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Abstrakt: 

V této práci se zaměřuji na samotné prostředí vybraných dílech tzv. macondského cyklu, 

do kterých Gabriel García Márquez zasazoval děj. Mým cílem je zmapovat způsob, jakým 

García Márquez popisuje prostředí, události a jednání postav. Z pohledu čtenáře 

porovnávám, nakolik jsou to popisy prostředí a obyvatel Jižní Ameriky a nakolik projev 

autorovy obrazotvornosti využívající magických prvků, alegorie a metafor.  Zdůrazňuji roli 

kulis a živých obrazů ve vybraných dílech, především ale v románu Sto roků samoty, a 

nakolik tím Gabriel García Márquez přispěl k nové narativní metodě. 

 

Abstract:  

In this work I focus on the environment of selected works from Macondo cycle, where 

Gabriel García Márquez locates the story. My objective is to map the way Gabriel García 

Márquez describes the environment, occurrances aned characters‘  actions. I try to 

compare,  from the point of veiew of a reader,  to what extent these are descriptions of 

environment and inhabitants of South America and to what extent this is an expression of 

the author‘ s imagination using magical elements, allegories and metaphors. I accent the 

part played by wings and tableaus in selected works, mainly in the novel One Hundred 

Years of Solitude, and to what extent Gabriel García Márquez contributed to new narrative 

method by this. 
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1. Úvod 

Titul mé bakalářské práce prozrazuje směr, kterým se bude ubírat. Mluví sám za 

sebe, a přesto je zahalen do oblaku rozpaků s jistým odstínem nejistoty. Přestože jsme se 

v našich životech velmi pravděpodobně setkali s výrazy imaginace a vizuální prostředí a 

pochopení jejich významů, situací a kontextů, při kterém je běžně používáme, je nám 

známo, působí příliš abstraktně, než aby se staly předmětem podrobného zkoumání v rámci 

literárních děl. Abstraktnost vybraného tématu mi ale nabízí jistou svobodu interpretace a 

přirozeně rozšířila hranice mého vnímání literatury a obrazů, jež jsme schopni vyvolat ze 

slov.  

Vrátila jsem se k dílům Gabriela Garcíi Márqueze a hledala výjevy, které jsem si 

pamatovala. Se zběsilostí času se bezprostřední prožitky z četby proměňují a čtenář si 

v paměti uchovává jen zlomek tohoto prožitku. Mými nejsilnějšími prožitky z četby řady 

Márquezových děl byly magické výjevy i úplně banální popisy prostředí, nebo nálady, 

které mi zůstaly v paměti. Při opakovaném čtení jsem se začala obávat, jestli jsem si po 

celou dobu prostředí Maconda, přístavního městečka v Kronice ohlášené smrti, nebo patia 

Fermíny Daza v Lásce za časů cholery, vytvářela, nebo přinejmenším domýšlela sama 

stejně, jako si vlastní fantazií kreslím obličeje literárních postav, než jsem pochopila, že 

klíčem není jen má vlastní schopnost imaginace, ale García Márquezovo uchopení 

hispanoamerického magického myšlení. Pomocí iluze magického světa nás autor provokuje 

k uvolnění imaginace a vytváření vlastních obrazů v mysli. Mezi čtenáři pak vznikají různá 

díla od stejného spisovatele.  

V následujících kapitolách krystalizuje výsledek mého zkoumání, jehož cílem je 

seznámit čtenáře s dílem Gabriela Garcíi Márqueze v úzké souvislosti s jeho životem a 

prostředím karibské oblasti. Prostředí, které se neodmyslitelně promítlo do nemalého počtu 

jeho děl, zkoumám jako koncept složený z mnoha vizuálních obrazů a nálad, které 

vzbuzuje. Schopností obrazotvornosti i mimo čistě vizuální stránku děl přibližuji 

vypravěčské nadání Gabriela Garcíi Márqueze, které významně přispělo nové narativní 

metodě v úrodné krajině hispanoamerických literátů a v obecnější souvislosti osvětluji spor 

racionálního a magického myšlení, který autorovy imaginativní prvky vyvolávají. 
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2. Osobnost a dílo Gabriela Garcíi Márqueze 

O velikosti jména Garcíi Márqueze není pochyb – jeho literární stopy vedou do 

lavic středních a vysokých škol po celém světě, těžko si lze představit knihovnu, v jejíchž 

policích by se mezi vyskládanými romány a povídkami neleskl alespoň na jednom z hřbetů 

některý z jeho nadčasových titulů a jen málokterý tisk si nechal ujít příležitost vzdát García 

Márquezovi hold, nebo alespoň připomenout průřez životem a dílem po jeho smrti v roce 

2014.  

 Ve světě proslul především svým románem Sto roků samoty (Cien aňos de soledad) 

z roku 1967, ale Kolumbií znělo jeho jméno už od roku 1947, kdy publikoval svou první 

povídku ‚Třetí rezignace‘ (La tercera resignación) v nejstarším kolumbijském deníku El 

Espectador, do kterého přispíval články i filmovými kritikami několik dalších let. Ve svém 

článku La ciudad y el mundo předpověděl téhož roku novinář a spisovatel, kolega Garcíi 

Márqueze, Eduardo Zalamea Borda úspěšný start spisovatelovy dráhy:  

(…) Jeho projev je nový a unáší nás do neprozkoumaných krajin podvědomí, ale 

bez nutnosti obracet se k nahodilému. V rámci imaginace se může stát vše. Ale 

umět ukázat s přirozeností, s jednoduchostí a bez přehnaných emocionálních 

projevů perlu, co se mu podařilo vytrhnout, to není věc, která by se podařila všem 

dvacetiletým chlapcům, kteří začali svůj vztah se slovy. S Gabrielem Garcíou 

Márquezem se narodil nový a významný spisovatel.1 

                                                 
1 ZALAMEA BORDA, Eduardo (Ulises), přeloženo z originálního článku „La Ciudad y el mundo“, 

El Espectador, 28. října 1947: “(…) Su discurso es nuevo y nos lleva a regiones inexploradas 

de la subconsciencia pero sin necesidad de recurrir a lo arbitrario. Dentro de la imaginación 

puede pasar todo. Pero saber mostrar con naturalidad, con sencillez y sin aspavientos la 

perla que logra arrancársele, no es cosa que puedan hacer todos los muchachos de veinte 

aňos que inician sus relaciones con letras. Con Gabriel García Márquez nace un nuevo y 

notable escritor.“ 
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 Mezi lety 1947 až 1952 vydal na patnáct povídek a v roce 1955 se dočkal vydání 

svého prvního románu La hojarasca, který byl do češtiny přeložen poněkud neštastně jako 

Všechna špína světa, též je ale uváděn pod názvem Spadané listí. Sérii dalších článků, 

povídek a románů rozšiřoval v následujících dekádách o další tituly, v roce 1982 byl 

oceněn Nobelovou cenou za literaturu „za své romány a krátké povídky, kde se neskutečné 

snoubí s reálným v bohatě komponovaném světě imaginace, který odráží život a konflikty 

kontinentu“ 2  a v osmdesátých letech se dočkal i druhé vlny úspěchu se čtenářsky 

oblíbenými díly Kronika ohlášené smrti (Crónica de una muerte anunciada), nebo Láska 

za časů cholery (El amor en los tiempos de cólera), které se vedle několika dalších děl 

Garcíi Márqueze dočkaly i filmových zpracování, a uzavřel ji až v roce 2004 románem Na 

paměť mým smutným courám (Memoria de mis putas tristes).  

 

Není mým cílem v této úvodní kapitole opsat seznam děl Gabriela Garcíi 

Márqueze, ale už ze jmenovaných titulů poukázat na spisovatelův tématický rozsah. Ať už 

popisuje návrat v čase ve vzpomínkách během celou vesnicí odsuzovaného pohřbu, 

dlouhou a nesnadnou cestu jedné lásky nebo výpověď svědků jednoho zločinu ze cti. 

V každém z výše jmenovaných titulů jsou navždy uvězněny postavy, jejich prostředí, 

okolnosti. V žádném ze jmenovaných děl se neobtáčí dějová linka kolem jediné postavy – 

hlavního hrdiny. Roli hlavní postavy má často prostředí těchto románů, ve kterém se utváří 

děj.  Samotné postavy románů jsou v dílech závislé na další postavě, postavách, nebo jako 

v případě Kroniky ohlášené smrti i na celém městě.  

García Márquez vytváří mezi těmito postavami dialog, propojuje jejich osudy a 

záměrně některé postavy, nebo jejich rysy v dílech opakuje a doplňuje, aby tak vytvořil 

komplexní mozaiku. Konturou této mozaiky je vizuální prostředí obklopující děj, prostředí 

vycházející z reality karibské oblasti severní Kolumbie, jehož rysy se opakují a prolínají 

mezi jednotlivými díly.  

                                                 
2 “The Nobel Prize in Literature”. 1982. Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 16. července 

2016.  

Přeloženo z: "for his novels and short stories, in which the fantastic and the realistic are combined 

in a richly composed world of imagination, reflecting a continent's life and conflict.”  

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/> 
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Z mé perspektivy jsou těmi nejzajímavějšími díla tzv. macondského cyklu, tedy 

mozaika děl, jež spojuje kontura Maconda. Jejich tematická hutnost, bohatství konceptů a 

postav svádí k podrobnějšímu zkoumání. Vedle mnoha konceptů hodných analýzy je to 

právě ona vizuální stránka Márquezových románů, kterou vnímám jako výrazný prvek 

autorova stylu.  
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3. Magický realismus versus ‚zázračné reálno‘ 

Termín magický realismus se dostal do povědomí širší společnosti s boomem nové 

hispanoamerické narativní prózy a především díky dílu Gabriela Garcíi Márqueze. Přesto 

není dodnes přesně jasné, zdali má označovat literární směr, styl, techniku psaní, nebo 

literární žánr. Ke zmatku, který s sebou tento termín nese, přispěl na první pohled podobný 

termín ‚zázračné reálno‘. Obě spojení se proto při popisu konkrétních literárních děl 

snadno zaměňují a už v době, kdy spatřila světlo hispanoamerického literárního světa, 

vyvolávala rozruch – ať už ze strany kritiků, nebo samotných autorů označených jedním 

nebo druhým termínem (nebo scestně oběma).  

