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Abstrakt (česky) 

Tuto bakalářskou práci jsem se rozhodla věnovat významnému argentinskému autorovi, 

překladateli a intelektuálovi, Julio Cortázarovi. Práce se specializuje na jedno z jeho 

nejvýznamnějších děl, Final del juego, konkrétně na postavení žen, které se v díle vyskytují. 

Téměř v každé povídce z tohoto korpusu figuruje žena, avšak vždy v negativním světle. 

Nejedná se o analýzu z pohledu feministické ideologie, nýbrž se práce snaží porovnat 

techniku, kterou autor uplatnil na tomto díle s technikou obecně zažitou té doby. Budeme 

analyzovat konkrétní povídky a zkoumat, proč se v některých ohledech Cortázarova tvorba 

liší od ostatních spisovatelů a v čem. Cílem této bakalářské práce není pouze analyzovat jeho 

tvorbu a představit jeho myšlenky, nýbrž také hledat příčiny autorova způsobu psaní o ženách 

v tak negativním světle, které mají kořeny v Cortázarově biografii, a lze nalézt paralelu 

s řeckou mytologií.  

 

Abstract (in English) 

I have decided to dedicate my final thesis to a very important Argentinian author, translator 

and intellectual, Julio Cortázar. This work is based on one of his most important publications, 

Final del juego, concretely on the position of the women that are included in the stories of this 

publication. We can notice that Cortázar places a woman almost in every part of this book, 

but she is always seen in a negative way. This work is not written from the point of view of a 

feminist ideology. This thesis tries to compare the author’s technique of writing with the one 

generally used in his era. We are going to analyze some concrete short stories from our corpus 

and we will search for the answer to why in some cases the work of Cortázar differs from 

other authors of that era and in what does it differ. The goal of this work is not only to analyze 

his work and present his ideas, but also to search for the possible roots and cause of his style 

of writing in such negative way about the women. Not only are we going to study his 

biography, but also the greek mythology and other aspects.  
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Úvod 

Kdybychom měli zdůraznit nějaké opravdu důležité období v historii latinskoamerické 

literatury, jednoznačně bychom si vybrali právě latinskoamerický boom. Jedná se o vrcholné 

rozšíření latinskoamerické literatury do světa, především do Evropy, v šedesátých a 

sedmdesátých letech. V širším pohledu by se mohl pojit s veškerou prózou vytvořenou 

v druhé polovině dvacátého století.  

 

Podle Randoplha D. Popeho, profesora srovnávací literatury na univerzitě v americké 

Virginii, „měl základ v kubistické superpozici různých úhlů pohledu, zaobíral se otázkou času 

a rostoucího vývoje a byl technicky komplexní.“
1
 Jinými slovy, jednalo se o fenomén, který 

přinesl inovace v oblasti prozaické techniky, což vysvětluje obrovský zájem tehdejší světové 

kritiky. Zavedl nový způsob vnímání a tvoření literatury. V Latinské Americe bychom se 

tehdy setkali hned s několika velmi významnými autory, kteří tomuto fenoménu napomohli 

k úspěchu. Mezi nimi bychom mohli vyzdvihnout mexického autora Carlose Fuentes, 

Peruánce Maria Vargase Llosu, Kubánce Aleja Carpentiera a v neposlední řadě autora 

argentinského původu, Julia Cortázara. Právě onen poslední zmíněný autor bude předmětem 

této bakalářské práce.  

 

Julio Florencio Cortázar Descotte byl argentinský spisovatel, který po celý svůj život 

podléhal vlivům evropského kontinentu. Prvním důležitým faktorem je už jen to, že se narodil 

v Belgii, a to roku 1914. Dále se již v útlém věku přestěhoval s rodiči do Švýcarska, poté do 

španělské Barcelony a nakonec se ve svých čtyřech letech odstěhoval s rodiči do země svého 

původu, do Argentiny, kde žili v jižní části hlavního města Buenos Aires. V roce 1951 se však 

vzhledem k rozporu s Perónovou diktaturou přestěhoval do Paříže. V roce 1983 byl již 

vlastníkem dvojího občanství. I když ze své vlasti odešel na jiný kontinent, na své kořeny 

nezanevřel a i nadále psal především ve španělštině. Kromě toho je právě Julio Cortázar 

považován za jednoho z nejdůležitějších argentinských spisovatelů všech dob. Do jeho 

nejvýznamnější tvorby se řadí román Rayuela (Nebe, peklo, ráj), který je velmi revolučním 

dílem moderní literatury vzhledem ke svému surrealistickému zpracování a zároveň je to 

                                                           
1
 („se basaba en una superposición cubista de diferentes puntos de vista, cuestionaba el tiempo y el progreso 

lineales y era técnicamente complejo.“) - Pope, Randolph D. (1996), «The Spanish American novel from 1950 to 
1975», en González Echevarría, Roberto, The History of Latin American Literature, Volume 2: The Twentieth 
Century, Cambridge: Cambridge University Press, str. 226–279 
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stěžejní dílo latinskoamerického boomu. Avšak celá Cortázarova tvorba vzbuzuje zájem a 

zasluhuje uznání.  

 

Jak je již výše uvedeno, tento dobový fenomén byl velmi dobře přijímán kritikou pro 

svůj inovativní a velmi experimentální nádech a právě Cortázarova tvorba spadala do těchto 

paradigmat. Během hledání materiálů za účelem realizace této práce jsem se opakovaně 

setkávala s články, esejemi, nebo i knihami pojednávajícími o tom skutečném a o tom 

fantastickém, což se zdá být typickým tématem tohoto období. Je vidno, že Julio Cortázar byl 

ve svých povídkách velmi inovativní. Velmi originální byl i způsob, jakým ztvárňoval ženy. 

Tento pocit jsem získala na základě četby povídek z díla Final de Juego (Konec hry), 

publikovaném roku 1956. A právě postava ženy v těchto povídkách bude předmětem této 

bakalářské práce. Rozhodla jsem se blíže prozkoumat, jakým způsobem je vnímána úloha 

ženy v povídkách v knize Final del Juego (Konec hry), která bude zároveň oporou a stěžejním 

dílem, ze kterého tato práce bude vycházet. Budeme se zabývat konkrétně povídkami No se 

culpa a nadie (Nikdo za to nemůže), El río (Řeka), los Venenos (Jedy), Puerta condenada 

(Zakryté dveře), Las Ménades (Bakchantky), El Ídolo de las Cicladas (Kykladský idol), La 

noche boca arriba (Nocí naznak) a eponymní povídkou Final de juego (Konec hry). V první 

řadě se práce pokusí objasnit, proč je postava ženy u Cortázara spíše negativním symbolem, v 

druhé řadě se bude zabývat tím, že ačkoliv je přítomno toto negativní pojetí ženy, tak i přesto 

je žena v povídkách Julia Cortázara nezbytnou součástí mužského života a nakonec budeme 

hledat možnou příčinu tohoto způsobu vize ženy přímo u Cortázara.  
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1 ŽENA JAKO SYMBOL NEJEN V HISPÁNSKÉ LITERATUŘE 
 

Žena měla ve světové literatuře vždy zvláštní místo a fungovala jako různorodý symbol. 

Nesetkáváme se s ní pouze u Cortázara, nýbrž v celé globální literatuře. Tato práce nemá 

sloužit jako analýza ve světle feministické ideologie, nýbrž hledá odpovědi na otázky, jaký 

pohled na ženu se nám předkládá v povídkách z korpusu Final del juego (Konec hry) a co jej 

zapříčinilo a porovnává Cortázara s některými autory té doby. Jak jsem již zmínila, Julio 

Cortázar nebyl jediný autor, který do svých povídek začlenil symbolickou postavu ženy. Byl 

velmi kosmopolitní a měl výbornou znalost nejen hispanoamerické literatury, ale i té evropské 

a je tedy velmi pravděpodobné, že pro svou tvorbu čerpal i z předchozí světové tvorby. Ráda 

bych uvedla příklad ze španělské literatury, konkrétněji z legend Gustava Adolfa Bécquera.  

 

1.1 BÉCQUERŮV MOTIV NEDOSAŽITELNÉ ŽENY  
 

Dílo Gustava Adolfa Bécquera, které bude uvedeno v této podkapitole, se jmenuje 

Leyendas (Legendy). Legendy byly napsány na počátku druhé poloviny devatenáctého století 

a jedná se o převyprávění španělských pověstí. Ráda bych představila konkrétně tři legendy, a 

sice sorijské legendy El rayo de luna (Paprsek jedné luny), El monte de las ánimas (Hora 

duchů) a toledskou legendu La ajorca de oro (Zlatý náramek). Jedná se o krátké a velmi 

poutavé příběhy, které čtenáře okamžitě vtáhnou do děje.  Dokázal perfektně popsat prostředí, 

osoby i atmosféru místa.  

 

Po přečtení těchto povídek je vidno, co mají společného. Hlavním motivem je stejně 

jako u Cortázara vždy žena. Avšak nejedná se o ženu obyčejnou, nýbrž o ženu velmi 

odmítavou, často chladnou, až nedosažitelnou. K získání této ženy vždy brání nějaká 

okolnost. Ať už její vlastní povaha, mrav a dobré vychování či jiné okolnosti. Proto jsem se 

tedy rozhodla použít výraz „nedosažitelná žena“. Hlavní hrdina se vždy ženě dvoří, chce jí 

prokázat lásku a přízeň, obdarovat ji vším, co si přeje a většinou za své činy nic neočekává. 

Avšak žena, kterou tak bezmezně obdivuje je velmi chladná, jeho dary odmítá, jeho přízní 

pohrdá a dokonce s ním mluví až s lehkou ironií. Neustále mu uniká. V publikaci Wallace 

Woolseyho Una mujer inalcanzable como tema en ciertas leyendas de Bécquer stojí:  
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V próze, stejně jako v poezii, žena, ke které se nedokáže přiblížit, ta, co mu není na dosah, ta, co 

se mu neustále vyhýbá, ho také bez přestání neuvěřitelně frustruje, přivádí ho k zoufalství a to i 

u smrtelné postele, s touto „dívkou planoucí po pozornosti“ se setkáváme tak často, že by bylo 

snadné si myslet, že je vyjádřením silných prožitků autora.
2
  

 

Ne ve všech povídkách se však jedná o ženu lstivou a chladnou. Například v povídce El 

rayo de luna (Paprsek jedné luny) onu nedosažitelnou ženu představuje měsíční paprsek, o 

kterém se hlavní hrdina domnívá, že se jedná o ženu jeho srdce, za kterou se žene den co noc 

a hledá ji. Motiv ovšem zůstává stejný. Měsíční paprsek Manriquemu, hlavní postavě, 

neustále uniká. Opět se zde tedy promítá motiv zoufalé nedosažitelnosti a povídka končí se 

slovy: „¡El amor!.. El amor es un rayo de luna - murmuraba el joven.“
3
 („Láska! Láska je 

paprsek luny. – mumlal mladík.“)
4
 

 

Z čehož lze chápat, že láska je stejně tak nedosažitelná, jako paprsek luny. I když se za ním 

budeme hnát celý den a celou noc, nikdy ho nenajdeme a nebude náš. 

 

Při zkoumání nedosažitelnosti v tomto díle mne velmi překvapila podobnost s dvorskou 

láskou (amor cortés)
5
, která se vyskytovala ve středověké literatuře. V době dvorské lásky 

žena symbolizovala nedosažitelnost, krásu, až božskou dokonalost. Muži pro ženu umírali, 

trpěli, skládali jí básně a dvořili se jí. Tento motiv se zároveň objevuje v práci Gustava Adolfa 

Bécquera i přesto, že žil v 19. století. Domnívám se tedy, že Gustavo Adolfo Bécquer četl 

středověká díla, ve kterých se promítala dvorská láska. Jeho literatura je stejně jako ta 

Cortázarova velmi ovlivněna literaturou francouzskou a Bécquer byl romantik. Tvrdil, že 

romantismus je vše a pokud něco není romantické, tak to neexistuje. A při spojení 

francouzské literatury a klasické romantiky není lepšího příkladu než trubadúrská poezie a 

dvorská láska. Bécquer trubadúry zmiňuje například v legendě El rayo de luna (Paprsek jedné 

luny), kde popisuje hlavního hrdinu Manriqueho: 

                                                           
2
(„En la prosa, lo mismo que en la poesía, la mujer a quien no puede llegar, la que está fuera de su alcance, la 

que eludiéndole siempre no deja de llevarle a la frustración, a la desesperación, aún a las puertas de la muerte, 
esta „hija ardiente de una visión“, se encuentra con tanta frecuencia que sería fácil creer que esto expresara 
algo que sufre y esperimenta el autor.“) -  Wallace Woolsey, Hispania, Vol. 47, No. 2 (May, 1964), str. 277-281 
Překlad: Ema Hubáčková 
3
 Gustavo Adolfo Bécquer (1999). Hora duchů : tajemné legendy starého Španělska / ; Praha : Vyšehrad, str. 49 

4
 Překlad: Ema Hubáčková 

5
 Literární fenomén užívaný ve středověku.  
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 ,,Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de 

guerra no lo hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar sus ojos de un punto del 

oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un trovador.“
6
  

 

(„Byl rodu vznešeného, narodil se v lomozu zbraní, ale ani nezvyklý zvuk válečného rohu by ho 

nepřiměl, aby na okamžik pozvedl hlavu, aby na chvíli odvrátil oči od zčernalého pergamenu, z 

něhož četl poslední trubadúrův zpěv.“)
7
 

 

To, že Gustavo Adolfo Bécquer četl knihy ve francouzštině se píše i v článku Roberta 

Pagearda: ,,…náruživě četl spoustu knih (některé psané ve francouzštině)…“
8
 Samotný původ 

dvorské lásky se nachází v jižní Francii přibližně v 11. století, kdy potulní pěvci oslavovali 

hrdinské činy, ale i krásu a schopnost žen vyvolat i v silných rytířích nejjemnější a 

nejvroucnější cit, lásku. Později se toto vyjádření lásky rozdělí na dva směry, a sice milostné 

písně a dvorský román. To je tedy hlavní spojitost Gustava Adolfa Bécquera a Julia 

Cortázara. I když autoři pocházejí z jiné země a jiného kontinentu, tak oba dva četli 

francouzsky psanou literaturu a oba dva používali ženu jako symbol ve své literatuře, ostatně 

jako spousta dalších spisovatelů.   

