí, neboť prvky, na jejichž základě unheimlich může 
vziknout, jsou součástí pohádkového horizontu očekávání. Naopak ve 
fantastických vyprávěních (ve Freudově komparaci to jsou fantastické 
povídky hoffmannovského střihu) je přtběh zasazen do každodennosti, 
čímž se unheimlich ocitá v rámci parametrů a podmínek určujících nečekaný 
a zneklidňující vznik ve skutečnosti. Spisovatel může šikovnou manipulací 
tento pocit ještě umocnit. Podle německého psychiatra má literární 
"neznámá známost" mnohotvářný charakter a oproti skutečnému prožitku 
má tu výhodu, že ke vzniku pocitu může použít i prvky, které jsou v životní 
realitě nemožné a nerealizovatelné. Fikce tak vytváří nové podoby 
"neznámé známosti", které mimo ni nikdy nemohou existovat. 

Příčin, jevů a skutků, které dokážou vyvolat pocit "neznámé známosti", 
předestírá Freud několik - animismus, dvojník, nedobrovolný návrat na 
totéž místo, sériové opakování, síla vůle a myšlenky, která vede 
k uskutečnění jevů, smrt přítomná v životě, přítomnost přízraku, ducha, 
oživlé mrtvoly a konečně také komplex kastrace (2499). 

Jakkoli princip Freudova konceptu unheimlit:h může vyvolat námitky 
vzhledem k jeho úzké a v některých momentech možná trochu účelové 
souvislosti s psychoanalytickými postupy a závěry, v zásadě Freudův termín 
vystihuje charakter moderního fantastična, které z velké části skutečně 
nalézá základní stavební kámen v lidském podvědomí. Nové obrazy, 
vyvolané vzpomínkou, náhlým prozřením, epifanií, obohacují tvář reality o 
nově dimenze a aspekty. 

Moderní fantastično odhaluje skrytý řád reality, jehož zákonitosti 
unikají našemu chápání. Odtud jeho záhadná, ohrožující a fatalistická 

246 Ibid, str. 2500: "se desvanecen los 1ímites entre fantasía y realidad; cuando 10 que habíamos 
tenido por fantástico aparece ante nosotros como real; cuando un símbo10 asume el lugar y la 
importancia de 10 simbolizado." 
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podoba, odtud znepokojivá odezva vsouvající se do mysli člověka: 

"opravdové fantastično neleží v úzkých vnějších okolnostech vyprávění, 
jako spíš v jejich ozvěně v tlukotu, v zarážejícím bušení srdce cizím našemu, 
v ozvěně řádu, který nás může použít v kterékoli chvíli pro jednu ze svých 
mozaik, vytrhnout nás z rutiny a vložit nám do ruky tužku nebo štětec. ,,247 

Cortázar mluví o vzniku svých fantastických povídek jako o něčem, co se 
rodí z pocitu "ozvláštnění", ze zvláštního stavu či pocitu proniknutí do jiné 
záhadné reality: fantastično je vzrušujícím hledáním jediné a úplné reality, 
ale nelehkost či nemožnost jejího nalezení probouzí úzkost a zoufalství. 
Podle Cortázara vystihuje fantastično nostalgii po ztraceném ráji a současně 
nabízí příležitostné zahlédnutí čehosi, co odkazuje k základní podstatě 
reality a čerpá ze zbytku primitivní mentality, přebývající v kolektivním 
vědomí. 

Moderní fantastično nemá potřebu být vysvětleno či zaškatulkováno; 
obejde se bez jakéhokoli vysvětlení. Absence vysvětlení je dokonce základní 
vlastností moderního fantastična a vytváří se jednak v tematické rovině 
textu i v kompozici, ve spojování jednotlivých částí textu a v jeho 
zakončení, které může využít principu otevřeného závěru nebo vršících se 
"vysvětlení", která nikdy nesměřují ke konečnému a jedinému; nemožnost 
vysvětlení je totiž dána manifestací a hypotetickou platností všech možných 
vysvětlení. "Vysvětlení", implicitně obsažené v textu, ve skutečnosti nic 
nevysvětluje, ani neumenšuje pocit unheimlich, ale naopak zvyšuje míru 
zmatení a mnohoznačnosti: "V současné fantastické povídce je tato 
minimální jistota tendenčně vytlačována absencí nepřítele. Nejde o zápas, 
ale o nemožnost vysvětlit cosi, o čem ani není jisté, zda se uskutečnilo, 
nebo ne. "248 Skutečné a fantastické, realita viditelná a ona skrytá a 
objevovaná jsou jako hra stínů a světel. Tkají se a splétají nové systémy 
vztahů, nové vazby a spojení, které se vymykají běžné kauzalitě. Postavy, 
které intuitivně tuší existenci těchto vazeb, se snaží dosáhnout úplného a 
sjednocujícího obrazu reality. Tito "aktéři fantastična", nadáni temným 
věděním, často naslouchají či jednají z popudu neznámých pohnutek, 
jakoby řízeni vyšší mocí, která utváří jejich chování, vede jejich kroky, 
manipuluje jimi. 

V jistém smyslu lze říci, že existuje bohatý rejstřík realizací fantastična, 
jak dokládá mnohost forem jeho uchopení a zobrazení jednotlivými autory 
široké plejády tvůrců fantastické povídky, kteří užívají různé techniky a 

247 O;>rtázar, J.: "Del sentimiento de 10 fantástico", L1 pue/ta a! día en ochenta mundos, cit. vyd., str. 
74: "10 verdaderamente fantástico no reslde tanto en las estrechas circunstancias narradas como 
en su resonancia de pulsación, de latido sobrecogedor de un corazón ajeno al nuestro, de un 
orden que puede usarnos en cualquier momento para uno de sus mosrucos, arrancándonos de la 
rutina para ponernos un lápiz o pincel en la mano." 
248 Campra, R.: "Fantástico y sintaxis narrativa", cit. vyd., str. 109: "En el cuento fantástico de 
hoy, esta mínima seguridad se ve tendenclosamente suplantada por la ausencia de enemigo. No 
ya la lucha, sino la imposibilidad de explicación de algo que no se sabe ni siquiera Sl ha ocurrido 
o no." 
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prostředky a jejich kombinace. Z děl těchto modermch autorů je rovněž 
patrné, že využívají mnohé prostředky a témata tradiční fantastické 
literatury, které však prošly značným vývojem jednak ve způsobu ztvárnění 
a také v posunu funkce, již plní v konfiguraci modertúho fantastična. 
Kupříkladu Borgesovo fantastično stojí na chápám reality a ireality jako 
iluze. Borges, silně ovlivněný znalostí nejrůznějších filozofických a 
teologických koncepcí, které mu sloužily jako zdroj tematické inspirace, 
s pomocí imaginace, fantazie a racionální argumentace, v procesu záměrné 
mystifikace a manipulace s údaji derealizuje realitu, činí z fikce realitu a 
z reality fikci, realita se stává fiktivnější než fikce, která je skutečnější než 
skutečnost. Jeho obhbené techniky jsou podle Rodrígueze Monegala čtyři: 
dvojník, kontaminace reality snem, dílo v díle a hra časových rovin.249 

Přinejmenším první dvě zmiňované techniky nepatří mezi neznámé či 

novátorské, novátorské je však jejich využití. Zmíněný prostředek 

kontaminace reality snem hraje významnou roli snad v dílech všech autorů 
fantastické literatury - moder1Úch i jejich modernistických a romantických 
předchůdců; sen a realita jsou nerozpojitelné, vzájemně zastupitelné, situace 
odehrávající se ve snu jsou skutečnější než realita, do níž vstupují a jejíž 
integritu ohrožují. 

Dalšími nástroji problematizace jsou manipulace s fakty, provazování 
literár1Úch skutečností s mimoliterámími, začleňování skutečných postav a 
událostí do fikce, čímž se vytváří bizartú, mnohotvářná realita, která se zdá 
iluzor1Ú a stejně neskutečná jako fikce. Prvkem problematizace se mohou 
stát i časové souřadnice a časové relace mezi jednotlivými jevy. Transgrese 
časových rovin má důsledky ve zmatení a záměně identit, jejich opakování 
v různých časech a prostorech a narušení běžné kauzality. Vždy jde o 
přesně promyšlenou taktiku: derealizace stojí na záměrném matení, směsi 
známého a neznámého, na hře inverzí, vylučování nebo naopak slučování 
různých narativních plánů, situací i aktantů, mezi něž patří i autor a čtenář. 

Mezi fantastickými prostředky figurují i metamorfóza, dvojník, různé 
projevy síly vůle a mysli, fragmentace těla a duše a také přítomnost 

démonických bytostí a přízraků. Moderní přízrak však nepřipomíná tradiční 
fantastickou bytost Gorritiové a dalších, moder1Ú přízrak má zdání 
přirozenosti a zdá se být přirozenou součástí reality. Nicméně právě tento 
rys obvyklosti dokáže zasáhnout vnímatele s mnohem větší silou. 
Nevyvolává vlastně žádnou překvapivou pozornost ze strany protagonistů, 
ani hrůzu a děs, může vyvolat leda jisté zmatení a nejistotu při jeho spatření. 

249 Rodríguez Monega~ Emir: "Jorge Luis Borges y 1a literatura fantástica", Número, n. S/ano 
I/noviembre-diciembre 1949, str. 448-455 
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7.3 Nové narativní techniky 

S nástupem nové poetiky dochází pochopitelně i k proměnám v rovině 
kompozice, narativní próza (povídka a román) zažívají období obrody 
způsobů výstavby. Za nejvýznamnější renovátory narativní prózy jsou 
obvykle považováni Jorge Luis Borges a Macedonio Femández. Femández 
se dokonce při hledání nové estetiky románu postupem doby propracoval 
od čtení na přeskáčku (Iector salteado) k myšlence "likvidace" tradiční 
narativity i postav, román zůstává v bodě nula, dílo je předehrou díla, které 
nikdy nezačne, jako předehra, která je samotným dílem. Tento model našel 
uplatnění například ve Fernándezově knize No todo es vigilia fa de %S abiertos 
(Ne každé bdění je bděním očí otevřených). 

Fantastické texty jsou, pokud jde o proměny narativních technik a 
kompozičních principů, umírněnější. Ale i v jejich případě dochází 
k formování a osvojování si nových narativních postupů, jako je kupříkladu 
narušení lineárnosti a narativní logiky - povídky začínají in medias res či 

dokonce in extremis res (přtběh začínající poslední sekvencí je častý 

v Cortázarových povídkách, toto narušení lineárnosti vede nejen ke chtěné 
dvojznačnosti, ale často i k rozdvojení přtběhu na dva25o). Narušení 
lineárnosti nutí vnímatele, aby skládal přtběh jako puzzle, postupně a na 
přeskáčku, ale na konec vždy dospěje ke stejnému - dvojznačnému -
výsledku. Dvojznačnosti lze dosáhnout i vyprávěním přímo 

prostřednictvím proudu vědomí protagonisty; text, utkaný ze vzpomínek, 
postřehů a dojmů nedává odpověď na to, zda k události skutečně došlo i 
mimo vědomí protagonisty.251 

Důležitým místem vzniku fantastična u moderního fantastična je, jak 
jsem se zmínila už na počátku, rovina syntaktická, která principem 
iserovských "bílých míst" a "škvír" a absencí vysvětlujícího závěru (princip 
"never explain'') dosahuje rozpojování sledu globálního významu textu a 
tím i významu jednotlivých narativních sekvencí a vět. Struktura fantastické 
povídky je elipsa, v níž vždy něco chybí; míra sdělení i sdělitelnosti záleží 
pochopitelně i na vypravěči. 

250 K rozdvojeru přtběhu na dva dochází např. v povídkách "Všechny ohně oheň" nebo "Nocí 
naznak". 
251 Tento princip využívá Cortázar v povídkách "Cefa1ea", "Žlutá růže", "Dopis slečně do 
Paříže"; a Hemández v novele Ztrace'!Ý kůň a En los tiempos de Clemente Col/ing .. 
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8. Skryté tváře fantastična: Felisberto Hemández a Silvina Ocampová 

8.1 Hravý pianista Felisberto Hemández 
Pienso decir algo de alguien. S é desde ya que 

todo esto será como darme dos Í1!)'ecciones 
de disfÍnto dolor: 

el dolor de no haber podido decir manto me propuse 
y el dolor de haber podido decir algo de 10 que me propuse. 

Felisberto Hemández 

Felisberto Hernández se narodil v Montevideu v roce 1902. 
Felisbertova rodina, kterou s něžnou ironií ztvárňoval ve svých povídkách, 
patřila do kruhů nižší střední vrstvy a její finanční poměry nebyly po 
předčasné smrti otce nijak skvělé. Nestálá a nepříliš dobrá ekononúcká 
situace rodiny se čtyřnú dětnú byla důvodem, proč Felisberto prošel 
životem jako samouk a nikdy nedosáhl vyššího vzdělání na akadenúcké 
půdě. 

Velnú záhy se Felisbertovi otevřel nový svět - svět hudby - a myslím, 
že je možné říci, že notový záznam byl pro něj stejně důležitým "systémem 
zápisu" dat a informací jako abeceda. Hru na klavír začal studovat v devíti 
letech u Celiny Moulé, v níž najdeme jednu z hlavních postav novely Bl 
cobollo perdido (Ztracený kůň). Dalším učitelem, rovněž začleněným do 
fikčního světa, byl slavný pianista a varhaník Clemente Colling. Od dvanácti 
let už Felisberto hrál v různých montevidejských kinech jako hudební 
doprovod němého filmu. Onen zvláštní černobílý svět bude často pronikat 
do jeho textů, jejichž pohyb připomíná groteskní pohyb němého filmu. 

Hernándezův první koncert se konal v roce 1926 v provinčním městě 
Mercedes. V následujících letech, až do roku 1939, se živ(oři)il tak, že jezdil 
a koncertoval po nejrůznějších provinčních městech, po kasinech i 
kavárnách. Na těchto poutích po nehostinných anonymních místech ho 
v krátkém odstupu "provázel" i mladší Julio Cortázar, který po skončení 
studia působil jako učitel na školních ústavech v zapomenutých místech 
Argentiny. V provinčních nakladatelstvích vydal Felisberto svá první díla, 
která byla věnována Carlosovi Vaz Ferreirovi, jehož přednášek a debatních 
dýchánků se později účastnil. Byl to právě Vaz Ferreira, který v něm 
probudil touhu po dalším vzdělání a hlubším poznání podstaty jedince a 
světa, který ho obklopuje. Ale ani veřejná podpora Vaz Ferreiry a kladné 
hodnocení díla touto veleváženou osobností uruguayského intelektuálního 
prostředí nestačilo ke zlepšení finanční a existenční situace a Felisberto byl 
nucen i nadále hrát po kavárnách, aby mohl zaplatit své účty. 

t V Hernándezově životě sehrály velmi důležitou roli ženy. Nejprve byly 
hlavnínú osobami matka, babička a sestra. V roce 1925 se poprvé oženil, ale 
už po roce svou ženu opustil a vrátil se k matce. Do druhého manželství 
vstoupil v roce 1932. Jeho ženou se stala Amalia Nieto, známá uruguayská 
surrealistická malířka. Ta mu v domě svých rodičů zařídila malé 
knihkupectví, jehož krach na sebe bohužel nedal dlouho čekat. Stejný osud 
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mělo i manželství s Amalií. Tentokrát našel útočiště v bratrově domě ve 
městě Mercedes, kde napsal novelu Por los tiempos de Clemente Colling ev 
dobách Clemente Collinga) a povídku "EI Balcón" (Balkon). Vydání novely 
v roce 1942 mělo velký význam - Felisberta Hernádeze podpořil Jules 
Supervielle, francouzsko-uruguayský básník, který v té době pobýval 
v Uruguayi. V tomto rozhodujícím období Felisberto s konečnou platností 
vyměnil piano za papír a dokonce začal spolupracovat s deníkem BI Plata, 
v němž postupně v průběhu mnoha let vydal téměř všechny své povídky. 
V oné době také poznal další ženu svého života, uruguayskou spisovatelku 
Paulinu Medeirosovou. Dlouholetý vztah s ní znamenal v Hemándezově 
životě i tvorbě další krok vpřed, ale jejich soužití nebylo ani v nejmenším 
bezproblémové a nakonec skončilo rozchodem. Později Medeiros podala 
obraz nelehkého života s Hemándezem v knižní podobě.252 

Od roku 1943 se Felisberto věnoval výlučně psaní. V tomto roce 
vznikla novela BI Caballo perdido (Ztracený kůň), o rok později se pustil do 
novely Tierras de Ia memoria (Krajiny paměti). V druhé fázi napsal také dva 
románové pokusy, Manos equivocadas (Zmýlené ruce) a Filosofta de un gangster 
(Filozofie gangstra), jehož fragmenty vyšly v časopise Hiperión. V roce 1946 
se konečně karta neúspěchu obrátila - jeho přítel Supervielle mu zařídil 
dvouletý stipendijní pobyt v Paříži. Ale třebaže mu pařížský svět nabízel 
mnohá lákadla, on zůstával celé dny zavřený v pokojíku malého hotýlku a 
nepokoušel se využít příležitosti proniknout do francouzských literárních a 
intelektuálních kruhů. Později se přesunul z jednoho "vězení" do druhého 
- přijal pozvání na zámek Superviellova přítele, kde napsal první verzi textů 
Las Hortensias (Hortenzie), La casa inundada (Zaplavený dům) a BI cocodrilo 
(Krokodýl). Některé z jeho francouzských zážitků se mísí i mezi řádky 
povídky "Úrsula" (Uršula, UI).253 V letech 1949 a 1958 se ještě dvakrát 
oženil, ale v obou případech měla jeho manželství stejný osud jako dvě 
předešlá. Poslední vztah už do manželství dovést nestihl. Rychle postupující 
leukémie ukončila na počátku roku 1964 jeho život. 

Felisberto Hemández nikdy nebyl tím, koho by bylo možné nazvat 
"profesionálem". Psal relativně málo a pomalu; existují mnohé verze jedné 
povídky, které dokládají, že neustále hrousil a zdokonaloval jednotlivé texty. 
Známá byla i jeho neochota publikovat, v níž se shodoval se Silvinou 
Ocampovou. Na druhou stranu byl poslušným "posluchačem vnitřních 
hlasů", které ho nutily psát a psát. O tomto temném, iracionálním 
charakteru své tvorby, čerpající především z "vody" podvědomí, mluví i 
v rozkošném a vynalézavém textu La explicación falsa de mis cuentos (Falešné 
vysvědení mých povídek): "Bn un moment o dado pienso que en un rincón de mí 
nacerá una planta. La empiezo a acechar crťYendo que en ese rincón se ha producido aigo 
raro, pero que podria tener poroenir artístico. S eria JeliZ si esta idea no fracasara del 

252 Medei.tos, P.: Felisberto Hernándezyyo, Montevideo, Biblioteca de Marcha 1974 
253 Zkratka Ul zastupuje soubor Últimas invenciones. Značky dalších zkratek jednotlivých souborů 
viz Seznam zkratek na konci práce. 
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todo. S in embargo, debo esperar un tiempo ignorado: no sé cómo hacer germinar fa 
planta, ni cómo favorecer, ni cuiclar su crecimiento; sólo presiento o deseo que tenga hqjas 
de poesía; o algo que se transforme en poesía si fa miran ciertos ojos. '~54 V tomto 
ohled~ jako i v mnohých dalších, se shoduje s Cortázarem, který o vlastním 
tvůrčím impulsu a procesu vypovídal podobně: "En mi caso, Ia gran mqyoría de 
mis cuentos fueron escritos - cómo decirlo - al margen de mi voluntad, por encima o por 
debcgo de mi conciencia razonante, como si yo no fuera más que un médium por el cual 
pasaba y se maniftstaba una fuerza cgena. '~55 Možný duchovní souzvuk 
Cortázara a Hernándeze, kteří se však v životě nesetkali, by nepochybně 
usnadňovala i úzká přtbuznost rysů a základních stavebních prvků jejich 
narativních světů a nah1ižení reality: "En estos días en que andaba dándok Ia 
vuelta a fa máquina de escribir como un pemto necesitado de árbo4 encontré cosas ttfYas 

y sobre vos que no conoda en los remotos tiempos en que por primera vez leí tus libros y 
escribí páginas que tanto te buscaban en el temno de Ia admiración y del aficto. (. .. J A 
los dos nos gustó siempre transgredir los tiempos verbales, Justa manera de poner en crisis 
ese otro tiempo que nos hostiga con calendarios y relojes. '~6 Fantasticky působí i 
stejná příčina smrti - oba zemřeli na leukémii. 

Hernándezovi bylo vlastní mísení žánrů a stylů, jeho texty jsou 
dokonalou ukázkou spojení výpravných pasáží s lyrickými obrazy, které se v 
textu střídají jako bílé a černé tóny na filmovém plátně, doprovázené 
tichou, stejně rozplývavou hudbou. Z mnoha jeho textů a v mnoha případě 
dokonce spíše fragmentů by se jen omezený počet vešel do přísných 
škatulek žánrů a forem. Dalším vynalézavým rysem jeho literárního stylu 
bylo i začlenění sebe jakožto autora do fikčního světa, který v podobě 
metatextových komentářů debatuje o povaze a rysech uměleckého díla a 
bourá falešnou představu tvůrčího aktu. Je to pan Felisberto Hernández, 
jistý pan Tentonoc, který vypráví "vlastní" zážitky, s nimiž je konfrontován 
a které jakoby mimochodem předkládá čtenáři. 

Už jsem se zmínila o tom, že přijetí a "plošné" uznání geniality jeho 
díla se za jeho života neuskutečnilo. Generaci 45 se nehbila Felisbertova 
neangažovanost, někteří kritikové pro změnu poukazovali na jeho nezralost 
a nedokonalost jazykovou, tematickou i kompoziční.257 Ale ke konci 
Hernándezova života přece jen zazněly ojedinělé hlasy, které dokázaly 
rozpoznat sílu vyjádření a novost a osobitost jeho stylu. Alberto Zum Felde 
byl neohroženým obhájcem Felisbertova umění fantastické povídky. 
Kromě toho, že ho spolu s Borgesem označil za vůdčí osobnost laplatské 

254 f:!ernández, F.: "Explicación falsa de mis cuentos", Hortensias, Obras completas, tomo II, 
México, Siglo XXI 2000, str. 17S/II 
255 Cortázar,].: ,,Algunos aspectos del cuento", cit. vyd., str. 374 
256 Cortázar,].: "Carta a mano propia", F. Hernández, Novelas y cuen/os, Caracas, Biblioteca 
Ayacucho 1985 
257 E. Rodrlguez Monega1 kritizoval předevšún stylistickou a syntaktickou nedokonalost; C. 
Martínez Moreno ("Dn viajero falsamente distraído", Número, 2. época lano I/n. 2-3, 
Montevideo) se domníval, že ve Felisbertových dílech není nic literárně cenného, zápletky jsou 
prý někdy zábavné, ale spíše mechanické a monotónní. in Paternain, A., op. cit., str. 88 
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fantastické povídky, rovněž vyzdvihl potřebnou připravenost a nutnou 
kulturní úroveň Felisbertových čtenářů: "Borges nebo Hernández jsou 
spisovatelé elity; je zapotřebí jisté míry kulturní zralosti, aby se jejich tvorba 
hbila a byla doceněna. "258 Může být konkrétnější potvrzení kvalit 
Felisbertových povídek? Také Angel Rama, jehož články o Hemándezovi se 
objevovaly průběžně od počátku 60. let259, neváhal označit Felisberta za 
ojedinělého a jedinečného: "byl obdivován a nebyl imitován: jeho umění 
mělo křiklavě osobitý punc, který nepřipouštěl nápodobu."260 Dalším z těch, 
kteří dokázali záhy ocenit originalitu "potulného pianisty", byl i Mario 
Benedetti, jenž přesně postihl jeho nové pojetí fantastické literatury, jež se 
nezakládá na vpádu nadpřirozeného do běžného řádu: "Felisberto 
Hemández nám dokazuje, že může vzniknout fantastická literatura, aniž 
jsou násilně převráceny hodnoty nebo hranice důvěryhodnosti. "261 

J osé Pedro Díaz, který se intenzivně zabýval Hemándezovým dílem 
v průběhu několika desítek let, napsal v roce 1965 rozsáhlou studii o 
Felisbertově poetice, jež se objevila jako prolog vydání knihy Tie1Tas de fa 
memona (Krajiny paměti). Obsáhle a velmi podrobně v ní zmapoval a popsal 
základní prostředky fantastična a zároveň s velkým porozuměním vymezil 
úzkou souvislost skutečných životních peripetií a hluboce zakořeněného 
pocitu vyvržence a existenciálního zoufalství Felisberta člověka a Felisberta 
spisovatele, aniž ovšem sklouzl do mylného směšování a prvoplánové 
intetpretace díla na základě životních prožitků autota.262 Evokace minulosti 
je principem, který Felisberto využíval ve velké části díla, a opírá se o 
prožívané, o vzpomínky, které mu byly nejbližším materiálem. Soustředil se 

258 Zum Felde, A., op. cit., str. 456: "Borges o Hemández son escritores de élite; para gustar y 
estimar su producción, es necesario un cierto gradů de madurez de cultura." 
259 Rama, A.: "Otra imagen del país", Marcha, Montevideo, afio XXII, n. 1034/11 de noviembre 
de 1960; "Burlón poeta de la materia", Mareha, n. 1190/ 17 enero de 1964; ,,La magia de la 
materia", Revista de fa Universidad de Médeo, v. XXI, n. 6/ febrero 1967; "Felisberto Hemández", 
Capítulo OnentaJ, La histona de fa literatura uruguCfYa, n. 29, Montevideo, Centro Editor de América 
Latina 1968. 
260 Rama, A., op. cit., str. 22: "fue admirado y no fue imitado: su arte terna un sello rabiosamente 
persona!, que no admitía réplica." 
261 Benedetti, Mario: "Felisberto Hemández o la credibilidad de 10 fantástico", Literatura uruguCfYa 
siglo XX, Montevideo, Alfa 1963, str. 65: "Felisberto Hemández nos demuestra que puede 
construirse una literatura fantástica sin trastocar violentamente los valores o los límites de la 
credibilidad. " 
262 Díaz, J.P.: "Una conciencia que se rehúsa a la existencia", Tierras de fa memona, Montevideo, 
Arca 1965. Jenoznančě psychoanalytickou interpretaci Hemándezových povídek provedl 
N orman Holland (The Doll in the Work 0/ Felisberto Hernánde~ John Hopkins University 1979) a 
také' Roberto Echavarren (EI espacio de fa verdad. Práetiea del text o en Felisberto Hernández. Buenos 
Aires, Sudamericana 1981). Psychoanalytický přístup ovšem - jak dokládají tyto studie - skýtá 
nebezpečí, že psychoanalytickým výkladem a dešifrací může dojít k redukci literatury na 
"příklad", čímž je dílo nejen ochuzeno, ale zároveň mu odebírá jeho literárnost, do níž vstupují 
invence, osobní autorův pohled a fantazie. Kritice podrobuje Echevarrenovu interpretaci 
Alberto Giordano: ve studii La experiencia narrativa: Juan José Saer - Felisberto HernándeiJ Manuel 
Puig. Argentina, Beatriz Viterbo 1992 říká, že "Echavarrenova fpsychoanalytická] strategie četby 
mění podivné Felisbertovy př1běhy na realistická vyprávění." (str. 55) 
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především na způsoby evokace, na vztah přítomného se vzpomínaným 
minulým, jehož čas se zdvojuje a donekonečna větví, a na způsob uchopem. 
Ponor do nitra, paměti a podvědomí bylo součástí zoufalého hledám 
autentičnosti jedince ve vztahu ke světu i součástí snahy zbavit se pocitu 
zrcadlem a rozmě1ňovám sebe sama. 

Spojem roviny osobm (vlastních prožitků a podvědomých asociací) a 
literárm (vědomého tvůrčího aktu) Felisbertovy výpravné prózy a funkci 
paměti a vzpomínky zdůrazňuje rovněž Alejandro Paternain. Tento kritik se 
zaměřil jak na Hernándezovu specifickou výstavbu textu a chápám tvůrčího 
aktu "výtečného povídkáře", tak na povahu jeho konceptu fantastična: 

"Viděno jako celek, jeho dílo na mě působí jako území, jehož rozloha 
nedovoluje ho někdy křížem krážem projít; v každé chvíli vyskočí 
překvapivý řádek, nepochopitelná silueta. Postavy těchto povídek se 
rozplývají ve světle cezeném hustým listovím věcí a ticha. "263 Paternain 
poukazuje rovněž na to, že Felisbertova tvorba je charakteristická zdánlivou 
prostotou a nenáročností četby. Ale jakkoli tak na prvtú pohled působí, ve 
skutečnosti se při prvtúm čtem neotevírá a při opakovaném pročítám se 
stává stále matnější a neproniknutelnější; jen její rezonance pronikají do 
čtenářova podvědomí. 

Italo Calvino, který zprostředkoval seznámem s dílem Felisberta v Itálii, 
na jeho adresu prohlásil dnes již téměř okřídlené úsloví: "Felisberto je 
spisovate~ ktetý se nepodobá nikomu mezi Evropany a nikomu mezi 
Latinoameričany; je to podivný zjev, jenž se vymyká jakékoli klasifikaci a 
zaškatulkovám, ale každá stránka se nám představuje jako nezaměnitelná".264 
Základtúm rysem Felisbertovy tvorby budícím pozornost byla podle A. M. 
Barrenecheové výstřednost, která se projevuje jak ve způsobu vypovídám (v 
překročem tradičmch diskursivmch forem), tak vobsahu výpovědi (v 
soustředěm se na šedivou realitu nedůležitých osob a zaměřetúm se na 
událost, která je z hlediska konvenčmch narativmch rovin nepodstatná).265 
Nekonvenčm jí připadá i spojení černého a laskavého humoru, něhy s 
vyprahlou osamělostí. 

Od konce 80. let se začaly dílčí studie i monografie objevovat 
v mnohem větší míře. Zájem o osobu Felisberta Hernándeze se začal rychle 
šířit a se vzrůstající oblibou "ztřeštěných" nápadů píšícího pianisty se 
Felisbertovi alespoň částečně podařilo zaujmout pevné místo v rámci 
hispanoamerické literatury, které mu právem náleží. 

263 I;'aternain, Alejandro: ,,La religión del agua", Cuadernos Hispanoamericanos, n. 256/1971, str. 87: 
"Vis ta en eonjunto, su obra me impresiona eomo un temtorio cuyas dimensiones no pudiesen 
reeorrerse del todo nunea; en eada momento salta una línea sorprendente, una silueta 
ineomprensible. Las eriaturas de estos euentos se esfuman en una luz filtrada por la fronda 
tupida de eosas y de silencios." 
264 Calvino, I.: "Felisberto no se pareee a ninguno", Crisis, n. 18/oetubre 1974, str. 8: zvýraznětÚ 
je moje a představuje právě onu často opakovanou větu. 
265 Cf. Barreneehea, A.M.: "Ex-eentricidad, di-vergeneias y eon-vergencias en Felisberto 
Hernández", Textos hispanoamericanos: De Sarmiento a SartÚ!Y, Caraeas, Monte Avila 1978 
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8.2 Bermudský trojúhelník Silviny Ocampové 
Me encantaria que un perro me lea de vez en cuando 

y moviera Ia cola como cuando devora algo que Ie gusta. 
Silvina Ocampo 

Tak trochu smutný, "stínový" osud potkal argentinskou prozaičku a 
básnířku Silvinu Ocampovou. Narodila se v roce 1906 v jedné z předních 
rodin argentinské oligarchie jako nejmladší ze šesti dcer; její nejstarší 
sestrou byla slavná Victoria Ocampová. Dlouhou dobu se zdálo, že Silvina 
se stane významnou malířkou. Malbu studovala nejprve v rodné Argentině, 
později se dostala i do ateliérů významných evropských malířů: jejími učiteli 
byli Giorgio di Chirico a Prancois Léger, z jejichž dílen a ateliérů si odnesla 
především zálibu v kreslení.266 V roce 1940, ve stejném roce, kdy byla 
publikována Antologie fantastické literatury, Silvina - po bleskurychlém 
rozhodnutí - uzavřela sňatek s Adolfem Bioy Casaresem. Svědkem jejich 
svatby byl - jak jinak - třetí z "hvězdné trojice" J. L. Borges. O sdíleném 
smyslu pro humor i ironickém pohledu na nejrůznější klišé vypovídá 
nejlépe legrační oznámení, které při této příležitosti od nich obdržel jejich 
společný přítel, spisovatel J osé Bianco: ,,A1ucho registro civi4 mucha iglesia, dont 
tell a'!)'bodini whateverano. '~67 Od té doby se tato trojice stala téměř 

nerozlučnou. Vila Bioyových se stala Borgesovým druhým domovem a 
Borges i Silvina mnohokrát vzpomínali na společné večeře a nekonečné 
odpolední debaty o literatuře, umění, hudbě. 

Pokud jako sestra Victorie měla Silvina vždycky velmi blízko 
k osobnostem a intelektuálnímu prostředí okolo časopisu Sur, sňatkem 

s ,,Adolfitem" a přátelstvím s Borgesem se stala součástí jeho nejužšího 
kruhu. Mnoho let přispívala svými texty do časopisu Sur i dalších literárních 
týdeníků, za života vydala několik svazků povídek a sbírek veršů, které byly 
mnohokrát oceněny.26B Kromě vlastní tvorby spolupracovala i s jinými 
autory - společně s manželem napsala detektivní román Los que aman odian 
(Kdo miluje, nenávidí, 1946) a ve spolupráci Ocampová-Juan Rodolfo 
Wilcock vzniklo básnické drama Los traidores (Zrádci, 1956). Přestože byla 
její tvorba velice rozsáhlá a žánrově bohatá Cl povídkových souborů, 9 
sbírek básní, 5 pohádkových knih pro děti a mnoho překladů zahraničních 
prozaiků i básníků)269 a její kvality nepochybné, Silvina byla a bohužel stále 

266 Ocampo, S.: "Qué quedará de nosotros?", Cuadernos Hispanoamericanos, nÚtn. 622/abril2002 
267 ~odríguez Monega1, E.: B01J!,es. Una biogrcifia literaria, cit. vyd., str. 310. Posledním slovům by se 
dalo rozumět jako ,,Neříkej to nikomu!" a "To je ale léto!'< (iQué verano!) 
268 Z mnohých znúnún alespoň některé: Premio Municipal (1940), Premio Nacional 1953, 
Premio N acional 1962. 
269 Sbírky básni: Bnumeración de Ia patria (Enumerace vlasti, 1942), Bspacios métricos ev eršové 
prostory, 1945), Los sonet os del jardín (Zahradní sonety, 1948), Poemas de amor desesperado (Básně 
zoufalé lásky, 1953), Lo ama1J!,O por dulce (Hořké jako sladké, 1962), Amarillo ce/este (Nebeská žluť, 
1972), Arboles de Buenos Aires (Stromy Buenos Aires, 1979), Breve Santoral (Stručný zpěvník, 1985); 
knihy pro děti: BI cofre volante (Létající kufr, 1974), BI tobogán (Tobogán, 1975), BI caballo alado 
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do jisté míry je okrajovou osobností hispanoamerické fantastické literatury 
a málo čtenou prozaičkou dokonce i v rodné Argentině. Při pohledu na její 
životní i profesní trajektorii se nelze ubránit dojmu, že onen zvláštní 
"bermudský trojúhelník" - sestra Victorie, manžd Bioy Casares a přítd 
Borges - ji uvěznili uvnitř a zastínili ji. 

Už její první soubor povídek Bl viaje olvidado (Zapomenutá cesta, 
1937), který vydala v nakladatdství Sur, byl poznamenán stínem "starší" 
sestry. Recenzentkou povídek, v nichž se Silvina dívá prizmatem dospělosti 
na období dětství a její vzpomínky se mísí se sny v jednolitém pásmu, na 
jehož základě se obnovuje minulost a její odstíny a stíny a jejichž poetika 
oním vzpomínkovým laděním silně připomíná tvorbu Felisberta 
Hemándeze, se stala právě její sestra Victoria. Ta "gestem uražené 
prvorozené a první" se stala nejen recenzentkou "nedokonalé větné skladby 
a lexika", ale pasovala se i do role recenzentky vzpomínek a drobných 
událostí z dětství, které tvoří motivickou tkáň tohoto souboru: "Tyto 
vzpomínky, vyprávěné ve formě povídky a smíchané s výmysly, by mohly 
být moje; ale byly odlišné, velmi odlišné laděním, velmi odlišné střihem. "270 

Z tohoto úryvku vyplývá, že to, co asi nejvíce rozladilo nebo popudilo 
Victorii, byla podoba vzpomínek. Silvina Ocampová sice využívala principů 
retrospekce a introspekce a vzpomínky používala jako látku, ale tvar, barva, 
vůně a obrazy těchto vzpomínek už byly jiné - nebyly to prvotní 
vzpomínky s ostrými konturami; Silvininy vzpomínky jsou vzpomínkami 
vymyšlenými, stvořenými z původní tkáně vzpomínek paměti a opracované 
imaginací a fantazií: její obraz minulého je pokusem o znovuvytvoření a 
zrestaurování toho, nač sama paměť nestačí a co se může realizovat 
v podobě metafory v narativním textu. Re-invence vzpomínky podmiňuje i 
re-invenci sebe samé; proto se v povídkách objevuje podivný, převrácený 
Silvinin autoportrét, kterému Victoria nemohla porozumět. 

Victoriina recenze je zajímavá ještě něčím: kromě věcných námitek 
vůči některým "nedostatkům" Silvininých povídek se Victoria - zcela 
nevhodně - zmínila o Silvinině křtu a o tom, jak ji ona, o 13 starší Victoria, 
držda na rukou. Tato vzpomínka zrádně prozrazuje, že Victoria se cítila být 
nejen "nadřazenou" starší sestrou, ale že se rovněž považovala za "kmotru" 
Silvininy budoucí literární činnosti: "Při obřadu jsem hned po ní byla 
nejdůležitější osobou já; inkoust byl tomuto kftu přítomen, protože poktýval 
skvrnami prsty jedné ze sester: té, která podpírala tu druhou. "271 

(OkHdlený kůň, 1976), La nara'!ia maravi/losa (Kouzelný pomeranč, 1977) a Canto escofar (Školní 
zpěv, 1979); veškeré povídkové soubory byly uvedeny v části 6.1. 
270 Ocampo, Victoria, Sur, núm. 35/1937, str. 119: "Estos recuerdos, relatados bajo forma de 
cuentos y mezclados de abundantes invenciones, habrían podido ser los míos; pero eran 
distintos, muy distintos de tono, muy distintos de decoupage." 
271 Ibid, str. 118: "En esta ceremonia yo era, después de elIa, el personaje más importante ( ... ) fa 
finta estuvo presente en ese bautismo, pues manchaba Jos dedos de una de las hermanas: fa que sostenía a fa 
otra." (zvýraznění je moje). 
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Sama Silvina Ocampová později řekla, že tato první sbírka byla 
prvním výpravným pokusem, jakýmsi konceptem pozdějších povídek.272 Ale 
Graciela Tomassini, s jejímž názorem se ztotožňuji, říká, že tento první 
soubor je klíčovým dílem pro vstup do narativního vesmíru autorky a 
zaslouží si nové, přehodnocující čtení.273 

N a uznání svého přítele Borgese čekala ještě déle. V předmluvě, 
kterou napsal k francouzskému překladu Silviiných povídek, totiž Borges 
vyjádřil jistou neztotožnitelnost vlastního estetického cítění a klasického 
vkusu s poetikou jejích povídek, které v něm probouzely skrytý odpor: 
"v pnbězích Silviny Ocampové je jeden rys, který nedokážu pochopit, ona 
podivná láska k nevinné nepřímé krutosti; pnsuzuji tento rys zájmu, 
překvapivému zájmu, jenž ve vznešených duších vyvolává zlo. Přítomnost, 
jen tak mimochodem, snad není méně krutá než minulost nebo ony různé 
minulosti, ale její ukrutnosti jsou tajné. ( ... ) Krutost je obscénní 
vetymologickém slova smyslu."m Úzké a velice vřelé přátelství patrně 
Borgesovi znemožnilo jasně říci, do jaké míry se tato obscenita dotýká 
právě povídek Ocampové. Borgesovo hodnocení nicméně nejlépe ukazuje 
zneklidňující odlišnost fantastické literatury Silviny Ocampové v porovnání 
se zbytkem autorů fantastických textů v jejím okolí. Dílo Ocampové se sice 
spolu s ostatními a s Borgesem v čele účastní reformačního procesu 
literárního ztvárnění, ale na druhou stranu představuje svébytný hlas uvnitř 
fantastické literatury a jejích možností, jak přistupovat k poznání 
skutečnosti. Ale povaha inovace tematické i formální a odklon od 
fantastické literatury borgesovského střihu ztěžuje četbu jejích povídek a 
může být - paradoxně - příčinou malého zájmu ze strany kritiky i čtenářů. 
Číst její povídky je totiž jako "vnímat chut', kterou nedokážeme 
identifikovat, neznatelnou příchut', která nás vede k tomu ochutnat ještě 
jednou, usilovat o zcela jistě smrtící poznání."275 Na nesnadnou četbu 
Silvininých povídek, která je nekonečným interpretačním propadáním se do 
hlubin textu, poukazuje i Enrique Pezzoni: "Nezjednodušitelné pnběhy 
Silviny Ocampové vybízejí k tomu se pustit do znovuobjevování, které 
může podstoupit jen čtenář dopředu a úmyslně nevybavený, který 
zapomene na tradiční škatulky a dohodnuté způsoby četby. Zde je nutné 
odvrhnout veškerý pokus o interpretaci, která opouští povrch textu a 

272 DUa, N.: Encuentros con Silvina, Buenos Aires, Belgrano 1982, str. 126 
273 Cf. Tomassini, Graciela: Silvina Ocampo fonte al espf!Jo, Buenos Aires, Pluus Ultra 1995, str. 25-6 
274 Borges, J .L., Prologue a Silvina Ocampo, F aits divers de fa tem et clu ciel, Paris, Gallimard 1974: 
"en 1,0s relatos de Silvina Ocampo hay un rasgo que no alcanzo a comprender, ese extrafio amor 
por cietta crueldad inocente u oblieua; atcibuyo ese rasgo al interés, al interés sorprendido que el 
mal inspira en las almas nobles. El presente, dicho sea de paso, aeaso no sea menos eruel que el 
pasado, o que los distintos pasados, pero sus erueldades son elandestinas. C ... ) La eruddad es 
obseena en el sentido etimológieo de la palabra." 
275 Campra, R.: "Sobre La Juria, otros cuentos y las sorpresas de 10 previsible", in VY. AA.: Le 
jantastique ar:gentin. Silvina Ocampo.Julio Cortázar, Cahiers du Crical 1997, str. 197: " ... percibir un 
sabor que no 10gramos identifiear, un dejo apenas, que nos Ueva a pro bar una vez más, a 
pretender un eonoeimiento seguramente mottal." 
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aspiruje na něco, co je mimo tento povrch: jediný, přesný poucny 
význam. "276 Pezzoni obdivoval jedinečnost jejích textů, jejich dvojznačnost, 
kombinaci mezi známým a neznámým, otřesení racionality, posuny 
významu slova vět i setření hranic mezi protiklady, které dohromady tvoří 
poetiku, jež od počátku působí jako zneklidňující a neuchopitelná. 

K marginalizaci tvorby částečně přispěl i Silvinin vlastní postoj, který 
vůči psaní zastávala: "Hada mucho tiempo que escribía y escondía jo que había 
escrito. Tanto que se hizo en mí una costumbre el escribir y esconder: como si Dios me 
pudiera aJiviar y darme una buena noticia, que nunca jJegaba. '277 Silvina si dobře 
uvědomovala, že stát se slavnou znamená ve velké míře vytrhnout sama 
sebe z klidu a poskytovat nekonečnou řadu rozhovorů, cestovat a přednášet 
po různých zemích a univerzitách, psát do časopisů a tak dál v nekonečném 
opakování. Možná i to ji vedlo k rozhodnutí zůstat na okraji, v mocné 
pozici marginalizovaných, a jen tak se dívat a ironicky glosovat a ztvárňovat 
viděné svým osobitým a nezaměnitelným stylem. Stylová neobvyklost a 
koneckonců i fakt, že žena (I) vnikla na území literární formy, která byla 
především doménou spisovatelů mužů, se projevovaly i ve směšné 

formě hodnocení, jež o ní pronášeli její kolegové, přátelé i badatelé: "Silvina 
je takový Borges", prohlásil kdesi Juan Rodolfo Wilcock. Kive Staif o ní 
v recenzi druhého vydání povídek Autobiogrcifía de lrene (Irenina 
autobiografie) pro změnu napsal, že "Silvina myslí a píše jako muž."278 Užitá 
srovnání, která se pokoušejí katalogizovat Silvininu poetiku, křiklavě žalují 
na neschopnost najít adekvátní slova, která by postihla osobité tvůrčí kvality 
této ženy. Projevy hořkosti, které se občas vpašovaly do rozhovorů nebo 
Silvininy soukromé korespondence, však vyjevují rezignovaný smutek 
pramenící z téměř padesáti let neporozumění a ticha, které obklopovalo její 
dílo.279 

O bjem tvorby Silviny Ocampové a průběžné publikace i reedice jejích 
povídek a básní jak v Argentině, tak v jiných zemích (latinskoamerických i 
evropských) příliš nekorespondoval s lhostejností, kterou projevovala 
kritika k jejímu dílu. Kromě dílčích studií a novinových článků začaly 
literárně kritické kruhy oceňovat jedinečnost narativního světa a stylu a jeho 
důležitost v kontextu argentinské literatury teprve na konci 70. a na počátku 

276 Pezzoni, Enrique: "Silvina Ocampo: la nostalgia del orden", prólogo a S. Ocampo, Úlfuriay 
otros cuentos, Madrid, Alianza Editorial 1997 (poprvé vyšlo v deníku Úl Nación, 21 de agosto de 
1977 jako samostatná recenze; jako součást knižního vydání povídek v roce 1982), str. 9: 
"Irreductibles, las historias de Silvina Ocampo incitan a una empresa de redescubrimiento que 
sólo podrá iniciar un lector ya de antemano y deliberadamente desprevenido, olvidado de rótulos y 
pactos de lectura consabidos. Aquí es preciso renunciar a todo intento de interpretación que se 
ap arte de la superficie del texto y aspire a algo que esté fuera de ella: un sentido único, preciso, 
aleccionador. " 
277 0 S Q' d'd ;l'" d 8 campo, .:,.ť ue que ara e nosotros. , C1t. vy ., str. 
278 Staif, Kive: ,,La clarividencia es sinónimo de talento", Úl Opinión, Buenos Aires, 23 de 
noviembre de 1975, in Mancini, Adriana, Si/vina Ocampo. Escalas de pasión, Buenos Aires, Grupo 
Editorial Norma 2003: "Silvina piensa y escribe como un hombre." 
279 Cf. Mancini, A.: Silvina Ocampo. Escalas de pasión, Buenos Aires, Norma 2003, str. 18 
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80. let.Z8O Kvality ocampovského diskurzu a narativnibo světa ocenila Silvia 
Molloy, která solidní argumentací a subtilním rozborem jednotlivých 
povídek postihla a především vyzdvihla neopakovatelnou rázovitost jejího 
díla: "Tyto povídky, které si zavírají všechny východy; které dobrovolně 
nenaznačují onu vyšší fikční realitu, o níž mluví Borges, ale naopak se snaží 
ji pojmout, a které v rámci fikce - se stejným úsilím všechno vypovědět -
rozbíjejí tradiční narativní schémata. "281 Pár let nato potvrdila svůj prvotní 
závěr další studií, v níž mluví o zdánlivé jednoduchosti postav a vlídnosti 
dětského světa, který však ve skutečnosti představuje novou verzi pekla na 
zemi: "Tato imaginace, více nebo méně krutá než skutečnost, zahrnuje 
v díle Silviny Ocampové i fantastično. ( ... ) Povídky Silviny Ocampové 
říkají, že všechno je nemožné, ale říkají také, že všechno je možné. "282 

O mnoho let později se zprvu vytýkané "nedokonalosti" syntaktické i 
lexikální staly zcela právoplatnými a uznávanými rysy Silvininy poetiky: ,Jde 
o modalitu fikce, při jejíž výstavbě využití určitých vazeb vytváří iluzi 
celosti, z níž by přtběh tvořil jenom kousek: vypravěč rozhoduje o tom, co 
zůstane a co bude vypuštěno. ( ... ) Díky těmto narativních postupům se 
vyprávění může scvrknout na pouhé mrknutí oka určené čtenáři. "283 Bylo by 
možné vršit další a další pochvalné, nadšené i obdivné postřehy, kterými se 
vyznačují práce systematicky vznikající od 80. let. 

Nakonec ale osud přece jen připravil alespoň malou - třebaže 

směšnou - satisfakci: "Jestliže ještě v 70. letech mnohým uteklo při 
vyslovení jejího jména neodpustitelné Bullrich po Silvina a jiným Victoria 
(zvučné, nadšené) před příjmením Ocampová, tak v roce 1999 vyvolá 
politováníhodná novinářská nedbalost v prestižním ranním buenosaireském 

280 Mezi prvru kratičké studie a minireeenze věnované povídkové tvorbě Silviny Oeampové 
patří: Gándara, Carmen: "Silvina Oeampo: ,,,Autobiognifia de Irene", Realidad, n.14/vo1.5/marzo
abril 1949; González Kanuta, Eduardo: ,,,Autobiogrtifla de Irene", Sur, n. 175/mayo 1949; Pereas, 
Helena: ,,La original expresión poétiea de Silvina Oeampo", Revista Iberoamericana, n. 38/vol. 
XIX/septiembre 1954; Ghiano,Juan Carlos: "Silvina Oeampo y su realidad", Ficción, n. 22/nov.
die. 1959; Solá, Graciela: "Silvina Oeampo: La Juna y otros cuentol', Revista de Literaturas Modernas, 
n. 2, Mendoza, mayo de 1960; Laneeloti, Mario: ,,Las invitadas", Sur, n. 278/ sept.-oet. 1962; 
Zaragoza, Cella: ,,Las invitadas", Ficción, n.40/nov.-die. 1962; Hernández, Juan José: ,,Los nuevos 
poemas de Silvina Oeampo", La Nación, marzo de 1963. 
281 Molloy, S.: ,,silvina Oeampo: la exageración eomo lenguaje", Sur, núm. 320/ sept.-oet. 1969, 
str. 23-4: "Estos cuentos que se cierran todas las salidas, que voluntariamente no sugieren esa 
realidad mayor a la fieción de que habla Borges sino pretenden incluirla, y que dentro de esa 
fieción - y por el mismo afán de decirlo todo - rompen los esquemas tradieiona1es de la 
narrativa." 
282 1{olloy, S.: "Simpllcidad inquietante en los relatos de Silvina Oeampo", Lexů, vol. II/n. 
2/diciembre 1978; str. 245 a 249: "Esta imaginación, más o menos trucu1enta que la realidad, 
incluye también en la obra de Silvina Oeampo 10 fantástieo. Los euentos de Silvina Oeampo 
dieen que todo es imposible; que todo, también, es posible." 
283 Campra, R.: "Sobre LaJuria, otros cuentos y las sorpresas de 10 previsible", cit. vyd., str. 191-
191: ,,se trata de una modalidad de eonstrueción fiecional en la que el uso de ciertos nexos erea 
la ilusión de una totalidad de la que el relato eonstituiría sólo una porción: el narrador decide 
presencias y omisíones.( ... ) Gracias a estos esquemas narrativos, el relato puede llegar a 
redueirse a apenas un guii'io alleetor." 
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deníku úsměv, vykreslující celou ironii osudu. Malá fotka, která v deníku La 
Nación doprovází noticku o obdivu, jenž vzbudila krása Victorie Ocampové 
mezi evropskými knížaty a umělci - "Múza inspirace" - nezachycuje 
Victorii, ale Silvinu, tu sestru spisovatelku. "284 

284 Mancini, A., op. cit., str. 36-37: "Si en la década del setenta, a muchos al nombrarla se les 
escapaba un imperdonable Bullrich, luego de Silvina, y a otros un Victoria (sonoro, entusiasta) 
antes del Ocampo, en 1999, un reprochable descuido periodístico en un prestigioso matutino 
portefio provoca la sonrisa que dibuja toda ironía del destino. La pequefia foto que acompafia 
una nota en La Nacžón sobre la admiración que despertó la belleza de Victoria Ocampo entre 
principes y artistas europeos - "Musa inspiradora" - no es una foto de Victoria, sino de Silvina, 
la hermana escritora." 
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9. Fantastická každodennost Hemándeze a Ocampové 

9. 1 Obecná charakteristika poetiky fantastické každodennosti 
"Debemos t/q'arnos llevar en plena vigilia, 

cn plena madnre~ en plena dvilización, 
a fa ,,mentalidad" del sonador, del primítívo, 

delnino. 
J.P. Sartre, Aminadab 

Fantastično Felisberta Hemádeze a Silviny Ocampové, podobně jako 
fantastično José Bianca, Julia Cortázara, Annoníe Somersové nebo Marie 
Luisy Bumbalové, patří do kategorie "všednodenního fantastična ": 
fantastično a dvojznačná atmosféra vznikají v prostoru každodennosti. 
Tento typ fantastické povídky se liší od vyprojektovaných jiných světů a 
fantastična vzniklého z vědeckých, logických nebo teologických paradoxů, 
charakteristických pro texty J orge Luise Borgese a Adolfa Bioye Casarese; 
ani nesídlí ve světě byrokracie a labyrintických úřadů a velkých administrací, 
kterými se vyznačovala díla M. Blanchota a F. Kafky, jež je společností 
naruby a jejíž obyvatelé postupují dle stanovených zákonů existujících o 
sobě a majících smysl jen v jejich existenci. 

Fantastický prostor Hernándeze a Ocampové285 je součástí dobře 

známého světa každodennosti, v němž se náhle prostřednictvim dotyku a 
propojení různých obrazů, událostí a jevů vytváří prostor "jiného", volně 
splétajícího úzkost s okouzlením. Hledání nenápadného fantastična v rámci 
všednodennosti a "podezřelý" autobiografický tón jsou základními znaky 
jejich fikčního světa. Nejdůležitějším strukturujícím prvkem konceptu 
Ocampové a Hernándeze (ale do jisté míry i povídek Cortázara a 
Somersové2B6), který vstupuje do konfigurace fantastična ve všech rovinách 
textu, je princip, jenž bych nazvala "dětský". V čem tento princip spočívá? 

Přestože jsou děti častými postavami a vypravěči přtběhů, "dětský" 
princip nesouvisí výlučně s dětským protagonistou, ale dotýká se všech 
postav fantastického univerza Silviny Ocampové a Felisberta Hemándeze. 
Tento princip se opírá o základní atributy dětství, odlišné od atributů 
dospělosti. Dítě, které se pohybuje ve světě dospělých, je nuceno tento svět 
nějak uchopit, obsáhnout a "přeložit" si ho do vlastního jazyka, aby mu 

285 V této práci sice vycházím z celého díla Felisberta Hemándeze, jelikož si myslím, tak jako 
většina kritiků (Barrenecheová, Díaz, Patemain, Morillasová i Verani), že specifické rysy 
Hemándezova fantastična jsou obsaženy ve všech obdobích tvorby, nikoli jen v období 
posledním (Ferré), ale přesto některé texty musely pochopitelně z různých důvodů zůstat 
strapou; v případě díla Silviny Ocampové jsem počet povídkových souborů omezila na čtyři: 
Vioje o/vidado (Zapomenutá cesta, 1937), La Juna y otros cuentos (Běs a jiné povídky, 1959), Las 
invitadas (Návštěvnice, 1961) a Los dias de fa noche (Dny noci, 1970). Důvodem jsou jednak blízká 
časová spojitost s díly Hemándeze; navíc začleněni všech souborů by znamenalo 
nekontrolované rozšíření korpusu textů; v neposlední řadě bylo pro mě rozhodujícím faktorem i 
to, že poslední soubory Ocampové mají některé nové, odlišné prvky. 
286 O některých společných rysech poetik Hemándeze, Ocampové a Cortázara se zmiňuje, 
třebaže pouze vobecné rovině, například Noemí Ulla (1975, 90), Blas Matamoro (1975), 
Enriqueta Morillasová (1980, 83). 
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porozumělo, neboť pro něho svět dospělých představuje "jiný" svět. 
Obrazy procházejí vědomím dítěte, které funguje jako specifický 
epistemologický filtr, a to vytváří podobu reality, jež představuje spojení 
reality samé a výjimečného, jimi viděného obrazu skutečnosti. Děti mimo 
jiné mívají při pozorování světa kolem obvykle mnohem více dojmů a 
postřehů, než jsou schopny pojmenovat a pochopit. Chybí jim totiž 
zkušenost životní i verbální. "Překlad" se tudíž děje na základě odlišných 
kombinačních schopností, iracionální logiky a volných asociací, jiného 
odhadu vzdáleností a jiných kódů, díky nimž mohou být vedle sebe kladeny 
zdánlivě disparátní jevy i události. Jejich propojením vyplouvají na povrch 
zcela nové souvislosti mezi věcmi a lidmi, mezi lidmi navzájem a především 
mezi věcmi a slovy. Vznik nesouladného vztahu mezi slovy a věcmi se děje 
dvojím způsobem: dítě se snaží verbálně uchopit cosi jemu neznámého a 
nedokáže odhadnout adekvátnost zvoleného pojmenování; anebo dítě 

nerozumí slovům dospělého, nechápe jejich smysl, ale vnímá jejich rytmus, 
intonaci, akustickou podobu i to, jak na něj působí, což následně ovlivňuje 
jím danou slovní formu. Jiné souvislosti věcí i skutků pro změnu zůstávají 
neuchopené nebo neukotvené a posilují polyvalentní charakter textu. 