Termín magický realismus, který se zrodil na starém kontinentě a původně měl 

definovat německé malířství z období postexpresionismu se nakonec spojuje především 

s hispanoamerickou literaturou. Naopak ‚zázračné reálno’ definované Carpentierem 

v předmluvě k jeho románu Království z tohoto světa (El reino de este mundo)3 z roku 1949 

mělo od první chvíle označovat konkrétní tendence v hispanoamerické literatuře. Přestože 

Carpentier díky svému pobytu v Paříži pobýval v kruzích francouzských surrealistů, vůči 

evropskému ‚zázračnu‘, oblíbenému motivu surrealistů, se vymezoval a naopak hledal 

autentické zázračno jihoamerické, které, jak sám uvádí, našel na území Haiti:  

Poté, co jsem pocítil autentické kouzlo krajů Haiti, poté, co jsem nalezl magická 

znamení na červených cestách Střední mesety, pocítil jsem, jak jsem unášen stále 

blíže k zázračné skutečnosti.4 

                                                 
3  CARPENTIER, Alejo. ‚Prólogo’ In: El reino de este mundo. México, Fondo de Cultura 

Económica 1949 

4 CARPENTIER, Alejo. ‚Prólogo‘ In: El reino de este mundo. La Habana, Bolsilibros Unión, 1964, 

s. 9-10. Z původního textu přeloženo v Lukavská, Eva. ‘Zázračné reálno’ a magický realismus: 

Alejo Carpentier versus Gabriel García Márquez, Host, Brno, 2003: “Después de sentir el nada 

mentido sortilegio de las tierras de Haití, de haber hallado advertencias mágicas en los caminos 

rojos de la Meseta Central, de haber oído los tambores del Petro y del Rada, me vi llevado a acercar 
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Slovní spojení zázračná skutečnost nechápu jako oxymorón, ale jako dva 

samostatně fungující výrazy, které se navzájem doplňují, případně jako nadřazený výraz 

skutečnost, který rozvíjí přídavné jméno zázračná. Objektivní skutečnost neexistuje. 

Každou skutečnost ovlivňuje naše subjektivní vnímání a vidění této skutečnosti a tato 

subjektivní skutečnost může být právě tak racionální a uvěřitelná, jako nelogická a 

neuvěřitelná – zázračná. V tomto bodě – v subjektivním pohlížení na svět a mém vlastním 

úhlu pohledu – vidím propojení obou termínů, které se střetávají ve věčném konfliktu. Oba 

termíny popisují skutečnost, nebo určují postoj ke skutečnosti, kterou ukazují z nové 

objektivní perspektivy.  Perspektivy, která je subjektivní pro samotného autora, vypravěče, 

nebo postavu v díle, objektivní však pro všechny čtenáře tohoto díla.  

 Poprvé v hispanoamerickém literárním světě uvedl termín magický realismus 

Arturo Uslar Pietri ve své sbírce esejů Písemnictví a osobnosti Venezuely (Letras y 

hombres de Venezuela5) jako nálepku označující jistý typ hispanoamerické narativní prózy: 

To, co začalo příznačným způsobem a soustavně převládat v povídce, bylo pojetí 

člověka chápaného jako tajemství uprostřed realistické skutečnosti. (…) pro 

nedostatek jiného názvu by se to mohlo nazvat magický realismus.6 

Od magického realismu, poprvé definovaného německým kritikem Franzem Rohem 

v Postexpresionismus. Magický realismus. Problémy nejnovějšího evropského malířství 

(Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten europäischen 

                                                                                                                                                    
la maravillosa realidad vivida a la acotante pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó 

ciertas literaturas europeas de estos últimos treinta años.” 

5 USLAR PIETRI, Arturo. Letras y hombres de Venezuela. Caracas-Madrid, Ediciones Edime, 

1958 

6  Ibíd., s. 287. Přeloženo v Lukavská, Eva. ‘Zázračné reálno’ a magický realismus: Alejo 

Carpentier versus Gabriel García Márquez, Host, Brno, 2003, s. 13: “Lo que vino a predominar en 

el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como 

misterio en medio de datos realistas. Una adivinación poética o una negación poética de la realidad. 

Lo que a falta de otra palabra podrá llamarse un realismo mágico.” 
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Malerei 7 ), přes realismus mystický/magický, definovaný Massimem Bontempellim 

v prvním čísle časopisu 900 jako reakci na futurismus, po první teoretické stopy literárního 

magického realismu v esejích Artura Uslara Pietra uplynulo 23 let. Několik dalších let se 

termín rozptyloval po jihoamerickém kontinentě a konfrontoval s mladším, zato původně 

literárním termínem ‚zázračné reálno‘. V roce 1955 publikoval Ángel Flores v časopise 

Hispania studii ‚Magický realismus ve španělské americké výpravné próze‘ (‚Magical 

Realism in Spanish American Fiction‘ 8 ), ve které jako první dílo hispanoamerického 

magického realismu uvádí Obecné dějiny hanebnosti (Historia universal de la infamia) 

argentinského spisovatele Jorgeho Luise Borgese.  

Předmětem literárněteoretických sporů vedle dichotomie magického realismu a 

‚zázračného reálna‘ je tedy samotné uchopení často velmi odlišného chápání 

hispanoamerického magického realismu. Podle Ángela Florese hispanoamerická 

magickorealistická próza podléhá vlivu evropské literatury a je jen regionální variantou 

západoevropského umění (jako příklad se nejčastěji uvádí silný vliv díla Franze Kafky na 

hispanoamerické autory). Magický realismus chápe Flores jako ‚amalgám skutečnosti a 

fantazie‘.9  Proti tomuto hledisku se staví Luis Leal, který definuje magický realismus jako 

‚postoj ke skutečnosti‘, jak rozvíjí Eva Lukavská: 

(...) a to takový, který vede spisovatele k hlubšímu poznání světa a dovoluje mu 

uchopit tajemství, které v sobě skutečnost skrývá. Dále vymezuje Leal magický 

realismus negativně: není možné ho ztotožňovat ani s fantastickou, ani 

s psychologickou prózou, ani se surrealismem, magický realismus nedeformuje 

                                                 
7 ROH, Franz. Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. (Probleme der neuesten europäischen 

Malerei). Klinkhardt u. Bierman, Leipzig, 1925 

8 FLORES, Ángel. ‚Magical Realism in Spanish American Fiction‘ In Hispania. New York, č. 38, 

1955, s. 187-192 

9 LUKAVSKÁ, Eva. ‘Zázračné reálno’ a magický realismus: Alejo Carpentier versus Gabriel 

García Márquez, Host, Brno, 2003, s. 14 
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skutečnost, ani nevytváří imaginární světy, jako to dělá science-fiction, magický 

realismus není hnutí, jako byl třeba modernismus.10 

Roberto González Echevarría vymezil tři období ve dvacátém století, kdy se objevil 

magický realismus: nejprve v období evropské avantgardy, další ve čtyřicátých letech, kdy 

Alejo Carpentier definuje své ‚zázračné reálno‘ a samozřejmě v šedesátých letech s tzv. 

‚boomem‘ hispanoamerické narativní prózy. Přitom ale smazává rozdíly mezi oběma 

termíny.  

Nadále zůstává nevyřešený rozpor mezi magickým realismem a ‚zázračným 

reálnem‘ i mezi interprety magického realismu a jeho autory. 

 Termín používaný „všude tam, kde hispanoamerická literatura vybočila z tradičního 

realistického zobrazení skutečnosti“ 11 se stal nadužívaným a populárním, aniž by byla 

vyřešena jeho myšlenková osnova. Pod magický realismus bývají řazeni nejčastěji i autoři 

rozdílného stylu a národnosti jako například: Miguel Ángel Asturias (1899-1974) z 

Guatemaly, Jorge Luis Borges (1899-1986) z Argentiny, Alejo Carpentier (1904-1980) z 

Kuby, Juan Rulfo (1918-1986) z Mexika, Gabriel García Márquez (1928-2014) z 

Kolumbie, Carlos Fuentes (1928) z Mexika (ale narozen v Panamě), Mario Vargas Llosa 

(1936) z Peru, nebo Isabel Allende (1942) z Chile (ale narozena v Peru). Přesto právě tento 

útěk z ‚realistického zobrazení skutečnosti‘ je jednotným prvkem všech 

magickorealistických autorů. Jimi zobrazovaná skutečnost se pak prolíná s iluzivními 

prvky, jako jsou sny nebo halucinace, s mýty a vlivy folklóru, historickými událostmi, 

narušuje nebo úplně vynechává čas, případně opakuje či prolíná více dějových rovin.  

 Právě díky svému zobrazení skutečnosti, pojetím času, prolínáním reality a snů s 

prvky mýtů bývá za první magickorealistický román označován Pan prezident (El señor 

Presidente) Miguela Ángela Asturiase z roku 1945 (dokončen už v roce 1933), nebo 

                                                 
10 Ibíd., s. 14 

11 LUKAVSKÁ, Eva. ‘Zázračné reálno’ a magický realismus: Alejo Carpentier versus Gabriel 

García Márquez, Host, Brno, 2003, s. 10 
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minimálně řazen mezi romány ‘nové narativní prózy’. Sám Asturias se s označením jeho 

realismu jako magického ztotožňuje: 

Můj realismus je magický, protože odhaluje něco ze snu tak, jak to chápou 

surrealisté. Stejně tak, jak to chápou Máyové ve svých sakrálních textech. Když 

jsem je přečetl, všiml jsem si, že existuje očividná realita, na kterou se naroubuje 

realita další, tvořená imaginací, a která se obalí tolika detaily až se stane právě tak 

‘skutečnou’ jako ta další. Celé mé dílo se rozkládá mezi těmito dvěma realitami.12 

 Pro každého ze jmenovaných spisovatelů a pro každého čtenáře jejich děl může být 

klíčovým jiný ‘zázračný’, ‘neskutečný’, nebo ‘magickorealistický’ prvek. To, co 

evropskému čtenáři může připadat jen těžko uvěřitelné, může být přitom docela běžnou 

součástí hispanoamerické reality. Gabriel García Márquez tuto hispanoamerickou 

skutečnost ukazuje na jednoduchém příkladu, když srovnává mentální obraz, který 

vyvolává řeka u Evropanů a u Jihoameričanů, přičemž jako problém vidí sloučení těchto 

obrazů v jednom slově: 

Závažný problém, který naše opovážlivá realita vytýká literatuře, je nedostatek 

slov. Když mluvíme o řece, to nejzazší, co si dokáže evropský čtenář představit, je 

něco tak velkého jako Dunaj, který má 2 790 km. Je náročné, aby si bez popisu 

představil 5 500 km dlouhou Amazonku.13  

                                                 
12  ASTURIAS, Miguel Ángel. Hombres de maíz. Kritické vydání Geralda Martina, Španělsko, 

1992.  Citováno Claudem Couffonem v článku ‘MAA y el realismo mágico’, v časopise Alcor, , 

XXIII-XXIV, vydání březen – červen, Asunción, Paraguay, 1963., poznámka č. 3 od Gerald 

Martina, s. 283: “Mi realismo es mágico porque él revela un poco de sueño, tal como lo conciben 

los surrealistas. Tal como lo conciben también los mayas en sus textos sagrados. Leyendo estos 

últimos, yo me he dado cuenta [de] que existe una realidad palpable sobre la cual se injerta otra 

realidad, creada por la imaginación, y que se envuelve de tantos detalles que llega a ser tan ‘real’ 

como la otra. Toda mi obra se desenvuelve entre estas dos realidades.” 

13 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe. 

Voces. Arte y literatura. San Francisco – California, březen1998: “Un problema muy serio que 

nuestra realidad desmesurada plantea a la literatura, es el de la insuficiencia de palabras. Cuando 
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Jako další příklady uvádí bouři, nebo déšť. Ve Sto rocích samoty pak skutečnost dlouhého 

a vydatného deště dovádí do námi těžko uvěřitelného extrému deště, „který trval čtyři roky, 

jedenáct měsíců a dva dny.“14 Tyto prvky tvoří základ autorovy imaginace vycházející z 

hispanoamerické reality, kterou popisuje velmi inovativním a přesvědčivým způsobem. 

