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Abstrakt 

Bakalářská práce analyzuje motiv cesty v románu ¡Écue-Yamba-Ó!, který publikoval Alejo 

Carpentier v roce 1933. Autor musel z politických důvodů opustit rodnou Kubu a na 11 let se 

přesunout do Paříže, kde získal inspiraci pro svou tvorbu. Práce proto Carpentiera zasazuje do 

kulturně-historického rámce. Následně uvažuje nad podobami cesty v literatuře, popisuje 

cestu horizontální, vertikální, životní a motiv setkání, ke kterým na cestě dochází. Teoretické 

poznatky aplikuje ve stěžejní části při analýze románu ¡Écue-Yamba-Ó!. Cesty v díle 

podstupuje zejména hlavní hrdina románu Menegildo, ale také nejdůležitější ženská postava 

Longina. V závěrečné části práce představuje teorii zázračného reálna a stručně nastiňuje 

zpracování motivu cesty v pozdějších Carpentierových románech.  

Klíčová slova 

Alejo Carpentier, románová prvotina, motiv cesty, ¡Écue-Yamba-Ó!, Menegildo, Kuba 

Abstract 

This thesis analyses the journey motif in the novel ¡Écue-Yamba-Ó!, which was written by 

Alejo Carpentier in 1933. The author had to leave Cuba, his birth country, for political 

reasons. He moved to Paris for 11 years where he gained a lot of inspiration for his literary 

production. The thesis therefore sets Carpentier to the cultural and historical context. 

Afterwards deliberates over variants of journey in literature, describes the journey horizontal, 

vertical, of life and the encounter motif, which is relationed to the journey motif. In the main 

part applies the theoretical findings to the analysis of the novel ¡Écue-Yamba-Ó!. Journeys in 

the novel are undergone especially by its protagonist Menegildo, but also by the most 

important woman character Longina. In the final part the thesis presents the theory of lo real 

maravilloso and sketches other adaptations of the journey motif in later novels of Alejo 

Carpentier.  
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Alejo Carpentier, the debut novel, the journey motif, ¡Écue-Yamba-Ó!, Menegildo, Cuba  
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Úvod 

Roku 1933 publikoval devětadvacetiletý Alejo Carpentier po pěti letech strávených 

v Evropě román ¡Écue-Yamba-Ó!. Název díla znamená „ať je bůh pochválen“1 v jazyce 

lucumí, kterým mluví národ Yoruba v západní Africe. Černoši z národa Yoruba tvoří 

podstatnou část obyvatelstva Karibiku, protože byli do této oblasti po staletí dováženi jako 

otroci. Námět pro románovou prvotinu Carpentier tedy nalezl na rodné Kubě. V dospívání se 

aktivně zapojoval do politického života. Kvůli svým názorům byl uvězněn a po propuštění 

utekl do Paříže, města, které toužili navštívit intelektuálové z celého světa a které po dobu 

několika dekád určovalo kulturní trendy. Kubánský spisovatel se ve francouzské metropoli 

dokázal prosadit, v jejím prostředí, kterému dominoval surrealismus, čerpal literární inspiraci. 

V románu ¡Écue-Yamba-Ó! se tedy snoubí černošské téma, autorovy zkušenosti s americkou 

realitou a evropské umělecké proudy. Carpentiera proto nejprve zasadíme do kulturně-

historického rámce. 

Cesta je od nepaměti v rozmanitých podobách přítomná v životech autorů i v jejich 

dílech. Alejo Carpentier nebyl výjimkou. Podnikl spoustu plaveb a výprav, na kterých 

získával nápady pro psaní, hledal, objevoval, získával zkušenosti, byl velkým dobrodruhem. 

Jak však hovořit o cestě v literatuře? Pokusíme se najít odpověď na tuto otázku a poté 

provedeme analýzu románu ¡Écue-Yamba-Ó! z hlediska motivu cesty. Vodítkem nám bude 

především postava protagonisty Menegilda, jehož život od narození do smrti tvoří základní 

dějovou linii díla. Popíšeme autobiografické souvislosti mezi hlavní postavou a autorem. 

V závěrečné části práce nazvané Cesta zpět stručně nastíníme proměny motivu cesty 

v pozdějších textech kubánského autora, které publikoval poměrně dlouhou dobu po svém 

prvním románu. Ve slavné teorii zázračného reálna (lo real maravilloso) se vyjádřil velmi 

kriticky k evropskému pojetí umění. Díla ¡Écue-Yamba-Ó! se dokonce zřekl kvůli neblahému 

vlivu avantgard na formální stránku. Zázračná americká realita, kterou stavěl do kontrastu 

k zázračnosti surrealistů, produktu jejich fantazie, se však objevila již v jeho prvotině. Jako by 

tak započal praxi zázračného reálna dříve, než formuloval teorii.2 Román, ač kritizován a 

odsuzován kvůli nevyzrálému stylu, zaujímá důležité místo ve vývoji literární tvorby Aleja 

Carpentiera. 

                                                           
1 „loado sea dios“ MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 11. 
2 LUKAVSKÁ, Eva. „Zázračné reálno“ a magický realismus. Alejo Carpentier versus Gabriel García Márquez. 

Brno: Host, 2003, s. 41. 
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1. Kulturně-historický rámec 

1.1 Historický rámec 

V roce 1898 Kuba po dlouhém období  bojů za nezávislost získala formální autonomii.  

Jak však předznamenal například José Martí, ze severu ostrovu hrozilo velké nebezpečí 

v podobě Spojených států. V tisku se tam rozmohla propaganda proti španělskému 

koloniálnímu panství, stále více se mluvilo o požadavku zásahu americké armády na Kubě.3 

Američané od první chvíle usilovali o připoutání kubánského hospodářství ke svému. Po 

podepsání souboru smluv (např. Plattův dodatek) v letech 1902–3 Kuba ztratila svou sotva 

nabytou politickou i ekonomickou nezávislost a dostala se plně pod kontrolu USA.4 

1.1.1 Nestabilita 

Spojené státy dohlížely na dění na Kubě, kontrolovaly nejmodernější kubánské 

cukrovary, jedinou rafinerii cukru na ostrově, železniční síť na východě ostrova, veřejnou 

městskou dopravu v Havaně a dodávky elektřiny a plynu.5 Situace byla chaotická a vojenské 

zásahy ze strany USA na sebe nenechaly dlouho čekat. První z nich se datuje do roku 1906. 

Vliv Severoameričanů v ekonomické svéře ještě vzrostl v průběhu první světové války. 

V roce 1912 došlo k velkému černošskému povstání.6 Brutálním způsobem proti němu 

zasáhli kubánští vojáci, kteří zabili okolo 3 000 Afroameričanů. Černoši byli na Kubu 

importováni jako otroci mezi lety 1650 a 1841 v období kolonizace. Údaje o tom, kolik jich 

španělští conquistadoři dovezli, se rozcházejí, počet kolísá v rozmezí od 133 000 až do více 

než 250 000.7 Tato skupina obyvatel čelila diskriminaci i ve 20. století. 

V nejvyšším úřadě se střídali liberálové (José Miguel Gómez, 1909–1913) a 

konzervativci (Mario García Menocal, 1913–1917, 1917–1921).8 Menocal byl podle 

oficiálních výsledků znovuzvolen po konci prvního volebního období. Liberálové však sdíleli 

přesvědčení, že zvítězil podvodem. Jednání v budově velvyslanectví USA v Havaně skončila 

                                                           
3 OPATRNÝ, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002, s. 55.  
4 Tamtéž, s. 59. 
5 Tamtéž, s. 60. 
6 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 158. 
7 ISHEMO, Shubi L. From Africa to Cuba: An Hystorical Analysis of the Sociedad Secreta Abakuá 

(Ňañiguismo). In Review of American Political Economy. Leeds: Taylor & Francis, Ltd. 2002, č. 92. [online]. 

[cit. 2017-03-14], s. 262. 
8 KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: Vývoj oblasti, regionů a států. Praha: NLN, 2015, s. 252. 
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lépe pro konzervativce a ten tak mohl s americkým požehnáním nastoupit úřad prezidenta.9 

Ve spolupráci se Spojenými státy Menocal pokračoval i nadále, hospodářská závislost Kuby 

na USA se posílila.10 Počet protestů proti vládě rostl, jemu se podařilo všechny potlačit.  

Dalším prezidentem byl zvolen předák Liberální strany Alfredo Zayas y Alfonso 

(1921–1925), který zastával směrem k USA podobnou politiku jako jeho předchůdci.11 Na 

ostrově začala působit agilní skupinka hlásící se k myšlenkám evropské levice a od počátku 

20. let se v intelektuálním prostředí rozmáhala sympatie k marxismu,12 z několika radikálních 

skupinek vznikla Komunistická strana Kuby. Její členové odsuzovali celý politický systém.13 

1.1.2 Diktatura 

Jako diktátor vládl následující prezident Gerardo Machado Morales (1925–1933) 

s přídomkem „tropický Mussolini“14, režim se nazýval Machadato. Ústavu upravil tak, aby 

mohl zůstat v čele státu co nejdéle, zajistil si větší pravomoci a rozpoutal teror. Do protestů 

proti jeho vládě se zapojovala stále větší část kubánské společnosti, země byla na pokraji 

občanské války. Situaci znatelně zhoršila velká hospodářská krize v roce 1929. 

Od roku 1923 existovala skupina Grupo Minorista, kterou založilo třináct intelektuálů. 

Její členové protestovali už proti Zayasovi. V následujících letech se do činnosti skupiny 

zapojovali další vzdělanci, kteří se obávali o osud vlasti s Machadem v čele. Přidal se také 

Alejo Carpentier. Pokračovali v odbojové činnosti a požadovali vymýcení korupce a tyranie, 

usilovali o univerzitní reformu a větší podporu kubánského umění. Za ideologický vzor 

považovali José Martího. V roce 1927 podepsali manifest, kvůli kterému byla řada z nich 

uvězněna.15 Takto zněl závěr prohlášení skupiny: 

Kolektivně nebo individuálně, její opravdoví členové pracovali a pracují: 

[...] Za ekonomickou nezávislost Kuby a proti severoamerickému imperialismu. 

Proti veškerým politickým diktaturám na světě, v Americe, na Kubě. 

Proti bezpráví demokracie, proti frašce volebního hlasovacího systému a za 

opravdovou účast lidu na vládě. 

Pro zlepšení situace zemědělce, osadníka a dělníka na Kubě. 

                                                           
9 OPATRNÝ, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002, s. 64. 
10 BĚLIČ, Oldřich. O kubánské literatuře. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, s. 149. 
11 KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: Vývoj oblasti, regionů a států. Praha: NLN, 2015, s. 313. 
12 OPATRNÝ, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002, s. 64–65. 
13 KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky: Vývoj oblasti, regionů a států. Praha: NLN, 2015, s. 313. 
14 BĚLIČ, Oldřich. O kubánské literatuře. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, s. 149. 
15 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 14–15. 
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Za srdečnost a latinskoamerickou jednotu. 

Havana, 7. května 1927.16 

V roce 1933 byl Machado svržen a ostrov opustil. Po jeho konci ve vedení země se 

ustavila revoluční vláda, k moci se však postupně dostával muž, který měl do života na Kubě 

ještě hodně zasáhnout. Místo vojenského vůdce zaujal Fulgencio Batista. Navázal úzké styky 

s americkým velvyslanectvím a až do druhé poloviny 50. let oddaně vykonával příkazy 

z Washingtonu.17 

1.2 Literární a kulturní rámec 

Román se v hispanoamerické literatuře rozvíjel především v 19. století, neměl tedy tak 

dlouhou tradici jako román evropský. Spisovatelé té doby se teprve učili, hledali vlastní cestu. 

Hlavní směry byly tři: romantismus, realismus a naturalismus, které v 70. letech doplnil 

modernismus a nasměroval literaturu kontinentu na novou cestu. 

1.2.1 Modernismus: Svět v pohybu 

Konec modernismu se datuje až do 20. let 20. století, jednalo se tedy o dlouhé  a 

heterogenní období. Tvorba autorů se lišila jak tím, ze které geografické oblasti pocházeli, tak 

tím, do které generace patřili. Jádrem epochy byl přelom století.  

Modernistický pohled na umění souzněl v určitých aspektech s estetikou parnasismu, 

symbolismu, impresionismu a secese. Krize konce století byla provázána s kultem krásy.18 

Umělci usilovali o tvůrčí svobodu, dílo mělo být nezávislé, nemělo ničemu sloužit. 

Hispanoamerická literatura se otevřela vlivům ze zahraničí a to nejen z Francie, ale i z Ruska, 

Německa, Anglie, Spojených států, Itálie a Skandinávie. Mekkou modernistů se stala Paříž, 

témeř všichni modernisté toužili do ní zamířit a téměř všem se jejich sen splnil. Ve 

francouzské metropoli se setkávaly rozličné jazyky a kultury. Spisovatelé reflektovali téma 

                                                           
16 „Colectiva, o individualmente, sus verdaderos componentes han laborado y laboran: 

[...] Por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo yanqui. 