Důležitým faktorem nazírání reality je i odlišná fyzická perspektiva (děti 
jsou menší), která zapojením do fikčního univerza operuje jako funkční 
prostředek "nové perspektivy", z níž postavy nahlížejí dění okolo sebe. 
"Dětská" perspektiva, onen pohled zdola, a dar "objevování" věcí jako 
přirozené znaky období dětství využili Felisberto a Silvina a přeměnili je na 
neotřelou poetiku. "Dětský princip" slouží jako hlavní stavební prvek 
specifického pohledu na skutečnost, vedení diskurzu i svébytné poetičnosti 
obrazů, narativní techniky, způsobu fokalizace, principu kompozice atd. 
Aplikací "dětského" principu ve všech rovinách textu a stupních výstavby 
se vytváří osobitý obraz reality, jehož je fantastično neodmyslitelnou 
součástí. Neobvyklé i hrůzné se neschovávají pod rouškou zázračného, ale 
nespatřené čekají na pozorný pohled, který by je odhalil, na to správné 
slovo-zaklínadlo, které by je probudilo, na úžas, jenž by je prozradil. Do 
procesu jejich odhalování vstupuje sartrovský "lidský prvek" - člověk. 

Přtběhy se odehrávají především v prostředí rodinném, v prostředí 
domova a nejužšího soukromí, ať už jsou to vily nebo venkovská sídla 
elitních rodin a jejich příslušníků nebo prostší domácnosti nižší střední 
třídy, které aspirují na morálku a způsob života těch "nad nimi" a v mnoha 
ohledech tento životní styl napodobují. Napodobování se pochopitelně 
neobejde bez mnoha směšných a zesměšňujících momentů. Zásadním 
rysem všech prostředí je intimnost rodinného ovzduší, třebaže ocampovský 
a hemándezovské domov se na hony vzdaluje modelu "sladkého domova". 
Intimní svět je totiž nejvhodnější a nejvděčnější k subverzi známého řádu a 
obraz, který posléze vzniká, je obrazem abnormálního prostředí plného 
nebezpečí a napětí, v němž se všichni stali vyděděnci, nešťastnými bytostmi 
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uvězněnými v klecích bez lásky a jiného vřelejšího citu, v prostoru plném 
společenské přetvářky a falešné morálky. 

Domácí prostředí a jeho intimní rodinné území nejsou idylickým 
místem, které chrání a poskytuje bezpečný úkryt, ale je to planina, bitevní 
pole, na němž se odehrává nelítostná válka o moc, v níž dítě přestává být 
naivním, nevinným tvorem, ženy pasivními a dobrotivými bytostmi a 
marginalizovaní se stávají silnými. Čtenáři se představuje směšný a 
pokrytecký privátní prostor, v němž "las fuentes timen que estar bien dispuestas, 
los vasos frente a los platos y cubiertos comspondientes. Hl87 Při ztvárnění narativního 
univerza, onoho mělkého světa obou společenských vrstev, ovládaného 
komickými malými mániemi, vulgárním vkusem a absencí sebekritiky, a 
odhalujícího svou plochost a schematičnost, vzniká ironický odstup, který 
apeluje na čtenáře. Text spiklenecky mrká a očekává, že čtenář sdílí stejnou 
úroveň, která mu dovolí zaujmout totožný odstup a ocenit jemnou ironii a 
humor. 

Prostor, který Ocampová a Hemández konstruují, je úmyslně 

představován jako stereotypní a stereotypizovaný habitat vyšší a nižší střední 
vrstvy. Opakování a kupení jeho nezaměnitelných předsudků, zvyků, rysů a 
kodexů chování, které jsou předestírány jako klišé příslušné společenské 
vrstvy, má nejen parodizující účinek; charakterizování prostoru právě jen 
stereotypem vede k deformaci reality, vytváří ráz cizosti, který aktivuje pocit 
"neznámé známosti", jež se bez varování stává zdrojem zneklidnění. Nový 
pohled totiž nezesměšňuje a nestrhává svrchní vrstvu, onu "falešnou" a 
povrchní konstrukci, aby odhalil pustotu, která se pod ní skrývá; díky 
novému pohledu se odhaluje úplná, skrytá tvář reality, která zpod oné 
"falešné" skořápky vyhlédá. 

Stereotyp interiérů domů je synonymem tíživé uzavřenosti, prostorové i 
společenské, respektive uzavřenosti fyzické i symbolické. Fyzická 
uzavřenost má skříňkový charakter: menší jednotky se vkládají do větších a 
ty do ještě větších. Zdánlivě neohraničený prostor velkoměsta je 
fragmentován do kostek bloků a do uzavřených vnitřků domů, patií, na 
nichž se odehrávají všemožné rodinné oslavy a slavnostní svačiny, a pokojů 
s polstrovaným sofa a křesílky potaženými povlaky, aby se neošoupaly. 
Dům se z tradiční představy solidní ochrany před nebezpečím zvnějšku 
mění na nebezpečné dusivé peklo, z něhož není úniku. Obyvatele těchto 
prostor pronásleduje homr vacui, a proto zaplňují domy kýčovitými 

nevkusnými předměty, jejichž obrysy se rozplývají v šeru a temných 
koutech místností nebo naopak přitahují pozornost jako temná hrozba: 

287 Ocampo, S.: "EI árbol grabado", Las invitadas, Cllentos completos, torno I, Buenos Aires, Emecé 
2000, str. 447. Všechny další citace budou z tohoto vydání v podobě: název povídky, soubor, 
stránka/ díl (I nebo II). Názvy povídek v textu budou nejprve v originále, v závorce pak 
následuje můj český překlad a zkratka souboru, do něhož povídka patří. Názvy v poznámkách 
uvádím pouze ve španělštině. Analogický bude postup pn tvorbě zkratek souborů: také 
vycházím z originálu, neboť v pfípadě dvou odlišných překladů názvů souborů by byla jejich 
identifikace značně komplikovaná. Seznam zkratek souborů je řazen na konci práce. 
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--------------------..... 
"cuadros, mesas, consolas, biombos, jarrones, estatuas de bronce, abafiicos, nifios de 
mármo4 bailarines de porcelana, peifumeros en forma de rábanos, vitrinas enteras con 
miniaturas, llenas de ru/os y de batvas, hom'bles a veces pero valiosos. t~8 

Tyto věcmi zahlcené a zahlcující prostory ostře kontrastují 
s pronajatýnů mansardami i nuznými hotelovými pokoji provinčních 
hotelů, pustýnů veřejnými jídelnami, kavárnami a koncertními sály, o které 
obohacuje fikční prostor Felisberto Hernández, a doplňují rozměr 
symbolické uzavřenosti a vyprázdněnosti života jedince i celé společnosti. 
Přestože se na všech těchto místech setkávají lidé a navazují spolu dialog, 
mezilidská komunikace vázne a každý zůstává anonymním osamělým 
jedincem neexistujícího lidského společenství. Společným jmenovatelem 
míst je všepohlcující citová i fyzická siroba, sešlost a opotřebovanost 
vztahů, věcí, času. V tomto stísněném vesmíru každodennosti se však 
neustále otevírají všemožné škvíry a klíčové dírky, zívají zde pootevřené 
dveře, blýskají se okenní tabule nebo vitríny, pomrkávají kukátka, otvory 
v oponě, do neznáma vedou tunely a chodby, sklepy a schody, které jako by 
představovaly symbolické spojnice mezi dvěma dimenzemi a spolu 
s celkovou pnzračnou atmosférou a nenápadným životem věcí umocňovaly 
dojem ne-skutečnosti této naší reality a skutečnosti té "jiné". 

Důležitými aspekty tvorby Hernándezovy a Ocampové jsou mimo jiné 
i výrazná autobiografičnost a subjektivita a v neposlední řadě propojení 
literatury s jiným druhem umění. Tyto faktory mají vliv jednak na výstavbu 
prostoru přtběhů a jeho kulis, ale vnikají rovněž do výstavby a struktury 
textu. Felisberto Hemández uměl nepochybně stejně rychle psát (respektive 
řadit písmenka abecedy do slabik, slov a vět) jako hrát na klavír a číst 
notový zápis. Hudební vzdělání a pianistická kariéra jsou velmi lehce čitelné 
v jeho literárním stylu: hudební kompozice vnesla nové tvůrčí možnosti i 
do kompozice textové a do forem promluvy: princip disonance, 
synkopického rytmu a napovídané melodie impresionistů i moderních 
autoru začleňoval Felisberto Hernández systematicky do narativního 
diskurzu a vytvořil osobitou promluvu plnou záměrných protikladů, 

náznaků i nových souvislostí plynoucí v přerývaném rytmu synkop, staccata 
i legata. Texty někdy plynou jako sladká symfonie, jindy se přtběh zdá 
kopírovat rytmus Stravinského symfonií nebo "nabalovací" princip 
Ravelova Bolera. Kromě toho má hudba mimořádnou moc vyvolat v/z 
podvědomí plastické vizuální obrazy, ať už jsou to jen snové představy 
nebo obrazy vzpomínek skutečných událostí, provázané s city a pocity, 
s dalšími asociacemi, úvahami, postřehy. Obraz, který se díky hudbě 
promítá na sítnici našeho vědomí, nikdy není koherentní a vzhledem k jeho 
blízkosti k podvědomí ani komplexní. Jeto jeden fragment reality. 

"Druhým" Silvininým vyjadřovacím kódem byla malba, díky níž se 
promluva i obrazy a situační momenty jejího narativního světa vyznačují 

288 Ocampo, s.: "Los ohjetos", IAfuriay otros mentos, 224/1 
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velikou plasticitou, ale také zvláštním, impresionistických zacházením 
s realitou i promluvou.289 Největší počet tohoto typu povídek obsahuje 
první povídkový soubor Viaje olvidado (Zapomenutá cesta). 

Do textové podoby i do způsobů ztvárnění reality se prosadil ještě 
jeden, ve spojitosti s moderní fantastickou literaturou už mnohokrát 
zmiňovaný druh umění - film. Jeho vliv je zřetelnější u Felisberta 
Hernándeze, ale implicitně je obsažen i v textech Silviny Ocampové. 
Filmový průmysl se rozvíjel velice rychle a progresivně. Felisberto dokonce 
pracoval jako hudební doprovod němého filmu, měl tedy možnost se 
dosyta vynadívat (a to z poněkud zvláštního úhlu) na pohyblivé černobílé 
obrazy. Silvina Ocampová sice takovou zkušenost neměla, ale i ona byla 
nepochybně návštěvnicí biografů a filmovou divačkou. Filmová kamera má 
schopnost vytnout fragment reality, "oko" kamery, které se zacílí na jeden 
vjem, jeden předmět, jednu situaci, má schopnost ji zcela proměnit, změnit 
její vnímání a chápání. V Hernándezových textech se velmi často objevují 
vizuální obrazy, které nejsou přímým obrazem reality, ale oživlými 
rekonstruovanými obrazy.290 

O autobiografii a vlastních vzpomínkách a jejich uplatnění jako látky 
pro tkáň literárního textu u Silviny Ocampové jsem už mluvila v souvislosti 
s přijetím jejího prvního povídkového souboru. Ani v jejím, ani 
v Hemándezově případě však nelze autobiografické prožitky, začleňované 
do fikce, chápat jako zrcadlový obraz skutečných událostí: "Vyjádřit osobní 
referenty je vždy nejtěžší, a proto proces, jímž se z nich stává text, 
autobiografie, je víc než bohatý na opakování. Umístit do "já" textového 
"já" biografické je pokaždé záležitostí překladu, rozbití a přesunu obsahu, 
který je zrazen v procesu vypovídání samém. "291 Vyprávět část sebe sama 
vždy představuje objevitelskou činnost - vzpomínky jsou vlastně také 
rekonstruované obrazy, ze své podstaty převrácené, které určují, kdy a jak 
se objeví zapomenuté nebo ztracené kousky minulosti, jež vyvěrají 

z podvědomí autora a hlasem vypravěče-postavy vyslovují nevýslovné. Mysl 
se toulá, bloudí, hledá v prostoru podvědomí a proces vypovídání se stává 
jakousi literární anamnézou, skládající se z komponentů, které přicházejí 
z daleké minulosti, těžko dešifrovatelné, klouzající prstům paměti. Takový 
literární text potom charakterizuje hluboká subjektivita, z níž na povrch 
vyplouvá bolest a rozkoš vypovídání. 

289 Tomassini, G., op. cit., str. 16 (podívat se do N. VUa, zda to najdu) 
290 Fell, Claudie: ,,La metáfora en la obra de Felisberto Hemández", in A. Sicard, Felisberto 
Hernández ante fa crftica actllal, Caracas, Monte Avila Eds 1977, str. 113; FeU tyto "oživlé obrazy" 
nalézá především v díle Por /os tiempos de C1emente Colling (y dobách Clemente Collinga). 
291 Dei Cas, Norah: ,,«La creación» autobiogcifica de Silvina Ocampo o 10 obvio Y 10 obtuso de! 
cuento fantásticos", in ÚJfantastiqlle at;gentin. Silvina Ocampo.Jlllio Cortázar, Cahiers du Crical1997, 
str. 223: "Los referentes personales son, siempre los más dificiles de expresarse, por eso el 
proceso que los Ueva a volverse texto, la literatura autobiográfica, abunda en repeticiones. Situar 
en el yo textuallos contenidos de! yo biográfico es siempre una operación de versión, de ruptura 
y de traslación de contenidos que quedan traicionados en la operación misma de decir." 
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9.2 Hlavní nástroj: pohled 

Do konfigurace fantastična hemándezovské a ocampovské poetiky 
fantastické každodennosti vstupují obvyklé sémantické prvky jako jsou 
přítomnost smrti v životě, kontaminace reality snem, dvojník, animace 
předmětů a reifikace postav, metamorfóza a podobně. Jejich využití 
v jednotlivých povídkách a také osobitým rysům syntaktického a verbálního 
aspektu se budu podrobněji věnovat v následujících kapitolách. Nicméně 
hlavním prostředkem "dětského principu", který v jistém smyslu určuje i 
další roviny textu, je nový pohled. 

Schéma povídky se obvykle odvíjí od průběhu běžné situace všedního 
světa, která je pozorována a pře( d)kládána subjektivním pohledem vypravěče: 
,," .fantastično je právě onen zneklidňující údiv vyvolaný ve čtenáři evokací 
prostředím, v němž záhada nepochází z věcí, ale z osobního pohledu 
vypravěče. "292 Subjektivní pohled, který charakterizuje moderní fantastično 
obecně, je v poetice fantastické každodennosti Hernándeze a Ocampové 
"novým" pohledem, jenž objímá známou tvář zdánlivě banální 
každodennosti a v disociativním procesu převrací zaběhané mechanismy 
vnímání a hodnocení, koroduje pevné povrchy věcí, zakusuje se do nich a 
dotýká se jich, očichává je i olizuje, chová se tak, jako by je viděl poprvé; 
nový pohled přehodnocuje i vztahy a chování, jejich mechanismy a 
struktury. Nový pohled je prvním, respektive prvotním pohledem, je 
tykadlem, které jako by znovu ohmatávalo známé věci a události a 
objevovalo jejich dosud skryté dimenze, rysy, vlastnosti, a odhalovalo "to 
jiné" (10 otro) ukryté v nich. Nový pohled převrací zažité hodnoty, prohazuje 
znaménka, a tak se běžné úkony náhle zdají být šílené a nepochopitelné 
zcela běžnými. V subverzivním procesu se uskutečňuje hledání "jiného" 
řádu, ne? je ten, který se sám vnucuje v této známé realitě, a jeho nastolení 
jako hlavního. 

Subverzivní objevitelský pohled skryté reality je rovněž postaven na 
"dětském" principu ohledávání a seznamování se se světem a funguje jako 
dekonstrukční impuls pro nové skládání skutečnosti. Pohled, jímž jsou 
nazírány události a vlastnosti konkrétního narativního světa, má obecně 
trojí možný úhel: pohled shora (mistrem tohoto pohledu shůry na "svět 
loutek" byl demiurg Borges, v jistém smyslu se s ním ztotožnil také jeho 
duchovní učitel Macedonio Femández), pohled zpříma a pohled odspodu, 
který je vlastní poetice Hemándeze a Ocampové. Jeto pohled zdola, 
odpovídající potměšilé žabí perspektivě, jemuž se parametry věcí i 
vzdáleností jeví úplně jinak a který souvislosti utváří a doplňuje podle zcela 
odlišného klíče. Dětská perspektiva je příznačná i pro dospělé vypravěče a 

292 Verdevoye, P.: "Tradición y trayectoria ... ", cit. vyd., str. 293: ,,10 fantástico es 
verdaderamente esta inquietante extraneza producida en ellector por la evocación del ambiente 
en el que el misterio no proviene de las cosas, sino de la visión personal del narrador." 
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protagonisty pnběhů; díky ní nahlížejí svět včetně spodních, neviděných 
vrstev reality. 

Pohled zdola je obohacen o převahu sensibility, která v období dětství 
vždy vítězí nad racionálním a logickým vědomím. Dětství, jakožto období 
spojené s poezií, magií, imaginací a snem, představuje jediný možný způsob 
odhalení hloubky reality. Schopnost dítěte propojit mysl s vlastním 
podvědomím a proniknout do "jiných" dimenzí vychází z představy 
univerzální paměti, do níž je možné vstoupit pak už jen ve snu; dětství je 
stavem vizionářského vědomí: "Como a /os sueiios, al niiio no le importa si sus 
imágenes son parecidas a las de Ia vida real o si son completas: él procede como si 10 
fueran y nada más. '~93 Touhu po této schopnosti sdílejí i autoři, kteří chtějí 
uchopit realitu v její úplnosti. Hernández vyslovuje hypotézu "vědoucnosti" 
dětství v povídce "La casa inundada" (Zaplavený dům). Obrazy vyvolávají 
v mysli hlavní hrdinky vzpomínky, jež prýští odkudsi z nevědomí: "Si cierro 
/os qjos siento como si las manos de una ciega tantearan Ia supetftcie de su propia agua y 
recordaran borrosamente un agua entre plantas que vio en Ja niiiez, cuando aún 
Je quedaba un poco de vista." (2S1/II, zvýraznění je moje) 

Vypravěč - pozorovatel nebo protagonista - zprostředkovává 

osobitou, zcela novou a netušenou vizi skutečnosti a jeho podvratný pohled 
je zásadním qnitelem spouštějícím fantastickou dvojznačnost: dochází 
k epifanickému a zároveň zneklidňujícímu prožitku unheimuch - tušení 
jiných dimenzí a skrytÝch !váH reality nabývá na konkrétnosti. Skutečnost se 
náhle rozestupuje a to, co předtím tvořilo nedílný celek, jako by se náhle 
pokrývalo sítí prasklin a štěrbin. Stačí neobvyklý lom světla, neočekávaný 
závan vůně, útržek melodie či rozhovoru, triviální omyl, neobvyklá shoda či 
obvyklá neshoda, a spouští se řetězová reakce, při níž věci a jevy spolu 
přestávají souviset tak, jak tomu bylo dosud. Vznikají nové vazby, které 
převracejí a nahlodávají představu jediné a jednolité skutečnosti: "nástroje, 
skutky, účely, vše je nám důvěrně známé a jsme s nimi v tak intimním 
vztahu, že je sotva vnímáme; ale v okamžiku, kdy se nám zdá, že jsme 
s nimi semknuti ve vlahé atmosféře organické sounáležitosti, se nám vyjeví 
v chladném a podiveném světle. "294 

Někdy stačí zaměřit pohled na nenápadný detail, který je obvykle zcela 
nedůležitý a podřadný, a izolovat ho z celku: "Se repiten los hechos con extmna 
insistencia. Con temor de perderse, las formas se repiten ellas mis mas: en Ia hqja del 
árbol está dibt!jada Ia forma de un árbol en miniatura; en el caracof. Ia terminación del 

293 Hemández, F.: BI caballo perdido, Obras completas, tomo II, México, Siglo XXI 2000, str. 36. 
Všechny další citace budou z tohoto vydání, dále jen: název povídky, soubor, číslo strany/díl. 
Některé delší prózy vycházely samostatně, nebo byly zařazovány do různých souborů. V tomto 
případě se řídíme naším vydáním (stránka/díl). U názvů povídek a zkratek souborů uvnitř textu 
je postup stejný jako v případě povídek Silviny Ocampové viz pozn. 288. 
294 Sartre, J.P., op. cit., str. 102: ,,los utensilios, los actos, los ftnes, todo nos es familiar, y 
estamos con ellos en tal relación de intimidad que apenas los percibimos; pero en el momento 
mismo en que nos sentimos encerrados con ellos en una cálida atmósfera de simpatía orgánica 
nos los presentan bajo una luz fría yextrana". 
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mar con sus ondas sobre la playa; en una sola ala, imperceptibles alas inftnitas; en el 
interior de la flor, diminutas flores perfectas. En las caras se rejlejan las caras más 
contempladas. '~95 Tím způsobem dojde k určité kondenzaci časoprostoru, 
která v jediném okamžiku poslušně vytvoří zcela odlišnou cizí atmosféru. 

Podstata nového pohledu spočívá v pocitu "známosti" a zároveň 
cizosti. Nový pohled jako by vytrhuje každý detail, každou věc a každou 
činnost z jejich kontextu a pak "poprvé" rozpoznává jejich pravou tvář, 
jejichž podoba v nás vyvolává pocit dávného vědomí, vzpomínky, 
rezonance v našem vědomí; konfrontuje nás s něčím, co jsme znali, ale pro 
co znenadání nemáme žádné vědomé vysvědení. Nový pohled 
deautomatizuje vnímání a chápání reality a jejích součástí a skutečnost je 
unheimlich: "S obre lai azoteas de las casas, las ropas tendidas parecían personas y las 
verdaderas personas ropas tendidas; les dije adiós. '~96 

Do nově objevovaných prvků prostoru skutečnosti zasahují především 
personifikace a animace neživého a naopak reifikace živého. Nový pohled 
v nekonečné exegezi věcí představuje s hravostí sobě vlastní novou 
skutečnost, která se obohacuje o nové odstíny, věci ožívají a v mžiku se 
stávají neznámými, novými a na nás nezávislými; "Si miro esa botella de cerca 
con la luZ del día y los qjos bien abiertos, la botella se vuelve demasiado matena4' yo 
pensaria en cómo la fobricaron y cómo es su contenido de lina manera indiftrente y hasta 
desagradable. Pero si la botella está en la mesa redonda de mi cuarto y yo la miro con luZ 
escasa y un poco antes de dormirme, usted comprenderá que se trata de una botella ml!} 
distinta. '~97 

Průnik a vyjevení se "jiného" řádu jsou doplněny i o nevizuální 
poznání, o uchopení jinými smysly - hmatem a sluchem Gistě ne náhodou 
se v povídkách Felisberta Hernándeze mnohokrát objevují slepci). Fyzické 
ohledávání je však zároveň ohledáváním metafyzickým. Věci se proměňují 
pod dotykem rukou a všechny doteky a vjemy vyvolávají odezvu 
v podvědomí. Stačí tak málo a náhle se objeví "to jiné", zasuté a žárlivě 
střežené pamětí a podvědomím. Každá věc se v jediném okamžiku stává 
magickým předmětem v neustálém a nestálém pohybu, pozbývajícím svou 
materiální podstatu a proměňujícím se v symbolickou mezeru, škvíru ve 
zdánlivě dokonalé kůře naší skutečnosti. Věci se začínají hýbat a získávají 
svou individualitu a nezávislost na člověku, lidé se naopak stále víc podobají 
amorfním loutkám, do reality vstupuje mlžina snu, jemná a hustá jako 
pavučina. 

Disociativní proces zasahuje osoby i předměty v daném prostoru, 
zpřítomňuje nepřítomné, spojuje minulé a současné, živé a neživé a tím 
otevírá průhled do jiné dimenze: náhlé poznání, závratné okouzlení novou 
každodenností, magický dotek a pochopení jiných, tušených souvislostí, 
které nám vytanou v mysli. Lidé procházejí nepochopitelnou 

295 Ocampo, S.: "Epitafio romano", Autobiognifía de lrene, 85/I 
296 Ocampo, S.: "Éxodo", LAs invitadas, 319/I 
297 Hemández, F.: "Mur", Últimas invenciones, 139/IlI 
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metamorfózou a před námi se může náhle objevit nový neznámý člověk, 
jakési temné alter ego původního: " ... De pronto vi a mi compaiiero como si fuera 
una suma que por primera vez le hiciera el totaL Eso me prodl9o una sensación y una 
reacción tan rara que me reí toda fa noche. AI verlo un poco de Iqos le encotré 
proporciones que antes no había visto: era alto, delgado, fa cabeza elegantemente un poco 
grande en refación al cuepo, y fa nariz que de cerca era demasiado grande, de Idos era 
una pincefada ml!Y ocurrente. "298 

Nový pohled proniká do samé podstaty skutečnosti a odkrývá skrytou, 
úplnou tvář reality, obohacenou o "subrealitu", pulsující pod povrchem 
každodennosti. Tato subrealita neustále infiltruje do běžného řádu, za a pod 
nímž jako temná hrozba v pozadí zůstává ukryta. Do centra pozornosti se 
dostává svět, který existuje souběžně s naším, nebo lépe, skrývající se 
v každodennosti samé, pod její svrchní vrstvou. K jeho zahlédnutí je 
zapotřebí umět se dívat, objevit v sobě "nový" pohled, jímž rozbijeme 
tradiční uchopování reality a bezmyšlenkovitě přijímaná pravidla 
trojrozměrného vnímání. Jen tak můžeme zažít něco neopakovatelného. 
Subjektivní pohled vypravěče, pozorovatele či protagonisty, jinými slovy 
"aktéra fantastična", je hlavním nástrojem vytváření mnohoznačného a 
mnohotvářného obrazu či vize reality. 

Nový, subverzivní a neodbytný pohled ale nezasahuje jen předměty a 
lidi, ale také mechanismy běžného lidského chování, každodenní obyčejné 
kontakty, mezilidské i jiné vztahy, které se díky "dětskému pohledu" 
představují ve zcela odlišné perspektivě a v jiném světle: novou 
perspektivou se takzvané významné, vznešené a tragické události smrskávají 
na banální pseudoproblémy a zakrslé city; běžné úkony vypadají jako šílené 
a maniakální; strašné nebo bláznivé se stávají přirozenou součástí reality a 
banální a nenápadné se dostávají do centra pozornosti i dění. Každý detail 
nebo rys vytržený ze svého kontextu se stává neobvyklým prvkem, jenž 
rezonuje v našem podvědomí. Oscilací mezi krutou satirou a lehce 
ironickou úsměvností se odkrývá grotesknost a bizarnost celého 
mechanismu každodennosti: subverzivní a dehierarchizující "dětský" 
pohled otřásá základy struktur rodiny, přátelství, náboženství a výchovy: 
vypravěči-děti demytizují vztahy mezi sebou uvnitř vlastního světa i uvnitř 
světa dospělých, do něhož nahlížejí, a odkrývají také skutečnou povahu 
vztahů mezi svým světem a světem dospělých; dospělí vypravěči "zdola" 
nahlížejí vznikající nebo existující vztahy ke svým dospělým protějškům. 

298 Hemádnez, F.: ,,La suma", La cara deAna, 61/1 
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9.3 Syntaktický aspekt poetiky fantastické každodennosti 

"Dětský" princip jako prvek dekonstrukce are-konstrukce 
fantastického diskurzu má v poetice každodenního fantastična zásadní 
význam i z hlediska výstavby textu. Zaposlouchá-li se jakýkoli posluchač do 
klikatého toku dětské promluvy a pokusí-li se ho sledovat, zjistí, jak složitě 
(pro dospělého) a zvláštně se tento významový systém skládá. "Dětský" 
pohled má schopnost objevit "novou" realitu, ale její obraz, který dítě 
vytvoří, je limitovaný, neúplný a v jistém smyslu deformovaný. Využití 
dětského principu jako kompozičního principu bude mít totožnou povahu. 

Syntaktické fantastično vědomě a záměrně využívá omezený, 
fragmentární a diskontinuitní obraz a specifické formy jeho skládání. 
Fragmentace jako kompoziční princip je konstantou děl obou autoru, 
jelikož i díky ní se dosahuje žádaného znepokojení a zmatení: text, 
komponovaný ze zdánlivě nenavazujících odstavců a vět, mezi nimiž cosi 
chybí, nebo specifický způsob náhlého ukončení diskurzu in medias res, který 
nikam nevede, jsou analogií útržkovitého verbalizovaného dětského vidění 
světa. Povídky často působí jako neukončené nebo jako další výseče 
rozsáhlejšího textu, který ovšem neexistuje, a odkazující ke slepým místům 
(ne)známého významu. Ve zdánlivé inkoherenci se však ukrývá pečlivě 
propracovaná a promyšlená výstavba textu, která účinně dotváří 
dvojznačnost interpretace. Realizační možnosti v rámci tohoto typu syntaxe 
jsou různé mnoho: absence sekvencí nebo vět uvnitř textu i v závěru, 
juxtapozice zdánlivě nenavazujících vět a zamlčování zásadních informací, 
které by čtenáři pomohly zúžit rozsah interpretační pole a pomohly mu 
najít odpověď na jeho otázky. Text je jakousi koláží, která má stejný účinek 
jako ta výtvarná - odhaluje se nová koherence souvislostí a návazností mezi 
různými prvky. 

Dějová linka obvykle vychází z obvyklého řádu, který je fantastickým 
jevem či událostí přestoupen, ale poté se situace zdánlivě vrací zpět do 
původního řádu. Tento návrat se však neuskutečňuje do zcela stejných 
okolností, přestože to tak na první pohled vypadá, původní řád je nyní 
obohacen o "zkušenost" či "prožitek" jiného řádu a toto obohacení má 
symbolickou hodnotu. Jádrem přtběhu je situace, která je zachycena a 
zároveň ukončena v momentě největšího napětí, těsně před katarzí. Ale 
příčina nebo původce napětí jsou za rámcem přtběhu jako cosi 
neviditelného nebo téměř neexistujícího. Proto vyžadují Felisbertovy i 
Sllvininy texty kompetentního čtenáře, který bude schopen nejen reagovat 
na skrytou ironii, ale který navíc doplní chybějící nebo otevřené významy na 
základě své encyklopedie, čtenářské zkušenosti i fantazie. 

Téměř hmatatelně chybějící větu nebo dokonce sekvenci, která 
vytváří významotvorné bílé místo uprostřed textu, najdeme v povídce 
"Corazón verde" (Zelené srdce, NEL) Felisberta Hernándeze mezi těmito 
dvěmi větami: "Esa noehe antes de dormir vi en fa pared una esea!erita de !uees que 
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eran refldo de fas persianas. Después no me desperté a pesar de que todos se levantaron 
por el ruido que hizo fa tapa del bqyón cuando se resbaló de abcyo de fa almohada y se 
c~ó al suelo. U(153/II) 

Náhlé ukončení textu v povídce "El cielo de claraboyas" 
(Zamřížované nebe, VO) nechává otevřené dveře hrůznosti a ambivalenci. 
Pláč dítěte utichá, jako když utne, a jen ticho, jako zlověstný spoluaktér, 
vyplňuje poslední závěrečnou sekvenci, která doříká nepřítomné události. 
Závěr je stejnou měrou otevřený všem možným implikacím. Ticho, jako 
chybějící sekvence i akustická okolnost, je bílým místem významu a 
znemožňuje dát všemu, co se událo, nějaký pevný a uspokojivý smysl. 

Dokonalým případem absentujícího a zároveň mnohovýznamového 
závěru je povídka "N adie encendía las lámparas" (Nikdo nerozsvěcoval 
lampy) ze stejnojmenného souboru Felisberta Hernándeze. Phběh je téměř 
statický, pokud jde o sled událostí a jejich dynamiku (autor čte v úzkém 
kroužku rodiny a přátel jednu svou povídku), ale ve významové rovině je 
téměř přetížen polysémií jednotlivých momentů. V okamžiku, kdy společné 
setkání končí, se atmosféra phběhu začíná přitlumovat a zpomalovat, ale 
zároveň obtěžkává významem jednotlivé věty: ,,Los invitados empezaron a irse. 
Y los que quedamos hablábamos en voZ cada vez más baja a medida que fa luZ se iba. 
Nadie encendía fas lámparas. Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, 
cuando fa sobrinna me detuvo: - Tengo que hacerle un encargo - Pero no me di/o nada: 
recostó la cabeza en fa pared del zaguán y me tomó fa manga del saco. u (59/II) Dál už 
není nic, jen ticho, které křičí, aniž dává jednoznačnou odpověď nebo 
alespoň náznak. 

Absence motivace, jakožto vertikální bílé místo, se šíří 

v Hernándezově povídce "EI comedor oscuro" (Temná jídelna, NEL), 
která se odehrává v běžném řádu, jenž není narušen žádnou zjevně 

nepřirozenou událostí; příčinou zneklidnění a vytvoření fantastické 
atmosféry jsou chybějí paradigmatické i syntagmatické souvislosti; 
nevyslovené prázdno, ticho, absence spojitostí mezi událostmi, které se 
v celém phběhu odehrávají, zatemňují celkový smysl a porozumění 

phběhu. Bílé místo skrývá příčiny neznzeného popíjení a osamělosti 

protagonistky jménem Panenka i chování ostatních postav. Fantastická 
dvojznačnost, přesně vypočítaná nejistota a strach z neznámého, užití 
podvědomých faktů a erotismu mění povídku na tanec nad propastí 
významů. 

V povídce "El vástago" (potomek, F) Silviny Ocampové chybí pro 
změnu paradigma i syntagma krutého a bezcitného jednání otce vůči synům 
a později i vůči snaše. Nabízejí se pouhé domněnky, které směrují 

interpretaci k několika různým závěrům. Postava otce je nazývána 
přezdívkou, kterou mu dali synové: Labuelo (v jehož jméně se nepřímo 
ozývá "luz bel" čili lucifer); ale synové o něm nikdy nemluví jako o otci. 
Přezdívka konotuje přítomnost démonických sil, jejichž působení odpovídá 
i charakter domu, v němž jsou postavy henneticky a neustále uzavřeny: 

164 



, . 

• 

chaotický sled pokojů, který je ještě znesnadňován popisem jednoho ze 
synů, chodeb, schodišť a dvorků připomíná labyrint anebo dantovské 
okruhy pekla; a Labuelo tráví dny v hale, kde v sedě na židli, u hlavního 
vchodu, čte noviny, jako hlídač, se kterým ho synové v dětství ztotožňovali, 
jako Kerber (s nímž ho spojuje i jeho bestiální krutost, agresivita a 
vševědoucnost), který má zde zabránit úniku synů do přirozeného světa. 

Jiným způsobem zakončení je postup zvaný mise en abyme, který 
problematizuje interpretaci povídky "La continuación" (pokračování, F) 
Silviny Ocampové. Neznámý vypravěč vypráví jemu dobře známé události, 
kterým se snaží dát nějaké vysvětlení a řád. Hned od počátku je zřejmý 
intimní ráz diskurzu a z toku promluvy také vyplývá, že monologický proud 
vědomí, který má formu dopisu, je někomu určen. Ale není jasné, jaký je 
vztah mezi vypravěčem a oním "ty", na které se obrací, a vlastně ani kdo je 
kdo: v textu není obsažen žádný přímý odkaz na pohlaví a identitu 
vypravěče, což mu dovoluje nasadit si masku. Z dalších řádků vyplývá, že 
vypravěč napsal román a že se zcela ztotožňuje s postavou, kterou vytvořil, 
Leonardem Moranem: "Yo vivía dentro de mi personaje como un niiio dentro de su 
madre: me alimentaba de éL" (174) "Te queria únicamente para mí como Leonardo 
Moran quería a Úrsula." (175) Identifikace se zamilovaným mužem může 
naznačovat, že vypravěčem je rovněž muž, ale vzápětí se objasňuje povaha 
identifikace s Leonardem Oe to zamilovanost) i vztah mezi subjektem 
výpovědi a oním "ty" (partnerský, pravděpodobně manželský vztah): 
"Cuando caminaba por las calks pensaba encontrarme en cuaiquier esquina con 
Leonardo, no contigo. S u pelo, sus qjos, su modo de andar me enamoraban. Al besarte 
imaginé sus labios y olvidé los tuyos. " (174) V tento okamžik je patrné hrdinou 
románu je muž; zároveň v dopise určeném "ty" cituje vypravěčka některé 
pasáže svého románu; odhaluje také zášť, kterou k "ty" pociťuje i vlastní 
nespokojenost s podobou románu: ,,Nunca te interesaste mucho por mis tareas 
literarias como yo no me interesé por tus tareas profesionaks. " (. .. J Yo vivía en la duda, 
en la insatisfacción", Nada me parecía bastante elaborado, bastante .fluido, bastante 
mágico; nada bastante ingenioso, ni bastante espontáneo; nada basstante riguroso, ni 
bastante fibre. "(172) Povídka "La continuación" obsahuje tři narativní roviny: 
první tvoří rovina povídky Silviny Ocampové, druhou rovinou je dopis a 
promluvy já a třetí narativní rovinu tvoří Leonardovo vyprávění; Leonardo 
je vlastně dvojníkem vypravěčky. Motivací napsání dopisu je vypravěččina 
snaha vyjasnit důvody jejího podivného chování a pokusit se uspořádat a 
uchopit skutečnost, která ji obklopuje: pocit existenciálního odcizení a 
Vytrženosti z tohoto světa, složitý milostný vztah s náznaky milostného 
trojúhelru'ku a nenávisti a pohrdání, které pociťuje žena nejen vůči své 
sokyni ale i vůči manželovi, které dohromady skládají podivný obraz 
partnerského soužití, poznamenaného nepřizpůsobivostí a chladem. Žena 
hledá sebe a souběžně s hledáním vlastní identity probíhá hledání námětu 
pro její román, neboť literatura je jedinou možnou alternativou, v níž může 
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najít své místo: "Salía de mi trabcgo pam escoonderme en las páginas de un 
libro. "(173) 

Rdousivá vnitřní nespokojenost a rozervanost je stavěna do kontrastu 
s "prostou" spokojeností z vykonané práce, kterou pociťuje její manžel, 
pravděpodobně lékař: "Nunca llegaba, desde luego, a un resultado satisfactono; veía, 
en camibo, tu satisfacción ante el deber cumplido, 10 que te daba a veces cierta degnidad 
envidiable y eftmera. " (172-3) Život jejího muže patří výhradně do konkrétní 
reality, ona je naopak štvána problémy literárními. Splývání skutečnosti 
s fikcí a rozmývání jejich hranic se stává stále naléhavější. I proto je její 
postava jediným prostředkem vyjádření se "úonardo Moran comienza a escribir 
su despedida y refiere como concibió el proyecto de suicidarse. lQué es 10 que motiva se 
resolución? Nunca llegué a determinarlo. Su mC!)or desventura es su estado de ánimo. 
Muchas cosas estorban a Moran, 10 iigan a la vida." (174) Jak pokračuje 
vypravěččin dopis, proces odcizení a zfikčnění sebe sama pokračuje: když 
vypravěčka mluví o své postavě, mluví o sobě: Leonardovo duševní 
rozpoložení je věrným obrazem jejího, věci a vztahy, které ho poutají 
k životu, jsou věci, které svazují ji; její fikční svět je definován její 
subjektivní vnitřní pravdou. Vypravěčka opouští skutečný svět a přesouvá 
se do světa svého románu, protože jen tam dosahuje integrity a osvobození 
své osobnosti. Stvoření Leonarda je prostředkem přerušení pout s realitou: 
"Después de muchos papeles que se rompen, de o,?jetos que se pierden, de ajectos que se 
desechan, la vida se aiigera II (174) Možný únik představuje sebevražda, ale její 
sebevražedný záměr má být uskutečněn skrze Leonardovu sebevraždu. 
Proto Leonardo píše Úrsule: "iNo tendré suficiente valenna para compiicar nuestro 
destino, enmaraíiarlo de tal modo que mi actitud te obiiga a despreciarme, a rechazarme, 
a alejarte de mí?" (175) Proces odcizení Leonarda a Uršuly probíhá paralelně 
s odcizováním vypravěčky a jejího okolí: manžela, přítelkyně, syna. Když se 
jí konečně podaří proměnit lásku všech v nenávist, vypravěčka konečně 
dosahuje úplného odpoutání se od tohoto světa, aby dospěla 

k vytouženému osvobození ze skutečného světa - k "sebevraždě" a 
k průchodu do jiného světa "que era la continuación de argumento." (178) 
Jakýkoli konkrétní závěr chybí, nebo ještě lépe, text se propadá do sebe a 
v nekonečné textové dimenzi vytváří stále další a další významy. Chybí 
jakékoli konkrétní potvrzení smrti nebo naopak "pokračování" života 
v jiném městě nebo zemi. Skryté narážky na prostor nebo svět, do kterého 
žena odchází, neskýtají žádné záchytné body: "Vi un mundo claro, nuevo, un 
mundo donde no tenía que perder nada. 't177) Nejdůležitějším aspektem této 
povídky je akt psaní, literární tvorby, které se žena vášnivě - a neúspěšně
věnuje. Fikce se tak prolíná s (fikčru') realitou a pisatelka patrně mění vlastní 
skutečnost za fikční a nadále existuje jen jako postava ve svém románu. 
Možná interpretace "odchodu" či "sebevraždy" ženy jako proměna ve 
fikční postavu problematizuje význam povídky a ambivalenci závěru ještě 
více. Slovo "pokračování" dvojznačně odkazuje do světa fikce, ale udává i 
symbolickou hodnotu pokračování života skutečného nebo posmrtného. 
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9.4 Verbální aspekt poetiky fantastické každodennosti 

9 41 D v ký" vv . . "ets vypravec 
Pero no mo que so/amente ticba escribir 

/o que sé, sino también 10 otro. 
Felisberto Hemández, Por /os tiempos de Clemente Co/ling 

Vypravěč je pronásledovatel, pozorovatel i aktér fantastična, který si 
zachovává zvláštní rysy a způsob nazírání reality a jeho verbálního 
zprostředkování. Forma vypovídání, kterou vypravěč zvolí, je dalším 
z podpůrných prostředků matení vnímatele a nástrojem dvojznačnosti, 

problematizující významovou koherenci jednotlivých sekvencí nebo 
konečného vyznění textu. Autor začleňuje postavu do fantastických 
souřadnic a ona pak pře( d)kládá subjektivní opis událostí, ať už 
z perspektivy vnějšího nebo vnitřního foka1izátora. Role vypravěče se tedy 
ujímá pozorovatel (homodiegetický vypravěč) i protagonista (autodiegetický 
vypravěč). Foka1izace jevů a událost může být vděčným místem záměrné 
manipulace v procesu vypovídání, často totiž dochází k úmyslné proměně 
perspektivy vypravěče v průběhu vyprávění - z pozice pozorovatele se 
přesouvá do pozice postavy, a tak dokládá existenci spiklenec tví postav s 
"jiným" řádem.299 Subjektivní a intimní hlas vypravěče v první osobě, který 
je charakteristický pro povídky Silviny i Felisberta, umocňuje pochybnosti o 
sobě i o událostech, o nichž vypráví. 

I do verbálru'ho aspektu povídek Hernándeze a Ocampové vniká 
"dětský" princip, který ovlivňuje hlas vypravěče a formuje ho. "Nový" 
diskurs účinně harmonuje s novým pohledem a je jediným adekvátním 
zprostředkovatelem "nového" obrazu každodennosti. Fragmentární vidění 
"dětské" perspektivy se promítá do omezených možností vypovídání a 
s tím související modifikace obsahu výpovědi, jež jsou umocněny navíc i 
jinou verbální výbavou dítěte. Pro dětský diskurz je příznačná těkavost od 
jednoho předmětu ke druhému, zjevná neochota při užití některých slov a 
naopak okouzlující důvěrnost až spiklenectví ve vztahu k jiným a zejména 
schopnost přeskoků mezi napohled disparátními jevy či událostmi. Tyto 
přeskoky jsou řízeny osobitou, pro dospělého zcela překvapivou kauzalitou 
a "snově logickou" návazností. Příkladná může být například tato věta: "Fui 
vestida de diablo y muy temprano al banquete. (~ 

Další formou, která akcentuje přítomnost "jiného" v promluvě, je 
qoslovné chápání figurativního významu frází a průpovídek světa 
dospělých, kterým se zviditelňují skryté významy slov potlačené běžným 
užíváním a odhalují jejich znepokojivý významový přesah. "Nevědomé" či 
podvědomé aspekty jazyka pronikají do vědomí vrumatele. Do promluvy 

299 Cf. Larraiíaga, Silvia: ,,La Furia y otros cuentos: los juegos desesperanzados de Silvina 
Ocampo", in Le fontastique a1gentin. Silvina OcampoJulio Cortázar, cit. vyd., str. 236 
300 Ocampo, S.: "El árbol grabado", Las invitadas, 447/1 
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vstupuje i faktor záměrné, hravé fabulace i zlomyslné mystifikace a lži. Lze 
vůbec takovému vypravěči důvěřovat? 

"Dětský" vypravěč (dítě, žena nebo muž) je ze své podstaty podezřelý. 
Jeho chápání je bytostně náhodné a stojí v přímé opozici k chápání 
svázanému konvencí, vzděláním a psychikou, které jsou obvyklými 
určujícími faktory chápání dospělého člověka. "Dětský" vypravěč, který 
utváří sled jednotlivých událostí a rozhoduje o rozložení významů v textu, 
pak mnohdy nechápe, o čem vlastně vypráví, neboť některé skutky nejsou 
částí jeho encyklopedie a on neví, jak a kam je zařadit. Vypravěčův pohled 
je vlastně nekompetentní, jelikož kvůli danému omezení vzniká mezi 
obrazem viděného a jeho vypovězením, mezi skutečnou povahou jevů a 
vnímajícím a vypovídajícím vědomím záměrný významový rozpor a 
souvislosti významové roviny textu se tak výrazně proměňují a komplikují. 
N ekompetence vypravěče se dotýká jak vypravěčů dětí, tak dospělých. 
Mechanismy vyprávění určují ráz fantastického diskurzu a míru 
dvojznačnosti, již vyvolávají podezřelé neshody v obsahu promluvy, 
rozpornost vypravěčových slova činů, odlišnosti ve výpovědi a skutečném 
průběhu událostí a konečně i rozdíly v interpretaci vypravěče a čtenáře. 
Proto je "dětský" vypravěč výtečným nástrojem k subverzi i ve verbální 
rovině textu. Jeho pohled je bytostně dvojznačný a takový je i jeho diskurs. 

"Dětský" princip využívá tři principy vypovídání - první spočívá 
v záměrném zamlčování informací vypravěčem, díky němuž vznikají 
významotvorná bílá místa; druhý naopak informace vrší v zahlcujícím 
sledu podrobností a vytváří napětí mezi řečeným verbalizovaným a řečeným 
ne-verbalizovaným. Třetí princip spočívá v prezentaci dvojznačného 

hodnocení a vzájemně si odporujících informaci. 
Pokud jde o první princip, princip zamlčování, způsob vypovídání a 

poskytování informací jde v ruku v ruce se syntaktickým aspektem textu. Je 
na vypravěči, které informace sdělí, nebo zda některé úplně zamlčí. 

Záměrné - vypravěči se něco sdělit nechce - nebo nevyhnutelné 
zamlčování informaci - vypravěč má omezený přehled - vytváří mezery, 
v nichž význam nepřiléhá a kde je čtenář odkázán jen na vlastní 
interpretační schopnosti. 

Druhý princip nazývá Sylvia MolIoy "přemrštěností" (la exageración)301, 
a přestože mluví pouze o Silvinině prozaické tvorbě, oblibu popisných a 
vyjmenovávacích pasáží lze objevit i u Felisberta Hernándeze. Zbytečné, 
vyčerpávající "výčty" ad nauseam (MolIoy, 16) těch nejmenších a zcela 
podružných podrobností, událostí, citových hnutí vypravěče nebo ostatních 
postav i detailního převyprávění toho, co vypravěč už ví (Při retrospekci) 
připomínají nezadržitelný vodopád dětské promluvy a mají stejný účinek 
jako bílé místo, neboť přestože je řečeno "mnoho", není vlastně řečeno nic, 

301 MoUoy, Sylvia: "Silvina Ocampo: la exageración como lenguaje", Sur, núm. 320/ sept.-oct. 
1969 
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respektive stále není vysloveno "to jiné": ,Jestliže se postupy těchto 
pnběhů a jednání, které ztvárňují, zdají přehnané, je to proto, že se opírají o 
jazyk, který si přemrštěnost zvohl - podobně jako by si mohl zvolit náznak 
-, ale je to přemrštěnost výsměšná, parodická, která zachovává možnost 
pojmenovat to, co by jiným způsobem zůstalo nevysloveno." 302 

Příkladem může být úvodní část Silvininy povídky "Carta perdida en un 
cajón" (Dopis na dně zásuvky, F): "Recuerdo siemprc tus manos levemente rojas,y 
Ia piel de fus brazos oscura en los pliegues del codo o en el cuello como arcna húmeda. 
iS erá suciedad?, pienso, esperando con un deftcto nuevo Iograr Ia destrucción. (. .. ) T us 
pies lascivos estaban desnudos. Prctender describir Ia imprcsión que me causaron las unas 
de fus pies seria como pretender rcconstruir el Partenón. '-303 Mezi slovy a větami není 
žádná pauza, žádný oddech pro možnou škvírku, jen neustávající a úmorné 
opakování jediného: nenávisti a odporu vypravěčky k oné "hlupačce", za 
níž se nepozorovaně otevírá nebezpečná propast. Podobně dusivý a 
rdousivý je i závěr: "Durante el tiempo que dediqué a pensar sólo en ti, a hablar de 
tus terribles vestimentas, de fu malignidad, de tu folta de asco para meterte en Ia boca 
dinero sucio y cosas que encontrabas en el suelo, con mi complicidad, con mis sospechas, 
con mi odio construí para ustedes ese edificio de amor tan complicado donde viven alejados 
de mí por mi culpa. Quiero que sepas que debes fu felicidad al ser que más te desdei!a y 
aboTTCce en el mundo. U na vez que ese ser que te adorna con su envidia y te embellece con 
su odio desaparezca, tu dicha conc/uirá con mi vida y Ia terminación de esta carta. 
Entonces te internarás en un jardín semejante al del colegio que era nuestra prisión, un 
jardín engaiioso, cuidado por dos estatuas, que tienen dos globos de luZ en las manos, 
para a/umbrar tu soledad inextinguible. " (240) 

Felisberto Hernández zvohl ve svých textech podobný postup, třebaže 
jeho "nabalovací a deskriptivní" princip spočívá v neohraničeném a 
rozlévajícím se množství digresí dějových i popisných, uvízlých u 
sebenepatrnějších detailů, retrospektivních a introspektivních asociací a 
pocitů poskakujících v čase tam a zpět, které odhalováním nových vztahů a 
podivností obohacují mnohoznačnost převráceného obrazu reality. Tyto 
digrese volně přecházejí jedna v druhou, pomalu se obtáčejí kolem hlavní 
linie a vytvářejí významové pásmo se zvláštním rytmem. Diskontinuitní 
charakter digresí nabývá formu kontinuitní, kontinuitní svého druhu: 
"Cuando yo sin quercr caía bcgo Ia mirada del marido fen Ia foto] y bcgaba rápidamente 
Ia vista, sentía contrariedad y fastidio. Y como esto se prodtifo varia veces, me quedó en 
los pátpados Ia memoria de bojarlos y Ia angustia de sentir humillación. De manera que 
cuando me encontraba con los ojos de é~ ya sabía 10 que me esperaba. A veces aguantaba 
'un rato Ia mirada para darme tiempo a pensar cómo haria para sacar rápidamente Ia 
mía sin sentir humillación: ensqyaba sacarla para un lado y mirar de pronto eI marco del 

302 1bid, str. 24: "Si los esquemas de estos re1atos y las conductas que exponen resultan excesivos 
es porque están respaldados por un lenguaje que elige la excesividad - así como hubiera podido 
elegir la sugerencia - pero que la eloge burlonamente, paródicamente, para conservarse la 
posibilidad de nombrar 10 que de otra manera 10 reduciría al silencio.« 
303 Ocampo, Sivlina: "La carta perdida en cajón", LAfuriay otros cuentos, 237-8/1 
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cuadro, como si estuviera interesado en su forma. Pero aunque los qjos miraban el marco, 
Ia atención y la memoria inmediata que me había ddado su mirada, me humillaban 
más;y además pensaba que tenía que hacerme trampa a mí mismo. Sin embargo, una 
vez conseguí olvidarme un poco de su mirada o de mi humillación. Había sacado 
rápidamente Ia mirada de los qjos de él y Ia había colocado rigidamente en sus bigotes. 
Después del engorde negro que tenía encima de Ia boca salían para los costados en línea 
recta y seguían así un bum trecho. Entonces pensé en los dedos de mi abuela: eran Iordos, 
rechonchos - una vez se pinchó y je saltó un chorro de Ia sangre hasta el techo - y 
aquellos bigotes parecían haber sido retordedos por ella. (E11a se pasaba mucho rato 
retorciendo con sus dedos transpirados el hilo negro para que pasara Ia agl!ja;y como veía 
poco y para ver me/or echaba Ia cabeza hada atrás y separaba demasiado el hilo y Ia 
ag'!ia de los qjos, aquello no terminaba nunca.) {~04 

Třetí princip, princip rozporuplnosti nebo dvojznačnosti hodnocení 
jednotlivých údajů výpovědi prakticky využívají dětští i dospělí vypravěči, 
jelikož všichni, děti i dospělí, se snaží (respektive autor se snaží za pomoci 
diskursivních a narativních technik) splnit základní podmínku fantastického 
textu - neřešitelnou dvojznačnost,305 

Například v povídce "EI asco" (Hnus, F) Silviny Ocampové se očima 
vypravěčky-pozorovatelky díváme do manželského hnízdečka, které je 
ovšem v mnoha ohledech velmi neobvyklé. Rosa1ía, která je patrně (ale 
nikoli určitě) přítelkyní vypravěčky, totiž pociťuje ke svému muži 
nepřekonatelný odpor. Odpor pociťovala ještě před sňatkem, ale doufala, 
že po svatbě se naučí svého muže nejen snášet, ale dokonce ho bude 
milovat. Přetrvávající pocit zhnusení vůči muži se paradoxně projevuje tím, 
že Rosalía se dokonale stará o domácnost, jejich dům vypadá jako z cukru 
nebo z pohádky, obrostlý kvetoucími keři, vybavený veškerým komfortem; 
Rosalía vyvařuje samá výtečná jídla, stará se o klece s ptáky i o rostliny. 
Manžel na oplátku Rosalíu zahrnuje dárky. Idylu narušuje jen to, že Rosa1íe 
se z muže dělá zle. Snaží se všemi způsoby překonat svůj odpor a nakonec 
se jí to skutečně podaří. V tom okamžiku muž začne Rosa1íu podvádět: 
"varias personas, principalmente nosotras, las empleadas de la peluqueria, 10 vieron en Ia 
calle, abrazado a una chica, que todos los días no era Ia misma. {~06 (292) Rosa1ía 
přestane dbát o dům, který zachvátí zmar a zkáza: ptáci i rostliny uhynou, 
lednička přestane fungovat, Rosa1ía přestane vyvařovat a začne strašně žárlit 
a ve zpětném procesu se pokouší opět nahradit lásku odporem: "Tanto 
trabcyo me dio amar a este hombre, para que ahora me cueste tanto d~jar de 

304 Hernández, Felisberto: EI caba//o perdido, 14-S/II 
305 Espinoza-Vera rozlišuje dva typy vypravěčů: "dvojznačného" a "nevěrohodného" vypravěče. 
Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, zda vypravěč udrží dvojznačnost interpretace i za rámec 
příběhu (pak jde o vypravěče "dvojznačného''), nebo si čtenář uvědomí, že vypravěč lže či 
záměrně překrucuje události. Takový vypravěč je podle Very "nevěrohodný". Espinoza-Vera, 
Marcia: La poética de 10 incierto en los c/lentos de Silvina Ocampo, Madrid, Pliegos 2003; já pokládám za 
dvojznačné a nedůvěryhodné vypravěče všechny, protože odhalení toho, že lže, nemá vliv na 
dvojznačnost textu, která stále zůstává. 
306 Ocampo, S.: "EI asco", Laforiay otros mentos, str. 292/1 
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amar/o. U(292) Po nějakém čase se Rosalíi zmocní hnus, jak si přála. Dům 
opět kvete, je čistý a voňavý. Manžel daruje Rosalíe prsten a vše se vrátí do 
původních kolejí. Začne celý koloběh znovu? 