Svůj článek Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe uzavírá García 

Márquez jednoduchým návodem:  

Zkrátka, my spisovatelé Latinské Ameriky a karibské oblasti musíme s rukou na 

srdci uznat, že skutečnost je lepším spisovatelem než my. Naším osudem a zároveň 

slávou je snažit se ji, pokorně a nejlépe jak to jde, napodobovat.15 

 Věřím, že základ nezměrného úspěchu je v García Márquezově uchopení 

hispanoamerické reality v kombinaci s výjimečným vypravěčským nadáním, které prokázal 

už v románové prvotině Všechna špína světa a které po dvacet let zdokonaloval, než vydal 

Sto roků samoty. V následujících kapitolách se zaměřím právě na autorovo uchopení 

reality, na imaginativní a vizuální rozměr krátkých vložených epizod, výjevů, nebo obrazů, 

díky kterému je Gabriel García Márquez celosvětově označován za hlavního představitele 

magického realismu. 

 

                                                                                                                                                    
nosotros hablamos de un río, lo más lejos que puede llegar un lector europeo es a imaginarse algo 

tan grande como el Danubio, que tiene 2,790 Km. Es difícil que se imagine si no se le describe, la 

realidad del Amazonas, que tiene 5,500 Km. de longitud.”13 

14 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 300 

15 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe. 

Voces. Arte y literatura. San Francisco – California, březen1998. Překlad z Fantázia a umelecká 

tvorba v Latinskej Amerike a Karibskej oblasti v Druhý břeh západu. Iberoamerika jako soužití 

kultur. Praha, Mladá fronta, 2004, s. 286: „En síntesis, los escritores de América Latina y el Caribe 

tenemos que reconocer, con la mano en el corazón, que la realidad es mejor escritor que nosotros. 

Nuestro destino, y tal vez nuestra gloria, es tratar de imitarla con humildad, y lo mejor que nos sea 

posible.” 
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4. Imaginace 

Výraz imaginace vychází z latinského imago, obraz, či imaginatio, představa, 

v současném českém jazyce je však překládán a nejčastěji používán pomocí synonym 

obrazotvornost nebo představivost. Z etymologického a čistě logického hlediska je 

španělské podstatné jméno imaginación šťastnější, protože v sobě uchovává kořen slova 

imagen, tedy obraz, stejně jako český překlad obrazotvornost. Hartlův Psychologický 

slovník 16  definuje imaginaci zjednodušeně jako „vizuální představy tvořící součást 

fantazie”, přitom pod pojmem představa rozumíme ‘fixovaný obraz zapamatovaného 

vjemu’, zatímco fantazie představuje ‘nové výtvory, zpravidla neskutečné’. Tato definice 

dovoluje zaštítit představivost i fantazii pod komplexnějším výrazem imaginace, je však 

poněkud přiškrcena a příliš neúplná na to, abych s ní v rámci této práce mohla pracovat. 

Z širšího hlediska je smířlivější pojem Einbildungskraft Christiana Wolffa z 18. století, 

který definoval naprosto jednoznačně jako „obecnou schopnost vytvářet v duchu 

obrazy.“17  Slovník filosofických pojmů definuje imaginaci jako „schopnost vytvářet nové 

OBRAZY (obrazotvornost, obrazivost, obraznost, mimetická mohutnost), myšlenky, 

představy (v tvůrčí představivosti); i. Je těsně spjata s INTUITIVNÍ schopností a 

INSPIRACÍ, s probuzeným DUCHOVNÍM SRDCEM, TUBYTÍM.“ 18 

S imaginací si tedy na základě vlastních zkušeností či několika rozdílných 

interpretací spojujeme představy, představivost, obrazivost, obrazotvornost a fantazii. Ve 

vývoji chápání výrazu imaginace se setkáváme s vymezováním vůči fantazii (podle C. G. 

Junga je třeba imaginatio chápat v protikladu k fantazii, uvádí: „Imaginatio je aktivní 

vyvolávání (vnitřních) obrazů ve shodě s přírodou; svébytný výkon myšlení nebo 

                                                 
16 HARTL, P.; HARTLOVA, H. Velký psychologický slovník. Portál. Praha, 2010 

17  In Viewegh, 1978 

18 OLŠOVSKÝ, Jiří, Slovník filozofických pojmů současnosti - 3, rozšířené a aktualizované vydání. 

Grada Publishing a. s., Praha, 2011, 96 
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představování, který není bez rozmyslu a bezpodstatně vyfantazírován do prázdna“ 19), 

nebo i rozšířením hranic významu imaginace o další výrazy. Do širšího pojetí ve své 

monografii o imaginaci řadí Kebza 20   například výrazy kreativita, intuice, invence, 

inspirace, iluminace a snění, včetně tzv. denního snění.  

Mám však za to, že z obecných definic, ať už z významových slovníků, či ze 

stěžejních děl psychologie, jsme schopni pochopit jen zlomek tak abstraktního výrazu a 

zcela přirozeně záleží, v jakém kontextu výraz imaginace používáme. S ohledem na 

zaměření mé práce není snad pochyb o samozřejmém spojení imaginace s díly Gabriela 

Garcíi Márqueze v nejširším možném chápání tohoto výrazu, ovšem mám-li se držet 

konkrétního synonyma, bude to vždy obrazotvornost – tedy schopnost vytvářet si v mysli 

obrazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 JUNG: Výbor z díla V., Snové symboly individuačního procesu. 1999, s. 205 

20 KEBZA, V., Imaginativní aktivity, Praha, 1989 
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5. Vizuální svět, imaginace a prostředí Jižní Ameriky 

v díle Gabriela Garcíi Márqueze 

 

5.1 Vizuální obraz 

 

Svět, který se čtenáři rozprostírá na stránkách libovolné povídky či románu 

Gabriela Garcíi Márqueze je světem obrazů a výjevů, které v rámci popisované 

skutečnosti nabývají své podoby. Utváří se propojením obrazotvornosti autora a 

čtenáře. Během četby vzniká mezi oběma spolupráce, aniž by si to nutně uvědomovali, 

a jejím výsledkem je prožitek v rovině čtenářské, který se rozvíjí v rovině smyslové a 

emocionální. Řadu velkých děl mnoha autorů několika kultur spojuje tento prvek. Pro 

Gastona Bachelarda je to dílo, nebo jeho část, které je současně  „skutečností virtuálního 

a virtualitou skutečného“ 21. Představujeme si, vidíme, prožíváme a pociťujeme totéž 

jako postavy těchto děl. V okamžiku četby se přemisťujeme v čase a prostoru a stáváme 

se součástí těchto děl.  Plavíme se rozbouřenými vodami na velrybářské lodi Pecquod, 

jsme spolucestujícími Anny Kareninové ve vlaku na cestě do Petrohradu, poznáváme 

Svět Swannowých, dospíváme s Fanny Priceovou v Mansfieldském panství, 

doprovázíme Dona Quijota na jeho dobrodružných cestách za vlastními iluzemi. 

Svět výjevů vytvořených Gabrielem Garcíou Márquezem je především světem 

vizuálním. Skládá se z mnoha střípků tvořících monumentální barevnou mozaiku 

vyprávěných příběhů, skutečných i smyšlených epizod, autorových vzpomínek. 

Pozadím tohoto světa jsou kulisy, které dynamicky prostupují díly Garcíi Márqueze. 

Vizuální obraz je pak pro autora výchozím bodem díla: 

- Jaký je podle tebe výchozí bod knihy? 

                                                 
21 BACHELARD, Gaston. Poetika snění 1, Praha, Malvern, 2010. s. 230  
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- Jeden vizuální obraz. U ostatních spisovatelů, myslím, se kniha rodí z 

nápadu, z jednoho konceptu. Já vždy vycházím z jednoho obrazu. ‘Úterní 

siesta’, kterou považuji za mou nejlepší povídku, se zrodila z vyobrazení 

jedné ženy a holčičky v černém a s černým deštníkem, procházejících ve 

žhavém slunci v jedné pusté vesnici. Ve Všechna špína světa je to stařec, 

který vede svého vnuka na pohřeb. Výchozím bodem v Plukovníkovi nemá 

kdo psát je to obraz muže čekajícího na loďku na trhu v Baranquille.22 

 Podobně jako se na pozadí děl Garcíi Márqueze opakují kulisy, často kopírující 

prostředí severní Kolumbie a karibského pobřeží (Cartagena de las Indias, Riohacha, 

Barranquilla), tak se v dílech často opakují i výjevy scén – vizuální obrazy. Jako příklad 

jednoho takového obrazu uvádí García Márquez scénu z povídky ‚Úterní siesta‘ (La siesta 

de martes), ve kterém žena s dcerou, obě v černém a před žhavým sluncem chráněné 

černým deštníkem, prochází vesnicí vylidněnou poledním odpočinkem. Tento obraz má 

reálný základ v Márquezově vzpomínce, která, jak sám uvádí, ho „pronásledovala řadu let 

jako stejnostejný sen, který všichni viděli na ulici“23 a které se dokázal zbavit jedině tím, že 

ji zpracoval v povídce. Ve skutečnosti žena s dcerou procházely vesnicí, aby položily kytici 

na hrob synovi a bratrovi, kterého přes dveře svého domu zastřelila María Consuegra, když 

se jí snažil vloupat do domu. 

Podobné vizuální obrazy slouží čtenáři jako záchytné body – ilustrují konkrétní 

epizody i celé dílo. Často jsou to právě vizuální prvky, které si čtenář uchovává v paměti. 

                                                 
22 APULEYO MENDOZA, Plinio. El olor de la guayaba: Conversaciones noc Gabriel García 

Márquez, Editorial Norma, Bogotá, 1998, s. 38.:  

“¿Cuál es, en tu caso, el punto de partida de un libro?“ 

„Una imagen visual. En otros escritores, creo, un libro nace de una idea, de un concepto. 

Yo siempre parto de una imagen. ‚La siesta del martes‘, que considero mi mejor cuento, 

surgió de la visón de una mujer y de una niňa vestidas de negro y con paraguas negro, 

caminando bajo un sol ardiente en un pueblo desierto. La hojarasca es un viejo que lleva a 

su nieto a un entierro. El punto de partita de El coronel no tiene quien le escriba es la 

imagen de un hombre esperando una lancha en el mercado de Barranquilla.“ 

23 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Žít, abych mohl vyprávět. Odeon, Praha, 2002, s. 25 
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Především čtenář, pro kterého jsou něčím ‚nadpřirozeným‘ nebo ‚magickým‘, protože na 

takového čtenáře působí nejsilněji. Jako reakci na poznámku Plinia Apuleya Mendozy 

v jeho rozhovorech s García Márquezem, že „evropští čtenáři mají ve zvyku přisuzovat 

magii věcem, které vypráví (García Márquez), ale nevidí realitu, která je vzbuzuje“, 

odpovídá autor jednoduše: 

Samozřejmě, protože jejich racionalismus jim brání vidět realitu, která nekončí 

cenou rajčat nebo vajec. Každodenní život v Latinské Americe nám dokazuje, že 

realita je plná neobyčejných věcí. (...) Stačí otevřít noviny, abychom věděli, že 

neobyčejné věci se mezi námi dějí každý den. Znám lidi z prosté vesnice, kteří 

přečetli Sto roků samoty s velkou chutí a pečlivostí, ale bez jakéhokoliv údivu, 

protože nakonec jim nevyprávím nic, co by se nepodobalo jejich životům. 24 

Přitom magie, kterou dílům mnoha hispanoamerických děl připisuje evropský 

čtenář, má hluboké kořeny v každé civilizaci, nezávisle na své zeměpisné poloze. 