 

 

1.2 ŽENSKÝ SYMBOL V HISPÁNSKÉ LITERATUŘE  20. STOLETÍ 
 

Pokud je tedy pravda, že Gustavo Adolfo Bécquer čerpal z francouzské a starší 

španělské literatury, může být více než pravděpodobné, že argentinský spisovatel s tak 

velkým spojením s Evropou, jako byl právě Julio Cortázar, čerpal i z jiných zdrojů, nežli jen 

ze své mysli. Avšak celá literatura je ve skutečnosti cyklicky propojená. Pedro Henríquez 

Ureña
9
 periodizoval sice hispánskou literaturu, na druhou stranu se však všechna období 

prolínají a přechod mezi nimi může být velmi plynulý. A neplatí to jen pro literaturu Latinské 

Ameriky. Data nastavená v periodizaci jsou vždy spíše přibližná. Vyznačují hranice, ale ne 

tak striktním způsobem. Vždy jsme tedy nějakým způsobem ovlivněni předchozím stylem 

                                                           
6
 Gustavo Adolfo Bécquer (1999). Hora duchů : tajemné legendy starého Španělska / ; Praha : Vyšehrad, str. 35 

7
 Překlad: Jan Červenka 

8
 [„…il dévore des livres (certains écrits en français)...“]  - Robert Pageard, Bécquer. Leyenda y realidad. 

Gondrand François, Bulletin Hispanique, Année 1993, Volume 5, Numéro 2, str. 739 
 
9
 Esejista, filosof, humanista, filolog a literární kritik, jedna z hlavních postav dominikánské literatury 
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psaní či náměty a je běžné, že se někdy autoři inspirují předešlými autory, někdy se k nim i 

přímo vracejí.  

 

Ženská symbolika se v tomto období hispánské literatury objevuje velmi často. Někteří 

autoři, kteří začleňují ženu do své literatury, ji popisují jako portál, přes který se muži mohou 

dostat na vyšší úroveň, do jiné dimenze. Někdy se mluví i o jiném vesmíru, který představuje 

dokonalost, či vyšší poznání. V povídce El poema de otoño (Podzimní báseň) Rubéna Daría 

se píše, že žena je svým způsobem potěšení, které nám seslal vesmír, a skrze ni může muž 

poznat opravdový význam lásky. Najdeme zde zmínku o perle, o růži, o hvězdě a o ženě. 

Žena v tomto případě představuje souhru všeho dobrého, co nám nabízí vesmír. Dále 

v povídce nalezneme další zmínku o růži. Obecně se v literatuře setkáme s růží jako 

symbolem milostného aktu. Zde se však pojednává o mystické růži, která opět poukazuje 

k ženě, jež v básni má funkci určitého prostředníka, jenž náš dokáže přenést z pozemské 

reality do ideálního světa. Je fyzickým stvořením potěšení a dokonalosti. Celá povídka 

vypráví o muži, který umírá. Darío se čtenáři snaží sdělit, že by umírající muž měl najít 

útěchu v myšlence, že kráčí vstříc smrti ruku v ruce s láskou. Láska je tedy vnímána jako 

potěšení z jiné přírody, harmonie a míru, kterého můžeme dosáhnout v moment, kdy lásku 

prožíváme. A toto vše symbolizuje právě ženská postava a muž je ten, co se skrze ni přenese 

do jiné, lepší, reality.  

 

V básni Césara Valleja – Trilce IX se lyrický subjekt naopak vyznačuje spíše někdy až 

agresivním postojem k ženské postavě. Obraz ženy se v poezii začal vyskytovat jako symbol 

harmonie a lásky. Ale tato představa se nepromítá v tvorbě Césara Valleja, ani Nicanora 

Parry. Tito dva autoři tvrdí, že se jedná jen o iluzi, že ona zmíněná harmonie ve skutečnosti 

vůbec neexistuje a že žena není žádný symbol. To, co podle nich charakterizuje lidské vztahy, 

je napětí, hrubost a konflikt. V jejich tvorbě se nám tedy již nepředstavuje onen idealizovaný 

obraz ženy. Ve světě nedominuje láska, ale chaos a bolestná realita. A to je i součástí 

ideologie tzv. antipoezie
10

, neboli antibásní. Jestliže je v poezii na milostný vztah pohlíženo 

jako na obraz harmonie, která vládne zemi a kterou dokáží zachytit pouze básníci a pro nás 

obyčejné lidi je neviditelná, tak v antipoezii je milostný vztah naopak symbolem násilí. Nyní 

se milostné vztahy změní na vztahy konfliktní a symbolizují vztahy sociální. „Antipoeta“, 

tedy básník, který píše ve víru antipoezie, se těší tím, že ženu degraduje různými metaforami 

a symboly, které byly běžné i v poezii. V básni La víbora Nicanora Parry již žena muže 

                                                           
10

 Antipoezie = nový směr poezie založen Nicanorem Parrou. 
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nepovyšuje do lepší reality, nýbrž ho finančně a sexuálně využívá. „La víbora“ ve španělštině 

znamená zmije. Je jedovatá a vypočítavá. Protagonista musí tvrdě pracovat a snášet urážky, 

dokonce i páchat zločiny a to jen proto, aby neklesl v jejích očích. Zmije jednoznačně 

poukazuje na ženskou postavu. Básník se v podstatě stává vězněm zmije. Jedna jeho část cítí 

ke zmiji odpor, ale druhá část cítí naopak přitažlivost. Nakonec se však ukáže, že i sám básník 

není úplný dobrák a možná se i časem stal vlivem společnosti skeptickým.  

Rádi bychom na závěr uvedli ukázku ze samotné básně La víbora:  

 

Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable. 

Sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, 

Trabajar día y noche para alimentarla y vestirla, 

Llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, 

A la luz de la luna realizar pequeños robos, 

Falsificaciones de documentos comprometedores, 

So pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. 

En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques 

Y retratarnos juntos manejando una lancha a motor, 

O nos íbamos a un café danzante 

Donde nos entregábamos a un baile desenfrenado 

Que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada.
11

 

 

 (Spoustu let jsem byl odsouzen k tomu, abych zbožňoval jednu opovrženíhodnou ženu. 

 Obětoval se pro ni, nechal ji, aby mě ponižovala a neustále se mi vysmívala, 

 pracoval celý den a celou noc, abych ji živil a šatil, 

 v noci trochu kradl 

 falzifikáty kompromitujících dokumentů, 

 ze strachu, abych v jejích fascinujících očích neklesl. 

 Když jsme si rozuměli, tak jsme se scházeli v parcích 

 a navzájem jsme si kreslili portréty, zatímco jsme se projížděli na motorovém člunu, 

 nebo jsme chodívali do taneční kavárny, 

 kde jsme se oddávali divokému tanci, 

 který měl trvání až do ranních hodin.)
12

  

 

                                                           
11

 Nicanor Parra – La Víbora - www.nicanorparra.uchile.cl.. Načteno z SISIB y Facultad de Filosofía y 
Humanidades - Universidad de Chile: 
https://www.nicanorparra.uchile.cl/antologia/poemasyantipoemas/lavibora.html, odstavec první.  
12

 Překlad: Ema Hubáčková 

http://www.nicanorparra.uchile.cl/
https://www.nicanorparra.uchile.cl/antologia/poemasyantipoemas/lavibora.html
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 V hispánské literatuře této doby se tedy setkáme s velkou řadou autorů, kteří do svých 

básní a děl zakomponovali ženu, někteří jako symbol, jiní jako pouhou postavu. V obou 

případech však žena v jejich díle měla velký vliv na muže a ovlivňovala jeho budoucí 

rozhodování. Někdy v pozitivním slova smyslu, někdy v tom negativním. Julio Cortázar se ve 

svých povídkách z našeho korpusu uchýlil právě k negativnímu pojetí symbolu ženy a to je 

téma, o kterém bude tato práce pojednávat.  
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2 ŽENA JAKOŽTO NEGATIVNÍ POSTAVA 
 

Jak bylo již výše zmíněno, tato práce nezkoumá ženu z hlediska feministické ideologie, 

nýbrž se snaží prozkoumat styl, jakým Cortázar zahrnuje ženu do své tvorby, konkrétně do 

povídek v knize Final del Juego (Konec hry).  

 

Již na první pohled je z povídek obsažených v tomto díle zřejmé, že ženy v Cortázarově 

podání nestojí zrovna v dobrém světle. V povídkách je postava ženy brána spíše jako 

negativní objekt, který má špatný a záporný dopad na muže. Zaměřme se například na 

povídku No se culpe a nadie (Nikdo za to nemůže). Celá povídka je postavena na detailním 

popisu procesu, jakým si muž, protagonista, obléká svetr, aby mohl jít ven a setkat se se svou 

ženou před obchodem, kde mají společně koupit dar. Muž podléhá neuvěřitelné frustraci bez 

žádného přímočaře popsaného důvodu. I když žena jako taková není příčinou samotného 

problému, je spouštěcím faktorem k tomu, že muž pociťuje úzkost a nejistotu. Tohoto si 

můžeme povšimnout na krátkém příkladu z četby: „…y todo eso le va llenando de ansiedad y 

quisiera terminar de ponerse de una vez el pull-over sin contar que debe ser tarde y su mujer 

estará impacientándose en la puerta de la tienda.“
13

  („…a to všechno jej naplňuje úzkostí a 

rád by si konečně ten svetr dooblékl, aniž by myslel na to, že už je určitě pozdě a žena 

netrpělivě čeká před vchodem do krámu.“)
14

 

 

V případě povídky La noche boca arriba (Nocí naznak) zřejmě nic netušící žena 

způsobí nehodu a zapříčiní to, že muž musí být hospitalizován: 

 

Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes 

ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pié y con la mano, desviándose a la 

izquierda; oyó el grito de la mujer, y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse 

de golpe.
15

 

 

                                                           
13

 Z povídky No se culpe a nadie - Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 7 
14

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 10 
15

 Z povídky La noche boca arriba, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 
85 
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(Když viděl, že se žena, která stála na nároží, vrhá do vozovky, přestože měl zelenou, bylo už 

pozdě na nějaké jednoduché řešení. Zabrzdil přední i zadní brzdou, uhnul napravo; zaslechl 

ženin výkřik a zároveň s nárazem ztratil vědomí. Bylo to, jako by najednou usnul.)
16 

  

V obou ukázkách je tedy nějaká žena, která funguje jako spouštěč problémů, které 

postihnou muže.  

 

2.1 CORTÁZAR A ŘECKÉ MENÁDY  
 

Výše uvedené příklady jsou ve skutečnosti pouze povrchní. V dalších povídkách 

z našeho korpusu, které se budou níže analyzovat, si můžeme povšimnout, že tato vize ženy 

jakožto zdroje negativního ovlivňování muže je daleko zřetelnější. Tuto vizi však umocní 

ještě více porovnávání těchto povídek s řeckými mytologickými symboly, které se v nich 

vyskytují.  

 

Nejlepším příkladem je povídka Las Ménades (Bakchantky). Samotný název již 

dokazuje, že Cortázar znal řeckou mytologii a do svých povídek jí v různých formách přímo 

promítal. V tomto případě dokonce pojmenoval celou povídku po tzv. menádách, neboli 

bakchantkách, ženských postavách z řecké mytologie. Nejednalo se však pouze o název 

povídky. Celá charakteristika těchto dávných stvoření je velmi podobná Cortázarově vizi žen, 

kterou autor v tak silné formě promítá do svých povídek. A je tedy zřejmé, že Cortázar velmi 

dobře věděl, proč si vybírá právě menády pro název této povídky.  

 

Menády jsou tedy dávné bytosti objevující se v řecké mytologii, božská stvoření 

ženského pohlaví spojená s bohem Dionýsem, bohem vína a nespoutaného veselí. Jedná se o 

velmi divoké ženy, které vedou až bláznivý život a není možné s nimi vést smysluplnou 

debatu. Jedí zvířecí i lidské maso. Své oběti trhají na kusy a poté je ještě syrové jedí, tak, jak 

popisuje Guy Hedreen, profesor z univerzity v Cambridge, ve svém článku Silens, Nymphs, 

and Maenads: „Pokud jsou vyprovokovány pastevcem, zaútočí na stádo dobytka a holýma 

rukama zvířata roztrhají na kusy.“
17

 V povídce Las Ménades (Bakchantky) je velmi citelný 

onen divoký charakter těchto bájných stvoření, který se Cortázar rozhodl aplikovat na ženské 

                                                           
16

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 188 
17

 ( „When provoked by herdsmen they attack a herd of cattle and dismember the animals with their bare 
hands.“) Guy Hedreen. “Silens, Nymphs, and Maenads.” The Journal of Hellenic Studies, vol. 114, 1994, str. 49 
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postavy promítající se v tomto díle:  “Las chicas estaban rojas y excitadas, me rodearon como 

gallinitas cacareantes.”
18

 [„Dívky byly rudé a vzrušené, obklopily mě jako kdákající slepičky 

(připomínající všelijakou drůbež.)“]
19

 

 

Tím, že autor porovnal dívky se slepicemi, poukazuje na jistý způsob opovrhování 

dcerami doktora Epifanía a popisuje je jako hlučné a hysterické.  