Promluva je nejen neúplná, ale zároveň vyvolává pochybnosti o 
důvěryhodnosti (prolhanosti) vypravěčky. Prvotní pochyby vzbuzuje její 
identita: kdo to vlastně je a proč vypráví phběh Rosalíe zrovna ona, 
kadeřnice odnaproti, která zná pozoruhodně mnoho podrobností o jejím 
manželovi i jejich společném životě? Sama vypravěčka se představuje jako 
jedna z mnoha kadeřnic, které pracují v kadeřnictví přímo naproti Rosalíinu 
domu. Ale tento zdánlivě nevinný kolektiv kadeřnic je vypravěčkou 
představen spíš jako podivné bratrstvo nebo sektu zasvěcenců, jehož 
zneklidňující charakter umocňuje i vypravěččin komentář: ,,Nosotras, 
empleadas de Ia peluquería, sabemos todo 10 que sucede en el barrio, las idas y venidas de 
Ia gente, cuaJquier cosa turbia que pasa. S omos como los confesores o como los 
médicos: nada se nos escapa. Pocos hombres y pocas mt!ieres pueden vivir sin nosotras. 
Cuando ten/mos, ondulamos o cortamos el cabello, la vida de la clienta se nos 
queda en las manos, como el polvillo de las alas de las mariposas. u (290, mé 
zvýrazněru') Neznamená snad setření poprašku z motýlích křídel motýlovu 
smrt? Přestože se vypravěčka pasuje do pozice přítelkyně Rosalíe, jakoby 
mimochodem a s ďábelskou nevinností přiznává, že někteří svědci ji 
obvinili, že to ona je milenkou Rosalíina muže: ,Algún mal intencionado, de los 
que nunca faltan, dio que Ia chita era yo, pues suelo cambiar de peinado y de ante%s y 
que para algo me sirve ser peinadora y miope. u (292) V pozadí této obranné 
stížnosti leží popření takového vztahu. Ale o pár vět dál jí informace o 
existenci milostného vztahu s Rosalíiným mužem mimoděk unikne: 
"Dormían casi todo el tiempo los días de ftesta, cuando el sinver;giienza no salía a pasear 
o no pretendía salir conmigo. u (292) Dvojakost diskurzu vypravěčky umocňují i 
další prvky: manžel nemá jméno, stále figuruje pod obecným označením 
svého stavu; zásadní význam v soužití Rosalíe s mužem má fotografie, 
kterou si .manžel nechal ještě před sňatkem udělat, když si kvůli slibu nechal 
narůst vousy. O povaze slibu se však čtenář nic nedozví; fotka navíc vznikla 
v době Rosalíiny hospitalizace. Jaké a kam? Na tyto otázky čtenář v textu 
odpovědi rovněž nenajde. Na fotografii se však díváme očima vypravěčky, 
která upozorňuje čtenáře na mužovu podobnost s ďáblem: "EI barbudo tiene 
cejas de denomio y probablemente olor a sapo o a culebra. Jamás comprendí por qué ese 
hombre gusta a las mtijeres. Tal vez su cara de demonio, su habilidad para ganar dinero 
() aquel retrato que ha modificado, a mi juicio, la forma de su 
verdadera cara, 10 vuelve atrt!)ente. u (290, mé zvýrazněru') Rosalía se zpočátku 
dokonce ani nedokáže pomodlit, jelikož fotografie visí v ložnici a Rosalíe se 
zdá, že modlit se v přítomnosti portrétu je "svatokrádež". Ale postupem 
času si kupodivu zvykne: "ahora, como si el manao fuera un santo, Ia aceptaba 
como algo natural . u (290) Také o důvodech, který vedly Rosalíu ke sňatku 
s mužem, když k němu pociťovala štítivý odpor, vypravěčka nic nesděluje a 
těžko říct, zda proto, že neví, nebo z nějaké příčiny říci nechce. Závěr 
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vyprávění je zvláštní: vypravěčka se dostává do centra dění a přitahuje na 
sebe čtenářovu pozornost: ,,Ahora tino el cabello de Rosalía: le salieron hebras 
blancas, a fuerza de querer amar, de no querer amar y de querer amar de nuevo. EI 
barbudo, después de lodo, no es lan malo. Es como lodos los hombres. u V celém 
vyprávění není jediná informace, která by nevzbuzovala podezření -
identita vypravěčky, podivuhodná znalost i neochota vypovědět, ale jejich 
invenční začlenění a propojení dotvářejí mnohoznačnost obrazu reality a 
významu fantastického textu. 

Felisbertovy postavy si rovněž zaslouží označení nedůvěryhodné. 

Důvodem je diskursivní metoda proudu vědomí, neustálé prolínání 
minulosti a budoucnosti a ambivalentní evokace přítomnosti i minulosti 
skrze vzpomínku. "Dětský" princip staví na tom, že dítě má zcela jinou 
představu o abstraktní matérii času a jeho uplývání - rozdělení na minulost, 
přítomnost a budoucnost je jim cizí a v jistém smyslu i nepochopitelné. 
Ony mají jiný způsob odhadování vzdáleností v čase i cit pro hmotu času. 
Toto východisko se zapojuje do fantastické hry matení časových a někdy i 
prostorových souřadnic. Hernándezovské diskursivní "proudění" a akt 
rozpomínání se neopírá v žádném případě o objektivní zachycení minulých 
událostí, ale o vytvoření subjektivního obrazu minulosti. Minulé se formou 
jakési zvláštní rekapitulace poprvé pojmenovává a zpětně se promítá na 
sítnici vědomí hrdiny. Vzpomínka funguje jako odraz "někdy" prožité 
skutečnosti, ale zároveň je její deformací, dalším úhlem pohledu a novým 
odstínem. Tak se znovu vzpomíná-skládá událost, doplněná o podrobnosti 
dříve neviděné, netušené. Vzpomínání se nesoustředí na to vypovědět 
konkrétní vzpomínky, ale spojováním různých perspektiva odstínů událostí 
složit úplnou tvář reality, s rýhami všech událostí, i těch, které prošly 
v danou chvíli mimo přímou pozornost diváka, ale které tu byly a zůstaly 
uchyceny v jeho podvědomí. Matná spojitost v pozadí, dávná upomínka. 
Vzpomínka překračuje všechna temporální měřítka a v subverzivním 
procesu nahlodává časové relace minulosti a přítomnosti, snu a reality. 
Tímto způsobem vzniká mnohoznačný mozaikovitý obraz skutečnosti, 

pásmo, v němž splývají různá hlediska, časové roviny, významy. Neběží 
v chronologické lince, ale jsou řazeny paratakticky nebo se vkládají jedna do 
druhé, jedná-li se o vzpomínku vzpomínané osoby, reprodukované 
vypravěčem a začleněné do jeho promluvy. 

Doplňujícím prostředkem ambivalence procesu vypovídání a obsahu 
Výpovědi přispívá i neustálá kombinace nebo střídání různých fokalizátorů a 
způsobů fokalizace: v jedné povídce mohou být dva fokalizátoři jako dvě 
různé postavy, jejichž perspektivy se v textu střídají a vzájemně doplňují či 
jako nezávislé běží paralelně vedle sebe nebo si protiřečí; jinou formou, 
užívanou v mnoha povídkách, je propojení dvojí perspektivy jednoho 
vypravěče - jednou je to perspektiva vzpomínajícího či uvažujícího 
dospělého hrdiny a druhá je perspektivou dítěte, které v daném okamžiku 
jevy nahlíželo a prožívalo. S principem "dvojmocné" fokalizace souvisí 
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paralelní evokace různých časových rovin a náhodně se kombinujících 
retrospektivních i prospektivních skoků. Dny a roky se navzájem prostupují 
a vytvářejí mnohovrstevnatý okouzlující obraz nových vůní, ozvěn a barev, 
událostí skutečných i snových: ,,Algunas noches tuve cl capricho de querer recordar 
exactamente dónde y cómo [Colfingl estaba cofocado, cómo fo vi por primera veZ) qué me 
dijo al principio. Entonces, trataba de imaginármelo en un lugar determinado de aquella 
sala, para ver si coincidía con cl lugar real que hubiera ocupado por primera vei; para 
ver si cl recuerdo se me aclaraba; intentaba inventarme un lugar de la sala donde hubiera 
sido posible que hubiera estado sentado, para ver si se producía alguna simpatía entre fo 
que imaginaba ahora y fo que fue realmente. "(159/1) Záměrná mystifikace nebo 
bezmocnost vůči svévolné povaze vzpomínek? Ať už je to jakkoli, 
neuchopitelnost nepřímo naznačuje existenci jejich druhé tváře, skrývaného 
tajemství, které nám uniká. Poměrně obvyklý je rovněž přechod z vnější 
perspektivy vševědoucího vypravěče k vnitřní subjektivní perspektivě 

protagonisty a naopak. 
Zajímavým rysem promluvy u obou autorů je jakási bezpohlavnost 

subjektu vypovídání. Hlas vypravěče se totiž velmi často halí do záměrné 
pohlavní neurčitosti: z jeho promluvy není možné rozpoznat, zda jde o 
muže či ženu, a to nejen kvůli absenci adjektiv a zájmen, které ve 
španělštině i češtině mají schopnost rodového rozlišení, ale i kvůli 

specifickému pohledu na prezentované jevy a skutečnosti a jejich způsobu 
zprostředkování. Možnost maskování se a oscilace mezi ženskou a 
mužskou identitou navíc umožňují si hrát s pohlavím vypravěče a posilovat 
ve čtenáři nejistotu a nevědomost, kdo vlastně phběh vypráví. Pohlavní 
neurčitost vypravěče je určitou formou masky nebo škrabošky, zpoza níž je 
bez zodpovědnosti za vypovídání i výpověď phběh vyprávěn. Pokud už od 
počátku postavu rozeznáme jako mužskou, v tom případě si diskurs 
zachovává výrazné rysy "antifalocentričnosti": mužské postavy mají do jisté 
míry "ženský" způsob vnímání a zprostředkování, pro který je 
charakteristická tendence k nekonečnému odvíjení a acentričnosti, ale také 
výrazná intimnost sdělování. 

Posledním prvkem, který se aktivně podílí na dvojznačnosti procesu 
vypovídání a prezentaci informací, který přitahuje pozornost na jiné aspekty 
probíhajících jevů a okolností a jenž přispívá k popletenosti čtenáře, je 
zvláštní odstup nebo vzdálenost mezi vypravěčem a průběhem událostí. 
Tato vzdálenost je způsobena zjevným ne souladem mezi obsahem 
výpovědi a formou vypovídání. Hrůzné, zarážející, nepochopitelné, kruté a 
šokující jevy, události a vztahy, které jsou součástí narativního plánu 
povídky, jsou prezentovány jakoby mimochodem, nezaujatě, nezúčastněně, 
tak trochu nechápavě anebo s prvky humoru. Humorné hříčky a 
průpovídky dětských protagonistů i dospělých se objevují v nejméně 
vhodném momentě a ve zcela nepatřičných okolnostech ve vztahu k situaci. 
Juxtapozicí těchto prvků - krutosti a hrůzy na jedné straně a lhostejnosti 
nebo humoru na straně druhé - vzniká zneklidňující rozpor mezi oběma 
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rovinami a promluva nabývá polyfonního charakteru, který zcela eliminuje 
jeden, předem daný náhled nebo názor a včleňuje několik alternativních. 
Žádná z povídek neobsahuje - apriori ani ad hoc - konkrétní a dané morální 
nebo etické paradigma, podle něhož by bylo možné jevy nahlížet, 
posuzovat a je asimilovat. Koncepty dobra a zla nenabízejí žádnou 
esenciální skutečnost, obecně platné paradigma je anulováno, ale není 
nahrazeno žádným jiným. Pohled vypravěče, prostý jakéhokoli hodnocení, 
klouže po povrchu dění a hravostí a nezaujatostí ho trivializuje. Trivializace 
hrůzného a nečekaného prvky stereotypizace, humoru a grotesky otevírají 
významotvornou škvíru, do níž se v první chvíli propadá dramatičnost 
situace a její účinek a vzniká groteskní obraz, který posiluje čtenářův pocit 
absolutnI'ho zmatení. Ale ona falešná nevinnost, naivita a rafinovaná 
nechápavost promluvy, kontrastující s "přirozeností" krutosti a násilí, 
naopak akcentuje účinek textu a tlustě podtrhává skrytou hrůznost a 
bestialitu chování postav nebo podstaty událostí, šokuje čtenáře a zároveň 
navozuje dojem čehosi podezřelého. Podezření z předstírané nevinnosti 
vypravěče odhaluje polyfonii procesu vypovídání i textovou polysémii, 
které charakterizujI' texty Felisberta i Silviny. 
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9.4.2]azyk 

Dalšim společným znakem poetiky Felisberta Hernándeze a Silviny 
Ocampové byly i obdobné rysy diskurzu: užití hovorového jazyka, obratů a 
frází v rozhovorech a monolozích protagonistů, ale také pečlivě nepečlivé 
kombinování "vysokých" poetických obrazů s hovorovou mluvou a 
"nízkou" kulturou. Timto způsobem vzniká nikoli jen originální a 
spontánní tvorba, svěží a svůdná novým jazykovým prostředim, ale na 
jazykové úrovni se naplňuje další subverze řádu literárního a poetického a 
v jistém smyslu i společenského. Odlišný jazykový styl a výrazně 

subverzivní diskurz byly novou realizovanou formou vypovídání i 
oproštěním se od svazujících norem. 

Už jsem mluvila o povýšené recenzi Victorie O campové, kterou 
napsala na Silvinin první povídkový soubor. Důležitým momentem této 
recenze byla také úvaha nad Silvininým "rukopisem": "Y todo eso está escrito 
en un lengucye hablado, (. . . J, lIeno de imágenes filices - que parecen entonces naturales-
y lIenos de imágenes no logradas - que parecen entonces atacadas de tortícolis. t~7 Závěr 
recenze je zarážející: Victoria doporučila Silvině studium gramatiky. 
Zároveň nadhodila hypotetickou otázku budoucího vývoje Silvininých 
próz: "Estos deJectos ison el reverso indispensable de las cualidades? iS eria posible 
aumentar las unas y disminuir las otras? Sólo Silvina Ocampo puede contestar a estas 
intemgaciones dándonos un nuevo libro. tt (119) Silvina na tuto otázku odpověděla 
krok za krokem, každým dalšim povídkovým souborem: hovorový jazyk, 
hříčky a obraty se staly jejim emblémem, kterým se záměrně vydělila 
z převládajících literárních norem a tradičních schémat, ztělesňovaných 
právě kruhem Sur. Také Felisberto Hernández s humornou nadsázkou 
vzpomínal, jak mu někteří redaktoři v kultistickém zanícení opravovali 
větnou syntax a nahrazovali některá příliš hovorová slova za spisovná. 
Příkladem bylo podle zdání redaktoru příliš hovorové slovo "pastitos", 
které zaměnili za spisovné "hierbas")08 Ale je-li možné mít námitky vůči 
Robertu Arltovi a jeho schopnosti psát, jen těžko by se dalo říci něco 
podobného na adresu Silviny a samozřejmě i Felisberta. I přes počáteční 
pochopitelné stylistické i syntaktické tápání některých textů, kde by se dala 
určitá míra nedokonalosti nalézt, později se zvláštní větná syntax a 
kolokviální až vulgární výrazy, užití formy vocea a hlavně všelijaké ty 
výkřiky jako Qué Tisa!, jPobre inocente! apod. staly nezaměnitelnými znaky celé 
jejich prozaické tvorby. Proto se můžeme ústy vypravěčky seznámit 
s osobami jejího okolí i v takové podobě: ,,Estaban Ia Clara, estaba Rossi, el 
Cordero, Peifecto y Juan, Albina Renato, Maria, Ia de los ante%s, el Bodoque 
Acevedo, con su nueva dentadura, los tres pibes de Ia ftnada, un rubio que nadie me 

307 Ocampo, Victoria, op. cit., str. 118 
308 Cf. Rama, Angel: "Felisberto Hemández: humorismo y fantasía", Unžón, nÚtn. 2/1969, La 
Habana, str. 26 
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presentó y Ia desgraciada Humberta. '§o9 Velká část povídek vzbuzuje dojem 
orálního vyprávění nebo přátelského rozhovoru s příznačným důvěrným, 
konverzačním tónem, který navozoval zavádějící dojem spontaneity, 
náhodného nápadu, nehledaného, neumělého, pravdivého. 

Nový způsob vyprávění si osvojil každý po svém: ale zatímco pro 
Felisberta toto nové nalézání sebe a svého stylu znamenalo především únik 
z literárních škatulek, pro Silvinu to mohlo navíc znamenat i konečné 
osvobození od stínu "starší" sestry. Povídka "Viaje olvidado" (Zapomenutá 
cesta), která dala název i jejímu prvnímu povídkovému souboru, začíná 
emblematickou pasáží, která mnohé osvětluje: ,,Quería acordarse del día en que 
había nacido y frunda tanto las ce/as que a cada instante las personas grandes Ia 
intermmpían para que desarmgara Ia fonte. Por eso no podía nunca IIegar hasta el 
recuerdo de su nacimiento. '~lO Silvina se pokoušela si "vzpomenout", "najít" se a 
zrodit, a myslím, že její povídky jasně ukazují, že se jí to podařilo. 

309 Ocampo, S.: ,,Las fotografias", LAforiay otros mentos, 213/1 
310 Ocampo, S.: "Viaje olvidado", Viqje olvidado, 73/1 
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9.5 Postavy: vzpoura utlačovaných 

Postavy fantastických přtběhů Ocampové a Hernándeze je možné 
rozdělit do tří skupin: děti (chlapečkové i holčičky), ženy a dospělí muži, 
kteří sice podle počtu let už mezi děti nepatří, ale vyznačují se mnohými 
"dětskými" rysy: onou zvláštní schopností pohledu vedeného zdola a 
dětskými kombinačními schopnostmi, stejnou perspektivou 
marginalizovaného a v neposlední řadě i neschopností porozumět 

zákonitostem "běžného řádu - společenským normám a kódům.311 

Stigma "vyvrženosti" a "nižší" bytosti poznamenává dítě, muže i ženu. 
Dospělé postavy představují zvláštní druh homo absurdus; jsou zástupem 
podivných postaviček, nedůležitých outsiderů, společenských vyvrženců, 
citových sirotků. Zůstávají podivně nedospělí a neobratní a přitom 

obdaření temným věděním; jsou to bytosti povoláním, životem, zjevem i 
založením podivné, excentrické a především lhostejné vůči veškerým 
společenským konvencím. Neznají a neuznávají žádná společenská tabu, 
nejsou schopny výčitek a soucitu, nemají skrupule a sledují-li svůj záměr, 
jsou s to provést jakýkoli čin. 

Důležitým atributem postav je jejich zdánlivá slabost a bezbrannost 
(daná všemi faktory - společenským, fyzickým, psychickým apod.), a proto 
jsou jaksi apriori předurčené k tomu stát se terčem agrese těch (zdánlivě) 
silných. Ale jejich nemohoucnost je opravdu jen zdánlivá, neboť děti, ženy i 
"nedospělí" muži překonávají daná omezení a v subverzivním procesu 
převracejí relace slabý / silný; vyděděnost se v určitém okamžiku stává 
výhodou, protože jim skýtá mocnou pozici pozorovatelů, která je nejen činí 
imunními, ale umožňuje jim vést agresi vůči ostatním.312 

311 Někteří kritikové (fomassini, Molloy) proti sobě obvykle staví dva světy - svět dospělých a 
svět dětí, který stojí v přímé opozici k prvnímu. Podle mého názoru, a s přihlédnutím 
k množství dospělých vypravěčů, je takové oddělení světů a vymezení rolí nepřesné. Proto proti 
sobě stavím jeden svět a řád, který reprezentují protagonisté (děti, ženy a dospěh'), vyznačující se 
společnými "dětskými" rysy, a svět a řád běžný, v němž se pohybují postavy reprezentující 
stereotypní skutečnost se všemi jejími atributy chování, myšlení, dekódování. 
312 Podle E. Pezzoniho (1982:18) mají schopnost proniknout do "jiného" pouze děti, nemocní, 
zvířata a umírající. Podle mého názoru je skupina oněch marginalizovaných postav, nadaných 
temným poznáním, mnohem širší a zahrnuje všechny kategorie, které popisuji - dětí, ženy i 
dospělé muže. 
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9.5.1 "Dětský" protagonista: dítě 

Enigmatický svět dětí, plný tajemství, spikleneckého pomrkávání a 
vášnivých antagonismů, do kterého obyčejní dospělí nemají přístup, zaujal 
především Silvinu Ocampovou. Na fakt, jak často se v jejích textech 
opakují dětské postavy a vypravěči poukázali mnozí kritikové. 313 V prvním 
souboru povídek BI viaje olvidado (Zapomenutá cesta, 1937) najdeme 
postavu dítěte v šestnácti z dvaceti osmi povídek. V souboru La Furiay otros 
cuentos (Běs a jiné povídky, 1959) hrají děti hlavní úlohu v 15 ze 34 povídek; 
v souboru Las invitadas (Návštěvnice) je podíl o něco menší, ze 44 povídek 
vystupuje dětská postava už jen ve 12 pnbězích. V posledním studovaném 
souboru Los días de fa noche (Dny noci) je počet dětských protagonistů a 
postav nejnižší. 

V povídkách Felisberta Hemándeze najdeme postavu dítěte průběžně 
ve všech souborech povídek i v novelách. Hemández psal zejména pnběhy 
s autobiografickými i pseudoautobiografickými prvky, v nichž se vypravěč 
jako dospělý člověk vrací ve vzpomínkách do minulosti a zachovává si 
"dětský" pohled na minulé události, osoby i dojmy; proto je téměř ve všech 
textech dětský hlavní hrdina kontaminován dospělým a ovlivňován jeho 
retrospektivním pohledem. Vypravěč osciluje mezi vědomím a 
perspektivou dítěte a dospělého, které se vzájemně prolínají, splývají a 
doplňují. Proces vzpomínání startuje obvykle nějaký dramatický okamžik, 
který vypravěč zpětně považuje za zásadní pro formování, výchovu, pohled 
na svět a hledání vlastního místa v něm. Ale i tento retrospektivně 

nahlížený svět, který by mohl svádět k idealizaci, není prost pokřivených 
děvčátek a chlapečků a jejich skrytého nepřátelství a strachu. Taková dětská 
postava se objevuje ve třech novelách Caballo perdido (Ztracený kůň), Por los 
tiempos de Clemente Colling (V dobách Clemente Collinga) a Tie"as de fa 
memoria (Krajiny paměti) a některých dalších povídkách jako např. "U na 
maiíana de viento" Gednoho větrného rána"), ,,La cara de Ana" (Anina 
tvář), "Mi primera maestra" (Má první učitelka). 

313 Velmi podrobnou katalogizaci a rozbor dětských postav udělal T. C. Meehan ve studii ,,Los 
nifios perversos en los cuentos de Silvina Ocampo", in Essqys on A1}!,entine narrators, T.C. Meehan 
Ed, Chapal Hill, Albatros Hispanófila 1982; další práce s touto tematikou: S. Molloy: "Silvina 
Ocampo: la exageración como lenguaje", cit.vyd.; a ,,La simplicidad inquietante en los relatos de 
.silvina Ocampo", cit. vyd.; E. Pezzotll. "Silvina Ocampo: la nosta1gia del orden"; Patricia 
Klingenberg: "The Twisted Mitror: the Fantastic Stories of Silvina Ocampo", Letras femeninas, 
vol. XIII, n. 1-2/1987; Blas Matamoro: ,,La nena terrible", Oligarqulay literatura, Buenos Aires, 
Sol 1975; Araújo, Helena: "Ejemplos de la (<nifía impura» en Silvina Ocampo y Alba Lucía 
Angel", Hispaménca, núm.38/ ano XIII/1984; Marta López-Luaces: Ese extrano temtono: Úl 
rpresentación de Ia itifancia en trcs esmtoras latinoamencanas, Chile, Editorial Cuarto propio 2001, 
přestože se autorka v této práci soustředila na tři ruspanoamerické autorky fantastických textů 
(Silvinu Ocampovou, Norah Langeovou a Elenu Garroovou), fantastický aspekt textů, který 
úzce souvisí s dětským vypravěčem a jeho specifickým způsobem vypovídání, překvapivě vůbec 
nezohlednila; Fiona J. Macintosh: Chi/dhood in the Works rif Silvina Ocampo and Alejandra Pizarnik, 
Woodbridge, UK, Tamesis 2003 
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V povídkách obou autoru děti vystupují jako podivuhodně zralé 
bytosti, které se vymykají roli pasivního svědka, která je jim kvůli jejich 
"přirozenému" marginálnímu postavení ve společnosti přisouzena, a stávají 
se aktivními pozorovateli, jež se dívají a snaží se činy a slova dospělých, 
kteří je obklopují, pochopit a mnohdy i napodobit. Příznačná dětská 

nechápavost a zmatek, tvořící neodmyslitelné aspekty vztahu dítěte a 
společnosti, implicitně odhalují veškerý údak, jenž omezuje a otravuje 
rodinný život a deformuje duši dítěte. Proto pozorování a osvojování si 
světa dospělých a jejich chování směřuje výhradně k získání moci, nadhledu 
a vědomostí, které do sebe nabírají jako med do plástvi a pak použijí k činu, 
kterým se vymaňují z podřadného určení a z role pasivního diváka. Má-li 
být rodinné prostředí prvním modelujícím prostředím, díky němuž se dítě 
seznamuje se společenskými strukturami, u Felisberta a Silviny je toto 
prostředí deformující: šablona chování, s níž se děti ztotožňují, je 
převrácená a zvrácená. Dětské postavy si sice základní normy chování světa 
dospělých v zásadě osvojují, ale nikoli za účelem se do tohoto světa 
integrovat a splynout s ním; jejich osvojování si daných norem a konvencí 
je pokaždé hyperbolické a transgresivní. Proto se dítě na rozdíl od 
dospělého, jehož chování je dlouhodobě regulováno a retušováno 
společenským nátěrem, odváží činů, které by dospělý nikdy neudělal, je 
schopno jen těžko uvěřitelných krutostí a sadismu, ale i upřímnosti a 
naivnosti. Dětská postava je perfektním spojením mocného pozorovatele a 
nezáludné bytosti, nadané vědomostmi, o kterých se dospělým ani nesní. 

Hranice moci ve fantastickém univerzu Felisberta Hemándeze a Silviny 
Ocampové byly převráceny a přeustaveny. V povídce "La raza 
inextinguible" (Nevyhubitelná rasa, F) se hlasem "dítěte s kruhy pod 
očima" čtenáři představuje nová podoba světa - nenávratně převrácený 

svět ovládaný dětmi, v němž dospělí jen těžko hledají své místo. V nově 
uspořádaném světě je všechno malé a perfektní, neboť malé děti, které 
-rodiče - částečně z egoistických, částečně z ekonomických důvodů - nutili 
pracovat, pomalu ovládly svět a přetvořily ho k obrazu svému. V opačném 
procesu, než jak je tomu obvykle, kdy se děti chtějí stát dospělými, nyní 
dospělí touží být tak malí, aby se vešli do miniaturních postýlek, aby se 
mohli dosyta najíst miniaturních porcí, aby se mohli teple a pořádně obléct 
do panenkovských oblečků a aby je nikdo nepronásledoval. Jenomže 
"dětská rasa" se stává jejich protivníkem a začíná pomalu ale jistě dospělé 
vytlačovat. Ti se za každou cenu snaží zapadnout do světa dětí: ,Las personas 
grandes, cuando son pequeiias, ml!Y pequeiias, se parecen a nosotros; a nosotros, se 
entiende, cuando estamos cansados: tienen líneas en Ia cara, hinchazones bcgo los ojos, 
hablan de un modo vago, mezclando vanos idiomas. U n día me confundieron con una de 
esas maturas: no quiero recordar/o. Ahora descubnmos con más Jacílidad a los 
impostores. Nos hemos puesto en guardia, para echarlos de nuestro círculo. Somos 
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felices. (~14 Každý centimetr, o který měří dospělý méně, je neocenítelnou 
výhodou, ale přesto jsou to nedostatečná mimikry: "Hqy quien tiene Ia estamra 
de un nino de diez anos, otros, más afortunados, Ia de un nino de siete anos. Pretenden 
ser ninos y no saben que cualquiera no 10 es por una mera deftciencia de 
cenfÍmetros. "(306 ll) Pohrdám dětí dospělými je téměř hmatatelné a je trvalým 
znakem nově konstituovaného světa. 

Jediným nebezpečím, kterého se "dětská rasa" obává, nem zpětné 
získám moci dospělými (která je naprosto nereálná a nemožná), ale je jím 
její budoucnost, neboť jejich svět se stále zmenšuje: "Nosotros, en cambio, 
según las estadísticas, disminuimos de estatura sin debilitarnos, sin dqar de ser 10 que 
somos, sin pretender enganar a nadie. (. .. J Es verdad que algunos, entre nosotros, 
a.ftrman que al reducirnos, a 10 latgo del tiempo, nuestra visión del mundo será más 
íntima y más humana. " (306) 

9.5.2 "Dětský" protagonista: dospělý muž 

Přestože mužské postavy, vedlejší i hlavní, vystupují jak ve 
Fellsbertových tak v Silvininých povídkách, jejich poměr je přímo úměrný 
osobm příslušnosti k pohlaví - Silvina preferuje děti a ženské postavy, 
Fellsberto - i proto, že on sám je často protagonistou phběhů - volí spíše 
mužského hrdinu, jehož protihráči bývají hernándezovské podivné a 
ošklivé holčičky a neobvyklé typy žen. 

Muž s "dětskými" rysy a jeho zdánlivou naivnoso a neproniknutelností 
je tedy charakteristický zvláště pro fikčm univerzum Fellsberta Hernándeze . 

. Dospělé mužské postavy mají stejné schopnosti "dětského" viděm, často 
jsou nadání jakýmsi temným vědětÚm a stejně jako děti patří 

k marginallzovaným bytostem. Těžko bychom hledali mužskou postavu 
odpovídajíd stereotyptÚmu obrazu muže a mužského jednám. Všichni muži 
Silviny Ocampové i Fellsberta Hernándeze jsou slabí, neprůbojm smolaři. 
Hlavním znakem je jejich "neúspěšnost" a také výrazná abulie a 
neschopnost bránit se agresivtÚmu působem "jiného". Jejich nejvýraznějším 
rysem je vykonávám podivného zaměstnám, řemesla či práce nebo zvláštru 
záliby, zájmy, vášeň a obsese, které je posunují na okraj, ale zároveň jim 
propůjčují specifickou auru síly a potměšilosti: jeden rád potmě osahává 
předměty, další se jich zmocňuje světlem svých očí, jiný se dokáže z vlastru 
vůle rozplakat; hrdinové pojídají kočky, učí ptáky vraždit, milují zvířata a 
osvobozují je z kled apod. 

314 Ocampo, S.: ,,La raza inextinguible", LAfun"ay otros cuentos, 306/1 
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9.5.3 Ženské protagonistky 

Ženy jsou pro hemádnezovský a ocampovský fantastický svět postavou 
zcela zásadní. V povídkách Silviny Ocampové jsou ženy často hlavními 
postavami a v mnoha přtbězích zastávají současně roli vypravěček. 

Felisberto Hernández naopak roli vypravěče nikdy ženě nesvěřil, ale i tak 
v jeho prózách zaujímají ženy hlavní roli při vytváření fantastična. Absence 
ženské vypravěčky souvisí se zmiňovaným rysem autobiografičnosti, kdy 
vypravěčem přtběhů je vždy "on'~ Ženy, které jsou subjektem vypovídání o 
jiné ženě, uplatňují ženský pohled a hodnocení světa ženy, který se 
nevyhýbá krutosti a syrovosti, ale navíc má schopnost akcentovat některé 
specificky ženské aspekty. 

Žena může být agresorem i obětí; ale je-li v pozici oběti, určení rolí se 
nakonec přesmyká a ona se z oběti mění na agresora a původní agresor se 
pak stává její obětí. Mohou se stát čímkoli -nástrojem i vykonavatelem, 
spiklencem i hybatelem fantastična, obětí i tvrdým protivníkem těch, kteří 
stojí proti ní. 

Setkání se ženou je vždy v jistém smyslu osudové. Žena zosobňuje jiný 
vesmír, její svět, který okolo sebe vytváří, má zvláštní přitažlivost, tajemnou 
magii, která poutá především její protějšky - děti a muže. Ženské postavy 
představují typově poměrně bohatou, třebaže v zásadě uzavřenou skupinu: 
učitelky, chůvy a vychovatelky, služky, kuchařky a jiné pomocnice 
v domácnosti, matky, tetičky a babičky, švadleny, kadeřnice, kloboučnice, 
ženy osamělé, svobodné, vdané, ovdovělé, mladé i zestárlé. Ani ženy se 
však nevymykají stigmatizující kategorii "podivných postav": všechny jsou 
nositelkami určitého znaku, kterým se od svého okolí odlišují a kvůli němuž 
působí jako rušivé a neintegrovatelné bytosti. Odlišujícím znamením může 
být výrazný fyziognomický rys, jaký má například Felisbertova Úrsula, která 
se podobá krávě, nebo Tomasa s kobylí tváří, Silvinina Amelia Cicuta, 
milovnice koček s kočičím obličejem, Irma Riensi s tváří-obočím, Elisa 
s duší a charakterem šelmy apod.; mohou se odlišovat také duševním i 
společenským stavem, povoláním, zálibou, zvláštní schopností nebo 
nadáním. Zenské postavy mohou být autokanibalky, věštkyně, vražedkyně, 
vdovy po balkonu, chovatelky vycpaných psů, vášnivé milovnice rychlých 
aut, krotitelky myší. Každý z těchto znaků, který je determinuje a 
poznačuje, má navíc symbolickou hodnotu, jež se zapojuje do hry 
zvýznamňování a matení. Zvláštní kategorii tvoří postavy bohatých žen, žen 
z vyšších tříd, které však nebývají protagonistkami a jejichž ztvárnění se, 
aniž beru v potaz vědomý záměr obou autorů, nikdy nevyhne skryté satiře 
jejich prostředí, návyků, zájmů a hodnotových měřítek. Tyto ženy jsou 
"jiné" odlišným způsobem - reprezentují onen schematický svět a běžný 
řád a velmi často se stávají oběťmi "dětských" postav. 

Pohled, který jiná postava na ženy zaciluje, se jimi zdá být zaujat, 
ohromen i fascinován, tuší v jejich podstatě tajemství a skryté kouzlo. Proto 
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se protihráči žen bez ustání snaží objevit druhou tvář jejich identity, 
proniknout do jejich světa a stát se jeho součástí, být objektem jejich lásky a 
něhy: "Yo no podla dejar de suponer cómo seria una persona severa en el moment o de 
ablandarse, de ser tierna con alguien a quien quisiera. Tal vez aquella mano nudosa, que 
tenía una cicatriiJ se ablandara para hacer una caricia y no impOrlara nada el grueso 
pano que le llegaba hasta las munecas. (§15 

Soužití se ženami je prosté opěvovaných rysů mateřskosti, něhy, 
zranitelnosti a pasivity. Pokud vykazuje žena náznak něhy, lásky a soucitu, 
obvykle je tatáž žena schopna krvežíznivých a krutých činů, které uskuteční 
chladně a s okouzlujícím úsměvem. Ocampovské i Hemándezovské ženy 
jsou výjimečně nadány ženskými vlastnostmi, které muži velmi často 

považují za obávané (například schopnost předvídání, "čarodějnického" 
působní na jiné, lehkost při spojení s "jinými" silami), ale stejně tak jsou 
vybaveny vlastnostmi tradičně mužskými - neohroženou odvahou, velkou 
fyzickou nebo psychickou silou, vysokou inteligencí a schopností jasného, 
střízlivého úsudku. 

U obou autoru najdeme i motiv ženy "uvězněné". Uvěznění nabývá 
obvykle podoby společenské lapenosti vyplývající z konvencionálního 
sňatku nebo vůle jiných osob z ženina prostředí (rodičů, přtbuzných, 

partneru), která je na ženě neomezeně a často i krutě vykonávána; pocit 
lapenosti a neřešitelné závislosti na jiných může vznikat i v souvislosti 
s jistou psychickou inklinací, citem nebo zvláštní zálibou. Kritický pohled je 
zaměřen zejména na společenské "vězení", které ženu uzavírá se silou 
svěrací kazajky. Přiřadit Silvinu, a tím méně Felisberta Hemándeze, 
k autorkám s feministickým zaměřením, je nepřesné a navíc problematické 
už kvůli jejímu osobnímu postoji k feminismum který vyjádřila 

v rozhovorech s Noemí UIlovou: N.U. - Vos sosfiminista, Silvina? S.O. - Si 
me Jo explicaran, conteslaria: en esto sí, en esto no. Ne me gusta la posición que adoptan 
porque me parece que se perjudican, es como si pretendieran ser menos de Jo que son. En 
definitiva no conviene luchar contra las injusticias de una manera que no sea 
completamente justa.316 Na druhou stranu je logické, že se tomuto tématu 
nemohla vyhnout a že k jeho reprezentaci využila i vlastních zážitků a 
zkušeností získaných pozorováním svého prostředí i světa jiných. 

V deformujícím pocitu lapenosti lze nalézt příčinu rozdvojení 
osobnosti, změny identity a metamorfózy, které se u Silviny dějí nejčastěji 
právě ženským postavám. V povídkách Silviny i Hernándeze je žena 
mnohdy nejen objektem, ale velmi často i subjektem a podněcovatelem 
fantastična. O podobné subverzi tradičních rolí muže a ženy a objektu a 
subjektu fantastična jsem mluvila už v souvislosti s dílem Juany Manuely 
Gorritiové (kap. 3.3.1), ale její pojetí a subverze rolí nejsou tak vyhrocené. 

315 Hemández, F.: BI caballn pertlido, 26/II 
316 DUa, N.: BnCllentros con Silvina Ocampo, op. cit., str. 30 
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10. Vztahy mezi postavami 

10.1 Přátelství, láska, sexualita a perverze 

Přátelství, láska, partnerství, sexualita, erotika a tělesnost,317 zkrátka 
veškeré možné podoby vztahů, které vznikají mezi postavami - dětmi, 
dětmi a dospělými, muži a muži, ženami a ženami, ženami a muži -, ale i 
mezi postavou a vlastním tělem a postavou a prostředím, odrážejí zvláštní 
podobu skutečnosti a společnosti a odhalují obraz jedince jako rozpolcené 
bytosti s fragmentární subjektivitou, která zpochybňuje koncepci duchovní 
jednoty a koherence člověka. Hernández i Ocampová vytvářejí fikční svět, 
v němž tradiční, jednotný a přímý pohled na živé osoby a jejich činnosti byl 
nahrazen pohledem fragmentárním a fragmentarizujícím. Všechny vztahy 
jsou nahlíženy rozkladnou a subverzivní optikou, která odhaluje jejich tkáň 
- mechaničnost a hluchou konvenčnost, jež nabraly v průběhu času a 
formováním pod vlivem společenských norem a konvencí. Pod novým 
pohledem vyskakují hrůzné, mrazivé situace a vyjevují se vztahy perverzní i 
bizarní; jindy vznikají situace absurdní, komické a groteskní. Ale všechny 
vztahy jsou bez rozdílu podivné a destruktivní: láska, nenávist, přátelství, 
setkání i střety nabízejí znepokojivou analogii k "jiným" zákonitostem a 
vztahům, jež zůstávají nepostiženy. Zakázané a dovolené už netvoří 

protiklady, ale kombinační prvky vztahů, v nichž chybí dveře, které by 
nabízely možné dosažení harmonie, štěstí a lásky. 

Podvratný pohled se soustřeďuje především na tradiční strukturu 
rodiny a odhaluje skutečný charakter pout a poměrů, demaskuje citovou 
prázdnotu prostředí domů, dětských pokojů, školních ústavů a podává 
naléhavý kritický obraz zaběhaných mechanismů a konvencí, z nichž se city 
a emoce vytratily neznámo kam. Citovou sirobu umocňují i prostorové 
obrazy, evokující prázdnotu a opuštěnost, které jsou doplňujícím 

symbolickým vyjádřením citů. 
Vztahy, které navazují protagonisté s ostatními postavami, se liší svou 

podobou, ale jejich podstata není nikdy jednoduchá a průzračná. Škála 
odstínů se pohybuje od zavržení, nenávisti, přes soupeření, zneužívání, 
závislost až po mrazivé spojenectví a spiklenectví. Vždy je v nich obsaženo 
cosi navíc, co na sebe strhává pozornost a co insinuuje temnou podstatu 
v pozadí, stálou hrozbu a nejistotu. 

Už vzájemné vztahy dětí jsou od počátku poznamenány probouzející se 
krutostí, rivalitou nebo poť ouchlostí. Ukázkou takové podoby vztahu 
nabízí například povídka ,,La cara de Ana" (Anina tvář, CA) Felisberta 
Hernándeze: ,,Ana me preguntó por qué lloraba y yo caí en fa tontena de decírselo; 
entonces elfa se nó muchos días. Pero otro día a elfa se le atrasó el comentano: estábamos 
jugando en un te"eno baldío; aproveché que elfa estaba de espaldas y con un palo 

317 Téma lásky, vášně a erotiky zpracovala velmi podrobně A. Manciniová ve studii Silvina 
Ocampo: Escalas de pasión, Buenos Aires, Nonna 2003 
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inmenso le pegué despacito en fa cabeza; elfa se quo/ó sin darse vuelta, pero cuando se dio 
vuelta y vio el palo con que je había pegado se echó a llorar: entonces me reí yo. " 

10.1.1 Erotická iniciace dětské postavy 

Sexualita a erotika vstupují nejprve do světa dětí, v němž tělesné 
poznání a uvědomění si vlastní sexuality má povahu spojení fascinace 
s odporem. Narušení tabu čistoty dítěte (především holčičky) má proto 
vždy na jedné straně traumatizující následky, ale na druhé se mísí se 
zvláštní, perverzní rozkoší a podvědomým pikantním pocitem viny, který 
zůstává v podvědomí postavy už navždy. Vstup do světa sexuality je 
poměrně brzký a stává se iniciačním rituálem, jímž dívka vstupuje - tajně a 
pod hrozbou trestu - do světa dospělých. U katolických dívek Silviny 
Ocampové je navíc sexuální iniciace chápána jako výsměšné překonání 
náboženského tabu, příkazu čistoty a nedotknutelnosti a tím i překonání 
pokrytecké morálky, jež se snaží násilně uzavírat děti do kazajky poslušnosti 
a čistoty: "ony se odvažují ukázat mechanismy společnosti, která uctívá a 
exaltuje falešný stud. V proměně poznávání nebo uvědomění si těla 

v degradující rituál má katolicismus přirozeně největší podíl. "318 Ale tyhle 
čisté holčičky se rády a dobrovolně nechávají unášet perverzní temnou 
touhou a obscénností. Jejich zdánlivá čistota, pod jejíž masku se schovávají, 
je mnohdy symbolem necitelnosti. Příkladem je povídka "EI pecado 
mortal" (Smrtelný hřích, Ll). Vypravěčka, která z odstupu mnoha let 
vypráví o iniciačním momentu vlastní sexuality, je sama adresátem 
vyprávění, pominu-li fiktivního adresáta, který je vždy přítomen.319 Ve druhé 
osobě jednotného čísla se obrací sama k sobě a verbalizuje zpětně své činy, 
které zůstaly nepojmenovány a nevyřčeny kdysi dávno. Traumatizujícím 
zážitkem, který, jak sama připouští, ovlivnil celý její budoucí milostný život, 
byl sexuální akt, ke kterému ji přinutil (?) muž z personálu v domě jejích 
rodičů. K události došlo den před jejím přijímáním, ke kterému přisoupila 
ve lži a poskvrněná. Ale přes vědomí hříchu, který spáchala, se ve spodní 
tónině ozývá rozkoš, zvrácená radost a zralost dívky, která v útlém věku a 
přes zákaz vstoupila do světa těla a zapovězené fyzické rozkoše. 

Felisbertovi hošíci, kteří poznávají svou sexualitu a skryté touhy, 
nalézají zpočátku jako objekty nevinné i perverzní smyslnosti v různých 

318 Araújo, Helena: "Ejemplos de la «nma impura» en Silvina Ocampo y Alba Lucia Angel", 
Hispamérica, nÚtn. 38/ ano XIII/1984, str. 28: "ellas se atreven a senalar los mecarusmos de 
exclusión en una sociedad que honra y exalta los falsos pudores. El catolicismo, naturalmente, 
juega aquí un papel primordial al convertir la exploración o el reconocimiento del cuerpo en un 
ritual degradante." 
319 Cf. Rimmon-Kenan, Shlomith: Poetika 1!YPrávění, Brno, Host 2001, str. 97 
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rodinných přítelkyních stejného věku; později se jejich pozornost přesouvá 
na starší ženy, učitelky, služky nebo nesčetné tetičky, které chlapci pozorují 
démonickým erotizujícím pohledem a napájejí svou představivost 
obscénními obrazy. Pohledy dětského vypravěče z novely Bl caballo perdido 
na Celinino tělo, na její odhalené bělostné zápěstí, jež implikuje zakázanou 
učitelčinu nahotu, jsou zcela zřetelně zabarveny probouzející se dětskou 
sexualitou a perverzní představivostí. "Cuando ella hablaba con mi abuela y 
apqyaba el antebrazo en una madera del piano, yo aprovechaba a mirarle una mano. Y 
al mismo tiempo ya los ojos se habían fijado en el pano negro de la manga que le llegaba 
hasta la muneca. II (19/II) Ještě mnohem výmluvnější vyjádření probouzející 
se sexuality chlapce se objevuje v povídce "Mi primera maestra" (Má první 
učitelka. Pl): "Sttponía a la maestra de pie, recostada al paraíso;y yo, debCfio de sus 
polleras le acariciaba una pierna; o más bien las dos. S entía su calor y veía que después 
de teTminar las medias negras que yo conoda, las piernas eran gordas como las de mi 
abuela y ml!) blancas. Todo pareda ml!) natural;y mientras yo la acariciaba, la senorita 
se quedaba tan tranquila como la gallina de los pollos. II (117 /I) 

Nedostatek a nedosažitelnost lásky zvolna ohlazují schopnost něhy a 
hlubšího citu, ničí přirozenou příchylnost a otevřenost dítěte a uzavírá 
postavy do tvrdého osamění a necitelnosti vůči druhým. Tato nenaplněná 
láska, jež leží v podloží eroticky a senzuálně podbarvených vztahů, se však 
defonnujícím působením prostředí změnila na zpupné a egoistické přání 
"vlastnit", "ovládnout", mít "spojence". Matky, učitelky, pomocnice v 
domácnosti, služky, švadleny, prodavačky, které jsou v dosahu dětských 
postav a vnikají do jejich světa, jsou objektem, na nějž se soustředí 

příchylnost dětí, vyrůstajících v prostředí citového chladu. Nemožnost 
. naplnění láskyplného vztahu a dosažení prožitku něhy a lásky, dané 
povahou prostředí i překrouceno stí vztahů, má fatální následky: jejich touha 
po blízkosti a intimitě se mění v obsesi, v potřebu se těchto bytostí 
zmocnit, ovládnout, donutit je k lásce všemi přípustnými i zakázanými 
prostředky; děti žárlivě touží být každou jejich myšlenkou, vyplnit celý 
prostor jejich nitra. Dětský hrdina novely Bl caballo perdido je posedlý 
touhou vyvolat ve své učitelce Celině nějaký cit směrem ke své osobě, hrát 
hlavní úlohu jejího citového života: "Yo empezaba a sentir deseos de que ella 
siguiera preocupándose de mí. ll(25/II) "Hada mucho que yo tenía la esperanza de que 
ella se enamorara de mí - si es que no 10 estaba ya. Y aquella sttposición de hada un 
instante - la de que me tendria lástima - fue la que atrCfio y apresuró este pensamiento 
antagónico: mi propósito íntimo de dominarla. II (23/II) Jejich hlad po lásce se 
projevuje také v potřebě intimního vztahu a v nutkání se žen dotýkat. 
Tělesný kontakt nahrazuje mezilidskou komunikaci komunikací jinou, 
neverbální. 
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10.1.2 Erotika a sexualita dospělých postav 

Vztahy dospělých mužů a žen se rovněž výrazně odlišují od tradičních 
modelů. Absence rovnocenného milostného vztahu je pozoruhodným 
rysem většiny povídek: přestože postavy navazují milenecké a manželské 
vztahy, pokaždé mezi ty dva vstupuje rival (může být skutečný i pomyslný), 
který činí protějšky nekompatibilní a jejich vztah mrzačí. Nepřátelský prvek 
může mít podobu společenské bariéry, pnbuzenské nebo třídní; fyzické 
(přítomnost třetího - muže nebo ženy; tím třetím, jenž funguje jako 
milostný rival, může být i zvíře, panenka nebo fotografie, které pod vlivem 
perverzní inklinace nahrazují rivala lidského) nebo bariéry psychické, kterou 
mohou způsobovat obsedantní potřeba vlastnit, odpor, nenávist, 
nesnášenlivost nebo žárlivost. Žádný z mileneckých párů není schopen najít 
správný milostný komunikační kód a tak všichni zůstávají i 
v nejintimnějších chvílích oddělení propastí cizoty; manželé i manželky 
nenacházejí východisko z dusivých pout anebo nedokážou bezvýhradně 
milovat a muži se stávají oběťmi démonické fascinace ženou. Žárlivost a 
podivná zloba, která z milenců a manželů činí zápasníky, protivníky, kteří 
nastupují k zápasu na život a na smrt, je přítomná v podtextu prakticky 
všech. Vzájemné city jsou malé, směšné, povrchní, ale i přehnané, 

patologické a perverzní, a stávají se karikaturami nejčistších lidských citů a 
. duševních hnutí, které prostřednictvím satiry Ocampová i Hernández 
ukazují v jejich skutečné podobě: ,,No aspiré a tu amistad sino para alfJ'clrte de 
otras. En el fondo de mi corazón se retorcía una sepiente semUJ'clnte a la que hizo que 
Adán y Eva fueran expulsados del Paraíso. Cl (Ocampo, "Carta perdida en un 
cajón"/Dopis na dně zásuvky, 238/1) 

"Quieres que sea tlf)'a difinitivamente, como un objeto inanimado. Si te hiciera el 
gusto terminarfa por volver al punto inicial de mi vida o por morir, o tal vezpor volverme 
loca . .. ( ... J Me dominaba: me devoró como un tigre devora un cordero. Me querfa como 
si me tuviese en sus entraiias, y yo 10 querfa como si hubiese salido de ellas. Cl (Ocampo, 
"EI castigo"/Trest, 277/1) 

,,Marisa estaba parada con la espalda casi chocando una de las ho;'cls. Pero quedó 
poco en esta posición porque la llamaron de adentro. Al Marisa salirse, no senIÍ el vacío 
de ella en fa ventana. Al contrario. S unIÍ como que las hqjas se habían estado mirando 
frente a frente y que elfa había estado de más." Hernández, "EI vestido 
blanco"/Bílé šaty, 32/1 

Žena jakožto objekt i subjekt lásky vstupuje do pnběhu nikoli 
v souladu s maskulinním modelem ženské pasivity; v podtextu se naopak 
jasně rýsuje mírně feministická perspektiva. Žena se stává aktivním a 
dominantním prvkem vztahu: žena jako pavoučí samička muže přitahuje a 
využívá, cítí odpor a touží po svobodě, bez zábran likviduje překážejícího 
partnera a podobně. Ženská postava není zproštěna fyzické touhy, ale 
ztvárnění a naplnění touhy naplňuje model ženy-upírky. 
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Sexuální akt mezi mužem a ženou nebo jeho náznak se často odbývá na 
úrovni, kterou by bylo možné označit za ponižující - společensky, 
psychologicky, emocionálně. Faktory ponížení, krutosti a závislosti stojí 
v protikladu ke konvencemi vnucené čistotě a tlak, který vzniká pnutím 
mezi všeobecnými normami morálky a vlastní touhou, vede ke zlomu, ke 
vzpouře, kterou chce postava dosáhnout autenticity a skutečného 
osvobozeného bytí. Degradace, hrůza a trest jsou příměsí milostného 
spojení stejně jako obsese ze zakázaného. Podobně jako li Artauda, Bataille 
nebo Arrabala je rituál ponížení spojen s hrůzou, zhnusením ale i onou 
nepatřičnou rozkoší. Sebetrýzeň je formou osvobození. Akt "zmocňování 
se" tudíž málokdy probíhá přímo, jde spíš o supletivní či pokoutní 
"milování" - chlapec se dotýká a hladí spodní prádlo a košile dívky, 
Uvaděč si představuje stále dokola, jak po něm znovu a znovu "přetéká" 
vlečka županu mladé ženy, vdova po balkonu drží smutek, muži si kupují 
panenky a přivádějí si je domů. Hemández rovněž s oblibou užíval různých 
obrazů, které insinuovaly perverzní spojitosti s ženským tělem: touha 
nadzvednout povlaky (slovem "polleras") nábytku, sukně, spodničky a 
župánky, které se vyhrnují, zdvihají působením větru, které se rozvírají 
nebo rozhalují. 

U hrdiny novely Tierras de la memoria vyvolává část oděvu ženy: "Fue un 
poco antes de entrar en el bano cuando descubri que mis qjos se habian quedado jijos 
jrente a una canasta de ropa usada y que me empezaron a subir del cuerpo pensamientos 
descalzos. (. .. J Entonces di unos pasos y me llevó junto a la canasta donde había ropa 
que yo no conoda. (. .. J Antes que las manos levantaran la tapa de la canasta, di vue/ta 
la cabeza para mirar hacia la puerta que estaba ceTrada, muda y los vidrios eran opacos 

y blancuzcos como las cataratas de los ciegos. (. .. J Apenas las manos empezaron a 
levantar la tapa de la canasta sentí caTraspear - como si se tratara de una advertencia -
las bisagras de paja; pero los qjos ya habian empezado a ver un pedazo de tela celeste 
entre otras blancas, con puntillas arrugada en las axilas, y donde estaba desvanecidos 
otros colores que la transpiración había tomado a otras ropas que habian estado en el 
mismo cuerpo. La pieza de ropa era íntima y bastante grande. Mi primer pensamiento 
fue para la recitadora; pero en seguida recordé que ella no era de la casa y pensé en la 
gorda delotro cetrino. Solté la ropa y cem la canasta. (. .. J Se había producido el 
encuentro de dos cosas ml[Y íntimas: mi desnudezy la ropa de ella. " (35 lIlI) 

V povídce "EI túnel" (Tunel, NEL) Felisberta Hemándeze je milostný 
kontakt uskutečňován prostřednictvím doteků. Rozkoš z osahávání dívčích 
tváří, kterou zprostředkovávají ruce, má však mnohem hlubší význam. 
Zastupuje akt zmocňování se. Osahávání tváří zde supluje milostný akt, má 
funkci jakéhosi podivného milostného rituálu. Milostný akt se však omezuje 
na nepřímý kontakt - probíhá prostřednictvím rukou a přes látku, kterou 
mají dívky přes obličej. Hrdina dokonce ani netouží vědět, kterou dívku má 
před sebou. Tento akt je svou podstatou nepřirozený - probíhá v rovině 
odosobněnosti, je anonymní a téměř "zvěcnělý". Významná je otázka jedné 
z dívek, Julie, zda hrdinovi připomíná cizí tváře, když se dotýká té její. Na 
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to jí s jistým zaváháním odpovídá, že ano: 'ÉI hizo zumbar un rato Ia "s" antes 
de decir "sr Y en seguida agregó" -.... es decir. .. Ahora pienso en una vienesa que 
estaba en Parls. "(108/1I) Julie tuší temnou podstatu rituálu doteků. Proto 
nechce, aby se protagonista dál dotýkal cizích tváří, když miluje ji. Ale 
hrdinova touha dotýkat se tváří a věcí je silnější než jeho láska k Julii, k ženě 
z masa a kostí, a proto jeho vášeň "jiného" nad ,,lidskou" láskou vítězí. 

