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I. Úvod
Donoso je autor, který
v zajetí

různých

čtenáře

poněkud zaskočí příběhy

nejprve

obsesí a traumat, posléze si však k němu vnímavý

protože pochopí jeho úmysly a jeho

způsob

psaní mu

začne

čtenář

jeho povídkách, jako

například

v Puerta cerrada

kůži".

můžeme

(Zavřené dveře),

kteří

jsou

nalezne cestu,

pronikat "pod

ireality se objevuje ve více Donosových dílech. S jejími prvky se
některých

lidí,

Téma

setkat i v

Santélices, Ana

María, CharZestón nebo Paseo (Procházka). Jeho román EZ Obsceno pájaro de Za noche
(Obscénní pták noci) je plný neobvyklých situací, které jsou výplodem bludu protagonisty
příběhu
hojně

Mudita. Obscénní pták noci je

nesporně

se vyskytující prvky ireality v díle.

Mě

velmi zajímavým románem, pokud jde o

však z tohoto hlediska nejvíce zaujaly Tres

novelitas burguesas (Tři měšťácké románkyl), tři krátké prózy autora, které svým pojetím
mají možná blíže k povídkovému žánru než k románu nebo k novele. Své tvrzení se budu
snažit dokázat v následující kapitole o krátkých výpravných prózách. Tyto prózy mě zaujaly
zároveň

i proto, že se v nich objevují všechna hlavní Donosova obsedantní témata, a
vlastní jistá dávka ironie, což ukazuje na
blouznivé stavy

potřeštěné

určitý autorův

odstup. Už se zde nejedná o

mysli Mudita. Už zde nejde jenom o

psychicky nemocného jedince. Ve

Třech měšťáckých

příval

románcích je autor

slova myšlenek

stejně

u kritiky jednotlivých postav, ale chce nastavit zrcadlo celé měšťácké

tehdejší doby. I když jsou si všechny románky tématicky podobné,
zdůrazňuje něco

jiného. Shodným tématem pro všechny

nespokojenost s vlastním životem, pocity frustrace a
hrdiny,

nemilosrdný

záměr

ke svým postavám jako tomu bylo v románu Obscénní pták noci, ale jeho
Nezůstává

kteří

spějí.

procházejí destrukcí, nebo k ní

způsobem představuje

život vyšší

společenské

lidské povahy a na prázdnotu života lidí

tři

zároveň

je ztráta

nenaplnění

či

je jiný.

společnosti

každý z nich

hledání identity,

života. Všechny ukazují

Autor velmi bystrým a

nekonvenčním

nepříliš

vábné stránky

společnosti.

Pod maskou

vrstvy, poukazuje na

patřících

k "lepší"

jakési jiné reality,

svět

zkažených bytostí a bezejmenných tváří, jejichž jediným cílem je ovládat ty druhé, vše

řídit

vzletného chování, za

určitým

je jim

stylem oblékání je schovaný

podle sebe a jediným přáním uspokojovat své

potřeby.

svět

Tématika

tří románků

není tak úzce

spjatá s chilskou realitou, jak tomu je v případě románu Obscénní pták noci. Románky
mohou

1

oslovit

mnohem

Vlastní překlad názvu

širší

čtenářskou

obec,

jejich tématika je v soudobém

přetechnizovaném světě

stále velmi aktuální. Jejich ironicky laděné příběhy mohou

čtenáři

José Donoso se narodil v roce 1924 v Santiagu de Chile. Své první povídky

začíná

připadat

velmi blízké.

psát ještě za doby studií na Univerzitě v Princetonu (1950) a to v anglickém jazyce. Jedná se
o povídky The blue woman (Modrá žena) a The poisoned pastry (Otrávené pečiv02 ), které
byly publikované v univerzitním

časopise.

V roce 1955 vydal svou první sbírku povídek

Veraneo y otros cuentos (Letní byt a jiné povídky). Již v těchto povídkách se objevují některá
například

pro tohoto autora typická "obsedantní" témata, jako
karikatury, masky,

uzavřeného

vrstev postoupit výše na
románem, kde se

a

otevřeného

prostoru, vzpurná snaha lidí z nižších sociálních

společenském žebříčku,

některá

hledání identity, téma

úpadek vyšších vrstev a další. Jeho první

z těchto témat objevují, je Coronación (Korunovace, 1957). Je

známo, že Donoso se velmi angažoval, aby se román dostal do

povědomí čtenářů,

byl nucen

sám jej nabízet, za podpory svých přátel, na ulicích Santiaga de Chile. Sám se o tomto faktu
zmiňuje

ve své knize Historia personal del Boom (Osobní

románě

již dal Donoso

jasně

najevo, jakým

směrem

dějiny

"Boomu", 1972). V tomto

se budou jeho romány i krátké prózy

vyvíjet. Další jeho prozaická tvorba zahrnuje: Lugar sin límites (Místo bez hranic, 1967); El

obsceno pájaro de la noche (Obscénní pták noci, 1970),

některými

kritiky hodnoceno jako

stěžejní Donosovo dílo,3 román o destrukci jedné identity, zamýšlející se nad lidskou

existencí vůbec; Tres novelitas burguesas

(Tři měšťácké

románky, 1973), mnou analyzované

dílo; Casa de campo (Letní sídlo, 1978), tímto románem se Donoso

řadí

k tzv. nové

hispanoamerické próze; La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria (Záhadné
zmizení markýzy z Lorie, 1979); El jardín de al lado (Sousední zahrada, 1981); o rok později

Cuatro para Delfina (Čtyři pro Delfinu); dále Desesperación (Beznaděj, 1986); Taratuta a
Naturaleza muerta con cachimba (Taratuta, 1989; Zátiší s dýmkou, 1989); Dónde van a
morir los elefantes (Kam chodí umřít sloni, 19954) a konečně poslední román El mocho
(Kaplánek, 1997\
Kromě

Osobní

dějiny

románové tvorby se José Donoso

částečně věnoval

i kritické próze. Kniha

"Boomu" je snahou o zdokumentování chilské románové tvorby po roce 1950

s osobním pohledem autora na literární

dění

v této zemi. Další vzpomínkovou úvahou,

Vlastní překlad názvu.
Achugar, Hugo. Ideología y estructuras narrativas en José Donoso. Caracas: Centro de estudios
latinoamericanos, 1979.
4 Vlastní překlad názvu.
5 Vlastní překlad názvu. Všechny ostatní české tituly Donosových děl jsou převzaty ze Slovníku spisovatelů
Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.
2

3

2

zabývající se kulturní situací v Chile je kniha Conjeturas sobre la memoria de mi tribu
(Domněnky
časovým

o

dějinách

mého kmene, 1996), vydaná až na sklonku jeho života a tedy s větším
výčet

odstupem. Aby

byl úplný, nesmí být opomenuto ani autorovo jediné

básnické dílo a tím je poetická sbírka Poemas de un novelista

(Básně

jednoho romanopisce,

1981)

José Donoso je bezpochyby autorem velmi zajímavým a
originálním. Jeho
úzkosti.

příběhy

Donosův svět

člověku nutně

v

především

autorem velmi
někdy

zanechávají pocit vzrušení, nervozity,
hrdinů, kteří

je plný frustrovaných

až

pronásledováni svými obsesemi,

touží po uznání. Jejich aspirací je někam patřit a identifikovat se svým sociálním prostředím.
člověka

Autor se nebojí proniknout do nitra
příbězích

si v tom. Ve svých

a odhalit jeho lidskou podstatu. Naopak, libuje

s chutí rozpitvává lidské duše.

Někdy

s pochopením,

s ironickým odstupem sleduje své postavy a probírá se spolu s nimi složitou
vnitřní

realitou. Jeho postavy rády vedou
představa

iluzí,

někdy

přemítají

monology,

o

životě,

někdy

společenskou
svůj svět

budují si

dokonce žijí dvojí život. Donoso má rád vypjaté situace, nebojí se

své hrdiny podrobit těm nejtěžším životním zkouškám. Jeho zájem o duševní život člověka je
možná dán i vlastní zkušeností. Sám prošel těžkým obdobím, kdy trpěl depresí. Snad proto se
jeho postavy musí neustále s něčím vyrovnávat, odolávat tlaku
společné

i to, že

společenských

většinou buď

dobře

převládá

realistický pohled na

hrdinů překonat

pohled

zevnitř,

blouznění,
jedinečný

tedy pohled

přelstít něčí přetvářkou.

člověka

sám sebe. Donoso se ve svém díle

čtenáři

pocit

závratě,

V Donosově

spolu s romantickými prvky

situaci v Chile, nejde však jen o pouhou kritiku. Jeho
Vzbuzují ve

od svazujících

někoho,

vyjadřuje

příběhy

dopodrobna rozebírají

tvorbě

charakter. Autor
svět

vytváří

lidské

jakýsi jiný

přirozenosti.

Je to

pravou podstatu. V takovém

světě

plně

člověka "zevnitř".

rozvinout a nahlédnout

svět,
svět,

jinak vnímáme

se mísí až

všudypřítomného přání

ke společenské a politické

mají psychologickou hloubku.
vnitřní

život postav, jejich

sobectví, malost, ale i jejich sny a iluze a dávají tak celé jeho

jaká známe. Je to

kdo je se

obeznámen a má vlastní zkušenost. Je to pohled pozorovatele, který ví,

který nemá slitování a nenechá se
syrově

špatně, oproštěny

velmi

Mají

konvencí, samy sebe zničí, nebo jsou někým/něčím zničeny.

V dílech chilského autora
situací velmi

skončí

rezignují nebo

vnějšího prostředí.

tvorbě

velmi

kde fungují jiná pravidla, než taková,
kde se

dění

člověk

odhaluje a ukazuje svou

kolem, lidská

Dění věcí

představivost

se

může

má svou vlastní zvláštní logiku.

Ženy si vyměňují role s muži a "rozmontovávají" je na kousky; záhadně se ztrácející věci z
bytu

významně mění

charakter jeho obyvatel, vychází najevo jejich pravá
3

tvář;

je možné

druhého

"znásilňovat"

vyměnit

identitu;

postupně

najít

melodií a pronikat tak do jeho nejhlubšího já; jeden s druhým si může

někdo

jiný zase

redukuje na hromádku

právě jenom

může

hadrů

pravý smysl života nalézt ve

snění;

lidská bytost se

a propadá se do nicoty. Takové a další jevy

můžeme

ve specifickém Donosově světě ireality.

Termín "irealita" (irrealidad) se objevuje v kritické antologii o hispanoamerické
povídce José Migue1a Ovieda. Oviedo mluví o výsadním postavením zápletky na úkor
důležitosti

role postav, které fungují jen jako přívěšek samotného

děje.

A tento fakt podle něj

contribuye a crear el sugestivo efecto de irrealidad que emana del relato: es una rigorosa
construcción que fiata a medias entre el espacio de 10 fenoménico y la elaboración
hipotética 6. Taková imaginace otevírá prostor pro hru, experiment a alegorii.
Femando Alegría v tomto kontextu mluví o
tohoto kritika jsou v ní obsaženy
bezprostřední

vědomé

situace, které dohromady

a

tvoří

různých

nevědomé

vrstvách pojetí reality. Podle
složky,

zprostředkované

a

un realismo hecho de realidades y

superrealidades 7. Dále si tento autor pokládá otázku, co pro něj příslušnost k chilské kultuře
a historii znamená:

Es la búsqueda de mí mismo. No una búsqueda demasiado intencionada (. ..)Es un encuentro
que celebro a diario con mi lenguaje, con mi memoria, o para ser más exacto, con mi nostalgia irrealidad - ya que 10 chileno para mí es objeto de nostalgia (. ..)
Busco un mundo de relaciones humanas que, aún sin comprender, pueda hacer vivir en una
obra de creación. (. ..)
iCivmzación y barbarie? i Viejo y nuevo mundo?(. ..) El chileno lleva una pugna de culturas
que no logra aún armonizar. Es el caso de todos los pueblos hispanoamericanos. 8

lrealita je tedy podle F. Alegríi
mezilidských

vztahů

v chilské

vyjádřením

společnosti

snahy o pochopení fungování

vzhledem k jejímu historicko-kultumímu

,,Přispívá k vytvoření sugestivního efektu ireality, která z vyprávění vyzařuje: je to přísná výstavba, která se
vznáší mezi jevovým prostorem a hypotetickým vypracováním". Oviedo, J.M. Antología crítica del cuento
hispanoamericano del S. XX (1920 -1980). Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1992, s. 23-24.
7 ,,Realismus tvořený realitou a nadrealitou". A1egría, F. "Las fronteras del realismo ". Literatura chilena del
Siglo xx. Santiago de Chile: Zig Zag, S.A., 1962, s. 13-14.
8" Je to hledání sebe sama. Ne příliš záměrné hledání. ( ... ) Je to oslava každodenního potkávání se
svýmjazykem, svými vzpomínkami, nebo abych byl přesnější, se svou nostalgií - irealitou - protože příslušnost
k "chilství" je pro mě předmětem nostalgie ( ... )
Hledám svět lidských vztahů, který, ačkoliv ho nechápu, bych mohl nechat žít v uměleckém díle( ... )
Civilizace a barbarství? Starý a nový svět? ( ... ) Chilan si s sebou nese střet kultur, který se mu zatím nedaří
harmonizovat. Je to případ všech hispanoamerických národů". lbid., s. 16.
6

4

kontextu. Alegría se tímto konceptem patrně přibližuje Donosovu pojetí mezilidských vztahů
a s nimi spojeným konceptem ireality v jeho díle. I já jsem se proto rozhodla používat tento
termín pro označení specifického Donosova ,jiného" literárního

5

světa.

II. Problematika krátkých výpravných próz

Vymezit jednotlivé formy vyprávění není z žánrového hlediska snadné.
být daný žánr

exaktně

popsán. V mém

případě

se

přesto

vymezit. Není náhodou, že se zabývám analýzou
současně.

Po formální stránce totiž

žánrově zařadit.

kam je

Tři měšťácké

Zvláště

má-li

pokusím krátkou prózu a povídku

právě těchto

dvou literárních

útvarů

románky samy vyvolávají debatu o tom,

Ve své práci se pokusím obhájit

zařazení

prózu spíše kratšího rozsahu s charakteristikami povídky a

analyzovaného díla mezi

zároveň

je hodnotit v souvislosti

s definicí románu a novely.
Povídka či krátká próza na rozdíl od klasického románu lépe reflektují
že svým rozsahem odpovídají jednotlivým životním
některé,

děje.

výsekům

pro autora zajímavé, aspekty. Jedním ze základních

zaměřit

a mohou se
rysů

skutečnost

tím,

jen na

povídky je koncentrace

Ta tvoří jednotu a originalitu vyprávění. Na první pohled nezajímavá událost nabývá na

důležitosti.

který je

Je zde kladen mnohem

značně

obsáhlejší,

na

výběr

méně pravděpodobné.

Výhodou povídky je, že její
souvislostí. Jde o

větší důraz

vyprávění,

příběh

které

Povídka lépe vystihne

dění

nemusí být zasazen do kontextu širších
nepotřebuje

okamžiku.

společenských

širší kontextové vazby. Enrique Anderson

1mbert poukazuje na zajímavý psychologický postoj
měšťáckých románků je to

slova jejich řazení. To je v románě,

vypravěče

v povídce. V případě

Tří

zajímavé i v kontextu s analyzovaným pojmem ireality:

(. ..) Al contar su cuento el cuentista asume la postura psicológica de un conversador que sabe que la
atención de su público dura poco y por tanto debe redondear rápidamente ciertos acontecimientos y producir
un efecto antes de que 10 interrumpan o 10 desatiendan. ( .. .)
Desde la situación normal de una conversación, el conversador elige (. ..) una situación anormal. (. ..)
Normal es que la vida corre por previstos cauces. Anormal que esas previsiones nos fallen.(. ..) Anormal es
todo desvío, desnivel, desequilibrio que escanadalice nuestros hábitos. En esos momentos eccepcionales vemos
el corte de la vida. (. ..) Es un caso raro que (. ..) ha adquirido un valor narrativo. (. ..) Vale la pena narrar ese
caso ( ...) ha emergido de Za corriente de la realidad con forma de isla, y por sorprendernos nos divierte. ( .. .)
Nos divierte aunque a veces el asunto sea triste y aun horroroso porque los marcos expectantes de nuestra
lógica han sido burlados (. . .l
9"Když vypravěč vypráví povídku, zaujme psychologický postoj mluvčího, který ví, že pozornost jeho publika trvá chvíli, a
proto musí rychle shrnout dané události a vyvolat efekt předtím, než ho někdo přeruší, nebo přestane dávat pozor ( ... )
Z pohledu normální konverzační situace si v povídce vypravěč vybírá ( ... ) nenormální situaci ( ... ) Je normální, že se život
ubírá po předvídatelných cestách. Nenormální je, když se nám tyto předpovědi neplní ( ... ) nenormální jsou všechny
odchylky, nesrovnalosti a nerovnováhy, které pobuřují naše zvyky. V takových výjimečných chvílích pozorujeme narušení
našeho životního rytmu. ( ... ) Je to zvláštní úkaz, který ( ... ) nabyl narativní hodnoty ( ... ) Má cenu vyprávět takový příběh,
( ... )který se vynořil se z proudu reality jako ostrov a k našemu údivu nás baví ( ... ) Baví nás, i když je to někdy příběh
smutný, ba dokonce hrůzostrašný, protože rámce očekávání naší logiky byly oklamány ( ... )"

6

V povídce je položen akcent na
Nejsou

důležité

sociální

skupině.

děj.

Postavy plní funkci pouhých vykonavatelů

jako takové, ale spíše jako prototypy určitého druhu lidí

příslušících

děje.

k dané

Není vlastně důležité, jaká postava je, ale to, co se jí stalo. Nejde zde o celý

život, ale jen o zajímavou událost ze života. V povídce nenalezneme obsáhlé popisy místa
děje

nebo fyzického vzhledu postav, na prvním

místě

je akce. Jednotlivé

dějové

nitky se

v povídce spojují v jedinou zápletku. Počet konfliktů je však omezený. Časový rámec
vymezený románem je rozsáhlejší než

časový

často

Protagonista se v povídce

rámec povídky.
čelit

nachází ve svízelné životní situaci, musí

překážkám, které mu kladou lidé nebo příroda. Často přitom opouští svůj záměr něčeho

dosáhnout. E. Anderson Imbert tvrdí, že

umělecká

forma povídky je projekcí jednoho

psychologického aspektu života člověka lO • Takovým psychologickým aspektem může být
strach, úzkost,
předvídatelný

je

vědom

paměť, představivost, přání

nebo i

překvapení.

Výsledek

než u románu. V povídce vypravěč vychází z určité

toho, že vše ostatní se od té

počáteční

děje

dějové

je proto

situace a

situace bude odvíjet. Zájem

méně

čtenář

čtenáře

si
je

udržován tím, že již od začátku předpokládá dějové komplikace.
Je zajímavé, že někteří autoři vymezují typ prózy počtem slov ll , který by měl být
závazný pro povídku, novelu i pro román. Román by měl mít
nebo kratší román by

měly

alespoň

50 000 slov, novela

být v rozmezí od 30 000 do 50 000 slov, povídka

může

mít

rozsah od 2 000 do 30 000 slov. Povídka je tedy žánr s největším rozptylem v počtu slov. Na
druhé

straně

se však povídka od krátkého románu nebo novely

lišit. I z těchto "technických"

údajů

žánrů. Obecně

čas,

strávený např.

vzato by však
čtením

počtem· slov vůbec

nemusí

lze vyvodit, jak je problematická definice jednotlivých

který

čtenář

stráví

čtením

románu,

měl

být delší než

čas

povídky.

Je velmi obtížné vymezit definici krátké prózy jako takové. V pramenech se zpravidla
pod tímto pojmem setkáváme právě s povídkou jako s nejvýznamnějším příkladem krátkého
literárního žánru. Anderson Imbert

mluví v této souvislosti o

"příhodě"

(caso) jako o

literárním útvaru nejbližšímu povídce. Dodává, že Za si!uación que presenta puede ser reaZ o
fantástica, reveZadora deZ carácter humano y también de Za naturaZeza absurda.

12

"Caso"

v podání argentinského literárního kritika však svým rozsahem odpovídá krátké povídce

Anderson Imbert, E .. Teoría y técnica del cuento. Barcelona: Editorial Ariel S.A, 1999, s. 25.
1OIbid., s.26.
II Ibid.
12 "Situace, kterou uvádí, může být reálná nebo fantastická, odhalující lidský charakter anebo může také být
absurdní povahy" Ibid., s. 34.
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(cuento corto) a proto ho v rámci svého pokusu o žánrové vymezení
nebudu brát v úvahu. Anderson Imbert dále uvádí
další útvary krátké prózy. Ani jeden ze

např.

Tří měšťáckých románků

anekdotu, mýtus/báji a legendu jako

zmiňovaných typů

uspokojivě nevyplňuje

však

Tři měšťácké

žánrový prostor mezi románem a povídkou, kam svým pojetím

románky

spadají.
Petrů říká

V tomto kontextu se jako vhodný "mezižánr" nabízí novela. E.

o novele, že

je v ní "potlačena fantastická složka a je zvýrazněno realistické chápání života.,,13 Slovník
literární teorie však nabízí rozsáhlejší definici a popisuje novelu jako epický prozaický žánr
středního

rozsahu s poutavým

příběhem

povídky se novela

vyznačuje potlačením

prospěch

dějové.

složky

konstrukce, omezený

a výrazným

zakončením.

Na rozdíl od románu a

Pro novelu jsou dále charakteristické

čas děje

dějů

a digresí ve

sevřená

dramatická

popisných složek, epizodických

a výrazná pointa. Jejím

formálně nejpříbuznějším

žánrem je

povídka. 14 Tři příběhy měšťáckých románků mají s novelou určité společné prvky (absence
epizodických

dějů, relativně uzavřená dějová

zcela neodpovídají
případně

prvky,

(např.

stavba a omezený

sporná existence pointy na

digrese). Domnívám se, že

závěr,

žánrově

čas děje),

ne zcela

Tři

ale její definici

vyloučené

měšťácké

popisné
plně

románky

neodpovídají žádnému citovanému literárnímu útvaru. Svým žánrovým zasazením se
vymykají románu (je rozsahově obsáhlejší a má výrazně komplikovanější fabuli),
shodují s novelou a mnohé prvky mají

společné

částečně

se

s povídkou. Domnívám se, že povídka svým

vymezením pravděpodobně nejlépe odpovídá charakteristice románků. Z tohoto

důvodu

jsem

pro svou analýzu "měšťáckých románků" použila metodu srovnávání povídky a románu.
Ve srovnání s povídkou se v románě vyskytuje více postav,
spletitější,

postavy

výrazněji

městskou čtvrť

spjaté s mimoliterámí realitou. Román podává obraz o

jako vyprávění o

z toho,

o

době,

např. osamělého člověka,

na rozuzlení zápletky až do konce. V povídce naopak

něčem,

menších historek a jeho
dělí

něco

světě,

o

jednu

atd. Román v nás vzbuzuje pocit, že příběh, který čteme, se právě odehrává a

čtenář trpělivě vyčkává

Román se

tak bývá mnohem

než je tomu u povídky a tomu odpovídá i délka žánru. V románě jsou obvykle

zemi jako takové. Povídka si vybírá jenom

děj

děj

co se už stalo a nemůže se

děj

se

rozmělňuje.

dočkat

Povídka je

čtenář

vnímá

rozuzlení. Román se větví do

dějově

daleko

koncentrovanější.

na kapitoly, každá z kapitol dává smysl, jen pokud je spojíme v celek.

Románové postavy jsou pro

čtenáře důležité, čtenář

se zajímá o jejich psychologickou

Petrů, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000, s. 81.
Slovník literární teorie. (kol. Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV) Praha: Československý
spisovatel, 1984.
13

14
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stránku a je autorovi
v podobě

různých

"vděčný"

za každé

vysvětlení

komentářů

vsuvek, retrospektivních

apod. Povídka má ve srovnání

s románem jednotnou zápletku, neodbíhá od hlavního
k rozuzlení. Nedá nám možnost "zapomenout" na
důležitosti

až v určité

části příběhu.

předjímání

k dané události nebo její

děje,

nějaký

směřuje přímočařeji

vše

podstatný detail, který nabude

V povídce jde o rychlý

"průzkum"

postavy,

nedozví, jak bude vypadat její život nebo její chování v budoucnosti, tedy po

čtenář

se

skončení

příběhu.