Contra las dictaduras políticas universales, en el  mundo, en la América, en Cuba. 

Contra los desafueros de la pseudodemocracia, contra la farsa del sufragio y por la participación efectiva del 

pueblo en el gobierno. 

En pro del mejoramiento del agricultor, del colono y del obrero en Cuba. 

Por la cordialidad y la unión latinoamericana. 

La Habana, mayo 7 de 1927.“ Declaración del Grupo Minorista. In Carteles. Cuba: La Habana. 1927, č. 21, s. 

25. [online]. [cit. 2017-03-07]. 
17 OPATRNÝ, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002, s. 66. 
18 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 154. 



10 

 

cesty v literatuře, chtěli poznat jinou zemi a její zvyky. Z jejich děl se postupně vytrácel 

sentimentalismus tak příznačný pro romantismus, postupně ho vystřídala ironie, parodie a 

humor. 

Inspirace neproudila pouze do Ameriky, ale i opačným směrem. Hispanoameričané 

vyváželi kulturu, měli něco nového, moderního, zajímavého. Nikaragujec Rubén Darío v 90. 

letech 19. století opakovaně cestoval do Madridu a dalších evropských měst, kde seznamoval 

mladé spisovatele s modernistickou tvorbou. Řada z nich se na neznámý a exotický kontinent 

vydala, navštěvovali především kosmopolitní Buenos Aires. Evropští i hispanoameričtí autoři 

se učili cizí jazyky, rozuměli jim, psali a publikovali v nich. 

1.2.2 Od modernismu k avantgardám 

Za moment, který stál na přelomu těchto dvou epoch, se považuje vydání básnické 

sbírky Lunario sentimental (1909) argentinského spisovatele Leopolda Lugonese. V díle 

dosahuje vrcholu modernistická ironie, zároveň však již vykazuje avantgardní rysy a 

předznamenává odlidštění umění.19 

 Stejně jako pro modernismus také pro toto období bylo charakteristické hledání. 

Umělci se stále snažili nacházet nové prostředky, nalézat dosud nepoznané. Vše nové se však 

rychle stalo starým. Hledání tak nemohlo ustat, táhlo se do nekonečna. Avantgarda znamená 

předvoj, spisovatelé toužili být průkopníky, odmítali tradici, experimentovali, hráli si 

s jazykem a objevovali jeho další možnosti. Fascinovala je nová technika, dopravní 

prostředky a rychlost. 

Avantgardy se šířily prostřednictvím manifestů. Manifesty obsahovaly jak názory, 

které jejich autoři odmítali, tak myšlenky, které chtěli prosadit. Spisovatelé se zajímali o 

poetické teorie. Dbali na vizuální stránku svých děl, literatura se propojovala s jinými 

uměleckými odvětvími. Kromě manifestů hojně vydávali také časopisy a antologie. V 

Americe se avantgardy objevovaly s minimálním zpožděním, modernismus otevřel bránu 

z Evropy a do Evropy. 

 

 
                                                           
19 PREMAT, Julio. "Lunario Sentimental" o la palabra inhallable. Reflexiones sobre la profusion lugoniana. In 

Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Lima: Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. 1997, 

č. 46. [online]. [cit. 2017-03-04], s. 199. 



11 

 

1.2.3 Avantgardy 

 První literární avantgarda se zrodila v Itálii roku 1909, kdy Filipo Tomaso Marinetti 

vydal manifest futurismu. Ve stejné době se rozvíjel kubismus, který se však projevoval 

výhradně ve výtvarném umění, realitu rozkládal na základní geometrické tvary. Futuristy 

fascinovaly nové stroje a vynálezy, ale také zbraně a válka, umělci spolupracovali s fašismem, 

který se na Apeninském poloostrově rozmáhal. Ve slavném Marinettiho srovnání „automobil 

je krásnější než Níké Samothrácká“20 je patrná adorace kultu techniky. Futurismus odmítal 

dosavadní umělecká díla a kulturní tradici. Za způsob, jak se zbavit starých hodnot, považoval 

právě válku. Velmi brzy se vyčerpal, ale předznamenal novou cestu pojetí umění. 

 Naproti tomu dadaismus válku neschvaloval, protože s ní měl negativní zkušenost. 

Vznikl v polovině první světové války v Curychu, v neutrálním Švýcarsku žila celá řada 

intelektuálů. Vyústila v něm deziluze z válečných hrůz a katastrof. „Hlavním umělcem byl 

Tristan Tzara, jeho obhajoba hry, absurdity a vzpurnosti otevřela cestu pro příchod 

surrealismu.“21  

 Surrealismus měl ze všech avantgard nejdelší trvání a největší vliv. První manifest 

surrealismu vydal v roce 1924 francouzský spisovatel André Breton. Rozhodl se dát nový 

impuls základním prvkům dadaismu.22 V manifestu popsal šest hlavních rysů směru: „hledání 

zázračného, poetika snu, zobrazení nevědomí, automatické psaní, překvapivé a průkopnické 

obrazy a naprostý experiment s jazykem.“23 Surrealismus se projevil nejprve v poezii, úplně 

opustil tradiční verš, básníci ho nahradili veršem volným. Rychle se stal v Paříži módou a 

životním stylem. V první etapě byli autoři velmi svobodní, později však vstoupila do hry 

politika, umělci sympatizovali s komunismem a se Sovětským svazem. Bohémský charakter 

hnutí se postupně vytrácel. 

V roce 1929 André Breton publikoval druhý manifest, ve kterém některé surrealisty 

zkritizoval. Na černé listině se ocitl například Salvador Dalí. Na přelomu 20. a 30. let mnozí 

stoupenci hnutí opustili, protože jim vadila přísnost a umíněnost jeho největšího představitele 

                                                           
20 „Un automóvil es más bello que la Victoria de Samotracia.“ MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: 

Síntesis, S.A., 2004, s. 154. 
21 „Su principal artífice es Tristan Tzara, y su defensa del juego, el absurdo y la rebeldía abre el camino para la 

llegada del surrealismo.“ Tamtéž, s. 153. 
22 LANGOWSKI, Gerald J. El surrealismo en la ficción hispanoamericana. Madrid: Gredos, 1982, s. 17.  
23 „[...] búsqueda de le merveilleux, poética del sueño, representación del inconsciente, escritura automática, 

imágenes chocantes e innovadoras, y experimento total con el lenguaje.“ Tamtéž, s. 22. 
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Bretona.24 Alejo Carpentier tento umělecký směr poznal důkladně, protože v době největšího 

rozmachu surrealismu v Paříži žil. 

V Hispánské Americe měly avantgardy čtyři hlavní centra – Karibik, Mexiko, oblast 

And a území okolo Río de la Plata. Z ostrovů v Karibském moři byla nejvýznamnější Kuba a 

především kosmopolitní Havana. 

1.2.4 Situace na Kubě 

 Kubánská literatura se i na počátku 20. let vyznačovala angažovaností, navázala tak na 

předchozí období, ve kterém byl slyšet zejména José Martí. Angažovanost se projevovala na 

dvou frontách, které od sebe nelze oddělit, na frontě boje proti imperialismu a na frontě boje 

za osvobození člověka.25 Umění se obrátilo k lidu. 

 Kubánská inteligence vydávala několik časopisů. Od roku 1913 vycházel časopis 

Cuba contemporánea, o deset let později také časopis Social. Obsah periodik úzce souvisel s 

činností skupiny Grupo minorista.26 Na myšlenky umělců později navázal avantgardní 

časopis Revista de avance (1927–30). „Podle Jorge Mañacha27 mělo působení avantgardy na 

Kubě dva cíle. Jednak reagovala na utlačující režim generála Gerarda Machada (1925–33), za 

druhé to byl pokus zachránit kubánský kulturní život.“28 Minoristé pochopili, že izolovaný 

intelektuál je v boji proti diktatuře bezmocný a že pokud chtějí dosáhnout úspěchu, musí 

bojovat po boku lidových mas.29 

 Mezi naléhavými sociálními problémy vyplula na povrch také černošská otázka. 

Intelektuálové si uvědomovali, že černoši jsou kvůli rasové odlišnosti na okraji společnosti, 

spisovatelé reflektovali aktuální situaci. Sílil zájem o černošský folklor, černošské písně, 

tance, magii a mytologii,30 básníci do svých děl zapojovali africká slova a africkou hudbu. 

Rytmus pojímali hravou, avantgardní formou. Tyto tendence vyústily v proud poezie 

negristické. 

                                                           
24 LANGOWSKI, Gerald J. El surrealismo en la ficción hispanoamericana. Madrid: Gredos, 1982, s. 18. 
25 BĚLIČ, Oldřich. O kubánské literatuře. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, s. 153. 
26 Tamtéž, s. 154–155. 
27 Jorge Mañach (1898–1961) byl kubánský spisovatel a esejista, patřil do Grupo minorista, jeden z hlavních 

členů redakce Revista de avance. 
28 „Según Jorge Mañach, la actividad vanguardista en Cuba tuvo un doble propósito. Por un lado, fue una 

reacción contra el régimen represivo del general Gerardo Machado (1925–33) y, por otro lado, fue un intento de 

salvar la vida cultural de Cuba.“ LANGOWSKI, Gerald J. El surrealismo en la ficción hispanoamericana. 

Madrid: Gredos, 1982, s. 33.  
29 BĚLIČ, Oldřich. O kubánské literatuře. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964, s. 156. 
30 Tamtéž, s. 186 



13 

 

Černoši se jako téma objevili například již u básníka Diega Gabriela de la Concepción 

Valdése v první polovině 19. století, kořeny negrismu v období romantismu však byly 

ojedinělé. Na černošský prvek v rasově různorodé kubánské společnosti upozornil zejména 

José Martí na konci století. Viděl v něm a v původní indiánské populaci klíč 

k latinskoamerické identitě. Umění kontinentu, které nereflektovalo tyto dvě skupiny 

obyvatelstva a které se nesnažilo stavět na vlastní tradici, označil za pouhou imitaci umění 

evropského. Spisovatelé stále více zapojovali černošské a indiánské kulturní projevy do své 

tvorby. Negrismus se rozrostl především v zemích, kde žilo nejvíce černochů, jednalo se o 

Portoriko, Kubu a Dominikánskou republiku. Zesílil během neklidné politické situace, 

intelektuálové upozorňovali na rasismus, utlačování a vykořisťování. 

V období avantgard byl čelním negristickým autorem Nicolás Guillén, který ve svých 

básních spojoval slova z afrických jazyků a vymyšlená slova. Jejich opakováním uměle 

navozoval rytmus a zvuky tradiční černošské hudby. Zajímal se i o folklor, rituály a 

symboliku, do své známé skladby Sensemayá. Canto para matar una culebra (Sensemayá. 

Zpěv pro usmrcení užovky) například zapojil symbol užovky. Kubánský básník, esejista a 

etnolog Emilio Ballagas v roce 1946 publikoval antologii Mapa de la poesía negra americana 

(Mapa americké negristické poezie).31 Afrokubánskou poezii psal i Alejo Carpentier. 

  

                                                           
31 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 31–34. 
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2. Carpentierova cesta k románu ¡Écue-Yamba-Ó! 

Alejo Carpentier se narodil roku 1904 do kosmopolitní rodiny francouzského 

architekta Jorgeho Juliána Carpentiera a ruské profesorky a pianistky Liny Valmont. Vyrůstal 

v prostředí mezi dvěma světy, mezi „poevropštěným světem rodiny a škol a mestickým 

světem kamarádů z ulice, který bude hrát hlavní úlohu v celé první etapě jeho tvorby.“32 

Vzdělával se v soukromých školách, na první z nich nastoupil v roce 1911. Ve stejném roce 

se projevil Carpentierův talent pro hru na piano. Hudbě se věnoval už odmala, vedla ho k ní 

zejména matka. Útočiště nacházel také v knihách, stal se vášnivým čtenářem, toužil přečíst 

vše. Oblíbil si především klasiky francouzské literatury. 

Jako devíliletý poprvé cestoval do Evropy, s rodiči navštívil Rusko a Francii. V Paříži 

absolvoval kurzy hudební teorie. V jejím studiu pokračoval i později na Kubě, kde v roce 

1917 nastoupil na maturitní studium. Do tohoto období se datují jeho první prózy „věnované 

cyklonu v Karibiku, tématu, ke kterému se později vrátil v románech.“33 Důležitou úlohu 

bude cyklon jako neobyčejný přírodní jev hrát také v románu ¡Écue-Yamba-Ó!. Carpentier se 

zaměřil i na jiná témata, inspiraci čerpal ve svém okolí a v četbě. Důležité podněty pro 

literární tvorbu získal v roce 1920, kdy se svou rodinou žil necelý rok na venkově. Na 

vysokoškolská studia architektury se zapsal na Univerzitě v Havaně. Univerzitu brzy opustil a 

nastoupil do práce. 