Jihoamerický kontinent si ale dokázal uchovat magické myšlení, které na Starém 

kontinentě potlačilo myšlení racionální. 

 

5.2 Magické myšlení 

S rozvojem vědy například v oblastech astronomie, fyziky, chemie, s přelomovými 

objevy v oblastech psychologie a psychiatrie na přelomu 19. a 20. století (psychoanalýza 

                                                 
24 APULEYO MENDOZA, Plinio. El olor de la guayaba: Conversaciones noc Gabriel García 

Márquez, Editorial Norma, Bogotá, 1998, s. 50-51: “(...)Tengo la impresión de que tus lectores 

europeos suelen advertir la magia de las cosas que tú cuentas, pero no ven la realidad que las 

inspira…“ „Seguramente porque su racionalismo les impide ver que la realidad no termina en el 

precio de los tomates o de los huevos. La vida cotidiana en América Latina nos demuestra que la 

realidad está llena de cosas extraordinarias. (…) Basta abrir los periódicos para saber que entre 

nosotros cosas extraordinarias ocurren todos los días. Conozco gente del pueblo raso que ha 

leído Cien años de soledad con mucho gusto y con mucho cuidado, pero sin sorpresa alguna, pues 

al fin y al cabo no les cuento nada que no se parezca a la vida que ellos viven.” 
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Sigmunda Freuda, analytická psychologie Carla Gustava Junga, individuální psychologie 

Alfreda Adlera) a s objevy v oblasti biologie (Darwinovy evoluční teorie, které publikoval 

v roce 1859 ve své knize O původu druhů25) se v Evropě zásadně měnilo lidské poznání, do 

té doby formované jen náboženským dogmatem, a uvolnilo zkostnatělé pohlížení na svět a 

na minulost lidstva. Lidstvo postupně objevovalo svou minulost. Dnešní myšlení už chápe 

kauzalitu – díky vývoji vědomí jsme začali rozumět příčinám a následkům událostí a jevů. 

Oproti našim předkům, kteří byli svázaní magickým myšlením, jímž si vysvětlovali vše, co 

se kolem nich dělo a kteří uvízli v magickém světě jevů, kterým nerozuměli (přírodní 

úkazy, katastrofy, nemoci, náhlá úmrtí nebo uzdravení aj.), se racionální člověk od 

magického světa osvobodil. 

Navzdory vývoji lidského vědomí obohaceného o tisíciletou zkušenost a poznání 

vědy nám však schopnost magického myšlení zůstala zachována v plném rozsahu, změnila 

se pouze její formální podoba. Stále podléháme iluzi jiných světů na filmových plátnech, 

na stránkách literárních děl, u inscenovaných divadelních her, při poslechu hudby a ve 

výtvarném umění. Suplujeme si magické světy v dnešním světě racionálním a mezi oběma 

hledáme rovnováhu. A tuto rovnováhu nacházíme právě ve výtvarném umění nebo 

v literatuře, kde se postupně uvolňovala imaginace.  

Magické myšlení, a priori mimo veškeré racionální chápání, je v Jižní Americe stále 

přítomno jako dědictví předkolumbovských kultur. Magickorealistický autor toto dědictví 

resuscituje a své dílo staví na schopnosti magického myšlení, ve kterém je nám umožněno 

žít v paralelních světech – reálném a magickém. Podstatou výtvarného umění i literárního 

nadání je schopnost iluze, iluze jako nástroje magického myšlení.  Podle Arthura Koestlera 

nám schopnost iluze pomáhá přepínat mezi oběma světy a je pomyslnou branou mezi 

reálným a magickým myšlením: 

Iluze je simultánní přítomností a interakcí dvou světů ve vědomí, reálného a 

imaginárního. Přenáší diváka z běžné reality do světa, ve kterém je prosazování 

                                                 
25 Celý název O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o 

život, v  originálním znění On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Londýn, John Murray, 1859 



 

22 

 

vlastních přání potlačeno, dává mu zapomenout na své obavy a úzkosti. Jinými 

slovy, uvolňuje obecně sdílené emoce a zároveň potlačuje či neutralizuje prosazení 

vlastních zájmů.26 

V tomto bodě vidím propojení Bachelardovy „skutečnosti virtuálního a virtuality 

skutečného“ a Koestlerovy „simultánní přítomnosti a interakce reálného a imaginárního 

světa“, které nabízí interpretaci vizuální stránky a imaginativních tendencí v díle Garcíi 

Márqueze jako výsledek odvěkého magického myšlení. V koncentrované podobě lze 

magické myšlení v autorově díle vyčíst z  imaginativních a vizuálních motivů. Jako jedny 

z nejvýraznějších považuji na příklad obraz ptáků, kteří hromadně uhynuli a spadali 

z oblohy v povídce ‚Jeden den po sobotě‘ (Un día después del sábado), doktora, který 

nechtěl jíst nic než trávu v románu Všechna špína světa, obraz Krásné Remedios stoupající 

s prostěradly na nebesa,  Fernandinu korespondenci s neviditelnými lékaři nebo žluté 

motýly ohlašující přítomnost Maruicia Babilonii ve Sto rocích samoty. Tyto motivy se 

můžeme pokusit racionálně vysvětlit, nebo přistoupit na spolupráci s autorem a brát je jako 

součást hispanoamerického magickorealistického světa. 

 

  5.3 La Guajira 

Každá kultura má osobité rysy, jejichž základním kamenem je magické myšlení. 

Velmi specifická je i kultura karibské oblasti, v které Gabriel García Márquez vyrůstal a 

která přirozeně ovlivnila jeho pohlížení na svět a přístup k realitě. K oblasti sám dodává: 

Myslím, že karibská oblast mě naučila vidět realitu jiným způsobem a přijmout 

nadpřirozené elementy jako součást našeho běžného života.27 

                                                 
26 KOESTLER, Arthur. The act of creation, Pan Books Ltd., Londýn, 1970, s. 308: „Illusion, then, 

is the simultaneous presence and interaction in the mind of two unverses, one real, one imaginary.It 

trasports the spectator from the trivial present to a plane remote from self-interest an makes him 

forget his own preoccupations and anxieties; in other wors, it facilitates the unfolding of his 

participatory emotions, and inhibits or neutralizes his self-asserting tendencies.“ 
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Kultura rodné Aracatacy, stejně jako komplexnější kultura kolumbijská, byla pro 

autorovu tvorbu zásadní. Nemalý vliv měla i vyprávění Márquezových prarodičů, kteří ho 

první léta jeho života v Aracatace vychovávali, skutečnost, kterou autor popsal ve svých 

pamětech a mnohokrát potvrdil v rozhovorech s novináři, nebo kolegy. Babiččino pojetí 

‚nadpřirozených‘ součástí běžného života v karibské oblasti, označil García Márquez jako 

typicky latinskoamerické: 

Mýty, legendy a přesvědčení lidí pro ni byly velmi přirozenou součástí běžného 

života. Když jsem na ni myslel, brzy jsem přišel na to, že si nic nevymýšlela, ale že 

jen zachycovala a poukazovala na svět předtuch, terapií, předzvěstí, pověr, jestli 

chceš, svět velice náš, typicky latinskoamerický.28 

Kolumbijský autor chápe tento ‚mytický svět předtuch, terapií, předzvěstí a pověr‘ 

jako součást komplexní kultury Latinské Ameriky, nás ale odvádí od specifičnosti karibské 

oblasti a její identity. Hledání vlastní identity kontinentu, nebo konkrétního regionu je na 

většině území Jižní Ameriky stále aktuální problematikou a nedílnou součástí většiny 

hispanoamerických děl. Na pozadí těchto děl zůstává otázka předkolumbovských kultur, 

otázka vymezení se vůči severoamerickému i Starému kontinentu a stále přítomná 

inspirace kulturou přeživších etnik. Karibská oblast severní Kolumbie, především ale 

poloostrov La Guajira, je domovem jednoho z těchto etnik, které si dodnes udržuje aspekty 

původní kultury, ale především vlastní magické myšlení. 

                                                                                                                                                    
27 APULEYO MENDOZA, Plinio. El olor de la guayaba: Conversaciones con Gabriel García 

Márquez, Editorial Norma, Bogotá, 1998, s. 74: „Yo creo que el Caribe me enseňó a ver la realidad 

de otra manera, a aceptar los elementos sobrenaturales como algo que forma parte de vuestra vida 

cotidiana.“ 

28 APULEYO MENDOZA, Plinio. El olor de la guayaba: Conversaciones con Gabriel García 

Márquez, Editorial Norma, Bogotá, 1998, s.: “Para ella los mitos, las leyendas, las creencias de la 

gente, formaban parte, y de manera muy natural, de su vida cotidiana. Pensando en ella, me di 

cuenta de pronto que no estaba inventando nada, sino simplemente captando y refiriendo un mundo 

de presagios, de terapias, de premoniciones, de supersticiones, si tú quieres, que era muy nuestro, 

muy latinoamericano.” 
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Wayúuové, jak se v jazyce Wayuunaiki nazývají Goachirové (Španěly pojmenovaní 

také Goahiro, Guajiro), jsou pastýřskou etnickou skupinou rozptýlenou na ploše 

15 300 km2 po kolumbijském departamentu La Guajira a na ploše 12 000 km2 ve 

venezuelském státě Zulia. Etnikum čítá přibližně 600 000 obyvatel, z nichž asi 45 % žije 

v Kolumbii.29 Žijí v kraji horkého, suchého a nehostinného klimatu, které na většině území 

odpovídá polopoušti. Geograficky je poloostrov rozdělen na step a savanu, průměrná 

teplota zde dosahuje 28°C a krajem po většinu roku zmítá silný vítr. 

 

Věřím, že vedle samotného prostředí kraje musela García Márqueze inspirovat i  

goachirská kultura. Wayúuové mají velmi bohaté chápání světa, složité a různorodé, při 

kterém jsou život a smrt neustále v kontaktu. Například Yojula, jak se nazývá duch nebo 

duše mrtvých, je pro Goachiry naprosto běžnou součástí života. Věří, že je možné jej spatřit 

ve snech i ve stavu bdění, v obou případech s nimi Yojula v dlouhém rozhovoru rozmlouvá, 

nebo podává zprávu o budoucích událostech. Ve Sto rocích samoty se setkáváme s příklady 

mrtvých, jejichž přízraky promlouvají k živým: Prudencio Aguilar se po své smrti jako 

přízrak vrací mezi živé a uzavírá mír se svým vrahem José Arcadiem Buendíou, 

Melquíades se mezi živé vrací z krajů smrti, protože nesnesl jejich samotu a po své 

‚skutečné‘ smrti dále jako neviditelný pracoval na svých pergamenech a předčítal z nich 

dvojčatům Segundo, nebo přízrak Josého Arcadia Buendíi, kterého pod přístřeškem 

z palmových listů mohla vidět snad už jen Úrsula. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Data z portálu Wikipedia. 
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6. Macondo  

V této kapitole se zaměřím na prostředí, do kterého ve svém prvním tvůrčím období 

zasadil Gabriel García Márquez několik děl, jež souhrnně označil jako díla macondského 

cyklu,30a zejména na vrchol tohoto období, které uzavírá v roce 1967 románem Sto roků 

samoty. 