 

2.2 MYTOLOGIE A SYMBOLIKA ŽENY V ČERVENÉM 
 

Na konci povídky Las Ménades (Bakchantky) si nemůžeme nepovšimnout zmínky o 

kanibalismu praktikovaným jistou ženou v červeném: “Pero la mujer vestida de rojo iba al 

frente, mirando altaneramente, y cuando estuve a su lado vi que se pasaba la lengua por los 

labios, lenta y golosamente se pasaba la lengua por los labios que sonreían.”
20

 („Ale dáma 

v červeném kráčela v čele, tvářila se povýšeně, a když mě míjela, uviděl jsem, že si olizuje 

rty, pomalu a mlsně si olizovala rty, které se usmívaly.“)
21

 

 

Nejen, že tato žena dle popisu v samotné povídce odpovídá charakteristice řeckých 

menád, zřejmě ale nabývá i další symboliky vyjádřené červenými šaty. Tato barva měla vždy 

silnou sexuální konotaci
22

, což nás přimělo blíže zanalyzovat legendu o tzv. sukubách.
23

 

Pojem „sukuba“ pochází ze středověké křesťanské mytologie a je považován za druh 

ženského démona podobného upírům. Toto označení však není zcela přesné, jelikož 

pojmenováním „démon“ se většinou označovala bytost, která byla bezpohlavní, tedy 

nevyznačovala se žádným konkrétním pohlavím. Avšak již prvotní latinský název succubare 

znamená v překladu „ležet vespod“
24

 a to bývá spojováno s ženskou pozicí při milostném 

aktu. Stvoření je tedy výhradně ženského pohlaví. Opakem k sukubám je tzv. „incubus“, upír 

mužského pohlaví.  Sukuby jsou tedy obdobou upírek, které v noci svádí ve spánku muže, 

pohlavně se s nimi stýkají a postupně je vyčerpají k smrti.  

                                                           
18

 Z povídky Las Ménades Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 27 
19

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 58 
20

 Z povídky Las Ménades, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 34 
21

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str.74 
22

 Nepojmové rysy významu 
23

 Succubus (z latinského succubare, též succubí, succubas či sukubus) 
24

 www.etymonline.com. (nedatováno). Načteno z Online Etymology Dictionary: 
http://www.etymonline.com/index.php?term=succubus 
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V naší povídce Las Ménades (Bakchantky) bychom mohli legendu o ženě sukubě chápat 

jako personifikaci a konkretizaci šíleného sexuálního vztahu lidožroutské povahy mezi 

publikem a orchestrem, ve kterém publikum představuje ženu sukubu a orchestr muže, který 

bude sněden:   

 

Entre los estallidos de la orquesta oí gritar otra vez, pero ahora el clamor venía de uno de los 

palcos de la derecha. Y con él los primeros aplausos, sobre la música, incapaces de retenerse 

por más tiempo, como si en ese jadeo de amor que venían sosteniendo el cuerpo masculino de 

la orquesta con la enorme hembra de la sala entregada, ésta no hubiera querido esperar el goce 

viril y se abandonara a su placer entre retorcimientos quejumbrosos y gritos de insoportable 

voluptuosidad.
25

 

 

(V hromobití orchestru jsem zaslechl další výkřik, ale tentokrát přicházel z lóže vpravo. A 

s ním do hudby pronikl i první nedočkavý potlesk, jako by v onom milostném klání, které 

provozovalo mužné tělo orchestru s ohromnou samicí oddaného sálu, tato samice nechtěla 

vyčkat mužského potěšení a odevzdala se svému požitku uprostřed naříkavých křečí a 

nesnesitelně smyslných výkřiků.)
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Z povídky Las Ménades, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 31 
26

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 67 
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2.3 MYTOLOGIE V POVÍDKÁCH „LOS VENENOS“ A „FINAL DEL JUEGO“ 
 

Mytologické reference se nachází i v dalších povídkách ze souboru Final del juego 

(Konec hry). V povídce Los venenos (Jedy) se vyskytuje popis, který vyžaduje více 

pozornosti, a to deskripce tří sousedek, které žijí hned vedle rodiny Cortázarových a sdílí 

s nimi zahradu. Velmi zajímavé je už jen to, že se jedná o povídku autobiografickou, ale tím 

se budeme zabývat v jedné z následujících kapitol. Pro nás je v této fázi důležitý především 

způsob, jakým autor popisuje své tři mladé sousedky, Cholu, Elu a Cufinu. Říká o nich, že 

jsou velmi neposedné a příliš hlučné. Navíc si v povídce můžeme všimnout, že se spolu často 

hádají a navzájem se mezi sebou perou. Přesně tak, jako to dělávaly bájné harpie.  

 

Název „harpie“ pochází z antické mytologie a označuje bytost, která je napůl pták a 

napůl žena. Představa harpie se postupným historickým vývojem měnila, ale obecně byly 

harpie považovány za personifikaci bouře a do podsvětí si s sebou braly duše nebožtíků. 

Fyzicky se podobaly ženské postavě s křídly, což nás vede zároveň k představě sirén
27

. Jindy 

byly zobrazovány jako ptáci s hlavou ženy. V každém případě se tedy jedná o spojení ženy a 

bájného opeřence. Harpie škodily lidem, byly zlé a navzájem se mezi sebou hádaly. Takto v 

povídce Jedy popisuje Julio Cortázar své tři sousedky, které se podobají právě harpiím: 

 

Entonces se peleaban pero a propósito para llamar la atención, y menos mal que de ese lado los 

ligustros eran tupidos y no se veía mucho. […] Cuando nos oían jugar a la mancha rabiaban 

mucho más y al final se peleaban entre ellas hasta que salía la tía y las mechoneaba y las tres se 

iban adentro llorando.
28

 

 

(Pak se praly, ale jen aby upoutaly pozornost, naštěstí byl na té straně živý plot hustý a nebylo 

moc vidět. […] Když nás slyšely, jak si hrajeme na babu, vztekaly se mnohem víc a nakonec se 

spolu popraly a přišla teta a vykrákala je za vlasy a všechny tři šly domů s brekem.)
29

 

 

Další analyzovanou povídkou je přímo samotný Konec hry (Final del juego). 

Setkáváme se zde se třemi dívkami, které by mohly představovat mýtus o Meduse
30

, ale tzv. 

„naruby“. To znamená, že v tomto případě není žena ta, co petrifikuje muže. Jsou to ony 

                                                           
27

 Bájné bytosti z antické mytologie. Krásným zpěvem nalákaly námořníky k útesům, kde jejich loď ztroskotala.  
28

 Z povídky Los Venenos, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 14 
29

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 29 
30

 Jedna ze tří obludných dcer bohyně Kéty a boha Forkýna. Dříve bývala krásná, ale poté se zamilovala do 
Poseidóna, boha moře a vodního živlu, nechala se jím svést v Athénině chrámu a bohyně ji proměnila v obludu. 
Medusa měla od té doby místo vlasů hady, a kdo jí pohlédl do očí, zkameněl.  
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samotné tři dívky, které se petrifikují v očích ostatních, především v očích mužské postavy 

Ariela. Na tomto posledním příkladu si můžeme všimnout, že i když je žena viděna jako 

negativní postava, tak po ní zároveň Ariel touží. Nemůže z dívek, a především z Leticie, která 

ho přitahuje nejvíce, spustit oči.  

 

2.4 „EL ÍDOLO DE LAS CICLADAS“  
 

V Povídce El ídolo de las Cicladas (Kykladský idol) se stejně jako v předešlé povídce 

vyskytuje onen znak přitažlivosti. Setkáváme se zde s příběhem o dvou mužích, kteří oba cítí 

jakési spojení se soškou, kterou našli na řeckém ostrově. Hlavním iniciátorem hledání sošky 

byl Somoza, který sice nebyl archeolog, ale velmi ho lákal nález jakéhosi předmětu, v tomto 

případě starého antického bůžka ženského pohlaví. Morand a Therese jsou jeho přáteli a 

z četby je zřejmé, že Somoza je do Therese zamilován, ačkoliv má Therese milostný vztah 

s Morandem. Promítají se nám zde tedy dva úkazy vášně. Oba muži cítí přitažlivost ke staré 

sošce, kterou se snaží získat každý sám pro sebe a dále je spojuje velká náklonnost k Therese. 

Dojde to až do bodu, kdy se Morand bojí o Somozovo mentální zdraví. Všechno totiž 

napovídá tomu, že by se z utajované lásky k Therese mohl zbláznit. „Los dos sabemos muy 

bien que es por Therese. ¿Pero de que te va a servir si no te ha querido ni te querrá nunca ?”
31

 

(„Oba dobře víme, že je to kvůli Therese. Ale k čemu ti to bude, když tě nechtěla a nikdy tě 

chtít nebude?“)
32

 

 

Nakonec chce Somoza pod vlivem zvláštní síly rituálně zabít Moranda, který zvládne 

urychleně jednat a sám zabije Somozu, aby si zachránil život. Nakonec se ale zblázní stejně 

tak, jako Somoza, a čeká na příchod Theresy, aby ji mohl zabít způsobem, jakým to chtěl 

udělat Somoza. 

 

Můžeme si tedy snadno povšimnout, že „cortázarské ženy vystupují jako pasivní objekt, 

který má magické schopnosti“
33

, jak popisuje Jacqueline Girón. To znamená, že ačkoliv je 

                                                           
31

 Z povídky El ídolo de las Cicladas, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 
41 
32

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 86 
33

 (“la mujer cortazariana es un objeto pasivo que posee cualidades mágicas”) - Giron, Jacqueline. «Dimensión 
mítico-poética del personaje femenino en siete cuentos de.» Barco, Francisco García-Moreno. Las múltiples 
caras de Cortázar. Mayagüez: Universidad de Puerto Rico, 2005. str.45-63. 
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samotná soška neživá a tudíž nepohyblivá, tak má jistou magickou sílu a je příčinou toho, že 

se trojice mezi sebou pozabíjí.  
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3 ŽENA JAKO OBJEKT 
 

V povídce Kykladský idol se setkáváme ještě s dalším pohledem na ženskou postavu 

v Cortázarových povídkách a to prostřednictvím ženské hrdinky Therese. Nejprve si 

povšimneme její záporné pozice a to díky tomu, že jediná její vlastnost, kterou nám o ní autor 

v povídce sděluje, je dochvilnost, která jí na konci povídky stejně přivede do hrobu. Navíc 

nám vlastně není jasné, jakou má Therese v povídce úlohu. Nenašla onu magickou sošku, ani 

ji s muži na řeckém ostrově nehledala a po návratu do Paříže už o ní není ani zmínka. Vypadá 

to skoro jako by měla v povídce pouze jednu úlohu, a to být neustálým zdrojem napětí mezi 

dvěma muži a při jejich posledním rozhovoru Morandovi nepřímo odhalit bláznovství, které 

jeho přítele postupně pohltilo. Z toho tedy vyplývá, že Therese má v povídce, stejně jako 

magická soška, pouze pasivní funkci. Ona sama neprokazuje žádné činy. Jako by nebyla 

osobou, nýbrž pouhým předmětem. Jak tvrdí Jacqueline Girón: „Žena mlčí a je čtenáři 

vzdálená. Nikdy není slyšet jejího hlasu a vidět jejího pohybu, nebo možných činů, je vždy 

popisována pouze z pohledu vypravěče.“
34

 

 

Pokud tuto teorii ženy jakožto neosobního předmětu aplikujeme i na další povídky 

z našeho korpusu, zjistíme, že se tato charakteristika nachází ve většině z nich: ve Final del 

juego (Konec hry) s jejími petrifikovanými ženami, v povídce Los venenos (Jedy), kde je Lila, 

sestra Julia Cortázara, představitelkou pasivního symbolu lásky, v La puerta condenada 

(Zakryté dveře), ve které se vypráví o ženě, která neprokazuje žádné vlastnosti, ani pohyby, 

pouze se o ní ví, že přetrvává ve vedlejším pokoji. V povídce La noche boca arriba (Nocí 

naznak) zase jedna žena způsobí nehodu pouze tím, že přejde přes silnici. V No se culpe a 

nadie (Nikdo za to nemůže) čteme o manželce protagonisty, o které opět víme jen to, že na 

manžela čeká před obchodem. A nakonec v El río (Řeka), kde jsme svědky popisu 

bezvládného těla ženy, která je znásilněna. Tato myšlenka by se dala velmi dobře shrnout 

pomocí jednoduché citace od Jacqueline Girón:  

 

                                                           
34

 („La mujer permanece silenciada y alejada del lector. Su voz nunca se escucha y sus movimientos o posibles 
actuaciones son siempre interpretadas por la perspectiva del narrador.”) - Giron, Jacqueline. «Dimensión 
mítico-poética del personaje femenino en siete cuentos de.» Barco, Francisco García-Moreno. Las múltiples 
caras de Cortázar. Mayagüez: Universidad de Puerto Rico, 2005. str.45-63. 
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„Cortázarovské ženy nejsou z masa a kostí, vlastně to vůbec nejsou „osoby“, nebo postavy 

jako např. muži. Představují směsici všech mýtů, které obklopovaly západní společnost, 

zamaskovaný a přemalovaný výraz ženy: pasivita, intuice, křehkost, citlivost, iracionalita.“
35

 

 

Na závěr si tedy můžeme položit otázku, k čemu vlastně slouží ženská postava 

v povídkách Julia Cortázara, pokud je přijímána jako pouhý objekt. Tím se budeme zabývat 

v další kapitole, která se pokusí objasnit rozhodující roli ženy v cortázarské symbolice, 

především ve vztahu k muži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 (Las mujeres cortazarianas no son de carne y hueso; no son para nada "personas" o personajes como lo son 
los hombres. Son una mezcla de todos los mitos con que la sociedad occidental ha rodeado, enmascarado y 
maquillado el verdadero rostro femenino: pasividad, intuición, fragilidad, sensibilidad, irracionalidad.) - Giron, 
Jacqueline. «Dimensión mítico-poética del personaje femenino en siete cuentos de.» Barco, Francisco García-
Moreno. Las múltiples caras de Cortázar. Mayagüez: Universidad de Puerto Rico, 2005. str. 45-63. 
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4 ŽENA JAKO MOST DO JINÉHO SVĚTA 
 

Již na samém počátku je popsán velmi oblíbený způsob té doby, tedy užití postavy ženy 

jakožto způsobu přechodu do jiné, vyšší literární a umělecké dimenze. V této kapitole se 

budeme zabývat, jakým způsobem se symbol ženy rozhodl pojmout Julio Cortázar a proč 

tomu tak zřejmě bylo.  K analýze nám opět pomohou povídky z našeho korpusu a budeme 

zvažovat i vlivy doby, ve které autor tvořil. V prvních dvou podkapitolách si krátce 

představíme dva žánry, které dominovaly v období latinskoamerického boomu.  