Po zanechání studií si uvědomil, že nebude pokračovat ve stopách svého otce a 

„konečně se rozhodl věnovat se psaní, v roce 1922 jako osmnáctiletý publikoval svůj první 

článek v havanském tisku.“34 Dráhu novináře začal v novinách La Discusión a v následujících 

letech psal i pro další kubánské noviny a časopisy, například pro El país a Social. Stal se 

nejprve editorem, později šéfredaktorem časopisu Carteles, se kterým spolupracoval až do 

roku 1949. Ve svých textech reflektoval nejen veřejné dění, ale také současné evropské 

umění.  

Carpentier se díky žurnalistice seznamoval s politikou, do které zanedlouho vstoupil 

aktivně. Zapojil se jako nejmladší člen do činnosti skupiny Grupo Minorista. Poznal dva 

                                                           
32 „[...] el europeizante de su familia y sus colegios, y el mestizo de sus amigos de las calles, que será el que 

protagonice toda la primera etapa de su producción.“ MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, 

S.A., 2004, s. 13. 
33 „[...] dedicadas a la presencia del ciclón en el Caribe, un tema que luego reaparece en sus novelas.“ Tamtéž, s. 

13. 
34 „Finalmente opta por dedicarse a la escritura, y en 1922, con dieciocho años, publica su primer artículo en la 

prensa habanera.“ Tamtéž, s. 13. 
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z jejích hlavních představitelů, básníky Juana Marinella a Rubéna Martíneze Villenu, a 

účastnil se protestů proti korupci.35 Vystupoval proti diktatuře Gerarda Machada a proti 

Spojeným státům. V roce 1927 podepsal manifest minoristů, čímž rozhodl o svém osudu na 

mnoho let dopředu. Byl zatčen, uvězněn a obviněn z šíření komunistických myšlenek. Ve 

vězení strávil sedm měsíců, napsal tam první verzi románu ¡Écue-Yamba-Ó!. 

 Roku 1928 Carpentier utekl i s rukopisem románu před režimem Machadato do 

Francie, země, kde plánoval žít pouhé dva roky. Ty se nakonec protáhly na jedenáct let. Celý 

bláznivý útěk zosnoval společně s francouzským surrealistickým básníkem Robertem 

Desnosem, který se účastnil novinářského kongresu v Havaně a Carpentierovi půjčil svůj pas. 

Carpentier po příjezdu do Paříže začal spolupracovat s francouzskými avantgardními časopisy 

a osobně se seznámil s význačnými umělci, kteří v Paříži žili (André Breton, Tristan Tzara, 

Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Joan Miró, Nicolás Guillén, Pablo Neruda a další).36 Psal 

zejména texty o hudbě a povídky. Brzy pronikl mezi surrealisty. 

Byli fantastičtí. Cítili, že zásadně mění svět. Jedna z velkých schopností André 

Bretona spočívala v tom vhodně vypálit surrealistickou značku mnoha umělcům, kteří 

nikdy nepomysleli na to, že by se snad mohli přetvořit do symbolů nějaké školy.37 

 Takto Alejo Carpentier okomentoval s velkým časovým odstupem (v roce 1945) 

rozšiřování řad surrealistů. Ani on nebyl výjimkou, přitažlivost hnutí, které se stalo módou, na 

něj také dolehla. Autorovo okouzlení  surrealismem však netrvalo dlouho, brzy k němu zaujal 

skeptický až kritický postoj. V roce 1930 podepsal pamflet Un cadavre (Mrtvola), 

prostřednictvím kterého skupina umělců ostře vystoupila proti Bretonovi a reagovala tak na 

jeho druhý manifest.38 Situace reflektovala nepřekonatelné neshody mezi surrealisty. 

 Carpentier se často scházel s přáteli, kteří pocházeli ze stejného kontinentu jako on, 

například s Miguelem Ángelem Asturiasem z Guatemaly. Debatovali o Americe, o její 

historii, identitě a o jejím umění. Strávil mnoho času v knihovně, studoval historiografii, 

etnografii a literaturu. Pociťoval vášeň pro roli černochů v kubánské kultuře, zkoumal jejich 

mýty a mentalitu. V literárních textech, které publikoval, toto téma dominovalo. Jednalo se 

                                                           
35 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 160. 
36 Tamtéž, s. 19. 
37 „Eran fantásticos. Sentían que estaban revolucionando el mundo. Una de las grandes habilidades de André 

Breton consistió en marcar oportunamente, con el hierro surrealiasta, a muchos artistas que jamás habían 

pensado en la posibilidad de transformarse en estandartes de una escuela.“ CARPENTIER, Alejo. Entrevistas. 

La Habana: Letras Cubanas, 1985, s. 18. 
38 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 21. 
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hlavně o básně, eseje, články a baletní libreta. Ve sbírce básní Poèmes des Antilles (Básně 

z Antil) oslavoval černošské etnikum, jako předloha mu posloužily vlastní zkušenosti, které 

načerpal na Kubě, Haiti a Jamaice.39 V roce 1931 se stal šéfredaktorem pařížského časopisu 

Imán. O rok později napsal kantátu La pasión negra (Černá vášeň), hudbou ji doprovodil 

Marius Francois Gaillard. Její premiéru uvedli v proslulém koncertním sále Salle Gaveau, u 

publika i kritiky sklidila úspěchy. Carpentier premiéru a kantátu okomentoval slovy:  

Této noci jsem cítil jedno z nějvětších dojetí mého života. [...] Spolupracovat 

s hudebníkem je podle mého názoru pro spisovatele velmi choulostivá práce. Je nutné, 

aby hudbu znal skoro tak dobře jako skladatel. Aby ji znal do hloubky. [...] La pasión 

negra byla vystavěná stránku po stránce za blízké spolupráce mezi libretistou a 

hudebníkem. Díky tomu jsme dosáhli toho, že poslech partitury trvající 40 minut 

posluchače neunaví… Ale během mnoha týdnů jsem s Gaillardem pracoval až do čtyř 

nebo do pěti, do brzkých ranních hodin…40 

V roce 1933, ve stejném roce, kdy Kubu opustil diktátor Machado a k vedení země se 

pomalu dostával Batista, vydal Alejo Carpentier svůj první román ¡Écue-Yamba-Ó!. Pracoval 

na něm šest let. V díle pojal negrismus podobně jako v ostatních textech té doby, tedy 

folkloristicky. Román ¡Écue-Yamba-Ó! a poezii, kterou publikoval v pařížském období, dělí 

poměrně dlouhý časový úsek od jeho pozdější literární produkce. K té se vrátíme v kapitole 

Cesta zpět.  

  

                                                           
39 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 21. 
40 „Esta noche, he sentido una de las mayores emociones de mi vida. [...] Colaborar con un músico es, a mi 

juicio, labor sumamente delicada para un ecritor. Es menester que este último sepa casi tanta música como el 

compositor. Que lo conozca a fondo. [...] La pasión negra ha sido construida, página por página, en una estrecha 

colaboración entre el libretista y el músico. Gracias a ello hemos logrado que una partitura cuya ejecución dura 

cuarenta minutos, se deje escuchar sin cansar al oyente… Pero, durante muchas semanas, he trabajado con 

Gaillard hasta las cuatro o cinco de la madrugada…“ CARPENTIER, Alejo. Entrevistas. La Habana: Letras 

Cubanas, 1985, s. 14–16. 
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3. Jak hovořit o cestě v literatuře? 

Cestu v různých podobách obsahuje většina prozaických děl, některá jsou na ní 

založena. Na cestu jsou navázány další motivy jako například hledání, setkání nebo bloudění. 

Dílo je prostřednictvím tohoto motivu velmi často provázáno s životem autora, který 

reflektuje svou vlastní cestu. Motiv je obtížně uchopitelný. Do literárních textů bývá 

zapojován rozličným způsobem, texty proto nelze analyzovat z hlediska motivu cesty jednou 

univerzální metodou. Motiv se během dějin literatury vyvíjel, ovlivňovaly ho konkrétní 

historické a kulturní okolnosti. 

Již první prózy hispanoamerické literatury, které vznikaly po příjezdu Evropanů, 

obsahovaly motiv cesty. Dopisy, encyklopedie a zejména kroniky měly za cíl podat svěděctví 

o exotických krajích, informovat, zaznamenat zážitky. Díla nesledovala literární cíle, byla 

převážně autobiografická. Autoři cestovali po horizontální ose, cesty probíhaly jako přesun 

z místa na místo. Hleděli s úžasem na krajinu a na její obyvatele, na izolované a vzdálené 

místo, kde mohou začít znovu a lépe. Nový Svět kronikáři prezentovali jako utopický prostor, 

do Ameriky promítali své naděje. 41 Už Kryštof Kolumbus považoval nově objevený 

kontinent za pozemský ráj.42 

Charakter cest se výrazněji proměnil na konci 19. století v období modernismu, kdy 

intelektuálové začali více cestovat a poznávat. Cesta do Paříže se stala módou. Svět se dal do 

pohybu, autoři se snažili skrz jiné kultury, literatury a myšlení porozumět sami sobě. Cesta 

horizontální nabyla pohybu po vertikální ose, do vlastního nitra. Na jejím konci nestál 

konkrétní cíl, šlo spíše o hledání smyslu života a smyslu umění.43 Spisovatelé do hrdinů svých 

děl často projektovali cesty, které podnikli, hrdinové nesli autobiografické rysy.44 

Cestu horizontální tedy chápeme jako cestu prostorem. Cesta vertikální je obtížněji 

definovatelná, dochází během ní k cestě do nitra, na jejím konci může stát zasvěcení. Cesty od 

sebe nelze oddělit, události velmi často spadají do horizontální a vertikální roviny zároveň. 

Další pohledy na motiv cesty, které v práci uplatníme, jsou cesta životem a motiv setkání. 

                                                           
41 HOUSKOVÁ, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998, s. 64. 
42 Tamtéž, s. 125. 
43 POLÁKOVÁ, Dora. Putovalo mé srdce: Topos cesty v hispanoamerické modernistické próze. In Pokusy o 

renesanci západu. Ed. Anna Housková a Vladimír Svatoň. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta, 2016, s. 278–279. 
44 Tamtéž, s. 280. 
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3.1 Horizontální cesta 

Na horizontální cestě je založena cestopisná literatura, která čtenáře seznamuje s 

neznámými končinami, ale objevuje se i v jiných literárních žánrech. Cesta je dynamická, 

charakteristická je pro ni blízkost autora a vypravěče. Často je vyprávěna v ich-formě, autor 

bývá jejím přímým účastníkem.45 Horizontální cesta je spjata s prostorem díla. Autor prostor 

a jeho obyvatele popisuje prostřednictvím postavy, která jím postupuje. Pro hrdinu jsou nová 

místa exotická, nová poznání mu rozšiřují obzory. Na cestě zároveň dospívá. 

Prostory, kterými postavy procházejí, bývají předmětem srovnávání, autor odhaluje 

kontrasty mezi nimi. V literární tradici dominuje kontrast města a vesnice. V tradičním 

chápání je město špinavé, zkažené, anonymní, ukvapené, pokrokové, nepřátelské. Pohled na 

něj se však v jednotlivých historických epochách měnil, avantgardní umělce například město 

ohromovalo svou moderností. Vesnice naopak symbolizuje sepětí s přírodou, s kořeny, 

s původem člověka. Vesničané jsou přirození, prostí. I tento prostor nicméně může být 

vnímán negativně. Obyvatelé se dobře znají, a kvůli tomu mezi nimi často dochází 

k pomluvám, závisti i nenávisti. Ve vesnici je běžné dodržování náboženských tradic a zvyků, 

které určují její chod. Do cyklického času se promítá také zemědělský rok. 

Oblíbeným schématem je cesta naivního, nezkaženého hrdiny z vesnice do města, 

které ho polapí. On nejprve neví, jak se městem protloukat, prostor je labyrintem, vše je pro 

něj neznámé. Postupně si však na město zvykne, seznámí se s praktikami měšťanů a 

společensky si polepší. V kontrastu s tím klesne morálně, prostor ho zkazí. Na konci cesty 

často stojí místo, kde začala, čímž se putování uzavře a protagonista se vrátí. Návrat je motiv, 

který je s cestou neodmyslitelně spjat. Rozcestí jsou mezníkem, kde se stýká několik cest. 

Každá znamená jiný osud. Postava se pro jednu z nich rozhodne a tím určí svou budoucnost. 