I když v literární teorii existují poměrně jasné charakteristiky pro kompozici povídky
i románu, ne vždy jsou však všemi autory potvrzena. Existují prózy, které mají
žánrů.

Jsou romány, kde

děj příběhu nepřesáhne

povídky, které se odehrávají na pozadí
postavě

a jednoduchém

ději

několika

jednu hodinu a
Stejně

let.

něco

z obou

naopak byly napsány

tak existují romány o jedné
ději.

a povídky o mnoha postavách a složitém

Problematikou

definice románu a povídky se zabývá také Juan Carlos Palazuelos. Operuje s termíny dlouhá
povídka (cuento largo) a krátký román (novela corta). Konstatuje, že:

(. ..) frente a un texto, no está muy daro si se trata de una novela corta o de un cuento
largo, precisamente porque los únicos parámetros que existen para medir las obras
narrativas en este sentido sean sólo la novela y el cuento.

15

Autor dále rozvíjí svou tezi a tvrdí, že pokud bychom vzali v potaz jen
problém

těchto

dvou

žánrů,

proporční

musel by existovat jak u románu tak u povídky jakýsi subtyp

nebo submodel. Krátký román totiž

přesahuje

zároveň

nedosahuje

Tří měšťáckých románků

jako žánru

jednotu povídky, ale

dimenze románu.
Ze všech

těchto důvodů

je

definice cyklu

nelehká. Každý z románků má zhruba šedesát stran. Na povídku jde o obsáhlejší prózu, ale
k románu bychom je
nějaké

ztěží přirovnávali.

události, která graduje až do

Postavy všech

závěru,

tří románků

jsou vylíčeny v kontextu

kdy dojde k rozuzlení zápletky.

próz má spád, je koncentrovaný, není nijak spletitý

či nepřehledný

nerozmělňuje

třech

se do jiných

minipříběhů.

Ve všech

Děj

u všech

tří

a je jednotný, tj.

románcích vystupuje jako

protagonista děje dvojice postav. V Chatanooga Choochoo a Atomo verde número cinco

15 ,,( ••• ) při studiu literárního textu není zcela jasné, zda se jedná o krátký román nebo o dlouhou povídku,
protože právě jedinými parametry, které máme k dispozici k posouzení výpravné prózy v tomto smyslu jsou
pouze román a povídka". Palazuelos, J.C. El cuento hispanoamericano com o género literario. Santiago de Chile:
RiI Editores, 2003.

9

(Zelený atom číslo pět 16 ) jde o manželskou dvojici. V Gaspard de la nuit (Kašpar noci) o
dějovým

matku a syna. Svou koncentrací,

spádem a jednotností spadá analyzované dílo spíše

pod žánr povídky. Postavy jsou nahlíženy z hlediska
tématem všech

tří příběhů

řešení určitého

je narušené vnímání identity

psychologicky nevyrovnané,

samotářské, překvapené

problému.

protagonistů.

Společným

Jde o postavy

sledem událostí, které ve

čtenáři

provokují zamyšlení nad lidskou existencí 17 . Pokud bychom se ztotožňovali s názorem E. A.
Imberta18, tak zvláštnost a neobvyklost situace, irealita a prostor pro experiment, které hrají
stěžejní

roli ve všech

žánr. V literatuře,

třech příbězích,

věnované

to vše podporuje názor, že se jedná spíše o povídkový

danému tématu, se

dočteme,

že model povídky,

patřící

k žánru

střední epiky, je "poměrně volný a vymezuje se spíše opozicí k modelu románu a novely.,,19

Carmen de Mora ve své knize "En breve. Estudios sobre el cuento hispanoamericano"
uvádí názor kritika J.A. Eppleho, že u povídky není
situace v daném imaginárním prostoru a v určitém
měšťácké

čase,

délka, ale jedinečnost narativní

který

může

být jen

naznačený. Tři

románky, tak blízké povídce, s některým prvky shodnými s novelou, jsou

bezpochyby velmi zajímavým,
klást otázku,

proč

kritiky sociálního
jde o

španělském

ač složitě

příběhů,

označení

Donosův záměr

zdůraznit

tak jejich

domnělou

důležitou

historku ze životu
společenská

Můžeme

si

"románky" (novelitas). Zdá se,

karikování hlavních postav na pozadí nekompromisní

uspořádání měšťácké společnosti

originálu "novelitas"

zájmy, jejich

definovatelným, literárním útvarem.

si autor pro své dílo vybral právě

že celkový ironický podtext

knihy

důležitá

20

podporuje názor, že i v případě názvu

pojmenovat celé dílo ironicky. Použití deminutiva
může

indikovat úmysl autora

odlehčit vyprávěné příběhy

nepodstatnost. Nejde totiž o román, ale o románek, ne

několika příslušníků

pozice, která jim

vyšší

nepřinesla

ve

střední třídy.

Jejich

příliš

pseudoumělecké

víc než odcizení a samotu,

nemůže

poskytnout materiál pro nic jiného než pro "románek".

vlastní překlad názvu.
Vans, F. Son cuentos. Madrid: Co1ección Austra1, 2001, s. 23.
18 Anderson Imbert, E. Teoría y técnica del cuento. Barcelona: Editorial Ariel S.A, 1999.
19 Petrů, E. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000, s. 80.
20 Mora, C. de. En breve: estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporaneo. Sevilla:Universidad de
Sevilla, 1995, s. 185.
16
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III. Hispanoamerická moderní povídka
Původem

peruánský literární kritik a spisovatel José Miguel Oviedo klasifikuje

produkci literární povídky na hispanoamerickém
tradice, inovace, literatura velkého souhrnu a jiné
·
.
) 21
otras dlreCClOnes.
Pod prvním

zmiňovaným

kontinentě

směry

v rámci

čtyř

hlavních linií:

(tradición, inovación, gran síntesis y

Přiznává,

tennínem má Oviedo na mysli realistickou tradici.

že tento pojem je omezený a že zahrnuje

různé

fonny realismu: realismus s akcentem na

psychologii postav, na popis domorodé situace, kreolismus, nebo neorealismus. Tyto všechny
označení

typy spadají pod shodné

realitu, tak jak ji více či méně vidí
že je zde

přítomný

označení

vypráví o

drobných

rolníků

a

prvek

krajině,

prožitých situací. Díla

ze které pocházejí, o

nových obyvatel a sociální

do této skupiny prezentují

čtenář, vytvářejí světy ověřitelných skutečností.

svědectví

horníků,

Autoři patřící

"realismus".

popisují krizi
napětí

mezi

bezesporu ovlivnila ruská, francouzská i

autorů

vykořisťování

rozrůstajících

společenskými
španělská

se

důležité,

spadajících pod dané

místních

měst,

Je

Indiánů,

o vysílení

špatnou adaptaci jeho

vrstvami. Tuto skupinu

literátů

literatura, italský neorealismus a

severoamerická umělecká produkce.
Pojem literární inovace spojuje autory ještě
Mají

společné především

nerealističnost
čtenáře

rozdílnější,

experimentální prvek, podivnost

narativního materiálu.

či

Záměrem těchto autorů

než jak tomu bylo u realismu.
zvláštnost situací a

není podporovat identifikaci

s vyprávěním, ale právě naopak, vzbudit v něm zmatek, rozpaky a údiv nad

není možné

rozumně vysvětlit.

fantastického prvku do
události,

hrůzostrašného

zřejmou

něčím,

co

Hlavním modelem je zde fantastická literatura. Vstoupení

vyprávění může

nadpřirozena, zázračné

mít podoby intervence

prvku, futuristické vize nebo uvedení

světa

po smrti. Jedná se o

negaci toho, co nám říká rozum nebo naše smysly. Tento typ literatury souvisí jak s některými
společenskými vědami,

jako jsou filosofie a psychologie, tak s konceptem hry,

humoru nebo ironie. Je zde patrný vliv surrealismu a jeho zájmu o

nevědomé

psychiky. Jedna z významných charakteristik této literatury je

upřednostňování

dějových

okolností na úkor postav.

Děj

jako by ubíral na významu

jako pouzí pěšci na šachovnici řízení dokonalou strategií.

černého

procesy lidské

protagonistů,

děje

ti fungují

22

21 Oviedo, J.M. Antología crítica del cuento hispanoamericano del S. XX Madrid: Alianza Editorial, S.A, 1992,
s.19.
22Ibid.,s.23.
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V rámci velkého souhrnu Oviedo mluví

především

o fenoménu boomu v polovině

šedesátých let. Podle tohoto kritika boom není literární generací, nýbrž
sociologickou

skutečnost

současné

faktory:

hispanoamerického intelektuálního života. Jsou zde
několika

vydání

spisovatelů

čtenářského

této skupiny

výtečných

vstřícnost

zapomenutých literárních osobností,
existence širšího

začalo

rozdělený

historie a mýtu,

románů,

některých

nakladatelství a
Většina

ještě

něco dříve

(Onetti,

o

jsou prolínání minulosti a

a utopie. Jejich vizí bylo
volně

některých

literaturu.

těchto autorů

a rozporuplný kontinent tím, že nechali

důležité některé

současnou

psát v padesátých letech nebo

původu

specifickou

znovuobjevení

španělských

publika, které má zájem o

Carpentier, Márquez, Fuentes, Donoso). Tématy
přítomnosti,

vyjadřuje

alespoň kulturně

spojit

splynout jednotlivé literární formy,

styly a myšlenky.
směrů

Do skupiny jiných
přístupů.

jsou

řazeni autoři

rozdílného

věku

i rozdílných estetických

Jsou to spisovatelé, pro které je nejbližším literárním vyjádřením generace boomu a

zároveň představují

poslední literární tvorbu

před

vstupem nového myšlenkového postoje

postmodernismu.
V následující

části

se budu zabývat hispanoamerickou moderní povídkou, a to

prostřednictvím stručného přehledu některých nejvýznamnějších tvůrců

hispanoamerickém kontinentě. Jsou to
nebo

šiřiteli určitého

stylu

či

autoři vyznačující

typu povídky,

někteří

tohoto žánru na

se vlastním stylem, jsou zakladateli

ve své

době

sloužili jako model pro další

generace povídkářů a autorů krátké prózy.

Horacio Quiroga (1878 - 1937) je bezpochyby prvním moderním

povídkářem

hispanoamerickém kontinentě. Jeho tvorba spadá do období mezi konec IXX. století a
léta století
povídkáře

xx.

Jako autor si byl

vědom specifičnosti

na

třicátá

žánru a v knize Desatero dokonalého

(1927) se mu snažil dát určitý teoretický základ. Quiroga byl obdivovatelem E. A.

Poea, jeho próza je jím do

značné

míry

ovlivněna, především

jeho tajuplnými

příběhy.

Dále

mu byli blízcí formálně i žánrově spisovatelé Maupassant, Kipling, Čechov, Hudson nebo
Hemingway. Základem pro
vycházejí již v roce 1899.

něj

byla koncisnost a výrazová jednoduchost. Jeho první povídky

Je zajímavým autorem i proto, že jeho dílo odráží všechny

estetizující tendence své doby, dekadenci, modernismus i postrnodernismus a regionální
proud a

vytváří

již

zmíněné

působivé zakončení.

Ve své

prostor pro fantastickou povídku. Pro jeho povídky, je

výrazové úspornosti, charakteristický dramatický moment a
teoretické knize o povídce také tvrdí, že první
poslední. Nic není ponecháno

náhodě.

Ve

řádky příběhu

jsou

stejně

kromě

tak

důležité

jako ty

svých prózách se pojetím fyzické a morální
12

ohavnosti

člověka, křehkou

hranicí mezi bestialitou a humánností, expresionistickými

výrazovými prostředky a asimilací feismu, velmi přibližuje dílu José Donosa.
V Mexiku je významným

povídkářem,

dramaturgem, esejistou a scénáristou José

Revueltas (1914 - 1976). Spolu s Juanem Rulfem a Juanem José Arreolou je považován za
jednoho z nejdůležitějších mexických
vystopovat tendence

poválečného

z hlediska konfliktního tlaku
tady najdeme

společné

povídkářů.

vnějšího prostředí.

je možné

Jsou v nich patrné existencialistické prvky. I

rysy s Donosovou prózou, neboť i jeho hrdinové se musejí vyrovnávat,

většinou neúspěšně,

stejně

jako Donosa, zajímá lidské utrpení

s tlakem sociálního

"opotřebovanost" společnosti,

prostředí,

způsobené

četných

ve kterém žijí. Mexického autora,
ponížením. Marginalizace postav,

determinismus, zvrhlost nebo grotesknost člověka

společné oběma autorům. V tvorbě

zkušenosti autora z

tvorbě

neorealismu. Postavy jeho povídek jsou analyzovány

i když

jsou další prvky

V jeho povídkové

politických

bojů

či

situace, to

Revueltase se mimo jiné odráží vlastní

a z doby strávené v nápravných ústavech nebo

ve vězení.
Juan Rulfo (1916 - 1986) je dalším mexickým autorem, o kterém se
Děj

jeho

příběhů

se odehrávají

nedokončená zemědělská

vesměs

na mexickém

reforma byly hlavní

venkově.

příčinou neutěšené

provincii. Juan Rulfo je specifický svým stylem. Ve své próze nic

stručně

zmíním.

Mexická revoluce a
situace

v mexické

nevysvětluje,

omezuje na popis krajiny nebo postav, které jako by žily svým vlastním životem.

jen se

Vypravěč

je

"oko, které se dívá".23 Pohled je důležitější než slova. Neopomenu zde zmínit pověstný
Donosův

"pohled" (la mirada), který přispívá k destrukci identity protagonistů. Lze jej najít

jak v románě Obscénní noční pták, tak ve pozměněné podobě v románku Kašpar noci. Pohled
v Rulfovi odhaluje detaily a umožňuje tak přesnější orientaci v

ději.

Salvadorský spisovatel Salarrué (1899 - 1975) je dalším významným
této řadě. V jeho díle se ze

začátku

objevují prvky modernistické,

postmodernismu a k jeho tvorbě patří i povídky s fantastickou tématikou.
Salarrueho je indiánský
prostřednictvím

svět,

který vidí

konfliktního soužití indiánské a

spíše

povídkářem

později

se blíží

Častým tématem

z poeticko-mytologického

starošpanělské

v

úhlu a

kultury. Jazykem bohatým na

metafory, orientací na indiánské prostředí a pokusem o přepis původní orální kultury Salarrué
přesahuje tradiční

žánrový obrázek a tím se řadí k moderním hispanoamerickým povídkářům.

Zástupcem fantastické povídky a ve své

době

nedoceněným

spisovatelem je

Argentinec Leopoldo Lugones (1874 - 1938). Je považován ve své zemi za

průkopníka

Mara, C. de. En breve: estudios sobreel cuento hispanoamericano contemporaneo. Sevilla: Universidad de
Sevilla, 1995, s. 74.
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Dvě

fantastické povídky.

knihy povídek Fuerzas extranas (Podivné síly, 1906) a Cuentos

fatales (Osudné povídky, 1926) mají do
tomu u jiných povídkám: Quirogy
1935), Cortázara
časem,

1958).

(Bestiář,

(Vyhoštěnci,

různých

1926), Borgese (Obecné

podobně

dějiny

zřejmá

návaznost

ta samá

nečistý

zmíněného

královny), která je

Donosa),

součástí

styl,

prostudování témat, o kterých pojednává (teozofie,

okultismus). Téma neúprosného a vševidoucího pohledu se objevuje i u tohoto autora
jako již u

jako je

hanebnosti,

některých příběhů,

povídkách. Kritici Lugonesovi však vytýkájí

nedostatečné

rétoriku a

míry jednotný charakter,

1951), Rulfa (Ll ano v plamenech, 1953) a Carpentiera (Válka s

V Osudných povídkách je

postava se objevuje v
umělou

značné

konkrétně

(stejně

v jeho povídce "Los ojos de la reina"

Osudných povídek.

Příběh

se odvíjí od
současnosti.

královny, jejíž magický pohled svou mocí zasahuje i do

tři

(Oči

tisíce let staré sochy

Lugones cítil okouzlení

tajemnem. Prolínáním faktů a fikce tento autor vytváří nový druh fantastické povídky.
Podobný, ale v tomto případě více cílený záměr míchat fakta s fikcí, najdeme u dalšího
argentického spisovatele Luise Borgese (1899 hispanoamerickou povídku a literaturu

vůbec výstižně

1986).

Přínos

tohoto autora pro

shrnuje ve své knize Historia de la

literatura hispanoamericana José Miguel Oviedo:

(. ..) un mundo de infinita invención que invita tanto al juego como a la reflexión
profunda, haciendo de los dos una sola cosa. Borges no sólo inventó una literatura: inventó
los libros que la forman y se inventó a sí mismo como autor y lector de todos ellos. 24

Nedá se

říci,

že by u Borgese

převažoval

jeden žánr, píše jak povídky, tak eseje nebo

také poezii. Mnohé z esejistiky nalezneme v jeho povídkách, v esejích zase kus poezie.
Všechny tyto žánry se v jeho díle prolínají. V povídkové knize Obecné
z roku 1935 se objevuje téma neobvyklých jevů nebo situací, dávající
punc

neuvěřitelnosti.

dějiny

hanebnosti

vyprávěným příběhům

Borges si hraje s realitou, postavami (i on sám se objevuje jako

protagonista), míchá reálná a fiktivní jména, realitu různě

přetváří

a konstruuje tak jiné světy.

Lze zde vystopovat více než jednu podobnost s koncepcí ireality José Donosa.
Podle tohoto argentinského spisovatele je čtení nebo psaní jen "reinterpretací" něčeho,
co už bylo napsáno, a proto si čtenář může přivlastnit cizí text a skrze kritický přístup k němu,
24,,( ... ) svět nekonečné invence, který vyzývá jak ke hře, tak hluboké reflexi a obě tak spojuje v jedno. Borges
nejenže stvořil jeden typ literatury: stvořil knihy, které ji tvoří a sám sebe stvořil jako autora a čtenáře těchto
knih".
Oviedo, J. M. Historia de la literatura hispanoamericana. 4. De borges al presente. Madrid: Alianza Editorial
S.A., 2004, s.16.
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si jej osvojit. čtenář může dokonce dát textu jiné významy, než ty, které měl v době, kdy byl
vytvořen, může

tak do něj promítnout sám sebe.

Dalším významným argentinským
Cortázar si byl
zaměřuje

zde

na

zřejmý

vědom

vnitřní

vliv

povídkářem

Je Julio Cortázar (1914 - 1984).

toho, že nová latinsko-americká próza první poloviny

život

člověka,

vídeňského

jeho pohnutky, že proniká do oblasti

nevědomí

psychologa a psychiatra Sigmunda Freuda.

realistickou a naturalistickou prózu jako

něco,

co už

xx.

století se
a

snů.

Je

Cortázar vnímal

literatuře nemůže přinést

nic nového.

Sám se blížil více k surrealismu. Jeho povídky mají až antropologický charakter. Člověk
podle něj

intuitivně spěje

k poznání reality a právě intuice je nedílnou součástí fantasie. To, co
způsob,

dle mého názoru spojuje tohoto argentinského autora s Donosem, je
okolnosti pronikají do reality (náhlost a

neočekávanost),

vnímání

těchto

neobvyklých

samými protagonisty, jako něco přirozeného a samozřejmého, co je nedílnou
na co je
důležitou

potřeba nějak

reagovat anebo se s tím

nějakým způsobem

roli protiklad subjektivního a objektivního vnímání

jakým nevšední

součástí

věcí

života a

vyrovnat. I zde hraje

světa.

V Cortázarových

povídkách postavy jako by žily v jiném světě, kde platí jiná pravidla a jiná logika věcí, ale kde
se

přitom

vše opírá o realitu. Cortázar sám se k této problematice

vyjadřuje

ve své knize

Algunos aspecfos del cuenfo,25 kde tvrdí, že podstatou fantastické literatury je stálé napětí
mezi tím, co je a co není uvěřitelné. Další

častá

témata tohoto autora jsou samota,

odloučenost

a izolace protagonistů, které nacházíme také u José Donosa.
Kubánec Alejo Carpentier (1904 - 1980) je prvním

veřejným

uživatelem názvu ,,10

real-maravilloso"který pochází ze surrealistické terminologie. Je však faktem, že Carpentier
se

postupně

od surrealismu vzdaluje,

Surrealistickou techniku cítí jako

zvláště

něco vyumělkovaného

samotné latinsko-americké reality se dá
představivosti

načerpat

a mechanického. Tvrdí, že ze

mnohem více magie, než z umělé

surrealistických autoru. Carpentier je autorem významného povídkového

souboru Válka s
příběh

pak od jeho propagátora A. Bretona.

časem.

Zde zajímavě experimentuje s fenoménem

odehrával jen během

několika

času,

je možné, aby se celý

hodin. Do tohoto souboru mimo jiné patří také krátká

próza El acoso (Štvanice). Všechny povídky se odehrávají na politickém pozadí Kuby. Autor
se až

úporně

snaží zachovat všechny historické okolnosti té doby. Podle J. M. Ovieda

magický realismus nelze vnímat jako kulturní predispozici Hispánské Ameriky. Jde o

25

Cortázar, J. Algunos aspectos del cuento In: "Casa de las Américas", II. 1962-63.
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určitý

pohled na skutečnost, zvláštní poetiku a jazyk, které mnohem lépe, než kdokoliv jiný, ovládali
právě hispanoameričtí spisovatelé6 .

Posledním hispanoamerickým autorem v tomto

přehledu je

Márquez (1928). Jeho povídky Los funerales de la mamá grande
vesměs

(Pohřeb

ve stínu jeho nejproslulejšího románu Cien anos de soledad (Sto

tomto povídkovém souboru se dají vystopovat
především

próze,

Kolumbijec Gabriel García

kronikář,

některé

existence autonomního fiktivního

velké matky) jsou

roků

samoty). Již v

prvky vyskytující se v jeho
světa

(Maconda).

pozdější

Příběhy

vypráví

který se obrací ke všem lidem. Významnou roli zde hraje objektivita jednotlivých

vyprávění,

použití

různých

perspektiv k popsání historické reality. Historicita a legenda

splývají v jedno, v jakousi kolektivní

paměť.

Koexistují tu dva pohledy na realitu, jeden

mytický, tajuplný, který přisuzuje postavám mimořádné vlastnosti okolím přijímané naprosto
samozřejmě;
zaměřuje

druhý

prostřednictvím

se spíše na

ironie a dlouhých popisných pasáží odmítá mytizaci a

politicko-společenský

kontext, na kontrast mezi

izolovaností venkova a probíhající modernizací
kategorie, které jsou

součástí

města.

opuštěností

Historie a mýtus jsou

dvě

a

velké

vývojového literárního procesu v Hispánské Americe. García

Márquez skrze ironický odstup a

přehnané zdůrazňování některých

karikuje realitu a v tomto ohledu se tak velmi

vlastností svých

hrdinů

přibližuje společenské karikatuře,

jak ji

nacházíme v díle J osé Donosa.

Chilští
věnovat

autoři úmyslně

v následující

části

nejsou

součástí

práce. Z výše

výše uvedeného

přehledu, neboť

zmíněných spisovatelů

jsou

jim se budu

někteří

(Cortázar,

Márquez a svým způsobem i Carpentier a Rulfo, poslední dva byli "znovu objeveni" generací
padesátých let)

součástí

nové kulturní generace poloviny století. Tato generace je nazývána

"boomem" nebo "novým hispanoamerickým románem" (la nueva novela hispanoamericana)
padesátých let. Budu jí věnovat pozornost v kapitole o chilské povídce.

Oviedo, J. M. Historia de la literatura hispanoamericana. 3. Postmodernismo, vanguardia, regionalismo.
Madrid: Alianza Editorial S.A., 2004, s. 512.
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IV.Situace v Chile a chilská povídka
Povídka jako žánr se

obecně

v Latinské Americe

začíná

rozvíjet v souvislosti s
města,

modernismem, tedy zhruba od roku 1890. Je to doba, kdy se prudce rozvíjejí
čím

obyvatelé mají
přizpůsobují

novým

dál tím

méně času číst

požadavkům.