V případě, že mezi milenci dojde k běžnému milostnému styku, je na 
tomto aktu cosi neobvyklého, co odkazuje ke zneklidňujícím souvislostech 
a náznakům. Příkladem je povídka "Úrsula" (Ul), v níž se hlavní hrdinka 
podobá krávě - postavou, línými pohyby těla a rukou, modrýma velkýma a 
vypouklýma očima a právě touto podobností vypravěče silně přitahuje:,,No 
sé por qué tuve Ia idea de que Úrsula entregarla su cuerpo como si él fuese un animaL Y 
se me ocumó que si yo entraba en relaciones con é4 amaria disimuladamente a una vaca. 
La primera vez que Ia vi caminar pqreda que /os muros estrecharan las cal/es para tocar 
su cuerpo. Otra vezpasaba un ca1TO y un techo de dos aguas rozó una cadera de Úrsula 
con el ji/o de un ala. " (122/III) Le di un beso en Ia cara; Ia carne de su mejilla era 
dura, pero estqy seguro que tenía olor a leche. " (132) Jeho namlouvací rituál se 
svou směšností mění na grotesku, o dvojznačnosti slovani nemluvě: " .. . me 
pidió que Ia acompaiiara a Ia casa y por las calles estrechas empezaron de nuevo /os 
besos; ella no queria detenerse ni un instante; para besarla yo iba saltando a su 
alrededor; debía parecer un insecto que conseroaba el vuelo mientras picaba. " (132) 

Zvláštní přitažlivost pro protagonisty mají ženy kruté, vulgární, 
perverzní, zvlášť pokud jde o ženy jiných mužů. Ukázkovým příkladem 
podivného trojúhelníku dvou mužů a jedné ženy je povídka "Nosotros" 
(My, F) Silviny Ocampové. Dvojčata Eduardo a vypravěč, jehož jméno se 
čtenář nedozví, se podobají navzájem jako vejce vejci: "jNunca te mires en un 
espe/o: seria una redundancia.L me dicen nuestros amigos-. L.o mirarás a Eduardo que 
es igual a ti, para peinar/e o anudar/e Ia corbata. "320 Oba bratři se zamilují do 
jedné ženy, ale Leticie si vybere Eduarda, jako by byl jediný a dvojčeti 
vůbec nebyl podobný. K vypravěči naopak pociťuje zjevnou averzi. Ale 
bratři jsou zvyklí všechno sdílet (včetně diskurzu, neboť vypravěč prakticky 
stále mluví v první osobě množného čísla) a záměnou jednoho za druhého 
si zpestřují nudné dny: Eduardo mnohokrát podá při telefonování s Leticií 
sluchátko bratrovi, aby dokončil hovor za něho; díky tomu vyslechne 
vypravěče mnohá vášnivá slova lásky určená Eduardovi; také při setkání na 
ulici dochází k záměně často - sama Leticie zamění Eduarda za vypravěče a 
láskyplně a nadšeně ho zdraví. Záměna objektu milostného citu a vášně a 
přenos na druhého z dvojčat jsou dovedeny k dokonalosti, když jednoho 
dne Eduardo nabídne bratrovi-dvojčeti, aby strávil s Leticií noc pro změnu 
on. Dá mu klíče od bytu i instrukce, jak má Leticii oslovit, aby jí nebylo nic 
podezřelé. Leticia si vůbec proměnu neuvědomí a nějaký čas se oba bratři 
v manželském loži střídají. V momentě, kdy se Leticia jednoho rána 

320 Ocampo, S.: "Nosotros", La Juna y otros mentos, 227/1 
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probudí dřív než obyčejně, je tajemství odhaleno. Přestože se žena s typicky 
ženskou úskočností pokusí vyvolat mezi bratry svár, podivnou lásku a 
temné spiklenectví dvojčat nedokáže, tak jako v Hernándezově povídce 
"Tunel", její ženská láska porazit: "Hicimos nuestro baúl y con Eduardo nos 
fuimos de esa casa donde ta vida ya nos pareda tediosa, por no decir 
insoportable. "(229/1) Stereotypní obraz ženy, o kterou mají bojovat dva muži, 
je tu rovněž zcela přetaven: Leticie není prototypem krásky, ani jemné 
éterické bytosti, ale naopak je to žena vulgární a "nízká". Povídka 
"Nosotros" se vrací k motivu dvojčat a nevysvětlitelného spojení jednoho 
s druhým, které se projevuje v pociť ování stejných emocí, ke sdílení 
strachu, bolesti, ohrožení, ve zvláštním srozumění; k němu se připojuje také 
prvek "druhého", dvojníka. Dvojčata z povídky "Nosotros" patří do světa 
"hodných hochů z dobré rodiny", představitelů "zlaté mládeže", která se 
v životě tak trochu nudí. Neznají smutek, ani depresi; pokud by něco 
takového jen náznakově pocítili, stačí jim "abrir el ropero y contemptar nuestros 
zapatos lustrosos como espdos para bOITar cua/quier preocupación. "(227) Dvojčata 
tráví svůj čas převážně sportem a v různých, často perverzních hrách. 
Eduarda a jeho dvojče předurčuje jejich původ k tomu, aby vždy všechno 
sdíleli, ženy představující především lovnou kořist nevyjímaje. Povaha 
milostného citu Eduarda a Leticie je zvláštní - Eduardo lhostejně nabídne 
bratrovi svou ženu jako by mu nabízel své auto - a ostře kontrastuje 
·s "věrností" dvojčat a jejich nerozpojitelná láska vzbuzuje zneklidňující 

úvahy a pocity. Ocampová zde vytváří opět obraz "stereotypního" 
prefabrikovaného světa, který je dokonalou deformací skutečnosti a kde i 
láska představuje jen klišé. 

V podstatě milostného vztahu je také často obsažen odpor a fyzická 
nevolnost, jako je tomu kupříkladu v Silvininých povídkách ,,Asco" (Hnus, 
F) nebo "Coral Fernández" (Coral Femándezová, LDDN), kde přítomnost 
milované ženy vyvolává u hrdiny alergickou reakci a migrénu; rdousivá 
žárlivost a nedůvěra (povídky "Amor" (Láska, Ll); "La boda" (Svatba, Ll); 
"La espiación" (Šmírování, Ll); Hortensias (Hortenzie); "Túnel" (Tunel, 
NEL) ad.), lhostejnost nebo dokonce podvědomý sadismus a masochismus 
(,,La peluca"/Paruka, Ll); "EI árbol de marná" (Maminčin strom, UI). 
Charakter všech vztahů hrdinů jednotlivých povídek je součástí 

subverzivního tažení proti konvenčnosti a opotřebovanosti mechanismů 
lidského světa a jeho hybridních nenaplněných vztahů i útok na tradiční 
instituci manželství a rodiny. Někdy je hrot pouze ironizující, s přídechem 
laskavého humoru, jindy je úroveň zesměšnění mnohem vyšší a odhaluje 
výraznou polohu existenciální, v níž se stále vynořují otázky po smyslu bytí 
jedince v rámci lidského společenství, po příčinách nekomunikace a 
odcizenosti. 
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10.2 Krutost a sadismus 

Tradiční představa viděla v dítěti čistou, nevinnou a andělskou bytost a 
období dětství bylo obvykle spojováno s zvláštním štěstím a harmonií se 
světem. Sem tam se ale v průběhu dlouhých dějin literatur do mnohých děl 
vpašoval obraz dítěte jako bytosti zlovolné, kruté a potměšilé; tempo a 
frekvence postav zločinných krutých dětí se od 20. století stále zvětšují a 
v 50. letech tato tendence kulminuje. Dokládají to i příklady nejen 
z hispanoamerické literatury, ale také ze světové: hybridní obraz 
rekonstruovaného světa dospělých v dětské verzi, jejímž hlavním znakem je 
nekontrolovatelná dětská krutost, se objevuje v románu Pán much (1954) 
Williama Goldinga; odmítnutí světa dospělých a touha po výhodách 
zaštítěných beztrestností světa dětí je obsažena v Grassově Plechovém 
bubínku (1959). Ztvárňování krutých dětských postav neodráží jen rovinu 
existenciální a epistemologickou, ale v úvahu je třeba brát i jistou literárně
estetickou módnost tohoto tématu. 

Krutost a sadismus se rozlézají do všech vztahových a komunikačních 
struktur - do vztahů dospělých, dospělých a dětí i do vzájemného vztahu 
dětí, který je často založen na soupeření, nesnášenlivosti nebo naopak 
podivném propojení těla i ducha. 

Schopnosti zla a inklinaci dítěte ke krutosti nebo dokonce k sadismu je 
v povídkách Silviny Ocampové i Felisberta Hernándeze věnována zvláštní 
pozornost. Dětství jako neproniknutelná záhadná oblast a temný 
psychologický vztah dítěte ke zlu a tlnnutí ke hříchu se stávají bohatým 
materiálem pro jednotlivé phběhy obou autorů, přestože phběhy Silviny 
Ocampové se vyznačují mnohem větší vyhroceností vztahů i vyústění. 

Násilí a smrt se spolu s krutostí zdají být stálými atributy dětského 
světa, pohybující se od nevinné a nezáměrné až po ďábelskou a zločinnou. 
Dětské postavy, které obývají fikční univerzum Hernándeze a Ocampové, 
jsou děti v podstatě hybridní, jelikož v sobě spojují záporné vlastnosti dětí i 
dospělých: jsou podivně předčasně zralé, egoistické a tvrdohlavé, chladné, 
amorální, lhostejně kalkulující, v podání Silviny Ocampové mají navíc rysy 
lstivosti a vychytralosti. Jsou nadány nekonečnou trpělivostí při realizaci 
svých strašných činů, netrpí úzkostí, ani pocitem viny nebo lítostí, protože 
vlivem prostředí ztratily schopnost lásky nebo soucitu; jsou velice odvážné 
a neznají strach. Mohou být přistiženy při činu, ale v tom případě se obrní 
vzpurností nebo prolhaností. Tyhle malé děti vypadají, jako by nikoho 
nepotřebovaly. 

Směr nebo spíš cíl krutého jednání může být různý. Obětí ukrutnosti 
mohou být děti a agresory dospělí. V jádře vztahů dětí a dospělých je 
pokaždé cosi podivného, převráceného, nemocného. Rodiče, vychovatelé, 
pomocný personál bohatých domů nebo zkrátka ti druzí, ti všichni chovají 
k dětem nikoli lásku, ale nenávist a zášť, v lepším případě jen krutou 
lhostejnost. 
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Na základě takto uspořádaných vztahů se role mohou prohodit -
dospělí netuší, že objekt jejich krutosti čeká se zaťatýma zubama na čas své 
pomsty, který může i nemusí nastat. Pokud však nastane, děti se stávají 
krutými, sadistickými zrůdami, lhostejnými a distancovanými, které bez 
mrknutí oka dokážou spáchat nejhrůznější činy. S pomocí nějaké zvláštní 
schopnosti, kterou jsou vybaveny, dovádějí válku na život a na smrt, kterou 
vyhlásily dospělým, až do cíle. Pokud se pomsta neuskuteční, sama 
atmosféra nenávisti a pekelné lstivosti, s níž je odveta připravována 

nepokořitelným a v podstatě vítězným dítětem, je téměř nedýchatelná a 
nahání husí kůži. Krutost může být i skrytá: taková forma krutosti se 
nekonkretizuje v přímém jednání postavy, vypravěčem je její působení jen 
naznačeno, ale i tak zůstává aktivním implicitním činitelem příběhu. 

V krutosti dítěte vůči jinému dítěti a v krutosti dětských her se zrcadlí 
osobní zkušenost s krutostí vedenou proti nim ze strany dospělých a je, 
podobně jako proces probuzení sexuality, další formou iniciace, jíž dítě 

vstupuje do světa dospělých a jejímž prostřednictvím "poznává": svou moc, 
svou sílu, sebe sama jako vrženého jedince. Dítě jako krutý tvor se může 
stát i nástrojem pomsty dospělého, jeho účast při tom může být vědomá i 
nevědomá. 

10.2.1. Krutost dětského světa 

Dítě jako oběť krutosti jiného dítěte se objevuje v povídce "La furia" 
(Běs, F). Tato povídka stojí na principu vkládaných příběhů. Neznámý muž, 
uvězněný s malým chlapcem v pokoji hodinového hotelu, píše příteli na 
kousek papíru vysvědení, jak se dostal do nynější nebezpečné a beznadějné 
situace. V Parque Palermo poznal filipínskou vychovatelku jménem 
Winifred, která se procházela s malých chlapcem, jemuž říkala Cintito. 
Vypravěči, o jehož identitě se čtenář nedozví prakticky nic a zůstává pro něj 
anonymní, připadala Winifred jako snadná kořist, a skutečně jí byla, neboť 
netrvalo dlouho a jejich styky se staly velice intimní. Po několikerém 
oblehání a prosbách o chvíli intimnosti s ním Winifred nakonec šla do 
hotelu, v němž se vypravěč nachází v okamžiku promluvy, ale když 
vypravěč procid ze spánku, do něhož upadl po milování s Winifred, byla 
žena pryč. V pokoji zůstal jen Cintito, cizí děcko, od něhož vypravěč 
nedokáže vyzvědět žádné informace ani o Winifred, ani o něm. 

Neustávajícím bubnováním na bubínek Cintito pomalu přivádí vypravěče 
k šílenství, k zuřivému běsu, až ho nakonec vypravěč ve vzteku i ve strachu 
z ostudy udusí polštářem. 

Winifred je v tomto příběhu symbolickou starořeckou Fúrií, jednou 
z oněch bytostí, jež poletovaly po světě a trestaly lidské zločiny a roznášely 
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jen neštěstí a bolest; Winifred jako Furie trestá vypravěčův zločin a vrhá ho 
do privátního pekla: ze strachu, že ho někdo uvidí, jak vychází 
z hodinového hotelu, je odsouzen zůstat v pokoji s mrtvým Cintitovým 
tělíčkem čekat, až ho objeví policie. Winifredina temná, démonická 
podstata "Fúrie" je naznačena v textu několikrát: při druhém čtení se 
zpětně zvýznamňuje dvojznačnost titulu povídky (la furia znamená 
španělsky vztek, běs, zuřivost, ale zároveň funguje jako označení mytické 
postavy); při motlitbách, které jsou kontaktem s Bohem, se podle vlastních 
slov Winifred cítila nepohodlně (incómoda), ale význam zvoleného slova 
zahrnuje nejen nepohodlí při klečení; vypravěč si také zpětně připomíná 
Winifrediny oči "que brillaban como los de la hienas(~21; Winifredino mládí-stáří: 
"Winifred no era ml!Y joven; 10 adverti por las venas de las piernas, que formaban 
pequeiios arbo/itos a~les a la altura de la rodilla y por la hinchazón pronunciada de los 
párpados u (230-1); nejasný původ; a konečně i verš, který jakoby náhodou 
Winifred zarecituje na jedné ze schůzek: ,,Me acuerdo de mis plumas de ángel, 
cuando era chica. U(231) Mytické interpretaci povídky odpovídá i závěr: 

vypravěč uvažuje nad tím, proč se k němu Winifred zachovala tak krutě: 
"ahora comprendo que sólo querla redimirse para Lavinia, cometiendo mqyores 
crueldades con las demás personas. &dimirse a través de la maldad u (234) 

Z hlediska tématu, kterým se zabývám v této části, má větší význam 
druhý "phběh krutosti" - phběh mladičké Winifred a její andělsky dobré a 

. krásné přítelkyně Lavinie. Winifred, ve snaze "napravit" Laviniiny chyby a 
"vychovat" ji, svou kamarádku neustále děsila a strašila. Obhbená a vlídná 
Lavinie měla překrásné dlouhé blond vlasy. Ale závistivá Winifred jí 
schválně ustřihla jeden mohutný pramen a Lavinii museli ostříhat i zbytek 
vlasů, aby se jejich délka sladila. Jindy Winifred polila Lavinii kolínskou na 
tváři a krku, až se jí udělaly červené skvrny na její bezvadně bílé a jemné 
pokožce. A to všechno jen proto, aby ji - podle svých slov - Winifred 
vyléčila z její marnivosti a pýchy. Aby napravila jiný Laviniin nedostatek -
strach ze zvířat - házela jí do postele pavouky, žáby a mrtvé myši. Při jiné 
příležitosti Winifred Lavinii vystrašila na smrt vycpanými zvířaty svého otce 
a potom ji, uplakanou a bezbrannou, odvedla do noční zahrady a v 
přestrojení za příšeru šeptající její jméno ji dohnala až k mdlobám. Lavinie 
leknutím onemocněla a nechtěla už Wmifred nikdy vidět. Neodbytná 
Winifred přinesla Lavinii na usmířenou malé akvárium s červenou rybičkou 
(I) a krabici čokoládových bonbonů, přestože věděla, že Lavinii nemá 
čokoládu ráda. A Laviniini rodiče, aby Winifred neurazili, přinutí násilím 
Lavinii bonbóny sníst. Nevinný a lhostejný odstup ocampovského diskurzu 
neumožňuje rozeznat, zda pociťuje Winifred sadistickou rozkoš z mučení 
Lavinie, nebo ji chce opravdu z čistého přátelství pomoci napravit její 
chyby. Ale všechny tyto drobné ukrutnosti, které Winifred na Lavinii páchá, 
jsou nic v porovnání s jejím "mistrovským" dílem: lstivá, žárlivá a závistivá 

321 Ocampo, S.: "La furia", Lafuriay otros mentos, 230/1 
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Winifred Vl, ze Lavinie má krásný prstýnek s rubínem a jednoho dne 
Lavinie Winifred shbí, že po její smrti bude prstýnek její. A tak jí Winifred 
umHt ráda pomůže. Když jdou obě v procesí za Panenku Marii, se svícemi 
v rukou a převlečené za anděly s krásně udělanými křídly z vaty, svíčka, 
kterou drží v rukách Winifred "omylem" zapálí Laviniina křídla a dívka 
uhoří zaživa. Winifred zakončuje phběh svého dětství lakonickou větičkou: 
,,Mi amiga Lavinia yacía carbonizada. De su cuerpo quedó sólo este anillo que cuido 
como oro en polvo. "(232) Winifredina krutost a především její systematičnost 
jsou šokující nejen svou podstatou, ale jejich účinek a ambivalence jsou 
zesíleny charakteristickou absencí jakéhokoli morálního a etického kodexu, 
jehož by bylo možné se přidržet. N esoulad diskursivní lhostejnosti a naivity 
se zobrazovanou krutostí ("El padre de Lavinia se precipitó pam salvar a su hjja: 
la car;gó, cornó al presbiteno, atravesó el patio, entre en el cuarto de bano con esa 
antorcha viva. Cuando la sumer;gió en el agua de la banadera, ya era tarde. "(232)), 
neustálé prohazování znamének krutosti a dobroty (když vypravěč Winifred 
vytýká, že byla k Lavinii krutá, ta mu bez sebe odpoví: "lCme/' truel? .. Cmel 
sV' con el resto del mundo. Cmel seré contigo. tl (234)), lásky a nenávisti a jejich 
vzájemné prolínání dávají spolu s bezvýchodnou fatalitou a mytickým 
podtextem tušit existenci skrytých sil, jež ovládají osudy protagonistů a jen 
občas se nechávají v pozadí věcí a skutků chvilkově zahlédnout. 

Felisberto se při ztvárnění dětské krutosti neuchyloval ke krajním 
podobám, ale v některých textech, jako například v povídkách "Una 
mafíana de viento" (Jednoho větrného rána, UI) a ,,La cara de Ana" (Anina 
tvář, CA), je jistá dávka krutosti charakterizující dětský svět obsažena. 
V prvním phběhu se vypravěč-jedenáctiletý chlapec jednoho dne vypraví 
s tatínkem na výlet autem. Skutečným důvodem výletu je chlapcova tělesná 
slabost a anemie; proto známý lékárník doporučil rodičům, aby nechali 
chlapce strávit nějaký čas na venkovském povětří. Výlet na venkov, který 
chlapec pociťuje jako akt ztráty vlastního místa v rodině a pozice jediného 
objektu rodičovské lásky, se tak stává silně traumatizujícím prožitkem. 
Osamělost malého chlapce ještě umocní scéna, která se odehraje 
v restauraci, kde s otcem obědvají. Majitel restaurantu se totiž jmenuje 
stejně jako vypravěč a chlapce k smrti děsí představa jejich "totožnosti": 
,,Al rato se acercó el seiior en mangas de camisa y mi padre le preguntó si era el dueiio; 
entonces je dijo que yo me llamaba como él y los dos se neron. Pero yo tenía angustia. 
(. .. J Yo había perdido la segundad de mí mismo;yo podna ser aquel hombre o quién 
sabe quién. '~22 Tento pocit v něm probouzí i podvědomou hrůzu z 
"druhého", který vždy uzurpuje cizí prostředí: "Pensaba que un día podía 
presentarse en casa - mientras yo estaba de vacaciones - otro que fuera igual a mi 
Aunque él tuviera distinto nombre, podía callarse la boca y estar allí como si fuera yo. " 
(200 lIlI) Když konečně dojedou na určený statek, kde má vypravěč strávit 

322 Hemández, F.: "Dna maiíana de viento, Ultimas invenciones, 199-200jIII 
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ozdravný pobyt, jeho setkání a seznámení s obyvateli statku je pro něj 
stejně traumatické jako představa vlastní zdvojenosti. Svět, který čtenář 
nahlíží očima chlapce, je svět zcela odlišný, cizí, neznámý a nebezpečný. 
Vládnou mu nepoznané vášně a násilí, odrážející se v krutosti a agresivitě 
chování dětí, které přivítají vypravěče vyzývavým útokem: "entro un chiquilín 
que había estado desensillando el charret del padre; pareda menor que yo y me dio 
ve1l!iienza cuando se acercó a mí y me dijo despacito: -iSabés pelear? Yo no dije nada. 
Nos dejaron a jugar a un jardin que había dentra de la casa y apenas llegamos él se puso 
en posición de box con los punos cerrados. Btonces yo le dije: -Si me pegás te dqy una 
patada. Él se acercó;yo le tiré un puntapié; él se retim para atrás, c'!Jó sentado cerca de 
una ensaladera llena de agua. U(202/III) Do atmosféry "přirozené" a kruté 
soupeřivosti dětí zapadá studivá lhostejnost a necitlivost dospělých vůči 
pocitům dítěte, které dětskou bytost deformují a staví v jejím nitru základ 
jejich budoucí bezcitnosti a krutosti. 

Podobně jsou vztahy mezi dětmi vykresleny i v povídce "La cara de 
Ana" (Anina tvář) ze stejnojmenného souboru. Povrchní dětská nevinnost, 
za níž se ukrývá krutost a lstivost, zde navíc dostává nádech zlomyslnosti 
jako inherentního rysu dětského světa. Ten je přípravou na vstup do světa 
dospělých, neméně krutého, do něhož tak dítě proniká z vlastního světa 
vybaveno a připraveno. 

10.2.2 Dospělý jako obět' krutého dítěte 

S velice krutým dítětem, jehož obětí se stává dospělý z jeho okolí, se 
čtenář setká v povídce "Voz en el teléfono" (Hlas v telefonu, F). Promluva 
má formu monologického vyprávění, určeného blíže neurčenému naratáři, 
jemuž vypravěč tyká a oslovuje ho se značnou důvěrností. Tomuto naratáři 
se pokouší vysvětlit, proč nechtěl přijít na dětskou oslavu a proč nechtěl 
naratáři před několika dny zapálit cigaretu. Potřeba podání vysvětlení je 
iniciačním momentem retrospekce vypravěče, který se vrací do vlastního 
dětství, na vlastní dávnou oslavu narozenin. Ta zpočátku vypadá jako 
nevinné shromáždění malých dětí, ale velmi brzy se ukáže, že vztahy dětí 
jsou určovány téměř ďábelskou soupeřivostí a potměšilostí: "Sobre el piano 
enfundado alguien había colocado los regalos que los amigos me habian traido. iPobre 
piano? jPor qué no deds, más bien, jpobre Fernando! Adverti que faltaban algunos 
regalos, pues yo atentamenete los habia contado y examinado en el moment o de recibirlos. 
Pensé que estarian en otra lugar de la casa y ahí empezó mi peregrinación por los 
cemdores que me llevaron al tacho de basura donde desenterré unas cajas de cartón y 
papeles de diario que triunfaimente llevé a la sala desmantelada. Descuvrí que algunos de 
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los ninos habían aprovechado de mi ausencia para apoderarse de nuevo de los regalos que 
me habían traído. '~23 

Ještě před spuštěním procesu vzpomínání na oslavu vypravěč 
retrospektivně představuje vlastní domácí prostředí, prostor rodiny a 
vztahů rodičů, v jehož obraze hraje důležitou roli "dvojmocná" fokalizace
prožitků dítěte spojeného s novým viděním dospělého. Dům, v němž 
vypravěč vyrůstal, naplňuje ve všech směrech model typického domu vyšší 
vrstvy s množstvím ložnic, dvěmi obrovskými salóny se štukovanými 
stropy, se dvěmi vchody, několika koupelnami, místností na prádlo a jeho 
žehlení a hordou služebnictva, které se dělilo na dva tábory. Každý z táborů 
měl svého "boha" a jeho uctívání řídilo jejich jednání. Dětským pohledem 
vypravěče jsou odhalovány a skrytě valorizovány všechny podoby 
vzájemných vztahů, jejichž negativní obraz je podporováni i prostorovými 
obrazy bez intimity a osobitosti jako synonym citové prázdnoty: "Siempre 
había nos entre los siroientes. Se habían dívidído en dos bandos: los partidarios de mi 
madre y los partidarios de Nícolás Simonetti. /Quién era? Nicolás Simonetti era el 
cocinero: yo 10 queria con 10cura.( ... J Debido a los partidarios de mi madre, que eran 
infatigables, la comída nunca estaba lista, ni rica, ní a punto. S iepre había una mano 
que intercalaba los platos, que los df/aba en.friar, que agregaba talco a los tallarines, que 
espolvoreaba los huevos con ceniza. Todo esto culminó con fa aparición de un pelo 
larguísimo en un budín de arroz. u Inkriminovaný vlas je nakonec příčinou toho, 
že matka kuchaře Simonettiho vyhodí z domu. 

Postava kuchaře má pro následující vývoj klíčový význam. On totiž 
probudil ve vypravěči žhavý zájem o sirky a hrátky s nimi. A zatímco matka 
malého chlapce neustále kontrolovala, zda si se sirkami nehraje, kuchař si 
spolu s chlapcem naopak se sirkami hrál rád - on je škrtal a vypravěč 
sfoukával plamínky. Postava kuchaře ztělesňovala pro vypravěče 

zástupného spiklence a důvěrníka, které vypravěč nenašel v rodičích. 
Nucený odchod Simonettiho je proto pro chlapce skrytým impulsem, který 
ho vytrhává z pasivního neutrálního postoje pozorovatele a iniciuje jeho 
nenávistné a destruktivní tažení. 

Při oslavě narozenin se protagonisté od sebe "přirozeně" oddělí: 

skupina dětí a skupina jejich matek, které se zavřou v jednom z pokojů a 
baví se tam. Zvědavému vypravěči, kterého přitahuje "zakázaný" svět 

dospělých, se podaří proklouznout do pokoje k matkám a schovaný za 
křeslem naslouchá jejich rozhovoru. Skrytý ironický pohled, který pozorně 
sleduje zábavu příslušnic vyšší třídy, maluje téměř groteskní obraz ženského 
světa a jeho povrchnosti, hlouposti a mělkosti. Chlapec je nakonec 
uprostřed rozprouděné zábavy odhalen a jeho matka ho odvede z pokoje 
ven s tím, aby se věnoval vlastním hostům. Okamžik vypovězení 

z neznámé a v mnoha ohledech atraktivní "zahrady rozkoší", kterou svět 
matek představuje pro vypravěče, je vlastně inverzí fantastického toposu 
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prahu a zákazu. Jejich zpracovaru Je zde mírně modifikováno: chlapec 
překročil práh zakázaného prostoru, ale z tohoto prostoru za prahem byl 
následně vykázán. Překročení prahu jako spínače fantastických jevů je 
druhořadé ve vztahu k pomstě za vyhnání z prostoru za prahem. Vyhnání 
ze světa matek neaktivuje ve vypravěči typicky dětský vzdor a vztek, 
protože ocampovské děti nejsou obyčejnými dětmi. Vzdorovitost dostává 
podobu krvežíznivé pomstychtivosti, která eskaluje v hrůzném skutku 
uzavírajícím celý phběh. Jakmile chlapec zůstane sám, sled událostí začíná 
nabírat na kruté osudovosti. Vypravěč se vrátí do sálu za dětmi, ale přináší 
s sebou krabičku zápalek, kterou nalezl v pokoji matek. Jednoho z malých 
ďáblíků napadne podpálit křeslo, kde sedí jeho chůva, ale vypravěč 
protestuje slovy, jejichž dvojznačnost vyvolává mrazení: ,,No teníamos que 
desperdidar los fósforos en nineras. Bsos fósforos Itgosos estaban destinados para fa salita 
íntima donde /os había encontrado. Bran los fósforos de nuestras madres. " (275) Děti 
se po špičkách přiblíží ke dveřím, kde sněmují jejich matky, a zvenčí je 
zamknou. Přestože ženy brzy zjistí, že jsou zamčené, berou vše jako 
nevinný žert a libují si, že je alespoň nebudou děti obtěžovat. Zároveň 
s jejich slovy však vzplane oheň, jehož původce text nepojmenovává přímo. 
Čtenář se nikdy nedozví, zda oheň zapálil vypravěč nebo jiné z dětí, které 
připravily přede dveřmi spoustu papírů, novin a pár uhelných kostek na 
"táborák". Oheň se pomalu zmocňuje celého domu a všichni vevnitř, 
kromě dětí a jejich chův, uhoří. Vypravěč uzavírá hrůzný phběh lhostejným 
komentářem: "La última visión que tengo de mi madre es de su cara incunada hada 
abajo, apqyada sobre un balustre del balcón. " A vzápětí následuje ještě následuje 
ďábelsky výsměšné doplnění, že onen kus nábytku, ten skvělý sekretář, za 
který nabízeli vypravěčově matce hromady peněz, zkázu přežil: ,,BI mueble 
chino se salvó del incendio, felizmente. Algunas .ftguritas se estropearon: una de una 
senora que llevaba un nino en brazos y que se asemejaba un poco a mi madre y a mí. " 
(276) 

Postup textem nazpět nebo proces druhého čtení vyjevuje některé 

důležité a zdánlivě náhodné momenty, které nepřímo naznačují temnou 
souvislost s "jiným": sama poslední věta je ambivalentním znakem 
spojitosti smrti matky a spálenou ftgurkou drahocenného sekretáře, 

podivný a zneklidňující je i fakt, že onen sekretář, který stál u dveří pokoje, 
v němž uhořely matky dětí, se zachránil. Neznámá informace o tom, jak se 
dostal z hořícího domu ven nebo neshořel uvnitř domu je zásadním bílým 
místem, které svým nekonkretizovatelným významem vyvolává podivný 
pocit ne-náhodnosti. Stejně podezřelou (ne)náhodou se jeví i to, že portýr, 
který měl na starosti pořádek a bezpečnost v domě, právě s kýmsi 
rozmlouval na rohu ulice a nemohl proto použít hasicí přístroj a zabránit 
tak nejhoršímu. Také příčiny dětské revolty jsou zamlžené a nechávají 
široký prostor pro úvahy, zda to byla pomsta za Simonettiho, nebo za to, že 
ho matka vyhostila ze své společnosti, nebo snad šlo o hromadnou pomstu 
dětí na svých matkách, bezdůvodnou, opodstatněnou jen iracionální 
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nenávistí. Do bílého místa se skrývá i infonnace o tom, kdo vlastně 
podpálil dům a proč si dal vypravěč klíč od pokoje matek do kapsy. Udělal 
to záměrně, nebo jen zvláštní náhodou a bez záměru? Prostor textu a 
proces vypovídání jsou plné škvír a míst nedourčenosti, které jsou 
v podstatě do konce nenaplnitelné a i částečná konkretizace významu 
vyvolává jen další a další otázky. 

Vypravěč phběhu je navíc silně nedůvěryhodný hlas: podává zkreslené 
a neúplné infonnace, vyvolává úzkost a zmatení nad ne-lidskou krutostí, 
kterého je dítě schopno v kontrastu s přirozeností a lhostejností, s jakou 
phběh vypráví: ,,Naturalmente, las senoras se asomaron a Ia ventana, pero 
estábamos tan interesados en el incendio que apenas las vimos. " (276, 
zvýraznění je moje) Obraz dítěte jako ze své podstaty démonického 
stvoření dotvářejí i komentáře chův: "Cada uno cuando está solo es un diablo, 
pero acompanado se te vuelve un Nino Dios. " (275) 

Závratné míry dosahuje dětská krutost v povídce "EI vendedor de las 
estatuas" (prodavač soch, VO). Vypravěčem je dospělý, ale dětsky 

zranitelný a bezmocný prodavač náhrobních, zahradních i jiných soch, 
jehož setkání se sedmiletým Tirsem se mu stane osudným. Tirsův původ je 
zvláštně temný, téměř démonický: ,,No había adónde acudir para librarse de éL 
Debía de tener una madre anónima, un padre aterrorizado que nadie se afrevía a 
interpelar. '~24 Za snadný cíl svých zlomyslných útoků si Tirso vybral právě 
prodavače: pronásleduje ho při jídle systematickým kopáním do jeho židle, 
se železnou pravidelnosti se objevuje v prodavačově obchůdku - jezdí na 
sádrových lvech jako na koni a pastelkami píše na sochy své jméno, v noci 
se baví tím, že mlčenlivě otevírá a zase zavírá dveře vypravěčova pokoje. 
Prodavač krok za krokem s hrůzou ustupuje z vlastního teritoria, z něhož je 
nelítostně a neodvolatelně vytlačován: "Tirso lo desalqjaba, le robaba su 
tranquilidad, 10 asesinaba subteTTáneamente, y Tirso era incomnovible e independiente 
como 10 son raras veces los grandes criminales. "(59) Nakonec vypravěče napadne, 
že by se před Tirsem mohl na noc schovat do velké skříně na chodbě. 
Několikrát se mu to podaří, aniž ho Tirso objeví, ale jedné noci zaslechne 
uvnitř ve skříni, jak někdo dvakrát otočil klíčem v zámku a ve skříni ho 
uvěznil: "Quedaba poco aire respirable, quiZás alcanzaria para unas horas de 
vida;(. .. J Un ángel de cementerio estaba cerca de él y le indicaba el camino al delo. 
Uevaba un nombre grabado sobre Ia fonte. T uvo miedo: sacó el panuelo y bordó 
lat;gamente el nombre en Ia obscuridad del armario donde se acababan las últimas gotas 
de aire y de luZ que todavía le permitían vivir. u (60) Scéna s náhrobním andělem 
který má na čele napsáno Tirsovo jméno a který jasně ukazuje příští 
prodavačův osud, je groteskní i hrůzná zároveň, ale na první pohled se 
zdánlivě nevymyká možnému činu výjimečně krutého dítěte. Ale podtext 
phběhu a jeho detaily nenápadně "poukazují" na abnonnální charakter 
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prodavačovy "křížové cesty". Prvním neobvyklým jevem je prodavačova 
nepochopitelná bezmoc, absence obrany, osudová a ne-normální 
bezbrannost a pasivita. Prodavač se vůbec nepokusí zamknout dveře 
pokoje, aby ho Tirso v noci nemohl strašit jejich otevíráním, ani neudělá nic 
pro to, aby mu zabránil ve vstupu do obchodu, ani ho fyzicky nenapadne. 
Ochromení prodavače, který neodvratně postupuje vpřed vlastnímu konci, 
vyvolává nepříjemný pocit neodvolatelnosti a určenosti, daných "jiným", 
v tomto phběhu zastoupeným krutým dítětem Tirsem. 

S citovou sirobou a všeovládající krutostí vztahů a postav harmonují i 
prostorové obrazy, které evokují "dlouhou" cestu od jedné lidské bytosti ke 
druhé: "Para Ilegar hasta eI comedor, había que atravesar hileras de puertas que daban 
sobre un corredor estrechísimo y lno, con paredes reCllbiertas de algunas plantos verdes 
que encuadraban Ia puerta del eXCIIsado. u (S8/I) 

10.2.3 DItě jako nástroj krutosti 

Dětská postava, která se stává nástrojem pomsty dospělého, se objevuje 
například v povídce "La boda" (Svatba, F) Silviny Ocampové. Hned na 
počátku vypravěčka, malá dívka jménem Gabriela, sděluje dvě důležité 
informace: jednak se chlubí čtenáři svým přátelstvím s o mnoho let starší 
Robertou a vyjadřuje podiv na tím, že jí, malé a bezvýznamné, věnuje 
pozornost dívka Robertina věku; čtenář se dozvídá i to, že Roberta má nad 
Gabrielou zvláštní moc, což na první pohled není ničím neobvyklým u 
přátelství starší a mladší dívky, která se chce té první zavděčit: "Es mistenoso 
el dominio que Roberta ejercía sobre mí: ella decía que yo adivinaba sus pensamientos, 
sus deseos. '~25 Roberta s sebou bere Gabrielu do cukráren a hlavně do 
kadeřnictví, kde si malá hraje, zatímco Robertě upravují účes. Gabrielu má 
Roberta ráda, ale svou sestřenici Armindu k smrti nenávidí. Když se tudíž 
dozvídá, že se Arminda bude vdávat, ovládne jí dusivá závist, protože by 
byla ráda na jejím místě. Příprava svatby mezitím zaměstnává celou čtvrt', 
dokonce i Gabriela přiznává, že předsvatební atmosféra a všechno to 
běhání ji odvádějí od studijních povinností a zhoršil se jí i prospěch ve 
škole. Poslední večer před svatbou odpočívají Roberta a Gabriela v patiu, 
když tu náhle Gabriela zahlédne na zemi velkého pavouka: "U na enorme 
arafia se detuvo en Ia enredadera del patio: me pareció que nos miraba. u (263) 
Vypravěčka chce pavouka zabít, ale "něco" jí v tom brání. Nato Roberta 
prohlásí, že vidět pavouka večer znamená naději. Gabriela se rozhodne 
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schovat pavouka do krabičky, kterou jí s varováním podá Roberta: "Ten 
cuidado. S on ponzonosas. H (263) Krabičku s pavoukem si Gabriela schová do 
kapsy. Ve svatební den jdou obě do kadeřnictví. Roberta usedá pod sušák a 
malá Gabriela si hraje s nevěstinou parukou-drdolem, který kadeřník 

vytvořil ze starého ustřiženého Armindina copu. Jsou v celém kadeřnictví 
samy, dokonce i majitel na chvíli někam odběhl. Při hře s drdolem Gabrielu 
v žertu napadne, že by mohla dát pavouka dovnitř: "Se me antqjó que Roberta 
me miraba, pero era tan distraída que veía sólo el vado, mirando jijamente a a/guien. -
Pongo la arana dentro? -Je grité. AI ruido del secador eléctrico seguramente no 
dejaba olr mi voz. No me respondió, pero inclinó la cabeza como si asintiera. H 

(264, mé zvýrazněm) Gabriela tedy rychle obrátí obsah krabičky, kterou 
měla překvapivě s sebou v kadeřnictví, do drdolu tak, aby ji nikdo neviděl. 

Sled událostí dává do této chvíle vzniknout dojmu, že se pavouk ocd 
v paruce výhradně zásluhou vypravěčky. Ale sotva vyjdou z kadeřnictví, 
Roberta bolestivě zkroutí Gabriele ruku a varuje ji: "Todo esto será un secreto 
entre nosotras -dijo Roberta. H(264) Během obřadu v kostele zničehonic nevěsta 
padá k zemi jako podťatá. Přtbuzní ji donesou domů a ve svatebních šatech 
i s drdolem ji uloží rovnou do rakve. Malá Gabriela si vyčítá, že způsobila 
její smrt, ale když se přizná, že "zabila Armindu pavoukem", nikdo 
z dospělých jí nevěří. Povídka je zakončena lakonickým dovětkem 

vypravěčky, zdánlivě nekoherentním: "Roberta me tomó antipatía, creo que le 
inspiré repulsión y jamás volvió a salir conmigo. H (265) 

Arminda je mrtvá, ale mezi nepřiléhajícími významy a v nedořečených a 
nevyslovených větách se rodí otázka, zda její smrt vůbec způsobil pavouk 
(nikdo se o slovech Gabriely nepřesvědčí) a kdo byl iniciátorem myšlenky 
dát pavouka do paruky a kdo nese za Armindinu smrt odpovědnost. 
Zpětně dostávají nový význam mnohá "nenápadná" prohlášení roztroušená 
v průběhu promluvy: zvláštní moc, kterou měla Roberta nad vypravěčkou, 
implikuje Robertinu schopnost manipulovat Gabrielou. Roberta Armindě 
sňatek nepřála, a proto ke kruté pomstě mohla využít malou Gabrielu, která 
se stává strůjcem smrti. Způsob, jakým Roberta věděla-nevěděla o 
pavoukovi a varovala Gabrielu před vyzrazením nepřímo ukazuje na 
Robertu a skrytě ji označuje za pravého viníka Armindiny smrti. Další 
"nenápadnou" větičkou je Robertina neobvyklá znalost pavouků a 
hodnocení jejich chování - "Las aranas son como las personas: pican para 
defenderse. Si no les haces dano, no te harán a ti. H (264) -, které naznčačují vztah 
analogie mezi pavoukem a Robertou, "zraněnou" a "ohroženou" 
Armindinou svatbou; v neposlední řadě i Robertina pozdější nechuť ke 
Gabriele Oe přece jediným svědkem Robertina zločinu) je významotvorná. 
Gabriela ovšem také není příliš důvěryhodným a nevinným vypravěčem. 
Roberta, s hlavou pod helmou sušáku a s pohledem upřeným do prázdna, 
neviděla a neslyšela a její souhlas je hypotetický a spiklenectví domnělé. Ale 
proč Gabriela potřebuje alibi pro skutek, který by jinak mohl vypadat jako 
obyčejná dětská rošťárna? Do centra pozornosti se nedbale vtírá i 
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zneklidňující úvaha, proč s sebou přinesla krabičku do kadeřnictví. Nové, 
děsivé souvislosti nepozorovaně odkrývá i Gabrielina typicky "dětská" 
větička, jíž dívenka napodobuje mluvu dospělých: když ji Roberta nabádá 
k mlčenlivosti, odpoví: "S eré una tumba. u (264) Doslovným chápáním 
významu a převrácením jeho hodnot se diskurs osmysluje nečekanými 
konotacemi. Jednoznačné a úplné dourčení bílých míst text nenabízí a je 
tedy jen na vnímateli, jak jednotlivá vlákna obrazu doplní a spojí a jaký 
význam jim dosadí. 

Hrůzně působí povídka "La oración" (Modlitba, F) Silviny Ocampové, 
v níž je dítě opět vykonavatelem kruté vůle dospělého. Vypravěčem pnběhu 
je mladá žena a naratářem je Bůh; vyprávění má vlastně podobu 
monologické "zpovědi" Bohu a obhajoby před tím, kdo už všechno dávno 
ví. Z rychle uhánějícího, ocampovsky "chrleného" monologu se čtenář 

dozvídá, že do manželství "vstoupila jako do lékařské ordinace, vedena za 
ruku rodiči", že k muži cítí nechuť a nenávidí vše, co jejího muže těší. 

Jejich manželská intimita a vřelost nachází nejpřiléhavější obrazné vyjádření 
v mužově komentáři "Qué lría estás . .. como de mármoL '~26 i v obrazu prostředí, 
v němž je nucena žít: v tmavé ulici plné bláta, která symbolicky odpovídá 
"temnotě" jejího života. Z monologu se čtenář dozvídá i o hříchu 
cizoložství, který žena spáchala, a nakonec i to, jak zachránila malého 
chlapce před davem, který ho chtěl lynčovat, protože utopil ve stoce svého 
spolužáka. Podivné je to, že vypravěčka, která je přímým svědkem scény, 
kdy Claudio svého spolužáka zabíjí, fascinována a perverzně přitahována 
krutým vy jevem se jen dívá a nijak nezasáhne:" Yo miraba fa escena, como en 
el cinematógrafo, sin pensar que hubiera podido interoenir. U(285, mé 
zvýrazněru) 

Onen malý dareba Claudio se zdá být prosycen špatností až do 
poslední kapky krve. Je drzý, surový, vzpurný a nebezpečný. Přestože žena 
nachází zřejmé důkazy Caludiova krutého jednání k jejímu psovi, kterého se 
pokusil otrávit, a přestože si její muž stěžuje, že káva má poslední dobou 
divnou chuť a že se mu po vypití motá hlava, žena odmítá učinit 

bezpečností opatření a zamknout před Claudiem domácí lékárničku, 

obsahující jedy a nebezpečné léky. Na námitky svého okolí odpovídá, že 
chce Claudiovi ukázat, že mu důvěřuje, a také chce, aby se Claudio naučil 
ovládat své zločinné úmysly. Vypravěččin tón je bezelstný, její dobrota 
(ukryla malého zločince před ostatními a riskuje tím ona i její rodina), 
důvěřivost a víra v dobro (zcela v souladu s makarenkovskými teoriemi 
nezamkne lékárničku a dokonce Claudiovi vysvětlí, které lahvičky obsahují 
jed) i její pokora a zbožnost jsou překovávající. Ubrání Claudia i před 
výtkami a hrozbami vlastního muže: ,Ni marido me d!jo: -Si este monstmo no se 
va pronto de fa casa, vqy a morir.- -,Qué impaciente.L le contesté-. Estqy haciendo una 
obra de caridad. Tendrías que reconocerlo. U(286) Ale celá promluva je v jádru 
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ambivalentní: není ve skrytu její modlitby a veškerého jejího konání vlastní, 
vykalkulovaný a do posledního strašného detailu promyšlený plán? Třebaže 
se žena modlí a prosí o to, aby její pokora a zbožnost byly jednou 
odměněny, ve skutečnosti se však modlí za to, aby Claudio jejího muže 
zabil a osvobodil ji. Claudio se stává nástrojem její vůle, její smrtící zbraní, 
který po vykonání svého poslání bude obviněn, bude lynčován, a ona, oběť 
své dobroty, zůstane neposkvrněna a bude jinými litována, neboť ona přece 
chtěla jen dobré. Zrůdnost celého ženina jednání se odhaluje před očima 
pozorného čtenáře. Podezření a dvojznačnost do textu zasévá jednak pocit 
štěstí, který žena pociťuje z přítomnosti Claudia ve svém domě: "Claudio 
Herrera tiene ocho aiios. No se puede saber hasta qué punto será consciente del crimen 
que ha cometido. 1...0 protf!Jo como una madre. No me explico bien por qué motivo me 
siento tan folii; " (285), a také vědoucí tušení toho, co se přihodilo v domě. 
Strach z katastrofy by sice bylo možné vysvětlit racionálně (chlapec to chtěl 
udělat a měl příležitost i motivaci), ale v jedné chvíli se vypravěčka s dítětem 
ztotožňuje a obohacuje hru významů a indicií o nové: "Es ellugar [Ia iglesia] 
ideal para que se esconda un niiio. i Y acaso no me parezco yo a un niiio, en estos 
momentos?" (287) Oddělení jedné mysli a jedné vůle ve dvou tělech se ruší a 
ta splývá v jedno, v němž už nezáleží na tom, že žena je soudcem a dítě 
katem, ovládaným její vůli. 

K podobnému účelu využijí dospělí malého synka Ángela Artura 
k vraždě svého krutého a nelítostného otce Labuela v povídce "EI vástago" 
(potomek, F) Ocampové. Systematicky cvičí děcko hrát si s atrapou 
revolveru, učí ho mířit a žertem "střílet" na dědečka. A pak, jednoho dne 
vymění atrapu za skutečný revolver. Ale malý "démon", který už od 
kolébky nese rysy svého krutého děda, se temnou smyčkou stává jeho 
nástupcem a jeho pohled, pod nímž musí žít, jako pistole míří na ostatní a 
určuje jejich nelítostný a neměnný osud: ,,Ahora, Angel Arturo tomó posesión de 
esta casa y nuesfra venganza tal vez no sea sino venganza de Labuelo. Nunca pude vivir 
con Leticia como marido y mtder. Angel Arturo con su enorme cabeza pegada a Ia 
puerta cance4 asútió, victorioso, a nuesfras desventuras y al fin de nuesfro amor. Por eso 
y desde entonces 10 llamamos Labuelo. '~27 

327 Ocampo, S.: "El vástago", Lafuriay otros cuentos, 185/1 
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10.2.4 Dítě jako oběť krutosti dospělého 

Mistrovsky je vyobrazen svět dospělých a dětí v povídce "EI cielo de 
claraboyas" (Zamřížované nebe, VO) Silviny Ocampové. Jednotlivé 
postavy jsou v tomto případě zastoupeny metonymicky - částmi těla 
(hlavně nohama), hlasem, pláčem, stínem těla, zvukem kroků. Přestože jde 
o velmi krátkou povídku, Silvině se nepřímým způsobem výtečně podařilo 
vyjádřit veškerou hrůzu a pokřivenost vztahů, krutost i osudovost 
společného života dětí a dospělých. Dějová linka je velice prostá. 
Vypravěčem je neznámý a neidentifikovaný hlas, který se zdola (I) dívá 
skrze mléčné sklo vitráže na stíny událostí i bytostí v horním bytě. Jeho 
obyvatelé jsou ,Jamilia de pies aureolados como santos. ( ... ) Había dos pies 
chiquitos, y lres pares de pies grandes, dos con tacos altos y ftnos de pasos cortos. '~28 
Jednou večer se byt nahoře vyprázdní, zůstane jen "Ilanto pequeno de una chica 
(a quien acababan de darle un beso para que se durmiera, que no quería dormirse), y la 
sombra de una pol/era di.ifrazada de na, como un diablo negro con los pies embotinados 
de institutrizperversa. Una voZ de cejas Jruncidas y de pelo de alambre que gritaba 
"jCelestina, Celestina!'~ haciendo de aquel nombre un svismo m'!Y oscuro. H (11/l) 
Dětský výskot a běhání titěrných nožek neutichá, naopak, je stále 
rozjívenější. Ale nenávist druhých nohou pronásleduje smějící se 
načechraný obláček noční košilky: "Se qyeron pasos endemoniados de botines m'!Y 
negros, atados con cordones que al desatarse provocaron accesos mortales de rabia. La 
Jakla con alas de demonio volvió a revolotear sobre /os vidrios. ( ... ) Y de nuevo surgió 
una risa de pelo suelto, y la voZ negra gritó, haciendo un pozo oscuro sobre el suelo: " V qy 
a matarte'~ Y como un trueno que rompe un vidrio, se qyó eI ruido de jarTa de loza que 
se cae a! suelo. " (12) Ticho, které zavládne, ticho, které se šíří jako křičící, 
běsnící mrak, doplňuje erbenovská kaluž krve na skle vitráže a náhle jasně a 
jakoby shora viděný, hrůzostrašný obraz rozbité dětské hlavičky. Tiché 
stíny bytostí přicházejí na místo hrůzy, aby jako chór andělů obklopily 
mrtvolu děcka: "todos /os pies que entraron se transformaron en rodillas. "(12) 

U žitím metonymie, hry světel a stínu, černých a svědých odstínů 
v kombinaci s hrůzostrašnými prvky vzniká nádherný suuealistický obraz, 
který zesiluje fantastičnost atmosféry a neskutečnost reality viděné, 

obohacené o nové aspekty, které se vyjevují její fragmentací a deformací. 
Nebe a peklo splývají v jedno, krutost se mísí se soucitem, stíny se 
skutečností, realita s fikcí. 

Podobné krutosti a agresi ze strany dospělého je dítě vystaveno 
v povídce "EI retrato mal hecho" (Nepovedená fotografie, VO) téže 
autorky. V prostoru bez citu a lásky, v prostoru, kde lhostejnost je normou 
a fonnou výchovy dětí, se na dvou rozdílných osudech ženských postav 
rozehrává přtběh bohaté dámy Eponiny, matky, která nenávidí vlastní děti 

328 Ocampo, S.: "El cielo de claraboyas", Viaje olvidado, 11/1 
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jako zloděje svého mládí a krásy, a její služebné Any, která se stala onou 
sukní a krkem, po nichž se všechny děti dámy šplhaly vzhůru, a pažemi, 
které se staly jejich kolébkou. Dva zpočátku paralelně se ubírající osudy ale 
dramaticky směřují do jednoho bodu, do vzájemného splynutí, když jedna 
vykoná nevyřčenou touhu druhé: v tomto okamžiku se pohyb pnběhu 
zastavuje, prostor domu utichá, všechny obvyklé činnosti selhávají. Je 
chvíle, kdy by se rodina měla sesednout k obědu, ale nikdo nepodává jídlo 
na stůl. Služebná Ana není k nalezení. Po prohledání domu už zbývá jediné 
místo, kde by Ana mohla být - půda. Eponina stoupá po schodech vzhůru, 
otevírá dveře a jejím očím se naskýtá podivně statický obraz, 
časoprostorová výduť, v němž jako by Ana navždy ustrnula: ,,.Ana estaba con 
Ia cintura suelta de náufraga, sentada sobre el baú4· su delanta4 siempre limpio, ahora 
estaba manchado de sangre. Eponina Je tomó Ia mano, Ia Jevantó. Ana, indicando el 
baú4 contestó al silencio: "Lo he matado'~ Eponina abrió baúl y do a su hijo muerto, al 
que más había ambicionado subir sobre sus faldas. (. .. J Eponina se abrazó largamente 
a Ana con un gesto inusitado de temura. '§29 

Ztvárnění a popis světa dámy z vyšších vrstev se realizuje pomocí 
metonymií, které ho redukují na přibývající vrásky, na přílišnou únavu 
z přílišného odpočinku a ze života, který připomíná nepovedenou fotografii 
a na stránky módních časopisů a parodující popisy barev a materiálů na 
černobílých fotografiích modelů. Jednotlivé fragmenty a zástupné předměty 
a prvky vytvářejí ve zvěcňujícím procesu groteskní a naprosto neskutečný 
obraz skutečnosti. Tento princip mechanizace a stereo typizace je využit i 
v promluvě. Obraz hrůzné scény je vyjádřen podobně věcně a s hodnotou 
zvěcnění jako popis modelů: ,,Nino de cuatro aHos vestido de raso de algodón color 
encamado. Esclavina cubierta de un plegado que figura como las ribeteadas con un enccge 
bianco. Las venas y los tallos son de color marron dorado, verde mirto o carmín. " (33/1) 

10.2.5 Krutost ve světě dospělých 

Krutost se nevyhýbá ani vzájemným vztahům mezi dospělými 

postavami. V povídce ,,La casa de los relojes" (Dům s hodinami, F) je 
vypravěčem a zároveň fokalizátorem dětský protagonista, což má v tomto 
případě význam nejen z hlediska využití "dětského" principu nahlížení 
reality, ale pohled dítěte, který z odstupu a "po svém" nahlíží svět 
dospělých, rovněž umocňuje jeho hrůznost a krutost.330 Vyprávění pnběhu 

329 Ocampo, S.: "El retrato mal hecho", Vic9c olvidado, 33/1 
330 Přtběh povídky se opírá o skutečné události. Přiznala to sama S. Ocampová: ,,La casa de los 
relojes" 10 tomé de la realidad, mel o contó una amiga médica. Claro, yo mventé el Chino que 
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má formu dopisu, který chlapec píše své učitelce jako slohové "cvičení", 
v němž jí charakteristickým "dětským" (tedy neuspořádaným) diskurzem 
líčí každodenní, malé i velké, prázdninové události: "I,Me pregunta qué hice en 
los últimos días de mis vacaciones?'~31 Tento banální začátek silně připomíná 
nucené a nudné vyprávění z prázdnin, jaké děti obvykle v prvních dnech 
nového školního roku píší. Druhý odstavec popisuje zcela nedůležité a 
spíše prostorové postřehy malého chlapce: ,,Le escribo mientras ronca Joaquina 
( ... j porque tiene carne crecida en Ia narii;( ... j Ia perrita Julia ( ... j Ilora cuando entra 
luZ de luna por Ia ventana. "(193) Tyto poněkud syrové události by v prvním 
momentě čtenář připsal určité dětské neobratnosti, ale celý úvod těmito 
"nenápadně" se tvářícími prvky konvenčrubo prostředí otevírá neznatelné 
škvírky, jimiž se do něho vsouvá lehký opar nedefinovatelného zneklidnění. 
Vrcholným prožitkem prázdnin je pro chlapce oslava se spoustou 
lampiónů, sendvičů a výborných nápojů, kromě čokolády, "která není, 
protože mlékaři stávkují a navíc nedělá tatínkovi dobře". Jedním 
z pozvaných je i plachý hrbatý hodinář Estanislao Romagán, který bydlí 
v malém domečku, jemuž malý vypravěč přezdívá "la casa de relojes" a 
který připomíná zmenšeninu hodin s kukačkou. Estanislao se na slavnost 
opravdu vyšňoří: "desenterró un traje que tenía guardado en un pequeno baú~ 
entre dos ponchos, una frazada y tres pares de zapatos que no eran de éL "(194, mé 
zvýrazněru') Děti, vypravěče a jeho malou sestru Joaquinitu, ale nejvíce 
zajímá Estanislaův hrb, který se rýsuje pod tmavým sakem. J oaquinita si na 
něj pro štěstí sáhne, protože podle pověry nosí hrb štěstí, a udělá typicky 
dětskou, nevinou hříčku, založenou na hře významů a jejich spojení: "Sos un 
suertudo, tenés Ia suerte encima. "(194/I) Malý vypravěč slovo "hrb" nezná a ve 
způsobu, jakým proniká do jeho encyklopedie jsou patrné některé 

mechanismy o něž se opírá "dětský" princip verbálního aspektu. 
Prostřednictvím diskurzu jsou, jako téměř ve všech ocampovských 

textech, v novém svěde a pod novým pohledem vyjevovány vztahy mezi 
dospělými, které náhle působí groteskně a téměř odpudivě. Pohled 
vypravěče se zaměřuje - s nevinností a naivitou (která se při druhém čtení 
mění na směs nevědomosti a krutého cynismu) - především na chování 
ostatních vůči nesmělému hodináři, který se stává terčem rádoby 
dobromyslných, ale ve skutečnosti krutých žertů, jež v podání dítěte 

dostávají ještě bizarnější a hrůznější podobu. Krutost začíná určovat dění 
uprostřed zábavy a bezstarostného veselí a Estanislao je hlavní hračkou: 
" .. . vestido y peinado Estanislao Romagán que se disculpó de lIevar un traje arrugado. 
Lo aplaudieron y Je dieron de beber. Le hicieron mil atenciones: Je ofrecieron los mejores 
sándwiches, los mejores a!fajores, las más ricas bebidas. U na muchacha, fa más bonita, 
creo, de Ia flesta, mTancó un flor de una enredadera y se Ia puso en el qjaL Puedo decir 
que era el rty de fa flesta y que se fue alegrando con cada copa que tomaba. " (195/I) 

escribía la carta. Unos borrachos habían llevado a un hombre que t:iene una joroba y se la 
plancharon." UIla, N.: Encuentros con Silvina Ocampo, cit. vyd., str. 72 
331 Ocampo, S.: ,,La casa de los relojes", La Juna y otros cuentos, 193/1 
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Vypravěč v dopise věrně popisuje vše, co kolem vidí, ale tomu, co se děje, 
vlastně nerozumí. Nepochopení a z něho plynoucí absence hodnocení 
vytvářejí charakteristický odstup, který má především funkci zesílení účinku 
zrůdnosti viděného. Všichni hosté si mocně přihýbají, včetně malého 
vypravěče, který se v dopise chlubí, že se mu podařilo vypít celkem tři malé 
sklenky kořalky. Pití alkoholu je jakýmsi iniciačním rituálem, se kterým je 
tradičně spojován vstup do "mužství": ,,Asi serás un hombre. "(194/I) 

Jedním ze zábavných nápadů bavící se společnosti je i žertovný návrh 
majitele čistírny a prádelny Gervasia, že Estanislaovi vyžehlí jeho zmačkaný 
oblek. Teď hned. Všichni, včetně malého vypravěče, se tedy za doprovodu 
hudby rozjařeně vydají do blízké prádelny. Hudebním doprovodem, 
veselostí a jistou pitoreskností jejich průvod silně připomíná karnevalové 
defilé masek s karnevalovým králem - Estanislaem - uprostřed. Venku se 
mezitím stmívá, jako by se připravovala vnější atmosféra závěrečného 
vyvrcholení, kulisy se mění - z rodinné oslavy se postavy přesouvají do 
tajemné a "neznámé" čistírny. První hmatatelnou známkou čehosi 

neobvyklého je šokující požadavek majitele prádelny: když si chce 
Estanislao oblek sundat, Gervasio to odmítne: ,,No -rcspondió Geroasio-, no se 
moleste. Se 10 plancharcmos puesto. -i Y Ia jiba? -intemJgó Estanislao, IÍmidamente. 
Era Ia primera vez que yo o/a esa palabra, pero por Ia conversación me enteré de 10 que 
significaba (ya ve que progrcso en mi vocabulario J. - También te Ia plancharemos -
respondió Geroasio, dándo/e una palmada sobrc el hombro." (196/I) Ostatní 
mezitím dokončují všemožné přípravy - někdo přináší mokré hadry, jiný 
žehličku, nějaké lahvičky s všelijakými chemickými látkami. To, co zpočátku 
vypadalo jako žert, se závratně rychle proměňuje v ďábelskou operaci: 
,,Aquello parccia una operación quirút;gica. " (196) Těsně před započetím žehlení 
začne vypravěč znenadání zvracet, což překvapí i jeho samého, protože 
jinak má totiž žaludek dobrý. Někdo z dospělých ho nakonec vyvede 
z prádelny ven na čerstvý vzduch. Estanislaa už vypravěč nezahlédne. Když 
se pár dní nato zeptá matky, co se stalo s Estanislaem, matka mu odpoví 
podivně vyhýbavě: "Se jue a otra parte'~ pero tenía los ojos colorados de haber 
1I0rado por Ia capeta macramé y el adomo y me hizo callar cuando hablé de Ia 
tintorena. " (196) 

Vypravěč zasazuje příběh do prostředí známého bezpečného světa, 

v němž se na první pohled nestalo nic nadpřirozeného, ale jeho chod skrytě 
určuje podivná shoda okolností a neznatelných náznaků a konotací, které 
od počátku tkají ve druhém plánu "jiný" phběh. Estanislao dokonale 
odpovídá prototypu postavy fantastického prostoru Silviny Ocampové - je 
to člověk poznačený a marginalizovaný jak svým fyzickým vzhledem (má 
hrb), tak svou společenskou pozicí - nepříliš majetný, plachý hodinář, který 
se chová vlídně až pokorně a přichází na oslavu ve svých nejlepších šatech, 
jež by ovšem nabubřelá společnost ostatních hostů na sebe vzala sotva do 
práce. Ale Estanislao má i záviděníhodnou vlastnost, která ho v kladném 
smyslu odlišuje od stereotypní společnosti jeho sousedů - Estanislao je 
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nadán čarovnou mocí času; žije ve světě hodinových strojků a magického 
plynutí času, doprovázeném tikátúm a zvoněním, které malého vypravěče 
okouzluje. Estanisalův domek připomíná svou neskutečnou povahou spíš 
dětskou hračku než skutečný dům a v přtběhu vystupuje jako jakýsi druh 
mise en alryme332; svůj oblek "exhumuje" ze společnosti několika cizích párů 
bot, které jsou bezpochyby po nějakém mrtvém. Nepřítomnost vypravěče 
v okamžiku klimaxu jako by v prvtúm pohybu dusí maximální napětí a 
brzdí dynamiku přtběhu, ale tato "nepřítomnost" a absence pojmenování je 
prostředkem, jak pojmenovat nepojmenovatelné a vypovědět 

nevypověditelné: čtenář si automaticky představí, jaké hrůzy hrbáči 
provádějí, třebaže sám vypravěč scénu, která je z morálního hlediska 
nemožná, jen povrchně načrtl prostřednictvím prostředí (zápach amoniaku, 
žehličky, kyseliny, závrať, zvracení, mdloba). Asociace žehlení 
a chirurgického výkonu spolu s vypravěčovým nevysvětlitelným nutkátúm 
ke zvracení doplňují hry skrytých náznaků. Chybějící sekvence, který měla 
uzavřít proces žehlení, vytváří mnohovýznamové bílé místo, vzbuzující 
strach a hrůzu mnohými nejasnými představami, jež proces opakovaného 
čtení a zpětného zvýznamňování vyvolává. Chybějící část i "nechápavá" 
promluva vypravěče "říkají" ještě něco navíc, co není vysloveno, ale co 
otevírá dveře imaginaci, aby čtenář sám toto bílé místo ne-viděného a ne
interpretovaného doplnil o vlastní přízraky. 