3.2 Vertikální cesta 

Vertikální cesta je cestou dovnitř, do vlastního nitra, k sobě samému. Může nabývat 

různých podob, smysl života každý hledá jinde. Hrdina podniká duchovní cestu, snaží se 

poznat a pochopit podstatu světa nebo alespoň své místo v něm. Cesta je často iniciací. V 

Hledání románu46 a Encyklopedii literárních žánrů je iniciační román chápán jako podtyp 

vývojového románu. Zasvěcovaného doprovází postava zasvětitele – učitele, ochránce nebo 

                                                           
45 MOCNÁ, Dagmar; PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, s. 75. 
46 HODROVÁ, Daniela. Hledání románu. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 187. 
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průvodce životem.47 Starší zpravidla zasvěcuje mladšího. Když dosáhne zasvěcení, stane se 

plnohodnotným členem dané skupiny, proměňuje se do lepšího, dokonalejšího stavu. Na cestě 

za úplným zasvěcením musí splnit zkoušky nebo překonat překážky. Proces bývá 

součástí náboženství nebo mýtu. 

3.3 Cesta životem 

Ve vývojovém románu dochází k životnímu dozrávání hrdiny, k utváření lidské 

osobnosti. Hrdina je sledován od narození nebo dětství, přes dospívání, dospělost, stáří a smrt. 

Konkrétní doba pozorování postavy je v každém díle jiná, podstatná je přeměna z chlapce 

v muže nebo z dívky v ženu, vstup do světa dospělých. Na pozadí přeměny bývají vykresleny 

společenské a historické okolnosti, které čtenáři přibližují dobové zvyklosti. Na cestě životem 

dochází k interakci a konfrontaci s okolním světem. Hrdina získává kulturní návyky, které ho 

společně s dalšími faktory, například s fyzickou láskou, do dospělosti dovedou. Kompozice 

románu je nejčastěji chronologická, dějovou osnovu tvoří hlavně osudy protagonisty.48 Ten 

dozrává postupně díky úsilí a díky omylům. V cestě jako dozrávání se také uplatňuje návrat. 

Chlapec se vydává na cestu a zpět domů se vrací jako dospělý muž – zde se propojuje cesta 

horizontální a vertikální.49 

3.4 Setkání 

Michail Michajlovič Bachtin v literárně teoretické práci Román jako dialog popisuje 

motiv setkání, ke kterému na cestě obvykle dochází. Často je nahodilé, v jednom časovém 

průsečíku se protínají osudy různých osob, představitelů rozličných vrstev, postavení, 

vyznání, národností, věků.50 Setkání je žádoucí nebo nežádoucí, radostné nebo truchlivé. 

Může po něm následovat odloučení či útěk. Autoři do svých děl setkání zapojují jako prvek 

plnící kompoziční funkci. Pro tento účel je velmi užitečné jako motiv, který zosnuje zápletku, 

vytvoří kulminační moment nebo rozuzlení celého díla. Setkání je důležité i v mýtu a 

náboženství, na duchovní cestě dochází ke zjevení nebo ke kontaktu s nadpřirozenými, 

mytickými bytostmi, které zasvěcovaného provázejí.51  

                                                           
47 MOCNÁ, Dagmar; PETERKA, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, s. 681. 
48 Tamtéž, s. 681. 
49 Slovník literární teorie. Ed. Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 412. 
50 BACHTIN, Michail M. Román jako dialog. Přel. Daniela Hodrová. Praha: Odeon, 1980, s. 364. 
51 Tamtéž, s. 234–235. 
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4. Motiv cesty v románu ¡Écue-Yamba-Ó! 

Román je rozdělen na tři části. První se jmenuje Dětství52, druhá Dospívání53 a třetí 

Město54. Toto dělení naznačuje cestu, která prochází celým dílem. Jeho protagonistou je 

Menegildo. V prvních dvou částech žije se svou rodinou na venkově, kde prožívá dětství a 

dospívání. Ve třetí části se přesouvá do města. Cestu zdůrazňuje také chronologický sled 

vyprávění.55 

Příběh románu je jednoduchý. Menegildo se narodil v malé chýši, postupně objevoval 

okolní svět a když vyrostl, začal pracovat a pomáhat otci. V sedmnácti letech se zamiloval do 

Longiny, přítelkyně Napolióna z Haiti. Ten jedné noci Menegilda téměř usmrtil, on mu útok 

tvrdě oplatil a smrtelně ho poranil. Stráž Menegilda zatkla, převezla do města a zavřela do 

vězení. Po nějaké době byl zproštěn viny a usadil se s Longinou ve městě. Stal se členem 

tajného náboženského spolku ñañigů. Při roztržce mezi svým a znepřáteleným spolkem 

zemřel. Zoufalá Longina zůstala sama a porodila syna.56 

4.1 Horizontální cesta 

4.1.1 Prostor románu 

Carpentier příběh zasadil do městského a venkovského prostředí, kde pobýval a 

seznámil se s životem tamějšího obyvatelstva.57 Ani jeden z prostorů nepojmenoval, 

nespecifikoval. Začátek románu probíhal v době první světové války, kterou však Kubánci 

vůbec nevnímali, byla od ostrova velmi vzdálená a neměla na obyvatele žádný dopad. 

Carpentier ji zmínil pouze stručně a mimochodem: „Tam v Evropě je válka.“58 Venkovu 

dominovala továrna na zpracování cukrové třtiny Central San Lucio. V díle funguje jako 

jedna z postav, jako postava nejmocnější. Továrna určovala pohyb a monotónní život všech 

nádeníků, který probíhal tak, jak si zamanula. V popisech, na kterých je patrný vliv futurismu, 

                                                           
52 „Infancia“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 15. 

(Překlady z románu jsou autorčiny.) 
53 „Adolescencia“ Tamtéž, s. 47. 
54 „La ciudad“ Tamtéž, s. 95. 
55 LUKAVSKÁ, Eva. „Zázračné reálno“ a magický realismus. Alejo Carpentier versus Gabriel García 

Márquez. Brno: Host, 2003, s. 47. 
56 BOSCH, Rafael. Analisis objetivo (O material) del primer Carpentier (1933–1962). In Revista de Crítica 

Literaria Latinoamericana. Lima: Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. 1976, č. 4. [online]. [cit. 

2017-03-11], s. 87. 
57 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 42. 
58 „Hay guerra allá en Uropa.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 

1977, s. 21. 
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se uplatňuje personifikace. Carpentier továrnu vykreslil dlouhými, rozvleklými a ozdobnými 

větami v období, kdy nebyla v provozu a nevyráběla cukr. Naopak během zpracování cukrové 

třtiny se tempo líčení zrychluje a věty jsou kratší, až se z nich stanou pouze jednoslabičná 

slova.59 Zatímco továrna vykonávala lidské činnosti (chrápání, kouření, chroptění, pískání), 

lidé se pohybovali jako stroje, bez vlastní vůle, jejich cesty vedly ráno tam a večer zpět.  

Továrna chrápe, kouří, chroptí, píská. Život si organizuje tak, jak si přeje. Každých 

šest hodin jsou jí poslány stovky mužů. Ona je vrátí vysílené, ušpiněné, udýchané.  

[...] A toto trvá měsíce.60 

Jediné spojení vesnice s okolním světem představovala železniční trať, která se 

využívala zejména pro potřeby průmyslu. Koleje a vlaky symbolizují cestu na dlouhou 

vzdálenost. Moderní dopravní prostředek vedl do civilizovaných a exotických končin, které 

měly pro černošské postavy románu zůstat nepoznané. Nejdůležitejším ročním obdobím byl 

pro venkovany, kteří se věnovali zemědělství, podzim. Každý rok tou dobou vypukl 

charakteristický shon. 

Prostředí nasákne znepokojením. Vypadá to, že světlo, stromy a zvířata něco 

očekávají. V okolí továrny je naposledy je slyšet vánek. Čeká se… 

A vtom vypukne sklizeň cukrové třtiny.61 

 Blížící se období sklizně necítily pouze osoby, ale i světlo, stromy a zvířata. Slunce 

společně s faunou a flórou respektovalo řád těch, kteří kultivovali přírodu, žilo s nimi v 

souladu. Carpentierův pohled na život na vesnici se tedy neliší od tradičního pojetí venkova 

jako místa, kde člověk získává obživu v kontaktu s půdou a neztrací čas žádnými zbytečnými 

kratochvílemi. Jeho hledisko však není idylické, do popisů přidává kritický tón a dokumentuje 

vykořisťování nádeníků ze strany vlastníků továrny. Černoši si své marginální postavení ve 

společnosti příliš neuvědomovali, ačkoliv byli oběťmi násilí. V románu vedle sebe existují 

dva světy, primitivní svět řízený přírodním rytmem a člověku odcizený civilizovaný svět, 

který je určován rytmem průmyslové výroby.62 Světy fungovaly odděleně, každý podle svého 

                                                           
59 FERNÁNDEZ DE CASTRO, José Antonio. Sobre ¡Écue-Yamba-Ó!. In Recopilación de textos sobre Alejo 

Carpentier. Ed. Dominica Diez. La Habana: Casa de las Américas, 1977, s. 462. 
60 „La fábrica ronca, fuma, estertora, chifla. La vida se organiza de acuerdo con sus voluntades. Cada seis horas 

se le envían centrenares de hombres. Ella los devuelve extenuados, pringosos, jadeantes. [...] Y esto dura meses.“ 

CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 21. 
61 „El ambiente se empapa de una preocupación. La luz, los árboles, las bestias, parecen aguardar algo. La brisa 

se deja escuchar por última vez en los alrededores de la fábrica. Se espera… 

Entonces rompe la zafra.“ Tamtéž, s. 20. 
62 LUKAVSKÁ, Eva. „Zázračné reálno“ a magický realismus. Alejo Carpentier versus Gabriel García 

Márquez. Brno: Host, 2003, s. 43. 
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řádu. Atmosféra se podobala té, která panovala za diktatur Menocala nebo Machada.63 Prostor 

a jeho půda patřily černochům, Severoameričané byli nevítaní vetřelci, kteří zasahovali do 

přirozeného chodu vesnice: 

Pouze černoši, Menegildo, Longina, Salomé a jejich potomci pečlivě uchovávali 

antilskou tradici a osobitost. Bongo, ochrana před Wall Street! Duch Svatý uctívaný 

rodinou Cué nestrpěl ve svých votivních houskách severoamerické klobásy…! Žádné 

párky v rohlíku pro světce z Mayeya!64  

Město Menegildo nahlížel svýma naivníma očima poté, co opustil vězení. 

Geometrické tvary vězení, mříže a cely jsou v románu popsány s kubistickou precizností: 

„Okna rozdělená tyčemi mříží do čtyřhranných políček. Dlaždice, schody, nezakřivené rámy, 

rovné chodby, bradla, deskriptivní geometrie.“65 Menegilda fascinovalo především nekonečné 

moře, jehož vůně se linula ulicemi a byla cítit na každém kroku. Když ho poprvé v životě 

uviděl, pocítil k němu obrovský respekt. Vzbuzovalo v něm strach: „‚Když spadneš do moře, 

riskuješ život!ʻ pronesl Menegildo mentorsky, když si vybavil, co říkali kubánští venkované 

ve vnitrozemí.“66 Čelil tedy nejen civilizaci, ale i přírodnímu živlu, který ve svém rodném 

kraji nepoznal. Symbol svobody a rozlehlosti pro něj představovalo kromě moře také nebe, 

které zpoza mříží neviděl. Carpentier nevěnoval příliš velký prostor popisu života měšťanů, 

protože záměrem autora nebylo dokumentovat jejich sociální situaci jako v případě 

vykořisťovaných nádeníků. 

4.1.2 Cesta z venkova do města 

Asi v pět odpoledne zatkla dvojice venkovských četníků Menegilda. 

Náhodou ho neobvinili z komunistické propagandy ani z ohrožování státní 

bezpečnosti. 

                                                           
63 BOSCH, Rafael. Analisis objetivo (O material) del primer Carpentier (1933–1962). In Revista de Crítica 

Literaria Latinoamericana. Lima: Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. 1976, č. 4. [online]. [cit. 

2017-03-11], s. 86. 
64 „Sólo los negros, Menegildo, Longina, Salomé y su prole conservaban celosamente un carácter y una tradición 

antillana. ¡El bongó, antídoto de Wall Street! ¡El Espíritu Santo, venerado por los Cué, no admitía salchichas 

yanquis dentro de sus panecillos votivos…! ¡Nada de hot-dogs con los santos de Mayeya!“ CARPENTIER, 

Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 93. 
65 „Ventanas divididas en casillas cuadradas por los barrotes de las rejas. Baldosas, peldaños, molduras si curva, 

corredores rectos, paralelas, estereotomía.“ Tamtéž, s. 102. 
66 „–¡Si te cae en el mar, suet’ta to e pellejo! –dijo Menegildo sentenciosamente recordando lo que decían los 

guajiros de tierra adentro.“ Tamtéž, s. 117. 
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Obvinili ho jednoduše kvůli tomu, že v příkopu u cesty byl nalezen Napolión z Haiti, 

téměř bez krve, se stehnem otevřeným ranou nožem.67 

Cesta, kterou Menegildo podnikl, byla nedobrovolná, nečekaná a obrátila život vzhůru 

nohama všem, kteří ho znali. Nucený odjezd má autobiografické prvky, Menegildo se musel 

vydat do neznáma podobně jako Carpentier, který v Evropě čekal, až se situace na Kubě 

uklidní. Narážka na komunistickou propagandu také odkazuje k osudu autora, kterého 

narozdíl od jeho hrdiny ze šíření komunistických myšlenek obvinili. 