Tisk a

jejich

rozsáhlé prózy a jednotlivá nakladatelství se

různé

literární

časopisy

se stále více zajímají o

krátkou prózu. Žánr povídky lépe vystihuje složitou sociální situaci v Hispánské Americe:
rychlé

společenské změny,

městech

vznik a stabilizace nové měšťanské vrstvy, odcizení lidí žijících ve

a izolovanost venkova. Ironie a humor, jako základní nástroje hispanoamerické

povídky vůbec,

umožňují výstižně

popsat lidi žijící v absurdním

světě,

ukazují jejich špatnou

adaptaci a postupnou ztrátu identity těch, co žijí ve městech. V povídce se objevují kritické a
surrealistické prvky v kontextu silného zájmu o sociální problematiku.
Literární tvorba Chile v té
hispanoamerickou kulturu

vůbec.

době

byla velmi živá a

významně

ovlivňovala

V tomto smyslu panovala v Chile do jisté míry specifická

situace.
Daniel Riquelme (1857 - 1912) byl prvním, komu se

podařilo

zbavit povídku zajetí

žánrového obrázku, typickou strohost a schematismus. Je v něm možné vycítit
imaginativní svobodu. Baldomero Lillo (1867 - 1923)
věnuje

pokračuje

určitou

v této tendenci. Více se

studiu povahových rysů a rychlému rozvoji zápletky. E. Lafourcade tohoto spisovatele

nazývá prvním chilským povídkářem. 27 Na přelomu XX. století převládá v kulturním
prostředí

Chile vliv modernismu. R. Darío má za sebou dvojí vydání své sbírky krátkých próz

a poesie Azul. V oblibě je naturalista E. Zola, romantická literatura, symbolisté a francouzský
parnasismus, zájem budí sociální nerovnosti v zemi. Vedle Li11a je tu celá
píší

ovlivněni některým

z těchto

aspektů

řada autorů, kteří

(A.C. Espejo, J.D. Garcés, R.A. Lobos, F.Z. Li110 a

další).
Rozvoj povídky v pravém slova smyslu se však datuje zhruba od roku 1920. Chile se
internacionalizuje,
hispanoamerické
častým

různé

přijímá

literatuře.

místem setkávání

evropskou a severoamerickou kulturu,
Spisovatelé více cestují a

těchto autorů

je Paříž, kulturní

čerpají

začíná

se mluvit o

inspiraci v zahraničí. Velmi

středisko

té doby. Na řadu přicházejí

ismy (ultraismus, futurismus, dada, surrealismus, v malířství a

sochařství

kubismus). E.

Anderson Imbert na toto téma říká:

27

Lafourcade, E. Antología del cuento chileno. Tomo I. Barcelona: Ediciones Acervo, 1969, s.17.
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(. ..) Nunca antes habíamos estado tan cerca de sincronizar nuetros relojes con los de
28

Europa.

Roste zájem o teozofii a exotiku a zejména o psychoanalýzu S. Freuda.
aktivní

začíná

být Pedro Prado (1886 - 1952) a

poesie. V lyrické tvorbě se vyjímají především tři

zdařile

autoři:

Literárně

se ujímá povídky, krátké prózy i

P. Neruda, G. Mistral a V. Huidobro.

V próze pak E. Barrios, M. Rojas, J. Edwards Bello a jiní. Ústředními tématy jsou především
město

a

člověk

v městském

problémy nově se formující
V tomto kulturním

prostředím

střední

vyrovnávající se s různými konflikty a

napětími,

vrstvy.

prostředí

dvě

se formují

literární skupiny, Generace 38 a skupina

Mandrágora.
Do první skupiny
představitelem

patří

romanopIsCI, esejisté,

reflektují tehdejší složitou

členy

jsou pak M. Rojas, J.

společenskou

autoři zdůrazňují

druhu v Latinské Americe), která s sebou

důležitá

je v krizi,

tvorbě

realistické prvky,

mexická revoluce (jako první svého

přinesla změny

strukturách. V jejím rámci se intelektuálové
Svět

ve své

situaci v Chile, svým dílem protestují a vydávají

proti fašismu. V tomto kontextu je

podmínky.

a básníci. Hlavním

a iniciátorem Generace 38 je P. Neruda, dalšími

Godoy, F. Alegría, N. Guzmán a jiní. Tito

svědectví

povídkáři

španělská občanská

účastní

v politických a sociálních

politického boje za lepší sociální

válka doléhá i do Latinské Ameriky. Toto

všechno má vliv na vývoj chilské, potažmo celé hispanoamerické literatury. Intelektuální
obyvatelstva cítí, že je
těchto autorů

zapotřebí umění,

které by oslovilo co

lidí. V povídkávh

nacházíme jednak jednoduchý až deskriptivní realismus, ale také realismus

s důrazem na psychologii postav. Dále
zdůrazňují

největší počet

část

autoři

používají rafinované výrazové

prostředky,

typologii postav, objevuje se i prvek mravního ponaučení.

Skupina Mandragora je velmi významným fenoménem chilské literatury. Má jasný
surrealistický základ. Její

členové

obdivují Freudovo

myšlení, tedy volný necenzurovaný tok
Kladou

důraz

na sexuální stránku

tajemství. Tento

směr

nejvýznamnějších

učení

obrazů, řídí

člověka,

o výkladu

snů,

zajímá je

průběh

se tzv. psychickým automatismem.

na hledání neznámého,

programově

se promítnul do tvorby mnoha chilských i nechilských

odhalují

autorů,

z těch

to jsou C. Vallejo, L.Borges, M. Fernández, H. Quiroga, A. Carpentier, J.

Cortázar, G.G. Márquez a další. Chile, Peru, Argentina a Mexiko jsou
surrealistické hnutí prosazuje

současně.

čtyři země,

Chilská skupina však representuje

kde se

nejvýznamnější

surrealistický program v Hispánské Americe.
Nikdy předtím naše hodiny nešly tak synchronně s těmi evropskými". Anderson Imbert, E. Historia de
la literatura hispanoamericana. Tomo I. Mexico: Fondo de cultura económica, 1966, s.17.

28 ,,( ••• )
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Představitelé

politicky angažovali,
názory.

Někteří

obou skupin, jak skupiny generace 38, tak skupiny Mandrágora, se
vytvářeli

a publikovali manifesty nebo jinak

literatuře

Na rozdíl od

ně neměla

předcházejících

ovlivněna

Zahraničními

českého původu

ně

vzory pro

četli

již

tito spisovatelé

byli M. Proust, J. Joyce, W. Faulkner i

R. M. Rilke a F. Kafka. Jejich chilskými modely pak byli V.

orientaci. Generace 50 je dosti obtížné
členové

země

dvou literárních uskupení však politická situace

Huidobro, G. Mistral, P. Neruda i N. Parra. Jejich snahou bylo

skupinou Její

Generace 50,

surrealistickým viděním

takový význam. Spíše než hispanoamerickou literaturu

literaturu evropskou.
spisovatelé

literátů

objevuje skupina

nazývána také generací boomu. Tato generace byla rovněž

pro

své

z nich dokonce opustili literaturu, aby vykonávali nějakou politickou funkci.

V padesátých letech se v hispánské

světa.

veřejně vyjadřovali

obecně

změnit

chilskou literární

charakterizovat, protože je velmi nesourodou

rozvíjeli vlastní jazyk i styl. Mezi lety 1950 a 1960 publikují tito

spisovatelé romány a povídky, které znamenají velký posun v hispanoamerické literatuře. Ve
svých dílech inovují formální i jazykovou stránku, jejich příběhy jsou plné emocí,
značné

míry se u nich prosazuje impresionismus. Je pro

který zaměřují k sociálnímu uspořádání chilské

ně

dojmů,

do

charakteristický i kritický přístup,

společnosti.

Tito

autoři

se již cítí být

součástí

širšího literárního procesu neredukujícího se pouze na hispanoamerické kontinent. Jsou
spřízněni

s evropským a severoamerickým kulturním

děním.

Je to dáno i tím, že

hodně

cestují, poznávají prostřednictvím přímého kontaktu kulturní atmosféru v jiných zemích. Mezi
tyto autory se svou prózou
prokreslenými postavami
obsesí a

společenské

řadí

patří

masky,

i José Donoso, který se svými psychologicky

k nejzajímavějším. Témata

originálně

zabarvení (Obscénní pták noci) až k

převrácených

důkladně

hodnot, lidských

pojatý literární prostor a jazyk jdoucí od barokního

čistému

to jsou atributy, které z tohoto spisovatele

(Tři měšťácké

románky),

autora nejen velmi zajímavého, ale

především

a jednoduchému stylu

činí

nenahraditelného v daném kulturním prostředí.
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v. Koncept ireality ve vybrané Donosově próze
Dichotomie realita/irealita (tedy to, co vnímáme smysly a můžeme si
součástí představ

nebo imaginárního

napsaných autorem v

angličtině

světa)

ověřit;

a to, co je

se objevuje již v prvních Donosových povídkách,

za pobytu na universitě v Princetonu. Jedná se o krátké prózy

The blue woman a The poisoned pastrl9. Je to první Donosova invence něčeho, co přesahuje
všední realitu. Tyto povídky byly a jsou kritiky
nezmiňuje,
zmíněných
tvorbě.

přehlíženy,

ani autor se o nich nijak
dějiny

nevyjímaje ani jeho dokumentární knihu Osobní
povídkách Donoso provádí

určitý náčrt

zvlášť

boomu. Ve dvou

toho, co posléze rozvine ve své

pozdější

Je to jistá symbolika, jisté obsese, které chilského spisovatele provázejí téměř po celou

dobu jeho literární aktivity. Tato
především

dvě

první anglicky psaná dílka jsou pro mou práci významná

proto, že Donoso se v nich poprvé zabývá problematikou

ke kterým se bude vracet ve

většině

svých

pozdějších děl.

Ta se

určitých symbolů,

postupně

rozvíjí ve sbírce

povídek Letní byt a jiné povídky, dále se objevuje v románech Místo bez hranic a Obscénní
pták noci, kde jsou některá obsedantní témata dovedena do extrému, a poté, o tři roky později,
je tato svým

způsobem jedinečná

tématika rozvíjena ve

Třech měšťáckých

románcích, díle,

kterému budu věnovat hlavní pozornost.
Jako
ke vstupu do

součást

světa

Tuto otázku si

velmi komplexní Donosovy narativní koncepce je autorovým nástrojem

ireality hra. Co je reálné a co je jen imaginace a kde je hranice mezi nimi?

čtenář

chilského autora položí

nesčetněkrát.

Je to neustálá

přítomnost

obojakosti narativních situací. Problematika obojakosti zavádí do hry masku, tedy otázku
autenticity, která je zase úzce spojená s pojmem identity.
určitá

Přeměna,

snad bych mohla

říci,

metamorfóza postavy, skrývání své identity za maskou, neustále pulsující vztah mezi

realitou a zdáním, to jsou základní kameny Donosova jedinečného
v Donosově

tvorbě

natolik komplexní, že pokládám za vhodné

prostřednictvím výběru několika

světa.

Koncept ireality je

přiblížit

tento problém

zajímavých próz z autorova díla, kde bude možné funkci

ireality ukázat na konkrétních příkladech.
V The blue woman je protagonistkou žena Myra, která si nechá chirurgicky upravit
nos a předpokládá, že od daného okamžiku

začne

žít nový život. Ovšem místo toho se žena

stále více propracovává k masce, kterou si jaksi mimovolně přivlastní.
podívá do namodralého zrcadla a "objeví"

svůj

nový obličej,

obličej

Při

jedné příležitosti se

modré ženy, se kterým je

jí zatěžko se ztotožnit (odraz je deformovaný). Žena začíná pochybovat o své opravdové

29

Donoso, J. The Poisoned pastries ln: "Chasqui", 1972, s. 67-72.
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identitě

a zvolna se

světem

reality a

druhého

světa

ponořuje

světem

do jiné životní dimenze. Zrcadlo je branou mezi

zdání. Protagonistka

světa

reality je Myra, naopak protagonistkou
případě

"za zrcadlem" je "modrá žena", tedy Myrin odraz v zrcadle. V tomto
zdůrazňuje

tedy zrcadlo neodráží realitu, takovou, jaká je, nýbrž jen
modrou barvu odrazu. Zrcadlo tedy deformuje
způsobem

dvěma světy:

něco

odhalovalo

skutečnost

a

jednu její okolnost,

zároveň

jako by záhadným

za hranicí vnímané reality. Myra nechápe vztah mezi zdáním a

realitou a to v ni vyvolává úzkost. Tento pocit je pro mnohé Donosovy postavy velmi
charakteristický.
V The poisoned pastries je opozice realita/irealita také
způsobem.

Zde je protagonistou muž, který si vybavuje jak své

tak sny, které tehdy

měl.

Text v tomto

případě čtenáře

přítomná.
dětství

ale funguje jiným

(vzpomínky na otce),

nemate nejistou hranicí mezi

představivostí a realitou. Čtenář ví, že teď si hrdina vybavuje něco, co se už dávno událo.

Obojakost je tu

přítomná

pouze v protagonistově vybavování si vlastních

dětských snů,

kdy

hraje důležitou roli právě imaginace dítěte, která může realitu snadno zkreslit.
Povídka Čína, původně zahrnutá ve sbírce Letní byt a jiné povídky/o má s The
poisoned pastries mnoho
dětství.

společného.

I zde je protagonistou muž, který vzpomíná na své

Jeho vzpomínky jsou velmi subjektivní a ovlivněné

ulici, kterou sám pro sebe nazval

dětskou

imaginací. Vzpomíná na

"Čína" a která na něj jako na malého kluka udělala

nesmírný dojem. Ve svých vzpomínkách měl tuto ulici spojenou s jakousi magičností, bylo to
místo, kde se
Později,
příběhu

děly

z pohledu

záhadné

věci.

V jeho

dospělého člověka,

jeho už také

dospělý

bratr,

představách

na

říká

magičnost

tedy tato ulice byla tajuplným místem.
místa zapomíná a když mu na konci

(tajuplnou vzpomínku s ním sdílel), že

věc,

kterou

hledá, najde jen v "Číně", tak jeho narážku nechápe. Zdání/imaginace jsou tu jasně
ohraničené

obdobím dětství. V dospělosti tato schopnost vidět ,Jiné" věci mizí.

Letní byt je také velmi zajímavou ukázkou existence dvou odlišných

světů

v životě

dítěte-protagonisty. Stejně jako tématická podobnost mezi The poisoned pastries a Čína, i

Letní byt se zápletkou podobá jinému příběhu chilského autora. Tím příběhem je Kašpar noci
z knihy Tři měšťácké románky3]. Raúl, hlavní hrdina z Letního bytu, se při letním pobytu u
moře

na pláži seznámí s Jaimem. Toto setkání se pro

něj

stane osudovým. Jaime svému

kamarádovi, pod podmínkou že ho ve všem poslechne, zpívá
kterých má Raúl za úkol plakat nebo se smát. Pro Raúla se

různé

zpěv

emotivní melodie,

stane tak

důležitým,

při

že bez

30 Já jsem měla k dispozici knihu Los mejores cuentos, kde je zahrnuta Čína i další citované povídky: Donoso, J.
Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S. A., 1966.
31 Donoso, J. Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barra1, 1981.
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něj nemůže

být. Jako by na

něj měl

uváděl

magický vliv a

Raúlova povaha se vedle jeho kamaráda velmi

změní.

ho do stavu podobného transu.

Pozná něco, co ho

diametrálně

odlišuje

od ostatních a co ho od nich navíc izoluje. Raúl pohrdne realitou, která jej obklopuje a přijme
součástí

realitu novou, jejíž

jsou ostatním nesrozumitelné melodie, které si sám pobrukuje.

Úplně se od světa izoluje, zbytek léta stráví vsedě v písku na pláži, jako by někoho/něco
očekával.

Realita a irealita jsou

podmíněno prostřednictvím

dvě

roviny, které koexistují.

Přesunutí

se z jedné do druhé je

případě zpěvu),

magického nástroje (v tomto

který "probudí"

sensibilitu protagonisty a způsobí, že se mu otevře jiný svět.
Téma melodie, která tajuplným
zásadním
příběhu

způsobem

způsobem

proniká do mysli jiného a

mění

tak

jeho život, je charakteristické i pro Kašpara noci. Protagonista tohoto

je také chlapec, jehož cílem je pískáním Ravelovy melodie ovlivnit chování druhých

lidí. Tomuto

příběhu

se

věnuji

v další

části

mé práce, proto nyní jen poznamenám, že

protagonista zde skončí podobně jako Raúl- úplně se izoluje od
světa jiné

společnosti

a

přesouvá

se do

dimenze:

(. ..) Raúl pasó casi todo el resto del verano sentado en la arena, solo, tatareando
algo que nadie conocía. Con el perfil fijo en el horizonte, parecía aguardar a alguien, algo. 32

Oba dva příběhy mají silný existenciální charakter.
Letní byt i Kašpar noci
Na jedné

straně

protiklad mezi

existuje realita, ve které postavy žijí

s ostatními; na druhé
vnímat jen

představují

někteří

straně

se jaksi

záhadně vynořuje

jedinci a která postavy stále více

dovede k jejich úplné sociální izolaci. Tato
nostalgický nádech,

představuje

skutečnostmi.

banální život a kterou sdílejí

realita nová, kterou jsou schopni

odděluje

od ostatních, až je na konci

přeměna protagonistů

člověka

není

řízeno

že do jeho života vstupuje i iracionální složka, která
být dokonce osudná.

svůj

vnímanými

má v Donosově

tvorbě

totiž ztrátu jednoho universa, jedné životní dimenze.

Z citovaných próz vyplývá, že chování

něj

dvěma

jen rozumem, tedy racionálně, ale

způsobuje přeměnu

jedince a

může

pro

Setkávání racionálního a iracionálního prvku vzbuzuje

v protagonistech Letního bytu i Kašpara noci pocity úzkosti,
cítí zmateni podivnými okolnostmi a jejich reakcí

často

někdy

až frustrace. Hrdinové se

bývají právě zmíněné úzkostné stavy.

32,,Raúl strávil téměř celé léto vsedě na písku, sám, a broukal si něco, co nikdo neznal. S pohledem upřeným
k obzoru, zdálo se, že na někoho nebo něco čeká".
Donoso, J. Veraneo In: Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S. A., 1966, s.22.
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V povídce Una seiiora (Jedna paní) se autor
mimoděčného světa

ireality. Hrdinou tohoto

příběhu

opět

neobejde bez koncepce

je muž, který jednoho dne

spatří

v tramvaji ženu, o které má intenzivní pocit, že ji předtím někde viděl. Jako by se, to co se mu
děje,

opakovalo. Série náhodných setkání se ženou se posléze přemění v iracionální potřebu ji

potkávat. Pokud se tak

neděje,

protagonista cítí nejen psychickou, ale i fyzickou negativní

odezvu. Mezi ním a ženou dochází k jisté iracionální komunikaci,
o její pasivní projev.

Příběh končí

ačkoliv

zjejí strany jde jen

protagonistovou předtuchou, že žena umírá. V té chvíli si

je dokonce jistý, že zemřela:

(. ..) Instantáneamente después, cesaron todos Zos ruidos aZ mismo tiempo y se abrió
un pozo de silencio en Za tarde apacibZe. Los aZambres no vibraban ya. En un barrio
desconocido, Za seiiora había muerto (. ..). 33

V Jedné paní je zcela

zřejmý

protiklad mezi racionálnem a iracionálnem. Iracionální

složka se mechanicky vynořuje v životě protagonisty, až ho
plně

postupně přinutí

ji akceptovat a

ji asimilovat. V textu je přítomná také jistá ironie, která se projeví na konci

příběh

tak

úmyslně odlehčí. Paradoxně,

avšak v souladu s autorovým

k dvojsmyslnosti celého příběhu. Je to v situaci, kdy se muž sám sobě

vyprávění

záměrem,

směje při

jen

a

přispěje

pomyšlení, že

ženu zase někde zahlédne:
(. . .) En esas ocasiones se me ocurre que voy a ver pasar a Za seiiora (. ..J Pero me da
un poco de risa, porque yo mismo vi depositar su ataúd en eZ nicho, en una pared de
centenares de nichos todos iguaZes. 34

Dalším zajímavým projevem vstupu ireality do všedního života je Donosova povídka
EZ guero

(Blonďáček).

Tento

příběh

v podání

osud jedné severoamerické rodiny, která se za
vesnice.

Vypravěč

protagonisty-vypravěče
vědeckými účely

vypráví

nepříznivý

vydává do malé mexické

(na cestě po Mexiku) potkává starší paní, která mu vypráví

příběh

vlastního syna. Syn se podle staré paní, jeho matky, dostává pod vliv mexické

o smrti

chůvy,

která

33"Vzápětí veškerý hluk ustal a v klidném odpoledni nastalo propastné ticho. Dráty přestaly vibrovat. V neznámé
čtvrti

žena právě zemřela".
Donoso, J. Una seiiora In: Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S. A., 1966, s.51; vlastní překlad
názvu.
34,,Při takové příležitosti mám pocit, že tu ženu potkám C... ) Ale musím se zasmát, protože já sám jsem viděl, jak
její rakev ukládali do otvoru ve zdi, vedle dalších stovek podobných otvorů".
Ibid, s.52.

23

tajů

ho uvádí do
koncept
vlivů

světa

v

chůvou

uveden do rituálu

reality. Koexistují tu
musí projít
do

světa

při

dvě úrovně

způsobem

a významným

chlapcově představivosti, přičemž

oprostit. Syn nakonec umírá

Chlapec je

mýtů

místních legend a

se jeho matka

tak

marně

utváří

těchto

snaží jej od

pokusu dojít k pramenu poznání založeného na mýtu.
zasvěcování,

jehož cílem je dosáhnout poznání skryté

reality. Aby bylo dosáhnuto úplného poznání

určitým zasvěcovacím

iracionální

procesem ( v Letním

bytě

ireality umožní nahlédnout. Je pozoruhodné, že i

to byl

zpěv

vypravěč

světa,

hrdina

J aimeho), který mu

na konci

příběhu přijme

existenci dvou možných rovin poznání, když konstatuje:

(. . .) Me paré en el techo y dejé que el aire caliente banara mi rostro. Cerré los ojos, y
luego los abrí: era com o si por primera vez estuviera viendo(..}5

Text Ana María

příběhu

všedního žití. V tomto
manželských
malé

párů

holčičky

Je dalším pokusem autora nahlédnout do dvojsmyslné reality
jsou

a jedné malé, sotva

vylíčeny tři různé způsoby
tříleté,

situuje, je omezen na

života v podání dvou

dívenky. Prostor, do kterého

jejich ložnici. Je to prostor

nekomunikující s okolím. Manželská dvojice se chová zcela odcizeně,

vypravěč rodiče

umělý, uzavřený,

citově

si

vystačí

sama,

nevšímá si ani vlastní dcery, kterou neustále nechává samotnou. Jejich život je omezen na
fyzické uspokojení ze sexu a z prohlížení zábavných
téměř výlučně

po

zahradě. Vypravěč

něčeho přirozeného

holčičky

a

představuje

izolaci

rodičů

rodiče

malého

prvního okamžiku k němu
Prostřednictvím

malého

čistého

imaginativního

odvést

pryč. Stejně

Stařec

přijímá

unavení a
se však

znudění,

náhodně

Třetí

rodiče.

pookřává

Zcela

rovinu

propadli odcizení a

potká s děvčátkem a od
opětovaný.

představuje

návrat do

a nechává se

holčičkou

jinou realitu, která

Duše starého muže

tak dívenka opouští své
dobře

kteří

součást

a spontánním prostředím

pocítí velmi hluboký cit, který je holčičkou

starý muž

světa dětství.

svému věku holčička naprosto
dospěleji

děvčátka.

iracionálně

dítěte

čistým

deformovaným sexem a jednoduchou zábavou.

rutinní život starce a jeho ženy,
jako

Naopak dívenka se pohybuje

ji popisuje vždy v souvislosti s přírodou, jako

a spontánního. Je tu zřejmá opozice mezi

prostředím

stejně

časopisů.

nepochopitelně (iracionálně)

ke

chápe citovou prázdnotu muže a je to ona, kdo se chová

a kdo má ve vztahu navrch. Na konci

příběhu

je to také ona, kdo nabádá muže

k odchodu:
35,,( ... ) Zastavil jsem se na střeše a teplým větříkem jsem si nechal ovívat obličej. Zavřel jsem oči a pakjsemje
otevřel: bylo to, jako bych poprvé prohlédl ( ... )"
Donoso, J. El giiero In: Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S. A., 1966, s. 45; vlastní překlad
názvu.
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Y tomando al viejo de la mano 10 hizo caminar fuera de la sombra del sauce, al calor
brutal del mediodía de verano. La iba guiando, llevándoselo, y le decía:
~f
. . Ia SlgulO.
. . , 36
-mamos
... , mamos ... EI Vle]O

Jedna z možných interpretací
smrt v podobě

dívčí

postavy

může

morálně neposkvrněného děvčátka přišla

být spojena s personifikací smrti:
za starým mužem a odvedla si jej

pryč. Čarovná moc smrti (Donoso by nebyl jediným spisovatelem, který se tomuto tématu
věnuje)

by

vysvětlovala

i zvláštní nepochopitelnou, osudovou

přitažlivost,

kterou muž

k děvčátku cítil. I fakt, že ono bylo tím, kdo mu dal pokyn, aby odešel, v tomto kontextu
rozměrů.

nabývá jiných

Nemohu zde opomenout

personifikace smrti také hraje svou roli.