 

6.1 Původ a macondský cyklus 

Macondo je imaginární městečko postavené na základech Aracatacy, rodného města 

Gabriela Garcíi Márqueze v karibské oblasti severní Kolumbie. Ve svých pamětech Žít, 

abych mohl vyprávět (Vivir para contarla) z roku 2002 uvádí, že Macondo byl název 

banánové plantáže, kterou pravidelně vídal při svých cestách mezi Barranquilou a 

Aracatacou, nebo rodové označení mnoha druhů velkých stromů typických pro tropické 

pásmo Jižní Ameriky: 

Všiml jsem si ho už během svých prvních cest s dědečkem, až jako dospělý jsem si 

však uvědomil, jak básnivě zní. Nikdy jsem to slovo neslyšel, a dokonce jsem si ani 

nepoložil otázku, co vůbec znamená. Použil jsem ho už ve třech knihách jako 

jméno smyšlené vesnice, když jsem objevil v jakési encyklopedii, která mi náhodně 

přišla do ruky, že je to tropický strom podobný ceibě, který nemá květy ani plody a 

z jehož pórovitého dřeva se dělají kanoe a vyřezává kuchyňské náčiní. Později jsem 

se z Britské encyklopedie dozvěděl, že v Tanganice existuje potulný kmen 

Makondů, a pomyslel jsem si, že od něj to jméno mohlo pocházet.31 

                                                 
30 HARSS, Luis. Los nuestros. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1966, p. 418: “Con éste 
termino el ciclo de Macondo y cambio por completo de tema en el futuro.” 

 
31 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Žít, abych mohl vyprávět. Odeon, Praha, 2003, s. 22. Ze 

španělského originálu Vivir para contarla, přeložil Vladimír Medek: „Esta palabra me había 

llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero sólo de adulto descubrí que me 

gustaba su resonancia poética. Nunca se lo escuché a nadie ni pregunté siquiera qué significaba. La 
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Současně zmiňuje, že tento strom nikdy nespatřil a nikdo, koho se ptal, mu o něm 

nedokázal nic říci, a tedy „možná že nikdy ani neexistoval.“32 V encyklopedii lze tento 

druh stromu z čeledi slézovitých (Malvacea), vyskytujících se v oblastech severní 

Kolumbie, Venezuely, Peru, Panamy a zřídka i v brazilské Amazonii, dohledat pod názvem 

Bongo, Cuipo, Hameli či Hamelí, Pijio, nebo také Macondo (latinsky Cavanillesia 

platanifolia).33  Souvislost kmene Makondů s tímto stromem, nebo s banánovou plantáží u 

Aracatacy, mi však není známa.  

Po vzoru Williama Faulknera a jeho smyšleného světa Yoknapatawphy, zasadil 

García Márquez do prostředí Maconda děj hned několika svých povídek a románů. Poprvé 

spatřilo světlo světa v povídkách Un día después del sábado, za kterou byl García Márquez 

v roce 1954 oceněn Národní cenou povídky, a Monólogo de Isabel viendo llover en 

Macondo z roku 1955. Macondo ale zmiňuje už ve svém prvním románu Všechna špína 

světa (La hojarasca) z téhož roku, který ale dokončil už mezi lety 1948 a 1949. Znovu se 

s Macondem setkáváme v Plukovníkovi nemá kdo psát (El coronel no tiene quien le 

escriba) z roku 1961 a o rok později i ve Zlé hodině (La mala hora) i v několika povídkách 

ze sbírky Pohřeb Velké Matky (Los funerales de la Mamá Grande). 

Indicie zprostředkované úlomkovitými popisy Maconda v prvních románech a 

povídkách macondského cyklu, z kterých máme o imaginárním městečku jen mlhavou 

představu, nabývají realistické vizuální podoby až ve Sto rocích samoty.  

  

                                                                                                                                                    
había usado ya en tres libros míos como nombre de un pueblo imaginario, cuando me enteré en una 

enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba, que no produce flores ni frutos, 

y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina. Más tarde descubrí en 

la Enciclopedia Británica que en Tanganyka existe la etnia errante de los makondos y pensé que 

aquel podría ser el origen de la palabra.“ 

32 Ibíd. s. 22 

33  PEIXOTO, Aristeu Mendes; de Toledo, Francisco Ferraz (1995). Enciclopédia Agrícola 

Brasileira: I-M Vol. 4. EdUSP. s. 347 
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6.2. Macondo ve Sto rocích samoty 

Vedle geografické polohy, v jejíž blízkosti se nachází Riohacha, výskytem guajirců, 

klimatem i samotným popisem se Macondo s Aracatacou shodují i v historických 

událostech. Obě města zažila svůj rozkvět spojený s americkou společností United Fruit 

Company a ničivé vystřízlivění, když po společnosti zůstaly jen opuštěné plantáže a zpustlé 

ulice. Ve Sto rocích samoty García Márquez popisuje stávku tří tisíc mužů, žen i dětí na 

náměstí, která odkazuje na skutečnou stávku zaměstnanců banánové společnosti v Ciénaze 

a kterou 12. listopadu 1928 na povel generála Cortése Vargase rozprášila střelba 

kolumbijské armády. Událost, o jejíž skutečnosti se pochybovalo a jejíž okolnosti se nikdy 

nezjistily, znal García Márquez z vyprávění, která na něj v mládí nejspíše silně zapůsobila.  

 García Márquez popisuje ve svých pamětech Žít, abych mohl vyprávět svůj návrat 

do rodné Aracatacy během cesty s matkou, jejímž cílem bylo prodat dům. Popis městečka, 

které srovnává se svými vzpomínkami, se nápadně podobá lehce apokalyptickému výjevu, 

který autor popisuje ve Sto rocích samoty: 

Všecko bylo stejné jako v mých vzpomínkách, ale ještě menší a ubožejší, a vichřice 

osudu všecko nenapravitelně zpustošila: tytéž sešlé domy, zrezivělé střechy ze 

zinkového plechu, hlavní ulice se zbytky žulových laviček a smutnými 

mandlovníky, to všecko přeměněné oním neviditelným rozpáleným prachem, jenž 

mátl zrak a spaloval kůži.34 

A dále dodává, že tam nenašel „jediné dveře, jedinou puklinu ve zdi nebo stopu po 

přítomnosti lidí, které by v něm nevzbouzely pocit něčeho nadpřirozeného“,35čímž analogii 

                                                 
34 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Žít, abych mohl vyprávět. Odeon, Praha, 2003, s. 23. Ze 

španělského originálu Vivir para contarla, přeložil Vladimír Medek: „Todo era idéntico a los 

recuerdos, pero más reducido y pobre, y arrasado por un ventarrón de fatalidad: las mismas casas 

carcomidas, los techos de cinc perforados por el óxido, el camellón con los escombros de las bancas 

de granito y los almendros tristes, y todo transfigurado por aquel polvo invisible y ardiente que 

engañaba la vista y calcinaba la piel.”  

35 Ibíd. s. 23: „No había una puerta, una grieta de un muro, un rastro humano que no tuviera dentro 
de mí una resonancia sobrenatural.”  
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s románem přidává na autenticitě. Autor mnohokrát při několika příležitostech opakoval, že 

právě tato návštěva byla klíčovou inspirací pro jeho nejslavnější román.  

Vedle čistě osobní inspirace v podobě silného zážitku byla pro Garcíu Márqueze 

velmi významná inspirace dílem Williama Faulknera. Katalin Kulin ve své studii Mýtus a 

realita ve ‚Sto rocích samoty‘ od Gabriela Garcíi Márqueze (Mito y realidad en ‘Cien aňos 

de soledad’ de Gabriel García Márquez) připodobňuje Faulknerův svět společenské realitě 

latinskoamerických států: 

Faulknerův svět, stát Mississipi, v době severoamerické občanské války i v té, co 

následovala, je velmi podobný společenské realitě latinskoamerických států: jeho 

provinční charakteristika, jeho postavy žijí na okraji jedné společnosti, jejíž velká 

industriální střediska ovlivňují jejich životy v takovém měřítku, že se jich zmocňují 

pocity nejistoty, nevyznají se v prostředí pomalých, ale neodvratitelných 

existenciálních změn. Už v tom dochází ke střetu různých pohledů na svět, které se 

zdají být neslučitelnými. Ale je zde něco ještě transcendentálnějšího: soužití 

rozdílných etnických skupin: černí a bílí, nebo indiáni, černí i bílí atd.36  

Nabízí se ale jako proměnnou do této reality dosadit samotné Macondo. Mnoho autorů, či 

literárních teoretiků tomuto srovnání Maconda s Latinskou Amerikou, nebo Kolumbií 

                                                                                                                                                    

 
36 Kulin, Katalin. Mito y realidad en ‘Cien aňos de soledad’ de Gabriel García Márquez, 1971, s. 

1: “El mundo de Faulkner, el Estado de Mississipi, en la época de la guerra civil norteamericana y 

en la que siguió, está bastante cerca a la realidad social de los países latinoamericanos: es de 

carácter provinciano, sus personajes viven en las periferias de una sociedad cuyos grandes centros 

industriales influyen en su vida sólo en la medida en que la invada la sensación de inseguridad, en 

que queden sin orientación en medio de lentos pero inevitables cambios de la existencia. Ya en ello, 

se realiza el choque de distintas visiones del mundo que resultan difíciles de conciliar. Pero hay 

algo más trascendental: la convivencia de distintos grupos étnicos: negros y blancos, o indios, 

negros y blancos, etc.“ 
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přitakává, nebo dokonce Macondo, tak jak ho známe ze Sto roků samoty, pasuje na 

metaforu celého světa a rod Buendíů připodobňuje lidstvu37.  

Od jakéhokoliv dalšího rozboru prostředí Maconda jako městečka majícího 

skutečné základy v Aracatace, nebo jako abstraktní metafory na širý svět nás může García 

Márquez odradit odzbrojující větou, která mi navíc slouží jako jednoduchý epilog k otázce 

imaginace a vizuálního prostředí ve Sto rocích samoty:   

„Macondo je – spíš než nějaké místo na Zemi – stav mysli.“38 

 

  

                                                 
37 BENEDETTI, Mario. García Márquez o la vigilia dentro del sueňo, Letras del continente 
mestizo, Arca, 1972 

38 APULEYO MENDOZA, Plinio. El olor de la guayaba: Conversaciones noc Gabriel García 

Márquez, Editorial Norma, Bogotá, 1998, s. 111: „Macondo, más que un lugar del mundo, es un 

estado de ánimo.“ 
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7. Sto roků samoty 

V předchozích kapitolách bylo mým cílem popsat imaginativní a vizuální stránku 

v díle Garcíi Márqueze, ve většině z popisovaných případů bylo pak výchozím dílem Sto 

roků samoty. V poslední kapitole se zaměřím na tři motivy, které jsou u jmenovaného 

románu signifikantní a které plní důležitou funkci v rámci obrazotvorné spolupráce mezi 

autorem a čtenářem. Čas, rodina a samota jsou sama o sobě relativně běžná a často 

analyzovaná literární témata, způsob, kterým je autor ve Sto rocích samoty pojímá a 

propojuje ale zůstává spíše ojedinělým a dokazuje jeho výjimečné vypravěčské nadání.  