Před cestou samotnou hrál velkou roli silný moment loučení Menegilda a plačící 

rodiny. Moment, kdy syn odchází z rodného domu a vydává se na cestu, má v tomto románu 

poměrně netradiční charakter. „Slzy brázdily tmavé tváře, tryskaly v rytmu nářků 

opakovaných do nekonečna.“68 Menegildovi blízcí ani pořádně nevěděli, co se stalo, nevěděli, 

kam chlapce vezou a jestli se někdy vrátí. Hranice bezprostředního světa opustil nečekaně, 

z venkovského prostředí byl vytržen násilně. O dalekou cestu nestál a ani si ji nedokázal 

představit: „[...] chlapec nikdy nezáviděl těm, kteří se odvážili podniknout výpravu za kopce, 

které obklopovaly továrnu San Lucio.“69 

Četníci vyprostili Menegilda z matčina náručí a ten nastoupil do vlaku. Od chvíle, kdy 

nad ním matka přestala držet ochrannou ruku, mu připadalo vše nové. Když se dal do pohybu, 

pocítil vzrušení. „Bylo to poprvé, kdy nějaká činnost nevyžadovala nejmenší vůli z jeho 

strany. Vezli ho.“70 Již tato zkušenost mu rozšířila obzory. Zaposlouchal se do rytmu kol a 

uvědomil si, že je neskonale šťastný, každý ujetý metr mu připadal jako dobrodružství. 

Rytmus kol mu připomínal rytmus rumby, Carpentier ho navodil jako negrističtí básníci. 

Menegildovi zněl v hlavě jednoduchý popěvek „Utíkej štíre, nebo tě kousne kohout…“71, 

který se stále opakoval a zrychloval se, když zrychloval vlak. Rychlost ho nadchla podobně 

jako futuristy. Užíval si, že je sám. Nezabýval se myšlenkami na budoucnost, všemi smysly se 

soustředil na ohromující přítomnost. Okolí ho fascinovalo i ve městě: „Menegilda překvapila 

                                                           
67 „Serían las cinco de la tarde cuando la pareja de la guardia rural arrestó a Menegildo. 

No se le acusaba – por casualidad – de hacer propaganda comunista ni de atentar contra la seguridad del Estado. 

Era sencillamente que el haitiano Napolión había sido hallado en una cuneta de la carretera, casi desangrado, con 

un muslo abierto por una cuchillada.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y 

Literatura, 1977, s. 94. 
68 „Las lágrimas surcaban los rostros obscuros, brotando al ritmo de las mismas quejas, repetidas hasta la 

saciedad.“ Tamtéž, s. 98. 
69 „[...] el mozo había considerado siempre sin envidia a los que osaban aventurarse más allá de  las colinas que 

circundaban al San Lucio.“ Tamtéž, s. 53. 
70 „Era la primera vez que una acción no le exigía la menor voluntad. Lo llevaban.“ Tamtéž, s. 99. 
71 „Huye alacrán, que te pica el gallo…“ Tamtéž, s. 99. 
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spousta elegantních bělochů, automobily, koníci s ocasy zapletenými do copů, kteří se 

procházeli ulicemi tohoto města, které mu připadalo ohromné.“72 

4.1.3 Návrat na venkov 

Příběh se vrátil zpět na místo, kde začal, až v poslední kapitole po smrti Menegilda. 

Salomé spatřila ušpiněnou černošku v rozedraných šatech, která se do vesnice blížila po 

několikadenní cestě. Během cesty ji vedl šestý smysl. Ve scéně se setkaly jediné dvě důležité 

ženské postavy románu. 

Žena hleděla na Salomé s výrazem bičovaného psa. Byla shrbená. Tvář měla pokrytou 

prachem a mastnotou. Její postava byla díky mohutnému břichu zároveň směšná a 

politováníhodná.73 

Salomé se dozvěděla, jak skončil její syn. Longinu se nejprve pokusila vyhnat, po 

chvíli však změnila názor. V Longiny prospěch rozhodlo těhotenství, babička nechtěla přijít o 

svého vnuka. Mohutné břicho pro ni symbolizovalo návrat ztraceného syna, věřila, že 

Menegildův potomek v prenatálním stádiu zdědí otcovy rysy a nahradí jí alespoň částečně 

jeho nenávratný odchod. 

O tři měsíce později byl Menegildovi měsíc. Byl to černý drobeček, měl vyvalené oči 

a výrazný pupík. Převaloval se a plakal v postýlce z pytlů, Salomé, Longina a moudrý 

Beruá ho radostně pozorovali. 

Na jeho počest hořela před křesťanským obrázkem svatého Lazara-Babayú-Ayé 

svíčka svaté Terezie, aby byl ochráněn před trápením.74 

Menegildův syn se narodil na stejném místě jako před lety on sám a byl stejně 

pojmenován. Po návratu na místo začátku cesty se tedy příběh jednoho muže uzavřel a mohla 

začít další životní cesta. Konec díla a narození syna prorokuje nový začátek.75 Alejo 

Carpentier popsal téměř identický moment i na začátku románu, kdy se Salomé starala o 

                                                           
72 „Menegildo estaba maravillado por la cantidad de blancos elegantes, de automóviles, de caballitos con la cola 

trenzada que desfilaban por las calles de esa ciudad que se le antojaba enorme.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-

Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 101. 
73 „La mujer miraba a Salomé con aire de perro aztoda. Estaba encorvada. Tenía la cara cubierta de polvo y 

grasa. Su vientre abultado le daba una silueta a la vez grotesca y lamentable.“ Tamtéž, s. 152. 
74 „Tres meses después, Menegildo tenía un mes. Era un rorro negro, de ojos saltones y ombligo agresivo. Se 

retorcía, llorando, en su cama de sacos, bajo las miradas complacidas de Salomé, Longina y el sabio Beruá. 

Para preservarlo de daños, una velita de Santa Teresa ardía en su honor ante la cristianísima imagen de San 

Lázaro-Babayú-Ayé.“ Tamtéž, s. 153. 
75 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 44. 
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Menegilda staršího: „Té noci matka zapálila svíčku svaté Terezie před obrázkem svatého 

Lazara, který dominoval oltáři, aby ochránila drobečka před novým nebezpečím.“76 

4.2 Vertikální cesta – zasvěcení do ñañiguismu 

 Zasvěcení prochází celým dílem, ve všech třech částech románu je kapitola s názvem 

Iniciace (Iniciación). Poprvé tříletý Menegildo při batolení po chýši objevil domácí oltář a 

obdivoval sošky, které nalezl. Magie ho přitahovala odmala. Zatímco první zasvěcení ho 

uvedlo do duchovního života, následující druhé zasvěcení se váže k tělesnému životu, 

k momentu, ve kterém se Menegildovi otevřela brána do světa dospělých. Pohlavní styk, který 

prožil, symbolizuje jednu fázi přeměny chlapce v muže: „Cítil se rozrušeně, nevysvětlitelně 

rozrušeně, když si nejasně uvědomoval, že se v jeho bytosti vytvářela nová rovnováha.“77 

Třetí a závěrečné zasvěcení je nejrozvinutější, dochází při něm k završení inciačního 

rituálu, při kterém byl Menegildo uveden do tajného náboženského spolku ñañigů. Na 

vertikální cestě dochází k hledání smyslu života či smyslu umění, příslušnost ke spolku dala 

Menegildovi nový pohled na bytí a na okolní svět. Toužil někam patřit, díky náboženství se 

alespoň částečně osvobodil od vykořisťování a ponižování ze strany bílých, dostal se do 

odlišné reality. Synkretické náboženství kubánských černochů se vyznačovalo křesťanskými 

prvky a prvky starých afrických náboženství. Alejo Carpentier se ve svých románech i esejích 

ptal po podstatě umění a po hispanoamerické identitě. Klíč k umění objevil v americkém 

zázračnu, zásadní element spatřoval v utlačovaném a podružném černošském obyvatelstvu.78 

Menegildo i Carpentier se tedy během hledání vydali směrem ke kořenům. 

Všichni ñañigové musí respektovat rodinu, manželku, děti, rodiče a přátele a pomáhat 

ostatním členům spolku za každé situace. Při iniciaci nový člen přísahá, že bude dobrým 

mužem, otcem, synem, bratrem a přítelem. Spolek je pouze pro muže, ale ženy ze společnosti 

nevyčleňuje, dbá na harmonické soužití obou pohlaví. Ve spolku je nastavená hierarchie, 

nejvýše postavení členové mají speciální spirituální funkce při rituálech a ceremoniálech, 

během kterých se zpívá a tančí za doprovodu magických bubnů empegó. Posvátné události 

                                                           
76 „Aquella noche, para preservar al rorro de nuevos peligros, la madre encendió una velita de Santa Teresa ante 

la imagen de San Lázaro que presidía el altar.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial 

Arte y Literatura, 1977, s. 26. 
77 „Se sentía inquieto, inexplicablemente inquieto, al darse cuenta, de manera vaga, que un nuevo equilibrio se 

establecía en su ser.“ Tamtéž, s. 71. 
78 LANIERI, Morena Carla. La vuelta a lo americano post-vanguardista en Diego Rivera y Alejo Carpentier. In 

Le arti figurative nelle letterature iberiche e iberoamericane. Řím: Associazione Ispanisti Italiani. 1999. 

[online]. [cit. 2017-03-18], s. 364. 
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probíhají v chrámu nebo ve svatyni Cuarto Fambá. Při iniciačním rituálu rompimiento projde 

zasvěcovaný indísime symbolickou smrtí, po které se znovu narodí jako člen spolku 

abanecue.79 

 Menegildo měl povědomí o existenci ñañiguismu už od dětství díky postavě černocha 

Antonia, zmínky o spolku se nicméně v prvních dvou částech románu téměř nevyskytují. 

Menegildo ho výrazněji vnímal až ve vězení, poslouchal tam debaty pěti ñañigů, kteří 

rozmlouvali o tajných praktikách spolku. Po propuštění mu Antonio zprostředkoval 

zasvěcení. Pozval ho na jeden z ceremoniálů svého spolku Enellegüellé a plnil úlohu 

zasvětitele, Menegilda poučil a vyložil mu smysl událostí.80 Z města odjeli na záhadné, 

nepojmenované místo, které prozrazoval nejasný tlukot bubínků navozující zázračnou 

atmosféru. Zanedlouho dorazili do cíle. „Malé trojúhelníkové prostranství ohrazené prkny, 

větvemi a ostnatými dráty zaplnili ecobiové81 a nováčci. Mluvili potichu.“82 

 Vážnost a síla magického okamžiku dolehly také na Menegilda. Byl ohromen, když na 

vlastní oči spatřil symboly opředené tajemstvím, o kterých mu vyprávěl Antonio. Na začátku 

obřadu mu černoch namaloval kouskem sádry kříže na čelo, ruce, záda, hrudník a kotníky, 

což znamenalo symbolickou smrt. Zasvěcovaní uviděli enkika83 a odešli do posvatné svatyně 

Cuarto Fambá, čímž postoupili z nezasvěceného prostoru do prostoru zasvěceného. Tam se 

nacházel oltář a truhla, ze které se ozýval podivný zvuk. 

Menegildo cítil, jak mu husí kůže stoupá po zádech jako deka posouvaná neviditelnou 

rukou. Copak ho černoch Antonio neupozornil, že tohle je opravdu velké? Écue…!84 

 V přítomnosti božské síly pradávného Écue musel přísahat, že bude pomáhat svým 

bratrům a dodržovat zásady spolku. Rituální písně a tance neustávaly, Menegildo postupně 

ztratil počáteční rozechvělost a rozednívání začal prožívat naplno: „Od svítání už Menegildo 

křičel jako ostatní, nazdařbůh tloukl do kůže na bubínku a třásl rumba koulemi, které začínaly 

                                                           
79 ISHEMO, Shubi L. From Africa to Cuba: An Hystorical Analysis of the Sociedad Secreta Abakuá 

(Ňañiguismo). In Review of American Political Economy. Leeds: Taylor & Francis, Ltd. 2002, č. 92. [online]. 

[cit. 2017-03-14], s. 254. 
80 HODROVÁ, Daniela. Hledání románu. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 184. 
81 Ecobio znamená přítel v dialektu ñañigů. 
82 „El pequeño batey triangular, cercado de tabas, ramas y alambre de púas, estaba lleno de ecobios y neófitos. 