 

4.1 FANTASTICKÁ LITERATURA 
 

Jak je nám již dobře známo, Cortázar se proslavil především svými povídkami. Nejvíce 

ho uchvátila fantastická povídka, která byla v Latinské Americe aktuální právě v období 

latinskoamerického boomu. Možná největšími představiteli tohoto žánru byli argentinští 

spisovatelé Macedonio Fernández a Jorge Luis Borges. Právě Borges byl pro Cortázara 

velkým vzorem, a proto není divu, že se oba věnovali právě fantastické povídce.  

Tento žánr bývá spojován s krizí dvou významných institucí – církve a vědy. Obě 

instituce hledaly odpovědi na otázky týkající se podstaty společnosti. Potom, co proběhla 

postupná sekularizace
36

, se věda snažila zaujmout místo náboženství. Když však nejsou 

poskytovány adekvátní odpovědi, vytvoří se prostor pro představivost a pro „to fantastické“
37

. 

A zde má kořeny fantastická povídka. Hlavní myšlenkou je představa, že umění nemá být 

kopií reality. Realita je chaotická, nemá řád. Sám Borges tvrdil, že svět může být chaotický, 

ale umění ne. Z čehož jasně vyplývá kritika realismu, ve kterém má umění sloužit jako kopie 

reality. Fantastická literatura tedy pracuje s lidskou představivostí, kreativitou, jsou do ní 

zahrnuty nadpřirozené jevy a magie. Tyto rysy fantastická povídka sdílí s mytologií, kde se 

také každodenní lidský život snoubil s nadpřirozenými úkazy. Je tedy velmi pravděpodobné, 

že právě zde je kolébka Cortázarova zájmu o řeckou mytologii. Avšak definovat tento žánr 

není tak jednoduché, odborná literatura dokonce pochybuje, zdali se opravdu jedná o žánr a 

jaká je jeho přesná definice. 

Všechny zanalyzované teorie se scházejí v jednom bodě: Odpověď na otázku, co je vlastně ono 

„fantastično“, se v současnosti zdá být již dávno zodpovězená, především proto, že spisovatelé 

                                                           
36

 Potlačení vlivu náboženství a jeho institucí. 
37

 „Lo fantástico“. 
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dokáží tento termín používat s přesností. Problém ale nastává tehdy, kdy se pokoušíme vymezit 

jasný prostor působení „fantastična“ a v moment analýzy jeho konkrétní funkce v literární 

tvorbě.
38

  

 

4.2 NA VZESTUPU MAGICKÉHO REALISMU   
 

Dalším žánrem, který si zaslouží být alespoň okrajově zmíněn, je magický realismus. 

Ačkoliv přímo neovlivnil Julia Cortázara, celosvětově se proslavil právě díky 

latinskoamerickému boomu. Magický realismus se začal formovat v Latinské Americe 

přibližně ve čtyřicátých letech dvacátého století. Uvádí se, že byl výplodem hledání jedné 

společné a originální identity Ameriky.  

 

V roce 1920 se v jedné pařížské kavárně sešli tři největší představitelé magického 

realismu - Arturo Uslar Pietri (Venezuela), Alejo Carpentier (Švýcarsko) a Miguel Ángel 

Asturias (Guatemala). Schůze proběhla za účelem diskuze na téma literatura a politika. Četli 

různé manifesty a poezii, které byly ovlivněné surrealismem, poznamenaným 

psychoanalýzou. Všichni tři spisovatelé se velmi zajímali o Sigmunda Freuda.  

 

Po první světové válce, roku 1918, vydal Oswald Spengler (zastupující nacistickou 

stranu) dílo pojmenované La decadencia de Occidente (Zánik západu). Získal si s ním 

obrovský úspěch v mezinárodním měřítku. Tvrdí, že Amerika se stane novou Evropou a proto 

se jí bude říkat „nový svět“.  Tento esej není ani filosofický, ani historický. Je to filosofie 

historie. Jako by se jednalo o živé osoby – Evropa dospěla do bodu dekadence. Umírala. 

Zatímco Amerika byla ve stádiu mládí, byl to nový svět. Měla být kontinentem budoucnosti. 

Byla to tedy koncepce posvátného světa Jižní Ameriky, který neudělá ty samé chyby, které 

udělala Evropa. V podstatě by se dalo říci, že se jednalo o národní hnutí, které se zabývalo 

otázkou podstaty vs. historie. Amerika je podle této teorie produktem historie, který postrádá 

vlastní originální podstatu. A onou podstatou Ameriky by mělo být posvátno, magie, 

nadpřirozeno.  

  

                                                           
38

 (Todas las teorías analizadas vienen a coincidir en un punto: hoy por hoy hacerse la pregunta de qué es lo 
fantástico parece ser una cuestión superada, prácticamente todos los autores manejan el término con 
precisión, el problema surge a la hora de delimitar hasta dónde llega lo fantástico y hasta dónde no llega, y a la 
hora de analizar su funcionamiento dentro de la obra literaria.) -  Valcarcel, C. d. (1982). Teoría y práctica del 
cuento en los relatos de Cortázar. Sevilla: E.E.H.A., str. 66 
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 V manifestu Pato brasileño je zmínka o protikladu toho barbarského a toho našeho (lo 

bárbaro y lo nuestro). Hlavním nápadem bylo vytvářet poezii, která by se dala vyvážet mimo 

Latinskou Ameriku, konkrétně do Evropy. Tato literatura měla ukázat to, co fascinovalo 

evropské avantgardy přijíždějící do Jižní Ameriky a objevující směsici kultury indiánské, 

evropské a africké. To je to, co prodává magický realismus. Prodává to barbarské, to naše. A 

to má být autentická latinskoamerická literatura.  

 

4.3 CORTÁZAR A SURREALISMUS 
 

Různé biografie pojednávající o autorovi tvrdí, že Cortázar poprvé přišel do kontaktu se 

surrealismem v roce 1932, když četl Opium Jeana Cocteau.
39

 Ale své pouto s francouzským 

hnutím vždy popíral. Dokonce v roce 1963 při jednom rozhovoru řekl: „V mé knihovně 

najdete knihy od Crevela, Jacqueho Vaché, Arthura Cravana, ale nespojujte mě kvůli tomu se 

surrealismem!“
40

 

 

Jisté je ale to, že autora velmi zajímalo francouzské avantgardní hnutí vzhledem k tomu, 

že mu on sám věnoval dva eseje, a sice La Teoría del túnel (Teorie tunelu) a La Muerte de 

Antonin Artauden (Smrt Antonina Artaudena
41

). I když se řada kritiků neodvážila tvrdit, že 

byl argentinský spisovatel surrealista, důležitý je především fakt, že byl součástí fenoménu, o 

kterém jsme se již na začátku práce zmiňovali, tedy latinskoamerického boomu. A právě 

během tohoto fenoménu se literatura snažila objasnit koncept „reálna“ stejně tak, jako 

surrealismus.  

 

Surrealisté zastávali názor, že umělecké dílo vzniká v podvědomí. Snažili se tedy hledat 

způsoby, jak do svého podvědomí proniknout, či upadnout do nevědomí. Výsledků se snažili 

docílit např. za pomocí snů, pocitů a nálad, které následně zakomponovali do své tvorby. Ve 

víru této myšlenky oproštění se od kontroly svého vědomí psal Julio Cortázar v magazínu 

Casa de las Américas, publikované roku 1970: 

 

                                                           
39

 Člen Francouzské akademie a francouzský básník, filmař, divadelník a grafik.  
40

 („En mi biblioteca encontrará los libros de Crevel, de Jacques Vaché, de Arthur Cravan ¡pero no me fiche por 
eso como surrealista!”) - Garfield, Evelyn Picon. ¿Es Julie Cortázar un surrealista?. Madrid: Gredos, 1975 
41

 Překlad: Ema Hubáčková 
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„V mém případě byla velká většina mých povídek napsána, jak bych to jen řekl, na pokraji mé 

vůle, pod nebo nad mým uvažujícím vědomím, jako kdybych nebyl nic víc, než jen médium 

přes které procházela a vyjadřovala se nějaká vzdálená síla.“
42

 

 

Můžeme si tedy povšimnout spojitosti mezi autorem a surrealisty při tvůrčím procesu. 

Tento proces jim umožňoval dosáhnout toho, co považovali za nejhlubší realitu a skutečnost 

lidského bytí. To, co bychom mohli nazývat jiným světem, nebo lépe, autentickou realitou. U 

Cortázara se ale nejedná o jasnou dichotomii
43

 mezi viditelným světem, který bývá spojován 

s realitou, a jinou dimenzí. Nýbrž jsou to dvě dimenze, které se navzájem propojují. Přechod 

z jedné dimenze do druhé může nastat pomocí různých způsobů, za pomoci snů, či her, jak 

ostatně uvidíme níže v povídkách El río (Řeka) a Final del Juego (Konec hry).  

 

4.4 SURREALISMUS A MÝTUS  
 

Ve spojitosti s výše uvedenými poznatky a s ohledem na povídky, kterými se budeme 

zabývat, si nemůžeme nevšimnout, že postava ženy je ve skutečnosti velmi důležitá 

v umělecké tvorbě nejen cortázarovské, ale i té surrealistické.  A to vzhledem ke všem 

alegoriím, které se jí přisuzují. Ženská postava je velmi jedinečná. V předchozí části práce 

jsme se zabývali tak negativní mytologickou symbolikou Cortázarových povídek. Nyní ale 

vidíme, že se nám zřejmě Cortázar snaží ukázat, že žena možná není pouze sukuba, nebo 

harpie. „Ženy, jako je Nadja de André Breton, Heidi de Julien Gracq a Aurora de Michel 

Leiris jsou mosty k surrealismu. [...] Stejně tak jsou most a žena v Cortázarovi symbolem 

přechodu do jiné reality.“
44

 

 

4.5 ŽENA JAKO PROJEKCE MUŽSKÝCH PŘEDSTAV 
 

Přechodu je možno dosáhnout přes mužské projekce uplatňované na ženských 

postavách. Jinými slovy, dostává se nám informací o příběhu v povídce skrze mužský pohled, 

                                                           
42

 („En mi caso, la gran mayoría de mis cuentos fueron escritos —cómo decirlo— al margen de mi voluntad, por 
encima o por debajo de mi consciencia razonante, como si yo no fuera más que un médium por el cual pasaba 
y se manifestaba una fuerza ajena.“) - Diez años de la revista “Casa de las Américas” nº 60. La Habana, 1970 
43

 Rozdělení celku do dvou vzájemně se nepřekrývajících částí.  
44

 (“Las mujeres, como Nadja de André Breton, Heidi de Julien Gracq, y Aurora de Michel Leiris son puentes 
hacia la surrealidad [...] De igual modo, el puente y la mujer en Cortázar son símbolos del traspaso a otra 
realidad.”) 
 Garfield, Evelyn Picon. ¿Es Julie Cortázar un surrealista?. Madrid: Gredos, 1975., str. 101 
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kdy ve většině případů právě mužský protagonista povídky bývá vypravěčem. La puerta 

condenada (Zakryté dveře) je toho výborným znázorněním. Povídka vypráví příběh o muži, 

který se ubytuje v hotelu, kde každou noc slyší pláč malého dítěte a matku, která se ho snaží 

utišit. Zvláštní je ale to, že muž ví, že žena je v pokoji sama. A i přesto se scéna každou noc 

opakuje, ačkoliv i správce muži potvrdil, že nikdo se ženou v pokoji není. „¿Un chico? Usted 

se habrá confundido. No hay chicos pequeños en este piso. Al lado de su pieza vive una 

señora sola, creo que ya se lo dije.”
45

 („Dítě? To jste se asi spletl. V tomto patře děti nejsou. 