Vzhledem k rozsahu mé práce neprovádím podrobnou analýzu těchto motivů, ale spíše 

poukazuji na aspekty, které jsou v románu podstatné. 

 

7.1 Pojetí času ve Sto rocích samoty 

Už svým titulem uvozuje Sto roků samoty téma času, které v románu rozehrává 

podstatnou roli. Čtenář se od první věty přesouvá dějem dopředu, kdy plukovník Aureliano 

Buendía čeká na výstřel popravčí čety, aby se po několika stránkách vrátil v čase do dob 

založení Maconda. Podobné skoky v čase se v jinak chronologickém vyprávění děje 

opakují, většinou však slouží jako nástroje vzpomínek. Pro pochopení podstaty času ve Sto 

rocích samoty je mnohem důležitější jeho celkové vnímání, jehož plynutí je ve výsledku 

cyklické. Uzavírá se kruh času – osud jednoho rodu, ale i celého Maconda – a ve smyčkách 

se opakují i jisté fyziognomické rysy a podobnost v chování několika členů rodiny 

Buendíů. Že se čas otáčí v kruhu nám García Márquez prostřednictvím Úrsuly Iguaránové 

několikrát napovídá: 
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Při pohledu na náčrt, který Aureliano Triste nakreslil na stůl a který byl přímým 

potomkem výkresů, jimiž José Arcadio Buendía doprovodil svůj plán sluneční 

války, utvrdila se Úrsula v názoru, že čas se opravdu otáčí kolem dokola. 39  

Nebo v závěru románu prostřednictvím stopětačtyřicetileté Pilar Ternerové, když 

při jejím prvním shledání s Aurelianem Babiloniou před sebou vidí Aureliana Buendíu 

ještě z dob, než se stal plukovníkem velké války a dokresluje tak význam jména Aureliano, 

které neslo hned několik synů rodu a které v sobě ukrývalo zděděné povahové i 

fyziognomické rysy, dlouhý stín tragického osudu a odsouzenost k samotě: 

(…) měla naráz pocit, že se čas vrací ke svým původním zřídlům, když mezi pěti 

příchozími zahlédla kostnatého bledého muže s vysedlými lícními kostmi, navždycky a od 

samého počátku světa poznamenaného neštovicemi samoty.40 

V těchto časových smyčkách se ukrývá jednoduchý klíč k pochopení naplněného 

osudu rodiny Buendíů. Je tedy podstatná čtenářova pozornost, kdy s vrcholením děje 

nabývá zkušenosti a postupně tuší příchod další tragédie, které v průběhu děje přicházejí ve 

vlnách a nakonec vyústí v apokalyptický závěr románu.  

Střídání období klidu a dějových zvratů nápadně připomíná střídání období sucha a 

dlouhých dešťů v tropickém prostředí Jižní Ameriky. Podobně jako roční období přispívají 

k cyklickému chápání času. 41  Z pohledu čtenáře přistupují postavy k těmto zvratům 

                                                 
39 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 199. Stejná slova Úrsula 

opakuje na s. 295: „(…) zachvěla se nad tím novým důkazem, že čas neletí, jak právě prohlásila, ale 

otáčí se kolem dokola.“ 

40 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 346 

41 Archetypické „primitivní“ společnosti, na které se zaměřuje Mircia Eliade (in ELIADE, Mircia. 

Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování), ISE, Praha, 1993), nevnímají čas dějinně, nebo 

v porovnání s moderními civilizacemi jen částečně. Pojetí času dějinného ale lze chápat i 

prostřednictvím obřadů a rituálů v indiánských civilizacích, které závisle na ročních obdobích, nebo 

fází Měsíce podléhají pravidelnosti, které v moderních civilizacích určuje čas. 
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s nezaujatou odevzdaností, stejně jako se vyrovnávají s neúprosnou nadvládou přírodních 

živlů a všudypřítomným hmyzem. Snad nejviditelnějším příkladem je počínání obyvatel 

Maconda během deště, který trval čtyři roky, jedenáct měsíců a dva dny – těch, které 

přemohla nekonečná lenost, až porostli zelenými řasami – odevzdanost, která odsoudí dům 

i celé Macondo k rychlému úpadku. Dlouhý déšť vystřídá nekonečné horko, až bude 

nakonec Macondo „smeteno větrem a vymazáno z lidské paměti“.42 

 

Zůstává na vlastní interpretaci každého čtenáře, zdali právě tento rys odevzdanosti 

nepřízním osudu, vlastní většině obyvatel Maconda, přispěl k postupné dekadenci města, 

nebo jestli nám Gabriel García Márquez v koncentrované podobě ukazuje nezvratnost 

osudu světa a lidského údělu od svého zrodu až po svůj pád. Pro moji práci je však zásadní 

prvek opakování jistého chování vlastního členům rodu, protože právě prvek opakování 

odpovídá celkovému pojetí času v románu. Mircia Eliade ve své studii Mýtus o věčném 

návratu popisuje důvod takového opakování chování, které není vedeno čistým 

automatismem, jako reprodukci prvotního úkonu, opakování mytického příkladu: 

‚Primitivní‘, archaický člověk neuznává v dílčích projevech svého vědomého 

jednání žádný úkon, který dříve nepředvedl nebo nezažil někdo, kdo nebyl 

člověkem. Dělá to, co již dělal před ním někdo jiný. Jeho život je nepřetržitým 

opakováním gest zavedených jinými. 

 

Toto vědomé opakování určitých paradigmatických gest je projevem původní 

ontologie. Nezpracovaný produkt přírody či předmět upravený člověkem získává 

svou realitu, svou totožnost jedině potud, pokud se podílí na transcendentní realitě. 

Gesto nabývá smyslu, reality jedině a výlučně tehdy, když reprodukuje prvotní 

úkon.43  

                                                 
42 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 365 

43 ELIADE, Mircia. Le Mythe de Veternel retour: archetypes et repetition (Librairie Gallimard, 

Paris, 1949). Přeloženo z anglického překladu Willard R. Traska COSMOS and HISTORY: The 

Myth of the Eternal Return (Harper & Brothers, New York, 1954, s. 5): 
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A dále ve své studii uvádí tři fakta vycházející z různých kultur, která shrnují pohled na 

takové opakování z pohledu archaické ontologie a svou strukturou pokládá základ k 

interpretaci ontologické koncepce: 

 1. Fakta, která ukazují, že v očích archaického člověka má realita funkci nápodoby 

 nebeského archetypu.  

2. Fakta, která ukazují, jak je realita propůjčována účastí na ‚symbolice Středu‘: 

města, chrámy, domy se stávají reálnými tím, že jsou přirovnávány ke ‚středu 

světa‘.  

3. Konečně rituály a signifikantní světské úkony, které nabývají jim připisovaného 

smyslu a tento smysl zhmotňují jen záměrným opakováním určitých aktů, 

stanovených ab origine bohy, hrdiny nebo předky.44  

                                                                                                                                                    
“In the particulars of this conscious behavior, the ‘primitive’, the archaic man, aknowledges no act 

which has not been previously posited and lived by someone else, some other being who was not a 

man. What he does has been done before. His life is the ceaseless repetition of gestures initiated by 

others. 

This conscious repetition of given paradigmatic gestures reveals an original ontology. The crude 

product of nature, the object fashioned by the industry of man, acquire their reality, their identity, 

only to the extent of their participation in trascendent reality. The gesture acquires meaning, reality, 

solely to the extent to which it r epeats a primordial act.” 

44 ELIADE, Mircia. Le Mythe de Veternel retour: archetypes et repetition (Librairie Gallimard, 

Paris, 1949). Přeloženo z anglického překladu Willarda R. Traska COSMOS and HISTORY: The 

Myth of the Eternal Return (Harper & Brothers, New York, 1954, s. 5):  

1. Facts which show us that, for archaic man, reality is a function of imitation of celestial 

archetype. 

2. Facts which show us how reality is conferred through participation in the ‘symbolism of the 

Center’: cities, temples, houses become real by the fact of being assimilated to the ‘center 

of the world.’ 
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Zaměříme- li se na motiv opakování chování v rodině Buendíů, tak se nejvýrazněji 

uplatňuje Eliadovo tvrzení o úkonech opakovaných ab origine předky členů rodiny 

Buendíů. Z čistě racionálního hlediska by však toto tvrzení obstálo jen v případě, že se 

členové rodiny potkali v čase. V opačném případě se jedná o projevy ‚mezigenerační 

paměti‘, kdy tyto osoby napodobují, aniž by tušily, že napodobují, nebo jsou, jako 

v případě okouzlení Melquíadesovými pergameny, vedeny přízrakem.  

 

Že se čas otáčí dokola, lze snadno vyčíst ze zděděného sklonu k trudnomyslnosti, 

osamělému souboji s vlastními myšlenkami, nebo z umanutého konání bez rozmyslu celé 

řady členů rodiny Buendíů, kteří však mají napříč generacemi různé projevy: 

Když Fernanda viděla, jak seřizuje kliky a rozebírá hodiny, kladla si otázku, zda už 

také nepropadá rodinné neřesti a nenamáhá se jen proto, aby své úsilí hned zase 

zmařil, jako plukovník Aureliano Buendía se zlatými rybkami, Amaranta s knoflíky 

a rubášem, José Arcadio Segundo s pergameny a Úrsula se svými vzpomínkami.45 

Chování postav navozuje dojem rychlého spádu, který ve vlnách střídá prázdný 

klid. Tyto vlny střídavě evokují zrychlení nebo naopak zpomalení vyprávěného času. „Léta 

už nejdou tak, jako šla dřív,“46 pronáší opět Úrsula, když pozoruje zrychlené dospívání páté 

generace Buendíů.  Návraty k určitým projevům chování slouží ději jako milníky v čase a 

napomáhají porozumět tragickému osudu, který ve svých pergamenech předpoví 

Melquíades na sto let dopředu a před kterým varuje Úrsula Iguaránová, když nabádá, „aby 

                                                                                                                                                    
3. Finally, rituals and significant profane gestures which acquire the meaning attributed to 

them, and materialize that meaning, only beacuse the deliberately repeat such and such acts 

posited ab origine by gods, heroes, or ancestors. 

45  GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 278 

46  Ibíd., s. 219 
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se nikdo z Buendíů neženil s nikým z vlastního rodu, poněvadž by se jim narodily děti s 

prasečím ocasem“47, nikdo však jejímu světu na prahu smrti nevěnuje pozornost. 