Interpretace Estanislaova zmizení je dvojznačná: vypravěč sice 
připouští, že už obhbeného hodináře neviděl, ale jeho zmizení 
neinterpretuje jako smrt. Důvodem může být jednak "neznalost" fenoménu 
smrti - dítě nepochopí, co to znamená umřít; koneckonců, matka dá 
vypravěči jen obvyklou odpověď dospělého stojící před problémem 
vysvětlit dítěti konečnost lidského života. :Kromě toho, smrt je tabu, je to 
téma, o kterém se nemluví. Vypravěč si tudíž všimne, že má maminka 
uplakané oči, ale pomyslí si, že plakala kvůli rozbité ozdobě. Dvojznačnost 
přtběhu posilují i maminčina slova "Odešel jinam", neboť v sobě skrývají 
přinejmenším dvě možné interpretace, třebaže první čtení se zdá nabízet 
jen jedinou. Nevědomost vypravěče, který nechápe, co se událo, zvětšují 
čtenářovu úzkost. Na závěr přtběhu se snáší závoj nevinnosti, již doplňuje i 
zpětně významně obohacená větička: "La ftesta Jue divina. "(194 II) Vrcholný 
moment zůstal skryt v pozadí a vše vypadá, jako by se skoro nic nestalo, ale 
pod povrchem ... 

332 Cf. Hadrová, D., op. cit., str. 751; domeček je zde polysémantickým motivem: Estanislaův 
dům je jako zakletý zámek, mlčenlivý a uzavřený, konotující uzavřenost phběhu, který se 
neotevírá, končí bez závěru, jenž by význam otevřel; domeček může symbolizovat i 
"uzavřenost" Estanislaa: nepatří do společnosti, která se mu směje, a proto se do "domečku 
vrací" (umírá); podobu domečku má i hrobka. 
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11. Prostředky fantasfÍčna 

11.1 Věc 

Věc jako prostředek nebo nástroj fantastična má velmi dlouhou tradici 
a trvání jeho užívání je téměř tak dlouhé jako trvání fantastické literatury 
samé. Magická nebo zázračná věc v pohádkách a legendách přicházela od 
vyšší moci (ať už tou mocí bylo cokoli, ale byla ne-lidská) a vybavila jejich 
uživatele nadpřirozenými schopnostmi nebo za ně vykonávala nesplnitelné 
úkoly. Jejich různorodost byla velká - mohl to být létací koberec, 
sedmimílové boty, živá a mrtvá voda, hrníček na kaši nebo tři oříšky -, ale 
jedno měly tyto předměty společné - pokaždé to byla věc, která přišla 
z jiného světa a obvykle se do něho pokaždé vrátila. 

"Fetišismus" věcí, který je charakteristický pro moderní civilizaci, se 
promíd i do nástrojů a prostředků tradičního konceptu fantastična, kde měl 
předmět podobné vlastnosti jako v zázračném principu pohádek, tj. velmi 
často pocházel "odjinud" (třebaže podstata tohoto "jiného světa" se od 
pohádkového zcela odlišovala) nebo svou podstatou spojení s "jiným" 
skrytě naznačoval (klíč, oprátka, nůž, tajemná kniha, obraz, dopis od 
neznámého pisatele apod.). Základním znakem fantastického předmětu 
bylo to, že předmět byl obvykle jediným významným a tedy 
významotvomým předmětem přiběhu, což ho samo o sobě předurčovalo 
ke zvláštní misi ve známém každodenním světě, jehož zákonitosti se zdály 
stabilní a neotřesitelné. 

Fantastický literární prostor Hemándeze a Ocampové je naproti tomu 
předměty přeplněn, ale nejde o předměty, které jsou pouhým atributem 
postavy, již determinují a přibližují očím čtenáře. Mají hodnotu samy o 
sobě, svou autonomii.333 Věci mnohdy přebírají dominantní postavení 
v přiběhu a jsou stejně důležitou, ne-li důležitější postavou povídek. 
V některých textech dokonce vytvářejí uvnitř promluvy buď dramatickou, 
nebo lyricko-poetickou minizápletku, která zpomaluje děj a dodává mu 
odstíny, které ještě posilují fantastickou atmosféru přiběhu: ,,BI teatro donde 
yo daba los conciertos también tenía poca gente y 10 había invadido el silencio: yo 10 veía 
agrandarse en la gran tapa negra del piano. AI silencio Ie gustaba escuchar fa música; 
oía hasta Ia última resonanci y después se quedaba pensando en 10 que había escuchado. 
S us opiniones tardaban. Pero cuando el silencio ya era de confianza, interoenía en Ia 
música: pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba IIenos 
de intenciones. '~34 

333 J.P. Díaz, op. cit., pojednává o věcech ve spojitostí s dvojníkem a fragmentaci jedince, 
přičemž je spojuje s Marxovým konceptem "odcizení" a Hegelovou teorií "conciencia 
desdichada" . 
334 Hemández, F.: "El Balcón", Nadie encendía las lámparas, 59/II; A. M. Barrenechea (1978:171) 
mluví o tomto jevu jako o mikro-příběhu, který však nemá charakter "funkce". 
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"Los jardines y las casas adquirian aspectos de mudanza, había invisibles baúles 
jlotando en el aire y presencias de forros blancos empezaban ya a nacer sobre los muebles 
oscuros de los cuartos. Hm 

Předměty, které zabydlují svět pnběhů a tvoří věcný inventář, jsou věci
součásti známého všednodenního světa. Obyčejné věci, které pod banálním 
zevnějškem skrývají zneklidňující, tajemnou, strašnou povahu, jsou esencí 
fantastické povídky a umocňují oscilaci mezi nesmiřitelnými rovinami 
skutečnosti: "S ospecho que su conformidad no era un signo de indiferencia y que 
presentía, con cierto malestar, que los oi?Jctos Ia despojarian un día de algo m~ precioso 
de su juventud. Le agradaban tal vez más a ella que a las personas que lloraban al 
perderlos. (~36 Pak stačí drobná změna intenzity či okamžikovosti světla, 

protnutí okolností prostorových nebo časových nebo proměna rozpoložení 
pozorovatele, a on náhle zbystří: obyčejný předmět nečekaně nabývá před 
jeho očima magický rozměr, nabízí jiný způsob vnímání a odhaluje svou 
skutečnou tvář. 

Pod novým pohledem věci ožívají a stávají se představiteli skryté reality. 
Každá věc jako by byla pozoruhodným protnutím neznámých a 
nepochopitelných pravidel a fyzikálních zákonitostí a jejich tvar jako by byl 
analogií jiného, neznámého předmětu. Předměty vytvářejí vlastní 
mikrokosmos, prostor živoucích bytostí, mezi nimiž vzniká přátelství, 

spiklenectví, řevnivost, závislost i nadvláda. Věci spolu komunikují, dávají si 
znamení: "Colocado a través de las teclas había un largo lápiZ rojo. Cuando Celina 10 
tomaba para apuntar en el libro de música, los números que co"espondían a los dedos, el 
lápiZ estaba deseando que 10 dejaran escribir. Como Celina no le soltaba, él se movía 
ansioso enfre los dedos que 10 sujetaban, y con su % único y puntiagudo miraba indeciso 
y oscilante de un lado para otro. Cuando 10 dejaban acercarse al pape4 Ia punta pareda 
un hocico que husmeaba .... (~37 

V podstatě věcí se skrývá nepoznané tajemství. Zviditelňují kontrast 
lidské pomíjivosti a umírání a přežívání neživého, které lidské zkáze 
škodolibě přihlíží. J sou nadané pamětí, tito pamětníci historie a 
představitelé vesmíru řízeného jiným časem, jinou časomírou. Co vlastně 
dělají věci, když se na ně nedíváme, když od nich odejdeme, co dělají 

potmě, když spíme? 
Věci jsou nositeli fantastična, ony infikují nejistotou zaběhaný řád. Jejich 

skutečná tvář dává nový rozměr a smysl známé skutečnosti. Mohou 
představovat průchod do jiného řádu, který se jejich prostřednictvím 

zjevuje a rozšiřuje známou dimenzi o jinou. Svou neproniknutelností a 
mnohotvářností jsou zároveň předznamenány stát se jakýmsi invazním 
nástrojem skrytého řádu, který proniká na výsostné území člověka a 
ohrožuje jeho svět řízený autoritářskou jistotou antropocentrismu. 
V pozvolném uzurpátorském procesu věci ovládají tento svět, kupí se, 

335 Ocampo, S.: ,,La calle Sarandi", Viaje olvidado, 55/1 
336 Ocampo, S.: ,,Los objetos", L:tfuriay otros mentos, 224/1 
337 Hemández, F.: El cabal/o perdido, II/22 
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množí, zaplňují každé místo a v pomalém procesu postupně zahlcují své 
tvůrce, až nahradí jeho existenci tou vlastní. "Svět se jeví jako 
nerozluštitelný; probíhají jím síly, které jsou mimo dosah vůle subjektu. Jde 
o jakousi duchovní vzpouru hmotného, která má význam sama o sobě, ale 
jaký?"338 

Ve fantastickém univerzu nejsou předměty služebníkem člověka, lidské 
postavy naopak jsou v dotyku s nimi reifikovány a znehybňovány a 
převracejí tradiční vztahy mezi lidským a ne-lidským. Člověk je nyní tím, 
kdo jako vetřelec vniká na vratké teritorium ožívajících předmětů, které se 
staví proti němu, okamžitě ho absorbují a eliminují jeho lidskou existenci. 
Strach z toho být uvězněn světem věcí se objevuje v mnohých povídkách 
Hernándeze i Ocampové: "Entonces vio los ol?jetos alineados contra la pared de su 
cuarto, como habia soiiado que los veria. Se arrodilló para acariciarlos. Ignoro el dia y la 
noche. Vio que los ol?jetos tenian caras, esas hombles caras que se les forman cuando los 
hemos mirado durante mucho tiempo. A través de una suma de feliddades Camila 
Ersky habia entrado, por ftn, en el infierno. 'S39 

Hrdinové povídek ve své honbě za objevením této dimenze jsou posedlí 
snahou do věcí proniknout a pochopit nejprve jejich podstatu a jejím 
prostřednictvím pak podstatu skutečnosti v její úplnosti. Nicméně 
jednostranné vizuální vnímání, které omezuje plnost a celistvost poznání, je 
již nedostačující. I samy oči touží po tom "uchopit", přejíždět po povrchu, 
zmocnit se, lépe prozkoumat: "Empecé a tantear todo con los qjos y los oidos como 
cuando era nino, pero más que yo tantear las cosas, ellas pasaban por mi tacto. ''340 

338 Díaz, J.P., op. cit., str. 118:" El mundo apareee eomo indescifrable; fuerzas 10 reeorren que 
no tienen que ver eon la voluntad del sujeto; se trata de algo así eomo de una rebelión espiritual 
de 10 material; tiene un sentido en sí, ťpero euál?" 
339 Oeampo, Silvina: ,,Los objetos'<, La Juna y otros cucntos, str. 226 
340 F. Hemández, "El eonvento", La cara de Ana, II 62 
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11.1.1 Věc jako magický nositel "jiného" 

V povídce "EI vestido bIanco" (Bílé šaty, PI) Felisberta Hernádeze infiltruje 
fantastično do běžného řádu výhradně prostřednictvím vzniklého napětí 
mezi dvěma křídly dveří, které se zavírají a otevírají analogicky k pohybu 
milenců a jejich duševnímu i fyzickému přibližování. Okenní tabule ožívají 
a systematicky se snaží dosáhnout určité pozice - buď zůstat přesně naproti 
sobě v pozici vzájemné komunikace, nebo se zavřít a spojit. Sám vypravěč 
cítí úpornou snahu okenních křídel, které nedokáží zrušit mezeru, jež je 
neustále odděluje: "Sien algunas veces Marisa echaba las ho/as para atrás y pasaban 
el límite de enfrentarse, yo no podía dťjar de tener los músculos en tensión. En ese 
moment o creía contribuir con mi fuerza a que se cerraran 10 suftciente hasta quedar en 
una de las posiciones de placer. Las posiciones del placer eran solamente dos: cuando las 
hqjas estaban enfrentadas simétricamente y se miraban .ftjo, y cuando estaban totalmente 
cerradas y estaban juntas. '~1 V úsilí ne-živého se člověk jeví jako cizorodý 
prvek a křídla okna se stále větší důrazností a nepřátelstvím "ohrožují" 
vypravěče a jeho snoubenku Marisu: ,,AI rato de estar conversando y que se me 
había distraído el asunto de las ventanas, senu que me tocaban en Ia espalda ml!)' 
despacito y como si me quisieran hipnotizar. Y al darme vuelta me encontré con las 
ventanas en Ia cara." (33/I) Milenci, dvě cizorodé a sobě vzdálené lidské 
bytosti, se rovněž snaží najít společnou řeč, nalézt společný kód a spojit se 
v milostném aktu, překlenout permanentní propast mezi sebou a překonat 
bariéry postavené mezilidské komunikaci. Phběh se uzavírá v okamžiku, 
kdy vypravěči vypadnou do náruče z otevřených dveří šatníku (které jsou 
dvojníkem křídel okenních tabuh') Marisiny bílé šaty, které mu v momentě 
připadají jako mrtvý Marisin trup bez hlavy, rukou a nohou. 

Phběh se omezuje jen na nejasnou a subtilní hrozbu smrti, kterou 
navozuje stálá škvíra mezi dveřmi, jíž proudí ledový průvan z temných 
území subreality, z jiného světa upomínajícího na odvěkou přítomnost 
smrti i v nejživočišnějších projevech života. Skryté drama a podivná 
analogie pohybu okna a milenců současně s animací okenních tabulí 
rozrušují původní hranice mezi živým a neživým, životem a smrtí, a 
podsouvají strach a nejistotu z neznámého. 

Předmět jako prostředek, který naznačuje existenci subreality, se 
objevuje i v další Hernándezově povídce "Historia de un cigarillo" (phběh 
jedné cigarety, DI). Počáteční "obvyklý" řád je narušen v okamžiku, kdy 
vypravěč náhle zpozoruje podivné chování jedné z cigaret v jeho krabičce, 
která zcela zřetelně uniká svému osudu být vykouřena a lstivě uhýbá prstům 
vypravěče, který si zpětně uvědomí, že celou tu dobu cigareta vzdorovala 
všemožným nástrahám. V tom okamžiku začne do bezpečné každodennosti 

341 Hemández, F.: "El vestido bianco", Ubro sin tapas, 32/1 
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infiltrovat řád jiný, který se staví k běžnému řádu do opozice. Jejich 
koexistence je bytostně problematická a vyvolává mrazivý pocit ohrožení, 
který zvětšuje vypravěčovu obsesi zbavit se cigarety za každou cenu. 

Po všech neúspěšných pokusech, při nichž jako by se cigareta vyhýbala 
jeho i cizím prstům a poť ouchle dávala vypravěči na srozuměnou 
svou neohroženost, odvozenou od jemu nedosažitelných zákonitostí, se 
muž odhodlá k poslednímu zoufalému pokusu cigaretu vykouřit. Když se ji 
však snaží vytáhnout z krabičky, cigareta se mu jako úhoř vysmekne z prstů 
a spadne na zem do malé loužičky vody: "Esta vez no pude detener mi obsesión; 
cada vez se hada más intensa al obse17Jar una cosa activa que ahora ocurría en el piso: el 
cigarrillo se iba ensombreciendo a medida que el tabaco absorbía el agua. '342 

Ambivalence interpretace je zachována až do konce. 
"Jiné", které zpřítomňuje oživlá cigareta, je ještě zdůrazněno 

zneklidňujícím spiklenectvím cigarety s ostatními předměty, které rovněž 
ožívají, nabývají vlastní identity a není pochyb o tom, že se nenápadně šikují 
proti člověku: ,,Al día siguiente de manana recordé que fa noche anterior había puesto 
el cigarillo roto en la mesa de IUi: La mesa de luZ me pareció distinta: tenía una alianza 
y una asociación extrana con el cigarrillo. "(38/I) 

Věc jako přímý průchod, tedy už nikoli pouhý nástroj varování, ale 
přímé spojení s jinou dimenzí, najdeme v povídce Felisberta Hemándeze 
"Menos Julia" (Mimo Julii, NEL). Hrdinou přtběhu je majitel bazaru (místa 
jako stvořeného pro toho, kdo chce poznávat podstatu a rozmanitou 
podobu věcí), který se pravidelně uzavírá do uměle vytvořeného tunelu 
postaveném u svého domu. Tam, vabsolutní tmě "poznává" neznámé 
předměty, pouze s použitím hmatu a vlastní představivosti, vedenou jinými 
smysly než zrakem. Osahávání představuje formu znovuobjevení nových 
aspektů jinak známých předmětů, jejich netušený rozměr, jež vyvolává pocit 
"neznámé známosti" v jeho podvědomí: "Cuando estqy allí, siento que me rozan 
ideas que van a otra parte. '~43 

Ruce a prsty protagonisty navazují k věcem vztah, vstupují do jejich 
prostoru, na jiné území, kde přebírají mlhavé poselství, cizí dědictví, 

matnou vzpomínku: "Yo pensé que él iba sembrando sus dedos en fa oscuridad; 
después los recogería de nuevo y todos se reunirían en fa cara de fa muchacha. H(l 00 /II) 

Původní hra se postupně přesouvá do roviny pevného rituálu a 
protagonista se s postupujícím časem již nedokáže vzdát své potřeby 

doteků a tím se vymanit z moci tunelu. Potřeba hmatového nalézání věcí se 
nenápadně stává nedílnou součástí jeho života, každé hledání - slov v řeči, 
identifikace osob, předmětů v denním životě, jako by vyžadovalo další 
rozměr, další přívlastek, který mu poskytují ruce a hmat a uši a sluch: ,,Aquí 
hizo un silencio y su mano empezó a revolotear sin saber dónde posarse. "(93) 

342 Hemández, F.: ,,La rustoria de un cigarillo", Ubro sin tapas, 39/I 
343 Hemández, F.: "El túnel", Nadíe encendía las lámparas, 102/II 
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Ruce získávají svou nezávislost a pomyslně se oddělují se od zbytku těla: 
,,Me quedé pensando en el significado que eso tenía para las manos y en que se trataba 
de una sorpresa para ellas y no para mí. " (105 /II) V závěru phběhu se hrdina 
stává obětí krutého rituálu, který ho zcela pohlcuje a který je příčinou, že 
nakonec musí obětovat i lásku k Julii. Phběh vrcholí v okamžiku, kdy on 
sám získává rysy jednoho z předmětů z tunelu, obtíženým temnou 
minulostí: "Yo le fui a poner mi mano on un hombro y sin querer toqué su cabeza 
crespa. Entonces pensé que había rozado un o,?jeto del túneL " (110) 

Důležitým momentem celého phběhu je znejisťování vizuálních kontur 
věcí i událostí běžného života mimo tunel, které se systematicky proplétá 
textem a vyvolává dojem naprostého zpochybnění hran a hranic 
jednotlivých předmětů. Neustálé střídání světla a tmy, dne a noci, 
osvětlované blesky bouřky má znesnadnit jejich identifikaci. Postupně 

ztrácejí konkrétní a známou materiální podobu, rozplývají se v šeru i za 
přímého světla, které je stejně šalebné a zavádějící jako stín: "Es como la luZ 
que entra en las cámaras de los fotógrafos cuando las imágenese no están jijadas. " (96) 

Za doprovodu Debussyho hudby jako by se podstata věcí tříštila na 
pouhé vjemy, skládáné zpětně záblesky poznání, jako je tunel osvětlován 
záblesky lamp, které dívky rozsvěcují pro lepší orientaci. Oči už přestávají 
být spolehlivým vůdcem, neboť jimi je poznání omezené a omezující: 
"Todas las cosas quedan lan desilusionadas como aigunos decorados de teatro a! otro día 
de manana." (96) Tak je hrdina v jakémsi bludném kruhu odkazován zpět 
k rukám, k "mundo de las manos". 

Motiv tunelu pomalu prorůstá celým phběhem a jeho počáteční přímý 
význam přeskakuje do roviny alegorické. Proces uhadování předmětů, 
rozkoš z doteku se odehrávají v tunelu, do něhož protagonisté sestupují ze 
světa na povrchu. V analogickém pohybu sestupují do podvědomí 

oproštěni od světla vědomí, v hledání stejně nekonečném a nedokončeném 
jako Schubertova tajemná symfonie: "mi amigo ya tanteaba los árboles y las 
plantas y pronto entraríamos al túnel con el recuerdo de todo Jo que la luZ había 
confundido antes de irse." (98) Kromě toho může být tunel i možným 
stigmatem, které nese hrdina již od útlých chlapeckých let a jež ho vyděluje 
a odděluje a provždy bude oddělovat ze světa ostatních lidských bytostí: 
,,Ahora al saber que aquella cabeza tenía la idea del mnel yo la comprendía de otra 
manera. Tal vez en aquellas mananas de la escuela, cuando él dejaba la cabeza quieta 
apqyada en la pared verde,ya se estuviera formando en ella aigún túneL ,86 (95/II) 

Předměty a jejich poznávání (rozuměj ohmatávání očima) vzrušují také 
Hernándezova Uvaděče ze stejnojmenné povídky ("EI Acomodador", 
NEL). Jeho vášeň spočívá ve zmocňování se věcí pohledem a jeho 
požeračným světlem. Když světlem očí omaká, pronikne a spolyká všechny 
předměty ve svém phbytku, donutí sluhu v nedalekém domě bohatého 
filantropa, k němuž spolu s dalšími anonymními chudáky chodí na jídlo, 
aby ho pouštěl do domu, kde jsou obrovské vitríny a skříně plné 
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nejrůznějších věcí. Nutkavá a nevysvětlitelná vášeň se mu nakonec stane 
osudnou; světlo totiž objeví ženu - nikoli předmět, ale ani skutečnou 
živoucí bytost -, které se chce za každou cenu zmocnit. Nad mladou ženou 
se totiž vznáší přízrak smrti. Uvaděče pronásledují představy oné ženy a on 
téměř zešílí zvláštní smyslnou touhou. Když už má ženu téměř ve své moci 
a od zmocnění se světlem ho dělí jen pár okamžiků, v poslední chvíli přijde 
ženě na pomoc její otec a Uvaděč je téměř vyhozen z domu. Trest za 
neúspěch (nezmocnil se ženy) je nevyhnutelný - Uvaděč ztrácí světlo očí i 
potřebu "poznávat" věci. 

Zarážející moc a podivnou vůli mají věci v povídce "Los objetos" 
(předměty, F) Silviny Ocampové. Předměty, které jejich majitelka průběžně 
ztrácela, se jí nevysvětlitelně začínají vracet do rukou - nachází je zapadlé, 
kupuje je ve starožitnictvích. Systematické úsilí věcí navrátit se k majitelce ji 
donutí, aby uznala jejich významnost a autonomii. 

11.1.2 Věc jako strůjce smrti 

Jako nástroj pomsty nebo trestu vystupují věci-části ženského světa, 
respektive produkty ženy určené ženě: v povídce ,,La bod a" (Svatba, F), 
jejímuž rozboru jsem se věnovala v oddíle Ditě jako nástroj krutosti, je to 
paruka a povídkách "Las vestiduras peligrosas" (Nebezpečné šaty, WDN) 
a "EI vestido de terciopelo" (Sametové šaty, F) jsou to šaty. Vypravěčem 
téměř banálního přIběhu jedné zkoušky šatů v povídce "EI vestido de 
terciopelo" je opět dítě-bezejmenná osmiletá holčička, která se svou 
přítelkyní, švadlenou Casildou, přijíždí do jedné z nejluxusnějších čtvrtí 
Buenos Aires za klientkou. Casilda přiváží dámě na poslední zkoušku nové 
sametové šaty. První pokus přetáhnout šaty přes hlavu skončí neúspěšně, 
teprve napodruhé Casilda šaty přetáhne dámě přes hlavu až dolů. Pohled 
do zrcadla dámu uspokojí: šaty jsou překrásné, složitého střihu, a na levé 
straně živůtku ve výši srdce jsou pošité flitry ve tvaru draka. Nicméně šaty 
svírají dámu jako krunýř a jejich oblečení pro ni znamená velké vyčerpání. 
Zatímco Casilda špendlí poslední záhyby a lem sukně, dáma si povídá 
s vypravěčkou. Když je zkouška u konce a dáma chce sametovou róbu 
svléknout, ukáže se, že šaty nechtějí dolů: "Tendré que dormir con él- dijo fa 
senora, frente al esp~jo, mirando su rostro pálido y el dragón que tembfaba sobre los 
fatidos de su corazón-. Es maravilloso el terciopelo, pero pesa -llevó fa mano a fa 
frentc-. Es una cárcel. iCómo salír?" (252) Téměř vzápětí poté se dáma zhroutí 
mrtvá k zemi. 
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Přestože vše vypadá jako nešťastná náhoda, je jasné, že v podtextu věcí 
a skutků se rozpíná cosi nepřirozeného, co vytváří dvojznačnou atmosféru 
a v náznacích upozorňuje na přítomnost jiného řádu. Od prvního 
momentu, kdy se Casilda pokouší dámě šaty obléct, vyvíjí sametový úbor 
na ženu nepochopitelný a výrazně negativní agresivní tlak: "La senom no 
podla contestar. EI vestido no pasaba por sus hombros: algo 10 detenla en el cuel/o. jQué 
risa!,'.344 Po oblečení je dáma zchvácená, jako by jí cosi odsávalo potřebný 
vzduch, a její vyčerpání a pocit dusivosti se stále stupňuje. Také vypravěčka 
udělá několik aluzí na podivný charakter šatů a materiálu: "EI contacto de fa 
fllpa hada rechinar mis dientes. " (251) ,,Acaricié de nuevo el terciopelo que pareda un 
animaL" (252) Nakonec šaty dokonávají svůj záměr a v procesu hrůzné 
personifikace se proměňují ve smrtící ruce neviditelného škrtiče: ,,5 enli que el 
terciopelo de ese vestido me estrangufaba el mello con manos enguantadas. jQué risa/u 

(252) Do toho vstupuje i počáteční konstatování dámy, že "jProbarse/ jEs mi 
tortura!" (251) Reakce Casildy na smrt dámy je nanejvýš podivná: nesnaží se 
ženě pomoci, jako by věděla, že to nemá smysl, a navíc, jako by právě 
nedošlo k hroznému činu, jen melancholicky a s ne-lidským klidem 
prohlásí: "Ha muerto. ,Me costó tanto hacer este vestido! jMe costó tanto, tanto!" 
Načež vypravěčka, jako druhá půlka ďábelského dueta, phběh uzavře téměř 
hrůzostrašně působícím komentářem jQué risa!, který refrénovitě Gako 
zaklínadlo?) opakuje na konci každého odstavce v průběhu celého textu, ať 
už je situace jakákoli. Završuje i okamžik smrti. 

Povídka se, tak jako většina textů Silviny Ocampové, nevyhýbá ani 
prvkům satiry a grotesknosti, které umně dotvářejí střet řádů. Obraz 
snobského luxusu, který si stěžuje na špínu a znečištění města a závidí 
čistotu venkova, z něhož přijíždějí Casilda a vypravěčka; také důležitost 
oblečení a veškeré zaujetí módou i povrchní komentáře krásy a věčného 
mládí malují karikaturu společnosti vyšší buržoazie, kterou Ocampová 
dokonale ovládala. 

V Hernándezově povídce "EI balcón" se předmět zvláštní, téměř 

ďábelskou přesmyčkou sává strůjcem vlastní smrti, neboť nedokáže nebo 
nechce být strůjcem cizí. V této povídce se uplatňuje ještě další 
z fantastických prvků dvojznačnosti - personifikace neživého, které se 
"chová" jako člověk, jedná, cítí jako lidské bytosti. Tímto způsobem 
dochází k transgresi hranic mezi živým a neživým. Vypravěčem je 
"kočovný" pianista, který se toulá za výdělkem po různých štacích. Jednoho 
dne po skončení svého koncertu ho neznámý posluchač vyzve, aby 
vypravěč zahrál jeho dceři, která "nikdy nevychází z domu." Navzdory 
původní nechuti vypravěč nakonec souhlasí. U ž jak přichází k domu, 
všimne si zvláštnosti budovy - balkonu, který dominuje domu i celé ulici. 
Při představování mu dívka ihned svěřuje, že balkon je jejím jediným 

344 Ocampo, S.: "El vestido de terciopelo", LAfuriay otros cuentos, 251/1 
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opravdovým přítelem: nechá se objímat, stává se dobrovolným spojencem, 
důvěrníkem a spiklencem při hrách, ti dva, v bezpečí domu, "spolu" 
pozorují život tam venku. 

Tento ha:rmonický koloběh je přerván návštěvou vypravěče, ktery jako 
vetřelec zvenčí naruší poklidný chod života dívky a balkonu, a má fatální 
následky, jež jsou dopředu avizovány dvěma varováními. První varováním 
je prasklá struna klavíru, která se poškodí při pianistově hře. Druhým 
znamením ohlašujícím neblahé události je pavouk, ktery se objeví během 
noční návštěvy dívky v pokoji pianisty, kam mu ona přichází předčítat své 
básně. Náhlé zkroucení nohou pavouka, které evokuje smrtelnou křeč, 
potom pociťuje na prstech u nohy i vypravěč-pianista. 

N oční návštěva dívky je v podstatě zradou, jakkoli je ve své podstatě 
nevinná, je nevědomým krokem dívky do světa lidí. Dívka muži přichází 
přečíst své verše, tedy hledá přímého posluchače, lidský protějšek. Svým 
činem vyvolává v balkonu žárlivost a ten "páchá sebevraždu": "EI no se c'!Jó. 
Se liró. El se puso celoso la noche que lui a su habitación. No sólo yo 10 quería a é4·yo 
estoy segura de que él también me quería a mí; él me Jo había demostrado. '~45 

Balkon nenese pouze hmotný význam jedné části domu, ale má rovněž 
symbolickou hodnotu. Je přítelem dívky a plní funkci spojnice se světem 
ostatních lidí - patří částečně na ulici, ale současně je součástí domu, 
obytného prostoru. Dokonce se otevírá do pokoje, v němž dívka tráví 
téměř celé dny. Když potom balkon umírá, vzájemná komunikace dívky 
a ostatních je zcela narušena a ona se uzavírá do svého světa ještě více. 

V průběhu povídky se uskutečňuje proces převrácení relací živé/neživé: 
dívka se stává majetkem žárlivého balkonu a on se její "láskou" proměňuje 
ve skutečného milence. Ke střídání a proměnlivosti rovin lidí a předmětů 
přispívá i celková atmosféra domu a věcí, které ho zabydlují: " ... entonces todas 
las cosas que habia en la mesa parecfan formas preciosas del silencio. Empezaron a 
entrar en el mantel nuestros pares de manos; ellas paredan habitantes naturales de la 
mesa. Estos seres de la vqjilla tendría que seroir a toda clase de manos. Por úllimo los 
seres de la vqjilla eran baiiados, secados y conducidos a sus pequeiias habitaciones. " 
(64/11) 

Od samého začátku jako by se v textu vedle sebe prosazovaly dva 
protilehlé řády. První z nich je součástí každodenního řádu, řízeného 

pravidly kauzality, v němž se líně vleče všednodenní život. Druhý se 
v náznaku objevuje již v počátečním popisu města a sálu. Představuje řád 
achronický, uvízlý v čase, v němž vládne velebné ticho. Tyto řády vzájemně 
koexistují a s jistými obtížemi komunikují. Přechod z jednoho do druhého 
je naznačen jistým zpomalením toku textu. 

"Přirozený" řád je reprezentován otcem dívky a služebnou a jeho rysy 
jsou vulgárnost, průměrnost, lhostejnost a cizost. "Ne-přirozený" je 
zastoupen balkonem a jeho lidskou přítelkyní a jeví se jako svět poetický, 

345 Hemández, F.: "El balcón", Nadie encendia las /ámparas, 74/II 

215 



-

čistý, založený na souznění a vzájemné komunikaci. Pomyslnou hranici 
mezi nimi vytváří vzdálenost duchovní, ale i vzdálenost fyzická - dívčin 
pokoj s balkonem se nachází v prvním patře, jídelna, v níž se odbývají 
jednotlivá jídla a kde tráví většinu času otec a služka, leží ve spodní části 
domu, pod úrovní ulice, odkud jsou vidět nohy náhodných chodců. Postava 
pianisty pak osciluje mezi oběma světy, aniž zjevně k jednomu z nich 
inklinuje. Ústředním konfliktem povídky je střet mezi těmito dvěma 
světy, v němž je "ne-přirozený" ideální řád ohrožen řádem "přirozeným". 
Všednodenní svět tak představuje negativní sílu, která může být příčinou 
zkázy ideálního světa snového. 

Přestože smrt byla původně určena vypravěči - to jemu praskla struna a 
to on pociť oval v prstech u nohy stejnou "po smrtnou" křeč jako mrtvý 
pavouk -, balkon nakonec obětuje sám sebe a stává se vítězem, neboť 
dívka se dobrovolně uzavírá do postavení vdovy po balkonu, kterému tak 
zůstává věrná a uchovává integritu svého světa. V povídce "Balcón" 
dochází k úplné subverzi hodnotových měřítek a reálnosti světa, která tak 
podsouvá pochybnosti o smyslu celé naší existence. 
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11.1.3 Fotografie 

Zvláštní kategorii věcí, které motivují vznik a průnik fantastična, jsou 
fotografie. Fotografie má specifickou povahu: vytíná a izoluje kus 
časoprostoru z jeho lineárního běhu a narušuje jeho prostorovou i časovou 
kontinuitu. Tento druh výseče reality, který zpřítomňuje nepřítomné a 
prohlubuje napětí mezi konkrétním viděným a možným existujícím, vnáší 
do běžného nazírání překvapení a zneklidnění a vyvolává pocit ozvláštnění, 
jelikož nutí pozorovatele, aby sám zvýznamnil vztah jednotlivých částí 

reprodukovaného kousku reality a její vztah ke skutečnosti. Nové skládání 
reality odhaluje její nové aspekty, vobraze fotografie se otevírá nový 
prostor skrytý pod její zdánlivou tváří. Kontury věcí plasticky vystupují do 
popředí a uvnitř fotografie se náhle vytváří podivná živoucí atmosféra, která 
dostává podobu tunelu: fotografovaná část časoprostoru se zdá ujíždět 
kamsi do hloubi, za vyhrazený a zachycený prostor; stává se průchodem 
vedoucím pod "jiné nebe". 

Fotografie je v každém ohledu transformací stojící na principu 
magického osmyslení částí i celku skutečnosti. Fotografie osoby ale 
přitahuje pozornost nejen jako forma uchování části životní reality a 
objevení jejích nových aspektů, akt vytnutí části života je zároveň krádeží, 
fotografie člověku tento kus života nenávratně bere a krade, jako by ho 
vystřihla z plynutí života i z lidské paměti. 

V povídce "Las fotografías" (Fotografie, F) Silviny Ocampové se 
prostřednictvím pozorných, naivních a přesto zvláštně krutých očí 

vypravěčky dostáváme na oslavu narozenin její přítelkyně Adriany, která po 
dlouhém roce, kdy bojovala o život po nehodě, na jejíž následky jí ochrnuly 
nohy, může strávit jeden den - den svých narozenin - mimo nemocnici. 
Rodiče a phbuzní připravili Adrianě na uvítanou křečovitě bezstarostnou, 
monumentální oslavu s dortem, sendviči a několika láhvemi moštu. 
Součástí báječné oslavy má být i fotografování. Když fotograf Spirito 
konečně dorazí, oslava může začít. Ale nejprve je třeba udělat pár snímků 
nenačatého dortu a plných láhví moštu. Adriana od prvního momentu 
připomíná loutku, se kterou ostatní neustále smýkají sem a tam. Padá jeden 
návrh na záběr za druhým. Ve snaze vyfotografovat Adrianu co nejlépe 
dochází i ke zcela bizarním rozhovorům, zarážejícím krutostí a 
bezohledností vůči Adrianiným citům a pocitům: "Tendrla que ponese de pie -
dijeron los invitados. La na objetó: - Y si los pies salen maL -No se ajlija -respondió 
el amable Spinto-, si quedan ma4 después se los corto. "~46 V podobném duchu se 
nese i komentář Adrianiny tety k jedné z fotografií: ,,Nos hemos desvivido por 
salvarla, durmiendo a su lado en los pisos de baldosa de los hospitales, dándole nuestra 
sangre en tranifusiones, y ahora, en el día de su cumpleafios, vamos a descuidar el 
moment o más solemne del banquete, olvidando de ponerla en el grupo más importante, 

346 Ocampo, Silvina: "Las fotografias", L:zfuriay otros cuentos, 214/1 
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junto a su abuelo, que siempre fue su preferido. "(215/1) Bizarně působí i jiné 
motivy - dort s cukrovou polevou s nápisem "štěsti", kytice mečíků a 
karafiátů, které kladou Adrianě k nohám, jako by je už kladli na její rakev. 

A tak se Adriana jako cvičená opička pasivně podvoluje fotografickému 
tanci rodiny. Poslední snímek je však přerušen: do záběru vstoupí 
Adrianina známá Humberta. Vypravěčka, která Humbertu nesnáší, 
navrhne, aby fotograf snímek udělal ještě jednou. Tímto posledním 
cvaknutim končí fotografická anabáze a hosté se vrhají na občerstvení. 
Pozornost se na okamžik od Adriany odvrací, ale za chvíli si ostatní 
všimnou, že na své židli "usnula": ,,No fue sino más tarde, cuando probamos ta 
tortay brindamos a ta salud de Adriana, que advertimos que estaba dormida. "(216/1) 
V tom se k ní přitočí Humberta a vezme ji za ruku. Její reakce 
předznamenává odhalení, které přichází záhy poté: "LA desgraciada de 
Humberta, esa aguaftestas, ta zarandeó de un brazo y le gritó: -Estás hetada.- Ese 
p4Jaro de mal agiiero, dijo:-Está muerta. H (216/1) Adriana, vyčerpaná a zesláblá, 
zemřela, její život odcházel s každou další fotografií, až poslední, dvakrát 
udělaná fotka smrtící běh ukončila; fatální temnou souvislosti ztrácí 
Adriana s každým snímkem víc a víc života, který nemilosrdně uniká do 
fotografií, jež tu budou tento život provždy zastupovat. Fotografie jsou 
požíračem života, který pomalu uzurpuje existenci Adriany a vymění ji za 
svou vlastní. 

Zpětným zvýznamněním při druhé četbě dostává celý phběh zcela 
odlišný směr a odhaluje se průběžné vytváření dvou protilehlých řádů, 
insinuujících přítomnost smrti v životě, která se v mnohých náznacích 
v průběhu vyjevuje: hned v úvodu, kdy nám vypravěčka představuje 

Adrianu, sedící ve slavnostních šatech a s ortopedickými botkami na židli a 
čekající s ostatními na příchod fotografa, se Adriana čímsi odlišuje (kromě 
ochrnutých nohou, pochopitelně): ,,Aquelta vocación por ta desdicha que yo había 
descubierto en elta mucho antes del accidente, no se notaba en su rostro. " (213/I) 
Adrianin zhoršující se stav - zpočátku se jen trpně usmívá, později se šklebí 
a posunkuje, naříká, je na omdlení a nakonec "usíná" - je analogií postupu 
smrti a umírání. Phbuzní si kráti čekání na fotografa tim, že si vyprávějí 
všechny možné případy smrtelných nehod a tragedií; jedna z pozvaných 
dívek tančí pro pobavení ostatních "Smrt labutě" z LAbutího jezera a 
konečně při fotografování naléhá jedna z tet, aby Adrianu vyfotografovali 
se starým černým vějířem, přestože sám fotograf namítá, že pro 
čtrnáctiletou dívku se nehodí tak "smutný černý vějíř." Zpětně dostává 
význam i přídomek, jímž oslovuje vypravěčka Humbertu, která je příčinou 
opakování posledního smrtíC1'ho snímku - "la desgraciada Humberta". 
Španělské sloveso "desgraciarse" je totiž v Argentině synonymem slovesa 
"matar" (zabít).347 Oslovení Humberty se opakuje sedmkrát (číslo, které je 
zatiženo tolika významy a obsahy), stejně jako je sedm fotografií. Absurdní 

347 Ezquero, Milagros: "Silvina Ocampo, La Maga", Imágenes de ml'!Jcr, B. Fouques y A. Martínez 
González (Eds.), Uruversidad de Caen 1998, str. 370 
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a zbytečná smrt se mění na osudovou a v atmosféře se zřetelně zviditelňuje 
dvojznačná přítomnost smrti, která čekala od počátku na svůj triumf. 

V procesu fotografování jako by Ocampová vytínala další fotografii -
fotografii rodiny a jejího chování, které je obvykle přijímáno bez uvažování 
jako cosi normálního. Ale subverzivní pohled, zaměřený na "fotografii" 
některých lidských činností, odhaluje zvrácenost a nenormálnost tohoto 
chování a zesiluje ještě víc tragičnost dramatu, který se "nepozorovaně" 
odehrává uprostřed nevinné rodinné oslavy. Bezmocná hrůza a zmatek, 
které vzbuzuje závěr přtběhu, vzniká i formou promluvy: Ocampová opět 
ztvárňuje fikční svět bez jakékoli kritické podpěry, hlasem malé, naivní (?!) 
vypravěčky referuje sled událostí, jejichž vyvrcholení se dalo očekávat. 
Nerozhodné a neřešitelné napětí, které skrytě vzniká mezi dvěma 
protichůdnými postoji, oběma stejně nepřijatelnými, vytváří obraz s tvrdými 
a ostrými hranami, nelítostnými zápletkami a nevědomými zločinnými 
postavami, které okupují známé prostředí a jejichž obyčejné činnosti se 
stávají nepotrestaným zločinem a dramatem s mnoha oběťmi. 

Velmi důležitou roli hraje v této povídce proces vypovídání. Je to totiž 
vypravěčka, která se dívá a zprostředkovává viděné vztahy, city, scénky. 
Ale ve vypravěččině promluvě není ani náznak lítosti a pocitu viny, přestože 
je to ona, kdo navrhne, aby se poslední fotografie, která stojí Adrianu život, 
zopakovala. Hlas a jednání vypravěčky se vyznačuje lhostejnou krutostí 
ostatních, s nimiž ji spojuje kolektivní vina; ona je stejným nevědomým 
viníkem Adrianiny smrti a nejenže si, tak jako všichni hosté a přtbuzní, 
nepřipouští svůj podíl na hrůzných událostech, ale ještě navíc za hlavního 
viníka smrti označí nepřímo právě Humbertu, kvůli které se snímek musel 
opakovat: "Si no hubiera por esa desgraciada, la catástroft no habna sucedido. II 
(215/1) 

Fotografie a podobizny lidí představují pro Hemándeze mnoho 
exemplářů barevných i černobílých mozaik tváří. Pohled na fotografii, 
zachycující prchavý moment života i pocitů oněch lidí, má vysokou 
výpovědní hodnotu a před očima pozorovatele se uskutečňuje specifický 
proces osmyslování: pod rozkladným pohledem přestávají jednotlivé části 
jejich podobizen držet pohromadě a integrita tváře se hroutí a láme na 
kousky. Nové skládání fragmentů lidské tváře odkrývá autentickou identitu 
člověka, schovanou pod klamavou maskou. Jejich tváře už nejsou tak 
dobré, zlé, ošklivé, krásné, veselé, smutné jako předtím, jsou náhle zcela 
jiné, než jak je všichni znali a ony chtě nechtě začínají vypovídat. Nová, 
skutečná tvář člověka je tak plastická, že by bylo možné se jí jemně 
dotknout konečky prstů: "Ventro de un cuadro había dos óvalos con las fotograJías 
de un matrimonio pariente de Celina. La mlfJcr tenía una cabeza bondadosamente 
inclinada, pero la garganta, abultada, me hada pensar en un sapo. Una de las veces que 
la miraba, fui llamado, no sé cómo, por la mirada del marido. Por más que yo /o 
obse17Jaba de reqjo, él siempre me miraba de frente y en medio de /os %s. Hasta cuando 
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yo caminaba de un lugar a otro de Ia sala y tropezaba con una silla, sus qjos se diTigían 
al centro de mis pupilas. Y era fatalmente yo, quien debía bajar Ia mirada. La esposa 
expresaba dulzura no sólo en Ia inclinación sino en todas las partes de su cabeza: hasta 
con el peinado alto y Ia ga'l,anta de sapo. Dejaba que todas sus partes fueran buenos: era 
como un gran postre que por cualquíer parte que se probara tuviera Tico gusto. Pero había 
algo que no solamente dejaba que fuera bueno, síno que se diTigía a mí: eso estaba en los 
ojos. Cuando yo tenía Ia preocupación de no poder mírarla a gusto porque allado estaba 
el marido, los qjos de ella tenían una expresión y una manera de entrar en los míos que 
equivalía a aconsejarme: "no Je hagas caso yo te comprendo, mí querido'~ '~48 

348 Hemández, F.: BI caballo per-Jido, 14/II 
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11.1.4 Panenky 

Dalšími prostředky fantastična, které si zaslouží velkou pozornost, jsou 
neživé věci s antropomorfními rysy jako panenky, sošky a sochy, loutky a 
podobně. V motivu panenky se opět vrací jistý druh androida, který se 
objevil v různých obměnách v některých Holmbergových, Lugonesových i 
Quirogových povídkách. Také v pnbězích Felisberta i Silviny se panenka 
stává strůjcem ambivalence a prvkem stírání hranic mezi živým a neživým. 

Obecný kulturní a společenský kontext predestinoval panence funkci 
herní, ale zároveň ji obestřel závojem zázračnosti. Panenka jako hračka je 
věc, která jednoduše existuje, a topika týkající se jejího vzniku či stvoření 
ztrácí svou závažnost, dokonce lze říct, že v jistém ohledu je prakticky 
nepřípustná a ve své podstatě obscénní. Otázka jejího stvoření a původu je 
pro dítě, respektive holčičku, nedůležitá a nežádoucí, protože panenka 
v jejích představách přichází ze světa pohádek. Panenka, která vstupuje 
velmi brzo do světa her dítěte, je imaginární živoucí bytostí, jež se velmi 
často stává jednak receptorem nejrůznějších projekcí subjektu (holčičky), 
ale vystupuje také jako prostředek obrany dítěte před světem, mlčenlivý 
prostředník, důvěrník, který naslouchá; může fungovat jako bariéra, která 
chrání proti možným agresím dospělého. Panenka je věrným druhem, 
neboť jedná a trpí za svou paní, soucítí s ní a miluje ji; je tu, když tu není 
holčička, vidí za ni, hlídá za ni, špehuje za ni, a pak vše "poví". Tím pádem 
se panenka vymaňuje z původní, primární funkce a stává se jakýmsi atter ego 
holčičky. Spiklenectví mez dívkou a panenkou nahrazuje eventuální 
nedostatek lásky, chybějící "lidský" kontakt a komunikaci. Panenka ovšem 
také někdy zlobí, proto je třeba ji potrestat. Při hře s panenkou se dívenka 
integruje do světa dospělých, rozvíjí vlastní citové schopnosti a v jistém 
smyslu se také cvičí na budoucí, sociálně dané předurčení ženy-matky. 

Panenka jako součást fikčního světa představuje poměrně obhbený 
prostředek, důvodem je její specifický charakter: "Metonymicko
metaforická povaha panenky ji často proměňuje na simulakrum, což se 
dokonale shoduje s povahou fikčního diskurzu, respektive, fikčnosti 

diskurzu. "349 Do hispanoamerické literatury vstupuje panenka až 
prostřednictvím tvorby José Martího v roce 1889.350 

Nicméně Hernández a Ocampová v jejich fantastické fikčním univerzu 
panenku jejího původního kulturního určení hračky zbavují, byť si panenka 
zachovává některé jiné charakteristické znaky, a proměňují ji v animovanou 
amorfní věc, která se v opačném procesu podílí na reifikaci živé postavy. 
Panenka má vždy charakter "unheimlich", jelikož panenky jsou v podstatě 

349 Mesa Gancedo, Daniel.: Extranos semo/antes. EI pcrsonqje artíficial y cl artefocto narratilJo cn fa 
literatura hispanoamericana, Zaragoza, Universidad de Za.ragoza 2002, str. 84 
350 lbid, str. 51: ,,La condición metonímica-metafó.rica de la muneca la convierte a menudo en 
simulacro, 10 que encaja perfectamente con la condición del discu.rso de ficción o, digamos, la 
ficción de un discurso." 
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nebezpečné a nevinnosti prosté miniaturní kopie dospělého i s jejich 
podivným výrazem tváře. Do centra pozornosti se, na rozdíl od 
skutečnosti, dostává také výrobce hraček i jejich prodavač a místa s těmito 
činnostmi spojená. Odhalení "púvodu" panenky, mnohdy doplněné o 
obrazy fragmentárních tělíček zatím nesložených panenek, mají nezřídka 
funkci podvratné satiry, zvlášť pokud jde o panenky s nezaměnitelnými 
morfologickými rysy ženy, které se stávají roznětkou diskuze o subverzi 
konceptu ženy a ženství. 

Panenku najdeme v několika povídkách Silviny Ocampové, z nichž 
nejzajímavější v mnoha ohledech je povídka "Icera" (LI). Vševědoucí 
vypravěč nám představuje holčičku Iceru jako dítě, které chce za každou 
cenu být panenkou: "Icera consideraba las munecas como rivalu; no las acptaba ni 
de regato; sólo queria ocupar ellugar que ellas ocupaban. H ( ••• ) La niiia iba siempre con 
su madre a mirar, porque eran pobres, y no a comprar juguetes. '~51 Icera se dokonce 
spřátelí s jedním z prodavačů, který si ji obhbí a má pro ni soucitnou 
slabost, protože je "tak ošklivoučká". Darío Cerda dává Iceře malé dárky
předměty ze světa panenek, které ho ale vždy stojí mnoho peněz, jelikož 
Icera pokaždé dokáže neomylně ukázat na nejdražší věc. Při jedné takové 
příležitosti jí Darío daruje šatičky, klobouček, botičky a rukavičky pro 
panenku, které si Icera okamžitě oblékne a svou podobnost s panenkou 
dovede k dokonalosti: všechny tyto atributy panenkovského oblečení stvoří 
její novou identitu: Icera se stává panenkou. Jediný problém představuje 
ubíhající čas, který, ať chce, nebo ne, Iceru ze světa dětství a identity 
panenky jednou nenávratně vytrhne. Jakmile Icera pochopí, že jednoho dne 
se bude muset svého světa vzdát, rozhodne se nevyrůst. Každý večer 
opakuje zaklínadlo, aby nerostla, které jí nakonec umožní nemožné - Icera 
skutečně nevyroste. Na rozdíl od Amélie Rubéna Daría však jde o projev 
vlastní vůle Icery. 

Náhle a bez udání vnitřních časových souřadnic pnběhu Icera 
onemocní. Když se uzdraví a po delší době vstane z postele, s hrůzou zjistí, 
že už se do svého panenkovského oblečení nevejde, protože její tělo 

nekontrolovaně povyrostlo o 10 centimetrů. Koherence jejího světa a 
identity panenky jsou ohrožovány i zvenčí: kvůli svému vzhledu a vzrůstu 
se Icera stává terčem posměchu sousedů. V zoufalém pocitu osamění se 
rozběhne k hračkářství, jehož výloha je opět plná panenek. Icera vstoupí do 
hračkářství a dá si zavolat starého známého Daría Cuerdu. Ale místo známé 
tváře stane proti starci s tak vrásčitou tváří, že vypadá jako suchar. Ani 
Darío Cuerda ji zprvu nemůže poznat, ale když ji - podle malého vzrůstu -
konečně rozpozná, myslí si, že před ním stojí Iceřina dcera. Icera, jako 
kdykoli jindy, vysloví své přání: chce krabici, v níž ve výloze stojí 
nejkrásnější panenka. Cuerda jí vyhoví a Icera si do krabice s rozkoší lehne. 
V poloze panenky ji vyfotografuje kolemjdoucí fotograf. Ten se potom 

351 Ocampo, S.: "lcera", Las invitadas, 423/1 
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vyptává lceřiny matky - nehmotného stínu, který Iceru doprovází, kolik je 
vlastně Iceře let. Matka téměř neslyšně odpoví, že jí bylo čtyřicet, a v tom 
okamžiku si Cuerda ke svému úžasu uvědomí, že mezi touto a poslední 
návštěvou Icery uběhlo celých 35 let. 