Se hablaba en voz baja.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, 

s. 121. 
83 Enkiko je kohout, z jehož masa se připravuje rituální pokrm. 
84 „Menegildo sentía la carne de gallina subirse a sus espaldas, como manta movida por mano invisible. ¿No le 

había advertido el negro Antonio que aquello sí era grande? ¡El Écue…!“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-

Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 124. 
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praskat…“85 Dostal se do stavu vytržení, poprvé v životě si uvědomil, že je součástí něčeho 

zázračného. Atmosféru obřadu dokreslují fragmenty zvukomalebné negristické poezie, díky 

které působí autenticky: 

  Eribó, écue, écue, 

  Mosongoribó, 

Écue, écue…86 

 Popisem iniciačního ceremoniálu vrcholí celý román.87 Pro afrokubánskou kulturu 

bylo zásadní mluvené slovo, které mělo posvátnou sílu, a orální tradice. Psané prameny se na 

obřadech nevyskytovaly. Dalšího dne po setmění vypukla druhá a závěrečná část iniciačního 

rituálu. Menegildo klečel vně kruhu, v jehož středu ležel hrnec s obětním darem pro mrtvé. 

Poté vykonal závěrečnou oběť, cesta za hranici symbolizuje překonání překážky, kterou 

musel zdolat před definitivním zasvěcením: 

Menegildo rychle překročil hranici magického kruhu, ponořil se do posvátného ohně, 

popadl hrnec, vykřikoval a běžel směrem ke vstupu na prostranství. Diablito88 se 

rozběhl a pronásledoval ho. Nemohl ho však dohonit a vrátil se do svatyně Cuarto 

Fambá… Zasvěcení vstali. Miska byla vržena mezi kameny nedaleké rokle! Mrtví už 

dostali desátky a první plody živých!89 

Magický rituál tímto skončil, život Menegilda a dalších nabral nový směr, stali se 

ñañigy. Prošel očistou, symbolickou smrtí, nalezl identitu a přešel do vyššího a dokonalejšího 

stavu. Absolvoval tradiční fáze iniciačního obřadu.90 Nedlouho poté jedna z roztržek mezi 

dvěma spolky ñañigů rozpoutala staré a dlouho zapomenuté rozepře. Spolek Enellegüellé, do 

kterého patřil Menegildo, zastával odlišné, liberálnější pojetí ñañiguismu. Členové druhého 

spolku Efó-Abacara znali lépe pradávný dialekt apapa, dodržovali více rituálů a nováčky 

přijímali důsledněji. Konflikt vykopal válečnou sekeru. 

                                                           
85 „Desde el alba, Menegildo gritaba ya como los otros, aporreando parches al azar y sacudiendo maracas que 

comenzaban a rajarse…“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, 

s. 129. 
86 Tamtéž, s. 127. 
87 MILLARES, Selena. Alejo Carpentier. Madrid: Síntesis, S.A., 2004, s. 44. 
88 Diablito je výstředně převlečený tanečník, zastává jednu z důležitých rolí na obřadech ñañigů. 
89 „Rapidísimamente, Menegildo traspuso la frontera del círculo mágico, se zambulló en el fuego sagrado, asió la 

ollá y corrió hacia la entrada del batey dando gritos. El Diablito se lanzó en su persecución. No pudiendo 

alcanzarlo, regresó al Cuarto Fambá… Los iniciados se levantaron. ¡La cazuela había sido arrojada entre las 

rocas de una barranca cercana! ¡Ya los muertos habían recibido diezmos y primicias de vivos!“ CARPENTIER, 

Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 132. 
90 HODROVÁ, Daniela. Hledání románu. Praha: Československý spisovatel, 1989, s. 178. 
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Menegildo zemřel při štědrovečerních obřadních tancích, do kterých kromě 

pozitivních zázračných sil zasáhly negativní síly lidské. Oslavy přerušili ozbrojení černoši ze 

znepřáteleného spolku Efó-Abacara, kteří se vrhli na všechny přítomné. Za oběť jim padl i 

Menegildo. Smrt pro něj mohla být osvobozením od bezperspektivního života ve společnosti, 

kde jako černoch neměl rovnoprávné postavení.91 

4.3 Cesta životem 

Pro vývojový román je charakteristická autobiografičnost. Do osudu Menegilda se 

promítly některé momenty ze života Aleja Carpentiera i rysy autorovy osobnosti. Podobně 

jako jiné hlavní postavy autorových děl ani Menegildo na začátku románu nebyl přímým 

účastníkem velkých zázraků, cestu k těm, které přesahují pověry a magii všedního dne, si 

našel až později. Jednalo se o obyčejného člověka, který žil, protože mu byl život dán.92 Jeho 

mentální prostota a smyslnost zastupuje veškeré černošské obyvatelstvo na ostrově, které žilo 

v chudobě. Mohl by jím být kterýkoliv z černochů. Menegildo si své nerovnoprávné 

postavení ve společnosti ani příliš neuvědomoval, ekonomické a politické problémy, na které 

Carpentier upozorňuje, šly mimo něj. 

 Menegildo žil už odmala v souladu s přírodou, hrál si s drobnými živočichy a zvykal 

si na domácí zvířata. Protagonistovo dětství nebylo ničím výjimečné, v románu je popsáno 

spíše útržkovitě. Pohyboval se po zemi a věci viděl tak, jak je vidí jen batolata. První výpravy, 

které podnikal na krátké vzdálenosti, pro něj byly téměř nekonečné a stály ho hodně sil. 

„Když nikdo neposlouchal jeho steny, vydal se po čtyřech na dlouhou cestu přes chýši…“93 

Menegildův otec se dostal do finančních problémů kvůli severoamerické společnosti, která 

vykupovala pozemky kubánských venkovanů. Menegildo mu proto musel v osmi letech začít 

pomáhat s prací a s dobytkem. Vyrůstal spíše ve společnosti zvířat a rodiny než mezi svými 

vrstevníky. 

Bylo zbytečné, že četník naznačoval, že by měl chlapec docházet na vyučování do 

státní školy. Usebio energicky prohlašoval, že je pro něj syn nenahraditelný při dřině 

na poli, a během debaty projevil takovou výmluvnost, že se voják nakonec ostýchavě 

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

Márquez. Brno: Host, 2003, s. 47. 
92 SANTANDER, Carlos. La serpiente no se muerde la cola. In Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier. 

Ed. Dominica Diez. La Habana: Casa de las Américas, 1977, s. 180–181. 
93 „Como nadie escuchaba sus gemidos, emprendió, a gatas, un largo viaje a través del bohío…“ CARPENTIER, 

Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 25. 
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vzdálil od chýše a ptal se sám sebe, jestli je opravdu veřejné vzdělávání tak užitečné, 

jak někteří tvrdí.94 

 Situace reflektuje primitivní mentalitu černochů, která jako by se zastavila v čase. 

Venkované vzdorovali požadavkům moderního světa na alfabetizaci, dělali pouze to, co měli 

ve zvyku. Carpentier jejich myšlení nijak nesoudí, pouze ho dokumentuje. Menegildo se 

nenaučil psát ani se podepsat, ale rozhodně to nebyl hendikep, který by ho měl v nejbližší 

době omezovat. Oddanost půdě a tradičnímu způsobu života byla důležitější než písmo, 

výdobytek civilizace. Uměl vše, co potřeboval. Už odmala se projevovalo jeho nadání pro 

hudbu, které sdílel s Carpentierem. Brzy se naučil hrát na bubínek. Když zaslechl nějaký 

rytmus, vlnil se v bocích tak, jak to odkoukal od starších, kteří ho postupně seznamovali 

s kroky a figurami tradičního kubánského tance rumby. Jedné noci nemohl usnout a poznal 

další věc ze světa dospělých: 

Menegildo odhalil, že jistá slova, která zazněla v temnotě chýše a byla následována 

záhadnými aktivitami, mu přinesou nového bratra. Cítil nepopsatelný neklid, lehkou 

podrážděnost a znechucení, které se mísilo s náznakem vzteku na otce. Připadalo mu, 

že se dva kroky od jeho postele páchá čin zbytečného násilí. Chtělo se mu brečet. 

Nakonec zavřel oči… A jeho spánek poprvé nebyl spánkem dítěte.95 

 Takto je popsán Menegildův přechod z dětství do dospívání. Oidipovský komplex 

potlačil a raději se uzavřel sám do sebe. Když se k němu příběh románu vrátil o pár let 

později, nebyl tímto novým poznáním nijak poznamenaný. V sedmnácti letech se pyšnil 

urostlým tělem, i chlapcova vnější charakteristika prozrazovala, že se každý den věnoval 

fyzicky náročné, poctivé práci. Pověrčivá Salomé mu ukázala domácí oltář, s taji magie se 

postupně seznamoval také díky moudrému Beruá. Pomalu poznával pověry, které se v jeho 

                                                           
94 „Fue inútil que un guardia rural insinuara que el chico debía concurrir a las aulas de la escuela pública. Usebio 

declaró enérgicamente que su hijo le resultaba insustituible para ayudarlo en las faenas del campo, desplegando 

tal elocuencia en el debate que el soldado acabó por alejarse tímidamente del bohío, preguntándose si en realidad 

la instrucción pública era cosa tan útil como decían algunos.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La 

Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 30. 
95 „Menegildo tuvo la revelación de que ciertas palabras dichas en la obscuridad del bohío, seguidas por unas 

actividades misteriosas, lo iban a dotar de un nuevo hermano. Sintió un malestar indefinible, una leve crispación 

de asco, a la que se mezclaba un asomo de cólera contra su padre. Le pareció que, a dos pasos de su cama, se 

estaba cometiendo un acto de violencia inútil.  Tuvo ganas de llorar. Pero acabó por cerrar los ojos… Y por 

primera vez su sueño no fue sueño de niño.“ Tamtéž, s. 35. 
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rodu předávaly z generace na generaci. „Často myslel na mytologii, kterou mu odhalili, a 

podivoval se nad tím, jak je malý a slabý ve srovnání s rozsáhlou harmonií skrytých sil…“96 

Zlomový okamžik, který Menegilda vytrhl z každodennosti, nastal, když se v hospodě 

poprvé v životě opil a dostal se do stavu, ve kterém nebyl schopen racionálně uvažovat a ve 

kterém ho nebrzdily společenské konvence. Cítil se odvážný jako nikdy dřív a smrtelně 

poranil Napolióna. Následný pobyt Menegilda ve vězení má autobiografické prvky, autor 

románu reflektoval uzavřený svět žaláře, který sám poznal. Menegildo i Alejo Carpentier 

hřešili tak, jak jim bylo vlastní. Silný a dobře stavěný černoch porušil zákony násilím, 

Carpentier jako intelektuál se provinil pouhým podpisem manifestu a komunistickými 

myšlenkami. 

Převoz do města zásadně proměnil Menegildovu osobnost. Od lidí na ulici i od 

vězeňských dozorců se mu dostávalo velké pozornosti, poprvé ve svém obyčejném životě měl 

dojem, že je někým. „Navzdory tomu, že se cítil vyveden z míry, se začal podivovat 

důležitosti, která mu byla přisuzována. Kdo kromě Longiny mu do teď věnoval chvíli 

pozornosti?“97 Antonio, který ho přijel navštívit, na něm od prvního momentu pozoroval 

obrovské změny. Všiml se, že Menegildo mluvil tvrdě a že byl pyšný na svůj čin. Brzy zjistil, 

jaká je vězeňská a městská hantýrka, jakou slovní zásobu má používat, aby zapadl („[...] bylo 

to místo určené pro ‚pravé chlapyʻ[...]“98). Pár týdnů ve společnosti mužů jiných návyků 

dokázalo venkovana změnit od základu.  

I poté, co vězení opustil, si Menegildo rychle přivykl na okolní svět, přestože byl 

velmi odlišný od světa venkovského. Na živobytí si vydělával tím, že hrál na malý bubínek 

bongo a vystupoval v krátkých divadelních scénách. Dříve zakřiknutý a nekomunikativní 

černoch se naučil být středem pozornosti a svou novou roli si užíval, ve společnosti a před 

lidmi se cítil dobře. Pracoval pouze na večerních a nočních seancích. Město z něj vymazalo 

všechny návyky.  

                                                           
96 „Pensaba muchas veces en la mitología que le había sido revelada, y se sorprendía, entonces, de su pequeñez y 

debilidad ante la vasta harmonía de las fuerzas ocultas…“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: 

Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 49. 
97 „A pesar de su desconcierto, comenzaba a admirarse de la importancia concedida a su persona. ¿Quién hasta 

ahora –excepto Longina– le había consagrado nunca un momento de atención?“ Tamtéž, s. 102–103. 
98 „[...] era un lugar destinado a los ‶ machos de verdad″ [...]“ Tamtéž, s. 99. 
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[...] mladík se skvěle přizpůsoboval zahálčivému životu, lenost se mu nořila do těla. 