Jak už jsem uvedla výše, skoky v čase slouží v románu vzpomínkám, které čtenáři 

napovídají budoucnost, nebo opakují minulost. Minulost prosakuje do budoucnosti a splývá 

s přítomností, a čas tím pádem ztrácí své pevné hranice. Pokud je minulost prostřednictvím 

vzpomínek zpřítomněna, jak ve své práci uvádí Carlos Másmela Arroyave, přestane být 

minulostí, a současně znemožňuje prožití dobové změny:  

Přítomnost jedné minulosti, co nemohla být jinou, je zpřítomněna prostřednictvím 

předčasné vzpomínky tím způsobem, že zruší nepřerušovaný sled času, v kterém 

jednoduše minulost přestane existovat a spolu s tím zruší možnost prožití změny 

doby, a tím pádem vznik něčeho nového.48  

Vzpomínky jsou tedy ve Sto rocích samoty další veličinou času. Kromě toho, že 

prostřednictvím vzpomínek poznáváme postavy a jsme schopni proniknout do jejich mysli 

a porozumět jejich osamělosti, současně propojují řetězec událostí. Samostatný svět 

vzpomínek, jak uvádí Marta Gallo (1971), je zaměnitelný s běžným tokem života rodiny 

Buendíů, kdy se minulost díky vzpomínkám stává jejich přítomností: 

Vstupujeme tak do prvního časového cyklu Sto roků samoty, do času Maconda i 

rodiny Buendíů, abychom viděli příběhy představující minulost, někdy opakované, 

někdy se překrývající; vstupujeme do osamocených světů vzpomínek, “duchů”, 

jejichž hranice se prolínají a mísí s každodenním životem Buendíů: v každém 

                                                 
47 Ibíd., s. 301 

48  ARROYAVE, Carlos Másmela. Tiempo cíclico e instante en Cien Años de Soledad:  

„El presente de un pasado que no podía haber sido otro, es presentificado por el recuerdo 

anticipado, de tal modo que suprime la secuencia ininterrumpida del tiempo en que el pasado 

simplemente deja de ser, y anula con ello la posibilidad de experimentar un cambio epocal y, con 

ello, el surgimiento de algo nuevo.“ 
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okamžiku četby se minulost mění, prostřednictvím vzpomínky, v přítomnost 

některé z postav.49 

 

K tomuto sloučení minulosti a přítomnosti přispívají přízraky, které v osamělém světě 

mrtvých nenašly klid a zůstaly nějaký čas mezi živými. 

 

Opakováním vzpomínek se tvoří další z kruhů v cyklickém pojetí času ve Sto 

rocích samoty. Jak uvádí Eva Lukavská ve své práci o století Maconda, anticipace a 

opakování současně slouží čtenáři ke kondenzaci vyprávěného času: 

Opakováním stejných vzpomínek protagonistů na konci narativního cyklu popisuje 

kruh a zároveň vzbuzuje ve čtenáři pocit kondenzace času. Vezmeme-li v potaz 

skutečnost, že novela vypráví historii šesti generací Buendíů na nějakých 360 

stranách, pochopíme, že předjímání a opakování slouží jako prostředky kondenzace 

času vyprávění. Ten je souvstažný k času Melquíadesových pergamenů, ve kterých, 

jak již víme, je vepsaná historie rodu.50  

 

                                                 
49  GALLO, Marta. El tiempo en ‘Cien aňos de soledad’ de Gabriel García Márquez, s. 563: 

“Entramos así en el primer ciclo temporal de CAS, el de Macondo y la familia Buendía, por 

vericuetos de pasados representados, a veces repetidos, a veces superpuestos; entramos en los 

solitarios mundos de los recuerdos, de «fantasmas», cuyos límites con la vida cotidiana de los 

Buendía se diluyen y confunden: a cada momento de nuestra lectura el pasado se convierte, por el 

recuerdo, en el presente de un personaje.“ 

50  LUKAVSKÁ, Eva. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: “EL CICLO DE MACONDO” II, s. 52: 

“Al repetir los mismos recuerdos de los protagonistas al final del ciclo la narración describe un 

círculo y al mismo tiempo suscita en el lector la impresión de la condensación del tiempo. Al tomar 

en consideración el hecho de que la novela cuenta la historia de las seis generaciones de los 

Buendía en unas 360 páginas, comprendemos que la anticipación y la repetición sirven de medio de 

condensación del tiempo narrativo. Este es correlativo al tiempo de los pergaminos de Melquíades, 

donde, como ya lo sabemos, está escrita la historia de la estirpe.“ 
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Melquíadesovo proroctví ukryté ve stoletých pergamenech, o kterých se nemá 

nikdo dozvědět, „co v nich stojí, dokud nebudou staré sto let“51 je vedle vzpomínek další 

veličinou – poslední z časových úrovní a jedinou, která směřuje do budoucnosti. Ve 

výsledku se tedy v průběhu četby setkáváme se všemi časovými úrovněmi: minulostí, 

budoucností a přítomností. A jak uvádí Marta Gallo, tyto úrovně koexistují a berou na sebe 

podobu jiného času, podle perspektivy každého cyklu: 

Imaginárních sto let je pro čtenáře jako rozšířená přítomnost; sto let vzpomínek, sto 

let minulosti-přítomnosti-bez budoucnosti, pro posledního Aureliána: stejných sto 

let jako budoucnost-minulost-přítomnost pro Melquíadese; různé perspektivy 

propůjčují tomuto imaginárnímu času mnohé podoby: přítomnost, minulost a 

budoucnost nejen koexistuje v každém cyklu, ale dokonce získávají jinou časovou 

hodnotu, která se odlišuje perspektivou každého cyklu.52 

 

Nicméně ani cyklický chod času není ve Sto rocích samoty nekonečný a v jednom 

okamžiku, bez naděje na pokračování, je definitivně ukončen. Propojením všech časových 

cyklů nastává klíčový okamžik, ve kterém poslední z Aurelianů a poslední z potomků rodu 

rozluští osud svůj, svého rodu i celého Maconda a v tomtéž okamžiku dochází k jeho 

naplnění. S tečkou za poslední větou románu nejenže končí naše četba, ale dovršuje se děj, 

a tudíž i Melquíadesovo proroctví a titulem vymezený časový úsek sta let. Sto let v 

imaginárním světě, který poznal svůj vzestup a pád, velkolepé plány i zklamání z jejich 

ztroskotání, hříšné okouzlení bohatstvím i odplatu hladu, všechny podoby lásky, smrti a 

samoty. 

                                                 
51  GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 167 

52 GALLO, Marta. El tiempo en ‘Cien aňos de soledad’ de Gabriel García Márquez, s. 565: “Cien 

años imaginarios como presente extenso para el lector; cien años de recuerdos, de pasado-presente-

sin futuro, para el último Aureliano: y los mismos cien años como fuluro-pasado-presente para 

Melquíades; las diferentes perspectivas confieren a este tiempo imaginario polivalencias múltiples: 

presente, pasado y futuro no solamente coexisten en cada ciclo, sino que toman otro valor temporal 

diferente según la perspectiva de cada ciclo.“ 
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7.2. Paměť jednoho rodu 

Téměř všeříkající název doslovu od Hedviky Vydrové k českému vydání Sto roků 

samoty z roku 1980 je natolik příhodný, že jsem si ho vypůjčila pro podkapitolu o 

rozvětvené koruně rodiny Buendíů, neodmyslitelně patřící k prostředí Maconda. Vedle 

času je paměť spolu s všudypřítomným tématem samoty (téma, které nastiňuji v následující 

kapitole) ve Sto rocích samoty dalším ze základních motivů. Řekněme, že vrcholem těchto 

tří je čas, prvek, který sjednocuje celý román (viz předchozí kapitola) a motivy paměti a 

samoty tvoří ramena pomyslného trojúhelníku, jehož základnou jsou postavy románu. 

S motivem paměti se v románu setkáváme několikrát. Nejnápadnější je v momentě, 

kdy Macondo postihne nespavá nemoc, alegoricky popsaná epidemie, jejíž hlavním 

symptomem je neschopnost spánku a jejím nejkrutějším vedlejším účinkem ztráta paměti. 

Ne tak nápadným, pro dílo však zásadním okamžikem je ztráta jakési ‚rodové paměti‘, 

kterou jsou protkané generace Buendíů a která postupně slábne až dojde k okamžiku 

naplnění tragédie. Na počátku rodokmenu je spojení devatenáctiletého Josého Arcadia 

Buendií s jeho sestřenicí Úrsulou Iguaránovou, spojení, z jehož kořenů vyrostlo šest 

generací Buendíů v Macondu a které už ve svém počátku před tragédií varuje: 

(…) legalizovaným incestním vztahem se rod počíná, neposvěceným vztahem mezi 

tetou (Amaranta Úrsula) a synovcem (Aureliano Buendía) příběh končí. Zatímco 

legalizovaný a opravdové lásky prostý vztah bratranců Josého Arcadia a Úrsuly 

zůstane nepotrestán, autentická milostná vášeň mezi tetou a synovcem, 

neposvěcena manželským svazkem, je sankcionována narozením znetvořeného 

dítěte. Zvířecí znak představuje hrozbu, zneuctění, fyzický defekt jako projev 

degenerace lidského rodu.53 

 V rozvětvené koruně potomků jsme schopni rozpoznat povahové rysy i fyzické 

podobnosti zděděné z předchozích generací. Fyziognomie prvních synů je snadno čitelná a 

                                                 
53  LUKAVSKÁ, Eva. „Zázračné reálno“a magický realismus. Alejo Carpentier versus Gabriel 

García Márquez, Host, Brno, 2003, s 150  
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genetické dědictví mužů rodu Buendíů rozpoznatelné. Se silnými charakterovými rysy se 

potkáváme napříč celým románem. Vesměs každá postava Sto roků samoty má výraznou 

osobnost, každá, i když má jen malou roli, má svůj význam – ať už pro utváření děje, nebo 

jeho dokreslení – přesto některé postavy vnímám jako zásadní. José Arcadio Buendía, 

Úrsula Iguaránová, Pilar Ternerová, plukovník Aureliano Buendía, Fernanda del Carpio 

nebo Amaranta jsou postavy, u kterých snadno rozpoznáme povahové rozdíly. Představují 

určité prototypy rozdílných osobností, které se v románu konfrontují, ale jejichž rysy se 

v jisté podobě opakují u postav dalších: 

S nezměrnou smělostí, s jakou José Arcadio Buendía překročil pohoří a založil 

Macondo, se slepou pýchou, s jakou se plukovník Aureliano Buendía vrhal do svých 

zbytečných válek, a s pošetilou umíněností, s jakou Úrsula zajistila pokračování rodu, 

tak hledal Aureliano Segundo Fernandu, ani na okamžik neklesaje na duchu.54 

 Stěží lze označit některou z postav za hlavní, přesto jakousi klíčovou roli má 

v románu postava Úrsuly. Je matkou rodu a hlavou rodiny v tom smyslu, že má na srdci 

výchovu všech dětí a po sto dvacet let svého života se nepřestává starat o domácnost i o 

celý dům jako takový: 

Vzdor plynoucímu času, ranám, které ji postihly, Úrsula odmítla zestárnout. (…) 

‚Dokud mi Bůh dopřeje života,‘ říkávala, ‚nebudou v tomhle domě chybět 

peníze.‘55 

Přirozeně se nabízí srovnání Úrsuly s maminkou Garcíi Márqueze. Na otázku, zda-li se na 

ní postava Úrsuly zakládá, odpovídá autor jednoduše: 

Povaha Úrsuly Iguaránové, ve Sto rocích samoty, má některé její aspekty, ale má 

mnohem víc z mnoha dalších žen, které jsem v životě poznal. Ve skutečnosti je pro 

                                                 
54 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 187 

55 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 135 
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mě Úrsula ideální ženou, ve smyslu, že je paradigmatem zcela zásadní ženy, tak jak 

ji chápu já.56   

Potvrzuje tak můj osobní postoj k postavě Úrsuly jako ke komplexní osobnosti a 

zásadní ženy – hlavy rodiny. Její silný charakter a nezměrná umanutost drží rodinu a dům 

pohromadě i v dobách krize. Vedle čistě praktických a přirozených povinností matky a 

hlavy rodiny má však Úrsula na srdci také ochranu dobrého jména a budoucnosti rodu. Je 

strážkyní tajemství o incestu a své příbuzné varuje před jeho následky. S její smrtí se však 

urychlí dekadence domu a celého rodu a všechna varování se navždy ztratí v zapomnění. 