Je to

jinou Donosovu krátkou prózu, kde

příběh

nazvaný Suenos de mala muerte

(Smrtonosné sny)37. Jedna z hlavních postav, Olga, je ke konci vyprávění uchvácena
podivnou přitažlivostí k

ženě

stojící na chodníku na druhé

svého novomanžela, ani ostatních
k neznámé/známé bytosti a
zcela

nečekaně

skončí

přítomných

straně

silnice. Olga nedbá volání

a vydává se do hustého provozu

směrem

pod koly jedoucích aut. Postava podivné ženy se

a "odvádí si" Olgu

pryč, podobně

vynoří

jako je tomu v povídce Ana María. Téma

mysteriózní smrti je přítomno i v příběhu nazvaném «Jolie Madame»38 Tady si smrt vezme
malou

holčičku,

dceru protagonistky Adriany. Tragické události

dialog mezi matkou a dcerou, které se
patrně

chudé

"nemají
Na

tvář",

rybáře, kteří

je

začnou

a protože nemají

zpáteční cestě,

před setměním

Mezitím příliv znemožňuje

oběma

dceři

ani existovat, jsou jen

v domnění, že jsou muži "bez

velmi zvláštní

procházejí po pláži. Potkávají muže,

sledovat. Matka neustále

tvář, nemůžou

předchází

tváře"

opakuje, že ti muži

součástí

pronásledovány,

špatného snu.
začnou

utíkat.

projít po souši, proto se matka i s dcerou vrhá do vody a

dcera za záhadných okolností umírá/utopí se. Podivná smrt dcery plní funkci trestu, který
stihne matku za její

předchozí

jakousi morální funkci
nebezpečná

očisty.

milostný vztah se synovcem. Smrt má tedy i v tomto
lrealita tu vstoupila do

děje,

případě

aby smrtí Adrianiny dcery byla

a nevyvážená pnutí osudu vyrovnána.

36" A vzala starce za ruku a vedla ho ze stínu vrby do nesnesitelného horka letního poledne. Vedla si jej a říkala:
- Dem ... , dem ... Stařec ji následoval".
Donoso, J. Ana María in: Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S. A, 1966, s. 134.
37 Donoso, J. Sueňos de mala muerte In: Nueve novela breves. Santiago de Chile: A1faguara, 1997; vlastní
překlad názvu.
38 Donoso, J. <dolie Madame» In: Nueve novelas breves. Santiago de Chile: A1faguara, 1997.
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Výše

zmíněný

Postavy nosí masky,
především

motiv postav "bez

tvář

tváře"

si mohou "vyrobit".

je jedno z Donosových obsedantních témat.

Mistrně

tuto tématiku autor dovedl zpracovat

v krátké próze Chatanooga Choochoo, která je
části

ke kterým se vrátím v další

své práce.

Chybějící či

součástí Tří měšťáckých románků,

mizející

tvář

je i jedním z témat

románu Obscénního ptáka noci39 . Protagonista Humberto Penaloza (zkrachovalý spisovatel)
se

mění

v Mudita, který nemá

tvář,

protože sám nic neznamená, je jen poskok starých

vysloužilých služek z bohatých rodin. Jako Humberto se pohybuje v reálném

prostředí,

jako

Mudito žije v imaginárním světě svých bludných představ. Čím více se ho bludné představy
zmocňují

a pohlcují ho, tím více se reálný Humberto redukuje. Stále

masku nevýznamného Mudita.

Svět

frustrace z nesplněných aspirací a

světem

Mudita je

všudypřítomná

ireality. Sny,
tvoří

monstra

zachází ještě dál: Mudito se starými služkami nechává

přeměnit

častěji

se schovává za

noční můry, blouznění,

jeho

svět.

Ale Donoso

na "imbunche" (polobytost

z chilské mytologie), se všemi zašitými tělesnými otvory. Na konci příběhu je zabalen, vložen
do pytle a spálen v ohni. Jde o naprostou anulaci lidské bytosti.
Nestálost tváře/masky je spojena s problémem identity člověka. Člověk může
existovat jen tehdy, když má nasazenu nějakou masku, bez ní nikým není. Ztráta masky může
znamenat ztrátu identity. Člověk je do takové míry zabředen do různých sociálních rolí, že už
není schopen bez nich fungovat. Pokud se o to
anulaci jeho totožnosti - jak to

přesto

pokusí, vede to jen k jeho

můžeme například vidět

záhubě

nebo

v próze Los habitantes de una ruina

inconclusa (Obyvatelé nedokončené ruiny)4o, kde manželé za pokus stát se někým jiným
zaplatí životem. Vztah mezi maskou a sociální rolí, potažmo mezi maskou a identitou je
možné

opět

sledovat v románcích Chatanooga Choochoo, Zelený atom

číslo pět

a Kašpar

noci.
Maska-neautentičnost

hraje roli i v případě

autenticita/neautentičnost můžeme
děvčátko/manželka

egoistickým
stejně

starce.

velmi

zmiňované

dobře přirovnat

Děvčátko představuje čisté

rodičům, kteří

se

přikrývají

povídky Ana María.Opozici

k opozici

děvčátko/její rodiče

anebo

spontánní chování v protikladu k svým

pokrývkou, aby

před

svou dcerou skryli nahotu;

tak si chce manželka starce dívenku "koupit" bonbóny, ty však ona odmítá, protože

skrze svou čistotu a spontánní porozumění situace pozná ženiny špatné úmysly.
Téma masky je velmi úzce svázáno s pojmem dvojsmyslnosti. Dvojsmyslnost se
objevuje v souvislosti s odcizením, se ztrátou nebo zanikáním

dřívějších

hodnot. Jde o snahu

Donoso, J. Obsceno pájaro de la noche. Barcelona: Seix Barral, S.A., 1988.
Donoso, J. Los habitantes de una ruina inconclusa In: Nueve novela breves. Santiago de Chile: Alfaguara,
1997; vlastní překlad názvu.
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znovu zapojit jistou emocionálnost ("hraním" dané sociální role) v životě jedince, která by
zmírnila rozpor mezi tím co je a není autentické, tedy mezi realitou a irealitou, nebo chcemeli jinak, mezi opravdovou

tváří

a maskou. Obojakost je však do té míry

jejího sociálního života, že již nejde
tohoto faktu je hlavní

příčinou

oddělit

součástí

masku od tváře, realitu od ireality.

postavy a

Uvědomění

si

úzkosti a frustrace postavy, která postupně rezignuje ve snaze

zvrátit takovou situaci. Dvojsmyslnost reality se tak rozvine v dvojí život postav, jeden reálný
a druhý zcela imaginativní.

Odložení masky a pokus o

vymanění

se ze svazujících sociálních struktur

charakterizují protagonistu poslední povídky, o které se zmíním v souvislosti s konceptem
Donosovy ireality. Jeto velmi zajímavý příběh nazvaný Puerta cerrada (Zavřené dveře)41
Jiná rovina reality, která je v případě tohoto textu zcela

neslučitelná

s realitou nonnálního

života protagonisty Sebastiana, se zde objevuje v podobě snu. Sebastian se v něm snaží
"zavřené dveře",

jedinou. Jeho pokusy jsou však marné. Zjistí, že nedokáže
to, co

očekává,

neslučitelná

dvě

poznat to, co se za nimi skrývá a zredukovat tak

že za

dveřmi

s jakoukoliv

je.

Uvědomí

představou

o

vysvětlit

si však, že jinakost

běžném životě. Postupně

reality na realitu

v rámci

světa

za

běžného

dveřmi

se zcela oddá

snění

dospět k poznání. Ztratí nad svým chováním kontrolu, stane se z něj vagabund
"otevřít"

vstoupit do

vytoužené

světa

dveře.

jazyka

je naprosto

42

cílem

otevřít

a touze

s jediným

Až úplná záměna dvou existenčních rovin, mu umožní

ireality. To vše ovšem za cenu likvidace vlastního ,já", tedy jeho vlastní

smrti:

(. . .jel rostro del muerto debajo de las barbas y de la mugre, apareció transjigurado
por una expresión de tal goce, de tal alegría y embeleso, que María Patricia, acercándose a
él sin miedo, exclamó:
Mira, papito, qué lindo. Parece que hubiera visto ... 43

Donoso, J. Puerta cerrada In: Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S. A.,1966; vlastní překlad
názvu.
42 Téma vagabunda Donosa provází napříč jeho literární tvorbou. Objevuje se např. velmi výrazně v románu
Obscénní pták noci, kdy Mudito společensky degraduje na úroveň vagabunda; postava vagabunda je také
nepřehlédnutelná v próze Obyvatelé nedokončené ruiny, kde determinuje život protagonistů a přivádí je do
záhuby; motiv vagabunda je naznačený i v «Jolie Madame», kde jeho roli převezme rusovlasý synovec hlavni
hrdinky a nepřímým zaviněním smrti její dcery zásadně změní hrdinčin další život; a konečně v Zeleném atomu
číslo pět jsou postavy vagabundů výsledkem psychické degradace protagonistické manželské dvojice, která je na
konci příběhu redukována na pouhé základní instinkty.
43( ... ) obličej mrtvého byl pod vousy a špínou proměněný ve výraz takového požitku, takové radosti a nadšení,
že se k němu Maria Patricia přiblížila a beze strachu zvolala: ,,Podívej, tatínku, ten je ale hezký. Zdá se, jako by
uviděl. ..
41

27

Povídku Zavřené

dveře

je možné chápat i jako symbolickou fonnulaci života

člověka.

Ten po celou dobu své existence touží po poznání pravdy o své podstatě, ale takové poznání
není

slučitelné

Ostatně

s jeho životem. Lidská bytost je limitovaná vlastními hranicemi chápání.
vyjadřuje

v tomto smyslu se

i sám autor v rozhovoru, který poskytl uruguayskému

kritikovi E. R. Monegalovi44 .

Na závěr této pasáže tedy mohu zkonstatovat, že koncepce ireality má v díle chilského
autora

různé

ovlivňovat

projevy.

Může

jeho chování a chápání

součást/rozšíření

nezbytná

vstupovat do života protagonisty zcela
světa.

nečekaně

Prvky ireality jím mohou být

jeho sociálního kontextu, tedy bez tragických

zásadně

a

buď přijaty

následků

tak

jako

(Jedna

paní, Čína, Ana María a Chatanooga Choochoo). Nebo v jiném případě může zcela
protagonistu pohltit,

způsobit

mu psychické obtíže, nebo

vážně

identitu (Letní byt, Jolie Madame, Kašpar noci a Zelený atom
může svět

ireality takovým

záhubě

vlastní

nedokončené

způsobem vtlačit

a k naprosté

ztrátě

pochroumat

číslo pět).

(Blonďáček,

dospěje

Zavřené dveře,

jeho

řadě

A v poslední

do života protagonisty, až tento

své identity

či změnit

se

ke své

Obyvatelé

ruiny a Obscénní pták noci).

Dále mohu konstatovat, že irealita je v dílech chilského autora nevyhnutelně svázána
s několika
potřebují

důležitými

pojmy. V prvé

řadě

je to

všudypřítomný

problém identity. Postavy se

ztotožnit s životem, který je jim okolnostmi dán. V souvislosti s irealitou je

podstatná funkce masky jako

společenského převleku,

který

postavě

rovněž

umožní se s danou

sociální rolí identifikovat. S tématem masky je spojený koncept hry, postavy hrají svou roli; i
svět

ireality

může

být chápán jako

součást

jakési hry, kde platí zvláštní pravidla chování.

Funkce masky, která svou podstatou poukazuje na existenci hry, je
mistrným karikováním postava
neposlední

řadě

zdůrazňuje

tak

vypravěčův

je pro koncept ireality nepostradatelná

často

doprovázena
děje.

ironický odstup od
všudypřítomná

V

existence

dvojsmyslnosti. Dvojsmyslnost provází život nejenom postavy, které tím způsobuje úzkost a
frustraci z neztotožnění se se svou sociální rolí, nýbrž provází i samotného
co je pravda/realita a co je jen zdánílimaginace, které jsou nedílnou
Postava,

stejně

jako

čtenář,

čtenáře,

který neví,

součástí světa

ireality.

je zmatena a výsledkem tohoto psychického stavu je úzkost.

Zavedením neznámého a nepoznatelného do

děje

jako základního kamene

příběhu

Donoso

Donoso, J. Puerta cerrada In: Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S. A.,1966, s. 119.
Rodríguez Monega1, E. José Donoso: La novela como happening In: ,,Revista lberamericana", 1971, vol. 37,
nÚlll. 76-77 (Julio-Diciembre), s. 517-536.

44
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velmi

zdařile

komponuje

z nejvýznamnějších

dvojznačný

spisovatelů

význam svých próz a stává se tak jedním

tzv. nové literatury.
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Tři měšťácké

VI.

I.Společné

VI

Tři příběhy, tři umělecká

díla,

tři

románky
rysy

frustrovaní muži - protagonisté,

kteří

procházejí

neobvyklými situacemi a pohybují se na hranici reality a ireality. Nejen to spojuje prózy
Chatanooga Choochoo, Zelený atom

číslo pět

a Kašpar noci. Ve všech

třech příbězích

se

objevují ty samé postavy, jednou jsou v popředí ti, jindy zase druzí. Hrdinové Chatanooga
Choochoo (CHCH), Anselmo a Magdalena, vystupují jako sekundární postavy v Zeleném
číslo pět

atomu

(AVNC). Sylvia jako spíše sekundární postava z CHCH je matkou Maurizia,

hlavního hrdiny v Kašparu noci (GN)45. Všechny příběhy pojí stejné sociální prostředí, tj.
statut vyšší

společenské

nesou názvy

vrstvy. I samotné tituly

uměleckých děl, ať

už ze

světa

románků

mají jedno

společné

- všechny

hudby moderní (CHCH), klasické (GN) nebo

z oblasti malířství (AVNC). CHCH je americká píseň populární ve

čtyřicátých

letech; A VNC

je obraz namalovaný protagonistou; GN je klavírní skladba od Maurice Ravela. Jednotlivé
tituly tedy evokují
určité

vrstvy

hromaděním

umělecký

společnosti,

která chce za každou cenu dokázat

esteticky dokonalých

intelektuálů, kteří

rádoby

zážitek. Jak se dále ukáže, jde spíše o autorovo ironizování

artefaktů.

se obklopují

vytříbenost uměleckého cítění

Autorovi jde tedy spíše o kritiku bohatých lidí,

uměním,

aby tak navodili dojem

určité společenské

úrovně.

V CH CH autor analyzuje

hlouběji

mezilidské vztahy.

Zaměřuje

vztah mezi mužem a ženou a rolemi, které z tohoto vztahu vyplývají.

především

na

Zároveň upozorňuje

na

se

to, jak jsou sociální role mužů a žen relativní. Jde o jakousi karikaturu manželského vztahu na
pozadí dané

společenské

vrstvy. Anselmo cítí, že se od své ženy odcizuje. Jeho pocit se

stupňuje, postupně se odcizuje i sám sobě. Řečeno jinými slovy, distancuje se od toho, co se

mu děje, uzavírá se do sebe a rezignuje.
Karikatura vztahu muže a ženy je

společná

postav ironizováno až do extrému. Série

i pro AVNC, kde je manželství hlavních

několika

krádeží

podivných okolností spustí proces odcizování se od sociálního

předmětů
prostředí,

z jejich bytu za
ve kterém dvojice

žila a se kterým se až do poslední chvíle ztotožňovala. Pocit úzkosti a strachu graduje, až jsou
oba na konci
45

příběhu

redukováni jen na základní emoce, které v sobě po celou dobu předtím

Dále budu uvádět názvy jmenovaných děl pod těmito zkratkami.
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potlačovali

(fyzicky se napadnou a způsobí si krvavá zranění). Chovají se jako dva agresivní a

neuspokojení

živočichové.

I pro

ně

je charakteristický pocit odcizení. Uzavírají se do sebe.

Neobydlený pokoj v jejich bytě je symbolem prázdnoty, která se skrývá za věcmi, jež po celý
život z estetických důvodů shromažďovali.
Téma odcizení je
protagonistů,

dvou

Maurizia. Sylviin
společenské

ústředním

motivem i

třetího

respektive jejich dvou rozdílných
svět

bezchybně

je

románku, GN. Dochází zde ke
světů, světa

matky a

světa

střetu

jejího syna

organizovaný tak, jak se sluší na modelku z vyšší
téměř

pozice. Maurizio však ke své matce necítí

žádnou náklonnost, ani se

s jejím světem neztotožňuje. Stále více se od ní odcizuje. Čím víc propadá takovým pocitům,
tím víc se upíná na hledání
Maurizio zažívá neustále
svého

světa.

někoho,

kdo by porozuměl jemu a jeho neskonalé vášni k

"znásilňování"

hudbě.

ze strany matky, která jej chce "zakomponovat" do

Chlapec ovšem také používá jistou formu násilí, když chce svou hudbou

ovládnout kolemjdoucí.
K podobnému

znásilňování

Maurizia v předešlém
končetin.

příběhu)

dochází i v CHCH. Jedna z protagonistek Sylvia (matka

je nejprve svým milencem Ramonem zbavena horních

Avšak pomstí se mu za to a

při

milostné

hře čistícím

pohlavní úd. Na to reaguje Anselmo a stejným krémem jí "smaže"
Magdalena, Anselmova žena, svého muže úplně "rozebere" a "složí" do
nad ním svou moc. Anselmo si

uvědomí,

že funguje jako

věc,

Anselmův

krémem "smaže"

obličej.

Později

kufříku

a dokáže tak

může

nebo nemusí

která se

použít.
I vAVNC jsou manželé
nijak
Po

nepřetvařují

znásilnění

-

vůči sobě

stále

agresivnější.

Na konci

příběhu

se oba dva už

a jejich bezprostřední touhou je toho druhého napadnout, znásilnit,

ať

už lidmi nebo okolnostmi -

Oba manželé se na konci

změní téměř

přirozeně

a

nevyhnutně

zničit.

dochází k odcizení.

k nepoznání, nepoznávají jeden druhého, nemají si co

říct.

I Maurizio v GN se stává
identitu novou.

Přesouvá

někým

jiným, své identity se

dobrovolně

vzdá a

se z jednoho světa do druhého, z jedné roviny reality do druhé.

Pocit odcizení je doprovázen neobvyklými jevy, které jsou sice u všech
nejdříve

přijme

tří příběhů

v pozadí, posléze ale nabývají na významu a stávají se zcela nezbytnými pro

pochopení celého

příběhu.

Tak v CHCH jsou muž i žena redukovaní na

dají rozmontovat nebo zase složit. V AVNC

záhadně

to enigrnatická síla Ravelovy melodie, která

mění

mizí

chod

věci

věcí

které se

z bytu protagonistů. V GN je

a umožní Mauriziovi

identitu. Pocit odcizení je vždy doprovázen jevy, které se
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předměty,

dějí

změnit

si

jakoby na úrovni jiné

reality/ireality. A pokaždé je to

umělecký předmět (píseň,

vlnu neobvyklých situací, které zásadním
čistý

jakožto

měšťácká společnost, tvořená

vlastnit (v

způsobem změní

život jednotlivých postav.

Umění

a nezkorumpovaný element je jako jediné schopno odhalit masku a ukázat

tvář protagonistů. Shodně

pravou

klasická hudba, obraz), který spustí

případě

pro všechny románky se v pozadí objevuje prosperující

bohatými pseudointe1ektuály,

románků hlavně umění)

kteří,

aby uspokojili svou potřebu

zužují význam všeho na

věc.

Dochází zde

k reifikaci života.
Společným

rysem

tří

krátkých

už jsem naznačila v předchozí

části

příběhů

je zužování dané sociální role na masku. Jak

své práce, motiv masky a převleku je konstantním prvkem

v Donosově próze, nevyjímaje ani

Tři měšťácké

románky. Postavy románků se chovají

s předepsaným kodexem pro vyšší

střední třídu.

Cítí se jejími členy, proto jejich chování musí

vykazovat jisté atributy, typické pro tuto
umělecké předměty,

nebo je dokonce i

nasadili, aby uspokojili
zpochybněn

vycházet

potlačeny

tvoří.

Je to

vrstvu. Zajímají se o kulturu, hromadí

určitá společenská

se chovající okolí. Tento

vstupem podivných okolností do jejich životů.

a protagonisté jsou
začínají

podobně

společenskou

anebo

postupně

různé

shodně

maska,

tvář,

kterou si

společenský převlek

Svět

ireality se

začíná

nuceni své masky odhodit a ukázat svou pravou

je však

prosazovat

tvář.

Najevo

emoce a frustrace, které byly během jejich "dokonalého" života buď

přehlíženy.

Dichotomie maska/realita, lež/pravda a šílenství/rozum,

konstantami Donosova světa ireality.

32

řád

jsou

VI. 2. Typologie Donosových postav
a) Postava versus úzkost

Postava v Donosově próze
určitými

obecně

je velmi složitým

"mikrosvětem",

který se

řídí

pravidly psychického vývoje. Postavy proto nejsou statické, ba právě naopak. Jejich

duševní život zaznamenává v průběhu

děje

velké

zrněny.

roli u každé jednotlivé postavy. V této souvislosti je

Psychika hraje velmi významnou

takřka

nezbytné zmínit se o

některých

myšlenkách rakouského psychologa S. Freuda, který svými názory chilského autora
významně

ovlivnil.

Základní charakteristikou Donosových postav JSou pocity úzkosti. Úzkost Je
všudypřítomným

prvkem determinujícím chování

V souladu s Freudovým poj etím

46

1

celý duševní vývoj

protagonistů.

je úzkost nespecifickým strachem, který se neváže

,

k objektu strachu, a který úzce souvisí s pudem smrti. Je to setrvalý pocit nejasných obav.
Úzkost vzniká především jako reakce na sexuální frustrace. Úzkost může vzniknout i
z nezvládnutí silného vzrušení

při

traumatu. Freud se ovšem zmiňuje i o tzv. sociální úzkosti,

tedy o problému navazovat uspokojivá sociální pouta. I tento druh úzkosti pramení
z psychosexuálních

problémů

především separační

jedince snášejícího

a

raného

kastrační

různé

dětství.