Vedle vás bydlí samotná paní, myslím, že jsem vám to už říkal.“)
46

  Od tohoto momentu 

mužův zájem a podezřívavost stoupá: „Petrone empezó a sospechar que aquello era una farsa, 

un juego ridículo y monstruoso que no alcanzaba a explicarse.”
47

 („Petrone začal mít 

podezření, že to celé je fraška, obludná hra, kterou si neumí vysvětlit.“)
48

 

 

Na začátku si myslí, že jde o zvrácenou hru nějaké ženy, která si vymýšlí, že má dítě, 

aby nahradila prázdnotu po nevydařeném těhotenství. Posléze už si ale začne myslet, že jde 

zkrátka o opravdu hysterickou ženu. Sice nebyl očitým svědkem toho, co se v pokoji 

doopravdy děje, vytváří si ale představy o dění za pomoci sluchu: „Petrone pudo oír que la 

mujer corría por la habitación con un chicotear de pantuflas, lanzando un grito seco e 

instantáneo, un comienzo de alarido que se cortó de golpe como una cuerda tensa.“
49

 

(„Petrone zaslechl cupot pantoflí, jak žena přeběhla pokoj, a přidušený výkřik, začátek 

vřískotu, který se přetrhl jako napjatá struna.“)
50

 

 

Nakonec vše to, co o ženě víme, jsou pouhé představy mužského hrdiny, když si 

vizualizuje, co asi žena dělá, bez jakýchkoli důkazů či potvrzení, jen za pomoci vlastních 

smyslů, které ho možná klamou. Nejzvláštnější je to, že na konci příběhu není žádný dialog, 

který by vysvětloval předešlé dění. Muž se neodváží zeptat, jak to doopravdy je a žena nemá 

žádnou příležitost k tomu, aby vysvětlila svou verzi.  

 

 

                                                           
45

 Z povídky La puerta condenada, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 
22 
46

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 49 
47

 Z povídky La puerta condenada, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 
48

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 51 
49

 Z povídky La puerta condenada, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 
24 
50

 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 52 
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4.6 ZDÁNLIVÝ MACHISMUS 
 

I když nemůžeme s určitostí říci, zda to byl Cortázorův úmysl, cítíme, že se ženě 

nenabízí žádný prostor k tomu, aby se vyjádřila a obhájila jako individuum, jako osoba. Muž 

promítá své představy a obavy a žena trpí. V některých konkrétních případech se setkáváme 

s tak silnou dominancí muže, že se žena konkretizuje sexuálním aktem. El río (Řeka) vypráví 

o intimním poměru jednoho heterosexuálního páru, jehož milostný vztah je v úpadku. Muž 

vede monolog, ve kterém mluví velmi hrubě a neuctivě o své ženě. Skrze tento monolog se 

spolu snoubí realita a sen takovým způsobem, že jsme svědky trápení ženy, která nakonec 

spáchá sebevraždu. Jaqueline Girón v eseji Dimensión mítico-poética del personaje femenino 

en siete cuentos de Cortázar (Myticko-poetická dimenze ženské postavy v sedmi povídkách 

Cortázara) poukazuje na důležitost dvou dimenzí, které se od sebe oddělují:  

 

Tento chaos v místě a okolnostech slouží k tomu, aby se charakterizoval a znázornil proces 

oddělení dvou světů, který se vyskytuje mezi protagonisty povídky. Zatímco muž prožívá 

realitu z pohledu lůžka, žena umírá v záchvatu hněvu na dně řeky. Vyprávění se rozvíjí ve dvou 

odlišných a naprosto oddělených světech. Oddělení světů, přičemž každému z nich přísluší 

jeden z nich, znemožňuje postavám opravdovou komunikaci, která by mohla vést 

k vzájemnému porozumění.
51

 

 

K tomu, aby muž mohl proniknout do druhého světa, ve kterém by se mohl setkat se 

svou ženou, mu slouží milostný akt. Ten se mění v pravidelný rituál, jehož svátost poskytuje 

vstup muže do druhého světa: „Tengo que dominarte lentamente - y eso, lo sabes, lo he hecho 

siempre con una gracia ceremonial."
52

 [„Musím tě pomalu ovládnout (a to, jak víš, vždycky 

dělám s obřadným půvabem.)“]
53

 

 

V předešlých analyzovaných povídkách si lehce povšimneme, že Cortázar s oblibou 

ženy popisuje jako otravné, někdy dětinské, či zlé osoby, mluví o nich s nadsázkou a ironií a 
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 (Esta confusión de lugares y circunstancias sirve para caracterizar e ilustrar la separación de mundos que 
existe entre la pareja protagonista del relato. Mientras el hombre vive la realidad de la cama, la mujer muere 
de ira en las profundidades del río. La narración se desarrolla en dos mundos diferentes totalmente separados. 
La separación de sus respectivos espacios de existencia incapacita a los personajes para llevar a cabo un 
proceso de comunicación que derive en el entendimiento mutuo.) - Giron, Jacqueline. «Dimensión mítico-
poética del personaje femenino en siete cuentos de.» Barco, Francisco García-Moreno. Las múltiples caras de 
Cortázar. Mayagüez: Universidad de Puerto Rico, 2005. str. 45-63. 
Překlad: Ema Hubáčková 
52

 Z povídky El río, Cortázar, J. Final del juego. Načteno z e-book: https://docs.google.com, str. 10 
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 Překlad: Mariana Housková, Cortázar, J. (2002). Konec hry. Brno: Julius Zirkus, str. 18 
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velmi často je staví do pozice, která se může zdát nižší, či méně důležitá, nežli ta mužská. 

Mnohdy nemají vlastní hlas, názor, nedává se jim možnost k tomu se vyjádřit a svou vlastní 

verzi prezentovat a obhájit. Navíc bývají spouštěcím faktorem problémů v mužově životě. To 

se nám může jevit v jistém ohledu jako projev machismu, kde se muž cítí být v dominantní 

pozici vůči ženě. Při hlubším zkoumání a při zanalyzování předešlých kapitol jsme však došli 

k názoru, že tento machismus je pouze zdánlivý, alespoň z části. Jelikož i když se žena zdá 

být v nižší pozici, než muž, tak by bez ní nebylo možné dosáhnout jiné dimenze. Kdybychom 

měli definovat role ženy a muže, které zastávají v povídkách Julia Cortázara, tak bychom 

mohli říci, že muž bývá v pozici pozorovatele, nebo „mužského pronásledovatele“
54

, který 

využívá postavy ženy, jakožto „něčeho pronásledovaného, znesvěceného, záhadného a 

zároveň vytouženého“
55

 k tomu, aby se dostal do jiné, vyšší reality, které jako muž nedokáže 

sám dosáhnout.  

 

Obecně se tedy vždy setkáme s nějakou ženskou postavou, která se vyskytuje v blízkém 

okolí mužského protagonisty. Např. v povídce Los venenos (Jedy) jsou všechny dívčí postavy 

poblázněny Hugem. Ve Final del juego (Konec hry) se nám představují tři sestry, které hrají 

hru za účelem získat si pozornost Ariela, Letícia dokonce onemocní po tom, co vytvoří velmi 

komplikovanou sochu spojenou s jejím fyzickým stavem.  

 

Cortázarská žena v pojetí surrealismu tedy není z masa a kostí, není důležité, kým je, 

jaká je a proč existuje. Nemá svůj vlastní hlas, nýbrž bývá v různých formách 

instrumentalizována.
56

 Je mostem, dveřmi, klíčem, je jistým prostředníkem. Vidíme, že muž a 

žena jsou ve vztahu vzájemné závislosti. Jeden bez druhého nemůže existovat. Muž potřebuje 

klíč a žena bývá definována právě jako onen klíč k odemknutí pomyslné brány do dalšího 

světa. Zároveň si ale všímáme, že žena bývá často více ovlivněna tímto vztahem, nežli muž, 

většinou v negativním slova smyslu. Vyskytuje se mezi nimi vztah podřazenosti. Estella 

Cédola rozvinula tuto myšlenku ve svém eseji El oficiante y el acolito: „Tou nejlepší funkcí, 
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 („perseguidor varón“) - Giron, Jacqueline. «Dimensión mítico-poética del personaje femenino en siete 
cuentos de.» Barco, Francisco García-Moreno. Las múltiples caras de Cortázar. Mayagüez: Universidad de 
Puerto Rico, 2005. 45-63. 
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 Giron, Jacqueline. «Dimensión mítico-poética del personaje femenino en siete cuentos de.» Barco, Francisco 
García-Moreno. Las múltiples caras de Cortázar. Mayagüez: Universidad de Puerto Rico, 2005. 45-63. 
56

 Ovládána, využívána.  
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jakou mohl ženě ve své fikci přidělit je funkce následovnice, která pomáhá muži a osvěcuje 

ho, muži, který je vedoucím všech rituálů a vynálezcem her ve všech povídkách.“
57
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 („El mejor lugar que pudo encontrarle a la mujer en su ficción es el del acólito que ayuda e ilumina al 
hombre, oficiante de todos los rituales e inventor de las reglas de todos los juegos.“) - Sierra, A. L. (2002). Me 
gustas cuando callas... Puerto Rico : Editorial de la Universidad de Puerto Rico, str. 65 
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5 NEJEN CORTÁZAROVA VIZE 
 

Na začátku naší práce jsme se zmínili o tom, že tyto představy ženy jakožto přechodníku 

do jiné mentální a umělecké dimenze nebyly pouhou specialitou Julia Cortázara. Velká řada 

nejen autorů, ale i ostatních umělců, se touto tématikou zabývala, a to především v období 

surrealismu. Podívejme se například na tvorbu významného a celosvětově známého malíře, 

Salvadora Dalího, který se stal nepochybně jedním z nejznámějších představitelů 

surrealistické umělecké tvorby vůbec. Na jeho obrazech se velmi často setkáváme s tajemnou 

tmavovlasou ženou. Umělečtí zasvěcenci a milovníci Dalího jistě vědí, že tajemná žena se 

jmenuje Gala a byla Dalího největší životní láskou. Představovala pro něj zdroj inspirace, byla 

jeho věčnou múzou. Právě ona mu sloužila podobným způsobem, jako sloužívaly mužským 

protagonistům ženy v námi zkoumané literární tvorbě. Salvador Dalí ji bezmezně miloval a 

při tvoření k ní vzhlížel. Byla pro něj obrazem dokonalosti.  

 

Z literárního světa bychom mohli vybrat hned několik příkladů povídek a básní, ve 

kterých se vyskytuje žena jakožto most do jiného světa. Některé z nich jsme již zmínili 

v první kapitole této práce. Nyní se ale pokusíme porovnat Cortázarovu vizi ještě s jedním 

autorem a tím je Juan Carlos Onetti. Jedná se o uruguayského autora dvacátého století, 

současníka Julia Cortázara. Je výborným příkladem autora té doby. Onetti si vytvářel svůj 

vlastní prostor, vytvořil i své vlastní město, které pojmenoval Santa María a do kterého 

zasadil různé příběhy. Zároveň je tento spisovatel považován za zakladatele povídky, která se 

zabývala především příběhy zasazenými do prostředí města, tzv. novela urbana. Postavy, 

které v těchto příbězích vystupují, bývají ale frustrovány realitou, žijí v neustálé skličující 

představě toho, že skutečnost, ve které prožívají své životy, se nedá změnit. Snaží se tedy 

uniknout z této reality každodenního skličujícího života a to opět za pomoci snění tak, jak 

jsme tomu přihlíželi u surrealistických umělců a u některých povídek Julia Cortázara. 

Mnohdy ale toto procitnutí a snažení se o přechod do lepší reality nekončí pro postavy zrovna 

dobře a propadají se do ještě větší hlubiny frustrace a nespokojenosti se svým životem. V této 

nové době bylo zvykem hledat inovativní způsoby vnímání času a Onetti je dobrým 

příkladem této skutečnosti. Právě postavy z povídek Juana Carlose Onettiho se snaží upravit 

způsob, jakým ubíhá čas. My se v této podkapitole podíváme konkrétně na povídku El posible 

Baldi, která nám dokáže, že tato vize ženy jakožto brány do jiného světa byla opravdu jedním 

z rysů této doby a především, poukáže i na jisté odlišnosti s tvorbou Julia Cortázara.  
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5.1 „EL POSIBLE BALDI“ A PROCITNUTÍ DO REALITY 
 

Baldi je na začátku povídky snílek, což je typickým rysem nejen Onettiho povídek, 

nýbrž celé jeho doby a surrealistů. Má o sobě smyšlené představy. Představuje si, co bude 

dělat zítra, až se setká se svou přítelkyní. Květiny v parku ho činí šťastným, připomínají mu 

jeho přítelkyni. Najednou si všimne zvláštní ženy, blondýnky, která jde vedle něj. Uvědomí 

si, že ji pozoruje. Z četby je zřejmé, že po ní v hloubi duše touží. Pozoruje její chůzi, její 

výraz. Připadá mu smyslná. Najednou mu žena v podstatě bezdůvodně poděkuje a on 

pokračuje v chůzi, chce pokračovat v tom, co si naplánoval. Ale žena i nadále jde po jeho 

boku a prosí ho, aby s ní mluvil. On jí na to odpoví, že by si s ní rád pohovořil, ale potřebuje 

pokračovat ve svých plánech. Žena je stále neodbytná a ptá se ho na jeho život, tvrdí mu, že je 

velmi odlišný od jiných mužů. Baldi se tedy nakonec rozhodne věnovat jí pozornost a dá se 

s ní do řeči. Nabídne jí rámě a za chůze jí začne vyprávět svůj život. Ale není to ve 

skutečnosti jeho život. Fantazíruje a vymýšlí si příběhy, které se mu údajně měly stát. Prý byl 

v Jižní Africe, kde měl pracovat. Chce jí svým vyprávěním ohromit.  Ona k němu začne na 

základě jeho vyprávění cítit lítost. Muž i nadále vypráví o věcech, které se nikdy nestaly, 

vytváří si svůj vlastní svět a různé příběhy. Ale najednou začne i on cítit lítost sám nad sebou. 