Iceřina touha být panenkou nepramení ze strachu z vlastní sexuality a 
z potřeby podačení ženství, jak je u podobné motivace obvyklé. Tentokrát 
se touha stát se panenkou kryje s touhou dosáhnout oné aury luxusu a 
blahobytné existence panenek: "Veseaba dormir en esa exitosa cama de madera, 
con molduras que formaban guirnaldas, cestos de jlores, mirarse en el espdo del armario, 
que tenía diminutos cqjoncitos, puerta con ce"adura y llave, sentarse en la sillita con el 
asiemto de esterilla y los bamtes torneados, frente a la mesa de vestir, en cuyo mármol 
había una palangana y una ja"a, con un jaboncito de yapa, y un peine, que serviría 
para peinar las cabelkras más rebeldes. "(423) "jLas detestadas muiiecas, con ese olor 
rígido a pe/o y a vestido nuevo que tienen, brillaban sobre el vidrio mtre los refkjados 
admiradores que pasaban a toda hora por la calle Florida." (425) Panenka 
představuje v této povídce nikoli dívčího spiklence, ale soupeřku, 

konkurentku, záviděníhodnou bytost, jejíž "život" reprezentuje pro Iceru 
nejvyšší metu. Iceřino chování je motivováno závistí, Icera závidí 
panenkám jejich pohádkový svět a v touze se jim vyrovnat se dobrovolně 
autoreiftkuje: obléká se a chová jako panenka, je plachá, téměř nemluvná. 
Pro potvrzení panenkovské identity je však bezpodmínečně nutná 
součinnost Iceřina okolí: je třeba, aby ji ti, kteří ji obklopují, za panenku 
považovali. Jediným možným způsobem jak zůstat panenkou je, aby ji 
ostatní viděli jako panenku a považovali za ni. Icera splňuje veškeré fyzické 
i "psychické" parametry panenky Oe malá, nosí panenkovské oblečení, je 
nemluvná), ale jedno jí přece chybí: panenky se vystavují ve výkladních 
skříních hračkářství a jsou každému na očích. Proto si Icera pyšně lehá do 
darované krabice a nechá se vyfotit, jelikož snímek shlédne v novinách 
spousta lidí a v jejich očích navždy zůstane panenkou a tak se konečně 
dostane mezi ony nenáviděné soupeřky. Fotografte v jistém smyslu 
představuje Iceřinu výkladní skříň, protože splňuje základní funkci 
"vystavování se": "Icera pensó que al introducirse en esa caja no seguiría creciendo, 
pero también pensó que se vengaba un poco de todas las munecas del mundo, quitándole 
a la más importante esa cqja con puntilla de papeJ. " (426) Fotografte má však ještě 
jednu funkci - zvěčnění. Panenky za výlohou se mění a lcera stárne, její 
fotografte jí má zaručit nejen potvrzení identity panenky, ale také její 
trvalost. 

Fantastický jev přetrvává jako dvojznačný: ustrnula skutečně Icera ve 
svých pěti letech, nebo jde o šalebnou hru shod a dojmů? Icera je malá 
vzrůstem (nevyrosda, tak jak by měla), jako by jí panenkovská totožnost, 
pro níž je charakteristická časová statičnost, skutečně částečně předala své 
schopnosti. Ale na druhou stranu se její panenkovská identita jeví jako 
pouhá iluze: i Dario si všimne, že ta holčička má umělé zuby a kníry staré 
ženy. Jenže i tyto projevy přirozeného biologického stárnutí jsou klamavé a 
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vytvářejí časovou ambivalenci: umělý chrup a kníry jsou těžko slučitelné 
s věkem čtyřiceti let, a tak se nasouvá uskutečnění prazvláštního jevu - jako 
by Icera nezestárla o pouhých 35 let, ale o dvojnásobek té doby. Závěr 
povídky, kterým uzavírá vševědoucí vypravěč phběh "zázračného života 
panny", zcela v ocampovském stylu ještě umocňuje zmatečnou časovou 
dvojznačnost a navozuje tušení jiné specifické logiky a kauzality událostí: 
"Varío Cuerda pensó que lcera no había crecido más de diez centímetros en ese ínterin 
por estar destinada a dormir noches futuras en aquelfa cqja, que impediría su crecimiento 
en el pasado. tl (426) Za pozornost stojí i proměna prostoru: z privátrubo 
prostředí domova se panenky přesouvají na veřejné místo - do výlohy a do 
nOVln. 

Povídce nechybí ani mírně parodický odstín. Icera cítí "malinkatou 
úzkost", zcela adekvátní její velikosti, její tvář vypadá jako karikatura - má 
(ve 40 letech) umělý chrup a vousy na bradě a pod nosem, čímž připomíná 
spíš čarodějnici než panenku; scéna s fotografem se odehrává zcela v duchu 
němých grotesek a podílí se na zvěcňujícím procesu postav: ,,BI fotógrafO 
pidió permiso para sacar una fotografía. (. .. ) Hincó una rodilfa, bfandió fa cámara, se 
ale./ó, volvió a acercarse como un verdadero muiieco. Tal vez esa escena formaba parte de 
fa propaganda de fa casa, pensó Cuerda con orgullo. "(426) 

Některé shodné znaky s Icerou má i postava Hernándezovy povídky 
"EI comedor oscuro" (Temná jídelna, NEL), přestože v této povídce 
figuruje panenka pouze na úrovni metonymie, prostřednictvím významově 
ambivalentní přezdívky, která v podtextu sugeruje některé možné 
významotvomé konotace. Postava paní Panenky je zvláštní: je to žena, jejíž 
snoubenec odjel na dlouhou cestu, a když se s ním Panenka i přes jeho 
zákaz přišla rozloučit, viděla milence, jak "subía fa escalerita dándole el brazo a 
fa otra. ~S52 Ani podoba dámy příliš neharmonuje s jejím roztomilým a 
sladkým jménem: je sice panenkovsky malá a drobná, ale kromě toho je 
ošklivá, podivně hubená až nehmotná a loutkoidní: "Casi podría decirse que 
aquella cara existía nada más que de perft4' y que de frente apenas era un poco ancha 
donde estaban los o/0s; los tenía extraviados de manera que el iifluierdo miraba hada el 
frentey el derecho hada fa derecha." (136/11) 

Felisberto Gako protagonista i vypravěč) přichází do domu paní 
Panenky, aby jí dvakrát týdně zahrál na piano, protože seňora Muiíeca 
pochází z vážené rodiny, v níž si vždy cenili hudby, a ona proto chce, aby se 
nyní i v jejím domě "hrála hudba". Panenka obývá dům pouze se 
služebnou, jejíž vztah k Panence je dalším místem problematizace a 
pochybností, protože se v žádném případě nepodobá běžnému modelu 
vztahu pán-sluha. Distance, daná společenským určením, se zde ruší: poměr 
služebné, které odmalička přezdívají Dolly ("panenka''), je veskrze 
rovnostářský, Dolly je drzá, neovladatelná a otevřeně proJevuJe svou 

352 Hemández, F.: "El comedor oscuro", Nadie encendía las lámparas, 139 III 
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nezávislost a nepodřízenost. Její chování odpovídá spíše chování mladší 
Panenčiny sestry, která má jen velmi malou trpělivost s Panenčinými 
zlozvyky. Zároveň je také implicitní důvěrnicí Panenčina neštěstí a 
tajemství. DolIy připomíná jakési ďábelské al/er ego, podivnou Panenčinu 
dvojnici, která děsivou shodou - nebo neshodou - okolností má všechny 
rysy a vlastnosti, jež se Panence nedostávají - na rozdíl od své paní je velká 
a kyprá, je lehce vulgární, koketní; a dokáže uspět přesně tam, kde Panenka 
ztroskotala: v lásce a manželství. Phběh jako by napovídal, že běh času a 
událostí se neustále vrací, ale' že mnohé nenaplněné škvíry života se 
modifikují a v nové podobě jsou naplněny, tentokrát někým jiným. DolIy je 
tentokrát tou, která v doprovodu Panenčina bratra Araňity, jediného muže, 
který Panence zbyl, přeběhne svůj "lodní můstek", jenž ji dělil od 
konkrétního postavení. Sňatkem získává status počestné ženy a také 
majetek muže, který ji z "obyčejné" služebné povyšuje na bohatou 
spolumajitelku domu. Proces konstituování její identity, ověřitelné a 
viditelné Gakkoli je svou podstatou jen společenským klišé) je završen. 
DolIy je ona úspěšná dvojnice, která se v temném procesu zbavuje oné 
statičnosti panenky a která se integruje do života, zatímco Panenka, uvízlá 
v minulosti jako v krabici pro panenku, se dál propadá do svého smutku, až 
se zcela rozplyne v šeru svého domu a splyne s jeho předměty. Převrácení 
tradičních pólů podřízenost-nadřazenost a schématu pán-sluha zde 
naznačuje nejen křehkou stabilitu takového určení, ale je zároveň i 
motivujícím prvkem fantastična. Chybějící motivace Panenky i Dony, 
absence mnoha zásadních informací a souvislostí a také podivná spojitost 
jmen i provázanost života Panenky a Dony naznačuje přítomnost jiného 
řádu a jiných zákonitostí, které řídí lidské osudy, aniž jsou ovšem aktérům 
nebo vnímateli přímo vyjeveny. 

Panenku jako uzurpátorskou bytost a zhoubný nástroj reifikace 
hlavního hrdiny zobrazil Hemández v novele Las Horlensias (Hortenzie). 
Hlavní hrdina Horacio nechal pro případ, že by jeho milovaná žena Maria 
Hortensia předčasně zemřela, vyrobit panenku v životní velikosti. Tak by 
mohl v jistém smyslu stále zůstat s ní. Do intimního prostoru manželského 
páru vstupuje panenka - amorfní předmět -, která je věrnou kopií živé ženy 
a která navíc dostává druhou polovinu jejího jména - Hortenzie. Zpočátku 
panenka slouží jako nástroj úskočných zábavných her - Maria připraví dvě 
"překvapení", při nichž si Horacio omylem splete Mariu s Hortenzií. 
Panenka je zpočátku ženinou spojenkyní, jejím atributem i společnou 
hračkou manželů, která má funkci výlučně herní, a Horacio si už neumí 
představit jednu bez druhé. Fantastická atmosféra se v "obvyklém" řádu 
vytváří ve chvíli, kdy panenka začne "ožívat" a pozvolna a nepozorovaně se 
staví mezi Horacia a Mariu: když Horacio pohbí Mariu, pocítí nepatřičnost 
svého jednání v přítomnosti Hortenzie, jindy je za důvěrnost ke své ženě 
v přítomnosti Hortenzie dokonce "potrestán" nehodou. Hortenzie vniká 
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jako cizorodý činitel do intimního soužití lidských bytostí, mezi něž vsouvá 
mocný klín, a zároveň je nutí, aby se podrobili jeho diktátu. Sám Horacio 
cítí úlevu chvilkové nepřítomnosti Hortenzie v domě: " ... después del almuerzo 
paseó con Maria por el jardín; Horacio pensó que era más sencillo y natura~ mientras 
caminaban, que él abrazara sólo a Maria. Los dos se sintieron livianos, alegres, y 
volvieron a salir. '353 

Nicméně během krátké doby je prvotní Horaciova žárlivost vystřídána 
nadšením a on začíná shledávat Hortenzii krásnější než vlastní ženu, která 
mu v okamžicích bez panenky připadá neúplná: "Hortensia no sólo era una 
manera de ser de Maria sino que era su rasgo más encantador;y él se preguntaba cómo 
había podido amar a Maria cuando elfa no tenía a Hortensia. Tal vez en aquelfa poca 
fa expresara en otros hechos o de otra manera. Pero hada un rato, cuando él Jue a buscar 
a Maria y se encontró, simplemente con Maria, elfa le había parecido de una 
insigniftcancia inquietante." (191/1I) Původně otcovské pocity, které cítil k 
Hortenizii jako k zástupnému dítěti, pozvolna přecházejí v zamilovanost a 
Horacio si uvědomí, že po Hortenzii touží jako po ženě a že ji chce učinit 
svou milenkou. Je jistě pozoruhodné, do jaké míry se tato povídka 
v některých aspektech shoduje s Hoffmannovou novelou Pískory muž. I 
v německé verzi se totiž hlavní hrdina zamiluje do panenky Olympie a zradí 
kvůli ní svou krásnou a milou snoubenku. Neživá panenka vítězí a hrdina se 
na konci pňběhu v záchvatu šílenství Gemuž podléhá i Horacio) vrhne 
z věže dolů. 

Posedlost panenkou spojená s tělesnou touhou vede Horacia k tomu, 
aby učinil Hortenzii co nejvíce lidskou a vytvořil dokonalou iluzi živé ženy. 
Proces zorganičť ování Hortenzie, který se stává důležitým momentem 
povídky, se děje dvojím způsobem - jednak navenek: teplotou Hortenziina 
těla, které je dosahováno teplou vodou, jíž je plněna; dokonalejším 
materiálem, který na dotek připomíná hebkou lidskou kůži. Ale 
polidšťování se děje i uvnitř - vnitřním, duchovním oživováním - Horacio 
vidí, že Hortenzie cítí a vyjadřuje lidské emoce - chlad, odstup, nenávist, 
pomstychtivost; dokonce se zdá, že Hortenzie uvažuje: "Horacio se dio cuenta 
de que Hortensia miraba hacia el camino por donde él venía siempre. 't199/II) 
V hrůzném procesu humanizování nabývá Hortenzie Mariiny podoby i 
v nejmenších podrobnostech jako jsou Mariíina jemnost a neurotičnost. 
Hortenzie se nezadržitelně zmocňuje Mariina lidského života a vytěsňuje ji 
z domu i manželského lože. Napjatá situace milostného trojúhelníku 
nakonec vyústí v "absurdní" čin: Maria objeví Horaciovu "nevěru" a 
vypadá to, že v záchvatu žárlivosti Hortenzii "zavraždila" nožem. Horacio 
se pak přizná, že Hortenzii nožem poranil on, ale důvody zůstávájí textem 
neobjasněny. 

353 Hemández, F.: Las Hortensias, 190/II 
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Po "smrti" první Hortenzie se pnběh hypemoficky rozbíhá - panenky 
už nevnikají do Horaciova domu, ale naopak on za nimi vychází ven, do 
běžného života, který se stává jednou velkou vitrínou s panenkami. 
Hortensiina umělost je konfrontována s lidským subjektem a završení 
Hortenziina procesu zlidšťování má za následek subverzi subjektu 
v amorfní objekt. Horaciova vášeň pro panenky ho stále intenzivněji 

separuje od světa ostatních lidí, kteří jsou začleňováni do stejného procesu 
reifikace a animace a stávají se pouhými neživými nástroji k vytvoření ještě 
dokonalejších Hortenzií. Polidštění Hortenzií se obrací proti iniciátorovi 
myšlenky: panenky se Horaciovi vysmívají komplikovanou neproniknu
telností duše, jako by uvnitř skrývaly tajemství. Právě jejich 
neproniknutelnost podněcuje Horaciovu obsedantní potřebu zmocnit se 
jich a ovládnout je: "Horacio sintió deseos de dominarla. u Horacio se uzavírá do 
světa věcí, které ožívají, ale on sám dostává podobu neživé bytosti a stává 
se loutkou: "La mtfYor parte del tiempo 10 pasaba encerrado, casi inmóvi4 en Ia Pieza 
de huéspedes. Muchas veces Maria iba a verle tarde en Ia noche;y siempre encontraba sus 
qjos .ftjos, como si fueran de vidrio, y su quietud de muiieco. u (231 /II). Ačkoliv 

Horacio v závěru zoufale usiluje vymanit se ze zvěcňujícího procesu, je 
odsouzen zůstat provždy uzavřen do "vitríny světa": ,,AI tropezar con el mstal 
de Ia vitrina sus manos golpeaban el vidrio como p4faros contra una ventana cerrada. u 

(233/II) Panenka je v tomto případě předmětem, který vniká do prostředí 
lidí, a způsobuje v něm chaos: staví proti sobě lidské bytosti a sám se stává 
vůdčím a určujícím prvkem nově uspořádaného světa. 

Úzkost probouzená útlakem věcí a pocit lapenosti lidského tvora v jejich 
světě jsou násobeny i "zvěčňujícími" popisy a přirovnáními u postav: "se 
confundian las exclamaciones que salían de las gargantas de las personas y del cue/lo de 
las botellas"(196/II); nebo situacemi, v nichž se hrdina nachází a které jako 
by ho integrovaly do světa věcí: "Por un largo corredor a!fombrado vieron venir a 
Horacio luchando con Ia gran rueda de su triciclo. AI principio el vehirulo se veia poco;y 
de Hortensia, que venia detrás de Horacio, sólo se veia el gran vestido blanco;(. .. ) En 
vista del éxito, Horacio volvió de nuevo en dirección al patio; pero apenas desembocaron 
en el patio al triciclo se le salió una rueda y ctfYó de costado. Los concurrentes reian hasta 
las lágrimas; Facundo le decia: -jHermano, parecias un juguete de cuerda que 
se da vuelta patas arriba y sigue andando!"(197/II, mé zvýrazněru') 

Ráz statičnosti a neskutečnosti lidských postav a subverzi relací 
věcné/živé podporují i ostatní předměty v domě. Pod pozorným a 
posedlým pohledem vypravěče ožívají a doplňují proces animace panenky: 
,,Alex sacó las copas en una bandeja; chocaban unas con otras y parecian contentas de 
volver a encontrarse. u (179/II) ,,[HoracioJ no podia dormir; le parecia que los objetos 
del dormitorio eran pequeiios fantasmas que se entendían con el ruido de las máquinas. II 
(211/II) "Paseaba por un caminero que habia en el centro del salón; hacia a/li miraban 
los espejos y tenian por delante Ia silla a Ia cual estaban recostados. Esa pequeiia 
incnnación hacia el půo Ie daba Ia idea de que los espf!jos fueran siroientes que saludaran 
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con el cuerpo inclinado, conservando los Párpados levantados y sin df!Jar de observarlo. H 

(21 S/II) 
Významnou modifikací prošly v této novele akt stvoření panenky a 

postava tvůrce. Ve zmiňované Hoffmannově novele je tvůrcem panenky
robota Olympie profesor fyziky Spalanzani, tedy vědec. V Holmbergově 
povídce "Kalibang" je stvořitelem pro změnu karikovaný průmyslník, 
výrobce robotů-kopií lidí, Oscar Baum, který se nechává zastupovat 
robotem. V Hernándezově novele není výrobcem panenek ani démonický 
vědec, který si zahrává s lidmi, ani mazaný, ziskuchtivý továrník. V tomto 
případě je výrobcem panenek Horaciův přítel, obyčejný člověk, jehož 
identita je i v symbolické rovině prezentována jako pozitivní - výrobce se 
jmenuje Pacundo: jeho jméno konotuje slovo "fecundo" neboli plodný a 
obchod s panenkami se nazývá "La Primavera" - "jaro", které je tradičně 
spojováno se symboly zrození a nového života. Ale oproti jiným tvůrcům 
nemá Hernándezův výrobce-stvořitel k panence žádný afektivní vztah, je 
jen produktivním lhostejným nástrojem Horaciovy vůle a naplnění jeho 
přání. A naopak Horacio, který je k panenkám vázán velmi úzkým a 
specifickým vztahem, není jejich tvůrcem, je jen "uživatelem". 

Pojetí jedinečnosti stvoření, podle něhož lidská tvůrčí síla konkuruje 
božské, napodobuje ji nebo dokonce i překovává, je zde přetavena na 
pouhé ukojení přízemní lidské potřeby a perverzní touhy a jeho hodnota je 
devalvována. Stvoření panenky Hortenzie je navíc upozaděno, protože jde 
o druhotný proces tvoření - o technickou fabrikaci - a nemá tudíž smysl 
jako jediné a jedinečné stvoření. Koncept unikátnosti geneze dostává 
podobu sériové výroby. V Hernándezově verzi podtrhuje výsledek aktu 
tvoření zvláště fetišistickou podstatu panenky-napodobeniny ženy, nikoli 
její rozměr uměleckého díla, výsledku rouhačské zpupnosti nebo 
magického rituálu. A konečně tradiční obsedantní fixace tvůrce na objekt a 
incestní podtext erotického vztahu tvůrce a umělé bytosti (vztah otce a 
"dítěte'') je v Hernándezově novele posunut do vztahu uživatel objektu
objekt a ztvárněn jako perverzní voyerismus: Horacio se panenek zmocňuje 
především pohledem, okem, které je symbolem pohlavního orgánu. 

Na konci phběhu však pozitivní rys plodnosti a zrození rapidně mění 
hodnotící znaménka a nabývá téměř hrůzných rozměrů: svět je zahlcen a 
zahlcován Hortenziemi a jejich součástmi, v delirijní produkci vznikají stále 
další a další, které proměňují celý svět na panoptikum umělých bytostí. 
V novele Horten~e nabízí Hernández čtenáři hororovou vizi světa, v němž 
lidské bytosti jsou proměňovány na předměty, pouhé mechanismy, a 
v němž věci, jeho původní sluhové, ožívají, kradou mu atributy jeho lidství, 
jeho charakterové rysy i jeho schopnosti a den za dnem pro sebe získávají 
stále větší území. Všednodenní svět, jenž je součástí "obvyklého" řádu, je 
asimilován "ne-obvyklým" řádem, světem panenek, židlí, oblečení, nožů, 
který se násobí zrcadly a odrazy v oknech. Vzpoura neživého proti živému 
a subverze tradičního vztahu člověk-předmět jsou v tomto díle dovedeny 
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do krajnosti. Věci nabývají vrch a vše lidské je znehybňováno a 
fragmentováno na pouhé nesourodé neživé části surrealistického obrazu: 
"en tma gran piscina, donde el agua se movía continuamente, aparecían, en medio de 
plantas y luces de tonos btfios, algunos brazos y piernas sudtas. Horacio vio asomarse, 
entre unas ramas, Ia planta de un pie y le pareció una cara; después avanzó toda Ia 
pierna; parecía un ani mal buscando algo; al tropezar con el vidno quedó quieta un 
instante y en seguida se fue para el otro lado. Después vino otra pierna seguida de una 
mano con su brazo; se perseguían y se juntaban lentamente como .fteras aburridas entre 
una jaula. II (232/II) 

Atmosféra celého domu i přtběhu vyvolává dojem hermeticky 
uzavřeného prostoru, partikulárního světa, z něhož se postavy chtějí 

vymanit a který jako by byl pouhou podmnožinou jiné, celistvé reality. Stálé 
vytváření škvír, mezer a průhledů - zranění panenky, otevírané vitríny, 
klíčové dírky - kontrastuje s uzavřeným prostorem domu a zahrady 
obehnané vysokou zdí, které navštěvuje jen úzký okruh lidí. I zdánlivě 
otevřené prostory a ulice se uzavírají mezi bloky domů a hrdinové je 
pozorují oknem, zevnitř pokojů a uzavřených místností. Odrazy 
v zrcadlech, okenních tabulích, vitrínách i na hladině vody, zdvojení 
služebných-dvojčat, z nichž se jedna jmenuje Maria, a zdvojení Marii 
(Horaciovy ženy), která se dvakrát (I) přestrojí za Hortenzii, umocňují 
šalebný dojem reality. Hluk strojů v pozadí, kterými se přtběh otevírá i 
uzavírá, se ozývají v průběhu celého přtběhu a zastupují ono ne-živé, 
mechanické, ale trvalé a stálé. Spolu se štěrbinami a průhledy tyto zvuky 
podsouvají podvědomé tušení zneklidňující existence "jiné", komplexní 
reality, k níž šílený Horacio v závěru přtběhu vykročí, ale přičiněním Marie 
a sluhy nemá šanci dojít a dosáhnout jí v obou významech tohoto slova. 

Důležitým motivem textu je představení.354 Horacio původně panenky 
používá k tomu, že mu jeho spolupracovníci připravují různé scény 
z fiktivního života panenek. Horacio je pozoruje a vymýšlí se jejich přtběhy 
a situační scénky, v nichž panenky hrají hlavní úlohu. Představením jsou 
v jistém smyslu i překvapení, která si vzájemně připravují s Mariou. 
Panenka Hortenzie však pomalu systematicky vytlačuje Mariu z Horaciova 
života, neživé vytěsňuje živé a uzurpuje jeho životní prostor. Přtběhy oněch 
mnoha hortenzií začínají infiltrovat do skutečnosti, až ji zcela překryjí. 

Horaciův život se odehrává jen ve světě fikčních přtběhů, které si vymýšlel, 
a naopak smyšlené osudy hortenzií z vitrín z nich vystupují a začleňují se do 
běžného života, který se stává jednou velkou vitrínou, v níž Horacio 
pozoruje . své Hortenzie, Felisberto své postavy a čtenář pozoruje úsilí 
postav i autora. 

354 Detailní rozbor tématu "představení" viz J. P. Díaz, op. cit. a A. Borinsky: "Espectador y 
espectáculo en Las hortensias y otros cuentos de Felisberto Hernández", Cuadernos Americanos, 
XXXII/julio-agosto 1973; D. Mesa Gancedo: Extranos sem~jantes. EI personqje artijicial y cl artefacto 
narrativo cn fa literatura hispanoamericana, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza 2002 
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11.3 Sen: možný průnik subreality 

Sen jako prostředek kontaminace jednoho řádu druhým je prakticky 
neopominutelným prostředkem, který využívali a nadále využívají mnozí 
autoři fantastických vyprávění. V barokní literatuře se prostřednictvím snu 
vyjadřovala myšlenka pomíjivosti vezdejšího života. Ve fantastickém 
vyprávění je sen prostředkem, jímž dochází k rozšíření dimenze skutečnosti 
o jinou, do níž může proniknout jen omezený okruh postav, a současně 
prostředkem nového osmyslování skutečnosti; ačkoli v některých, zejména 
tradičních fantastických přtbězích má sen výhradně alegorický účinek, který 
anuluje fantastickou dvojznačnost didaktickým nebo poetickým záměrem. 
V povídkách Felisberta Hemándeze a Silviny Ocampové sen představuje 
prostor "jiného" a jeho realizační pole, jímž do skutečnosti proniká 
subrealita a v procesu systematického prolínání, střídání a nahrazování se 
skutečným včleňuje do každodennosti nové, dosud netušené aspekty, jež 
obohacují minulost, budoucnost i přítomnost. Aplikace snu tak nejen 
rozšiřuje prostor vnější a známé reality, ale rozšiřuje také její smysl. Snění 
postav, do něhož vstupují obrazy a v podvědomí zasuté kousky mozaiky 
minulosti, jim napomáhá složit celistvý obraz a smysl skutečnosti a dospět 
k úplnému poznání sebe sama i autentické tváře skutečnosti. Propojení snu 
a skutečnosti vytváří polysémantický obraz, v němž každý motiv, každá 
událost, pohyb i odstín se mohou stát hermetickým symbolem, 
problematizujícím proces čtení a interpretace. Kontaminace reality snem, 
respektive rozporná simultaneita reality a snu, která znejisťuje a rozpouští 
hranice obou, vyžaduje na čtenáři, aby se v procesu čtení i zpětně, při 
dalším čtení, zapojil do dešifrace a konkretizace významu. 

V povídce "La última tarde" (poslední odpoledne, F) Silviny 
Ocampové má sen anticipační povahu a stává se problematickým avízem 
smrti protagonisty. V idylickém, třebaže tvrdém a poctivou prací 
naplněném životě starého Porfiria Lasty nechybí téměř nic. Jeho malý dům 
a malé hospodářství jsou výsledkem i náplní jeho dní. Žije skromný 
nenáročný život a veškeré nepotřebné úspory má uschovány u svého bratra 
Remigia Lasty, distancovaného, mlčenlivého muže, kterého obklopuje aura 
vzdělání. Ale přijde den, kdy Porfirio potřebuje část peněz na koupi nového 
stáda ovcí, a tak bratra o část svých peněz požádá. Ten však roztržitě 
namítne, že "no conviene que tengas dinero. Una de estas noches pueden entrar a 
matarte. '~55 Porfirio se bratrovu rozhodnutí podvolí. Další den pomalu 
končí, na zdi místnosti se mihotá zrcadlový odraz světelného kotouče, jímž 
se s ním na noc loučí Porfiriův soused. Stařec mu odpoví voláním a po 
večeři se uloží ke spánku. Ale ten nepřichází tak snadno jako jindy. Porfirio 
si pomalu přehrává všechny události dne, až konečně začíná snít. Podle 
snové logiky a kauzality se propojují skutečnost s touhou a on se vidí jako 

355 Ocampo, S.: ,,La última tarde", Lafuriay otros mentos, 246/1 
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ženich, jehož nastávající je ta dustá bílá slečna, dcera šafáře z ranče Recreo. 
Svatební průvod tvoří celá rodina, která s sebou přiváží černé piano na 
kolečkách se zlaceným svícnem na každé straně. Uprostřed všech zvuků 
Porfirio zřetelně slyší zaržát koně: "BI pem fadraba ml!) Iqos. Un redondel de 
luZ bailó levemente en fa pared. Potjirio sonrió al ver fa senal del vecino. U na sombra se 
petjifaba en el marco de fa puerta y no mo otro rostro que aquel redondel de lu~ Potjirio 
adefantó unos pasos más allá de su sueno; aún creo que tuvo tiempo de asombrarse, de ser 
sonámbulo, él que jamás 10 había sido, cuando sintió que Ie hundían un hiem ml!) rojo 
en el pecho. ( ... J La mano de Remigio Lasta no soltaba el cuchillo. "(248) Sen se 
začíná prolínat s realitou, světelný kotouč večerního rozloučení se opakuje 
ve světelném kuželu baterky, klavír na kolečkách jako by se náhle stal rakví 
se dvěma zlatými svícny, na nichž bliká zádušní svědo svíček, postavy a 
zvuky ze snu se zhmotňují, vnikají do reality a zůstávají v ní a naopak, 
realita se stává součástí snu, který někdo snil: ,,[Remigio Lasta) Daba la espalda 
a fa ventanita; las paredes se habían disuelto, pero no fa ventanita. Ú molestaba tener 
espalda; era elfa el lugar vulnerable de su cuetpo; con el deseo de ignorarfa, valmó 
b17lscamente fa cabeza y mo, por primera vei; un fantasma. Bra una senorita opulenta, 
con medias de seda y tacos altos. Oyó fa insoportable musiquita de un piano. Instantes 
después, sintió el contacto de una mano sobre una de sus manos y tres dedos se le 
quedaron dormidos. (. . . J Montó el caballo y nadie, salvo yo, pudo oír aquel galope, que se 
alejaba en fa noche. Nadie, salvo yo, supo que Remigio Lasta heredaba no sólo el dinero 
sino cl sueno de su hermano. "(248-9) 

Ke zvláštnímu propojení snu a magické věci dochází ve dvou 
povídkách Silviny Ocampové: "Los suenos de Leopoldina" (Leopoldiny 
sny, F) a ,,Amada en el amado" (Milovaná v milovaném, WDN), jejíž 
název odkazuje k jedné básni Svatého Jana z Kříže. Ale zatímco v první 
povídce nachází protagonistka Leopoldina po procitnutí ve svých rukách 
předměty, o kterých se jí zdálo a jednoho dne tak objeví svou smrt, ve 
druhé povídce je fenomén snu značně složitější. Protagonisté přtběhu 
,,Amada en el amado" jsou mladí manželé, kteří se horoucně milují, a 
kdykoli musí být odděleni větší fyzickou vzdáleností, jsou spojeni 
synchronizovanými činnostmi, které vykonávají podle dohodnutého 
časového itineráře a tím vykonávají rituál jakéhosi virtuálního setkání, jež 
jim umožňuje být stále v kontaktu. Jejich láska, která se pomalu mění 
v náboženstvl, je tak velká, že si přejí splynout v jedinou bytost s jednou 
duší a jedním vědomím. Jediným časoprostorem, v němž se míjejí a 
nemohou se spojit, je stav snění a spánku. Jemu se zdá sen každou noc, jí se 
nezdá nikdy nic. Sen nabývá podoby izolujícího činitele, který milence od 
sebe vzdaluje a v jistém smyslu i odcizuje. Žena se rozhodne to změnit. 
Napadne ji, že jediný možný způsob, jak zůstat spolu i ve snu, je sdílet 
tentýž sen: "Quisiera entrar en fus suenos, quisiera entrar en tus experiencias. U(19) 
Začnou spát v objetí a navzájem se dotýkají hlavami, ale zpočátku vše 
zůstává při starém: ráno manžel vypráví ženě, co se mu zdálo. Až jednou, 
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když se muž ráno probudí, jeho žena mu přesně popíše, o čem se mu zdálo: 
,,Anot:he sonaste t:on una vaquita de San J osé. Aquí está. -Moslró sobre su brazo el 
bit:hito rqjo como una gota de sangre. " (20) Manžel odpoví, že ano, že se mu 
zdálo o podivné zahradě, kde místo květin byly kameny. O japonské 
zahradě, napovídá žena. Manžel souhlasí: "Te acert:aste y me mostraste el brazo 
que creía que te habías lastimado con un a!filer, pero miránd% bien, advertí que fa gota 
de sangre que veía en tu brazo era en efecto una vaquita de San José. " (20, 
zvýraznění v textu) Každé následující ráno žena přináší ze snové dimenze 
další předměty. Jedné noci se muži zdá o tajemném nápoji lásky, který vypili 
Tristan a Izolda: "Cuando quieras llevar a tu amada como a tu corazón dentro de ti, 
no tienes más que beber este .fieltro. "(22) Když se ráno probudí, žena mu ukazuje 
malou lahvičku s lektvarem. Muž se dlouho nerozmýšlí: "Ú a"ebató el frasco 
de fa mano, /o miró atónito, cerró /os ojos y bebió. Cuando abrió /os ojos quiso mirarfa de 
nuevo. EIIa no estaba. ÉIIa llamó, Ia buscó. Oyó una voZ dentro de é4 Ia voZ de ella, 
que le contestaba: Sqy vos, sqy vos. AI.fin sqy vos. " (22) Jejich přání se vyplnilo: 
splynuli v jedno, ale muž se toho zhrozí a podruhé se probudí. Jeho žena je 
opět vedle něho a vše se vrací do starých kolejí - on sní a ona přesouvá 
předměty ze snu do skutečnosti. Ale v jejich vědomí zůstává živá výstraha: 
snová realita představuje onu "jinou" dimenzi, která se náhle jeví stejně 
skutečná a přístupná jako každodennost, v níž je vše možné, ale která 
zároveň skýtá jisté nebezpečí, že s konečnou platností pohltí ty, kteří se 
pohybují mezi oběma rovinami a oni uvíznou navždy v rovině snu, v rovině 
ne-skutečna. 

Přestože žádná z povídek Felisberta Hemándeze nevyužívá sen jako 
rámec motivující fantastický jev, pro mnohé jeho texty je charakteristický 
zvláštní snový opar nebo snová ambivalence. Především díky technice 
proudu vědomí a evokačruno pásma vzpomínek a minulých prožitků vzniká 
v prostoru fikční reality nehmatatelná celistvá vrstva, která jako hustá mlha 
oblévá předměty, jako závoj pokrývá postavy a derealizuje dávné události i 
běh těch současných. Přítomnou realitu zachvacuje snovost, která je 
součástí subreality, již Felisberto umně zviditelňuje: sen nenápadně proniká 
do prostoru každodennosti a každodennost se stává snovým prostorem. 
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11.4 Dvojník 

Dvojník jakožto prostředek fantastična problematizuje původní 
představu člověka jakožto duševně a fyzicky jednotné a neměnné entity a 
rozvrací ji. Dvojník jakožto projekce Já vychází z teorie, že uvnitř každého 
jedince se skrývá dvojí identita, dvojí princip - princip dobra a princip zla. 
Vnitřní rozkol člověka, který pramení z konfliktu Já/Druhý, odráží vnitřní 
duchovní krizi, vznikající ze střetávání se s konvencemi sevřeným řádem a 
neschopností adaptace Jáv uniformované společnosti a atmosféře 
anonymity. Dvojník je obvykle zosobněním zla, všeho neovládnutelného, 
negativního, nesnesitelného, zastupujícího "jiné". Do projekce dvojníka se 
zapojují všechny frustrace, nenaplněné touhy, všechny nerealizované 
možnosti života jedince, kterých se imaginace nechce vzdát, všechny 
aspirace "já", jež nemohly být naplněny vinou vnějších okolností, a 
v neposlední řadě také všechna možná volní rozhodnutí. Jejich tření se 
může dostat do extrémní a vyhrocené podoby, nebo naopak zůstat jako 
pouhý zneklidňující náznak "jiného". Dvojník může mít i jiné formy než 
podobu psychologického rozdvojení osobnosti: může být výtvorem 
vědeckých nebo magických prostředků (robot, homunkul, stroj 
napodobující lidské činnosti apod.), může být výsledkem metamorfózy "já" 
prostřednictvím metempsychózy a lykantropie. 

Prostřednictvím prvku dvojníka dochází ke zpochybnění či úplnému 
převrácení tradičních relací subjekt/objekt. Druhý, ne-Já, je totiž nejen 
objektem pozorování Já, ale sám se stává subjektem a pozoruje svůj 

protějšek, čímž dochází k systematickému zpochybňování a drobení 
identity a integrity jedince. Individualita člověka je rozmělňována na dvojí 
úrovni - zevnitř i zvenčí - a neodvratně směřuje ke znicotnění Já. Já zápasí 
s Druhým, "jiným" uvnitř sebe, a zároveň se snaží vzepřít nepřátelskému 
světu, který ho obklopuje. 
Dvojník se objevuje jako vnější a vnitřní vůči Já. Vnější podoba dvojníka 
předpokládá existenci nebo náhlé objevení se osoby, která díky podobnosti 
povahy, jména, životních peripetií nebo pouhé podoby fyzické může být 
považována za identickou; k umocnění tohoto vztahu dochází 
prostřednictvím přenosu animických procesů z jedné osoby na Druhého -
to, co bychom nazvali telepatií - takže jeden se účastní toho, co druhý ví, 
myslí a prožívá. Identifikací a propojením jedné osoby s druhou ztrácí první 
vládu nad svým Já a umístí ono cizí Já na místo svého. Tím dochází 
k rozdvojení, roztříštění a substituci Já Druhým v opakování stejných rysů 
tváře, charakteru i chování, osudu i zločinů. Dvojník, který se zmocňuje 
života subjektu, vystupuje v povídce "La casa de azúcar" (Dům jako 
z cukru, F) Silviny Ocampové; v Hemándezově povídce "U na manana de 
viento" Oednoho větrného rána, Ul) se sice překrytí a anulace identity 
jednoho Druhým cele neuskuteční, ale hrozba uzurpace Druhým je reálným 
nebezpečím způsobujícím trvalý strach a nejistotu. Stále přítomný strach 
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z anulace vlastní identity, úzkost z možnosti, že "ten druhý" překryje 
existenci Já svou vlastní, se u Hernándeze stal téměř obsedantní fobií. 
Druhý jakožto projekce "já" je pokaždé negativním destruktivním 
činitelem, který se po nevyrovnaném boji zmocňuje Já a jeho existence. 
Vnější Druhý vzniká mimo jiné například vytvořením "magických" 
amorfních předmětů (homunkula, robota apod.). V subverzivním procesu 
se Já proměňuje v nevítaného Druhého a Druhý absorbuje existenci Já. 

V povídce ,,La casa de azúcar" (Dům jako z cukru, F) Silviny 
Ocampové vtrhne Druhý, nebo spíše Druhá, do života postavy a zcela ji 
z něho vytěsní. Protagonisty phběhu jsou Cristtna a její muž, který je 
zároveň i vypravěčem. Mladí manželé se po svatbě nastěhují do společného 
domu, který vypadá jako z cukru a jehož bílá omítka září na celou ulici. Po 
nějakém čase se ale začne nynějším obyvatelům ozývat "minulost" domu, 
která pozvolna vstupuje do osudu hrdinů, především Cristiny, jež se začíná 
nepozorovaně a nepochopitelně povahově měnit - z veselé ženy se stane 
smutná, zadumaná žena, která se často uchyluje ke lži, trpí nechutenstvím a 
už se jí ani nechce večer nikam vycházet tak jako dřív. 

Zvláštním Cristininým rysem je téměř panická pověrčivost: "Las 
supersticiones no dejaban vivir a Cristina. U na moneda con Ia efigje botTada, una 
mancha de tinta, Ia luna vista a través de dos vidrios, las iniciales de su nombre grabadas 
por azar sobre el frondo de un cedro Ia enloquecian de temor. ( ... J Traté de combatir 
estas manías absurdas. "~56 I z toho důvodu jí manžel raději neprozradí, že 
v domě předtím bydlel někdo jiný, protože v tom případě by Cristtna 
v domě žít odmítla. Prvním útokem, který narušuje harmonický život 
v domečku jako z cukru, je telefonát. Když vypravěč zvedne sluchátko, 
neznámý mužský hlas chce mluvit s Violetou. Vypravěč sice rychle zavěsí, 
ale současně dostane strach z toho, co by se stalo, kdyby sluchátko zvedla 
Cristtna, protože by tak mohla zjistit, že dům měl předtím jiné nájemníky. 
Začne proto telefon na noc vyvěšovat, ale i přes tuto opatrnost se dalšímu 
útoku nevyhne. Ten tentokrát přijde odjinud: pár dní po telefonátu slyší, jak 
se Cristina u domovních dveří s někým dohaduje a proti něčemu protestuje, 
ale když se jde podívat, co se stalo, Cristtna mu ukáže nové sametové šaty 
(znovu předmět čistě ženský a charakteristický pro Silvinin narativní svět). 
Na otázku, kde vzala peníze, mu odpoví, že jí na ně dala její matka. Třetí 
střet s minulostí, která neustále infiltruje do života obou protagonistů, je 
nejvážnější: do domu jako z cukru přijde mladá žena, aby si vyzvedla Bruta, 
svého čistokrevného psa, o něhož se Cristtna postarala. Neustále se obrací 
na Cristtnu jako na Violetu a mluví s ní jako s někým, koho už dlouho zná: 
"Vesde que tengo ocho aiios esperaba conocerla a ustcel, desde aquel día en que hablamos 
por teléfono, lrecuerda? Prometió que iba a regalarme un banilete. ( ... J Yo Ia había 
imaginado tal como es. jLa imaginé tantas veces! Para colmo de Ia casualidad, mt 

356 Ocampo, S.: "La casa de azúcar'\ Lafuriay otros men/os, 186/I 
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matido estuvo de novio con usted. u (188/1) Cristina si nakonec na prosbu dívky 
psa ponechá a shbí jí, že se čas od času všichni tři sejdou. Manžel, který 
vyslechne celý rozhovor schovaný za keřem, začne svou ženu sledovat a 
pátrá, zda na schůzky s neznámou mladou ženou chodí. Jednoho dne narazí 
na Ciristinu, jak se opírá o zábradlí Konstitučního mostu a dívá se na vlaky. 
Když se jí zeptá, proč je tady, Cristina mu podivně vzdálená odpoví: ,,Me 
gustan /os medios de transporte. S onar con viqjes. Irme sin irme. Ir y quedar y con 
quedar irse. u (189) Posledním osudovým zásahem do povážlivě se 
otřásajícího obrazu harmonie mezi manžely je žena, která přijde do 
domečku jako z cukru a varuje Cristinu, že jestli se ještě jednou setká 
s Danielem, tak uvidí. Když do pokoje vstoupí vypravěč, všimne si, že ta 
žena je vlastně převlečený muž, který zmizí jako pára nad hrncem. Mezi 
manžely však o celé scéně nepadne ani slovo, jako by jim cosi zavíralo ústa 
a bránilo se být vysloveno. V tu samou dobu začne Cristina zpívat, přestože 
se nikdy před tím o zpěv nezajímala: "En aquel/os días, tan lristes para mí, a 
Cristina le dio por cantar. Su voZ era agradable, pero me exasperaba, porque formaba 
parte de ese mundo semto, que la alejaba de mí. U(191) Konečně si v jednom 
okamžiku "prozření" Ciristina uvědomí, co se s ní poslední dobou děje: 
"S ospecho que est'!) heredando la vida de alguien, las dichas y las penas, las 
equivocadones y /os dertos. Est'!) embrujada. u (191) Manžel, žárlivostí i strachem 
téměř bez sebe, se rozhodně zjistit něco o neznámé Violetě. Pátrání ho 
nakonec přivede k Arsenň López, která byla Violetinou učitelkou zpěvu. Ta 
považuje vypravěče za jednoho z Violetiných obdivovatelů, ale varuje ho 
před Violetinou pravou povahou: ,,No se afl!ja. Encontrará muchas mujeres más 
leales. Ya sabemos que era hermosa iPero acaso la hermosura es /o único bueno que htťY 
en el mundo?U (192) 

Probíhající invazivní útlak, který se promítá do Cristinina chování a 
jednání, je formou zmocňování se Já Druhým, ale oběť tohoto procesu 
eliminace Já není v tomto případě zcela jednoznačná. Cristinin život, osud, 
zvyky i lásky ustupují v zapomnění a jsou nahrazovány za život, osud, zvyky 
a lásky Viole ty. Ale Violeta pociťuje stejně agresivní útlak a bezmocně 
přihlíží, jak se někdo cizí zmocňuje jejího života, aniž tomu může zabránit. 
S prožívanými pocity se svěří právě Arsenň López: ,,Alguien me ha robado la 
vida, pero 10 pagará ml!} caro. No tendré mi vestido de terdopelo, ella 10 tendrá; Bruto 
será de ella; los hombres no se disfrazarán de mujer para entrar en mi casa sino en la de 
ella; perderé la voZ que transmitiré a esa otra gar;ganta indigna; no nos abrazaremos con 
Daniel en el puente de Constitudón, ilusionados con un amor imposible, inclinados como 
antano, sobre la baranda de hietTO, viendo /os trenes alejarse. " (192) "Smrt" Violety 
je víc než podivná a především nekonkrétní. Neexistuje žádný ověřený údaj 
o příčinách jejího skonu. Bílé místo, skrývající podrobnosti Violetina 
"odchodu", může naznačovat, že Violeta spáchala sebevraždu, ale stejně 
platná může být jakákoli jiná příčina. Ani Arsenie López nedokáže říci nic 
jiného, než že Violeta "zemřela ze závisti". Stejně jako údaje o Violetině 
smrti jsou nekonkrétní a neúplné indicie, které by umožnily zrekonstruovat 
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její život a jeho poslední dny. Vypravěčovo i čtenářovo zmatení umocňuje i 
to, že veškeré kusé, nekoherentní informace, které vypravěč získá, jsou 
předávány nedůvěryhodnými a nesdílnými osobami (žárlivou mladou ženou 
se psem, nevlídnou prodavačkou, záštiplnou učitelkou zpěvu a podivnými 
zaměstnanci psychiatrického ústavu). Jediným faktem, který je ve své 
podstatě ambivalentním, zůstává, že Violeta strávila nějaký čas 
v psychiatrickém sanatoriu. 

Violeta "mizí", tak jako jednoho dne nevysvětlitelně a beze stopy mizí i 
Cristina: "Desde ese día Cristina se transformó, para mí, al menos, en Violeta. Traté 
de seguirla a todas horas, para descubrirla en los brazos de sus amantes. Me alejé tanto 
de ella que la vi como a una extrana. U na noche de invierno htf)'ó. La busqué hasta el 
alba. " (192) Ve srovnání s obvyklou podobou a ztvárněním dvojníka je tato 
proměna dovedena až do krajnosti: Violeta není aktivním uzurpátorem 
Cristininy existence, ani Cristina se svévolně nezmocňuje Violetina života. 
Dvojznačnost proměny v oscilačním pohybu relativizuje vztah oběť/kat a 
Já/Druhý a naznačuje existenci "jiného", které vniká do života obou žen a 
mění ho. 

Vnitřní dvojník, který může zosobňovat jakýsi druhý hlas, může plnit 
různé funkce. V některých textech obou autorů se tato projekce Já stává 
entitou, jež se staví proti Já jako nástroj sebereflexe a sebekritiky, respektive 
formy vnitřní autocenzury. Tak je tomu například ve Felisbertově povídce 
''Juan Méndez o Almacén de ideas o Diario de pocos días" Guan Méndez 
aneb Skladiště nápadů aneb Deník několika málo dní, PI), kde druhý 
zosobňuje posedlost psát a tvořit, která pronásleduje protagonistu
vypravěče: "Escribo porque siento el deseo de escribir 10 que me pasa. Mi deseo, a 
medida que pasó el tiemmpo, insistió con tanta realidad y tanta violencia, como si 
hubiera nacido adentro de mí un personcye con una absurda y fatal existencia. '357 

Druhý má zde podobu "postavy" (personaje). Tato postava ovšem není 
pouhým objektem výpovědi, který je vystaven "pozorování" a manipulaci 
ze strany autora, ale "postava" se naopak stává subjektem pozorování, 
jehož je autor objektem. "Postava" je tím, kdo jako Druhý pozoruje autora 
a který s ním komunikuje: ,,Mi personcye me ha dicho hqy: ,Ante todo escribir con 
franqueza." (lOS/I) Narušení tradiční relace subjekt/objekt je variantou 
Druhého jako autokorekce autora bezezbytku naplněno, neboť "postava" 
se podílí na tvůrčím aktu a současně kriticky posuzuje vznikající dílo, na 
kterém Já pracuje: "En .ftn, estas cosas de pensar cómo me enamoraré, son cosas del 
personcye que me obse17Ja. Yo viviré espontáneamente. Ln que sí que el personcye que me 

357 F. Hemández, "Juan Méndez o Almacén de ideas o Diario de pocos días", Primeras invenciones, 
105/1; téma tvorby se objevuje u Hemándeze poměmě často, nejvýrazněji se tematika procesu 
tvůrčího aktu zasahuje do děje novely B/ caba/Io perdido (Ztracený kůň) a také v povídce "La 
envenenada" (Otrávená, E). Prostředek fikcionalizace autora má zcela odlišný charakter, než je 
tomu například u Borgese. U Hemándeze se metatextové tápání stává metafyzickým, akt psaní 
může mít fuknci rekonstrukce integrity Já, nikoli výhradně prostředku fantastična. 
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observa contribt(Je a que "ene el cuaderno, y ese deseo es mt(J mío. ti (110) "Hf!)' mi 
peroncye ha encontrado el moment o oportuno de preguntarme dónde vf!)' a parar con todo 
fo que escribo. ti (109) 

V povídce "Juan Méndez ... " vytváří "druhý" rovinu metatextu: vstupuje 
do tvůrčího aktu a diskutuje o pojetí literárního díla s vlastním autorem. 
Metatext je zde inherentní součástí povídky, proniká do tkáně díla a má 
zjevný parodický efekt, kterého je dosaženo literárně-kritickými 

doporučeními "postavy". V tomto principu je možné objevit reminiscenci 
Pirandellových S esti postav, které byly v :Montevideu na scéně uvedeny právě 
ve 30. letech 20. století. Rovinou metatextu se povídka řadí k dalším 
Henándezovým textům, které se s humorným i satirickým pohledem 
zakusují do soudobých estetických a formálních požadavků na - jeho i 
obecně - literární tvorbu. Zakončení povídky se nese zcela v duchu 
Felisbertova anarchismu (pokud jde o literární kritiku), které by se 
s nadsázkou dalo považovat za motto jeho přístupu k vlastní tvorbě: "Pero 
también pienso que bastante me hice el gusto llenando este cuaderno y que en él habré 
soltado muchas ideas malas: esto tiene mucha importancia porque, aunque nuestras ideas 
valgan poco, siempre buscamos la ocasión de meterlas en alguna parte, y de esta manera 
yo las maté. ti (114/1) 

Prvek dvojníka, který se realizuje jakožto simultaneita různých 

časových a prostorových rovin, může problematizovat existenci dvou si 
zcela cizích osob nebo se může uskutečňovat jako dvojí časový prožitek v 
mysli jedné postavy. Tato forma zdvojování nebo násobení časoprostoru je 
původcem splývání identit a osudů různých postav, narušení lineárnosti 
času a příčinou množení a protínání prostorových souřadnic. Tento postup 
využil Felisberto Hernández v povídce ,,Lucrecia" (TDM), kde kromě 
ambivalence dvojník plní také roli skryté společenské kritiky. 

V mysli vypravěče, který je zároveň protagonistou pnběhu, se spojuje 
dvojí časoprostorové bytí v období renesance a ve 20. století. Obě roviny -
přítomnost a minulost - se neustále prostupují a překrývají prostřednictvím 
věcí-průhledů, jež jsou neodmyslitelně spjaty s tou kterou dimenzí 
(například tabletou penicilinu nebo teleskopem), i pomocí vzpomínek, flash 
backů, které vypravěči připomínají "druhý" život. Přepínání obou rovin se 
děje plynule a téměř neznatelně: ,,5 iempre que me preguntaban cómo había hecho 
para ir a vivir en una época tan l~jana, me daba un fastidio inaguantable. Y si alguien 
me interrumpía para enredarme en algún detaile histórico la cólera me dajaba mudo y yo 
abandonaba las mesas recién servidas. La última vez que me intempieron yo iba 
subiendo una escalera detrás de una mo,!ja vestida de negro. ''>58 Díky protínání obou 
rovin tak protagonista žije v jakési syntetické časovosti - "minulé 
budoucnosti": "Ni por un instante pensé en decirles que yo era del siglo xx. Y en 

358 Hemández, F.: "Lucrecia", Tierras de fa memoria, 91/III 
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t'aso de que hubieran t'omprendido mi pasada vida futura, DO sabna explit'ar algo de mi 
siglo?" (103/III) 

Dvojí časovost a přítomnost dvou řádů naznačuje také zdvojování 
ostatních postava předmětů - v pňběhu se objevují dvě jeptišky, vojáci
dvojčata, dva zloději, dvě zlaté mince, dvě dírky v oušku kotěte, odrazy 
v zrcadle, jež bez námahy vytvářejí "druhého". Hlavním motivem 
fantastické koexistence časů jsou oči, zdvojený orgán, dvě oči, které jsou 
dvěma perspektivami v jedné, dvěma pohledy v jednom a analogií dvou 
časů v jediném protagonistově vědomí: "Los qjos son las únicas partes dobles del 
cuerpo que giran al mismo tiempo. "(lOO/III) 

Skrytá kritika, která je přítomna v podtextu pňběhu, posouvá rozpor 
Já/Druhý také do roviny etické a morální: projevuje se jako rozpor 
láska/lhostejnost, ziskuchtivost/nezištnost a dobro/zlo. Tak jako se 
přelévají jednotlivé časové a prostorové roviny, i vědomí a jednání 
protagonisty neustále osciluje mezi jednotlivými protipóly, ale i přes 
chvilkovou převahu pozitivních hodnot - lásky, přátelství a soucitu, které 
se projevují v přátelství s malou dívenkou a hlubokou soustrastí a pocitem 
sounáležitosti s ostatními v bolesti a bezmoci vůči smrti po dívčině 

odchodu, nakonec stejně ve vědomí vypravěče vítězí Druhý, zastoupený 
zlem. Vítězství negativního principu je dokonáno jidášskou zradou na sobě 
i druhých - v okamžiku, kdy obdrží velké množství peněz určených na 
cestu zpět do rodné země: "Yo tenía que olvidar todo y me pareda que era como 
matar a toda una familia de inocentes. Apenas salí de abcyo de Ia cama con Ia moneda 
tropecé con la mesa e hice tambakar Ia plantita. Pero no importaba, junté todas 
las monedas y saN corriendo." (108/IIl, mé zvýrazněnf,) 

Spojování dvou časových rovin se promítá i do procesu vypovídání: 
volné přecházení z jedné dimenze do druhé nemá vliv na kontinuitu toku 
promluvy; časová ambivalence je navozována kombinací minulého a 
přítomného času sloves a různých časových příslovcí, díky nimž vznikají 
oxymoronická spojení jako mi pasada vida futura; en un futuro kjano, en el siglo 
que nad y al que pude volver, které dotvářejí klamavý obraz časovosti a 
rozvracejí představu jednolité lineární skutečnosti. 

Jinou formou ztvárnění dvojníka je fragmentace vlastního těla. 
V rozporu Já/Druhý zastupuje tělo onoho Druhého, nekompatibilního a 
nekomunikujícího s Já, věčně přítomného ve stejném čase a stejném 
prostoru. Tato forma fragmentace je v podstatě vyhrocenou podobou 
dualismu těla a ducha. Slepý determinismus tělesné schránky a touha 
vědomí po svobodě a oproštěnosti se sváří v nitru člověka, který však tuší, 
že jeho tělesnost je nepokořitelná a mocná. Vědomí autonomie tělesné 
schránky člověka je bolestným místem v jeho vědomí: ve všech fázích 
biologického procesu, dospívání a stárnutí, tělo prochází "metamorfózou", 
jež je zcela nezávislá na vůli jedince, a "proměňuje" se v jiné, jakoby cizí. 
Metamorfotický proces vyvolává úzkost a obsedantní potřebu sjednotit 
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protivníky těla a ducha a nabýt zpět orresené jednoty: tělo je tím Druhým, 
jenž se odpoutává od vědomí a stává se nezvladatelnou entitou, jednajíd 
proti vůli Já. 