Za projevy sociální úzkosti jsou

úzkost. Strach ze separace a izolace

zodpovědné

může činit

z člověka

rodiče. Kastrační

druhy ponižování ze strany partnera nebo

úzkost

se týká ohrožení vlastní identity, je to obava ze ztráty svého ,já". Každý chlapec je
potenciálně

ohrožen

jakýmsi

archaickým

otcem,

který

ho

může

symbolicky

vykastrovat/potrestat. U žen se tato úzkost projevuje strachem z opuštění. Všechny zmiňované
duševní stavy se v člověku dějí na nevědomé úrovni, dochází k nim tedy jaksi mimovolně.
Pojem

kastrační

historky CHCH, je

úzkosti nemohl být chilskému autorovi neznámý. Anselmo,

přímo

posedlý myšlenkou, že by mohl

svém fantazírování je o úd

připraven

a celý zbytek

přijít

příběhu

o

svůj

vypravěč

pohlavní orgán. Ve

je touto "trapnou" nehodou

poznamenán. Ztráta reprodukčního orgánu je pro muže nesnesitelnou představou, protože pro
něj

znamená ztrátu schopnosti

Freudova

učení,

pokračovat

v rozmnožování svého rodu. Jeto, ve smyslu

základem silné sociální úzkosti. V tomto

případě

však muže neohrožuje

potenciální archaický otec, nýbrž žena. Tento velmi zajímavý fakt by proto
k tornu myslet si, že autor

46

trpěl

čtenáře směřoval

zvláštní fobií k postavám ženského pohlaví. Z předcházející

Kemberg, Otto F. Normální a patologická láska. Pohled současné psychoanalýzy. Praha: Portál, 1999.
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úvahy vyplývá, že sociální úzkost spjatá s kastrační úzkostí je

příčinou

narušené identity

Donosových hrdinů.
Úzkost v životě Donosových hrdinů je dle mého názoru naprosto v souladu
s myšlenkami uznávaného psychologa a psychoanalytika. Postavy se celý život vyrovnávají
se strachem, že mohou o

něco

podstatného

přijít, ať

už je to sexuální orgán, majetek nebo

láska. E. Rodríguez Monegal47 se v této souvislosti zmiňuje o tématu násilí, které
v Donosových příbězích narušuje rodinný život. Podle tohoto kritika jde o
ženské postavě matky, partnerky, která je

sexuálně

svět,

který stojí na

frustrovaná a její chování je tímto stavem

determinováno. Rodríguez Monegal dokonce interpretuje tento fakt v souvislosti se základní
měšťácké společnosti,

Oidipovskou situací celé chilské
role matky v rodinách. Ta

znesnadňuje

mužům

pro kterou je charakteristická silná

identifikovat se se svou mužskou rolí a

působí jim úzkost. Úzkost jako taková podle něj pramení ze samotné podstaty chilského

sociálního uspořádání a s tím související psychologie rodinných vztahů.
Stavy úzkosti trpí v novelkách všechny postavy. Jeto základ jejich konání a reagování
na

podněty.

V GN je to Maurizio, jehož chování je determinováno
naznačoval,

pohled na tuto postavu by možná
k autismu. Maurizio totiž uvažuje
životu vagabunda

před

úplně

inteligence mu

umožňuje vidět

pochází. V jeho

většina chlapců

v jeho

luxusem, který mu nabízí jeho matka (Sylvia).

jinak. Chlapec totiž touží po

očích

právě

životě,

ze

zmíněných

Při

úzkostných

věku.

přívlastek

společenské

Dá

přednost

hlubší analýze ale
stavů

se kterým by se ztotožnil. Jeho

zásadní nedostatky

má vše

pocity. Povrchní

že jde o psychicky labilního jedince se sklony

jinak než

zjistíme, že Mauriziovo chování pramení
činit

těmito

a že

nemůže

nadprůměrná

vrstvy, ze které jeho matka

"pseudo": pseudokultura, pseudointelektuál,

pseudoodborník. Svou sociální úzkost si kompenzuje hudbou. Ta se pro něj také stane branou
k nové realitě i identitě48 •
Ani v AVNC nejsou postavy ušetřeny úzkosti. Manželská dvojice, Roberto a Marta, je

od

začátku příběhu

poznamenána postupně gradujícími pocity sociální úzkosti. Celý život se

snažili "zapadnout" do vyšší
cíli. Atributem

příslušenství

společenské

vrstvy. Všechno jejich konání

k dané sociální

skupině

je v jejich

směřovalo

očích umělecky

k tomuto
hodnotný

majetek. Proto se jím oba po celý život obklopovali. Postupná ztráta takového majetku,
atributu sociální

příslušnosti,

znamená pro oba hluboké narušení jejich

sebevědomí. Umělecké předměty

znamenají identifikaci se sociálním prostředím, bez nich se

oba protagonisté cítí "nazí", sami, odcizení.
47
48

společenského

Důraz

na artefakt jako na symbol sociální identity

Monegal, E. R. Narradores de esta América. El mundo de José Donoso. Editorial Alta Argentina, 1974.
Hudba v povídce Veraneo je pro hrdinu také branou do jiné reality.
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je příčinou tzv. reifikace

společnosti.

Postupná ztráta nahromaděných

artefaktů

v bytě postav

je tedy příčinou hluboké sociální úzkosti obou, která vede k odhalení do té doby vytěsněných
povahových rysů a na konci příběhu i k úplné ztrátě identity.
Obklopování se předměty, jejich nepostradatelnost pro identifikaci s daným
života, je také tématem románu Obscénní pták noci. Vysloužilé služky si
předmětů

si

dopřávají

přestěhovat

hromaděním

"luxus", který nikdy neměly. Bezcenné hadříky a různé jiné pozůstatky

po jejich paních jsou pro
je patrná vše

způsobem

ně

ovlivňující

atributem dané
úzkost postav,

společenské
zvláště

se na jiné místo, kde totální absence

anulaci hlavního hrdiny.
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vrstvy, ke které nikdy nepatřily. I zde

pak Mudita, která vyvrcholí s nutností
atributů

sociální identity vede k úplné

B) Postava versus karikatura, reifikace postavy

V souladu s Monegalovou tezí je příčinou úzkosti u mužů často právě žena.
si příklad z prvního

měšťáckého

Vezměme

románku CHCH. Anselmo na začátku příběhu pozoruje svou

ženu a uvědomuje si podivnost a nepřiměřenost jejího chování. Cítí, že se jeho žena zásadním
způsobem mění.

Její neobvyklá reakce

která pojmenovává celý
Anselmo tuto
dočasnou
něj

příběh,

nečekanou

spočívá

ve spontánní interpretaci populární

a na kterou zpívá a

reakci jinak

tančí společně

společensky střízlivé

písně,

s přítelkyní Sylvií.

Magdaleny chápe jako její

nervovou nevyrovnanost. Je desorientován a svou ženu vnímá jako karikovaný, pro

v tu chvíli úplně cizí, obraz:

Sylvia y Magdalena alzaron paralelmente la pierna dereeha, se enlazaron por la cintura (. ..)
y eomenzaron a bailar eon una eoordinaeión tan perfeeta que parecía meeániea (. ..) y eomenzaron a
gestieular, emitiendo voees de muiieea que parecían satir de gramófono de manivela oeulto detrás de
una eortina (. ..)49

Prostřednictvím

odstupu od ní, do

karikatury postavy a tím tedy v případě Donosa i

dějové

situace

pomalu,

určitého

nejdříve téměř neznatelně, začíná

obojakost a ambivalentní možnost interpretace textu. Anselmo, ve funkci
příběhu,
prvků

definuje Magdalenu a Sylvu jako

dvě

panenky a

při

ironického
vstupovat

vypravěče

jejich popisu

často

celého

využívá

metonymie:

Sylvia y Magdalena volvían a bailar eomo dos muiieeas, alzando las rodillas, estirando las
piernas, (. ..), mostrando de pronto dos perfiles, dos euellos, dos sonrisas magistralmente
eoordinadas. 50

Metonymie podtrhují Anselmovo vnímání ženských postav jako dvou oživených

věcí.

Hlavní hrdina se tak psychicky vyrovnává s jistou metamorfózou své ženy a pocitem úzkosti,
který v něm taková

změna jejího

chování vyvolává.

Píseň

jakoby spojuje

obě

ženské postavy

a poukazuje na vztah mezi jejich soukromými životy, kde plní funkci poslušných a pasivních
"Sylvie i Magdalena paralelně zvedly pravou nohu, chytily se za pas ( ... ) a začaly tančit tak v perfektní
koordinaci, až se zdála mechanická ( ... ) a začaly gestikulovat a vydávat zvuky, jako mluvící panenky, které jako
by vycházely ze skrytého kličkového gramofonu za oponou".
Donoso, J. Chatanooga Chooehoo In: Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barra1, 1981, s. 20.
50"Sylvie a Magdalena se znovu pustily do tance jako dvě panenky, zvedaly kolena, natahovaly nohy ( ... ) a
ukázaly tak náhle dva mistrně zkoordinované profi1y, dva krky, dva úsměvy".
lbid, s. 22.
49
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panenek, a na druhé

straně upozorňuje

na nemožnost úniku z modelu života utvářeného muži.

K úplnému proniknutí ireality do života protagonisty dojde v letním
přítele. Opět

Sylvie a jejího

tu sehraje hlavní roli žena. Sylvia je zaujatá svou kamarádkou Magdalenou

natolik, až to jejího
okamžiku do

bytě

přítele

příběhu

pobouří,

začínají

pohádají se a on ji za trest "rozmontuje". Od tohoto

zasahovat podivné až fantasmagorické okolnosti. Užití této

narativní techniky podtrhuje váhavost a desorientaci Anselma, ostatních postav (Sylvia) i
čtenáře,

který si neumí

vysvětlit původ

neobvyklých

jevů.

Sylvia je

vypravěčem viděna

ve

dvojí funkci: na jedné straně jako věc na úrovni soukromého života a na druhé, jako svobodná
žena-modelka, ekonomicky

soběstačná,

která se objevuje na stránkách módních

časopisů.

Sylvia je ztělesněním masky společensky úspěšné ženy. Anselmo vlivem fantaskních představ
Sylvii

přirovnává

k panence/loutce, která je na pomoci muže závislá a vidí ji jako

karikaturu. Sled fantasmagorických

představ

zvěcněnou

rozpoutá podivná okolnost, v podobě

můry,

která náhodně narazí do Sylviiných zad:

(. ..) hasta que la maldita mariposa nocturna, al chocar contra la espalda de Sylvia, puso en
moviemiento toda su maquinaria obsesiva (. ../1

Dále pak graduje:
La sensación de una presencia extrana en mi cuarto se había ido introduciendo en mi sueno y
finalmente me había sacado de él. (. ..) com o si un ser torpe com o aquella mariposa nocturna se
estuviera golpenda ciega (. ..) contra los muebles, (. ..) Era la mariposa. 52

Karikující pohled na Sylvii akcentuje její
však ke svému triumfu

potřebuje

celou

společenskou

masku úspěšné modelky, která

řadu přídatných maličkostí,

které udržují její krásu.

Sylvia se přeměňuje na panenku, která je bez svých šminek naprosto ztracená:

Sylvia tenía los ojos casi borrados de la cara ... ( .. .) Sylvia tampoco llevaba puestos sus
brazos: y claro, buscar algo en un cuarto sin ojos y sin brazos es tarea dificil. (. ..) La pintura
borroneada sobre (. . .) los ojos era 10 único más definido de ese rostro sin boca, sin nariz, sin orejas,
sin mentón. 53

51,,( ... ) až ta zatracená můra svým nárazem do Sylviiných zad rozhýbala celý ten obsedantní mechanismus

( .. .)" Ibid, s. 32
,,Pocit podivné přítomnosti v mém pokoji postupně vstupoval do mého snu a nakonec mě z něj úplně dostal.
( ... ) jako by něco těžkopádného, jako ta můra, poslepu naráželo ( ... ) do nábytku, C... ) Byla to ona". Ibid, s. 37
53 "Sylvia měla oči téměř smazané z obličeje ... ( ... ) Sylvii chyběly i paže: a samozřejmě, hledat něco v pokoji
bez očí a paží je nelehká práce. C... ) Pokaňkaná malba na očích bylo to jediné, co se dalo rozeznat na obličeji
bez úst, bez nosu, bez brady". Ibid., s. 38.
52
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Vypravěč
objekt/věc,

obličej

zde

úmyslně vytváří

karikovaný obraz Sylvie a redukuje tak její funkci na

výborně

se kterou je možné se

pobavit. Tak

začne

Anselmo Sylvii

postupně

"dokreslovat" a vtahuje tím sebe i jí do ambivalentní hry mezi dvěma pohlavími:

Yo terminaba de recortar la boca y la mojaba un poco en e! grifo como (. ..) Sylvia me 10
había dicho sin necesidad de tener la boca. Y mientras que ella hablaba frenéticamente sin hablar, yo
le pegué la boca recortada y humedecida donde debía ser la boca. (. ..J poniendo su boca recién
pinatada sobre la mía, me besó. 54

Svou virilitu a nadřazenost nad ženou si může tímto
věc.

způsobem

dokázat její redukcí na

Sám v textu explicitně říká:

(..) el poder de! hombre que (. ..) sabe quitarle o ponerle la boca para someterla, desarmarla,
quitándole los brazos, (. . .) el sexo mismo para que 10 use sólo en e! momento en que uno 10 necesita,

(. ../5
Reifikace postavy je pro Donosa příznačná i v jiných jeho prózách.

Například

z románu Obscénní pták noci je také karikaturou Humberta Pefialozy. Mudito
jeho zkrachovalé já, jeho
úzkost Mudita
tváře
tvář.

přetvořila

neúspěšný

a

udělala

pokus dosáhnout
z něho

patřičné společenské

zrůdu/monstrumlimbunche.

Mudito

představuje

pozice. Neustálá

I motiv postavy bez

se zde objevuje v souvislosti s tímto protagonistou. Tomu, kdo nic neznamená, chybí
Proto i Mudito je postavou bez

rýsuje základní životní pocit
oběma

prózami je vnímání

tváře, stejně

člověka,

člověka

jako staré služky v klášteře. Znovu se zde

kterým je úzkost. Dalším

jako

"balíčku",

společným

prvkem mezi

jinými slovy tedy dalšího z

projevů

reifikace postavy:

(. ..J esta infinita posibilidad de transformaciones que producía el amor con Sylvia (. ..), como
si ambos no fuéramos más que envoltorios diferentes y cambiables ( .. .)56

"Já jsem dostřihal ústa a namočil je trochu pod kohoutkem tak, jak ( ... ) mi to předtím řekla Sylvia, aniž by na
to ústa potřebovala. A mezitím co ona freneticky mluvila, a přitom neotvírala pusu, jájsemjí přilepil vystřižená
a zvlhčená ústa tam, kam patřila. ( ... ) když jsem přiložil její právě namalovaná ústa na má, políbila mě". Ibid., s.
42.
55" ( ... ) moc muže, která ( ... ) jí [ženě] dokáže odebrat nebo přilepit ústa, aby siji podrobil, odzbrojil, vzaljí
paže, ( ... ), samotné genitálie, aby je mohla používat jen tehdy, když se mu to hodí, ( ... )" ibid., s. 42-43.
56,,( ... ) tato nekonečná možnost přeměn, které umožňovalo milování se Sylvií, ( ... ) jako bychom oba byli jen
dva odlišné a vyměnitelné balíčky ( ... )" Ibid., s. 54.
54
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Ambivalentní vztah se Sylvií v Anselmovi vyvolává další bludné
přidávají

ke karikovaným

obrázkům.

představy,

Anselmo se, stejným způsobem jako Mudito,

neúplným. Jeho pocity úzkosti gradují,

předmětem

které se

začíná

cítit

karikatury už není jen Magdalena nebo

Sylvia, ale on sám. "Zmizí" jeho pohlavní orgán a on tuto událost vnímá jako jakýsi trest za
nevěru vůči Magdaleně.
vysvětluje

Jeho úzkost graduje, jeho identita je ohrožena. Sám si své bludy

jako náhlé selhání vlastního logického uvažování a

přemýšlí

o možnosti vyhledat

psychiatra, který by ho z jeho fantaskních představ vyléčil:
Yo tenía que huir ahora mismo (. ..J para regresar al mundo de los vivos, seres
maravillosamente unidos de carne y hueso que tienen un solo rostro y que no se desvanecen ( ...J un
psiquíatra me curaría de mi fantasía en unas cuantas sesiones. 57

Je tu zajímavý ještě jeden fakt. Na
tančí

začátku příběhu

jsou to Magdalena a Sylvia, které

na melodii Chatanooga Choochoo a Anselmo s Ramonem je pozorují. Na konci

vyprávění

si role

vymění.

Magdalena se Sylvií jsou v roli pozorovatelek, Anselmo

s Ramonem tančí. Tentokrát jsou oběťmi karikatury muži. Ženy nad nimi získaly kontrolu.
V příběhu dochází ke "zpětnému chodu". Ženy mohou svým partnerům, kdykoliv se jim zlíbí,
"odebrat" pohlavní orgán a

přinutit

je tak k submisivnímu chování. Muži ztrácejí identitu.

Jejich počáteční úzkost graduje, až se posléze
To,

co

v CHCH

probouzí

mění

svět

v rezignaci nad osudem.

ireality

je

právě

karikovaná

postava.

"Vyzmizíkováním" Anselmova penisu do příběhu vstupují ilusomí a nereálné prvky, které
deformují realitu celého
větší

vyprávění.

Dochází k výměně rolí mezi mužem a ženou a tím k ještě

ambivalenci celé dějové situace.
Znovu vrácením penisu Anselmovi mu Magdalena již po druhé

Redukuje ho na karikaturu

dítěte,

kterému z výchovných

mu jí jen tehdy, až jsme si jistí, že se
příběhu

důvodů

dostatečně "poučilo".

odeberme

způsobuje

hračku

šok.

a vrátíme

Reifikace protagonisty na

závěr

mu paradoxně umožní zbavit se své úzkosti a být konečně šťastný:

(. ..) uno de los artes más extraordinarios que poseía [Magdalena] era el de hacer maletas:
plegó tan bien cada pieza de su marido, que todo cupo perfectamente en un maletín bastante pequeno.

57 "Já jsem měl hned teď utéct ( ... ) abych se vrátil mezi živé, lidi zázračně jednotné, z masa a kostí, kteří mají
jen jednu tvář a kteří se nevytrácejí ( ... ) psychiatr mě během pár sezení určitě vyléčí". Ibid., s. 55-56.
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( ...) llegaba un momento en Za vida cuando Zos matrimonios aZcanzan su equiZibrio, en que
todas las mujeres aprenden a desmontar a sus maridos ( ...)
AZ saZir vi que mi mujer echaba un ultimo vistazo al maZetín negro (. . .)Pero no me importó esa
momentánea distracción ( ...) yo estaba seguro, a hacerZa olvidar Za maZeta negra ...por Zo menos
hasta el otro día, cuando llamara Raimunda por teZéfono para salir a tomar un café uno de estos días
y recobrarZa porque Za necesitaría. 58

důležitou

Motiv karikatury hraje
Protagonisté Marta a Roberto se
Podivné okolnosti mizení
katastrofických

příhod,

mění

předmětů

roli i v druhém

Donosově

románku A VNC.

v souvislosti s nečekanými krádežemi v jejich

rozpoutají

(stejně

pozmění,

které je natolik

bytě.

jako ztráta Anselmova údu) sled

že jsou oba na konci

příběhu téměř

k nepoznání.
Stejně

jako tomu bylo v

případě

k deformaci reality prostřednictvím
daroval

Martě.

populární

uměleckého

obraz,

Atomem

může

číslo pět

zamění

Obraz je jeho autorovi

I název obrazu hraje,
stejně

důležitou

zmíněná

na

začátku příběhu,

roli: Atom

jako posléze samotný

materiálem vedoucím k explozi. I AVNC

podivných událostí. Váha obrazu
Roberto

gramů).

umístěním.

je v chemické tabulce bór. Bór,

nebezpečným

být

v prvním románku, i zde dochází

artefaktu, obrazu, který Roberto namaloval a

Problém nastane s jeho adekvátním

dokonale znám, ví kolik váží (kilo a osm
číslo pět.

písně

způsobí

"explozi"

hraje roli na jeho konci, kdy

váhový údaj s číslem ulice, kde se ukradený obraz, v souladu s jeho

iluzorními představami, nachází (ulice "Peso 108,,)59.
Umění

je pro Roberta únikem od reality, která ho neuspokojuje. Ve svém

(podobně jako

ani

umělecké

vnímá jako

bytě

Sylvia) má prázdný pokoj, o kterém sní, že jednou bude jeho ateliérem. Ovšem

aspirace nedokáží Robertovi

něco

přinést potřebnou

rovnováhu. Svou profesi

jemu naprosto vzdáleného, co vykonává jen

kvůli penězům.

zubaře

Tato životní

frustrace mu nakonec překazí i jeho umělecké ambice. Není schopen jednat. Není ani schopen
vybrat místo pro

svůj

obraz.:

58" ( ... ) jedna z největších Magdaleniných dovedností bylo umění balit. Tak dobře složila každou část svého
manžela, že se vše dokonale vešlo do docela malého kufříku.
( ... ) v životě dochází k okamžiku, kdy manželství dospěje k určité rovnováze a kdy se všechny ženy do jedné
naučí rozmontovávat své manžely ( ... ).
Když jsme odcházeli, všiml j sem si, jak se má žena na posledy poohlédla po černém kufříku ( ... ) Ale mně příliš
nevadilo toto chvilkové odvrácení pozornosti ( ... ), já jsem si byl jistý, že jí dám zapomenout na černý kufřík,
alespoň do druhého dne, než zase Raimunda v nejbližších dnech zavolá, že si zajdou na kafe a černý kufřík opět
nabude své důležitosti". Ibid., s. 91-104.
59 "Váha 108".
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(. ..J el cuadro se enviaría al studio de su buen amigo Anselmo Prieto, (. ..J, para que

10

guardara allí con el resto de sus cuadros mientras decidía instalarse en su cuarto vado. 60

Série osmi krádeží z bytu Roberta a Marty tedy rozpoutá podivné okolnosti, které
budou

čím

dál tím více determinovat chování obou postav. S každou krádeží se akcentuje

karikující obraz

protagonistů

a prohlubuje se propast mezi jejich intimním životem a jejich

sociálním okolím. Dochází k úplnému odcizení obou,

ať

už mezi nimi samotnými, nebo mezi

nimi dvěma a ostatními.
První krádež

představuje

obraz, která, jak bylo

řečeno

výše, vyprovokuje sled

katastrofických událostí. Roberto se chce "blýsknout" a nabídne

domnělému

bratru

domovníka prohlídku svého bytu. S jeho odchodem ovšem zmizí i obraz:

En el momento justo antes de traspasar el umbral después de despedirse, el hermano del
portero descolgó el liviano ÁTOMO VERDE NÚMERO CINCO y salió. Fue tan repentino su gesto
que Roberto cerró la puerta antes de darse la cuenta de 10 que había sucedido. 61

Roberta tato událost zneschopní tak, že si sám
ambice na aspirace "bohatého

tlučhuby,

přestává věřit

a karikuje své umělecké

který si z nedostatku zájmu o sport, ve svém volném

čase maluje bezcenné obrázky',.62

Druhou krádeží je zmizení svícnu. Po
CHCH), kterému Roberto

opět,

jako v prvním

případě,

věci

zaskočeni,

postrádat. Oba jsou zmizením další
Obě

návštěvě

tak

rodinného

přítele

Anselma (viz

ukazuje nový byt, Marta začne svícen
že jeden druhého

začne obviňovat.

postavy zhrubnou ve výrazech, realita se stále více deformuje.
Krádeží

komplikují.
"vnějšku"

třetí věci

z bytu, žárovky z prázdného pokoje, se události ještě více zahalují a

Roberto i Marta vnímají sled podivných krádeží jako agresi

a rozhodnou se jí

vlivem záhadných událostí

čelit.

trpět.

Této snaze ovšem brání

různé

fobie, kterými oba

Oba se stále více izolují, Roberto

vyjít z domu. Hádky s Martou jsou stále

přicházející

agresivnější. Souběžně

přestává

z

začnou

pracovat, bojí se

s deformací reality jsou

deformovány i hlavní postavy. Oba se stávají nejistými a bojácnými a neschopni dál logicky
60,,( ... ) obraz by se mohl poslat do pracovny jeho dobrého přítele Anselma Prieta, ( ... ), aby ho tam schoval
spolu s jeho ostatními obrazy, mezitím co by se rozhodnul nastěhovat se do prázdného pokoje". Átomo verde
número cinco In: Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barral, 1981, s. 115.
61 "Těsně předtím než překročil práh se bratr domovníka rozloučil, sundal lehounký ZELENÝ ATOM ČíSLO
PĚT ze stěny a odešel. Jeho gesto bylo tak náhlé, že předtím, než si Roberto uvědomil, co se stalo, zavřel za

sebou dveře". Ibid., s. 119-120.
Ibid., s. 124.

62
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uvažovat. Jejich

vnitřní

Roberto do bytu nechají vstoupit
sběratelsky

nepřidá

rovnováze

čtyři

ani

čtvrtá

krádež viktoriánských

těžítek.