Uvědomí si, že je ve skutečnosti nešťastný, jelikož je někdo, kdo vlastně nikdy pořádně nežil. 

Prozře a zjistí, že celý život žil podle typických představ buržoazní společnosti, tedy: mít 

ženu, univerzitní titul, respekt, peníze. To má být moderní život. Baldi toto všechno má, ale 

uvědomí si, že vlastně žije „una lenta vida de idiota“.
58

  

 

Y entonces, repentinamente, una idea se le clavó tenaz. Un pensamiento lo aflojó en 

desconsuelo, junto al perramus dé la mujer ya olvidada. Comparaba al mentido Baldi con él 

mismo, con este hombre tranquilo e inofensivo que contaba historias a las Bovary de plaza 

Congreso. Con el Baldi que tenía una novia, un estudio de abogado, la sonrisa respetuosa del 

portero, el rollo de billetes de Antonio Vergara contra Samuel Freider...
59

 

 

(A najednou, z ničeho nic, si začal něco uvědomovat. Jedna myšlenka, která ho začala dohánět 

k zoufalství, [...]. Porovnával vymyšleného Baldiho sám se sebou, s tím klidným a nenásilným 

mužem, který vyprávěl příběhy paním Bovaryovým na náměstí Kongresu. S Baldim, který měl 
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 („pomalý život idiota“) - Alfonso, P. F. (2016). Dossier de textos. Lecturas contemporáneas 
hispanoamericanas, str. 51 
59

 Z povídky El posible Baldi, Juan Carlos Onetti, Alfonso, P. F. (2016). Dossier de textos. Lecturas 
contemporáneas hispanoamericanas, str. 43 
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přítelkyni, studia advokáta, respektu hodný úsměv, balíček bankovek s Antoniem Vergarou 

proti Samuelovi Freiderovi…)
60

 

 

Uvědomí si, že život, který žije je takový, jaký mu byl naprogramován. Ve skutečnosti 

se tedy jedná o realistickou povídku, která se snaží bojovat proti společnosti. V této 

společnosti je úkolem začlenit se, ne ji měnit. Pouze díky neznámé ženě si uvědomí, že jeho 

život nestojí za nic. Ona je nepřímým důvodem toho, že si muž uvědomí, že ve skutečnosti 

není šťastný. Na závěr se stane to, že se Baldi na ženu rozzlobí a nadává jí. Dá jí peníze. 

Tento čin by mohl znamenat dvě věci, a sice znemožnit ji, jako by to byla prostitutka, nebo to 

může znamenat to, že jí dává, co je pro buržoazní společnost nejcennější – peníze. Dávají mu 

moc. Moc vzít svou přítelkyni na večeři, zaplatit dětem univerzitní vzdělání. Peníze jsou moc. 

On si ale v tento moment uvědomí, že peníze mu ve skutečnosti žádnou sílu nedávají. Jsou 

přesně to, co mu moc odebírá. „Pomalý život idiota“.  

 

 Snílek je tedy ten, kdo fantazíruje.  To se ostatně dočteme i v textech Sigmunda 

Freuda. Podle jeho teorie sní ten, kdo není šťastný. Tvrdí, že šťastný člověk nepotřebuje 

fantazírovat. Pokud má někdo potřebu snít a dobarvovat si svůj život ať už v očích svých, 

nebo v těch cizích, znamená to, že ve svém životě není šťasten. Povídka se nám tedy z tohoto 

pohledu jeví jako realistická kritika městského života (el realismo crítico urbano).  

 

 To, co nás ale v této povídce zajímá je právě samotný způsob, jakým přišel Baldi na 

to, že ve skutečnosti nežije plnohodnotný život. Mohl na to přijít na základě vlastního 

přemýšlení, nebo rozhovoru s přítelem či nějakým guru. Jednoho dne mohl jít do práce a po 

cestě si uvědomit, že jeho život je stereotypní a začít přemýšlet o podstatě vlastního života a 

společnosti. Ale autor to tak nechtěl. Juan Carlos Onetti se rozhodl použít symbol ženy 

jakožto klíče k otevření brány k poznání. Ženy, která v muži zahlédla jeho podstatu a snažila 

se ho možná nevědomky přivést k tomu, aby se on sám nad sebou zamyslel. Nechala ho, aby 

ji převyprávěl celý svůj smyšlený život, aby si na základě aktuálních prožitků vymyslel, kde 

pracoval a co za svůj život prožil. A pak ho jen nechala, aby procitl ze svého napůl 

stereotypního a napůl smyšleného života a uvědomil si tvrdou realitu. Dělala to snad žena 

schválně? Nebo dovedla muže k těmto myšlenkám zcela nevědomky? To se bohužel 

nedozvíme a záleží na individuálním výkladu četby každého z nás. Zůstává ale 

nepopiratelným to, že žena opravdu měla jedinou funkci v povídce a to, sloužit jako brána 
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k uvědomění si reality, k opuštění imaginárního i společností vedeného života a přijít na to, co 

je opravdové.  

 

Stejně jako u povídek Julia Cortázara toho o ženě moc nevíme, kromě toho, jak vypadá. 

Ačkoliv se Baldi na konci povídky na ženu rozzlobí za to, že ho dovedla k pravé realitě, která 

je bolestná a frustrující, od povídek Cortázara se liší v tom, že muž ženě poněkud více 

naslouchal. Žena měla možnost se alespoň minimálním způsobem vyjádřit. K dispozici nám 

již nebyl pouze mužský monolog, nýbrž dialog hlavního hrdiny Baldiho se ženou, kterou 

bychom si v případě povídky Onettiho mohli konečně dovolit nazvat hrdinkou příběhu. To u 

mnohých Cortázarových povídek nebylo možné, jelikož ženám nebyl poskytnut dostatečný 

prostor na to, aby se vyjádřily, aby prokázaly nějakou aktivitu nezbytnou k tomu, abychom je 

mohli nazývat hrdinkami. Byly to spíše postranní postavy, i když s hlubším smyslem a 

naprosto klíčovou symbolikou. V povídce se také nenacházelo tolik ironických komentářů a 

posměšků směřovaných ke zmíněné ženě. Pravdou však zůstává, že ke konci povídky se také 

vyskytl náznak dominance, ironie a možný pokus o to dokázat ženě její podřazenost, možná 

v zápalu rozhořčení a za účelem toho ženě oplatit bolest, kterou mu způsobila, když ho 

přivedla k uvědomění si bolestivé reality. A to právě v moment, kdy ženě dal peníze.  

 

Tiró el cigarrillo y se levantó. Sacó el dinero y puso un billete sobre las rodillas de la mujer. 

           —Tomá. ¿Querés más? 

Agregó un billete más grande, sintiendo que la odiaba, que hubiera dado cualquier cosa por no 

haberla encontrado. Ella sujetó los billetes con la mano para defenderlos del viento.
61

 

 

(Odhodil cigaretu a zvedl se. Vyndal peníze a na kolena ženě položil bankovku. „Ber. Chceš 

víc?“ Přidal k tomu ještě jednu bankovku vyšší hodnoty, cítil, jak ji nenáviděl, že by dal vše za 

to, aby ji býval nikdy nepoznal. Ona rukou přidržela bankovky, aby neuletěly.)
62 

 

Takové chování mužského hrdiny bylo naopak u Cortázara velmi časté. Jak jsme si již všimli 

u analyzovaných povídek z korpusu, někdy ženy popisoval jako otravné, bezduché, zlé, 

neschopné racionální konverzace. Povídky Cortázara a Onettiho se ale schází v jednom 

naprosto zásadním bodě a to v pojetí ženy jakožto mostu do jiné reality.  
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6 ODKAZ K AUTOROVĚ BIOGRAFII 
 

Víme tedy, že Cortázar nebyl jediný, který do své tvorby zakomponoval symboliku ženy 

jakožto přechodného mostu do jiné dimenze či reality. Byl to ale jen pouhý trend té doby, 

nebo jeho vlastní iniciativa? A co vedlo autora k tomu, aby se o ženě vyjadřoval skrze mužské 

hrdiny svých povídek ironicky a někdy až s náznaky dominance a machismu? Již jsme se 

zaměřili na jeho tvorbu a na možné zdroje Cortázarovy inspirace. Zaměříme se tedy nyní na 

samotnou autorovu biografii. 

 

Říká se, že lidský život nejvíce ovlivní právě dětství. Co se Cortázara týče, již víme, že 

se narodil v Bruselu. V době, kdy se narodil, čelil Brusel německé invazi. Oba jeho rodiče 

byli Argentinci a jeho otec pracoval v Belgii na argentinské ambasádě. Poté se Cortázarovi 

uchýlili do Švýcarska, jak bylo v té době celkem běžné, kde přečkali druhou světovou válku. 

Když byly malému Juliovi čtyři roky, odstěhovala se jeho rodina zpět do Argentiny, kde je 

nám známo, že bydleli na jihu hlavního města Buenos Aires, v městské části Banfield. Jistě si 

vzpomeneme na povídku Los Venenos (Jedy), která byla autobiografická a prostředí, ve 

kterém se příběh odehrává je právě Juliův dům v Banfieldu.
63

 Zajímavé je to, že v Banfieldu 

žil s matkou, babičkou, tetou a se sestrou Ofélií. Z povídky Los Venenos (Jedy) také víme, že 

sdíleli zahradu s dalšími rodinami a že v jedné z nich se nacházely tři mladé dcery. Cortázar 

tedy vyrůstal ve zcela matriarchální rodině, obklopen ženami. Navíc jeho dětství nebyla 

zrovna procházka růžovým sadem. Jeho maminka byla nemanželské dítě, a tudíž neměl 

dědečka. Sestra Ofélie byla schizofrenní a mezi ní a Cortázarem došlo i k incestu. Tetu, se 

kterou žili, musel nakonec Julio Cortázar živit. Miguel Dalmau napsal biografii Julia 

Cortázara, kde se snažil zaměřit na tuto problematiku Cortázarova dětství, ve kterém 

figurovaly především ženy. Julio Cortázar původně nešel na univerzitu, a když už se pro ni 

rozhodl, studia po roce zanechal. Podle Miguela Dalmau to bylo proto, že musel živit rodinu a 

už mu nezbývalo financí na vzdělání. Cortázar byl profesorem v různých provinciích a 

neustále posílal domů peníze těmto ženám, „které z něj udělaly otroka a otroctví pro něj 

skončilo až měsíc před jeho smrtí, jelikož do té doby stále posílal ze Švýcarska domů peníze. 

[...] Je to otrok, který nepřestřihl pupeční šňůru a je blokován různými rodinnými a sociálními 

                                                           
63

 Další povídkou, ve které se setkáme s prostředím, ve kterém vyrůstal Julio Cortázar, je povídka Deshoras 
(Rozcestí času) uveřejněná ve stejnojmenné knize. Ta ale není součástí našeho korpusu.   
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tabu své doby.“
64

 Dalmau také tvrdí, že ačkoliv byl Julio Cortázar ze začátku nesmělý, brzy 

vyrostl a stal se závislým na sexu a na ženách.  

 

6.1 CORTÁZAROVA MILOSTNÁ TROJICE 
 

Jak jsme se již dozvěděli výše, Cortázar byl celý život obklopen ženami ať už v rodině, 

tak v milostném životě. Opravdové velké lásky měl ale tři a každá z nich ho nějakým 

způsobem ovlivnila jako člověka. To je u spisovatelů zcela běžné, že literatura a život pro ně 

splynou v jedno. Nejen že tedy velké Cortázarovy lásky ovlivnily jeho život, ovlivnily 

zároveň s ním i jeho literaturu.  

 

Žena, která na něj měla největší vliv, se jmenovala Aurora Bernández. Jednalo se o 

argentinskou překladatelku a spisovatelku a Cortázarovu první ženu. Žili spolu v Paříži, a 

ačkoliv ze začátku neměli dostatek financí, jejich situace se brzy zlepšila díky tomu, že 

Cortázar přeložil pro univerzitu v Puerto Ricu celé dílo Edgara Allana Poa. Tento překlad je 

dodnes považován za nejlepší překlad amerického spisovatele. Je třeba říci, že Aurora 

Cortázara sice ovlivnila v životě i v jeho tvorbě, ale naštěstí ho ovlivnila v pozitivním slova 

smyslu. V této části jeho života, kterou sdílel s Aurorou, vznikla kniha Rayuela (Nebe, peklo, 

ráj), která se stala podle mnohých kritiků jednou z jeho nejlepších knih. V této knize se 

setkáme se směsicí surrealismu, realismu a fantastické povídky. I když Aurora Bernández, ani 

samotný Julio Cortázar nepřiznali, že by Aurora byla ztělesněním hrdinky knihy, La Magy, je 

zřejmé, že ho minimálně inspirovala k napsání této knihy, která je jednou z ikonických knih 

latinskoamerického boomu.  