Fragmentace těla a dokonce myšlenek je leitmotivem celého 
Hemándezova díla. V povídkách i ve všech rrech novelách vzpomínkového 
cyklu se uplatňuje jako prvek motivujíd fantastický děj. Pocit úzkosti 
z nepřeklenutelné propasti mezi tělem a duchem dokonale vystihuje úryvek 
z novely Krajif!Y paměti. Také zde tělo vystupuje jako nezávislý 
nevyzpytatelný subjekt: "Yo nunca tuve mucha conftanza con mi cuetpo; ni siquiera 
mucho conocimiento de él. '~59 A o pár stran dál: "Yo no podía, en ningún instante, 
desmontarme de mi cuetpo. Así como improvisaba una pieza de música, también el 
cuetpo improvisaba movimientos cuando sabía que 10 miraban; yo también 10 miraba 
como sifuera otra persona que obseroaban y trataba de comgirle los movimientos: eran 
lentos como los de un tigre que se acerca a su presa. "(37 lIlI) 

Na principu rozštěpení vědomí a těla, které zesiluje pocit "unheimlich", 
se rozvíjí také Hernándezova povídka "EI vapor" (parník, CA). Mysl 
vypravěče-protagonisty se pravidelně znenadání odděluje od těla a on 
pociťuje podivný stav oddělení, který on sám nazývá jako "neosobnost": 
"Y sin darme cuenta caí en Ia impersonalidad: parecía que todo el cuetpo se me hubiera 
salido por los f!}os y se me hubiera VIle/to como un aire m'!Y liviano que estaba por encima 
de todas las cosas. '~60 Paralelně s rozdvojením vypravěče dochází 
k analogickému procesu na parníku, na němž cestuje: jídelna, která 
představuje v jistém smyslu jednu z částí organismu parníku, se "separuje" 
od zbytku lodi. V tom okamžiku jako by svět na chvíli v posvátném tichu 
zatajil dech a v"běžném" řádu se vydouvala časoprostorová bublina 
vydělená z lineárního pohybu skutečnosti. 

Fragmentace těla a ducha a prostoru a času, v němž se protagonista 
nachází, působí nejen jako dekonstrukční a rekonstrukční prvek zároveň, 
ale obraz skutečnosti, který vzniká, zesiluje pocit jiného přítomného 

časoprostoru. Dvojí vrstevnatost podkreslují i zvuky lodních šroubů a 
strojů, pleskání vody či dorážejídho větru, které se v rytmickém pohybu, 
jakoby řízeném nějakým strojem, prodírají do zásvětního ticha jídelny. 
V závěrečném pohledu do zrcadla vrcholí Felisbertovo úsilí komplexní 
fragmentace reality prosrrednictvím fragmentace Já a zcela nový pohled na 
nepoznanou tříšť kusů, které nedávají smysl: " .. . cuando pasé por dos espejos que 
jormaban un ángulo rento al encontrarse en dos paredes, miré al nncón y me llamó Ia 
atención que me viera Ia mitad de Ia cabeza más una oreja de Ia otra mi/ad. " (68 II) 

Proces fragmentace může mít i existenciální přesah jakožto vyjádření 
nejistého a vratkého vztahu jedince k vnějšímu světu, jenž ho vede k úniku 
do vlastního nitra. Pocit hrdinovy úzkosti bytí se následně zhmotňuje do 
dvou podivných ptačisek, která se mu usazují na ramenou: "Después volví a 

359 Hemández, F.: Til!1Tas de fa memona, 32/II1 
360 Hemández, F.: "El vapor", Pnmeras invenciones, 65/1 
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pasear y tuve una impresión rara y desagradable de mi angustia ndícula: la idea de los 
avechuchos se me había endurecido sin que yo me diera cuenta y sin querer caminaba 
despacio y sin moverme mucho para que los avechuchos no se inquietaran. T uve una 
reacción: me sacudí y hasta llegué a hacer mención de pasarme una mano por un 
hombro. "(66/1) 

Asi nejvýraznější a nejvyhrocenější podobu dostala fragmentace v dílku 
Diano del sinvergiienza (Deník nestydy), kde je tělo ztvárněno jako změť 
nesourodých, vůči Já silně nepřátelských částí. Rozštěpení mysli a těla a 
fragmentace těla samého jsou dovedeny do mezní podoby: "sentí todo mi 
cuerpo como si fuera de otro '~361 Nestyda je v tomto případě právě 

protagonistovo tělo, další nezávislou částí je hlava - "ona" (ella), která ve 
vztahu k tělu osciluje mezi spiklenectvím a nepřátelstvím. V pozici 
nadřazenosti stojí vědomí (la conciencia), které je temnou podstatou všech 
pochodů a jako jediné tuší smysl bytí. 

Tělo je na jedné straně podřízeno vůli vědomí, které jím manipuluje -
tělo je stavěno, ukládáno ke spánku, bráno na procházku. Na druhé straně 
se však vyznačuje jistou autonomií a jedná samo za sebe. "Nestyda" se 
podrobuje diktátu společenských konvencí a sžívá se s mašinérií tohoto 
světa, zabydleného zástupy dalších nic netušících "Nestydů": "Este ,!yo'~ este 
enfermo, dividido como un feudo que ha ido cediendo teTTeno a otros, no está solo en su 
enfermedad Ha mirado a otros, con su condición, desde luego, y encontro que ht!J muchos 
"divididos" sin saberlo. A veces, el autor de este diano ha sentido envidia de los yos 
seguros, con sinvergiienzas inocentes y cabezas sin grandes probkmas; sinvergiienzas que 
no Piden mucho, cabezas que olvidan o justijican cualquier cosa y yos sin preocuparse de 
si existen o no. " (261-262/II1) 

V Deníku nestycfy se opět objevuje hernándezovská postava koně a jeho 
symbolická spřízněnost s lidským hrdinou, která implikuje bezvýchodnost a 
mlčenlivou odcizenost člověka na tomto světě. Interpretace Deníku nestycfy 
musí přihlédnout i k výrazným autobiografickým rysům a s jistou 
nadsázkou by bylo možné říci, že vychází z autentických pocitů posledního 
životního údobí Felisberta Hernándeze. Vypravěčovo úzkostné hledání 
jeho opravdového Já bylo nejen literární látkou, ale zároveň vypovídalo o 
osobním zoufalém hledání Já autora samého: "empezaré a abuscar mi yo, mi 
verdadero yo; quiero saber dónde y cómo vive en este mistenoso continente, en este cuerpo, 
en este sinvergiienza. tl (248/III) Od období publikace novely El caballo perdido 
(Ztracený kůň) dospělo ono "hledání" v tomto díle na hranici snesitelnosti. 
Ke stavu jeho ducha nemalou měrou přispívala nelehká ekonomická situace 
a nevelká úspěšnost jeho děl. Prostor sklepa, v němž přebývá vypravěč, 
odpovídal skutečnému sklepnímu bytu, kde Hemández žil se svou tehdejší 
družkou Reinou Reyesovou, a zároveň představoval i metaforický prostor 

361 Hemández, F.: Diano del sinvergiien':{fl, 24/II1 
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jeho vlastní duše, sklepa, onettiovské "jámy", kam sestoupil a kam ho nikdo 
nedokázal následovat, aby ho vytáhl nazpět. 

Silvina ztvárnila "druhého" prostřednictvím fragmentace těla v povídce 
"La cara en la palma" (Tvář na dlani, Ll). Jde o zpověď mladé ženy, která 
se formou vnitřního monologu pokouší sama sobě i muži, kterého miluje, 
vysvětlit, proč mu nedokáže dát najevo své city. Důvodem její citové 
plachosti a uzavřenosti je onen Druhý, kterým má v tomto případě podobu 
malé tváře na protagonistčině levé dlani, ukrývané pod rukavicí. Tento 
"druhý" je věčným protivníkem jejích přání: "Tengo en la palma de la mano 
iifluierda una cara que me habla, que me acompana, que me combate. ( ... J Por sola que 
esté, jamás estqy sola. Por segura que esté de una cosa, jamás 10 estqy, pues siempre esta 
pequena voZ contradice mis Intimos pensamientos como si fuera una enemiga. u~62 
Vypravěčka si vydělává výrobou umělých květin - z papíru, z celuloidových 
pásků, z hedvábí, ze sametu i vosku, z vlasů. Naučila se to díky pomoci 
neznámého muže, který ji nalezl na ulici, jak žebrá. Vděčnost vypravěčky se 
časem promění v lásku, ale nenávistná ruka na dlani ji odrazuje: "M.ientras 
elaboro mis jlores, en el taller de la calk Uspallata, pienso invencibkmente en tu manera 
de caminar, pero la voZ atroz me dice que tienes paso de soldado con clavos en las 
suelas. U(390 /1) 

Ocampová využila fantastického prvku drobné tváře na dlani 
(představa skutečně velmi fantastická), aby jejím prostřednictvím vyjádřila 
vnitřní rozdvojení jako problém strachu části "já" z citů a lásky, 
z odevzdání se a ze vstupu do vnějšího světa, který je plný nástrah. I proto 
jsou umělé květiny pro ni a její zaměstnavatelku dokonalejší než skutečné 
živé květy: ,,Antryaer la senora Upinsky me felicitó personalmente por el jlorero que 
preparé para su cumpleanos. Dice que las jlores verdaderas, nunca peifectas, se marchitan 
pronto y huelen a cementeno, que las mlas se conse17Jan siempre hermosas, con un tenue 
petjume a lila. u (390/I) Umělé květiny totiž reprezentují onen umělý svět, 
respektive svět ne-přirozený, svět bez nástrah, svět stranou, ne-život, který 
stojí v protikladu k nedokonalému, nebezpečnému ale přesto krásnému 
životu. Tak jako umělé květiny i vypravěčka je vlastně ne-živá, schovaná ve 
skleněné bublině, jejíž integritu hlídá druhý-tvář v dlani, symbolicky 
umístěný na levé dlani, na straně srdce jako tradiční schránky lásky. Byl to 
právě milovaný muž, který jí poradil se naučit vyrábět květy, ale snaha 
zachránit vypravěčku vedla paradoxně k jejímu uzavření se vnějšímu světu a 
citu. Koneckonců byla to právě tvář na dlani, která ji vyštvala z jejího 
domova: ,,M..e había escapado de mi casa, pero iquién desqye una voZ que aconseja 
continuamente la huida?" (390/I) O důvodech se může čtenář pouze 
dohadovat, přestože jejich znalost by možná vnesla světlo do dvojznačné 
atmosféry a odkryla další, chybějící část příběhu a tím i kousek mozaiky. 

362 Ocampo, S.: "La cara en la palma", Las invitadas, 389/1 
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Situace vypravěčky, určovaná jejím soužitím s druhým, je bezvýchodná: 
tvář v dlani je stále přítomným hlasem, který drolí jednotnost "já" a 
umrtvuje v něm přirozenou touhu po lásce. Zbavit se druhého je možné jen 
za cenu oběti, která není snadná a vlastně ani možná: "si me ves llegar un dh 
con fa manga del vestido vada, como esos guardianes lisiados de las pfazas, sabrás que 
estqy dispuesta a casarme contigo; pero si me ves alejarme como siempre, 
aparentemente nonnaJ, con ese guante tejido, en fa mano i~uierda, entiende que 

yo, tu enamorada, vivo qyendo en mi fa vaz de alguien que te odia. " (391/1, mé 
zvýrazněru') 
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11.5 Smrt 

Pocity moderního člověka, spojené se smrtí a její přítomností v životě, 
jsou diametrálně odlišné od pocitů dávno zemfelých předků; tuto proměnu 
mohou vysvětlit dvě okolnosti: nejistota tváří tvář vědecko-technickému 
pokroku a síla primárních citových reakcí. Axiom smrtelnosti každého 
člověk je sice všeobecně znám, ale podvědomí se vzpírá, dnes jako kdysi, 
ho beze zbytku přijmout; i v současnosti člověk pociťuje nádech atavického 
strachu ze smrti a mrtvých, ještě stále v něm přetrvává varovná představa, 
že mrtví jsou jeho nepřáteli. Myšlenka přítomnosti smrti jako jiné vrstvy 
reality, skryté ale stále přítomné, která nekontrolovaně zasahuje do běhu 
každodennosti, je hlavním strukturujícím prvkem některých fantastických 
přtběhů. Forem, jichž nabývá prostředek smrti, je mnoho: předtucha smrti 
vlastní i cizí prostřednictvím snu, vidiny, obrazu v zrcadle nebo v nejasných 
náznacích a nápovědách jiných postav, nejčastěji zvířat nebo dětí; analogie 
chování nebo jevů mezi mrtvými a živými, podobnost osudu s minulým 
osudem mrtvého, která odsuzuje hrdinu k jeho opakování; nevysvětlitelná 
přítomnost mrtvého, který se volně pohybuje ve světě živých a komunikuje 
s nimi nebo jako fyzická existence smrtky, která přichází pro "odsouzence". 

V povídce "La envenenada" (Otrávená, E) Felisberta Hemándeze se 
projevuje přítomnost "jiného" řádu v analogickém vztahu mezi vypravěčem 
a tělem mrtvé ženy. Celý přtběh začíná nevinně a nic nenaznačuje 

přítomnosti fantastických okolností. V jedné části města žije neznámý 
literát, který "nemá námět". V naději, že najde nějakou inspiraci mimo svůj 
přtbytek, se rozhodne vyjít na ulici. Vzápětí se potkává se třemi muž4 kteří 
ho informují o tom, že nedaleko odtud, na břehu říčky, leží otrávená žena. 
Literát si pomyslí, že právě tato událost mu poskytne látku k tvorbě, a 
rozhodne se jít se tam podívat. 

Fantastično vstupuje do přtběhu v okamžiku, kdy vypravěč v doprovodu 
tří mužů dorazí na místo a spisovateli se naskýtá "hrůzný pohled". Ten však 
netkví v morbidnosti a množství krve (žádná tu není, mrtvá se otrávila), ale 
v temné podstatě ležícího mrtvého těla, které vypadá, jako by dál nezávisle 
žilo svým životem: "m el cuerpo de fa envenenada había cosas extranas, 
contradictorias y también irónicas: los pies estaban cruzados, y había en e//os fa 
tranqui/idad de fa persona que se ha acostado a dormir fa siesta y el cuerpo diifruta 
de fa frescura del césped y de fa pfacidez del sueno; pero sin embargo, el cuerpo de fa 
envenenada estaba arqueado, tenía por punto de apqyo un talón y los hombros, y todo el 
busto demasiado echado hada adefante; fa cabeza estaba dobfada y su posidón hada 
pensar en 10 mismo de los pies, pero fa cara estaba muy descompuesta y los múscu/os en 
tensión; un brazo 10 tenía para arriba, rodeaba fa cabeza como un marco y fa posidón 
era tan tranquifa como fa cabeza y /os pies; pero el puno estaba muy apretado. Lo más 
terrible, fa protesta más desesperante que había en fa envenenada, estaba en eI otro 
brazo, el que no le senda de marco a fa cabeZf1: estaba muy separado del cuerpo, y desde 
el codo hasta el puiio había quedado parado como un para"qyo; el puno no estaba 
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cerrado del todo, y de entre los dedos que estaban crispados y juntos, salfa un paiiuelito 
que flameaba con Ia brisa. '363 

Po návratu domů se literát cítí unavený a rozhodne se si odpočinout. Po 
luátké chvíli si uprostřed úvah náhle povšimne chvění prstů u nohou: 
"apenas lIegó a su casa se acostó. (. .. J ... de pronto se dio cuenta que Ia punta de sus 
pies se movía un poco, que hada rato que sus qjos Ia estaban mirando y que él no habla 
sido consciente de ese hec ho; entonces, sintió el mismo nebuloso y oscuro pelotón inde.ftnido 
que se Ie formó cuando miraba a Ia envenenada." (77-79/1; mé zvýrazněru) 
Zároveň si uvědomí i prudké a dosud nepoznané oddělení svého těla a 
probíhajících myšlenek, jejich vzájemnou nezávislost: "Su cuerpo estaba en ese 
relajamiento muscular del descanso; le pareda que Ia punta de los pies estaba fejisimo de 
é4·pensaba que solamente su cabeza trabajaba,y le asombraba su dominio. "(78) 

Tajemná, zneklidňující podobnost obou těl - mrtvého a živého -, která 
se projevuje v ochablosti svalů a "fantómovém" pohybu prstů, nezávislým 
na vědomí, který jako by byl odpovědí na chvění kapesníčku v ruce mrtvé a 
"oživování" mrtvého těla pohybem věcí korodují hranice mezi rovinami 
života a smrti a naznačují možnou existenci jiné, dosud nepoznané dimenze 
života i smrti. 

Smrt jako výsledek dětské hry se objevuje IV povídce "La sibila" (Sibyla, 
F) Silviny Ocampové. Protagonisty jsou mladý zlodějíček, který je zároveň i 
vypravěčem, a malá dívenka Aurora. Vypravěč si vydělává jako poslíček 
různých firem a dostane se tak do mnohých domů a bytů, kde pokaždé 
něco malého uluadne. Při jedné takové obhlídce přijde vypravěč do domu, 
kde bydlí také Aurora. Jejich setkání je od počátku poznamenáno 
spiklenectvím a záhadou: Aurora si myslí, že vypravěč je "Pán". Vypravěč si 
dívenky nejprve vůbec nevšimne, teprve když pozorně obhlédne terén a 
chystá se odejít, zaslechne za sebou podivný šramot: "Se me detuvo el corazón, 
porque vi a una nina de poquisimos anos, sentada sobre eI último escalón, mirándome 
con cara de gitana. {~64 Když ho z práce vyhodí, přidá se ke dvojici zlodějů, 
kteří vyluádají domy bohatých lidí. Systém jejich práce je jednoduchý -
nejprve si dům vyhlédnou a pod nějakou záminkou se podívají dovnitř. Pak 
už stačí jen přijít v noci a všechny cennosti a případně peníze z domu 
odnést. Jednoho dne se rozhodnou vyluást dům, kde bydlí Aurora. 
Vypravěč vchází do domu jako předvoj, jeho kumpáni se zatím ukryjí mezi 
keři a květinami v zahradě u domu. Když se protagonista přiblíží k hlavním 
dveřím, ty se jako zázrakem samy otevřou. Mladík se lekne, ale když se nic 
neděje, vstoupí dovnitř. Sotva vejde do haly, uvidí na schodech sedět 
Auroru, která se postaví a zašeptá mu do ucha: "Usted es eI Seiior. Hace mucho 
que 10 espero. H (209) Na otázku, kdo jí řekl o Pánovi, odpoví: "Cloti/de 1frán, 
está en eI cielo. Es una Divina que me leyó las manos. U n dia, que estaba echada sobre 
Ia cama, Pálida como un susto, me d!jo: "EI S eiior vendrá a buscarme, también vendrá 

363 Hemández, F.: ,,La envenenada", L.a envenenada, 73/1 
364 Ocampo, S.: "La sibila", Lafuriay otros cuentos, 207/1 
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por ti:y entonces nos encontraremos en el cielo. (. .. J Usted es el S eiior del que ella siempre 
me hablaba, para el cual no había puertas.( ... J Un Seiior al que tenemos que dar todo 
10 que tenemos. U(209) Svérázná dětská interpretace křesť anské věrouky 

protagonistovi otevře dveře vitrín s cennými předměty a s Aurořinou 
pomocí naphú košík spoustou drahých věciček. Pak mu holčička sama od 
sebe nabídne, že mu vyloží karty, jako jí je vykládala Clotilde Ifrán: "Bmpezó 
a enseiiarme el signi.ficado de las cartas. -Bste rry de espadas, con la cara ml!Y seria, es 
un enemigo sl!Y0' Ln está esperando tifuera; van a matarlo. Bste caballo de espadas, 
también 10 está esperando. Usted no qye los ruidos que vienen de la calle? No qye los 
pasos, que van acercándose? Bs diftcil esconderse en la noche. Porque en la noche todos 
los ruidos se qyen y la luZ de la luna es como la luZ de la conciencia. Y las plantas. 
iUsted cree que las plantas pueden qyudarlo a uno? Son nuestras enemigas, a veces, 
cuando llega la polida, con las armas desenvainadas. u (210) Protagonistovi se lehce 
zamotá hlava. Rozhodne se rychle opustit dům i "malou trpaslici": "Como un 
b01Tacho me acerqué a la puerta y la entreabri. Alguien hizo fuego; caí al suelo como un 
muerto y no supe más nada. u (210) 

Závěr povídky působí jako výstřel a interpretace se může opírat jen o 
dvojznačné indicie-náznaky přítomnosti "jiného" řádu: po první návštěvě 
protagonista na Auroru vzpomínal, jakoby na dálku přitahován dětskou 
tváří; dveře domu se otevřely samy od sebe jako němé pozvání a Aurora 
čekala na protagonistu na schodech. Jak mohla vědět, že přijde? Také sled 
dalších událostí je nanejvýš podivný: má Aurořino vykládání karet charakter 
četby cizího osudu věštkyní, Sibylou, nebo je tvůrkyní tohoto osudu? Není 
jisté, zda to byla dětská hra, nebo výrok smrti, který Aurora vyřkla nad 
vypravěčem. Ani vypravěčova "smrt" není jednoznačná. Některé věty a 
úryvky naznačují, že jde o retrospekci. Na konci phběhu sice vypravěč slyší 
výstřel a padne k zemi "jako mrtvý", ale zemřel skutečně? Anebo zemřel a 
promlouvá z "druhé strany"? Bílé místo v závěru potvrzuje a současně 
vyvrací možná řešení a ponechává text v hranicích fantastické 
dvojznačnosti. 

Obě postavy - vypravěč i Aurora - jsou typicky ocampovské postavy -
zvláštní, vyděděné. Pocházejí sice z opačných společenských vrstev, ale oba 
vyrůstali a pohybují se v prostředí, pro něž je charakteristická absence lásky, 
něhy a lidského tepla. Z dlouhého úvodního vypravěčova monologu jasně 
vysvítá, že vypravěč patří mezi životní i společenské outsidery, je to muž, 
kterému se ženy smějí a muži jím pohrdají; lidská bytost, která se probíjí 
životem, jak to jde, bez rodiny a skutečných přátel; věčná oběť, která se už 
v dětství stala terčem krutých her vlastních bratrů, kteří mu jen tak pro 
legraci vrazili ostrou třísku do ucha a pak ho jako odpad zabalili do pytle a 
hodili do řeky. Také rodinné prostředí Aurory není idylické, přestože úplně 
jinak než to vypravěčovo. Fakt, že nejbližším člověkem Aurory je mrtvá 
švadlena Clotilde Hrán, mluví sám za sebe. 
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Postava Clotilde Hrán, která se starala o malou Auroru v předchozÚTI 
textu, se do fikčního univerza Silviny Ocampové vrací znovu po pár letech. 
Povídka "Clotilde Hrán" (Clo tilda Hránová, WDN) se zdá navazovat na 
děj povídky ,,La sibila" (Sibila, F), ale dětská protagonistka se tentokrát 
jmenuje Clemencia, nikoli Aurora. Tahle malá Clemencia, holčička z dobré 
rodiny, hledá někoho, kdo by jí ušil masku na blížící se karneval. JejÚTI snem 
je maska ďáblíka. Při listování ve starém telefonním seznamu najde pod 
písmenem M Gako modista - švadlena) telefonní číslo Clo tildy Hránové, 
která, jak říká Clemencia, zemřela před osmi lety. Ale Clemencie si pomyslí, 
že fakt, že zemřela, není žádným pádným důvodem, proč by na ono číslo 
nezkusila zavolat. Ve sluchátku se ozve Clotildin hlas a švadlena Clemencii 
shbí jí, že jí masku ďáblíka ušije. Když je maska hotová, malé Clemencii se 
od Clotildy nechce a prosí ji, aby ji vzala s sebou: "Vamos -dijo Clotilde. lAs 
dos salieron tomadas de Ia mano. '~65 

Základním aspektem textu je absence překvapení, která je sice 
charakteristickou vlastností moderního fantastična, ale zde vyskakuje 
obzvlášť výrazně na povrch. Ve světě, který tento text zobrazuje, není nic 
zvláštního na tom, že mrtvá Clotilda zvedá telefon a dál provozuje svou 
živnost. Absence překvapení není jen součástí pásma postav, ale proniká i 
do procesu čtení: čtenář je konfrontován s prostorem, kde smrt je zcela 
právoplatnou a přirozenou součástí životní reality. Textem se tu a tam 
mihnou vedlejší motivy-praskliny a škvíry, které na ambivalentní 
přítomnost smrti upozorňují: písmeno M, pod nímž se skrývá označení 
profese švadleny, skrytě odhaluje i jiné slovo - "muerte" - smrt; přtběh se 
odehrává v období blížícího se karnevalu, který je symbolickým momentem 
osvobození, subverze, magického průvodu masek; při čekání na Clotildu 
nemůže Clemencia spát, ani jíst a když konečně přijde, Clemencia se cítí 
"zestárlá"; nikdo z domu není přítomen setkání malé a švadleny a vypadá 
to, jako by čas v domě ustrnul v jediném bodě časoprostoru: "No había nadie 
en Ia casa. Se hubiera dicho que los relqjes se habían detenido. " (72/11); Clemencia 
cítí ke Clotildě velkou, niČÚTI neopodstatněnou sympatii; Clotilda přichází 
Clemencii vyzkoušet masku, kterou jí ušila už před rokem (I) a nechce si za 
ni vzít žádné peníze. O fyzickém aspektu Clotildy neříká text až na jeden 
detail nic: Clotilde má podivné oči, v nichž svítí zvláštní, ďábelské ohýnky: 
"U na luZ oscura resplandedó en sus ojos enormes. " (73/11) Zdánlivě žertem pak ke 
Clamencii pronáší: "iCuántas diabluras harás?" (72/11), ale skrytý, spodní 
význam jejích slova hra se slovem "ďáblík" a "čertovina" otevírají další 
velkou mezeru, pod níž tajemně probleskuje všudypřítomná subrealita. 
Clo tilda s Clemencií ruku v ruce opouštějí dům, odcházejí někam, kde 
nebudou potřebovat ani kartáček na zuby, ani noční košili, a čtenář zůstává 
s nevyslovenou otázkou a neřešitelnou nejistotou. 

365 Ocampo, S.: "Clotilde Ifrán", Los mas de Ia noche, 73/II 
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11.2 Metamorfóza 

Metamorfóza zcela zpochybňuje ideu těla jako čehosi biologicky 
určeného a trvalého; jde o stálý dramatický konflikt mezi Já a Druhým. 
Proměna v jiného je možná pouze tehdy, když čtenář přistoupí na logiku 
textu a promluvy. Metamorfóza nevniká do přtběhu jako nadpřirozený jev, 
ale jako verbální produkt, na nějž se soustředí povídka. Fantastická 
proměna se realizuje promluvou. Způsob, jímž se konstituuje fantastično a 
jímž se vytvářejí dvojznačné stopy a indicie, spočívá v užití analogií, 
přirovnání a metafor, které umožňují autorovi vyvolat tušení konečného 
vyústění, čímž dosáhne vyšší intenzity efektu fantastična a zároveň se mu 
podaří do textu vetknout prvek pochybnosti a nedůvěry. 

11.2.1 Metamorfóza jako vůle 

Dobrovolná proměna, která je dána jako naplnění touhy a vůle 
protagonistky, která se tím stává subjektem fantastična, je zajímavě 

ztvárněna v povídkách ,~zabache" (F) a "lsis" (Ll). Protagonistky Elisa 
("lsis'') i Aurelia (,~zabache'') se od počátku prezentují jako bytosti 
odlišné, stojící na hranici normálnosti a kvůli této odlišnosti 
marginalizované. Obě zosobňují specifický postoj nebo světonázor, 

kterému nerozumí ani vypravěči jejich přtběhů. Kontrastní a rozporná 
koexistence dvou principů vede ke střetu dvou světů a řádů, běžného řádu, 
který implicitně či explicitně brání vypravěč, a "jiného", vlastního ženské 
postavě, vypravěčem hodnoceného jako abnormálního a marginálního. 

Vypravěčem přtběhu o Aurelii je Aure1iin manžel, jediný syn 
ekonomicky zajištěné rodiny který kvůli lásce k Aurelii, domácí služebné, 
opouští svůj svět pohodlí a luxusu a žení se se sobě nerovnou ženou. 
Vypravěč od počátku popisuje Aurelii jako "jinou" fyzicky i psychicky -
vulgární, nevzdělanou ženu, která má jedinou vášeň - koně, jejichž obrázky 
maluje v každé volné chvíli a kterým se podivně podobá: "Sus %s eran 
negros, su pelo negro y lacio como las mnes de los caballos. ll~66 "Cuando por las maiianas 
me traía el destťYuno, durante unos instantes oía su nsa, como un relincho, antes que 
entrara en mi dormitono, dando una patada neroiosa contra la puerta. II (243/1) "ú 
gustaba comer atfÍcar. En la palma de mi mano, yo colocaba terrones de atfÍcar, que ella 
tomaba con su boca. ú gustaba que le acanciaran la cabeza: durante horas yo se la 
acanciaba. "(244) Aurelia také s koňmi umí komunikovat: ,,Algunas veces la 
hallaba conversando con los caballos. Ella, que era tan si/enciosa, hablaba 
incesantemente con ellos. " (244) 

Koňský svět představuje onen "jiný" svět, kam Aurelia svému muži 
uniká a z něhož je on vyjmut. Celé dny se toulá neznámo kde a vrací se 
bosa, se zacuchanými vlasy plnými trávy a bodláčí, jako klisna, vracející se 

366 Ocampo, S.: ,,Azabache", LAforiay otros cuentos, 243/1 
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od hřebce. Hnaný zoufalou vášní s příznaky misogynství, žárlivostí a 
potřebou Aurelli vlastnit až do posledního záškubu jejího těla a do poslední 
myšlenky se vypravěč pokusí rozbít její symbiotický vztah s koňmi a zdumit 
lásku k černému hřebci jménem Azabache. Ale Aurelia už ho neslyší, ani 
mu nerozumí. Přitahována magickou silou běží přímo k bažině, sledována 
svým mužem, kde uprostřed bažiny vězí po břicho potopený hřebec 
Azabache. Aurelia se vrhá za ním a pomalu se potápí s milovaným 
hřebcem, který ji volal, který se stal jejím vyvoleným: "Je miré los ojos y vi esa 
luZ extraiia que tienen los qjos agonizantes: vi el caballo rejlejado en ellos. "(245) 

Také Elisa, které přezdívají lsis, prakticky nemluví lidskou řečí a od 
prvních řádků zaujme podivnou podobností se zvířetem: "S onreia cuando fa 
gente habfaba pero nunca pronunciaba sino el.ftnal de algunas palabras, inmediatamente 
después de oirlas, a pesar de ella. ( ... ) Sus grandes ojos verdes parecian siempre 
deslumbrados por Ia lu~ aun cuando el cielo estuviera cubierto de nubes en el crepúsculo, 
o hasta en Ia penumbra de las habitaciones. S u inmobilidad era más peifecta que fa 
inmovilidad de las águilas ( ... ). Más peifecta que fa inmobilidad de un jaguar, que no 
cietTa los ojos sino para dormir o para devorar. '~67 

lsis tráví celé dny v sedě u okna, z něhož pozoruje svět venku: ulici 
s prodavačem zmrzliny, projíždějící tramvaje, zoologickou zahradu a v ní 
především jedno ze zvířat. Přestože je většinu času pasivní a nijak nereaguje 
na všemožné zábavy a vycházky, které organizují dospělí k jejímu rozptýlení 
a začlenění do "normálního" života, 31. ledna 1960, když jde s vypravěčkou 
na procházku, shodou okolnosti bez doprovodu dospělého, sama bradou 
naznačí, že chce jít do zoo, jako by byla přitahována neznámou silou. 
Vypravěčka, která přtběh nahlíží a vypráví retrospektivně, obohacuje 
dějovou linii i o podezření dřívější pravděpodobné spojitosti mezi Elisou
lsis a zvířetem: "ahora sospecho que no necesitaba mirarlo run animal} para verlo; 10 
miraba .ftjamente como al so4 que deja su mancha deslumbrante sobre todo 10 que uno 
mira después. " (364/I) Když Elisa s vypravěčkou konečně dojdou ke kleci 
inkriminovaného zvířete, Elisa zvíře dlouze pozoruje, až vypravěčka pocítí, 
jak se Elisina ruka, za kterou ji drží, pokrývá chlupy. Nicméně Elisina 
proměna ve zvíře, "které splývá s pískem", proběhne neviděna: vypravěčka 
totiž nechce být svědkem proměny, a proto se odvrací. Když se znovu 
podívá na místo, kde stála lsis, vidí jen "un montón de ropa que estaba ya en el 
suelo. La busqué. La esperé. La perdi. " (365) Přesné datum proměny (31. ledna 
1960) podivně kontrastuje s absencí vizuálních důkazů a vytváří důmyslný 
protipól k neviděné a nekonkrétní proměně, čímž text důsledně zachovává 
polysémantické zacházení s prvky a údaji a udržuje fantastickou 
dvojznačnost. 

V porovnání s povídkou "Azabache" se tato povídka odlišuje postojem 
vypravěče a jím přijatých norem a hodnot - v povídce "lsis" je 
vypravěčkou dítě a navíc Elisina přítelkyně a tak, třebaže stojí v "běžném" 

367 Ocampo, S.: "Isis", Las invitadas, 364/1 
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řádu, nepovažuje svou kamarádku za duševně méněcennou jako většina 
dospělých. Vypravěčka se tudíž ještě nepřiklání k obecným kodexům 
normativní autority, třebaže Elise úplně porozumět nedokáže. V phběhu o 
Aurelii se vypravěč od prvního momentu odmítá přiklonit k perspektivě 
proměňované Aurelie, odmítá přistoupit na to, co je za hranicemi 
"dovoleného", normami institucionalizovaného, a snaží se vnímatele 
přesvědčit o své pravdě, vnutit i jemu konvencionální společenský kód. 

V obou případech představuje metamorfóza únik z prefabrikované 
škatulky, kterou jedinci vnucuje společnost a její konvence: škatulky 
manželky a škatulky holčičky; obě odmítají a podvědomě - nebo vědomě? -
se vzpírají normativní představě ženství i normálnosti. Jejich existence je 
"limitní" - stojí na hranici mezi oběma světy, stačí jen málo, aby se vrátily 
do světa druhých nebo navždy "ztratily" v "jiném". 

Jejich "dvojznačnost" je od počátku naznačována zvířecími rysy, které 
mají hodnotu indicií, implikujích budoucí proměnu; ani Aurelia, ani Elisa 
téměř nemluví lidskou řečí, která pro ně představuje komunikační kód, jímž 
by se identifikovaly se společností, zastoupenou v obou případech - zcela 
nebo jen částečně - vypravěčem. Jejich komunikace spočívá v jiném, 
neverbálním spojení: je soustředěna v pohledu, jímž vyjadřují touhu, 
spřízněnost, nesouhlas, pasivní odpor. Proto se obě nakonec z vlastní vůle 
a v symbolické revoltě přiklánějí k "jinému", čímž překonají omezení těla, 
prostoru a společenských norem; proto Aurelie nakonec volí smrt 
s hřebcem bažině a Elisa splyne se zvířetem, které celou dobu nosila v sobě. 
V phběhu ,,Azabache" se kromě toho nejasně rýsuje implicitní erotický 
vztah mezi Aurelií a zvířetem. Jednotlivé aluze na ženinu sexualitu a její 
posedlost koněm podsouvají myšlenku zakázané lásky, která je z hlediska 
manžela-společnosti nepřípustná. 

Na zcela stejném principu jako povídka "Isis" je vystavena i povídka 
"EI automóbil" (Automobil, YAS). Vypravěčem phběhu je opět manžel 
ženy, která vášnivě zbožňuje auta. Její láska je impulsem metaforfotického 
procesu, v němž se v jedno promění. I v této povídce se vypravěč, pevně 
zaklíněný do normy normálnosti, snaží vnímatele přesvědčit o své pravdě a 
opodstatněnosti odmítnutí akceptovat ženinu proměnu, její spojení s 

... , " 
"J1nym . 

N a hraně mezi vůlí a nevyhnutelností metamorfózy se nalézá 
Hemándezova povídka "La mujer parecida a mí" (Žena, která se mi 
podobá, NEL). V tomto phběhu se v porovnání s předchozími třemi texty 
objevuje jistá modifikace procesu metamorfózy, jelikož proměna člověka 
v koně nestojí v závěru, ale na počátku phběhu, který vypráví následnou, 
kafkovskou fázi proměny: problematické soužití s ostatními lidmi: "Hace 
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alg;mos veranos empecé a tener Ia idea de que yo había sido caballo. Apenas yo acostaba 
mi cuerpo de hombre, ya empezaba a andar mi recuerdo de caballo. "i68 

Zprvu má dominantní postavení vědomí Já, tedy vědomí člověka, ale 
pozvolna nabývá na převaze vědomí koně. Spojnicí mezi oběma je společné 
podvědomí, paměť, z níž v krátkých záblescích vystřelují vzpomínky 
přivolané zvukem či vůní: "En esa poca yo trabajaba con un panadero. 
Trabajábamos hasta tarde de Ia noche; después é/ me daba de comer y con e/ mido que 
hada e/ maíz enm /os dientes seguían desiizándose mis pensamientos. (En este instante, 
siendo caballo, pienso en /o que me pasó hace poco tiempo, cuando todavía era hombre. 
U na noche que no podía dormir porque sentía hambre, recordé que en e/ ropero tenía un 
paquete de pasti/las de menta. Me las comí; pero a/ masticarlas hadan un mido parecido 
a/ maíiJ. " (111-112/11) 

Roviny lidská a ne-lidská se neustále prolínají, střídavě překrývají a 
znejisťují jedna druhou záměnou lidských a zvířecích částí těla ("a veces 
o/vidaba Ia combinación de mis manos con mis patas traseras(~ (111» nebo oděvem
srstí. V okamžiku, kdy na sebe vypravěč pohlédne do zrcadla, musí si 
"uvědomit" svou identitu koně: "Ve pronto /evanté Ia cabe~ y me encontré 
conmigo mismo, con mi o/vidada cabe~ de caba//o desdichado. E/ esp~o también 
mostraba partes de mi cuerpo; pero /0 que más /lamaba Ia atención era mi proPia cabeza; 
cada vezyo Ia /evantaba más. Estaba tan des/umbrado que tuve que bajar /os Párpados 
y buscarme por un instante a mf mismo, a mi propia idea de cabaDo 
cuando yo era ignorado por mis ojos. "(121, mé zvýrazněru') 

Protagonista-kůň nakonec dospívá do soucitné péče venkovské učitelky 
Tomasy. S Tomasou dostává jeho život smysl, díky ní poznává láskyplnou 
něhu. Ale štěstí "ubohého koně" netrvá dlouho. Jednoho dne přichází 
původní majitel (otec? bratr?), který ho chce odvést zpět ke "stádu", do 
odcizeného, abulického světa. Strach z návratu k nenáviděnému životu je 
impulsem, který vyburcuje koně z jeho lhostejnosti a únavy a aktivuje 
v něm vzpouru. A tak sebere poslední zbytky vůle a zuřivosti a při zpáteční 
cestě svého "majitele" shodí do potoka a zabije. Ještě se rituálně napije 
vody v místě, kde leží mrtvý, a vydává se na cestu zpět. Tam však zjišťuje, 
že branka do zahrady blaženosti se mezitím zavřela. Jeho přítomnost a 
existence představuje prvek rozkolu, destrukce vztahu Tomasy a jejího 
snoubence, a tak smutně odchází. 

Metamorfotický proces, kterým prošel vypravěč-protagonista, je 
symptomem jeho vydělení se z masy ostatních svou touhou po lásce a 
souznění, které však nemohou být vodlidštěné společnosti naplněny. 

Jakmile totiž tato společnost začne uplatňovat svůj vliv a nutí člověka se 
přizpůsobit daným normám, ten se raději ztrácí sám v sobě a stává se 
"ztraceným bloudivým koněm". Příčinou proměny v koně jsou tedy opět 
lidé a stanovené normy chování příslušející jedinci, v tomto případě muži, 

368 Hemández, F.: ,,La mujer paredda a nú", Nadie encendía las lámparas, IlO/II 
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jejichž legitimita je kvestionována: ,,Al otro día mucha gente abandonó el velono 
para venir a verme en el instante en que vanos hombres vengaron aquella muerte. Me 
mataron el potro y me dejaron hecho un caballo. 'tl12/1I) Oscilace mezi lidskou 
identitou a identitou koně je vyjádřením střetu citovosti a defonnujícího 
odlidšťujícího vlivu společnosti, jež mrzačí schopnost prožívání citu, něhy a 
lásky jako takové. Sám vypravěč-kůň pociťuje výčitky svědomí, když na 
okamžik podlehne obvyklému klišé muž-ložnice-sexuální akt a tím znesvětí 
čistou podstatu Tomasina citu: "En cuanto me quedé solo se me vinieron encima /os 
pensamientos que había tenido hada unos instantes y no me atrevía a mirarme al espf!jo. 
AI mucho rato volvió la maestra. Me hizo las cosquillas desagradables; pero más dano 
me hizo su inocencia. (. .. ) A mí me ammgaban mis pensamientos culpables. "(121, 122) 

Ve spojitosti se zmíněným významovým obsahem identity koně dostává 
smysl i název povídky - "Žena, která se mi podobá". Tomasa se rovněž 
vymyká - vlastnímu prostředí i společenskému určení ženy - je samostatná 
a zcela finančně nezávislá, hospodaří ve vlastním domě a navíc se příliš 
nezabývá názorem maloměstských hlídaček pokrytecké morálky. Je to 
bytost svobodná a svobodomyslná, solidární a soucitná. Ale i na ni pomalu 
začíná dotírat svět zvenčí. Přichází v podobě bezejmenného snoubence a 
sňatku, který ji vměstná do škatulky platných konvencí. Tomasa je žena, 
která se protagonistovi podobá nejen svou něhou, schopností lásky a 
soucitu, ale zároveň fyzickou obdobou - její kobylí tvář je symptomem 
spřízněnosti s "jiným", kterou ničí postupující tlak okolí pokřivujícího a 
pokřiveného. 

11.2.2 Metamorfóza jako kletba 

Proměna jako nechtěný proces, jako kletba, jako nezlomná vůle jiného 
se uskutečňuje v povídce Ocampové "Diario de Porfiria Bemal" (Deník 
Porfirie Bernalové, Ll). 

Vypravěčem phběhu je anglická vychovatelka a učitelka Miss 
Fieldingová, která je zároveň paradoxně i vypravěčkou vlastní (!) proměny, 
jež se uskutečňuje jako vůle druhého. Její vyprávění má fonnu dopisu, který 
je určen její sestře, přítelkyni a také představitelům S ociety for P!Jchical 
&search. Čtenář vstupuje do přtběhu téměř v samém jeho závěru a 
retrospektivně se dozvídá o všech událostech, které se staly a ovlivnily 
budoucí rozuzlení. Vychovatelčino vyprávění ale není pouhým rámcujícím 
vyprávěním deníkového phběhu Porfirie Bemal, deník a dopis tvoří dvě, 
v čase proti sobě jdoucí linie téhož phběhu nahlíženého a vyprávěného 
dvěma fokalizátory-protagonisty, které se na konci propojí. 

Miss Fieldingová, distingovaná, plachá a trochu studená mladá 
Angličanka, vypráví, jak před časem přišla do domu madam Any Marie 
Bemalové, aby vychovávala a vyučovala malou Porfirii, která kvůli 
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zdravotním komplikacím nemůže chodit do školy. Zpočátku se zdá být 
vztah mezi vychovatelkou a Porfirii ideální, Porfirie je velice inteligentní a 
zvídavá, ale příliš ji nebaví se učit nudné historické údaje a číst knihy jako je 
Robinson Cmsoe; mnohem raději má knihy "o lásce a zločinech". Postupem 
času se ale jejich vzájemný vztah začíná nejen dramaticky komplikovat a 
vyhrocovat, ale také se obohacuje o netušené odstíny spiklenectví a 
nenávisti, které nejsou Angličance právě příjemné, protože tak docela 
nechápe jejich pravou podstatu. Miss Fieldingová si pouze uvědomuje 
narůstající tlak Porfirie, který vrcholí v momentě, kdy ji Porfirie "donutí" si 
přečíst její deník. 

Záležitost s deníkem je od počátku podivná. Nápad na vedení deníku 
sice pochází od vychovatelky, ale v momentě, kdy to Porfirii navrhne, 
Porfirie odpoví, že už jí to jednou navrhovala. Dávala jí přitom za vzor 
vlastní deník, který si také jako dívka vedla, a Porfirie ji prý poslechla. Miss 
Fieldingová si sice nepamattge, že by něco takového před Porfirii říkala, ale 
jak jinak by ta malá mohla vědlt takové podrobnosti z jejího života? Miss 
Fieldingová pociťuje nevysvětlitelný odpor při pomyšlení, že by měla deník 
číst, zvlášť když jí Porfirie řekne, že obsah deníku by její matce připadal 
"nemorální". V tu chvíli Miss Fieldingová poprvé pocítí přítomnost 
pomyslné smyčky, která se jí začíná utahovat okolo krku: ,,5 entí mucha 
inquietud aj oír estas palabras. Qué había querido decir Potftria. ( ... J .. . por primera 
vez me apresó una tristeza indecibJe, inmotivada. " (459) 

Do promluvy vstupuje hlas Porfirie Bernalové v podobě deníkových 
zápisů, borgesovského textu v textu, který nejen vytváří druhou polovinu 
událostí, nahlížených jiným fokalizátorem, ale zároveň vstupuje do děje 
prvního phběhu a ovlivňuje jeho směr a dění. Jako každý jiný deník líčí i 
tento drobné události a pocity míjejících dnů, pouze s tím rozdílem, že 
pozornost dívky je zcela soustředěna na vychovatelku, na pozorování jejího 
milostného vztahu s Porfiriiným bratrem Miguelem i měnící se chování 
Miss Fieldingové. Také obraz dívky, který vytvořila Miss Fieldingová, 
prochází radikální proměnou: z Botticelliho andílka se mění na ďábelské 
stvoření, které špicluje bratra i vychovatelku, které bez dovolení čte 

soukromé dopisy Miss Fieldingové; Porfirie se odhaluje jako zdatná 
manipulátora, která - s chladnou lhostejností, nebo nevinností? - říká své 
matce, že ji vychovatelku ohrožuje; navíc se otevřeně přiznává, že svou 
rodinu nenávidí. Když dojde Miss Fieldingová v četbě asi do první třetiny, 
znovu si bere slovo a vyjevuje hrůznou podstatu deníku: "lnterrumpo este 
diario, ( ... J aj comprobar que todo 10 que Potftria había escrito en su diario hada casi 
un ano estaba cumpliéndose. "(468) V tom okamžiku je jasné, že Porfiria napsala 
deník, do něhož nezapisovala děje přítomné v minulosti, ale ději vůči této 
minulosti budoucí. Porfiriina promluva anticipuje pozdější události, které se 
mají uskutečnit v imaginární budoucnosti. Na dotaz učitelky, jak je to 
možné a zda nepsala do deníku i ve dnech, kdy se psaná podoba událostí 
naplňovala, Porfiria odpovídá: "Escribir antes o después que sucedan las cosas es 10 
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mismo: inventar es más fáci! que recordar. Con.fteso que la inteligente, la dulce Porftria, 
me pareció presa de aigún demonio. S enlí ese día horror por ella. tl( 469) Deník Porfirie 
Bernal, jejíž písmo imituje písmo Miss Fieldingové, je předem daným 
osudem Miss Fieldingové, který jako by si sama napsala a vůči němuž není 
obrany. Z deníku náznakově vysvítá i jeden z možných důvodů, proč 
Porfiria vlastně učitelku nenávidí, který ale může mít funkci klamavou a 
zástupnou: Porfirie žárlí na Miss Fielding a nepřeji jí lásku k Miguelovi. Její 
nenávist je tak mohutná, že Porfirie slibuje, že udělá všechno pro to, aby ty 
dva rozděWa. Profetický charakter deníku potvrzuje i zdánlivě nevinná 
Porfiriina větička jednoho zápisu: "He inventado una oración: Dios mío, haced que 
todo 10 que yo imagine sea cierto, y 10 que no pueda yo imaginar no ffegue nunca a 
ser/o. tl( 464) Hned následujícím zápisem ale Porfiria svou modlitbičku 

převrací, neboť prohlašuje, že v Boha nevěří. O existenci Boha jí totiž říkali 
prolhaní dospělí. 

Osud Miss Fieldingové je určován textem deníku a čtením jeho 
anticipačních zápisů se vychovatelka neodvratně pohybuje ke konci jím 
daném, o kterém zpětně píše ve svém dopise: "Pensé que si no fo leía, tal vez el 
diario dejaría de existir; yo rompería su encantamiento, ignorándolo. Creo innecesario 
describir mi angustia, mi tortura, mi humillación. Todas las cosas que me han sucedido 
las /eo en este diario. Leí las últimas páginas: no pude evitar/o. Hablará por mí ei diario 
de porftria BernaL Me falta vivir sus últimas páginas. tl (471) Drama končí 26. 
prosince. V posledním zápise Porfiriina deníku stojí, že se ji Mis s 
Fieldingová neúspěšně pokusila zabít. Poslední den dospívá do závěru, Miss 
Fieldingová vaří Porfirii čokoládu, ale "Ya no podrá traerme la taza. Se ha 
cubierto de pelos, se ha achicado, se ha escondido; por la ventana abierta, da un brinco y 
se detiene en la balaustrada del balcón. Luego da otro brinco y se ale/a. tl (472) Obě 
linie a časy se neustále prollnaly, nyní se čas deníku propojil s 
časem přtběhu autorky dopisu a uzavřel se. 

Podobně jako v románu Utažení šroubu Henryho Jamese, který se 
rozehrává na podobné dějové zápletce, se dvojznačnost proměny Miss 
Fieldingové a skutečné, pravdivé podstaty jevů i jednotlivých perspektiv jeví 
jako neřešitelná, neboť fantastično přetrvává až do konce a nenabízí 
žádnou stopu k jednoznačné a ohraničitelné interpretaci. Není jasné, zda je 
Miss Fieldingová šílená, zda škrábe, kouše a pronásleduje Porfirii, která 
psanou formou odhaluje pravdu o vychovatelce a prezentuje pravdivý 
obraz událostí, nebo zda je Porfiria ďábelským původcem proměny. Dne 
23. prosince, tři dny před posledním budoucím zápisem, Porfiria píše: "Uno 
desea, en el fondo de su alma, que ffegue pronto ei día de la tragedia. U(471) Kdo je 
"uno"? Porfiria? Na druhou stranu zápis z 15. prosince naopak naznačuje, 
že tu je cosi "jiného", co řídí sled událostí: "Es como si una voZ me dictara las 
palabras de este diario: la oigo en la noche, en la oscuridad desesperada de mi cuarto. 
( ... J Temo el desenlace, como fo temerá Miss Fielding. tl (470) 

Ke střetu řádů a světů a jejich suhverzi dochází v povídce na několika 
úrovních, ale jejich symbolická hodnota je stejná. Miss Fieldingová se sama 
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představuje jako nadšená milovnice Argentiny a charakteru Argentinců: 
"Desde que llegué a la A'l,entina me senu atraída pro este paisaje, por esta música 
folklórica, tan espaiiola, por esta vida mral y por esta gente lánguida y a la vez 
bulliciosa. " (454/1) Pobyt v Argentině ale nezasáhl její nitro a nepropojil se 
vřeleji nebo osobněji s city, pocity a porozuměnún Angličanky: je stále 
jakoby cezen skrze společenské a kulturní filtry, kterými je detenninována a 
které se téměř bizarně projevují i ve fyzické podobě slečny vychovatelky: 
" .. . ella'l,o tiempo que pasé en la A'l,entina no modificó el perfume a espliego de mis 
paiiuelos, mi incomcta pronunciación castellana, mi carácter rese17Jado, mi habilidad 
para los trabajos manuales (el dibujo y fa acuarela) y esa facilidad que tengo para 
mborizarme, como si me sintiese cuipable Dios sabe de qué faltas que no he cometido. " 
(453-4/1) 

Miss Fieldingová sice tvrdí, že zná Porfiriinu zemi jako svou vlastní, ale 
to není tak docela pravda. Mis s Fieldingová je v podstatě trochu 
pokrytecká, trochu naivní a trochu snobská Evropanka, která zvenčí 
posuzuje nový svět, do něhož vstupuje, jako černý a bílý (tak jako ten svůj) 
a navíc právě prizmatem vlastního světa a jí vlastního kulturního a 
společenského kódu, o nějž se neustále - často nevědomky - opírá: jako 
dárek Porfirii neomylně a tak trochu suchopárně a bez fantazie vybere 
knihu (zcela v souladu s očekávánún čtenáře a obrazu, který si o ní 
vytvořil); při pozorování okolí, krajiny i lidí uplatňuje výhradně vlastní 
"čtení": ,,{IA seiiora Berna!) parecía una reina egipcia del British Museum. " (455); 
Porfiria jí připomíná tváře Botticelliho andílků s jejich zvláštní krásou; 
krajina Argentiny jí evokuje krásu anglické země: ,,por fa ventanilfa del Iren veía 
todo el campo incendiado por el poniente: ni árbol 10 interrumpía; los animales parecían 
juguetes recién pintados. De vez en cuando pasaba un campo de flores moradas o de lino. 
He venerado siempre la naturaleza: sus diversas maniflstaciones me traen a la memoria 
versos, frases enteras de aigunas novelas, hermosas miniaturas que había en la sala de 
nuestra casa, en Inglate"a, reproducciones de cuadros pintados al óleo por Turner, c'!Jas 
bellezas me estremecen, ciertas canciones de Purcell (. .. ) que le oía cantar a mi madre. " 
(458) Argentinu navíc poznává nejprve prostřednictvím knih ("libros de 
Hudson"), z jejichž perspektivy se však nedokáže vymanit ani ve chvíli, kdy 
sama v Argentině pobývá. Miss Fieldingová se podobá prvnún osadníkům 
Nového světa, v jejím poznávání zaznívá tentýž komparativní diskurz jako 
v prvních kronikách. Také její představa výchovy dětí je silně romantická, 
vytvořená spíše na základě čtení (Miss Fieldingová je zjevně další z těch, 
kteří více četli, než žili): Miss Fieldingová chce "educar a niiias de acuerdo con 
mis íntimos ideales." (454), tedy asimilovat je do vlastního řádu a světa. 

Porfiria odmítá vychovatelčino axiologické uspořádání světa, ona zastupuje 
jiný svět a řád, který se tvrdě staví do opozice k vychovatelčinu a nakonec 
nad nún, jako silnější a mocnější, vítězí. Jde tu o střet (i o něco víc) vzdělané 
evropské vychovatelky, sešněrované konvencemi a kulturně-společenským 
nánosem, jehož legitimita je dána trvánún tisíciletých dějin společností i 
umění, s "americkými barbary"; střet dospělého a dítěte (na úrovni vidění a 
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chápání světa i na úrovni dělení moci), a konečně i střet vlastní představy o 
sobě a odraze v zrcadle mínění druhých: vychovatelka sama sebe vidí tak 
trochu povýšeně a ne-vědomě vytváří v očích Porfirie obraz sebe, jak by 
vypadat chtěla. Ale pro Porfirii, dívku z velmi bohaté rodiny, která je zvyklá 
na obsluhu, představuje vychovatelka jen další placenou sílu, čímž je aura 
"vyšší" bytosti zcela převrácena a zrušena. Porfiria implicitně valorizuje 
hodnoty, které jsou pro Miss Fieldingovou žádoucí, přitažlivé i ty nežádoucí 
a odpudivé. Tato valorizace vyznívá negativně pro vychovatelčinu autoritu 
jakožto normotvomou instituci. 

Kočka, v níž Porfiria promění učitelku, tak může být jednak symbolem 
falešnosti a ne-vědomého pokrytectví, a také symbolem toulavosti, tedy 
vytrženosti z kódů a konvencí přijatého modelu skutečnosti a pořádku, 
který se učitelka snaží dívce vštípit, ale který dívka odmítá. Na rozdíl od 
předchozích povídek ,,Azabache", ,,Automóbil" a "La mujer parecida a mí" 
se u této proměny jedná o proces opačný: vytržení ze společností daných 
forem a norem je pro vychovatelku nežádoucí, ona se naopak zuby nehty 
snaží ve své škatulce vydržet, neboť tato škatulka představuje integrační 
prvek její identity. Ztráta škatulky ji dezintegruje a "proměňuje" ji v kočku, 
tvora ztraceného a nepatřícího nikam. 