Marta a

podivné osoby, které jim "před nosem" ukradnou

čtyři

vzácná těžítka. Ani jeden, ani druhý nejsou schopni události zabránit. Jen nečinně

přihlížejí. Čtyři vetřelci jsou karikujícím způsobem popsáni, opět s využitím metonymických
prvků:

Cuatro sonrisas plácidas, unánimes, perfectamente ordenadas, propusieron un mundo de
seguridad antes los ojos despavoridos de Marta Mora y Roberto Ferrer.

O něco dále:
La cuatro voces gentiles, sumadas, produjeron una impresión como de órgano (. ..)63

Marta s Robertem
krádeži: kusu nábytku

postupně

natřeným

propadají stále většímu teroru. Nedokáží zabránit ani páté

japonským lakem. Ve snaze zabránit poslední krádeži se

Marta vrhne na místo, odkud se

záhadně stěhuje

její drahocenný nábytek.

a Marta přijde o poslední prstní

článek.

momentě

karikatuře

postavy, která už mezitím

dochází tu i k její

určité

fyzické

formě:

V tomto
úplně

Přitom

ji srazí auto

dochází nejenom k jisté psychické

ztratila schopnost

normálně přemýšlet,

Marta už není úplná. V tomto

újma není taková jako v případě Anselma, ale Marta je situací,

případě

podobně

sice fyzická

jako on, vyvedena

z míry a ztrácí kontrolu nad svým chováním. Karikovaný pohled na postavu je zde
umocněn

využitím ironických prvků

při

ale

opět

popisu Martiny neutěšené situace:

-Seguro que la manicura me hará rebaja por nueve dedos en vez de los diez de siempre ... 64

Sled posledních

tří

krádeží už jen dokoná metamorfózu obou postav.

svítilna. Roberto tuto událost patologicky
odcizení a

nepřátelství

proměňuje

nabývá na síle. Oba

vůči sobě

v další

Nejdříve

výčitky vůči Martě.

zmizí

Vzájemné

zakoušejí ambivalentní pocity.

Nevěří

si. Roberto se snaží vyvarovat dalších katastrof a zavírá se do prázdného pokoje. Násilí mezi
nimi roste. Další krádeží je mixér, který si ,jakoby mimochodem" odnese paní na úklid.
Poslední, osmou krádeží je litografie, kterou si odnese Anselmo, a krém na pihy, který zase
skončí

v rukou Magdaleny. Poslední krádež je o to

děsivější,

že už nekradou jen neznámí lidé,

ale osoby do té doby pokládány za přátele. Marta a Anselmo již nemohou nikomu

důvěřovat.

63 "Čtyři vlídné jednomyslné úsměvy, dokonale seřazené, nabízely vyděšeným obličejům Marty Mory a Roberta
F errera bezpečný svět.
Čtyři milé hlasy dohromady vzbuzovaly dojem hrajících varhan ( ... )". Ibid., s.146-147.
64 "Určitě mi na manikúře dají slevu, když mám teď místo obvyklých deseti prstů jen devět ... "ibid., s. 159.
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Dojde k naprosté izolaci a degradaci

hrdinů.

Ve stádiu jakéhosi šílenství se vydávají po

stopách obrazu. Nejsou schopni nonnálně komunikovat, jsou vůči všem i vůči
Pohybují se v izolovaném
konci

mikrosvětě. Podobně

příběhu úplně rozdělí

Koneckonců

i v prvním

hlavní hrdina Andrés zblázní, aby nemusel déle
Marta

skončí

jako dva agresivní

živočichové,

agresivní.

jako Mudito, jehož dvojí osobnost

a on se izoluje od veškerého

str. 34), který je spálen v ohništi.

sobě

čelit

světa

redukován na

Donosově románě

se na

"balíček"

(viz

Korunovace se

vlastním frustracím. Také Roberto a

pološílení, zcela ovládáni svými pudy s chutí

pomstít se tomu druhému za všechna životní příkoří.
Mizející

předměty,

které v

sobě

jsou příčinou psychického rozkladu

mají obsaženu identitu s danou

protagonistů. Věci

jsou

součástí

společenskou

identity

vrstvou,

člověka,

pokud

jsou ztraceny, identita je ohrožena. Tato reifikace života je v obou románcích doprovázena
metonymickými prvky, které s pomocí jazykových

prostředků

jen podtrhují

vyprazdňování

života. Na závěr podává autor brilantní karikovaný obraz obou postav, který může být chápán
jako vyvrcholení jejich metamorfózy:
Al verse desnudos (. ..J sin memoria, sin pasado, sin futuro, ( ...J unidos sólo por la mirada de
fierro (. ..J como dos animales, que se separan Justa en el momento antes de lanzarse uno encima del
otro para destrozarse o poseerse (. ..) y huir aullando de terror hasta perderse por el inmenso
.

,65

escenano vaclO.

65 ,,Když se dívali na svá nahá těla ( ... ) bez paměti, bez minulosti, bez budoucnosti, ( ... ) svázáni jen železným
pohledem ( ... ) jako dva živočichové, kteří se od sebe vzdálí těsně předtím, než se na sebe znovu vrhnou, aby se
zničili, nebo navzájem ovládli ( ... ) a utekli a vyděšeně vili, ztraceni v nesmírně prázdném prostoru". Ibid., s.
187-188.
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C) Postava versus maska. Problematika identity

Maska je nerozlučně spjata s pojmem identity. Život člověka se přirozeně slučuje
s jedinou identitou, která má

různé

podoby podle toho, jakou sociální roli jedinec zrovna

"vykonává". Maska v případě prózy José Donosa splývá s určitou sociální rolí. Ta postavám
umožňuje

supluje identitu a

jim

skrývají své pravé já a asimilují
"hrají"

různé

životní

nedůvěru. Příběhy

příběhy.

přežívat

určitý

světě přetvářek. Prostřednictvím

ve

"herní plán". Dalo by se

představuje

Maska

Donosových postav

obecně

nestálost a

jsou

příběhy

zbavena, je odhalena její prázdnota. V románě Obscénní
zcela

explicitně.

přehlídka

říci,

že Donosovy postavy

dočasnost. Přirozeně

vzbuzuje

masek. Pokud je postava masky

noční pták je

Humberto Penaloza se pohybuje v uměle

masky postavy

s maskami nakládáno

vytvořeném světě

Boye, kde je

masek vrcholem všeho veselí. O nic jiného než o ukrývávání pravé reality totiž

nejde.
vyjádřením

Maska je
skutečnosti.

Jako

určitý

groteskní, proto je
dvojznačnost

do

derivát masky

karikatuře

děje.

metamorfóz postav, je branou mezi realitou a iluzorností

Mate

může

být chápána karikatura. Maska je sama o

tak blízká. Karikovaná podoba postavy na druhé
čtenáře

i samotné protagonisty

děje.

straně

sobě

zavádí

Podporuje ambivalenci

sociálních vztahů. Proto se i Donosovy postavy cítí svázány množstvím nepřehledných vztahů
a nemohou konat jinak, než si masku nasadit. Je to jediný způsob jak přežít.
sociálních vazeb
zodpovědnosti

může

pro

některé

z nich znamenat osvobození se od masky i od samotné

pokořenou

identitu jako výhru, jako privilegium. Tím, že zruší

dosavadní život, všechna svá dosavadní pouta se sociálním
všudypřítomnou

světem
světa,

se ze

nést identitu. Takové jednání je charakteristické pro hlavního hrdinu románku

GN. Maurizio chápe

která je pro

Vymanění

agresí

něj příliš

společnosti.

Maurizio odhodí masku

prostředím,

člena

svazující, a dá přednost životu bez identity.

své matky Sylvie. Cítí sejí

"znásilňovaný".

vyšší

ochrání se

společenské

Zásadně

před

vrstvy,

se neztotožňuje se

Vadí mu každá její snaha vměstnat ho do

který je pro Maurizia jen maskou, skrývající násilí:
Al sentirsre innecesariamente agredido por el beso de su madre(...J
Violacžón. Eso era 10 que su madre le hada.

(. ..J todos estaban empefiados en violarse unos con otros ( ...l6
66 ,,Když se cítil zbytečně napadený matčiným polibkem ( ... )
Násilí. To bylo to, co na něm jeho matka prováděla.
( ... ) všichni trvali na vzájemném znásilňování ( ... )". Gaspard de Za nuit In: Tres novelitas burguesas.
Barcelona: Seix Barral, 1981, s. 223 -224.
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svůj

Postava Sylvie pokračuje ve stejné linii jako v CHCH. Každý den si "nasazuje" novou
tvář/novou

masku. Když je Mauriziem

zaskočena

spící a s neupraveným

obličejem,

je

vyvedena z kontextu a zmítána pocity nejistoty:

Sylvia tuvo la molesta sensación de que Maurizio estaba al!í, mirándola, desde hacía mucho
rato y que la dominaba.

Na otázku Maurizia, zda spala, znejistí, zalže a hned si začne obličej upravovat:

-Sí. Descansando un poco antes de ponerme la cara. (. ..)
Ella tomó su espejito de mano y abriendo el estuche de maquillaje comenzó a aplicarse
ungijentos que le borraron la cara (. ..)67

Maurizio svou matku vnímá jako bytost, která mu nikdy
očích představuje

nemůže rozumět,

a v jeho

jen jednu z mnoha masek, kterou aplikuje v chování vůči němu:

(. ..) porque ella no sabía ni entendía nada y no era más que otra máscara de abuelis. 68

Na konci

vyprávění

dochází k výměně masek. Chudý chlapec/vagabund

masku/převlek

Maurizia a tím všechny nové

motorku, nové

oblečení,

přijme

blíže

neurčenou

věci,

které mu

měšťácká společnost

přijme

nabízí:

materiální jistotu. Naopak pravý Maurizio se své masky zbaví a
identitu, nevázanou žádnými

společenskými

pravidly. Stane se

vagabundem. Dojde k výměně dvou životních stylů, dvou mikrosvětů, dvou identit.

Sylvie z CHCH, v tomto
reprezentuje

určitou

masku. Na

případě přítelkyně

začátku příběhu

Magdaleny a milenka Anselma, také

autor vzbudí ve

submisivní ženu, která se nechává ovládat svým manželem.
se ovšem rozvine zajímavá hra "masek", která ukáže
skvělé

manipulátorky

úspěšná

životů

svých

mužů.

obě

čtenáři domněnku,

Stejně

tak Magdalena.

ženy v docela jiném

Sylvia zaujímá hned

několik

a na svém muži nezávislá modelka, poslušná manželka a do

že jde o
Postupně

světle

- jako

masek najednou:
třetice

dokonalá

67 "Sylvie měla nepříjemný pocit, že Maurizio tam už dlouhou chvíli stojí, dívá se na ní a ovládá ji".
,,Ano. Odpočívala jsem předtím než si namaluju obličej.
Ona si vzala své zrcátko, otevřela pouzdro s líčením a začala si aplikovat masti, které ji smazaly obličej". !bid., s.
205.
68" ( .•. ) protože ona nic nevěděla, ani ničemu nerozuměla. Nebyla ničím j iným než další maskou babičky a
dědečka". !bid., s. 227.
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manipulátorka, které navíc do své ambivalentní hry
mění.

Magdalena se pod vlivem Sylvie
učenlivou žačku

úspěšně zasvěcuje

i jiné ženy. I

Z pečující a poslušné manželky se

své kamarádky, která neváhá svého muže "rozebrat".

proměňuje

Proměna

na

masky

postihne i mužské protagonisty příběhu, ovšem v opačném slova smyslu. Masku úspěšného a
v rodině se prosazujícího

lékaře

je Anselmo donucen

kajícného manžela, který zná své "hranice". Podobnou
Ramón.

Děj

příběhu

vyměnit

za úlohu submisivního a

přeměnou

projde i Sylviin partner

je tak postavený na vzájemném odkrývání masek a postupné

metamorfóze postav.
I v A VNC je
společnosti,

ústředním

motivem maska jako projev civilizované formy

která skrývá animálnost

člověka.

dokonalý pár. Jejich maska je výrazem
vzdělání,

Roberto a Marta pro své okolí

atributů,

které takové dokonalé dvojici

majetek, krásný byt, vyzdobený uměleckými

však jejich masky

začnou

"odlupovat". Ztráta

předměty

iracionální komunikaci a postupné izolaci od okolí. Dokonalý pár se
živočichy,

mají

Postupně

se

vede oba k vzájemné
mění

na dva agresivní

schopné pociťovat vůči druhému jen nenávist a zášť.

Maska
pravidlům.

představují

přísluší:

vysoké kvality.

uměleckých předmětů

měšťácké

představuje

hru na rub a líc, na pravdu a lež. Je to role, která podléhá daným

A tato pravidla jsou postavami chápána jako normy. Pokud je norma překročena a

funkce masky poškozena, dojde kjejímu odhalení. Za normálních okolností

tvoří

maska

fyzickou jednotu s postavou. Sled nenormálních událostí však způsobí, že se maska oddělí od
těla.

Je tedy výrazem jisté

vystavena

nebezpečí

tělesné

fragmentárnosti. V případě odkrytí masky je postava

trvalého poškození identity. Proto v této souvislosti mluví Hugo

Achugar o "nemožnosti" Donosových postav "opustit masku" a "nevyhnutelnosti" jistého
převleku postavy69.

Maska také znamená kolísání ve vztahu dvou lidí ve smyslu stále přítomné obojakosti
narativních situací. Postavy
právě

mění

své chování v závislosti na

společenské

s ní se v daný moment života identifikují. Proto jako by

odvíjející se pouze od toho, co jim momentální role

přikazuje.

masce, protože

měly svůj

vlastní život

Donoso sám v jednom

rozhovoru o svých postavách říká:

69 Achugar, H. ldeología y estructuras narrativas en J. Donoso (1950-1970). Caracas: Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 1979.
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No puedo elegir si los mato o no. Ellos me matan a mí. Mis personajes se han llevado la mitad
de mi estómago. Me sorprendería que ellos terminaran como yo los planeo. Tienen vida propia. 70

70

"Nemůžu si vybrat, zda je nechám zabít či nikoliv. Ony zabíjejí mě. Mé postavy si vzaly půl mého žaludku.
by mě, kdyby dopadly, jakjá to s nimi plánuji. Mají svůj vlastní život". In: ,,La palabra y el hombre"

Překvapilo

(81-82). Encuentro con José Donoso. Revista de la Universidad Veracruzana, 1992.
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O) Postava ženy a její role ve vztahu

Postava ženy je ve všech

Třech měšťáckých

románcích ambivalentní. Je zajímavé, že

ústřední postavou není žena, nýbrž muž, jeho chování je však na ženě závislé. Žena vždy

zásadním

způsobem ovlivňuje

mužovo jednání. To, co je v románcích podstatné, je místo

ženy v heterosexuálním vztahu. V Donosových příbězích totiž nejde jen o muže nebo o ženu
samostatně,

ale

důraz

je kladen na jejich vzájemnou interakci, na oba zároveň. Jsou nahlíženi

jako partneři, kteří bojují o moc a převahu ve vztahu. Ženy vůbec, dle Donosa, disponují větší
dovedností, jak manipulovat s muži.
V CHCH se ženské postavy spojují a vytváří jakýsi druh tajného "klubu", kde se radí o
tom, jakou taktiku uplatnit

vůči mužům.

Pokud muž svým chováním přestoupí jistou hranici,

ženami tolerovatelnou, je potrestán. V případě CHCH je mu

v duchu psychoanalytické

tradice odebrán/vymazán pohlavní orgán a je mu vrácen, až to žena uzná za vhodné. V GN
ženské protagonistce přítomnost takovéhoto "klubu" chybí, a proto je do
její homosexuální

přítel

Paolo. Ten do

tím, kdo také objeví, jakou melodii

určité

vlastně

děje

zakomponován

míry supluje roli ženského spojence. Paolo je
Maurizio píská, a kdo

naznačí

spojitost mezi

chlapcem a tajemným Ravelovým životem. V rozhovoru Sylvii říká:

;,Sabías tú que Ravel desapareda por largas temporadas y nadie sabía dónde iba ni qué
hada? Toda la vida de Ravel es un po co misteriosa. (. ..) Curioso que este chiquillo me haya hecho
pensar otra vez en Ravel (. ..)71

Paolo je oblíbeným

společníkem

i Marty z AVNC. Když se Marta

chování svého manžela necítí psychicky dobře, vyhledává
přítele.

společnost

kvůli

podivnému

svého homosexuálního

Roberto k němu cítí averzi. Dokonce jde z jeho strany i o určitou žárlivost vůči

němu.

Postava Marty je v tomto příběhu velmi důležitá. Po krádeži obrazu totiž Marta konstatuje, že
Roberto je jen pouhý amatér,

umělec

druhé kategorie, a proto

nemůže

mít zvláštní umělecké

aspirace. Tímto tvrzením svého manžela psychicky rozloží. Marta se tu projeví jako ten, kdo
má

převahu

ve vztahu a kdo ví, jak se doopravdy

její "konspirativní"

přátelství

pochopitelné Robertovo

"věci

mají". Proto je zcela pochopitelné

s Magdalenou, hlavní postavou z CHCH, a

podezření,

že mezi jeho ženou a Magdalenou existuje

zároveň
něco

je i

víc, než

jen pouhé kamarádství:
71"Ty jsi věděla, že Ravel na dlouhá období mizel a že nikdo nevěděl, kde je, ani co dělá? Celý Ravelův život je
trochu záhadou. ( ... ) Je podivuhodné, že ve mně ten hoch znovu vzbudil myšlenky na Ravela ( ... )"
Gaspard de la nuit In: Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barral, 1981, s. 229.

48

(. ..) y Marta y Magdalena salían de compras juntas, iban a conferencias, almorzaban en el
centro y hacían esas misteriosas cosas que hacen juntas las mujeres mientras los maridos trabajan. 72

Žena prochází vývojem. V CHCH se Sylvie z poddajné manželky

transfonnuje na

postavu ovládající "tajné umění" dokonalé manipulace s muži. Magdalena se nechá od Sylvie
poučit

a praktikuje tuto dovednost na Anselmovi. Do jisté míry je v textu

naznačena

i "tajná

spolupráce" mezi Magdalenou a Martou:
(. ..) 10 que hacen es otra cosa, pasarse la sabiduría unas a otras com o Magdalena le

transmitiría manana a Marta la sabiduría que le transmitió Sylvia (. ..)73

Marta, obohacena o zvláštní "moudrost", proto nevnímá, tak jako Rob erto , co se
v jejich bytě děje, a neprojevuje takovou úzkost jako on, jenž jí to má přirozeně za zlé:

( ... ) Marta no entendía nada, no entendía el terror, no quería abandonarse a él, hundirse
en él (. ../4

Marta je ten, kdo má ve vztahu navrch. Pohrdá Robertovým chováním a odsuzuje jeho
"zamilovanost" do předmětů v bytě a jejich závislost na nich:

(. ..) todo era cuZpa de Roberto. (. . .) ahí estaba su marido como un perro de presa buscando

• de los objetos, prisionero de ellos. Despreciable, en una
los rastros de los ladrones (. ..)enamorado
palabra. 75

Ženy tedy muže trestají za jejich opovážlivé činy. Na první pohled by se mohlo zdát,
že jde ze strany autora o jakýsi feministický manifest - ženy mužům ukáží svou
bližší analýze je ale
klubu, jehož

zřejmé,

členky mužům

převahu. Při

že jednání ženských protagonistek je spíše perverzní (existence
odebírají rozmnožovací orgány). Jejich tresty jsou nespravedlivé,

72 ,,( ••• ) a Marta a Magdalena chodily společně na nákupy, na přednášky, obědvaly v centru a dělaly ty záhadné
věci, které ženy dělají společně, mezitím co jsou jejich manželé v práci". Donoso, J. Átomo verde número cinco
In: Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barral, 1981, s. 134.
73 ,,( ••• ) to, co dělají je jiná věc, jedna druhé předává své učení, stejně jako ho Magdalena zítra předá Martě,
stejně jako jí ho předtím předala Sylvia ( ... )". lbid., s. 134.
74 ,,Marta nic nechápala, nechápala tu hrůzu, nechtěla jí propadnout, ponořit se do ní". lbid., s. 140.
75 "Všechno to byla Robertova chyba ( ... ) tam stál její mallŽeljako lovecký pes hledající stopy po zlodějích ( ... )
zamilovaný do předmětů, v jejich zajetí. Jedním slovem, hodný pohrdání". Ibid., s. 155.
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protože nezahrnují je samotné.
Díky této

"nehodě"

Nevěra

Sylvie v CH CH de facto není potrestána. Naopak.
zasvětí

se Sylvia s Magdalenou sblíží a
čtenáře

se dají rozebírat jako loutky,
možno dle libosti naložit.

směřují

znovu

Během "zasvěcovacího

vzájemné zkušenosti z intimního života a

přitom

ji do svého

k vnímání

člověka

"umění".

jako

věci,

Muži,

kteří

se kterou je

rituálu" si Sylvia s Magdalenou

vyměňují

z kufříku vyndávají

"panáků"

části

svých

alias mužů a "skládají" je dohromady:

Magdalena estaba muy excitada con ésta, su primera vez. Sylvia (. ..) la esperaba sentada en
un banco con su propio maletín al lado, para controlar la primera experiencia de Magdalena y
ayudarla en caso de apuro. (. ..)
Mientras hablaban habían abierto los maletines, y pieza por pieza, y como sin darle
.lmportancla,
. arma ban a sus munecos
76

V CH CH se na konci
"zaučena"

a stává se tak další

příběhu

mihne ještě další ženská postava, Raimunda. I ona je

členkou

"klubu":

Pero antes de entrar, Sylvia y Magdalena le entregaron a Raimunda unos maletines que
traían y ella los dejó junto a la entrada con una sonrisa de complicidad. 77

Pojetí žen, jako konspirativní skupiny

zaměřené

proti

mužům,

se objevuje i v dalším

Donosově příběhu «Jolie Madame» 78 Opakované manželovy nevěry protagonistku tohoto
příběhu

vyburcují k

rozebíratelnou

věc.

činu.

Jako

V tomto

určitou

případě

ovšem nedochází k redukci manželova

formu osvobození se od vztahu, a

Adriana pojme poměr s vlastním synovcem. Za tento
Tří měšťáckých románků,

čin je

zároveň

těla

na

i jako pomstu,

ovšem, na rozdíl od protagonistek

potrestána - při procházce po pláži záhadně zemře její dcera. Zdá se

tedy, že v «Jolie Madame» se již moc ženských postav snižuje. Stojí ale za povšimnutí, že
před

smrtí Adrianiny dcery dojde k setkání a jisté

manžela.

Obě

totiž

okamžitě

domluvě

mezi Adrianou a milenkou jejího

"pochopí" citlivou situaci a uzavírají "dohodu" - Adriana svého

manžela jeho milence vlastně

"zapůjčí".

Je tady

zřejmá

souvislost mezi "klubem" z CHCH a

76 ,,Magdalena byla touto první zkušeností velmi vzrušena. Sylvie ( ... ) na ní čekala na lavičce, svůj vlastní kufřík:
položený vedle, aby dohlížela nad Magdaleninou první zkušeností a v případě nouze jí pomohla.( ... ) Mezi řečí
otevřely své kufříky a část po části, jako by tomu nepřikládaly žádnou pozornost, sestavovaly své panáký'.
Donoso, J. Chatanooga Choochoo In: Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barral, 1981, s. 94.
77 ,,Ale předtím než Sylvie s Magdalenou vstoupily, odevzdaly Raímundě kufříky, které s sebou přinesly a ona je
se spikleneckým úsměvem na tváři nechala vedle vchodu". !bid., s. 97.
78 Donoso, J. <<Jolie Madame» In: Nueve novela breves. Santiago de Chile: Alfaguara, 1997.
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"dohodou" z (dolie Madame». Jedná se stále o to samé téma, ženy jsou schopny se proti
mužům

spojit a domluvit. Jsou pro muže nebezpečné.

Už v prvním Donosově románu - Korunovace 79- jsou ženské hrdinky zodpovědné za
zmařený

mužů.