 

Po rozvodu s Aurorou se Cortázar na Kubě setkal se spisovatelkou, literární kritičkou, 

překladatelkou a diplomatkou litevského původu, Ugné Karvelis. Na Kubě také začal jejich 

milostný vztah, který ale nikdy nepřešel v manželství. Cortázar ve své tvorbě té doby, kterou 

strávil s Ugné, zanechal spoustu politických odkazů, což mohlo být zapříčiněno právě 

diplomatickou pozicí jeho partnerky. Julio Cortázar se tedy začal více zajímat o politickou 

situaci a především o Kubánskou revoluci
65

, začal ji aktivněji podporovat a napsal El Libro de 

Manuel (Kniha pro Manuela). Tato kniha bohužel nikdy nedosáhla úspěchu, naopak, někdy 

                                                           
64

 („que le tenían como en un secuestro que duró hasta un mes antes de su muerte, porque seguía mandando 
talones desde Suiza. [...] Es un esclavo que no ha roto el cordón umbilical y está bloqueado por tabúes de la 
época, familiares y sociales“) - Dalmau, M. (2015). Julio Cortázar. Barcelona: EDHASA. 
65

 26. července 1953 - 1. ledna 1959 
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bývá považována za jedno z nejhorších Cortázarových děl. To se ostatně dočteme i v posudku 

Kessela Schwartze z univerzity v Miami v magazínu Hispania: „Každá nová novela napsaná 

autorem takového formátu, jako je Julio Cortázar, je důležitá. Ale tato je absurdní a je až moc 

upovídaným nezdarem, který bude bezpochyby terčem kritiky z různých směrů a z různých 

důvodů.“
66

 Mohli bychom tedy říci, že vztah s Ugné Karvelis neovlivnil autorovu tvorbu 

zrovna pozitivně. 

 

Poslední významnou ženou Cortázarova srdce byla o dost mladší Carol Dunlop. Právě 

s touto ženou se Julio Cortázar oženil a stala se tedy jeho druhou ženou. Carol byla 

spisovatelkou, původem z USA. Spolu s ní se Julio znovu navrátil do svých mladších let a 

procestovali spoustu míst, včetně Polska. Toto znovuoživení se projevilo i na jeho literatuře. 

Jeho tvorba z této doby je návratem do Cortázarova mládí. Ačkoliv je stále zčásti politicky 

zaměřená, promítne se do ní opět romantická stránka Cortázara, který se snaží znovu najít 

životní kouzlo a radost. Poté, co Carol zemře, doprovází Cortázara na jeho cestě jeho první 

žena, Aurora Bernández, která s ním zůstane až do jeho smrti.  

 

6.2 ŽIVOT PO BOKU ŽEN 
 

Dovolíme si tedy tvrdit, že na základě autorovy biografie byly jeho partnerské vztahy 

celkem běžnými vztahy dvou zamilovaných lidí, kteří spolu zároveň i sdíleli povolání a 

tvořili. Odkud se tedy bere taková negativita vůči ženským postavám, která je zachycena 

v povídkách z knihy Final del juego (Konec hry)? Jedinou možnou příčinou je tedy jeho 

celoživotně zacyklený vztah s rodinnými příslušníky, kterými byly v Cortázarově případě 

pouze ženy. Přímo, či nepřímo Cortázara ovlivnily ženy, které ho od malička doprovázely na 

jeho životní cestě. Sám Cortázar své dětství popisuje jako mnohdy nešťastné: „Velká zátěž, 

obrovská přecitlivělost, častý smutek.“
67

 Malý Julio neměl přístup k mužskému vzoru, 

v průběhu celého dětství byl obklopen ženami, mnohdy hysterickými, jejichž chování ne vždy 

zvládl analyzovat a ne vždy jej plně chápal, jak se ostatně dočteme v jeho povídkách. 

Uchyloval se k literatuře a již v raném věku četl knihy Victora Huga, Edgara Allana Poa a 

Jules Verna. A i když z domova odešel, nikdy se od své rodiny zcela neodpoutal a nadále 

                                                           
66

 („Any new novel by an author of Cortázar’s stature is important, but this on eis an absurd and wordy failure 
which will, nevertheless, undoubtedly draw critical praise from a variety of sources and for a variety of 
reasons.“) - Schwartz, Kessel. “Hispania.” Hispania, vol. 58, no. 1, 1975, str. 234–235 
67

 („Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente.“) - Carta a Graciela M. de Sola, París, 4 
de noviembre de 1963 
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některé rodinné členy živil. Na základě jeho tvorby je tedy velmi pravděpodobné, že právě 

odsud pochází onen negativní pohled na ženy v knize Final del juego (Konec hry). Tato 

otázka však navždy zůstane nezodpovězená, jelikož jediným člověkem, který by na tuto 

otázku mohl odpovědět, je samotný Julio Cortázar.  
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7 ZÁVĚR 
 

Argentinský spisovatel Julio Cortázar vždy bude jedním z předních představitelů nejen 

latinskoamerického boomu, ale i celé literatury dvacátého století. Došli jsme k závěru, že 

spisovatel pro svou tvorbu zřejmě čerpal nejen ze soudobé hispánské a evropské literatury a 

„trendu“ zahrnutí ženy jakožto vyššího symbolu do literatury, nýbrž i z bájné řecké mytologie 

a surrealismu. Zjistili jsme, že u konkrétních povídek se promítají symboly řeckých menád, 

pradávných upírek sukub, antických harpií a bájné Medusy. Je tedy velmi pravděpodobné, že 

autor se zajímal o mytologii a historii mýtu a zakomponoval ji tímto způsobem do své tvorby. 

Proč si ale vybral ženu jakožto symbol ve své literatuře? Odpovědí může být to, že ve 20. 

století byl tento trend poměrně běžný. Zároveň jsme po bližším zkoumaní autorovy biografie 

zjistili, že byl celý život obklopen ženami a někdy se i tvrdilo, že byl na ženách závislý. Jak je 

již dobře známo, v určitém bodě spisovatelova života se jeho život a literatura spojí v jedno a 

autor může mít tendence promítat svůj vlastní život do své tvorby. A Julio Cortázar nebyl 

výjimkou. Setkali jsme se s povídkou, která byla čistě autobiografická a která je důkazem 

toho, že nejen že autora ovlivnila při jeho tvorbě ženská přítomnost v jeho životě, ale zároveň, 

že autor sám promítal svůj život a svoje dětství do povídek.  

 

Proč je ale na ženu vrháno takové negativní světlo, čímž se autor liší od některých 

jiných spisovatelů své doby? Odpověď opět leží v jeho vlastní biografii. Ačkoliv měl Cortázar 

spíše harmonické vztahy se ženami, jeho rodina toho byla výjimkou. Dozvěděli jsme se, že 

autor vyrůstal v poměrně matriarchální výchově. Žil v Buenos Aires se svou rodinou, kterou 

tvořily výhradně ženy. Autor někdy své dětství sám popisoval jako v mnoha ohledech 

nešťastné a uchyloval se k literatuře. Po zbytek svého života zároveň musel svou rodinu živit. 

Právě samotné ženy jsou tedy tím, co dle našich závěrů nejvíce ovlivnilo Julia Cortázara 

v jeho způsobu psaní o ženách. Dalo by se říci, že autor byl z části velmi málo originální 

právě tím, že o ženách jakožto o symbolu přechodu do vyšší reality v té době psalo více 

spisovatelů a zároveň to byl způsob tvoření surrealistů, který zřejmě nepřímo Cortázara 

ovlivnil. Originalitu jsme ale našli právě v postupu, jaký používal pro definice postavení žen 

v konkrétních povídkách z korpusu Konec hry (Final del juego).  

 

Žena tedy v našem korpusu povídek zastává pozici poněkud submisivní. Není jí dáván 

prostor k tomu se vyjádřit, muž bývá často dominantní a pouze skrze něj jakožto vypravěče se 

nám dostává informací o ženě. Avšak informací, kterých se nám o ženských postavách 
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dostává, je velmi málo a když už se o ženě něco dozvíme, jedná se většinou o nějakou 

negativně zabarvenou informaci, či charakteristiku, která muže uvádí v šílenství, nebo je 

zdrojem jeho problémů. I přes to je však ženská postava mnohdy neodmyslitelnou součástí 

povídky a bez ní by nebylo možné povídku uskutečnit. Bez ní by hlavní mužský hrdina ztratil 

podstatu svého příběhu. Dovolujeme si podotknout, že by mohlo být velmi zajímavé 

v budoucnu blíže prozkoumat možné důvody toho, proč bylo takovým trendem využívat 

právě postavy ženy a stavit ji do výše zmíněné pozice. 

 

Na závěr bychom mohli říci, že i když byl Julio Cortázar jednoznačně geniálním 

spisovatelem a zastáncem kulturní avantgardy, nedokázal se vymanit z tradičního obrazu ženy 

zasazované do literatury té doby.  
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8 RESUMÉ 
 

Literární genius Julis Cortázar bude navždy jednou z hvězd latinskoamerického boomu. 

Tento významný argentinský autor bývá většinou zkoumán z hlediska povídkářské tvorby. A 

právě proto jsme se rozhodli dívat se na autora z jiného úhlu a blíže prozkoumat stránku, které 

se dle mého názoru u Cortázara nevěnuje příliš pozornosti. Tou je symbolická postava ženy 

v jeho povídkách. Cílem práce bylo tedy objasnit, jakou pozici ženská postava zaujímá 

v konkrétních příbězích od Julia Cortázara, představit v čem je Cortázarův způsob užívání 

ženy jakožto portálu do jiného světa odlišný od jiných autorů té doby a najít možné příčiny 

jeho tak zvláštního způsobu vyjadřování se o ženách.  

 

V samotném úvodu práce jsme autora zasadili do doby a vysvětlili jsme záměr práce. 

Dozvěděli jsme se, že Julio Cortázar měl významné styky s Evropou, narodil se v Belgii a i 

přesto, že v mládí žil v Argentině, tak se nakonec vrátil do Evropy, konkrétně do Paříže. 

Nejen, že již v raném dětství četl Cortázar severoamerickou literaturu (Edgara Allana Poa), 

věnoval se také především francouzsky psané literatuře (Victor Hugo, Jules Verne, a mnoho 

dalších). Je tedy zcela zřejmé, že velmi dobře znal styl psaní literatury v Evropě a podléhal 

různým vlivům tohoto kontinentu. První kapitolu jsme potom věnovali představení symbolu 

ženy ve světové literatuře. Okrajově jsme předložili srovnávací příklad motivu „nedosažitelné 

ženy“ Gustava Adolfa Bécquera. Věnovali jsme se konkrétně souboru jeho povídek, 

pojmenovaném Leyendas (Legendy) a poukázali na možné společné rysy Cortázara a 

Bécquera, týkající se jejich povídek a možných zdrojů inspirace. Oba autoři mají společné to, 

že do svých povídek zařadili určitou symboliku ženy, která má někdy až mystické schopnosti 

a zvláštní vliv na mužského protagonistu. V některých případech se i shodují v pojetí ženy 

jakožto negativního symbolu. Nejdůležitějším společným rysem je však to, že se oba dva 

autoři věnovali francouzsky psané literatuře a tudíž i navzdory dobové propasti, která se 

nachází mezi těmito autory, je dost možné, že alespoň z části čerpali z podobných zdrojů. 

Každopádně nám tento příklad Gustava Adofa Bécquera ukazuje, že fakt, že autoři někdy 

čerpali z jiné, zahraniční literatury, nebyla novinka, a tudíž Julio Cortázar nemusel být 

výjimkou.  

 

Dále jsme se v první kapitole věnovali představení ženě jakožto symbolu, tentokrát ale 

s konkrétním zaměřením na hispanoamerickou literaturu. Zjistili jsme, že se ženská symbolika 

v této době objevuje velmi často u více autorů a pohled na ženu se postupně měnil. Nejdříve 
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jsme se setkali se způsobem prezentace ženy jakožto portálu, skrze který se mužský hrdina 

může dostat na vyšší úroveň poznání, do jiné dimenze. Představili jsme si Podzimní báseň (El 

poema de otoño) Rubéna Daría, kde žena bývá ztělesněním potěšení, které nám seslal vesmír. 

Oproti tomu César Valllejo a Nicanor Parra, představitel tzv. antipoezie, zastávali názor, že 

žena není opravdovým symbolem a pokud ano, tak poměrně v negativním světle. Lidské 

vztahy podle nich necharakterizuje láska a harmonie, jak tomu bylo u Daría, nýbrž chaos, 

hrubost a konflikt. Zde se tedy přestává promítat idealizovaná představa ženy. Zjistili jsme 

tedy, že pohled na ženu v hispánské Americe 20. století se výrazně měnil v závislosti na 

autorovi. A nás zajímá právě postoj Julia Cortázara, který jako jeden z mála dokázal skloubit 

oba způsoby pohledu na ženu, a představoval ji jakožto symbol klíče k odemknutí vyšší 

reality a zároveň ji postavil do negativního světla.  