[...] Vzpomínka na továrnu San Lucio se ztrácela v závojích mlhy. Domek rodiny Cué 

mizel mezi cukrovou třtinou, utápěl se v minulosti bídy, bláta a samoty…99 

Jeho životní postoj byl podobný jako postoj protagonistů jiných románů, kteří přišli do 

města a dokázali se s ním sžít. V civilizovaném světě dospěl, stal se z něj muž, osamostatnil 

se a byl připraven pečovat o rodinu. Odvykl však tvrdé, poctivé práci, přirozenému dennímu 

řádu a kontaktu se zemí. Pohyboval se hlavně v interiérech, ožíval většinou až za soumraku, 

kdy se účastnil sezení a tanečních zábav. V románu nicméně chybí radikální morální úpadek, 

do charakteru Menegilda se nové prostředí nijak výrazně negativně nepromítlo. Tento faktor 

je pravděpodobně dán také tím, že jeho psychologie není v díle příliš důležitá a rozvinutá. 

Věk hlavního hrdiny je zmíněn pouze třikrát. Poprvé na něj Carpentier upozornil, když byly 

Menegildovi tři roky, podruhé když mu bylo osm let a potřetí když oslavil sedmnácté 

narozeniny nějakou dobu předtím, než se setkal s Longinou. Z toho plyne, že zemřel, když mu 

bylo osmnáct nebo devatenáct let.  

4.4 Setkání 

4.4.1 Setkání s Longinou 

Mimořádnou událost Carpentier předznamenal už názvem kapitoly „Setkání“100, ve 

které se cesty Menegilda a Longiny protnuly poprvé. Menegildo procházel kolem tábora 

nádeníků z Haiti, jimiž stejně jako ostatní kubánští černoši pohrdal. V té době jich žilo na 

Kubě asi 81 000, přišli tam se souhlasem úřadů kvůli práci. Jejich přítomnost později 

prohloubila sociální problémy.101 Menegilda udivil Longiny přízvuk. „Vrátil se, byl totiž 

překvapen tím, že ji slyšel mluvit ‚kubánskyʻ. Musela být odsud. [...] Menegildo se cítil 

plachý. Nevěděl, co jí má říct.“102 Nebyl zvyklý komunikovat se ženami, blízko měl pouze ke 

své matce. Salomé a Longina jako jediné dvě ženské postavy sehrály důležitou roli v životě 

Menegilda a v románu. Jejich psychologie je ještě méně propracovaná než v případě 

protagonisty, autor se o nich téměř nezmiňuje. Setkání se ženou, ke které ho nepojil žádný 

                                                           
99 „[...] el mozo se adaptaba maravillosamente a una existencia indolente cuyas perezas se iban adentrando en su 

carne. [...] El recuerdo de Central San Lucio iba perdiéndose en cendales de bruma. La casa de los Cué 

desaparecía entre las cañas, abismándose en un pasado de miseria, de barro y de aislamiento…“ CARPENTIER, 

Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 135–140. 
100 „Encuentro“ Tamtéž, s. 60. 
101 OPATRNÝ, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002, s. 61. 
102„Había regresado por la sorpresa que le causaba oírla hablar ‶ en cubano″. Debía ser de la tierra. [...] 

Menegildo se sentía cohibido. No se le ocurría frase alguna.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La 

Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 60–61. 
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příbuzenský vztah, znamenalo pro Menegilda velkou zkoušku. Příliš neuspěl, s Longinou 

navázal krátkou konverzaci a poté neklidně odešel. Setkání pro něj bylo osudové, protože 

nenávratně určilo jeho další směřování, ovládla ho láska. Longinou by mohla být kterákoliv 

jiná žena, protože v případě prosté mentality Menegilda city nehrály žádnou roli, nechal se 

vést pouze smysly. Na její osobnosti mu nezáleželo. 

Jednoho dne Longinu opět potkal samotnou, dychtivě se na ni vrhl a celý se rozvášnil, 

získal ji násilím. Byl nesmírně šťastný, protože konečně poznal dosud nepoznané. Longina 

překonala strach z mužů, který si v sobě nesla kvůli traumatům z období dospívání: „Po dvou 

dnech se vedeni pudovou telepatií muž a žena potkali na stejném místě. A schůzka se 

opakovala každý večer…“103 Jejich další setkávání nebylo ničím výjimečné, změnilo se 

v rutinu. Jejich cesty se nestýkaly náhodně a ojediněle, ale záměrně a pravidelně. Menegildo 

bez Longiny nemohl být, znamenala pro něj smysl života. 

V románu jsou dva momenty, kdy se jejich setkání vymklo z každodennosti. Po obou 

dvou následovalo odloučení, po prvním z nich následovalo dlouhé odloučení, po druhém 

následovalo odloučení navždy. Když byl Menegildo zatčen, nestihl se s Longinou osobně 

rozloučit a ani jeden z nich nevěděl, zda a kdy se znovu setkají. 

Ale vlak už vjížděl do prostoru nástupiště a nějaká sotva rozeznatelná postava se teď 

tyčila vedle kolejí za plotem z ostnatého drátu. Longina! Její oči se vpíjely do 

Menegildových. Dotkla se rukou hrudníku a ukázala na obzor. A tento pohled byl 

přerušený cementovou zdí, která se surově zvedala metr od okénka a tím zmařila 

veškerou šanci na vysvětlení.104 

 Ve vězení se Menegildo poprvé v celém románu obrátil do minulosti a nostalgicky na 

Longinu vzpomínal. Zatímco na jiné postavy a zvyklosti z venkovského prostředí postupně 

zapomínal, ona mu chyběla. Jediný pohled na ženu mu nabízelo malé okénko, ze kterého 

společně s padesátkou spoluvězňů pozoroval svlékající se Američanku v protějším domě. Po 

prvotním nadšení z vězeňského prostoru se trápil kvůli samotě a neaktivitě, na kterou si musel 

                                                           
103 „Dos días después, guiados por una telepatía del instinto, el hombre y la mujer se encontraron en el mismo 

lugar. Y la cita se repitió cada tarde…“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y 

Literatura, 1977, s. 72. 
104 „Pero el vagón había traspuesto ya el límite de la plataforma, y una silueta harto conocida se erguía ahora 

junto a la vía, detrás de la cerca de alambres de púas. ¡Longina! Sus ojos se clavaron en los de Menegildo. Con la 

mano se tocó el pecho y señaló el horizonte. Y la visión fue cortada por una pared de cemento que vino a alzarse 

brutalmente a un metro de la ventanilla, destruyendo toda posibilidad de aclaración.“ Tamtéž, s. 98. 
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zvykat i Carpentier.105 Ocitl se v ohraničeném prostoru, kde neměl žádné zaměstnání. Po 

propuštění spolu Menegildo a Longina žili v domácnosti jako muž a žena a na nucené 

odloučení z nedávné minulosti oba zapomněli. Ani tam setkání neměla výjimečný charakter, 

pohybovali se pod jednou střechou a řešili běžné záležitosti. Poslední jejich setkání 

znamenalo odloučení navždy, vyústění vztahu mělo tragický nádech. 

V trávě se pohybovala silueta. Longina se přiblížila po čtyřech. Menegildo ležel na 

břiše pokrytý vlažnou krví. 

„Menegildo. Co se děje, bože můj!“ 

On neodpovídal. Zkusil se opřít o lokty. Znovu spadl. Jeho čelo se odrazilo od země. 

Longina přejela prsty po široké ráně, která mu rozsekla krk. 

[...] Menegildo byl šedivý, vykrvácel po ráně nožem, která mu rozřízla hrdelní žílu.106 

4.4.2 Setkání s vedlejšími postavami 

Po venkovské osadě se pohybovaly tři vedlejší postavy, jejichž cesty zasahovaly do 

života Menegilda a jeho rodiny. Postavy nemají komplikovanou psychologii, jsou černobílé. 

První z postav byl moudrý Beruá, lékař s nadpřirozenými schopnostmi, který pečoval o 

Menegildovu rodinu poslední čtyři generace. Za tříletým Menegildem přispěchal poprvé, 

když chlapečka pokousal krab. Podruhé Menegildo navštívil moudrého Beruá a požádal ho, 

aby přivolal lásku Longiny. Potřetí se setkali, když se Menegildo vrátil domů ve zbídačeném 

stavu. Lékař přesvědčil magické síly, aby nechaly Menegilda ve světě živých.  

Moudrý Beruá tedy symbolizuje sepětí s pradávnou, věčnou, nadčasovou tradicí 

afrokubánských černochů. Znal božstva a uměl s nimi komunikovat. Božská síla přicházela 

zdaleka, z neznámých, nekonkrétních a posvátných míst, on ji dokázal zprostředkovat 

ostatním postavám pro jejich dobro. Beruá ovládal magii také díky tomu, že kultivoval 

krajinu, manuální práce ho spojovala se zemí a s kořeny člověka.107 Představoval pozitivní 

postavu, když přicestoval nebo když se za ním někdo vydal, vždy ihned pomohl a situace 

                                                           
105 LEANTE, César. Confesiones sencillas de un escritor barroco. In Recopilación de textos sobre Alejo 

Carpentier. Ed. Dominica Diez. La Habana: Casa de las Américas, 1977, s. 60. 
106 „Un bulto se movía entre las hierbas. Longina se acercó a gatas. Menegildo yacía de bruces, cubierto de 

sangre tibia. 

–Menegid’do. ¡Qué te pasa, Dio mío…! 

El no contestaba. Trató de alzarse sobre los codos. Cayó nuevamente. Su frente rebotó en la tierra.  Longina tocó 

con sus dedos una ancha herida que le hendía el cuello. 

[...] Menegildo estaba gris, vaciado de sangre, con la yugular cortada por una cuchillada.“ CARPENTIER, Alejo. 

¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 151. 
107 SANTANDER, Carlos. La serpiente no se muerde la cola. In Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier. 

Ed. Dominica Diez. La Habana: Casa de las Américas, 1977, s. 188–190. 
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dopadla dobře. Nadpřirozenu bezmezně věřil a právě víra byla klíčem k tomu, aby síly 

sloužily v jeho prospěch. Zázračně působil i pokročilý, neuvěřitelný věk moudrého Beruá. 

 Černoch Antonio, další důležitá vedlejší postava, rozuměl všemu. Vyznal se ve sportu, 

uměl tančit rumbu a hrát na marimbu, byl zběhlý v politice, sám si vydělával. Když se někde 

objevil, ihned se stal středem pozornosti. 

Dvě hodiny po konci zápasu se do chýše dostavil malý černoch a kulatým a 

důmyslným obličejem, jeho baseballová čepice zářila barvami vítězného týmu. 

„Antonio!“ vykřikla Salomé. Proslulému bratranci, idolovi Menegilda už od dětství, 

stálo za to navštívit chudé obydlí rodiny Cué.108 

Ztělesňoval výjimečného černocha, který se dokázal postavit útlaku. Vlastními 

schopnostmi a pílí se vypracoval ve společenské hierarchii. Na ostatní působil jako malý 

zázrak, Menegildo se dmul pýchou, když mohl kráčet po jeho boku. Tím, že opustil 

venkovské prostředí a že vstoupil mezi ñañigy, se Menegildo věhlasu Antonia alespoň 

přiblížil. Při každém setkání se chtěl před bratrancem předvést a zapůsobit na něj. 

Třetí z vedlejších postav byla Paula Macho, která do příběhu zasáhla poprvé, když se 

do osady blížil cyklon. Využila příležitosti a obcházela stavení, aby všechny seznámila 

s hrozbou, o které už dobře věděli. Požadovala za to od pověrčivých černochů drobné dárky. 

Cyklon symbolizuje nepřemožitelnou sílu přírody. 

„Dobré odpoledne Paulo. Co tě sem přivádí?“ 

„Cyklon. Už přichází!“ 

Salomé se zašklebila. Tato zpráva nabyla významu životní katastrofy ze zlých úst 

Pauly. 

[...] Salomé do rybářské síťky upustila dvě batáty a v duchu proklínala hodinu, kdy se 

narodila tato nežádoucí návštěvnice. 

[...] Salomé zkontrolovala okolí domku, jestli ta nešťastnice někde nenechala čáry.109 

                                                           
108 „Dos horas después de terminado el juego, un negro pequeño, con cara redonda y asuta, se presentó en el 

bohío luciendo los colores del Club vencedor en su gorra de pelotero. –¡Antonio! –exlamó Salomé. El ilustre 

primo, ídolo de Menegildo desde la infancia, se dignaba visitar la pobre vivienda de los Cué.“ CARPENTIER, 

Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 87. 
109„ –Buena’ talde, Paula. ¿Qué la trae por acá? 

–E siclón. ¡Que ya viene! 

Salomé hizo una mueca. La noticia adquiría relieves de cataclismo en la mala boca de Paula. 

[...] Salomé dejó caer dos boniatos en el jamo, maldiciendo interiormente la hora en que había nacido la visitante 

indeseable. 