život

Ti se cítí jejich

oběťmi:

Andrés je

obětí

babičky,

své

Mario své

přítelkyně a René své manželky. Ženám je tedy připisována veškerá vina a muži se jim buď

mstí (Andrés Stele), utíkají od nich (René od manželky), nebo jsou k nim hrubí (Mario ke
Stele).
V jiné próze - Obyvatelé nedokončené ruinlo- postava Blanky rovněž determinuje
chování svého muže.

Postupně

propadá touze poznat život lidí bez

střechy

nad hlavou,

fascinují ji bezdomovci a vagabundi 81 . Postupně do své vášně vtahuje i manžela, který
podléhá fascinaci podivných bytostí
mění

v jakousi

"čarodějnici"

stejně

jako ona. Blanka se navíc, s postupem událostí,

- obléká se do starých hadrů a sama

začíná

vypadat jako bytost

z jiného světa. Na konci příběhu oba skončí tragicky.
Nemohu

při

této

příležitosti

Obscénní noční pták. I v tomto
Muži

představují řád

opomenout zmínit v mé práci

románě

často

je zřejmá opozice mezi mužským a ženským prvkem.

a konvenci, ženy naopak

neuspořádanost,

orální prvek a intuici.

V bludech Mudita je Peta Ponce zodpovědná za veškeré nezdary v jeho
jako

čarodějnici,

která svou magií

řídí

starých žen, které dožívají v opuštěném
přijímá

citovaný román

životě.

Vnímá ji opět

osudy lidí. Sám sebe Mudito pokládá za jednu ze
klášteře.

Neschopen vybudovat si vlastní identitu,

identitu jiných.
Ženu jako maskovanou čarodějnici je možné vypozorovat i v případě Sylvie z CHCH.

Ona je totiž

šiřitelkou určité

magie a od ní tedy pochází veškerá moc žen nad muži. Tento

despektivní pohled na ženy jako na
kořeny

v osobním

životě

pravděpodobně svůj

čarodějnice či

manipulátorky s osudy mužů může mít své

chilského literáta. Jeho ne zcela

podíl na ambivalentním

vidění

vyhraněná

sexuální orientace

měla

role žen.

Donoso, José. Coronacón. Madrid: Alfaguara, D.L.,1995.
Donoso, José. Los habitantes de una ruina inconc/usa In: Nueve novela breves. Santiago de Chile: Alfaguara,
1997.
81 viz poznámka s. 24.
79

80
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VI. 3. Koncepce prostoru

Prostor jako forma

určitého vyloučení

ze

společnosti

je pro José Donosa příznačná již

v jeho prvních prózách. Jeho prostorová koncepce bude
prostoru jako jakési

uzavřené

reality,

ohraničené

které jsou postavami vnímány jako symbol jistoty.
osudné. Tak

například

z uzavřeného prostoru

k vnímání

případně

zahradou,

domem, bytem nebo
Vyloučení

v románech Korunovace a Obscénní
nebezpečí

většinou směřována

z takové reality pro
noční

pták

babičky,

děsí

a nedovede si

touží odejít a žít

představit

jiný

svůj

způsob

vlastní život, na druhé

života. Je

příliš

babičce,

straně

spjatý s daným

důležité, neboť

se od

něj

dům,

ambivalentní

ho tato myšlenka
prostředím

eventuelní opuštění v něm budí spíše strach než cokoliv jiného. I v Obscénním
je pojetí prostoru velmi

vyjmutí

protože ta by znamenala nutnost opustit

kde celý život žil. Andrés má k domu, potažmo kjeho majitelce, své
straně

představuje

být

pro jeho hrdiny. Andrés, protagonista z prvního románu, je

terorizován myšlenkami na smrt své

vztah. Na jedné

ně může

a jeho

nočním ptákovi

odvíjejí úzkostné stavy hlavního hrdiny

Humberta Pefíalozy, potažmo Mudita, které ho vedou od postupné ztráty identity až kjeho
úplné anulaci jako psychicky zdravého

člověka.

I zde se jedná o prostory

Humberto se, jako rozdvojená osobnost, pohybuje ve dvou paralelních

světech:

uzavřené.

jedním je La

Casa de Ejercicios Espirituales de la Chimba - prostor Mudita - a druhým je La Rinconadaprostor Humberta. Mudito je
bludů.

zosobněním

Humbertových úzkostí žijící v zajetí vlastních

Proto je také La Casa de Ejercicios Espirituales prostorem subjektivním, který se mění

podle vývoje Hubertovy nemoci. Naopak La Rinconada je objektivní prostor, kde panuje
určitý řád.

Oba dva prostory fungují jako protipóly dvou odlišných koncepcí

jsou nicméně v chorobné

Muditově

mysli spojeny v jedno. Téma prostoru jako dichotomický

vztah mezi realitou a imaginací se v tomto
románkům,

díle, předcházejícímu Třem měšťáckým

mezi "tím, co je venku" a "tím, co je

uvnitř"

je možné zaznamenat i u

Donosových povídek. V příběhu Ana María se jedná o objektivizaci takového

ohraničení. Rodiče

Any Marie jsou výhradně spojeni s prostorem, který představuje místnost,

kde oba uspokojují své sexuální
prostředím

Donosově

objevuje zcela zřetelně.

Ohraničení
některých

světa. Postupně

potřeby.

Ana Maria je z tohoto prostotu

je zahrada, podaná v jistém slova smyslu, jako ráj - spousta

vyloučena.

květin, zeleně

stromů.

Ana Maria se zahradou jakoby splývá. Nevinnost malé dívenky a

přírody

jsou jedno a to samé.
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Jejím
a

neposkvrněnost

V povídce
dveře

Zavřené dveře

se protagonista Sebastian celá život snaží
svět

skrývající jinou realitu, odlišný

a prostor.

Dveře

otevřít

tajemné

fungují jako brána mezi

dvěma

realitami, což je možné chápat jako spojitost s venkovním a vnitřním pojetím prostoru.
Povídka nazvaná Paseo (Procházkal2 také podává koncepci prostoru jako dvou
odlišných realit. Protagonistka příběhu,

přísná

evidentně upřednostňující

teta,

synovcem, žije v prostředí starého rodinného domu. Je s jeho životem

své bratry před

nerozlučně

spjata.

Zlom v jejím životě nastane, když si jednou vyjde na procházku se psem a už se domů nevrátí.
Dochází zde ke konfrontaci existence vnitřního prostoru -

dům

vnějšího

a

prostoru - vyjde si

na procházku. Paralelnost obou není možná.
Třech měšťáckých

Ani ve

románcích není téma

uzavřeného

funkce se totiž úzce váže s Donosovou koncepcí ireality. Postavy
hranici reálného a nereálného. Hranice obou splývají a to
Děj

takového.

k pronikání

CH CH se

prvků

odehrává

ireality do života postav.

prostoru, je maska jako
otevřít.

vesměs

součást jakési

prostoru náhodné. Jeho
románků

zapříčiňuje

uvnitř nějakého

se pohybují na

obojakost prostoru jako

domu. Tam také dochází

Zároveň "dveřmi"

do jiného

světa,

a tedy

hry mezi postavami, která umožňuje imaginární prostor

Obojakost toho, co je vnímáno jako reálné a toho, co takto vnímáno není, v mužských

protagonistech vzbuzuje úzkost. Ženské hrdinky jsou proto součástí komplotu vůči mužům a
těm

nezbývá nic jiného, než tento fakt

přijmout

a

chtě nechtě

se s existencí dvojí reality

vyrovnat.
I AVNC je výrazem úzkostného pojetí
život identifikují s umně

zařízeným

úspěšného

v bytě

jsou oba

"ztrácet"

věci,

prostoru. Marta s Robertem

svůj

bytem, o kterém dlouho snili. Vše, co se v bytě nachází,

je atributem jejich materiálně
začnou

uzavřeného

života, potažmo atributem civilizace vůbec. Když se

pochopitelně

vyvedeni z míry, protože jistota, kterou

jim prostor bytu nabízel, se pomalu rozplývá. Citová upjatost k předmětům v bytě jen graduje
úzkost

při

každé další krádeži. To, co se skrývá venku, pro dvojici postav

nebezpečí.

Roberto prožívá teror, zda

také nikdy

nepřihodí

nic dobrého.

představuje

při opuštění

bytu najde cestu zpátky. "Venku" se jim

Nejdříve přijde

Marta o prst, posléze jsou oba "unášeni"

taxíkem neznámo kam. Prostorem posledního

dějiště příběhu

je pusté a nevlídné místo,

daleko od jejich domova, kde dochází k naprosté desintegraci osobností obou postav.
Zajímavým aspektem koncepce prostoru je zde existence prázdného pokoje. Tato
není ještě

zařízena,

je to prázdný prostor, který

je z něho mít ateliér, ale tyto plány se mu

82

čeká,

nevydaří.

až bude definován. Robertovým
V jedné

části příběhu

Donoso, José. Paseo In: Los mejores cuentos. Santiago de Chile: Zig-Zag, S.A., 1966.
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část

bytu

přáním

vnímá prázdnou

místnost jako jakýsi úkryt
Prázdný pokoj v

bytě

před nebezpečím,

jako by

vyjadřoval

které mu skýtá zbylá

existenci prázdnoty

část zařízeného

přítomné

bytu.

v životech jeho

obyvatel.
ON se svým pojetím prostoru
svět

mírně

od

předchozích

románků

dvou

liší.

Mauriziův

se neslučuje s uzavřeným prostorem Sylviina bytu. Pohybuje se, na rozdíl od předchozích

vyprávěních,

si posléze

v centru města a v jeho parkové

vymění

identitu.

Naproti tomu Sylviin byt
"znásilňovaný".

Iv

Příroda

části.

parku je pro Maurizia symbolem svobody a volnosti.

představuje uzavřený

Sylviině bytě

Tam také potká svého dvojníka, se kterým

a

nepřátelský

prostor. Maurizio se v něm cítí

existuje prázdný pokoj. Pro Maurizia je jasným symbolem

duševní prázdnoty, kterou spojuje s životem své matky.
Velmi

často

odcizují se od něj.
fatální.

Dům

jsou postavy v Donosových příbězích popisovaným prostorem zahlceni a

Vyloučení

z prostoru, které se po odcizení dostavuje, vnímají postavy jako

je symbolem jistoty i odcizení

zároveň.

Obojakost z tohoto vztahu vyplývající je

pro Donosovy narativní situace typická.
Děj Tří měšťáckých románků

se odehrává ve

Avšak nekulturnost a objevení skrytých

"tváří"/masek protagonistů

význam. Civilizace a barbarství splývají.
autorovy prózy pomáhá tuto nekulturnost
součást

subjektivního

světa

městě. Město

Město

"se chová"

společnosti

je symbolem civilizace.
dává

nekulturně.

odhalovat.

městu

lrealita v případě

Paradoxně

irealita jako

postav odhaluje jejich opravdovou/objektivní hodnotu.
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docela jiný

VL 4. Funkce vypravěče
Vypravěč

je v Donosově próze

chování do

značné

nejenom ve

Třech měšťáckých

především

míry reflektuje

důležitou součástí

některá

očima protagonistů".

konkrétnější

nenabývá však

Vypravěč

se velmi

třetí

povídek.Vypravěč

často

někdy

forma

staví do role pozorovatele, který "vidí

takového

děj

příběhu

vypráví,

se skrývá za anonymním

můžeme vidět například

osoby. Tak ho

však

určitá

a s tím spojené téma hry jako

jeho další postavou. Je to ten, kdo

Vypravěč

podoby.

,Já" a situaci popisuje skrze
Donosových

převleku

součástí příběhu,

Je

obsedantní témata, která Donosa provázejí

románcích, ale i v jiných jeho románech a povídkách. Je to

motiv masky jako sociálního

vztahu mezi mužem a ženou.

narativního procesu, protože jeho

splyne s hlavním hrdinou

ve

většině

příběhu (vypravěč

protagonista). To znamená, že v příběhu zaujímá pozici konkrétního ,Já" a všechny okolnosti
děje

nahlíží z této perspektivy. Je centrální postavou, která se

popisu situace snaží potvrdit
může

postupně

být také

věrohodnost

svého

vyprávění.

z děje eliminován. Jeho pohled se

prostřednictvím

Vypravěč-protagonista

může "tříštit"

na

vidění

narativní situace a tím přispívat k fragmentárnosti různých úhlů pohledu.

může

docházet kjeho formálnímu

především

v románech Místo bez hranic a Obscénní

vypravěč

díle je

podoby a

"vyprazdňování".

čtenář

"poškozena" zdvojením

něm může vytvořit

jakousi

vypravěče/protagonisty

však

dílčí způsoby
Postupně

tak

Tento proces je možné pozorovat

noční

nejprve pouhým pozorovatelem situace.
si tak o

vlastního

pták. V posledním

Postupně

představu.

Tato

ale nabývá
představa

zmiňovaném
konkrétnější

je ovšem záhy

na dva: na Humberta a Mudita.

Progresivně

se vyvíjející úzkost Humberta ovšem vypravěče dále "rozkládá" na další a další "hlasy", které
jako by mimoděk vycházely na povrch a ještě více tak celý příběh zatemňovaly. Jde o jakousi
polyfonii

hlasů.

Role

vypravěče

je v tomto

případě

nezbytnou

součástí

cílené destrukce

celého narativního procesu.
Není možné
výsledkem

tvůrčího

zaměňovat

roli

vypravěče

procesu autora. Ten

s autorem daného díla, i když je

vytváří

postavu

vypravěče

vypravěč

a dává mu zvláštní

privilegia. E. Anderson Imbert v této souvislosti konstatuje, že "el narrador que salió del
escritor es la persona ideal que asume la función de narrar dentro de un texto ,,83. Anderson
Imbert dále
a na

dělí vypravěče

vypravěče

"s tváří" (narrador con rostro). U prvního typu se

formy (já). Není nijak
83

na dva hlavní typy: na vypravěče "bez

osobně

tváře"

(narrador sin rostro)

vypravěč

vyhýbá užití ich-

charakterizován a čtenář proto neví, jak "vypadá". Druhý typ je

"C ... )vypravěč, který vzešel ze spisovatele, je ideální postavou, která na sebe funkci vypravěče v textu

přejímá".

Anderson Imbert, E. Teoría y técnica del cuento. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1999, s. 45.
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naopak pro
vypravěče

podobu.

čtenáře

identifikovatelný a

kromě

navozuje dojem objektivního pozorovatele situace, ten druhý spíše jeho subjektivní

Vypravěč může

svým postojem

buď podpořit věrohodnost

anebo s ním naopak nesouhlasit a zaujmout
s cílem ji

osoby ,já"používá také fonnu "on". První typ

zesměšnit

anebo ji jinak v

vůči postavě

očích čtenáře

v imaginárním příběhu, mimo reálný život autora,
některé

kritický

chování dané postavy,

přístup, někdy

defonnovat. Místo

ačkoliv

dokonce i

vypravěče

je tedy

ten může ve vypravěči reflektovat

své myšlenky.
Tři měšťácké

může vypravěč

románky jsou bezpochyby také velmi zajímavým

v příběhu fungovat.

hlavní postavy, nebo

Obecně

někoho třetího,

příkladem

pro toto dílo však platí, že vypravěč stejně

kdo se ,jen dívá" -

toho, jak

ať

už v roli

jako ostatní postavy,

nereprezentuje nic jiného než masku. Účastníci příběhu jako by ani nebyly konkrétními
lidmi, jako spíše jen maskami, které hrají své

příslušné

role.

Vyjadřují přesvědčení

autora o

neexistence psychologické integrity člověka a z toho vyplývající jeho pouhé redukce na určité
sociální role.

V CHCH je explicitním vypravěčem v první

osobě

rolí "komentátora" situace, který si všímá a analyzuje
kdo

prostřednictvím

protagonista Anselmo. Jeho role je

určité

podivné okolnosti. On je tím,

popisu sebe sama i ostatních ženských postav v

příběhu

otevírá téma

reifikace postavy. Protože on sám se vnímá jako hračka nebo loutka v rukách žen. Tento jeho
postoj je patrný
příběhu:

především

Anselmovo

vypravěčem

změně vyprávěcí

přesvědčení

o

perspektivy, která se

"čarodějném" umění

žen

bodě

uskuteční

během vyprávění

událostí až do chvíle, kdy Jej Magdalena

rozmontovávat". V tomto
vypravěče)

na

(Anselmo je "rozložený",

začne

na konci

roste, sám je

"kousek po kousku

nemůže

tedy plnit funkci

se jeho role ujímá implicitní vypravěč (nevíme, jaký je fyzicky) ve třetí

osobě:

Magdalena era cuidadosa y ordenada ( .. .) plegó tan bien cada pieza de su marido que ( .. .)
Quedó satisfecha. Miró su reloj y buscó su cartera de raso negro ( ..

Tento

vševědoucí vypravěč

./4

je mimo jiné schopný přejímat perspektivu postavy (Magdaleny),

vstupovat do její mysli a vyjadřovat tak její subjektivní názor:

,,Magdalena byla starostlivá a pořádná ( ... ) složila tak dobře každý kousek svého manžela, že ( ... )
Byla spokojená. Podívala se na hodinky a začala hledat svou černou saténovou kabelku ( ... )"
Donoso, José. Chatanooga Choochoo In: Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barral S.A., 1981, s. 91.
84
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(...J quizás Anselmo tenía razón y era desordenada (. ..) iSi Anselmo 10 hubiera encontrado!
iQué tontos eran los hombres que creían que porqué ellos mandaban, porque ellos trabajaban, ellas
carecían de todo poder! lngenuos. 85

Ve chvíli, kdy Magdalena svého manžela znovu "složí", se Anse1mo

opět

ujímá role

vypravěče.

Na konci

příběhu

se Anselmo s Magdalenou

účastní

literárního setkání u

příležitosti

vydání románu blíže

neurčeného

latinskoamerického spisovatele. V této chvíli dochází

k zajímavé situaci: do

vyprávění,

zejména do perspektivy Anse1mova pohledu, zasahuje

přesto,

že gramaticky zůstává osoba vypravěče stejná. Je otázkou

vševědoucí vypravěč,

a to i

nakolik do této pasáže zasahuje svým názorem sám autor, který svou interpretaci
vkládá. do myšlenek protagonisty. Je

přitom

patrně

zajímavé, že jde o diskusi latinskoamerického

spisovatele s jeho španělským editorem:
Pero en el momento en que el editor postuló el hecho de que la novela dellatinoamericano no
se vendía porque la novela era un género terminado(...J
(. ..) y ellatinoamericano, incoherente de ira y de frustración (. ..)
( .. .) y entre varios echaron al grosero latinoamericano de esa casa donde, para empezar, nadie 10

había invitad0 86•

Vypravěčem

postav. Není
bylo u
těmito

v AVNC je třetí osoba, velmi

součástí příběhu,

předcházejícího

dobře

obeznámená se situací obou hlavních

respektive nevystupuje jako jedna z jeho postav, jako tomu

románku. Nad situací, o které referuje, má nadhled. Příběh začíná

slovy:

Es una verdad universalmente reconocida que llega el momento en la vida de un hombre, y
más aún en la vida de una pareja, cuando se hace mandatorio comprar el piso definitivo(. ..) ubicar

možná měl Anselmo pravdu, že je nepořádná ( ... ) Kdyby ho tak Anselmo našel!
Jak hloupí jsou muži, když si myslí, že když jsou to oni, kdo nařizují a oni, kdo pracují, že ženy proto nemají
žádnou moc! Naivkové". lbid., s. 93.
86 ,,Ale ve chvíli, kdy editor tvrdil, že se román Latinoameričana neprodává, protože je žánrem, který už je
překonaný ( ... )
( ... ) a Latinoameričan, bez sebe vztekem a frustrací ( ... )
A několik z nich hrubiánského Latinoameričana vyhodilo z domu, kam ho vlastně ani nikdo nepozval". lbid., s.
98.
85 " ( ••• )
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con discriminación la cantidad de objetos acumulados durante toda una vida(. ..) puesto que se trata
de Roberto Ferrer y de Marta Mora(.. .)87

Zároveň
čtenáři

je však vypravěč schopný pronikat do mysli postava vidět jejich očima. Tím

dává najevo svou

převahu

a

svůj

nadhled nad

vyprávěním

a

současně říká,

jak se

postavy cítí, případně co právě prožívají:

En realidad no tenía catarro [Roberto]. Hoy no necesitaba enganarse a sí mismo(...) Lo que
le apetecía en este momento era ver, ver y tocar y quizás hasta acariciar y oler los objetos ( .. .)
De alguna manera, pensaba Marta, todo era culpa de Roberta, y aunque no podía ni ordenar
las partes de su hostilidad hacia él para formularla, percibía la silueta odiosa de su rencor(. ..l8

Vypravěčem

jejich stále
nahlíženy

je tedy ten, kdo odhaluje masku

deforrnovanější

protagonistů

a nechává vyplynout na povrch

obraz. V porovnání s vypravěčem z CHCH jsou zde postavy

chladněji, nemilosrdněji

a bez slitování. Na konci

příběhu vypravěč uplatňuje

karikující pohled na postavy a ještě tak umocňuje zoufalý dojem z nich:

La muerte no era terrible, sólo la desnudez que uno veía y odiaba y temía en el otro: la
barriga de Roberto obscena sobre sus piernas blanquizas y un po co flacas; ella igual a él, con los
pechos marchitos, la celulitis devorándole las caderas ya un poco caídas. 89

Jako v případě AVNC i v GN je

vypravěčem příběhu třetí

osoba, která velmi

dobře

zná "své" postavy aje schopna analyzovat jejich činy i pronikat do jejich myšlenek. Je to typ
vševědoucího

vypravěče,

s postavami a "dohlíží" na
,Jejíma očima"-

čtenář

který není limitovaný
ně.

Zpočátku přejímá

časem

ani prostorem. Pohybuje se

perspektivu Sylvie a události hodnotí

ví, co si asi Sylvia myslí:

87 "Je obecně uznávanou pravdou, že v životě člověka a ještě více v životě manželského páru, přijde chvíle, kdy
se stane nezbytnou koupě definitivního bytu ( ... ) uložení a roztřídění množství předmětů nahromaděných za
celý život ( ... ) vzhledem k tomu, že se jedná o Roberta Ferrera a Martu Moru ( ... )" Donoso, J. Átomo verde
número cinco In: Tres novelitas burguesas. Barcelona: Seix Barral, S.A., 1981, s. 107.
88 "Ve skutečnosti neměl průjem. Dnes neměl zapotřebí klamat sám sebe ( ... ). V tu chvíli se mu jen chtělo dívat,
dívat a dotýkat se a možná i hladit a vonět k předmětům ( ... ).
Stejně si Marta myslela, že všechno byla Robertova chyba a ačkoliv nemohla uspořádat ani jednotlivé části své
nenávisti vůči němu, aby ji formulovala, vnímala nenávistný obrys své zášti ( ... )" Ibid., s.112, 155.
89 "Smrt nebyla strašná, jen nahota, kterou v tom druhém člověk viděl, nenáviděl a obával se jí: obscénní
Robertovo břicho na jeho bílých hubených nohách; ona stejná jako on, povadlá prsa, již povislé boky sžírané
celulitidou". lbid. 187.
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(. . .) ya nadie eomprendió nada y dijeron que era una loea. Pero ella no estaba dispuesta a
saerifiearse por hijos no eoneebidos(. ..)
No le pareeió algo tan espantoso (. ..) dejar a Maurizio en manos de su padre (. ..)
Ni tampoeo existía la Sylvia Corday de ahora, la eual, tenía que reeonoeerlo, tampoeo era la
mujer más indieada para proporeionar un hogar a un nino (. ../0

Posléze, když si

čtenář uvědomí,

že zápletka

příběhu

bude

spočívat

v chování

Maurizia, se i vypravěč zaměří na jeho postavu a až téměř do konce vyprávění je děj sledován
očima

Maurizia:

Maurizio sentía tentaeión de haeerlo (. ..).
A Maurizio le pareeió que (. ..).
Violación. Eso era 10 que su madre le hacía.
Maurizio tuvo que haeer un esfuerzo eonsciente (. ..) para no ponerse eolorado. 91

Až na samém konci

příběhu,

kdy dojde k výměně identit mezi Mauriziem a jeho

dvojníkem, neznámým chlapcem z parku, také

vypravěč

jako by

přijal

identitu "druhého

Maurizia":

El eorazón de! muehaeho (. ..) saltaba de emoeión
Pagó, y al subir al piso de Sylvia se dijo que 10 mejor sería hablar 10 menos posible hasta
estar seguro. ( .. .) Mejor esperar que 10 preguntaran ( .. .) El otro era Ramón, euyo nombre Maurizio
había murmurado entre suenos. 92

Je pozoruhodné, že se na konci

vypravěč

distancuje od prvního Maurizia a vytváří tak

dojem, jako by ho ani nikdy předtím neznal. Popisuje ho jako "un muchacho zarapastroso que

90,,( ... ) už nikdo nic nechápal a říkali, že je šílená. Ale ona se nebyla ochotná obětovat kvůli nenarozeným
( ... ).
Nezdálo se jí tak příšerné ( ... ) nechat Maurizia v rukou otce ( ... ).
Ani tehdy neexistovala nynější Sylvie Corday, která, musela si to přiznat, zrovna nebyla tou nejvhodnější ženou
na zprostředkování domova dítěti ( ... )." Donoso, J. Gaspard de la nuit in: Tres novelitas burguesas. Barcelona:
Seix Barral, S.A., 1981, s. 193.
91" Maurizio cítil pokušení to udělat.
Mauriziovo se zdálo, že ( ... ).
Násilí. To bylo to, co na něm jeho matka prováděla.
Maurizio musel vynaložit vědomé úsilí, aby nezčervenal". Ibid., s. 212-226.
92 "Chlapcovo srdce bilo vzrušením.
Zaplatil a když přišel k Sylviinu bytu, řekl si, že nejlepší bude mluvit co nejméně, až dokud si nebude jistý.( ... )
Lepší bude počkat, až se ho zeptají ( ... ) Ten druhý byl Ramón, jehož jméno Maurizio brumlal ze spánku". Ibid.,
s.266-267.
potomkům
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bajaba por el camino,,93 (str. 273) Identita prvního Maurizia byla "vynulována", proto byl
"vynulován i Maurizio-vypravěč a nahrazen jiným.
Funkce

vypravěče

postavy a ukázat je

čtenáři

93

podporuje

autorův záměr

karikovat své

jako prázdné a bezvýznamné figury, které žijí prázdný a

bezvýznamný život masek, a to ve
Všudypřítomná

třech příbězích

ve všech

společnosti,

která je na tomto

způsobu

života postavená.

ironie jen podtrhuje záměr autora takovýto životní styl zesměšnit.