 

Rozhodli jsme se tedy zaměřit se na konkrétní korpus povídek obsažených v knize Final 

del juego (Konec hry). V druhé kapitole jsme zjistili, že autorův pohled na ženskou postavu 

bývá ve většině jeho povídek negativní a žena bývá spouštěčem problémů, které postihují 

mužské hrdiny. Navíc ženy popisuje někdy až velmi negativním způsobem. Jsou hlučné, 

s některými není možno udržet racionální konverzaci, dohání muže k šílenství. V souvislosti 

s tím jsme si nemohli nevšimnout mytologických odkazů, které nám autor ve svých 

povídkách zanechal. Nejlepším příkladem je samotná povídka Las Ménades (Bakchantky), 

která již sama o sobě nese název odkazující k mytologii. Zjistili jsme, že ženy, které se v této 

povídce představují, jsou velmi podobné popisu dávných menád a je tedy zřejmé, že autor 

uskutečnil odkaz k mytologii záměrně. Dále jsme mytologické odkazy zkoumali i na dalších 

povídkách. Našli jsme charakteristiku dávných upírek sukub, antických harpií a z části sirén. 

Zároveň jsme objasnili záhadnou symboliku ženy v červeném. Nakonec jsme jednotlivě 

rozebrali povídku Los venenos (Jedy), ve které se nám s kapkou představivosti promítá 

symbol bájné Medusy a El Ídolo de las Cicladas (Kykladský idol), kde jsme zjistili, že stará 

soška nalezená na řeckém ostrově má magické schopnosti, které postupně dovedou muže 

k šílenství. Zjistili jsme ale, že možná to nebyla soška, co muže posedla. Možná to byla právě 

ženská postava Therese, pro kterou oba muži šíleli.  

 

Po analýze mytologických symbolů v konkrétních povídkách jsme se přes povídku 

Kykladský idol dostali k dalšímu rysu žen v Cortázarově tvorbě. Zjistili jsme (i v porovnání 

s odbornými referencemi), že ženě u Cortázara bývá odpírána možnost svobodně se vyjádřit a 

obhájit svou verzi příběhu. Bývá brána spíše jako věc, objekt, který je interpretován výhradně 
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skrze mužskou vizi, přičemž hlavní protagonista muž bývá zároveň i vypravěčem. Na druhou 

stranu jsme došli k závěru, že i když je žena stavěna do této pozice, i nadále bývá klíčovou 

postavou celé povídky, protože právě skrze ni může muž dospět k vyšší realitě, k vyššímu 

poznání. Čehož muž sám není schopen.  

 

V další části práce jsme se zabývali možnými zdroji, které mohly ovlivnit Julia 

Cortázara při jeho tvorbě. Zabývali jsme se surrealismem, ke kterému se autor sám nikdy 

nepřihlásil. My jsme ale zjistili, že minimálně spisovatelův proces tvoření je velmi podobný 

právě tomu, který uplatňují surrealisté. Dále jsme se rozhodli zabývat problematikou 

machismu, který je v povídkách z našeho korpusu lehce znatelný a došli jsme k tomu samému 

závěru, jako při zkoumání ženy jakožto objektu, na kterém muž projektuje své představy. A 

sice, že ačkoliv žena bývá stavěna do negativního světla a velmi často bývá v zajetí mužské 

dominance, tak i přesto je možná nejdůležitějším bodem příběhu a muž se bez ní neobejde. Že 

se jistá podobnost v tomto směru nachází i u jiných spisovatelů té doby jsme si dokázali na 

povídce El posible Baldi Juana Carlose Onettiho, kterou jsme zároveň porovnali s konkrétní 

tvorbou Julia Cortázara. Našli jsme konkrétní podobnosti mezi autory, jako například to, že o 

ženě toho z povídek moc nevíme, pouze to, co přímo ovlivňuje muže. U obou autorů zároveň 

žena fungovala jako onen klíč k poznání. Rozpornost byla především v tom, že Onetti ženě ve 

své povídce poskytl více prostoru k tomu se vyjádřit a objevil se zároveň i dialog, který u 

Cortázara nebyl až tak běžný.  

 

V poslední části naší práce jsme se věnovali odkazu k autorově biografii, ve které jsme 

se snažili nalézt odpovědi na otázku, proč Cortázar ženy prezentuje v někdy až negativním 

světle a proč je vlastně zahrnul do své literatury. Zabývali jsme se jeho vztahy, ale zjistili 

jsme, že manželství Julia Cortázara bývala spíše harmonická a běžná. Došli jsme tedy 

k závěru, že možnou příčinou je jeho dětství, které strávil v matriarchální rodině obklopen 

pouze ženami, které ho nakonec i po zbytek jeho života v některých ohledech využívaly.  
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9 RESUMEN 
 

El genio literario, Julio Cortázar, siempre será una de las estrellas del boom 

latinoamericano. A este autor tan importante siempre se le ha solido estudiar como a un 

cuentista, que es lo más conocido de su obra. Y exactamente por eso hemos decidido realizar 

una ivestigación de un rasgo de la obra de Cortázar a el que no se le dedica, en nuestra 

opinión, la suficiente atención. Es la figura simbólica de la mujer en sus cuentos. El objetivo 

de este trabajo, por lo tanto, ha sido aclarar, qué posición ocupa la mujer en los cuentos 

concretos de Cortázar, explicar cómo se diferencia su manera de usar a la mujer como un 

portal hacía otro mundo de otros autores de su época y buscar las posibles razones de su 

forma tan extraña de escribir sobre las mujeres.  

Al principio hemos hablado de las circunstancias de su época y hemos indicado cuál ha 

sido nuestro objetivo en este trabajo. Hemos llegado a saber que Julio Cortázar tenía 

relaciones muy cercanas con Europa, ya que nació en Bélgica y aunque durante su juventud 

vivió en Argentina, al final volvió a Europa, particularmente a París. No solo que ya desde 

pequeño leía la literatura norteamericana (Edgar Allan Poe), sino que también se dedicaba a la 

literatura francófona (Victor Hugo, Jules Verne y muchos más). Queda entonces bastante 

claro que conocía muy bien el estilo de la escritura que se manejaba en Europa y quedó 

influido por este continente. El primer capítulo lo hemos dedicado a la presentación del 

símbolo de la mujer en la literatura mundial. Marginalmente hemos mencionado el ejemplo 

del motivo de la „mujer inalcanzable“ de los cuentos de Gustavo Adolfo Bécquer, para poder 

compararlo con el motivo de Cortázar. Nos hemos dedicado, sobre todo, al conjunto de 

poemas llamado Leyendas y hemos señalado las posibles características comunes de Cortázar 

y Bécquer, que incluyen sus cuentos y las posibles fuentes de su inspiración. Ambos autores 

tienen en común la incorporación del símbolo de la mujer en su literatura que muchas veces 

posee varias habilidades místicas y un poder bastante fuerte sobre el protagonista masculino. 

En algunos casos incluso coinciden en la presentación negativa del símbolo de la mujer.  El 

rasgo común más importante de todos es, sin embargo, el hecho, de que los dos autores se 

dedicaban a la literatura francófona y a pesar de vivir en dos épocas diferentes, queda bastante 

probable, que por alguna parte buscaban la inspiración de las fuentes parecidas. De todos 

modos, el ejemplo de Gustavo Adolfo Bécquer nos sirve como la prueba de que no es ninguna 

novedad que los autores a veces buscan la inspiración en la literatura extranjera y entonces, 

Julio Cortázar no fue ninguna excepción.  
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En la siguiente parte del primer capítulo nos hemos dedicado a la presentación de la 

mujer como un símbolo, pero ahora con el enfoque concreto a la literatura hispanoamericana. 

Hemos visto que en esta época nos encontramos con el simbolismo de la mujer en el caso 

varios autores y que la visión de la mujer en la literatura se cambiaba gradualmente. Primero 

nos hemos encontrado con la presentación de la mujer como un portal por el cuál el 

protagonista masculino puede alcanzar un mayor nivel del conocimiento. Hemos presentado 

El poema de otoño de Rubén Darío, donde la mujer suele representar la personificación del 

placer que nos ofrece el universo. Al contrario, César Vallejo y Nicanor Parra (el iniciador de 

la antipoesía) sustentan la opinión de que la mujer no es símbolo de nada. Estos dos autores 

dicen, que las relaciones humanas no se basan en armonía y en el amor tan, como lo decía 

Darío. Sino que las representan el caos, la rudeza y el conflicto. En esta literatura ya se deja 

de usar el símbolo idealizado de la mujer. Hemos averiguado que la visión de la mujer en la 

literatura hispanoamericana del siglo 20 cambia con cada escritor. Y a nosotros nos interesa, 

sobre todo, la visión de Julio Cortázar, que consiguió juntar las dos formas de la visión de la 

mujer, es decir, la imaginaba como el símbolo de la llave con la que se puede abrir la puerta 

hacía otra realidad y a la vez la miraba bajo la luz negativa.  

 

Hemos decidido, entonces, concentrarnos en un corpus concreto de los cuentos de 

Cortázar publicados en el libro Final del juego. En el segundo capítulo de nuestro trabajo 

hemos visto que la visión de la mujer en la mayoría de los cuentos suele ser bastante negativa 

y las mujeres son las iniciadoras de los problemas que le afectan al hombre. Muchas veces son 

ruidosas y no se puede mantener una conversación racional con ellas. Leyendo las novelas de 

nuestro corpus nos hemos fijado en el uso de los símbolos mitológicos que se les aplican. El 

mejor ejemplo es el cuento Las Ménades. Ya el propio nombre del cuento proviene de la 

mitología griega. Nos hemos dado cuenta de que las mujeres que figuran en este cuento 

comparten varios rasgos con las mitológicas Ménades y entonces esto nos sirve como una 

prueba de que el autor hizo la referencia a la mitología a propósito. Luego hemos analizado 

otras referencias mitológicas en algunos cuentos más. Hemos encontrado la característica de 

las vampiras súcubas, las antiguas arpías y por una parte de las sirenas. Al mismo tiempo 

hemos explicado el símbolo de la mujer en rojo, tan popular a lo largo de la literatura. Al final 

nos hemos dedicado a analizar el cuento Los venenos, donde se muestra el símbolo de la 

antigua Medusa y El Ídolo de las Cicladas, donde hemos visto que el pequeño Ídolo 

encontrado en la isla griega posee habilidades mágicas que lentamente vuelven locos a los 
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hombres que acaban matándose. Al mismo tiempo cabe la posibilidad de que realmente el 

Ídolo no sea la causa de su locura. Quizás la que posee las habilidades mágicas, ni siquiera 

sabiéndolo, sea la misma Therese, la mujer deseada por ambos hombres.  

 

Después de analizar varios símbolos mitológicos en los cuentos concretos de nuestro 

corpus, nos hemos vuelto a fijar en el cuento de El Ídolo de las Cicladas, en el que hemos 

descubierto otro rasgo de las mujeres cortazarianas. Nos hemos dado cuenta (basándonos en 

las referencias), de que en la obra cortazariana se le niega a la mujer el espacio de hablar 

libremente y defender su propia versión de la historia. Se le entiende más bien como si fuera 

un objeto, no una persona real, que suele ser interpretado exclusivamente a través de la visión 

del hombre. El hombre suele ser a la vez el narrador. Por otro lado, hemos llegado a la 

conclusión de que la mujer sigue siendo el personaje clave de todo el cuento porque solo a 

través de ella el hombre puede alcanzar el otro mundo, una realidad alterna y el mayor 

conocimiento. Lo que el hombre no es capaz de alcanzar solo por sí mismo.  

 

En la siguiente parte del trabajo hemos analizado varias fuentes que le podían influir a 

nuestro autor durante la creación de su obra. Hemos presentado el surrealismo con el que el 

autor nunca quería ser relacionado. Pero nosotros hemos encontrado que Julio Cortázar 

comparte varios rasgos con los surrealistas. Por ejemplo el proceso de crear el arte es muy 

parecido. También hemos notado varias señales del machismo, pero hemos llegado a la 

misma conclusión de antes. Con otras palabras, aunque el hombre sea dominante y muchas 

veces hable mal de la mujer, la mujer sigue siendo lo más importante que tiene y sin ella no 

puede llegar al otro mundo. Hemos decidido demostrar, que esta visión de la mujer no se nos 

presenta solamente en la obra de Cortázar, sino que también en la obra de otros autores. Para 

demostrarlo hemos elegido el cuento llamado El posible Baldi, escrito por otro autor 

hispanoamericano, Juan Carlos Onetti. Brevemente hemos explicado el cuento y luego lo 

hemos comparado con los cuentos anteriormente analizados de Julio Cortázar. Hemos 

encontrado varios rasgos compartidos por ambas partes. Por ejemplo, el hecho de que no 

sabemos mucho de las mujeres incluidas en el cuento y si ya sabemos algo, es lo que 

directamente le influye al hombre. Ambos escritores también presentan la visión de la mujer 

como una llave que le abre al hombre la puerta hacía una realidad más allá.  La diferencia 

entre los dos escritores es, que Onetti le dedica a la mujer un poco más de espacio para 

expresarse y en su cuento ocurre el diálogo, que es muy difícil de encontrar en la obra de 

Cortázar.  
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En la última parte hemos analizado la biografía del escritor donde hemos intentado a 

encontrar las respuestas a nuestra pregunta de por qué son las mujeres presentadas bajo la luz 

negativa y por qué las ha incorporado en su obra. Hemos visto que las relaciones y los 

matrimonios de Cortázar eran siempre bastante armónicas y normales. Pero lo que claramente 

influyó a Julio Cortázar en su vida y en su obra era su propia infancia que pasó en una familia 

únicamente matriarcal, estaba rodeado solamente por mujeres y al final algunas de ellas se 

siguieron aprovechando de él durante el resto de su vida.   
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