Struktura povídky stojí na dvojím psaní (deník a dopis) a dvojím čtení 
(deníku a textu povídky) a její závěr využívá způsob zakončení mise en abyme. 
Taktéž forma deníku překračuje dané určení: jednak není intimní, tedy 
určený pro vlastní potřebu svého autora, ale je to deník-scéna, jakési 
představení určené cizím očím, očím učitelky, která na něm sleduje vlastní 
budoucí osud, i očím čtenáře. Druhým rysem, kterým se Porfiriin deník liší 
od tradiční deníkové formy, je jeho nepravdivost: povaha osobních 
deníkových zápisů implikuje intimitu a upřímnost, je to jediné místo, kde se 
pisatel nemusí skrývat ani sám před sebou. V tomto případě je deník 
stigmatizován Porfiriinou otázkou: "l Y htry que decir fa verdad?" (458) a jeho 
status fikce se odhaluje ve své plnosti. 
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11.6 Hra/rituál 

Antropologie se věnuje fenoménu hry a rituálu z mnoha různých 
hledisek. Rituál je obvykle chápán jako tradicí stanovená činnost s určitým 
efektem a její účinnost je dána předem určenými parametry. Ve fantastické 
tvorbě Felisberta Hemándeze i Silviny Ocampové je rituál zbaven původní 
náboženské spojitosti a dostává různé jiné podoby a analogické hodnoty: 
rituálem se může stát symbolický, každodenní, opakovaný, ale i výjimečný 
úkon. 

Role hry ve společnosti nejlépe vyjádřil Johan Huizinga v knize Homo 
ludens, v níž se pokusil uchopit podstatu hry prostřednictvím systematizace 
hry a její role v lidském společenství a kultuře. Přestože hru spojuje se 
světem lidí, fenomén hry je rovněž součástí světa zvířat, proto nemůže být 
založena na žádné racionální podstatě, neboť spojením s rozumem by byl 
zvířecí svět, jehož hry nebyly obohaceny lidským prvkem, o ni připraven. 
Překonáním "racionálního" se dostáváme nejen k podstatě hry vůbec, ale 
také k podstatě poetiky každodennosti a fantastické literatury, která odmítá 
dualistický racionalismus a jeho absolutní hodnoty: "Hra je ve své formální 
podobě činnost vykonávaná pro sebe sama a chápaná jako nacházející se 
mimo běžný život. Přes to může zcela absorbovat hráče, aniž je v její 
podstatě obsažen jakýkoli materiální cíl a aniž z ní plyne nějaký zisk; je 
vykonávána v daném čase a daném prostoru, rozvíjí se v řádu podřízeném 
pravidlům a vyvolává asociace, jež tíhnou k tomu se obklopit záhadností 
nebo zdánlivostí, aby se vyčlenily z běžného světa. "369 Díky své povaze je 
hra dokonalým subverzivním nástrojem, který moderní fantastická povídka 
hojně využívá. 

V povídkách Felisberta Hernádeze i Silviny Ocampové dochází 
mnohdy k významotvomým opakováním hry nebo ke vzniku různých 
analogií, jež mají za následek propojení hry a rituálu nebo posun z jednoho 
do druhého. Něco takového je možné i proto, že hranice mezi hrou a 
rituálem je velice tenká: "ludická povaha může být vlastní i té nejvyšší 
činnosti. Copak bychom nemohli říci, že i obětující kněz vykonávající 
rituální úkon si hraje? ( ... ) Koncepty rituálu, magie, liturgie, svátosti a 
mystéria tedy vstupují na území konceptu hry. "370 

369 Huizinga, Johan: Homo ludens, Madrid, A1ianza/ Emecé 1998, str. 26: "EI juego es una acción 
libre ejecutada "como sí" y sentida como situada fuera de la vida comente, pero que, a pesar de 
todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interes material ni se 
obtenga en elIa provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 
determinado espacio, que se desarrol1a en un orden sometido a reglas y que da origen a 
asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 
habitual. " 
370 Ibid k Huizingovi, str. 32: "el carácter Iúdico puede ser propio de la acción más sublime. ťNo 
podriamos seguir hasta la acción cultural y afirmar que también el sacerodte sacrificador, al 
practicar su rito, sigue siendo un jugador? Si se admite para una sola religion, se admite para 
todas Los conceptos de rito, magia, liturgia, sacramento y misterio entrarán, entonces, en el 
campo del concepto <<juego»." 
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Dětská hra, která se promeru ve smrtící rituál, je hlavrum prvkem 
motivujícím fantastický děj povídek "La hija de toro" (Dcera býka, LI) a 
"EI árbol grabado" (Vyřezané srdce, LI). Vobou případech jsou 
protagonisty i fokalizátory děti. 

Vypravěčkou phběhu "La hija de toro" (Dcera býka) je sama 
protagonistka, která se vrací do svých sedmi let a retrospektivrum 
pohledem kombinovaným s introspekcí se v pokusu o rekonstrukci 
minulosti na základě dekonstrukce v jádru klamavé a oslepující vzpomínky 
snaží vybavit si jisté události z doby, kdy s bratry žila na rodné farmě, a 
odhalit jejich skutečnou tvář. Tehdejší obhbenou zábavou dětí po skončení 
těžké práce bylo hrát "ďábelskou hru", při níž pokaždé z kaštanů a klacíků 
udělaly figurky, kterým dávaly jména phbuzných nebo přátel a házely je do 
nádoby s vroucím olejem nad ohněm. Nevinnou hru zabarvuje do podoby 
krvavého rituálu fakt, že někteří z označených osob skutečně zemřeli: ,A fa 
hora del poniente, cuando fa hoguera iluminaba nuestras caras, tirábamos los munecos en 
la olfa, nombrándolos a medida que los tirábamos, para no dar lugar a envres. La 
ceremonia generalmente acontecía los domingos. ( ... ) U no de nuestros nos munó. 
S abíamos que el sortilegio había surtido efecto. '~71 Ale ani smrt nedokáže odvrátit 
děti od pokračování ve smrtící hře. 

Jedinou dospělou osobou, která se hry účastnila, byl čeledín Nieves 
Montovia, přezdívaný Pata de Perro, jehož neodmyslitelným atributem byla 
krabička cigaret s nápisem La hlla de toro a s obrázkem ženy objímající býka. 
Mezi protagonistkou a čeledínem vládne zvláštní, skrytě napjatý vztah, který 
se projevuje vzájemným škádlerum a posměšky. Při jednom takovém 
slovním škádlení se dívka zeptá, jak může mít býk dceru. Pata de Perro jí 
odpoví: "Usted debe de saber/o mejor que nadie. -iPor qué he de saber/o? -Porque 
ested también es hija de toro -decía Pata de Pe1TO--. Ya Je mostraré, curiosa, como hacen 
los toros para tener una hija. " (316/1) Pár dní poté vyzve čeledín vypravěčku, 
aby se tedy přišla podívat, jak to býk dělá, když chce mít dceru. Dívčiným 
očím se naskytne šokující obrázek: "EI toro estaba montando sobre una vaca. Lo 
miré. iTantas veces había visto los animales en esa postura!" (316/1) Zdánlivě 
nevinný žert se však obrací proti jeho původci a má pro Pata de Perro 
osudové následky: při dalším rituálním vhazování figurek vypravěčka vhodí 
do nádoby s vroucím olejem figurku čeledína i jeho obhbené klisny a nahlas 
vysloví i jejich jména. 

V příčinách zuřivého vzteku protagonistky při spatření scény se skrývá 
podvědomé odmítání ženské sexuality, kterou se snaží za každou cenu 
potlačit: "Con fa cabeifl rapada y el pantalón azu4 me parecía a mis hermanos 
barones. Trabtfiaba a fa par de el/os." (315/1) Brutální a obscénní odhalení 
podoby a hlavně podstaty sexuá1ru'ho aktu a zároveň uvědomění si skryté 
perverzní touhy čeledína, která se zcela zřetelně odráží ve zlomyslném 
představení, vyvolá v dívce nekontrolovatelnou nenávist vůči subjektu 

371 Ocampo, S.: ,,La hija de toro", Las invitadas, 316/1 
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tohoto bolestného připomněru vlast!Ú sexuality i budoucí pozice. A pomsta 
namířená proti Pata de Perro je jen logickým důsledkem jeho chováru. 
Přestože se nakonec dívce čeledína i jeho koně zželí a chce ho ještě 
zachránit, ani jí, ani nikomu jinému se nepodaří z horkého oleje figurky 
vytáhnout. Rituál oběti je skončen a dokonán. Pata de Perro pokleká jako 
v předzvěsti temných událostí k "vlastnímu" miniaturnímu hrobu a nad 
hlavou mu téměř hmatatelně visí kletba vyslovená dívkou: "No ht!J salvadón 
para Pata de Perro, ni para &migia -dijo Nieves Montovia-. EntetTémoslos, niiios.
Con palas hidmos un hqyo para entetTar al cent auro. Le pusimos flores silvestres, 
después de cubrir/o con tietTa. Nieves Montovia se arrodil/ó frente a su proPia tumba en 
miniatura. Es el último recuerdo que conseroo de éL " (317 /1) Pár dru nato se Pata 
de Perro i s klisnou Remigií beze stopy ztrácí neznámo kam. Jejich zmizeru 
nabízí různé možné interpretace, aniž je některá z nich potvrzena; zůstává 
je ambivalent!Ú hra náznaků a záměn: přestože celou dobu vypravěčka 
nazývala čeledína výhradně přezdívkou Pata de Perro, k hrobu v jakémsi 
zdvojeru totožnosti pokleká Nieves Montovia, jako by to byly dvě odlišné 
osoby. A v podtextu zároveň zůstává nevysvětlitelná spojitost rituálu 
obětováru a čeledínova zmizeru. Ale až zpětně po letech si vypravěčka 
připouští a uvědomuje pravou podstatu hry / rituálu: "lnventé un juego 
demoníaco, en el cual mis hermanos, aun hqy, niegan haber participado, porque /o 
recuerdan como un crimen." (316/1) V provederu obět!Úho rituálu dokonce 
probleskují aluze na křesťanství - hra se odbývá v neděli, dívka křtí figurky 
jménem a na jejich výrobu potřebuje i drát a hřeby - , které mohou být 
jednak skrytým nástrojem kritiky, zacílené na katolickou výchovu dívek, 
která má negativru vliv na psychiku dívky, která může být zdrojem 
traumatických prožitků při uvědomováru si vlast!Ú tělesnosti, a také mohou 
být výsměšnou narážkou na "rituál" obětováru (ukřižovám') nevinného. 

V povídce "EI árbol grabado" je iniciátorem krutého rituálu opět dítě. 
Tentokrát ale neru vypravěčem on sám, ale jeho kamarádka, která 
v karnevalové "masce ďáblíka" vypravuje události jedné karnevalové oslavy 
narozenin dona Leocadia, dědečka hlavního hrdiny Clorinda. Přípravy na 
slavnost!Ú oběd vrcholí a děti, už oblečené do kostýmů, se trochu nudí. Při 
jedné hře najde Clorindo u paty stromu malé mraveniště a z legrace ho chce 
dát do jednoho z dortů, které připravuje jeho matka. A tak když se zrovna 
nedívá, Clorindo za asistence vypravěčky vloží krabičku s mravenci do 
upečeného dortu. Rychle ji překryjí krémem a přiklopí hom polovinou 
piškotu. Slavnost!Ú oběd se obejde bez problémů, ale když se přinesou na 
stůl dorty a rozkrojí se, vypukne rozruch: z jednoho z nich vylézají 
mravenci a rozlézají se po stole. Clorindo dostane strach a rychle se schová 
pod stůl. Jeho strategický ústup však na něj přitáhne pozornost ostat!Úch, 
kteří si hned domyslí, kdo je za mravence zodpovědný. Clorindův dědeček 
se rozzuří a rozhodne se Clorindovi nařezat bičem: "Buscaré los /átigos y /o 
azotaré delante de todos ustedes -dijo Leocadio-. Es un asesino. Lo mismo hubiera 
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puesto veneno, en vez de hormigas. {'372 Obyčejná (?) dětská rošťárna je potrestána 
nelidsky krutým a ponižujícím výpraskem, který má pro původce osudový 
význam. Clorindo nezaváhá ani chvilku, vezme ze stolu svůj dětský nožík a 
vrazí ho přímo do srdce dona Leocadia. Stane se vrahem, jak chvíli předtím 
řekl don Leocadio. V tom okamžiku se hostů zmocní nepříjemný pocit 
"podivné známosti": "Fue es ese moment o cuando los invitados creyeron que habían 
tenido una premonición, pues a/ encaminarse al banquete habían visto árboles con un 
corazón grabado en el frondo y una puiialada profunda en el centro. u (448 ll) Dětská 
hra ("Clorindo se divertía con juegos de su invención; cl predilecto había sido aqucl juego 
del corazón grabado por él mismo, en los troncos de los árboles, al que Ie clavaba un 
cuchillo, probando su punteria, que era bastante buena. Los árboles del pueblo ( ... ) 
Ilevaban todos la mraca de estos juegos. U( 448 /l)) se analogicky opakuje v jiné 
podobě a dostává zneklidňující nádech předpovědi a rituálního rozsudku, 
který byl nakonec naplněn. Náhoda, nebo výsledek zásahu neznámých 
zákonitostí, která unikají běžnému řádu? 

Podezření vzbuzuje vypravěč phběhu, kterým je nedůvěryhodná 
postava pozorovatelky, její motivace i prezentace jednotlivých událostí. To 
ona, převlečená za ďábla ("no hCťY que olvidarlo (~ jak sama mimochodem 
poznamenává) a páchnoucí po ricinovém oleji (který je mírně jedovatý), je 
iniciátorkou nápadu strčit dovnitř dortu mravence: ,,[ClorindoJ pensó, siguiendo 
mis consťjos, que tal vez seria gracioso colocarlo adentro de un posm. U( 447 /I) 
Dvojznačnost situace, daná oscilací mezi náhodným pomatením smyslů a 
přítomnou vůlí "jiného", démonického, je dána i prostřednictvím hry se 
sémantikou slova "ďábel" a jeho různým významových použitím v průběhu 
i v závěru phběhu: "Por aquí pasó el diablo, que se apoderó del alma de Clorindo {{ 
dijeron las personas, después del crimen, al ver los troncos marcados. Y yo me sena 
culpable. {{ (448/l) Podivný je i klid, s nímž Clorindo děděčka zabije, jeho 
chlad a lhostejnost, jako by pouze vykonal, mechanicky, čísi vůli. 

Rituál má v povídce "El cocodrilo" (Krokodýl, TDM) Felisberta 
Hernándeze podobu opakovaného pláče vypravěče-protagonisty, který 
jednoho dne zjistí, že má schopnost přivolat pláč pouhou vůlí. Zpočátku 
považuje svou schopnost za hračku, kterou se baví, ale velmi rychle mu 
přijde na mysl, že neobvyklou dovednost by mohl využít ke zlepšení odbytu 
punčoch, jejichž prodejem si ve své nelehké ekonomické situaci 
přivydělává. "Plačtivá" taktika se téměř zázračně osvědčí a to do té míry, že 
na stálém poplakávání postaví nejen celý svůj výnosný obchod 
s punčochami, ale paradoxně i slávu virtuózního klavíristy. Neobvyklá 
povaha pláče, kterou nelze vysvětlit žádným racionálním ani logickým 
způsobem, je prvkem, který motivuje vznik fantastické atmosféry a vytváří 
ambivalenci interpretace: "en realidad yo no sé por qué lloro; me viene clllanto y no 

372 Ocampo, S.: "El árbol grabado", Las invitadas, 448/1 
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K neobvyklosti jevu přispívá také "jiný" charakter pláče: pianistovi sice 
stékají po tvářích slzy, ale jeho oči zůstávají suché. Vypravěč, kterému 
přezdívají Krokodýl, není překvapen neobvyklým projevem svého těla, ani 
nepociťuje strach. 

Schopnost rozplakat se v případě potřeby prostřednictvím volního 
rozhodnutí se zpočátku jeví jako pozitivní síla, ale opakování pláče ho 
pomalu ale jistě proměňuje v nebezpečný rituál, jehož obětí může být jedině 
protagonista. Krokodýl totiž učiní z úlevné a pomocné síly prostředek 
zisku, aniž se snaží proniknout do tajné podstaty své schopnosti, a proto 
pláč ztrácí charakter pomocníka a začíná se vymykat protagonistově 
kontrole. Postupem času Krokodýl s hrůzou zjišťuje, že pláč se stal 
nezávislým na jeho vůli: "Ve pronto y sin haberme propuesto imitar al coeodrilo, mi 
cara, por su cuenta, se echó a llorar. Yo la miraba como a una hermana de quien 
ignoraba su desgracia. Tenía a1TUgas nuevas y por entre ellas coman las lágrimas. 
Apagué la luZY me acosté. Mi cara seguía llorando; las lágrimas resbalaban por la 
narizy caían por la almohada. Y así me dormí. Cuando me desperté sena el escozor de 
las lágrimas que se habían secado. " (90 lIlI) 

Fenomén pláče nabízí možnou spojitost s blahodárnou přítomností 
vody, personifikovaným živlem, který stéká vypravěči po tvářích a slouží 
jako prostředek úlevy v tísni. Voda prolíná celým textem od první věty, 
v podobě vlhkosti vzduchu, deště, slz, neustále pronásleduje hrdinu jako 
ochránkyně přítomná v každém okamžiku: "Ve pronto sena caer, cerca de mí, un 
trapo mqjado. Pero resultó una gran hoja de plátano ca'l,ada de humedad. " (80 lIlI) 
Ale text nabízí i jinou možnou interpretaci, spojující pláč přítomností a 
mocí druhého řádu: pláč hrdiny může mít souvislost se slepcem, kterého 
pianista potká právě toho dne, kdy objeví svou plakavou schopnost, v baru: 
"Ve pronto me di cuenta que había entrado al ccifě un dego con atpa. (. .. J Al pasar 
cerca de él volví a verlo con un sombrero de alas mal dobladas y dando vuelta los ojos 
hada el delo mientras hada el e.ifuerzo de tocar; algunas cuerdas del atpa estaban 
afiadidas y la madera clara del instrument o y todo el hombre estaban cubiertos de una 
mugre que yo nunca había visto. Pensé en mí y sena depresión. "r7 lIlI) 
Protagonistovy oči zůstávají suché, jen jeho tváře zvlhčují slzy, které jako by 
patřily někomu jinému. V závěru povídky, když se pláč stal nezávislým na 
vypravěčově vůli a ovládá ho, mu pohyb jeho očí ve tmě slepce znovu 
připomene: ,,Quise levantarme y lavarme los qjos; pero tuve miedo que la cara se 
pusiera a llorar de nuevo. Me quedé quieto y hada girar los ojos en la oscuridad, como 
aquel dego que tocaba el arpa. H(90 lIlI) 

373 Hemández, F.: "EI cocodri1o", v citovaném vydání patří do souboru Tierras de ta memoria, 
87 lIlI 
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Rituál, který se stane náplní života, jeho smyslem a zároveň prvkem 
podílejícím se na vzniku fantastična, je hlavním motivem povídky "La casa 
inundada" (Zaplavený dům). Po smrti manžela a po návratu z Itálie zpět do 
vlasti koupila protagonistka Margarita dům, který nechala zaplavit vodou. 
V zaplaveném domě zavládne zcela odlišný režim - lidé se po domě 
pohybují v loďkách, nábytek plave na gumových matracích, komunikace 
Margarity s personálem probíhá výhradně prostřednictvím telefonu. Do 
tohoto prostředí přichází zvenčí host - vypravěč, jakési alter ego Felisberta 
Hemándeze, "důvěryhodný nespavec", jehož úkolem je naslouchat a 
doprovázet Margaritu v jejích nočních meditacích nad hladinou vody a 
později snad zapsat phběh Margarity a vody. 

V několika sezeních, která se opakují v různém časovém rozpětí a 
s různou frekvencí, Margarita vypravěči přibližuje, proč si dobrovolně 
zvolila život v ústraní, v domě zaplaveném vodou, jenž naplňuje meditace a 
rozhovory s vodou. Vypravěč velmi brzy pochopí, že soužití s vodou má 
pro Margaritu význam rituálního aktu: představuje komunikaci a zároveň 
konfesi, přijímání i darování. Voda je Margaretina přítelkyně, přibližuje se a 
zase vzdaluje, jako by se snažila s Margaritou komunikovat: ,,No, no debo 
abandonar el agua; por algo elfa insiste como una niiia que no puede explicarse. "H4 

Voda zosobňuje společníka, s jehož pomocí se vytváří ideální, ne-přirozený 
achronický svět ticha a stínu, založený na poetickém vztahu ženy a 
personifikované vody. 

Poprvé vstupuje voda do Margaritina života v Itálii, kde udělá 

zastávku na dlouhé cestě ze Švýcarska, kde - jak z jejích nepřímých 
náznaků vyplývá - ztratila milovaného manžela. V noci ji vyruší 
neočekávaný hluk, a když vyhlédne z okna, spatří na dvorku fontánu 
s vodou: "De pronto, como si se hubiera encontrado con una cara que fa había estado 
acechando, vio una fuente de agua. (. .. ) A fa noche siguiente no hubo ruidos pero igual 
se levantó. Esta vez el agua era poca, suda y al ir a fa cama, como en fa noche anterior, 
le volvió parecer que el agua fa obseroaba." (248/11) V tom okamžiku Margarita 
pochopí, že veškerá voda je prostředníkem sdělení, nositelkou skrytých 
významů. Porozumět vodě však vyžaduje trpělivost a oddanost. Margarita 
se stává vyznavačkou "náboženství vody" a do jejího původního světa bez 
pravidel a řádu vstupuje rituální spojení s vodou: "Entonces supe, por primera 
vei.; que ht!J que cultivar /os recuerdos en eI agua, que el agua efabora /o que en elfa se 
refkja y que redbe el pensamiento. " (249/II) Jejímu náboženství nechybí nic - je 
tu rituál, je tu vykonavatel obřadu, posvátný prostor, a vniká sem i vědomí 
hříchu a znesvěcení. Každá pravidelná meditace představuje rituální 
spojení, které se stává okamžikem duchovního splynutí Margarity s vodou: 
"EI agua se iba presentando como el espíritu de una religión que nos sotprendiera en 
formas diferentes. (. .. J El sentimiento de una religión del agua em cada vez más fuerte. 
Aunque fa seiiora Ma~arita y yo éramos los únicos jieles de carne y hueso, los recuerdos 

374 Hemández, F.: La casa inudada, 249 III 
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de agua que yo recibía en mi propia vida, en las intermitencias del relato, también me 
paredan fieles de esa religión." (252/II) Voda je mostem, je komunikačním 
prostředkem, jímž se s ní chce kdosi spojit. Proto se Margarita rozhodne 
zaplavit dům vodou a strávit zbytek života v její společnosti. Symbióza 
s vodou se projevuje i v Margaretině fyzickém vzhledu: vypravěč si všimne, 
že Margarita se kolébá jako loďka; její tělo ho přitahuje jako "velká vlna", 
Margarita nechce, aby ji vypravěč viděl bez vody, která je jejím 
neodmyslitelným atributem i základní součástí jejího světa. 

Poslední rituální sezení s vodou, kterého se účastní vypravěč, se 
odehrává jako "hold" vodě: Margarita posílá na vodu dvacet osm 
pudinkových formiček se svíčkami, které se pohybem vody roztáčejí jako 
káča, víří kolem své osy a nakonec se potápějí. Margarita pozoruje celou 
scénu, která se jednou za čas pravidelně opakuje, se zakrytýma očima a 
vypravěč si uvědomuje, že v té chvíli jí rozumí méně než kdykoli předtím. 
Rituál s plovoucími nádobkami je polysémantickým motivem, jehož 
významy zůstávají skryty. Služebná Maria ho považuje za "velorio" a něco 
podobného očekává i vypravěč. Po jeho shlédnutí však vysvěduje celou 
situaci tak, že Margaritě se hbí pozorovat, jak se formičky potápějí. 

Voda je prostředníkem střetu tetického a non-tetického. Rituální 
rozhovory nad - nebo s - vodou jsou součástí zvláštního řádu, který stojí 
v opozici k tradičnímu světu, jenž je představován výhradně negativně - je 
to svět průměrných a vulgárních mechanismů a jeho reprezentanty jsou 
obyčejní lidé, v tomto případě služebná Maria, vodohospodář a také 
~fargaritin synovec Alcides. Neschopnost porozumění a obtížnost 
komunikace mezi dvěma řády i znesvěcující působení lidství jsou vyjádřeny 
pomocí metonymií, v nichž "ne-přirozený" řád, v tomto případě protknutý 
vyšší a neznámou duchovností a netušenou hloubkou, zastupuje voda a řád 
"přirozený", materiální a materialistický, zastupují nejcharakterističtější 

atributy lidství, jako jsou jídlo či lidský hlas: "Ella [/'vf.a'l.arita} no quiere que 
tiren papeles ni ensucien el piso de agua. Del comedor al dormitorio de la seiiora 
Ma'l.arita no hcry puerta, y una maiiana en que se despertó temprano vio venir nadando 
desde el comedor un pan que se le había caído a mi ml!Jcr. A la dueiia le dio mucha 
rabia y le dtjo que se fuera inmediatamente y que no había cosa más fia en la vida que 
ver nadar un pan. " (231 III) 

"Pero [/'vf.a'l.arita} escuchó con atención 10 que dedan las mtgeres y se dio cuenta de 
que ellas empleaban sus voces en palabras tontas, que el agua no tenía culpa de que se las 
echaran encima como si fueran papeles sucios y que no se ddarian engaiiar por la luZ del 
día. " (249 III) 

Do obyčejného řádu patří koneckonců i vypravěč, který se sice touží stát 
součástí "jiného" světa Margarlty, ale není schopen se odpoutat od toho 
svého. Znakem příslušnosti k tomuto světu jsou i nepatřičné erotické 
představy, jimiž vypravěč opřádá Margaritu a její tělo. Ale ani pocit viny, 
který kvůli těmto představám pociťuje, ho však nedokáže z jeho světa 
vytrhnout; erotické představy, o nichž tuší, že jsou znesvěcením Margarity a 
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jejího světa, jsou pnclOami vypravěčovy neschopnosti odpoutat se od 
vlastního nazírání a povrchního jednostranného posuzování druhých a 
zabraňují mu proniknout do smyslu "náboženství vody". 

V povídce "La casa inundada" je voda symbolem zneklidňující 
přítomnosti "jiného" v lidské skutečnosti, je tajemným zpřítomněním 
minulého, ne-živého či mrtvého. Voda zosobňuje vyslance jiné dimenze, 
která se překvapivě a téměř hrozivě ustavičně vsouvá do lidského života a 
pokouší se s člověkem komunikovat - voda je přítomna v něm samém, 
neboť je podstatným stavebním prvkem lidského organismu i ostatních 
živých organismů, bez níž nemohou žít; voda naplňuje dělohu, v níž se 
vyvíjí plod, pro psychoanalýzu je onou "mateřskou vodou", symbolizující 
návrat do lůna; voda je v krvi, v buňkách, v tkáni, i v slzách člověka. Slzy 
jako kapky vody mají nejen funkci konejšivou, ale zároveň mohou skrze 
clonu slz nabízet odlišnou podobu reality. Její tiché bublání je neumlkajícím 
proudem slov, která promlouvají o jiných světech a vyvolávají v lidské mysli 
vzpomínky, jež prýští odkudsi z nevědomí: ,,5 i cietTO los ojos siento como si las 
manos de una ciega tantearan fa supeTjicie de su propia agua y recordaran botTOsamente 
un agua entre pfantas que vio en fa niiie~ cuando aún Je quedaba un poco de vista. " 
(251/II, mé zvýrazněru'). Do vody ukládá Margarita naději a tato naděje 
může být naplněna - naděje, že existuje prostor, v němž samota není a smrt 
je jen přechodem z jednoho břehu na druhý. 

Tradiční relace a zákonitosti "běžného" řádu jsou v pozvolném tempu 
plynoucí vody systematicky nahlodávány a převraceny - obytný dům je 
uzavírán skleněnou kupolí, je zaplavován vodou a osazován rostlinami, lidé 
se pohybují v loďkách, v noci bdí. Celý lidský, utilitární a logický svět je tak 
prostupován řádem jiným, odpovídajícím jiné logice, poslušným jiných 
zákonitostí, rituálů, jež velí "náboženství vody". Integrita tohoto řádu je 
zachovávána Margaritou, která usiluje proniknout do poselství vody, nabýt 
jistoty, pochopit jeho tajnou šifru: "Es posibJe, me decía [Af.argarita}, que elfa no 
quiera otra cosa que co"er y dejar sugerencias a su paso;pero yo me moriré con fa idea de 
que el agua fleva adentro de sí afgo que ha recogido en otro fado y no sé de qué manera 
me entregará pensamientos que no son los míos y que son para mí ( ... ) De cuafquier 
manera yo soy feliZ con elfa, trato de comprenderfa y nadie me podrá prohibir que 
consenJe mis recuerdos en el agua. " (262/11) 
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12. Závěrem 

Pantastická literatura je prokazatelně pevně zakořeněnou formou 
hispanoamerické literární produkce a troufám si říci, že tvoří její velmi 
reprezentativní část. Od svého objevení a počátečních textů, které vznikaly 
v evropském střihu už v první třetině 19. století, až po osobitou a velice 
bohatou tvorbu moderních autorů prošla hispanoamerická fantastická 
literatura převratným vývojem. Tento vývoj jsem se, se zaměřením na 
oblast La Platy, pokusila alespoň rámcově zmapovat, jelikož přiblížení 
celkového vývoje fantastické literatury v kontextu hispanoamerické 
literatury má nedocenitelný význam pro pochopení vzorů a podnětů, které 
měl vliv na formování svébytných rysů moderního konceptu fantastična a 
soudobé produkce. 

První část této práce byla záměrně koncipována jako kritický přehled 
různých teoretických uchopení a definování fantastična a typologií 
technických a sémantických aspektů fantastické literatury. Význam tohoto 
úvodního panoramatu metod a přístupů jednotlivých badatelů a kritiků 
spočíval jednak ve stručném nástinu existujících tendencí minulých i 
současných a současně mi pomohl vytvořit solidní základnu pro vymezení 
společného konceptu fantastična a základních konstitutivních prvků 
realizovaných v povídkové tvorbě Silviny Ocampové a Felisberta 
Hernándeze. 

Na základě četby a rozboru jejich fantastických textů jsem dospěla 
k názoru, že oba autoři, Hernández a Ocampová, předkládají fantastično 
ztvárňované jako běžnou součást všednodenní, dobře známé skutečnosti. 
Fantastická každodennost Hernándeze a Ocampové představuje jednu 
z možných realizací moderního fantastična v rámci hispanoamerické 
fantastické tvorby, spočívající vobjevení skrytÝch tvář! skutečnosti, ve 
fantastičnu přítomném v podstatě každodennosti samé, jejíž veškeré 
jednotlivosti i souvislosti a jejich pravá podstata unikají unaveným a 
zautomatizovaným očím průměrného pozorovatele, ale které se znenadání 
odhalují pozornému, subverzivnímu pohledu toho, kdo v sobě dokáže 
objevit schopnost oprostit se od mechanického způsobu vnímání a 
odezírání vnější skutečnosti a odkrýt utajované dimenze všednodennosti. 

Hlavním konstitutivním prvkem koncepce fantastické každodennosti 
je "dětský" princip, který spočívá ve využití některých atributů dětství jako 
strukturujícího principu zvláště kvůli jeho schopnosti dekonstrukce a 
nového skládání, jež upozaďuje tradiční způsoby poznávání a chápání a 
naopak upřednostňuje principy náhodnosti a volných asociací. Díky 
invenční aplikaci tohoto prvku a v dotyku se specifickou dětskou imaginací 
vznikají v obrazu skutečnosti nové souvislosti, jsou navazovány nové 
vztahy mezi zdánlivě nesouvisejícími, nekompatibilními nebo disparátními 
jevy, povstávají netradiční kombinace a na povrch vystupuje dosud 
neviděná nová podstata věcí, jevů a vztahů. Současně s odhalováním 
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nového dochází k subverzi tradičního, jehož normy a jejich legitimita jsou 
valorizovány, převraceny a přeuspořádávány. Veškeré každodenní běžné 
předměty, okolnosti a relace se mohou stát průchodem do dimenze 
"jiného", která je sice součástí každodennosti, ale jejíž existence je jen 
nepřímo naznačována v okamžicích epifanického prozření nebo jako temné 
tušení. Každý znak známého se může stát atributem "jiného" a tím otevřít 
škvíru, mezeru, prasklinu, jíž postavy mohou tuto "jinou" realitu, bohatší a 
kouzelnější, zahlédnout. Tyto postavy, dospělé muže i ženy i dětské 
protagonisty, jež obývají fikční vesmír Hernándeze a Ocampové, lze bez 
výjimky označit za postavy margina1izované. Jejich marginalita, která se 
zakládá nejen na skutečné pozici na okraji společnosti nebo jakékoli jiné 
vrstvy, skupiny, kolektivu, má současně hodnotu symbolickou a v určité 
chvíli je povýšena na výhodný odstup pozorovatele i účinnou zbraň nejen 
v obraně před ostatními, ale především jako prostředek možnosti 
proniknout do "jiného". Shodný je i způsob fokalizace a jednání postav, 
založené na existujících nebo v průběhu děje se utvářejících vztazích. 

"Dětský" princip je operativně využit ve všech rovinách textu a 
představuje základní strukturující princip narativní syntaxe i diskurzu. Ve 
verbálním aspektu se jeho vliv projevuje především preferencí hovorového 
jazyka a specifického lexika, což jim oběma bylo zpočátku vytýkáno, ale 
které nepředstavovaly nedokonalost nebo deficit, nýbrž právě naopak 
vítané obohacení užívaných jazykových rejstříků. Netradiční užití 
kolokviální mluvy se blíží dětské promluvě plné zdrobnělin, kuriózních 
novotvarů i neobvyklých sousloví. Větná stavba je konstituována na základě 
specifické "dětské" promluvy: nečekané přeskoky mezi disparátními jevy, 
nedokončené věty, do nichž pronikají začátky vět jiných, vynechávání nebo 
naopak vršení detailů i podstatných informací jsou osobitými prostředky, 
jimiž se v tkáni textu otevírají významotvorná bílá místa vyzývající čtenáře 
ke spolupráci a ke konkretizaci významu textu. Shodné znaky syntaktického 
aspektu jsou velmi zřetelné: v textech obou autorů je patrná četná vnější i 
vnitřní fragmentace toku textu a návaznosti sekvencí, shodují se i ve 
způsobech zakončení phběhu: dvojznačné neřešitelnosti a rozpuštěné 

katarzi, v absenci závěrečné sekvence nebo ve využití způsobu mise en af?yme. 
Hlavním záměrem této práce bylo nejen se pokusit nastínit počátek a 

formování fantastické literatury v La Platě v průběhu druhé poloviny 19. a 
první poloviny 20. století, ale především vyznačit shodné konstanty 
fantastických povídek Felisberta Hernándeze a Silviny Ocampové. Doufám, 
že se mi podrobným popisem, analýzou a interpretací vybraných textů 
podařilo odhalit specifické konstitutivní prvky a základní znaky 
fantastického diskurzu obou autorů, jež se stýkají a které potvrzují mou 
výchozí hypotézu jednotné poetiky fantastična, obohacující panorama 
ztvárnění moderního fantastična, jež se v jejich dílech realizuje jako 
fantastická každodennost. 

265 



-

13. Resumen 
Las caras ocultas de 10 fantástico 

La literatura Úlntástica riopJatense dej sigJo XIX y.xx 

El presente trabajo está dedicado al origen y la evolución de la literatura 
fantást:i.ca rioplatense en atención a las numerosas teorias que intentan 
defi.nir 10 fantást:i.co y la comprensión de la noción de la literatura fantást:i.ca. 
La parte base del trabajo intenta realizar y presentar un aná1isis detallado de 
los temas, esquemas y estrategias narrat:i.vas que caracterizan la obra 
cuentíst:i.ca de dos autore s rioplatenses - el uruguyo Felisberto Hernández y 
la argent:i.na Silvina Ocampo - que, aunque deberian figurar entre los 
escritores del Olimpo imaginario de la literatura fantást:i.ca rioplatense, han 
quedado - y en cierta manera siguen siéndolo - ocultados y omit:i.dos del 
panorama general de la creación fantást:i.ca. Quiero demostrar que a su obra 
le corresponde un lugar importante en la fonnación de la narrat:i.va 
fantást:i.ca hispanoamericana como a una de las realizaciones posibles del 
concepto de 10 fantást:i.co moderno. 

Existen muchas teorias crit:i.cas, hechas tanto por los teóricos como 
por los autores mismos, cuyo breve resumen crit:i.co fonna la parte inicial de 
la tesis, que exponen varios conceptos de <<10 fantást:i.co» y las diferentes 
t:i.polog1as que surgieron en base de la creación fantást:i.ca. He escogido 
algunos estudios dave -los de Tzvetan Todorov, Ana Maria Barrenechea, 
J. P. Sartre, J. Belemin-Noel, I. Bessiere y de S. Reisz Rivarola que 
presentan diferentes criterios en el momento de defi.nir los límites de <<10 
fantást:i.co». Por ejemplo, en el estudio La introducción a fa literatura fantástica 
(1970) el crit:i.co francés Tzvetan Todorov presenta su concepto del "género 
fantást:i.co" que se basa en la tripartición fo extraiio/lo fantástico/ 1o maravilloso. 
Según Todorov, <<10 fantást:i.co» ocupa únicamente el t:i.empo estrictamente 
1imitado entre la aparición del fenómeno y su explicación. En cuanto se 
decide de su carácter, se deja el terreno de 10 fantást:i.co para entrar en un 
género vecino: <<10 extraiio» o <<10 maravilloso». En su concepto Todorov 
hace caso omiso de la posibilidad de la vacilación mantenida más allá del 
final del relato. 

Así, la definición todoriana de <<10 fantást:i.co» se const:i.tuye a part:i.r de la 
duda acerca de la naturaleza de un fenómeno, aparentemente sobrenatural 
en el momento de su aparición y se basa en la opinión del lector que a 
partir de su duda y también del efecto emocional del texto decide de la 
categoria del fenónemo. 

De modo diferente trata la literatura fantást:i.ca la crit:i.ca argent:i.na Ana 
Maria Barrenechea que en su estudio Enst!)'o de una tipofogía de fa literatura 
fantástica (1972) hace la redistribución t:i.pológica de <<10 fantást:i.co», basada 
en la semánt:i.ca del texto fantást:i.co. No deja de tener importancia que su 
t:i.pología fue propuesta confonne a las caracterist:i.cas de la narrat:i.va 
fantást:i.ca hispanoamericana a la cual iba dedicándose ya desde la mitad de 
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los anos cincuenta y cuyo aná1isis hecho en colaboración con otra crítica 
Emma Susana Speratti Piiíero expuso en e1 libro La literatura fantástica en 
Argentina (1957). Según opina la argentina, e1 concepto de la literatura 
fantástica se cimenta en e1 sistema binario de 10 normal/1o anormal. En 
comparación con Todorov, A. M. Barrenechea insiste en que <do fantástico» 
no se constituye como la indagación de1 carácter de un fenómeno, sino que 
<do fantástico» surge de la coexistencia contrastiva de dos órdenes opuestos, 
de 10 normal y 10 a-normal que tienen la misma validez dentro de la imagen de 
la realidad creada por e1 texto. Los órdenes están en constante contrapunto 
y la problematización de su convivencia crea la atmósfera de la ambigiiedad, 
llena de insinuaciones y desprovista de la explicación final. En los estudios 
realizados en los anos 1979 y 1991 en los cuales Barrenechea destacó la 
influencia de ciertos códigos y contextos que confluyen al proceso de la 
creación y de 1a recepción, teniendo en cuenta además la transformación 
que ellos sufren en e1 tiempo, 1a argentina restab1eció 1a oposición binaria 
de las categorías de 10 normal y 10 anormal oponiéndo1as otro sistema binario 
de 10 natural y 10 anatural. Mientras que 10 normal comprende todo 10 que está 
aceptado como posib1e por un conjunto social concreto, siendo los 
fenómenos naturales o anaturales, 10 anormal puede abarcar e1 nive1 de 10 
natural, 10 anatural, 10 físico, 10 metafísico, 10 psicológico o parapsicológico 
y representa 10 que no corresponde a las normas socioculturales de cierto 
grupo o grupos sociales, culturales etc. Lo fantástico entonces no es de 
carácter sobrenatural en el sentido tradicional sino es de carácter de 10 
imposible. 

Para J ean Paul Sartre, que se ocupó de las formas de 10 fantástico 
moderno en la obra de Kafka y B1anchot, e1 único ser fantástico es e1 
hombre quien encama los valores de 10 fantástico en una sociedad 
fundamentalmente desacralizada. Según dice en su artículo "Aminadab ou du 
fantastique considéré comme un langage" (1947) e1 personaje asume e1 pape1 de 
intermediario de 10 extraordinario (pero no necesariamente sobrenatural) y, 
al no cuestionarse la naturaleza asombrosa de los hechos, sirve de vehículo 
apropiado para la aceptación de éstos. 

U n impuls o importante a la discusión teórica del fenómeno ha dado 
lrene Bessiere en su notable estudio Le récit fantastique (1974). La crítica 
francesa introdujo ya en 1974 a 10 dicho las nociones re1ativas a las 
metamorfosis de la razón y de 10 imaginario, pero en relación con las 
presencias de un conjunto social reconocib1e por sus prácticas. En otras 
palabras, según su opinión la transformación que ha sufrido 10 fantástico es 
sometida a la visión cultural, a la evolución de1 progreso científico y 
tecnológico y a la comprobación de que e1 hombre percibe y refleja e1 
mundo según una conciencia mediatizada por la cultura y sus supuestos 
valores universales y "eternos" de una época y su visión de1 universo. E1 
relato fantástico moderno ejerce una función compensatoria basada en la 
ensonación y la proyección de los deseos de1 hombre e1 cual si bien ha 
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perdido el terror frente a los fenómenos de la naturaleza, no ha podido 
superar la ambigiiedad que ella misma proyecta en la totalidad de la visión 
del universo: el eje de la sustentación de 10 ambiguo no es menos que la 
conciencia misma. Ya Sigmund Freud ha comprobado que dentro del 
sistema cultural moderno puede haber la persistencia de fragmentos de 
creencias que aunque rechacen la superstición, pueden aceptar un 
simbolismo de tipo animista enraizado largamente en la ideología general de 
la conducta social. Esta persistencia inconciente, inquietante por ser 
incomprensible y tenebrosa, que de repente se hace presente en la mente 
dellector, Freud la tlama Jo siniestro (unheimlich). El principio del surgimiento 
de 10 siniestro en la ficción representa la base de la fenomenología 
fantástica moderna. 

Las conclusiones de las tipologías propuestas demuesttan tanto ciertos 
fatlos y lugares comunes como observaciones acertadas con respecto a la 
semántica y el discurso fantásticos y la comprensión de la noción de 10 
fantástico que bien reflejan el cambio esencial no sólo en el campo de la 
crítica literaria referente a la literatura fantástica sino también dentro de la 
creación fantástica. 

En cuanto a la literatura fantástica rioplatense, las circunstancias de la 
expansión masiva y la riqueza de la creación fantástica las expresa Julio 
Cortázar: "Para desconcierto de la crítica, que no encuentra una explicación 
satisfactoria, la literatura rioplatense cuenta con una serie de escritores cuya 
obra se basa en mayor o menor medida en 10 fantástico." Está bien 
demostrado de que la literatura fantástica ha enraizado fuertemente en el 
Río de la Plata pero sus inicios todavía siguen siendo ocultados un poco. 
Por eso he intentado hacer primero una breve introducción a la evolución 
de la literatura fantástica en el espacio literal e intelectual rioplatense 
atendiendo al origen de la creación fantástica en Europa y Norteamérica y 
segundo, marcar las influencias decisivas que tuvieron la obra de E. T. A. 
Hoffmann y E. A. Poe en los escritores hispanoamericanos. No he 
pretendido haeer una erítiea profunda y minuciosa de los textos sino que he 
querido hacer ver las eorrientes más importantes que eoncurrieron a la 
evolución del fenómeno de la literatura fantástiea. Para analizar las primeras 
obras de los inieiadores de la literatura fantástica, poeo conocidos y casi 
clandestinos hoy en día, he eseogido a la argentina J uana Manuela Gorriti y 
a su eompatriota Eduardo Ladislao Holmberg; eomo representantes de la 
époea modernista he tomado a Leopoldo Lugones y a Horacio Quiroga 
euya obra sigue ofreciendo aspeetos por analizar. Todas los obras de los 
euatto autores escogidos, exeepto la segunda y la tercera fase de la obra de 
Quiroga, eumplen con el concepto de 10 fantástico tradicional, basado en el 
conflicto de la una realidad sólida que de pronto se siente afeetada y 
amenazada por un fenómeno extraiio e inexplieable. Los temas, los 
motivos, los esquemas narativos y diseursivos (eomo es por ejemplo el 
relato enmareado proponiendo así a la historia un aura de verosimilitud) 
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parten todavía de la base romántica y de ciertos elementos gol1COS. Al 
contrario, analizando la obra de Horacio Quiroga he querido destacar su 
papel reformador que tuvo él en la literatura fantástica contemporánea 
hispanoamericana. El profundo cambio que se manifiesta en su creación 
fantástica, formada en parte en la época modernista y en parte durante la 
época de transcición de los redamos estéticos postulados por la vanguardia, 
consistió no sólo en el nivel formal del cuento sino también en la 
reformadón del núdeo de 10 fantástico y su funcionamiento. 

En 10 fantástico moderno el discurso literario aparece 
permanentemente en su proceso de constitución y se trans forma en un 
agente especular cuya función catártica pasa no sólo por la develación y el 
cuestionaffiÍento de los arcanos en que está constituído 10 real, sino también 
por la lectura apropiada del sistema del enunciado, por la inmersión del 
lector en la lógica interna del relato, en el que tiende a rechazarse todo 
cuestionamiento externo al discurso de la textualidad. 

La época moderna en la creación fantástica la representan dos caras 
ocultas de la literatura fantástica: Felisberto Hernández y Silvina Ocampo. 
Aunque las obras de Hernández y de Ocampo se formaron allado, o mejor 
dicho en sombra de las de los grandes narradores fantásticos como Borges, 
Cortázar y Bioy Casares, su poética de 10 fantástico representa otra 
modalidad de la literatura fantástica moderna, original y reveladora. 

En cuanto a la obra de Hernández, sus primeros libros, o más bien 
"cuadernos" de relatos cortos, aparecen ya en los afi.os treinta: Fulano de Tal 
(1925), Libro sin tapas (1929), La cara de Ana (1930) y La envenenada (1931). 
Algunos textos iniciales de Fulano de tal representan más bien meditaciones 
de carácter existencial en las que el autor expone de modo ficcional los 
problemas del mundo moderno y la preocupación de la alienación y la 
incomunicación, de 10 absurdo y 10 trágico de la vida. Se nota en ellos el 
profundo interés por el ser humano que vive atrapado en el molde estrecho 
de la existencia. Sin embargo, ya en los cuentos de Libro sin tapas se 
establece <do fantástico» propiamente hernandiano. 

Después de casi diez afi.os de silencio, la escritura de Hernández entra en 
su segunda época (1942-1944). En esos afi.os escribe tres novelas cortas que 
forman el cido rememorativo: El cabatlo perdido (1942), Por los tiempos de 
Clemente Cotling (1943) y TiefTas de memoria (1944, publ. 1965). En es tas obras 
se marca una modificación en cuanto a los recursos narrativos, fantásticos y 
de composición textual y estructuradón del discurso. Durante el tercer 
periodo (1947-1964) Hernández vuelve a la cuentística. La tercera fase de la 
obra se inicia en 1947 con la aparición dellibro de cuentos Nadie encendía las 
lámparas cuyos textos fantásticos suelen ser considerados como los mejores 
y más elaborados, de estructura concisa y coherente. Siguen Las Hortensias 
(1949), El cocodrilo (1949) y La casa inundada (1960). El último trozo del 
diario ficticio Diario del sinvergiienza, que fue escrito en la época final de la 
vida de Hernández, fue publicado póstumamente tan sólo en 1974. 
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El primer libro de cuentos de Silvina Ocampo salió bajo el título Viqje 
olvidado en el ano 1937, en 1948 publicó otro libro de cuentos La 
autobiografia de Irene el cual siguieron La Juna y otros cumtos (1959), Las 
invitadas (1961) Y Los días de fa noche (1970). Dos últimos libros de cuentos 
publicó después de largo tiempo de "silencio" cuentístico en los anos 80 -
son los libros de cuentos Y así sucesivamente (1987) y Cornelia Jrente al espejo 
(1988). Al lado de la obra narrativa se dedicó intensamente a la poesía y a la 
creación infantil. Entre los poemarios más interesantes figuran Enumeración 
de Ia patria (1942), Espacios métricos (1945), Los sonetos del jardín (1948), Poemas 
de amor desesperado (1953), Lo amargo por dulce (1962), Amanllo celeste (1972), 
Arboles de Buenos Aires (1979), Breve Santoral (1985). Los libros de cuentos 
para los niiios también son bastante numerosos: EI cofre volante (1974), EI 
tobogán (1975), EI caba/lo afado (1976) y La naranja maravi/losa (1977). 

Los cuentos de Felisberto Hemández y de Silvina Ocampo destacan 
varios rasgos y caractensticas comunes, por eso he analizado sus obras 
dentro de un solo sistema - del mismo concepto de 10 fantástico donde 10 
fantástico se realiza como una parte ineludible de la cotidianeidad. Su 
poética de <do fantástico cotidiano» parte de Ia cara otulta de la realidad, de 10 
fantástico que siempre está presente en la realidad conocida aunque quede 
inadvertido. Lo fantástico entonces no está relacionado con las fuerzas 
sobrenaturales, sino que surge de la propia esencia fantástica de la realidad. 

El elemento esencial e innovador de la poética de <do fantástico 
cotidiano» es el modo "infantil" que entra en todos los niveles del texto: en 
el nivel sintáctico, verbal y también influye en la representación de los 
temas y los motivos. 

El modo "infantil" entra en el proceso de la enunciaón y en el 
enunciado: el discurso se hace fragmentario e incoherente aparentemente, o 
más bien coherente de sui generis como el verdadero discurso de un niiio que 
sabe saltar de una cosa a otra por más dispares que parezcan, sin dejar de 
olvidar la primera, suele cortar la enunciación a medio de terminar 
emepezando otra, diferente, lejana pero próxima a la vez. La fragmentación 
del discurso abre los intersticios, las brechas en los cuales se expres a 10 no
dicho o 10 inexpresable. Estos "huecos bianco s" producidos por la 
fragmentación e incoherencia se encuentran en todos los niveles del 
discurso y esperan que el lector complete la significación. Hay misterio 
discreto de la realidad que de pronto resalta ante los ojos insistentes que 
gozan del momento epifánico o se presenta como la constante amenaza de 
la intervención posible de "10 otro" e insinúa la segura existencia de otra 
dimensión incierta, la sub-dimensión cuya presencia pone en peligro la 
existencia del ser humano. Hay "algo más" y se ansía penetrar hasta "10 
otro" que irrumpe en 10 familiar. 

En la elaboración de la imagen de la realidad, observada por una 
mirada infantil y deconstructiva, entra también el elemento de la memoria y 
el inconciente. El recuerdo guardado en la memoria y en el incosciente es 
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en sí una imagen defonnada y fmgmentarizada de la realidad que se niega al 
esfuerzo de ser captada y debilita la visión total. Por más que los personajes 
traten de recuperar la cara fiel de la realidad y por más detalles que den, los 
recuerdos se hacen cada vez más nítidos y el pasado y el presente pierden 
su unidad. Además, la autonomía rara de los recuerdos, que se 
independizan de la conciencia del hombre, le hacen dudar de 10 vivido y 10 
real. 

El recuerdo y la memoria desempefi.an el papel estructurante y 
organizador tanto del texto como de manem de conocer las cosas y 
construir la imagen de la realidad. La línea narrativa se compone de los 
recuerdos cuyo carácter acrónico presenta nuevos matices de 10 pasado y 10 
presente. El discurso cobra la forma del habla salteada e inquieta allector 
con miles de analogías ambiguas. El discurso "infanti1", fragmentario e i
lógico, acentúa el carácter de incoherencia y discontinuidad aparentes. La 
alteración de los recuerdos y el nÚtnero de digresiones y detalles cumplen la 
función desconectante y unificante a la vez y forman un rodaje de un ritrno 
especial. 

El espacio donde se realiza 10 fantástico es el ambiente familiar e 
íntimo de los hogares en los cuales 10 fantástico resalta de repente ante la 
subversiva mirada "infanti1" la que irrumpe en la cara familiar y banal de la 
realidad. El proceso disociativo, basado en la deconstrucción, subversión y 
demontaje de 10 tradicional, afecta la dura y sólida cáscara de la 
cotidianeidad, la corroe y llena de rajaduras. En un solo momento, en la 
cotidianeidad familiar se abre una brecha que rompe la imagen de la 
realidad tridimensional en pedazos aparentemente incompatibles e 
incoherentes: se demitifican las relaciones existentes acentuando su carácter 
mecánico y maniático y se establecen interrelaciones y enlazos antes no 
pensados e ihhabituales, se descubren nuevas analogías y referencias 
imprevistas, basadas en el sistema de asociaciones libres que descubren la 
existencia de una dimensión que ha quedado oculta hasta el momento. Lo 
bien conocido se vuelve extrano y 10 extrano se vuelve norma!. Se desvela 
la dimensión "inferior" de la realidad: ''la subrealidad" que constituye la 
imagen total de la realidad. 

La incansable mirada disgregadora afecta tanto las cosas y los seres 
humanos como lase relaciones que enlazan entre sL Los objetos pierden la 
solidez de 10 inerte, se animan y oponen a la voluntad del hombre. Los 
hombres sufren la metamorfosis incomprensible y ante los ojos del 
observador aparece su alter ego oscuro. Las relaciones entre los adultos, 
entre nifíos y adultos y entre las personas y los objeto s ponen de manifiesto 
su carácter extrano, re-novado y desconocido. En el proceso subversivo se 
confunden y se trascienden las fronteras entre cosas y seres vivos. Las cosas 
pierden la base material, se animan y en el proceso opuesto cosifican a los 
seres vivos, impregnándoles de un matiz de 10 inerte e irreal. La inversión 
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del sujeto al objeto quita a los personajes la unidad e integridad del ser 
humano. 

Los objetos guardan un conocimiento oscuro y omnisciente y su 
naturaleza ambigua los convierte en atributos de las dimensiones 
desconocidas. Ellos desempeiían el papel mágico de los "túneles", los 
pasajes simbólicos que hacen posible desvelar 10 disimulado. Por eso los 
personajes se esfuerzan descubrir la llave de su misterio y así abrir las 
puertas a "10 otro". La percepción no se limita sólo a la mirada. Otros 
sentidos - cl tacto Y el oído -, que superan la unidimensionalidad de la 
vista, toman parte en el proceso cognoscitivo y ofrecen nuevos aspectos en 
la exploración de la realidad. La transgresión de las relaciones reconocidas 
entre 10 vivo y 10 no-vivo, entre 10 humano y no-humano, la rebelión de la 
materia, la animación de 10 inanimado y la ruptura de la causalidad injertan 
un sentimiento de angustia e inseguridad dentro de las leyes conocidas de la 
realidad que asimi1amos inconscientemente. 

Lo fantástico de la cotidianeidad, la capa oculta de la realidad y la 
presencia discreta de "10 otro" detrás de 10 fami1iar, constituyeron en el 
momento de su aparición un tipo de la narrativa fantástica bien diferente y 
revelador. Los personajes "infanti1es", cl uso del lenguaje cotidiano o a 
veces casi vulgar y el humor negro y desenfrenado son las más importantes 
innovaciones en la poética de 10 fantástico que abrió vías nuevas y 
aventajadoras para otros escritores. Muchos elementos paralelos 
encontramos, por ejemplo, en la obra de las uruguayas Armonía Somers y 
Cristina Peri Rossi y también, en cierto aspecto, en la obra de Julio 
Cortázar. 

En «10 fantástico cotidiano» los fenómenos fantásticos se constituyen a 
partir de la coexistencia contrastiva de dos órdenes opuestos y su concepto 
cumple así con la condición elemental de la crítica moderna; además 
establece una modalidad espedfica e ingeniosa que representa una de las 
posibles realizaciones de 10 fantástico. Lo fantástico surge de la coexistencia 
de la cotidianeidad fami1iar y de la otra cara de la realidad, la dimensión 
ocultada discretamente, la que llamo "la subrealidad". En la poética de 
Hernández y Ocampo se advierte 10 desconocido, 10 fantástico discreto de 10 
cotidiano en cl mundo que es éste. 
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Zkratky povídkotých souborů Felisberta Hernándeze: 

(FT) Fulano de tal (pan Tentononc) 
(LS1) Ubro sin tapas (Kniha bez desek) 
(CA) La cara de Ana (Anina tvář) 
(E) La envenenada (Otrávená) 
(PI) Pnmeras invenciones (první nápady) 

,(CP) Bl caballo perdido (Ztracený kůň) 
(PTC) Por los tiempos de Clemente Colling (y dobách Clemente Collinga) 
(TM) novela TietTas de Ia memona (Kt:ajiny paměti) 
(fD:M) soubor TietTas de fa memona (Kt:ajiny paměti) 
(NEL) Nadie encendía las lámparas (Nikdo nerozsvěcoval lampy) 
(H) Las Hortensias (Hortenzie) 
(CI) La casa inundada (Zaplavený dům) 
(DS) Diano del sinverguenza (Deník nestydy) 
(UI) Últimas invenciones (poslední nápady) 

Zkratky povídkotých souborů Silvi1fY Ocampové: 

(VI) Viaje olvidado (Zapomenutá cesta) 
(F) La Juna y otros cuentos (Běs a jiné povídky) 
(LI) Las invitadas (Návštěvnice) 
(LDDN) Los dias de Ia noche (Dny noci) 
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