"Nějaký otrhaný chlapec šel dolů po cestě"
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VII.

Tři měšťácké

románky a surrealismus

Psychický automatismus, necenzurovaný tok myšlení a
stránku

člověka,

objektivizace blouznivých asociací a interpretací a
snů

Freudovým výkladem
z literárních

obrazů, důraz

směrů

jsou

stěžejními

XX. století, který se

skupina Mandragora

(zmiňovaná

na sexuální

konečně

inspirace

body surrealismu. Surrealismus je jedním

obecně

ve

světě

patrně

uplatnil

v kapitole o chilské povídce) byla

nejvíce. Chilská

šiřitelem

tohoto hnutí ve

své zemi i v celé Hispánské Americe. I José Donoso a potažmo jeho vrstevníci byly tímto
literárním

směrem ovlivněni.

literárních

obrazů

Fascinace hudbou a její vliv na lidskou duši,

ve stylu Salvatora Dalího, pohybující se oživené loutky, to jsou atributy

Donosova surrealistického vidění

Tři měšťácké
dějí

románky

nereálné a nečekané

románků

vytváření

věci,

světa.

představují

jakýsi mikrokosmos, kde se v duchu surrealismu

se kterými se protagonisté musí vyrovnávat. Surrealistický svět

odkrývá skrytou stránku motivů lidského chování a ironizuje tak neautentický život

měšťácké společnosti.

Příběh

CHCH se odvíjí od Freudova

sexuálního orgánu hlavní

postavě

do

děje

učení

o

kastrační

úzkosti. Motiv odejmutí

zavádí prvek "montáže a demontáže"

člověka

jako

nástroje manipulace v rukou druhého. Vlna asociací, které v protagonistovi spustí melodie
písně

Chatanooga Choochoo a které vedou k pronikání iracionality do reality postav, je také

Freudovým základním kamenem pro jeho p sycho analýzu. Odhalení zvláštní moci žen
prostřednictvím

blouznivých interpretací jejich chování ze strany hlavního hrdiny, obnažuje

skryté stránky lidské osobnosti,

především

její úzkost a nejistotu. Také výklad lidského

chování prostřednictvím motivu masky je evidentně surrealistické povahy.
Problematika snu, analýza psychologie postavy a hudba jako

spouštěcí

mechanismus

neobvyklých jevů odkrývající skryté "tváře" kolemjdoucích jsou tématy románku GN. Čisté a
nevinné

dětství

společnosti.

hrdiny Maurizia

nemůže přijmou přetvářku

(masku) moderní

měšťácké

Jeho hudba "odblokovává" jevy, které ho dovedou k jiné identitě a tím k návratu

do spontánního a tedy

"čistého"

života. Bohatý

vnitřní

monolog protagonisty a asociované

obrazy vyvolané hudbou, kterou si bez ustání píská, jsou zřejmým odrazem vlivu surrealismu
v tomto příběhu.
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Obraz namalovaný protagonistou románku AVNC rozpoutá sled neobvyklých
událostí, které odhalí skryté myšlenky, emoce a pohnutky dvojice hrdinů. Iracionální a
síly odkrývají prázdnotu a
Roberta, které
údajně

mimoděk

chybějící

spojí

skutečnou

obraz nachází, opakovaný

motivy jejich jednání

dialog mezi

důraz

hlavními postavami. Volné asociace

váhu obrazu (peso 108) s názvem ulice, kde se

na nevyzpytatelnost chování Roberta a Marty a na

opětovně naznačuje

Blouznivé asociace vedoucí k odcizení
bezprostředního

dvěma

ničivé

ideový vliv rakouského psychiatra Freuda.

hrdinů

okolí; existence podvědomého

od jejich

světa

potažmo od jejich

obsesí, komplexů a strachu; ztráta jistoty

a skryté násilí, jsou shodné pro všechny tři Donosovy příběhy.
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partnerů,

VIII.

Závěr

uplatňuje

José Donoso je autor, který ve svých dílech
poměrů

ve své zemi. Celá jeho tvorba je tímto

společenských

tvrdou kritiku

přístupem

k zobrazení

skutečnosti

poznamenána. Sám o sobě říká, že 10 que siempre he defendido es mi posibilidad de criticar. 94
Ani

Tři měšťácké

románky nejsou v tomto ohledu výjimkou,

ačkoliv

jejich

děj

se neodehrává

v Chile, nýbrž ve Španělsku. Nelítostná kritika relativně nově se ustanovující společenské
vrstvy jde však

hlouběji.

ho svými osudy
maskami a

kteří

tvoří.

ve

José Donosa totiž ani tak nezajímá samotný příběh jako spíše ti, co

Středem

skutečnosti

jeho zájmu jsou postavy. Jsou to lidé,
žijí banální život lidí z vyšších

masky jim slouží k tomu, aby tento smutný fakt utajili. Každý
masky a k nahlédnutí na

člověka

Strach z odhalení animálních

v jeho ryzí

rysů

podobě.

kteří

se skrývají za

společenských kruhů.

příběh směřuje

Jejich

k odkrytí této

Takový pohled není příjemný ani vábný.

v každém z nás, pokrytectví, hamižnost a pocit odcizení,

jsou hlavními tématy Donosovy prózy

vůbec.

Navíc tohoto autora pronásledují

napříč

celou

jeho tvorbou některá obsedantní témata. Jsou jimi především úzkost, strach ze ztráty identity a
pohled na
vlastně

člověka

jako na masku žijící ve víru neautentického života. Jeho postavy jsou

jakási monstra, která prostřednictvím masky tají svou odpuzující pravdu. Nejenom

měšťácké

románky, ale i díla vydaná

před

nimi a po nich obsahují

některé

z

Tři

těchto

obsedantních konstant.
Ve

Třech

měšťáckých

románcích se

zmíněná

témata objevují v souvislosti s

problematikou vztahů mezi pohlavími, nahlíženými zcela nekonvenčním

způsobem.

je v Donosově podání vždy fatální. Vystupují jako bytosti disponující

Role žen

neobvyklými

vlastnostmi, které zásadním způsobem ovlivňují psychický život mužů. Ženy v tomto
kontextu reprezentují
část

určitý řád

mužské populace se s tímto

svobodě

ve

společnosti

řádem špatně

- ba dokonce jsou jeho udržovatelky - a

určitá

vyrovnává. Jejich přirozená touha po volnosti a

- myšlenkové i v chování - na tento problém naráží. Muži nejsou schopni dostát

tomu, co od nich ženy

očekávají.

José Donoso tento atribut žen v příbězích CHCH karikuje

jako schopnost montáže a demontáže
nedostatečností vyhovět

mužů

coby

věcí,

aby se tak vyrovnal se svojí

jejich požadavkům. Možná má na tomto

způsobu vidění

vztahu mezi

mužem a ženou podíl i velmi diskutovaná Donosova homosexuální orientace. Obojakost ve
vztahu mezi ženským a mužským
do

určité

míry mohla

vysvětlit

protějškem,

komplikovaný

která je v jeho próze velmi
přístup

94 Encuentro con José Donoso ln: ,,La palabra y el hombre
82.
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H.

často přítomná,

by

tohoto chilského spisovatele k ženám.

Revista de la Universidad Veracruzana, 1992, 81-

zničit, způsobená vědomím

Strach z žen, potažmo touha je
identity, se

může

vlastní

nevyhraněné

sexuální

promítat v prožitcích jeho mužských postav (Anselmo, Roberto, Humberto

Pefíaloza, Andrés atd.). Donoso v jednom z rozhovorů přiznává, že "ese deseo de destrucción
[de 10 femenino] creo que subsiste inconscientemente en todos los hombres, por 10 menos en
mí".95 Nabízí se úvaha, že ve spisovatelské obci neexistuje Donosův ženský protějšek, který
by se složitostí vztahů mezi pohlavími zabýval z pozice žen.

Svět Tří měšťáckých románků

reality, který

může

je originální především přítomností nevšedního aspektu

být pravdivý, anebo také

Neuvěřitelné "příhody",

které komponují

může

svět

být výsledkem bujné imaginace postav.
tvoří

Donosovy ireality,

základní kámen

k pochopení komplikovaného vzájemného vztahu postav. lrealita funguje jako mechanismus k
odhalení
části

přetvářky.

Je to nutná

součást

Donosova

světa,

která

doplňuje

to, co lze jenom z

pozorovat na povrchu. Jeto efektivní nástroj k rozpoznání a odhalení masky. V knize

Domněnky

o

dějinách

mého kmene Donoso k tomuto tématu

říká,

že "es necesario cierto

soplo para animar el cristal de la imaginación de modo que (. ..J las narraciones retengan
una parte de la mirada (. . .) que de paso a otra imagen (. ..J que se desintegre al tocar el
desorden lineal de la realidacf6 Takovým "vánkem" je právě irealita, která do příběhu,
potažmo do fungujícího
toho, co je

čtenářem

řádu,

vstoupí jakoby nic, dá události do pohybu a rozmetá hranice

vnímáno jako "nonnální". lrealita jako cizí a znepokojující faktor tedy

dává dynamiku Donosovým příběhům a odhaluje pravé motivy jednání jeho postav.
Donoso neustále
čtenářů

na

střídá

narativní styly i žánry. Cítí

potřebu

a svou prózou obsáhnout všechna témata, která pokládá za

čtenáři

největší

důležitá. Zároveň

okruh

jako by

vyžadoval, aby byl jeho "spoluautorem", aby sám svou imaginací a dalšími

významy, které ho v průběhu
Možná proto se v jeho

čtení

příbězích

zasadil ho tam, kde to pro
v bohatém

oslovit co

vnitřním životě

něj

napadnou, obohatil jeho dílo a dal mu tak novou dimenzi.

nic

nevysvětluje.

bude

Je na

nejpřínosnější.

čtenáři,

aby si

příběh

"domyslel" a

Neustálý sled iracionálních

jeho postav, neustálá meditace a

křehká

obrazů

hranice mezi dojmy a

vjemy přibližuje Donosa k surrealismu.

95 "Ta touha zničit (ženský prvek) myslím si, že nevědomě přetrvává ve všech mužích, alespoň ve mně ano".
Delgado, J. José Donoso y el personaje del escritor In: "Cuadernos Hispanoamericanos", 2006, N°667, s. 2334.
96"Je nutný jistý závan, aby se oživilo zrcadlo ímaginace, tak aby phběhy zachytily tu část pohledu, která by dala
prostor dalšímu obrazu a která by se rozpadla při dotyku s lineárním chaosem reality". Donoso, J. Conjeturas
sobre la memoria de mi tribu. Santiago de Chile: Alfaguara, 1996, s.173.
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Spisovatelé "boomu" a José Donoso jako jeden z jeho zakladatelů internacionalizovali
hispanoamerický román a získali tak pro sebe i své nástupce širokou
světě.

celém

Mezi

čtyřicátými

k nejlepším ve své

nekompromisním
důsledků

stabilitu

době.

jeho

dění

velmi

aktivně

k odhalení strnulých

pro lidskou svobodu jako tento autor. Donoso

měšťácké společnosti

protagonistů

a to

změnit

díla tzv.

podílel a jeho dílo se právem

společenských

prostřednictvím

prostřednictvím podezření,

struktur a jejich

svého díla narušil

že nic není takové, jakým se

v něco zcela jiného. Masky a převleky přispívají k destrukci

životů.

a jejich

stěžejní

Domnívám se, že žádný jiný spisovatel takovým nelítostným a

způsobem nepřispěl

zdá být, a že se vše může

obec na

a sedmdesátými lety XX. století vznikala

nového románu. José Donoso se na tomto
řadí

čtenářskou

To, co

marně

jeho hrdinové hledají, je ztracená identita.

J sou frustrovaní vlastním prázdným životem a zoufale se pokoušejí být autentickými. Mít
vlastní identitu a mít za ní
některé

z nich

zodpovědnosti

může

zodpovědnost

a tím ustát všechny tlaky

společnosti,

dobrovolně

znamenat nemožný úkol. Proto se Maurizio v GN

vzdává a utíká se, osvobozen od veškerých

nároků

ovšem pro
této

svého okolí, do

anonymního života. Velmi bolestivé odhalení identity zažívá dvojice hlavních postav
zAVNC. Nevíme, jak se dál bude jejich příběh vyvíjet, zda jejich poslední zkušenost
prostor pro nový,

autentičtější

zvolí. Zda jeho rezignace

otevře

život. Ani v CHCH nevíme, jakou cestu si nakonec Anselmo

před

osudem diktovaným druhým pohlavím nebyla jenom další

z jeho masek. Je na čtenáři, aby si vytvořil vlastní názor.
Na

závěr

bych

chtěla

uvést slova, která José Donoso

kterých se domnívám, že velmi

dobře

při

jedné

vystihují jeho vztah k literární

příležitosti řekl

tvorbě,

a o

a kde formuluje

to, co pro něj být spisovatelem znamená:

Para mí, la esencia de la creación artística es, digamos, la limitación del ser humano; es
decir, un escritor no puede ser un ser sin bordes, tiene que ser un ser definido, tiene que ser una
sensibilidad suya propia a través de la cual se refleja y se deforma la realidad. 97

Tak
v

čase

či

onak, José Donoso je autor, který

osobní krize,

může

mu odhalit, co o

karikuje nesmyslnost chování svých hrdinů,
člověka činí šťastným

sobě

čtenáře

"chytne za srdce",

může

jej oslovit

neví a jenom trochu tuší. Tím, že popisuje a

upozorňuje

na to, co je nakonec nejdůležitější, že

to, když mu jeho život dává smysl

prostřednictvím

opravdového

97 ,,Pro mě je podstatou umělecké tvořivosti, řekněme, omezení lidské bytosti; to znamená, spisovatel nemůže
být bytostí bez ohraničení, musí být bytostí jasně vymezenou, musí to být jeho vlastni citlivost, skrze kterou se
odráží a deformuje realita". Sosnowski, S. Encuentros. Diálogo con el escritor chileno José Donoso In: "Casas,
voces y lenguas de América Latina", 1993, núm. 1(abril), s. 7.
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setkání s druhými. Protože není

důležité,

jak

prožívá ...
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věci

navenek vypadají, ale jak je

člověk

IX.

Resumen

lrrealidad en las prosas breves de J osé Donoso
Tres novelitas burguesas

El propósito de nuestro trabajo ha sido demostrar como la existencia de una peculiar
irrealidad en algunas escogidas prosas breves del autor chileno puede poner en relieve la
complejidad de las relaciones humanas, y en caso de las Tres novelitas burguesas acentuar la
relación complicada entre una mujer y un hombre. Dichas relaciones son vistas en el
contexto de toda una sociedad que está estrechadamente vinculada con rígidas leyes de las
convivencias sociales. Donoso, por medio de sus personajes, nos quiso hacer ver como estas
normas pueden influir sobre vidas de unas personas elegidas de una determinada c1ase social.
José Donoso pertenece a los narradores hispanoamericanos delllamado "boom" que
nace en Chile a principios de los afíos sesenta. La producción narrativa de este autor es una
expresión de 10 que se suele llamar "la nueva narrativa hispanoamericana" y es a la vez una
formulación de su realidad natal. Lo que merece nuestra atención son sobre todo sus prosas
breves, escritas en la primera mitad de su actividad literaria, porque en ellas podemos notar
inicio de un fenómeno de una singular técnica narrativa que en nuestro trabajo obtiene el
nombre de irrealidad. La irreliadad representa el omnipresente juego de realidad y apariencia
que evoca la ambigiiedad de las historias narradas, postula la existencia de una realidad
diferente a la que se nos ofrece a primera vista, subraya la angustia de la opciones que cada
individuo tiene que tomar durante su vida y desemboca en la completa enajenación del ser
humano de la sociedad que 10 rodea.
La máscara es el motivo constante en la obra del escritor chileno. Los personajes de
Donoso hacen parte del concepto de ambigiiedad de sus historias. Representan la máscara o
el disfraz que acentúa la inautenticidad de las vidas que les "toca vivir". Ya en su primera
novela Córonación podemos observar un proceso de disfrazamiento de la abuela del
protagonista Andrés cuando ésta, al final de su vida, queda coronada de reina. Es, de este
modo, realizado su sueno de vestirse y sentirse como reina. La abuela muere colocada la
máscara. Máscara es 10 que oculta la identidad verdadera de cada personaje. En la novela
precedente a las Tres novelitas burguesas, en EZ Obsceno pájaro de Za noche, las viejas
sirvientas de las familias nobles encerradas en un edificio antiguo medio arruinado, se
divierten poniéndose los vestidos viejos de sus amas y las imitan. El protagonista Mudito no
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es otra cosa que una máscara de Humberto Penaloza. Es la expresión de sus angustias que,
cada vez más fuertes, al final destruyen su vida psíquica y 10 dejan anulado como persona.
En Tres novelitas burguesas la máscara es un instrumento imprescindible del cual se
sirven los personajes para ocultar su identidad verdadera. En la primera novelita Chatanooga
Choochoo es la protagonista Sylvia que se puede poner caras diferentes para ser cada vez una
persona diferente. Se trata de un simple borrar y reponer la cara. En Átomo verde número
cinco la pareja protagonista al final de la narración descubre que cada uno de ellos ha vivido
en una specie de alumbramiento sin conocerse de verdad uno a otro. No han si do capaces de
ver detrás de la máscara. Poco a poco quedan reducidos a una especie de animales movidos
por sus puros instinctos. La última novelita Gaspard de la nuit revela por medio del
protagonista Maurizio la mediocridad y la constante condición de máscara de la alta
burguesía que quiere aparentar algo que no es. Maurizio prefiere no ser nadie y perder su
identidad del hijo de una modelo de éxito antes de ser alguien en una sociedad con la que no
se puede identificar.
La irrealidad es el instrumento por medio del cualla máscara puede ser identificada y
derrotada. Es siempre un objeto artístico que provoca la inmersión de la irrealidad. En
Chatanooga Choochoo es la canción del mismo título, en Átomo verde número cinco es el
cuadro que pinta el protagonista y en Gaspard de la nuit es la obra de Maurice Ravel que
figura en el título. Un objeto artístico. Un artefacto que es capaz de dar la vuelta a la historia
narrada. Y no es una casualidad el hecho de que es un objeto que conduce a la revelación de
la verdad. La atención centrada en el objeto hace ver un mundo basado en las cosas. Hace
ver un mundo reificado. Las co sas tienen un significado poderoso. Poseer detenninada
cantidad de cosas significa poseer un estatus en la sociedad, la identidad anhelada por los
portagonistas. La repentina desaparición de objetos de valor para los personajes significa de
hecho también un peligro para su frágil identidad. Perder un objeto es perder una parte de sí
mismo.

Esta reificación del mundo donosiano es a la vez una critica contra la sociedad

burguesa que acumulando objetos cree construirse una vida auténtica.
La irrealidad funciona como un mecanismo que descubre el simulacro. Completa 10
que es posible ver en la "superficie". Es el factor que da la dinámica a la historia y que
descubre los verdaderos motivos de actuar de los personajes.

Lo que en nuestra opinión resulta muy interesente y hasta novedoso es el papel de la
mujer que en la obra del escritor chileno tiene un matiz antifeminista. La mujer es un ser que
dispone de unas caracteristicas insólitas que pueden alterar la vida psíquica del hombre. En
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este contexto, las mujeres representan cierto orden en la sociedad - 10 mantienen - y este
hecho, en los ojos del hombre, causa conf1ictos. El hombre no es capaz de dar a la mujer 10
que elladesea. Las propiedades irreales de las que gozan las protagonistas de Chatanooga
Choochoo están caricaturizadas y descritas como la capacidad de montar y desmontar a los
hombres. Puede ser, en este sentido, cierta formulación de miedo hacia las mujeres. No sería
por primera vez en la narrativa donosiana que la mujer aparece como un tipo de monstruo
con atributos irreales. Sus precedentes tiene por ejemplo en las novelas Coronación u El
Obsceno pájaro de la noche.
El concepto del espacio en las estudiadas obras de Donoso es generalmente visto
como un mundo cerrado con sus dados límites. Traspasar estos límites puede resultar fatal
para los personajes. De este modo se demuestra sobre todo en los cuentos, de los cuales más
evidentemente en La puerta cerrada. El concepto del espacio en Las tres novelitas burguesas
está vinculado con el fenómeno de la irrealidad. Hay un espacio real y hay también un
espacio donde suceden acontecimientos irreales. Las fronteras de los dos se funden. Esta
fusión de los dos espacios conduce de nuevo a la ambigiiedad de 10 narrado. La función de la
"puerta" entre 10 que es considerado real y 10 que no 10 es, desempefía la máscara. La
destrucción de la máscara puede "abrir" el espacio imaginario y entrever la verdad.
Los personajes donosianos luchan con la angustia de perder su identidad. Se colocan
máscaras para sentirse más protegidos. Prefieren asumir un papel, una cara que no le es
propia en la sociedad antes de dejarse ver las angustias que llevan dentro. Los protagonistas
se ven obligados vivir en una sociedad que no les permite satisfacer sus deseos de libertad.
Esta sociedad está hecha de unas clases rígidamente dispuestas que sólo dificilmente
admiten transpariencia entre sus capas sociales respectivas. Asumir la responsabilidad que
lleva consigo una identidad puede resultar imposible para algunos. Por este motivo Maurizio,
el protagonista de Gaspard de la nuit, prefiere quedarse afuera del mundo al que su madre
anhela que él pertenezca. La pareja protagonista de A.tomo verde número cinco al final de la
historia también queda afuera del mundo aparentemente civil de la gente de su clase,
despojada de sus máscaras, reducida a dos bestias odiándose mútuamente. El personaje
principal de Chatanooga Choochoo parece estar resignado ante el descubrimiento de una
nueva identidad de su mujer y en general ante la conducta superior del mundo femenino. Si

10 es o 10 solamente parece, el autor deja abierto. Cada una de las novelitas tiene un final que
puede interpretarse de distintas maneras. Depende de1 lector qué significado dará a sus
historias. El lector de este modo puede participar a la creación de la obra y a través de sus
interpretaciones personales enriquecer así la literatura de José Donoso.
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