 

7.3 Neštovice samoty 

 Téma samoty nebo osamělosti je v krásné literatuře poměrně častým motivem – 

postavy  děl různých žánrů poznávají a prožívají samotu v některé z jejích mnoha podob – 

spíše výjimečně se s ním ale pracuje jako s tématem ústředním, nebo dokonce jako s hlavní 

postavou. Jedním z takových případů jsou na příklad autobiografické dílo Arthura 

Strindberga Osamělý z roku 1903, nebo Hrabalova Příliš hlučná samota z roku 1976. Mám 

za to, že se spisovatelé tématu samoty lehce vyhýbají – je psychologicky velmi náročné se 

do něj ponořit a navíc je poměrně obtížné samotu, ať už jako téma nebo hlavní postavu, 

rozkošatit do podoby obsáhlého románu. García Márquez dokázal obojí. 

Sto roků samoty motiv samoty napovídá už svým titulem. Nejenže je samota 

v románu velkým tématem, ale přímo ji ztělesňuje několik postav. Na otázku původu 

samoty u Buendíů, odpovídá García Márquez, že samota se rodí z absence lásky:  

                                                 
56 APULEYO MENDOZA, Plinio. El olor de la guayaba: Conversaciones noc Gabriel García 

Márquez, Editorial Norma, Bogotá, 1998s. 28: „El carácter de Úrsula Iguarán, en Cien aňos de 

Soledad, tiene algunos rasgos de ella, pero tiene muchos más de muchas otras mujeres que he 

conocido en la vida. En realidad, Úrsula es para mí la mujer ideal, en sentido  de que es paradigma 

de lamujer esencial, tal como yo la concibo“ 
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Buendíové nebyli schopni milovat, odtud je tajemství jejich samoty, jejich 

frustrace. Pro mě je samota opakem solidarity.57 

 Explicitně ji pak čteme v postavě plukovníka Aureliana Buendíi – jeho živočišná 

umíněnost životem ho doprovázela v každé etapě, hrdost a pýcha vedla do nekonečných 

bojů, zděděná trudomyslnost uzavřela po nezdařené sebevraždě do pokoje se zlatými 

rybkami. García Márquez vkládá vlastní slova do úst Úrsuly, když za Aurelianovým 

chladným chováním vidí neschopnost lásky.  

 Neschopnost lásky je tragickým prokletím Buendíů a jedním z projevů neštovic 

samoty. Amaranta se projevům nákazy brání čistotou panenství, plukovník Aureliano 

Buendía útěkem do vlastního světa samoty, Fernanda del Carpio přísnými pravidly 

královské výchovy, Renata Remedios odevzdaným mlčením, Aureliano José slepou touhou 

nahradit si pravou lásku: 

Hledal lék na svou náhlou samotu a na svou předčasnou dospělost a nacházel ho u 

žen páchnoucích zvadlými květinami, které si ve tmě představoval lepší, než 

opravdu byly, a vynakládal všecku svou představivost, aby se mu proměnily v 

Amarantu.58 

Samota vyjmenovaných postav, i mnoha dalších, je vesměs dobrovolná – 

z vlastního přesvědčení a umíněnosti se postavy uzavírají ve svém nepropustném 

samotářství, které pro ně plní funkci pomyslného úkrytu před okolním světem. 

V uzavřeném úkrytu samoty se vypořádávají s vlastní minulostí, nepřívětivým životním 

osudem, nástrahami lásky, nebo, jako v případě Úrsuly, stáří: 

                                                 
57 APULEYO MENDOZA, Plinio. El olor de la guayaba: Conversaciones noc Gabriel García 

Márquez, Editorial Norma, Bogotá, 1998, s. 109: „¿De dónde proviene la soledad de los Buendía?“ 

„Para mí, de su falta de amor. (...) Los Buendía no eran capaces de amar, y ahí está el secreto de su 

soledad, de su frustración. La soledad para mí, es lo contrario de la solidaridad.“ 

58 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 131 
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Nepřístupná samota stáří ji však nadala bystrozrakem, který jí umožňoval přemítat i 

o těch nejnepatrnějších událostech v rodině, a poprvé jasně pochopila řadu věcí, 

které pro samé zaneprázdnění dřív neviděla.59 

Nabízí se ale rozlišit objektivní stav samoty a subjektivní osamělost jako stav 

emocionální. Osamělost jde ruku v ruce se samotou stáří, výrazným odstínem samoty, která 

proměňuje nebo deformuje postavy v díle. Postupná dekadence těla i duše je nejpatrnější u 

Úrsuly – uvězněna vlastní slepotou a nemohoucností smazává hranice minulosti a 

přítomnosti. Ale v osamělém bludišti vlastních myšlenek se ztrácí i stárnoucí José Arcadio 

Buendía uvázaný ke stromu a chráněn jen přístřeškem z palmových listů, nebo vdova 

Rebeca, která se ani před smrtí nevzdala úzkostného zlozvyku cucat si palec. Jako by se 

samota šířila ovzduším Maconda a prostupovala všemi postavami. Podobně jako i my u lidí 

žijících kolem nás jí ale nikdy úplně nerozumíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty, Odeon, Praha, 1980, s. 221 
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8.  Závěr 

V úvodu jsem zmínila osvobozující efekt, který po sobě zanechává abstraktnost 

vybraného tématu – nesvazuje a nepodbízí už několikrát formulované přístupy, a naopak 

nabízí nespočet cest, kterými se lze ubírat. Věřím, že počet interpretací Márquezovy 

imaginace v jeho dílech je stejný jako počet jeho čtenářů – je abstraktní, je nezměrná a 

neuchopitelná, a přesto tak evidentní.  

Osobně vnímám autorovu imaginaci jako dědictví odvěkého magického myšlení, které 

je součástí naší biologické a kulturní paměti a které v dnešním příliš racionalizovaném 

světě může snadno vyblednout. Svět bez magického myšlení nejenže je plochý a černobílý, 

ale je nemožný, protože je nemožné jeho úplné popření. Čím racionálnější je náš svět, tím 

více  podvědomě toužíme vyrovnat vlastní archetypální potřebu rovnováhy mezi 

racionálním a magickým myšlením (v tom spatřuji motivaci využití imaginace při 

sledování filmů, hraní počítačových her, nebo při užívání psychotropních látek).  

Cílem mé práce bylo poukázat na to, že García Márquez nejenže byl ochotný přiznat, 

že magické myšlení je přirozenou součástí jeho kultury, ale navíc ho otevřeně zpracoval ve 

svých románech a povídkách a díky svému nadání probudil i u svých čtenářů magické 

myšlení ukryté hluboko v jejich podvědomí. Výrazně navíc vnímám způsob, jakým tento 

imaginativní svět čtenáři otevírá. Jeho vypravěčské umění vytváří vizuální dojem prostředí, 

aniž by používal realistického popisu – nepopisuje děje doslovně, ani detailně nevykresluje 

jejich vizuální prostředí – a přesto si je čtenář dokáže jasně představit, jako by je viděl před 

sebou. Svému čtenáři tak dává García Márquez možnost zapojit do četby vlastní 

obrazotvornost. 

Kdo měl to štěstí, že hluboce procítil imaginaci v díle Garcíi Márqueze, jistě pochopí i 

to, jak povzbuzující je schopnost snít i ve stavu úplného bdění a jak útěšná pro lidský život 

je volnost, kterou tato schopnost nabízí. 
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9. Resumé  

 

V českém jazyce:  

Cílem této práce bylo zdůraznit imaginativní a vizuální stránku děl Gabriela Garcíi 

Márqueze. V práci nejprve shrnuji dílo Gabriela Garcíi Márqueze obecně a poté se 

zaměřuji na cyklus děl, která jsou zasazena do prostředí imaginárního městečka Macondo, 

především ale vycházím z románu Sto roků samoty. 

Dále pak srovnávám ‚zázračné reálno‘ Aleja Carpentiera a magický realismus. Termín, 

kterým je Gabriel García Márquez nejčastěji označován jako jeho přední představitel, 

dávám do širší historicko- literární souvislosti. Díla zkoumám z pohledu čtenáře a pokouším 

se je prostřednictvím vizuálních obrazů propojit. Mým záměrem je zmapovat způsob, 

jakým autor přistupuje k popisu prostředí, postav, událostí a jejich okolností, především ale 

způsob jakým u svých čtenářů probouzí magické myšlení. Osvětluji nepochybnou 

souvislost imaginace Garcíi Márqueze s magickým myšlením jako základním kamenem 

kultury v prostředí karibské oblasti Kolumbie, zejména ale v departamentu La Guajira.   
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Ve španělském jazyce (resumen en español) 

 

El objetivo de este trabajo fue destacar el aspecto imaginario y visual de la obra de 

Gabriel García Márquez. En primer lugar, resumo la obra de Gabriel García Márquez a 

nivel general, y luego me concentro en el ciclo de las obras que están plantadas en la  

Ciudad imaginaria Macondo, con la especial atención prestada en la novela Cien años 

de soledad. 

A continuación, comparo los términos ‚lo real maravilloso‘ de Alejo Carpentier y el 

realismo mágico. Término con el cual es Gabriel García Márquez marcado a me nudo 

como su eminente representador, estoy poniendo en un contexto histórico y literario más 

amplio. Examino las obras desde la perspectiva  del lector e intento conectarlas a través 

de las imágenes visuales. Mi intención es investigar cómo el autor se aproxima a la 

descripción del ambiente, de los personajes, acontecimientos y sus circumstancias, pero 

sobre todo la manera de cómo despierta el pensamiento mágico en sus lectores. Explico 

la indudable correspondencia entre la imaginación de García Márquez y e l pensamiento 

mágico como la piedra angular de la cultura de la región caribeña en Colombia, pero 

particularmente en el departamento La Guajira. 
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ELIADE, Mircia. Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování), ISE, Praha, 1993 a 

anglický překlad Willarda R. Traska COSMOS and HISTORY: The Myth of the Eternal 
Return (Harper & Brothers, New York, 1954). Z francouzského originálu Le Mythe de 
l ́éternel retour (Éditions Gallimard, Paris 1969)  
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