[...] Salomé inspeccionó los alrededores de la casa para ver si la desprestigiada no había dejado brujería por 

alguna parte.“ Tamtéž, s. 37. 
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Zatímco Beruá měl na své straně pozitivní magii, Paula Macho zastupovala magii 

negativní, každý se od ní chtěl co nejrychleji vzdálit nebo ji odehnat. Zúčastňovala se 

podivných obřadů, na kterých si zahrávala se smrtí a s mrtvolami. Setkání s ní bylo 

nežádoucí. V jedné scéně románu se setkala ona a Antonio. Moment dobře vystihuje 

schematičnost postav: „Paula se však nezastavila a zlé působení její přítomnosti vymazal 

radostný a ochranitelský příchod černocha Antonia.“110  

                                                           
110 „Pero Paula no se detuvo, y el mal efecto de su presencia fue borrado por la llegada risueña y protectora del 

negro Antonio.“ CARPENTIER, Alejo. ¡Écue-Yamba-Ó!. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1977, s. 98 
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5. Cesta zpět 

Po jedenáctileté nepřítomnosti ve vlasti se ten, kdo byl vzdálen takovou dobu, 

nepochybně vrátí s duší turisty... Člověk pohlédne na vlastní věci – na ty, které mu 

vymezovaly dětství a které mu rozvíjely sny během dospívání – novýma očima a s 

myslí nedotčenou předsudky.111 

Psal se rok 1939. Takto Alejo Carpentier popsal v časopisu Carteles své pocity po 

návratu na rodnou Kubu, od které byl odloučen jedenáct let. Své texty pojmenoval „Havana 

očima kubánského turisty.“112 Nedlouho poté přehodnotil přístup k literatuře a svým 

způsobem odmítl dosavadní tvůrčí období, ve kterém publikoval také román ¡Écue-Yamba-

Ó!. Román označil za nezdařený, hybridní pokus hlavně kvůli vlivu avantgardních 

stylistických prostředků na formu díla (nadměrné používání metafor a přirovnání ze světa 

strojů a techniky, ohavných futuristických obrazů atd.113), které zapojil do textu společně 

s naturalistickými prostředky, lidovými písněmi nebo foneticky přepsaným černošským 

dialektem. 

 Deset let po návratu na Kubu publikoval svůj druhý román Království z tohoto světa 

(El reino de este mundo), v jehož předmluvě formuloval teorii zázračného reálna (lo real 

maravilloso). Podle ní je zásadní v existenci zázračna věřit. Za zázračnou označil samotnou 

americkou skutečnost, na kterou hleděl s úžasem kronikářů.114 Přítomnost v Evropě 

nebývalých, v Americe nevyčerpaných, každodenních a všudypřítomných jevů si Carpentier 

uvědomil poprvé během svého pobytu na Haiti. Tamější realita, ať už panenská příroda nebo 

magické kolektivní tance, ostře kontrastovala s civilizací a s prostorem Paříže, na který byl 

z posledních let zvyklý. Svou teorii konfrontoval zejména s fantazií surrealistů, kteří hledali 

zázračno ve snech, nevědomí, hypnóze nebo za použití omamných látek.115 V roce 1945 

uvedl: 

                                                           
111 „Once años de ausencia confieren, indiscutiblemente, al regresar a la patria un alma de turista a quien ha 

estado alejado de ella durante tanto tiempo... Se sitúa uno ante las cosas propias –ante aquellas que sirvieron de 

marco a la infancia y de complemento a los sueños de la adolescencia– con ojos nuevos y espíritu virgen de 

prejuicios.“ CARPENTIER, Alejo. El amor a la ciudad.  Madrid: Alfaguara, 1997, s. 17. 
112 „La Habana vista por un turista cubano“ Tamtéž, s. 17. 
113 LEANTE, César. Confesiones sencillas de un escritor barroco. In Recopilación de textos sobre Alejo 

Carpentier. Ed. Dominica Diez. La Habana: Casa de las Américas, 1977, s. 63. 
114 HOUSKOVÁ, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998, 108.  
115 LANGOWSKI, Gerald J. El surrealismo en la ficción hispanoamericana. Madrid: Gredos, 1982, 94. 
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Bylo mnohem zajímavější vyprávět obřady, tradice a legendy určitých černošských 

komunit, než hledat, jako to chtěl Lautréamont116, „krásu náhodného setkání deštníku 

a šicího stroje na pitevním stole.“117 

Carpentier i v dalších románech reflektoval cesty vlastní i cesty jiných. Již zmiňovaná 

cesta na Haiti ho inspirovala při psaní Království z tohoto světa, cesta po vnitrozemí 

Venezuely a plavba po Orinoku mu daly podnět k nejznámějšímu dílu Ztracené kroky (Los 

pasos perdidos). V něm pracuje s motivem hledání kořenů a putování proti proudu času, 

protože právě tak vnímal svůj zážitek: 

Najednou jsem začal nahlížet na prostředí Orinoka jako na jakési zhmotnění času. […] 

A opravdu, jak jsem se plavil po řece, viděl jsem obyvatelstvo, které se čím dál tím 

více vzdalovalo v čase tomu, co můžeme pojmenovat moderní a současné dějiny.118 

 Cesta proti času se v tvorbě autora objevila už podstatně dříve, povídka Cesta k semeni 

(Viaje a la semilla) je vyprávěna netradičním stylem od konce života k jeho začátku. Zatímco 

ve Ztracených krocích je symbolem cesty řeka, po které se intelektuál plavil z civilizace do 

bujné přírody, do víru pralesa, v románu ¡Écue-Yamba-Ó! je jejím symbolem vlak, kterým 

Menegildo putoval opačným směrem, z venkova do města. Menegildovi připadaly zázračné 

všechny výdobytky moderní doby, intelektuála okouzlily archaické a pradávné předměty, 

zejména hudební nástroje.  Právě kontrast dvou prostorů, prostoru civilizovaného a prostoru 

necivilizovaného, vytvořil napětí v celé řadě děl Aleja Carpentiera podobně jako v mnoha 

dalších textech hispanoamerické literatury.  

Do posledního románu Harfa a stín (El arpa y la sombra) autor zapojil své celoživotní 

téma, problematiku americko-evropských vztahů, a vrátil se k osobnosti Kryštofa Kolumba. 

Na Kolumba odkazuje také kompozice Ztracených kroků; jsou napsány formou deníku. 

V putování do pralesa Carpentier dovedl k dokonalosti motiv iniciace. Ta je kromě osudu 

Menegilda a jeho zasvěcení do ñañiguismu naznačená v osudu Mackandalově a Ti Noelově 

                                                           
116 Comte de Lautréamont (1846–1870) byl francouzský básník, jehož dílo objevili surrealisté a inspirovali se 

jím.  
117 „Era mucho más interesante narrar las ceremonias, tradiciones y leyendas de ciertos cabildos negros de Cuba, 

que buscar, como lo quería Lautréamont ‶ la belleza del encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de 

coser, sobre una mesa de disecciones.″“ CARPENTIER, Alejo. Entrevistas. La Habana: Letras Cubanas, 1985, s. 

19. 
118 „Y de repente empecé a mirar el paisaje del Orinoco como una especie de materialización del tiempo. […] Y 

efectivamente: a medida que adelantaba a lo largo del río veía poblaciones que cada vez se iban alejando más en 

el tiempo de lo que podíamos llamar la historia actual y contemporánea.“ CARPENTIER, Alejo. Ensayos. La 

Habana: Letras Cubanas, 1984, s. 103. 
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v Království z tohoto světa. Iniciaci doplnil založením města, symbolem lidské tvořivosti.119 

Některé postavy románů nesou podobné rysy. Mackandal v Království z tohoto světa 

zasvěcuje Ti Noela podobně jako moudrý Beruá Menegilda.120 Autor v pozdějších dílech více 

propracoval psychologii postav, jak je možné pozorovat například na postavě francouzského 

revolucionáře Victora Hughese v románu Výbuch v katedrále (El siglo de las luces). 

 

  

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

Márquez. Brno: Host, 2003, s. 86–87. 
120 SANTANDER, Carlos. La serpiente no se muerde la cola. In Recopilación de textos sobre Alejo Carpentier. 

Ed. Dominica Diez. La Habana: Casa de las Américas, 1977, s. 189.  
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Závěr 

Alejo Carpentier se stejně jako celá řada umělců konce devatenáctého a prvních 

desetiletí století dvacátého vydal do Paříže, vysněného města. Nepřestěhoval se tam však ani 

tolik z vlastní vůle, jako spíše z politických důvodů. Spisovatel hledal pro své první texty 

inspiraci převážně na vlastním kontinentu. Odjakživa se zajímal o kubánská témata, což 

dokládá například fakt, že ještě před odjezdem do Evropy podepsal manifest skupiny Grupo 

minorista. 

Román ¡Écue-Yamba-Ó! zasadil do prostoru kubánského města a venkova, který 

dobře poznal. Postavy románu podnikly různé cesty. Pro potřeby analýzy díla z hlediska 

motivu cesty jsme se zamysleli nad tím, jak je možné vnímat cestu v literatuře. 

V hispanoamerické literatuře se motiv objevil už v prvních prózách, které vznikaly po 

příjezdu Evropanů. Nový Svět prezentovali jako utopický prostor. Charakter cest se proměnil 

v období modernismu, kdy došlo k rozvoji cestování. Umělci kromě pohybu po horizontální 

ose cestovali také po ose vertikální, do vlastního nitra. Hledali smysl života a smysl umění. 

Kromě těchto dvou cest, vertikální a horizontální, jsme popsali cestu životem, tedy vývoj 

protagonisty románu, a motiv setkání, který v něm vytvořil několik zápletek. 

Menegildo cestoval po horizontální ose z vesnice, kde vyrostl, do města. 

Z primitivního světa řízeného přirozeným rytmem ho vytrhli násilně, odjezd vlakem nezávisel 

na jeho vůli. Od začátku cítil vzrušení, poprvé byl v kontaktu s moderní civilizací, obdivoval 

vše kolem sebe a zejména rychlost dopravního prostředku. Zpět na venkov se vrátila Longina, 

která nesla v břiše Menegildova potomka. Pro Salomé její přítomnost symbolizovala návrat 

ztraceného syna. Na místě začátku cesty se příběh jednoho muže uzavřel a po narození 

druhého Menegilda mohla začít nová životní cesta. 

Menegildo se na vertikální cestě vydal směrem ke kořenům, nechal se zasvětit do 

tradičního náboženského spolku ñañigů. Roli zasvětitele plnil jeho bratranec černoch 

Antonio. Menegildo prošel očistou, symbolickou smrtí, nalezl identitu a přešel do 

dokonalejšího stavu, během iniciace musel přísahat věrnost spolku a vykonat závěrečnou 

oběť. Alejo Carpentier některé obřady ñañigů zažil a věnoval se jim v rámci etnografických 

studií afrokubánské kultury. K autenticitě iniciačního rituálu přispěly fragmenty negristické 

poezie, provázel ho tlukot bubnů, symbol zázračna. Magie všedního dne a pověry prochází 

celým dílem. 
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V románu je vylíčen Menegildův osud od narození do smrti. Narodil se jako obyčejný, 

mentálně prostý a smyslný člověk, který žil odmala v souladu s přírodou. Vyrůstal ve 

společnosti zvířat a své rodiny. Byl oddaný půdě, měl nadání pro hudbu a tanec. Postupně se 

seznamoval s magií a s fyzickou láskou, díky kterým dospíval. Zlomový okamžik 

Menegildova života nastal, když odjel do města a osamostatnil se. Zvykl si být středem 

pozornosti, vydělával si tím, že vystupoval v divadelních scénkách. Už nebyl zakřiknutý a 

nekomunikativní, město z něj vymazalo všechny venkovské návyky. Pracoval až večer, 

nerespektoval přirozený denní řád. Charakter hlavního hrdiny však městský prostor nezkazil, 

což ovlivnil i fakt, že v románu není jeho psychologie příliš důležitá a propracovaná. 

V díle se protínaly cesty Menegilda a Longiny, tyto momenty výrazně zasahovaly do 

hlavní dějové linie. Menegildo se nechal vést smysly, po prvním setkání se do ženy 

zamiloval, při druhém ji získal násilím a od té chvíle se setkávali pravidelně. Dvě setkání 

těchto postav se vymkla z každodennosti, po obou z nich následovalo odloučení. Po zatčení 

strávil Menegildo dlouhou dobu bez své dívky a na štědrovečerních oslavách se setkali 

naposledy, když Menegildo umíral. Odloučili se navždy, vyústění jejich vztahu mělo tragický 

nádech. Kromě Longiny se Menegildo setkával také se třemi vedlejšími postavami románu, 

které měly symbolický význam. Moudrý Beruá ztělesňoval pradávnou pozitivní magii 

afrokubánských černochů, naopak Paula Macho zastupovala magii negativní. Černoch 

Antonio byl výjimečný, schopný, Menegilda ochraňoval a prováděl ho náboženstvím i 

životem. 

Alejo Carpentier deset let po návratu na Kubu formuloval teorii zázračného reálna, ve 

které za zázračnou označil pro Evropany nepředstavitelnou americkou skutečnost. Surrealisté 

museli hledat zázračno ve snech, nevědomí, hypnóze nebo za použití omamných látek.  

V pozdějších románech Carpentier dále pracoval s motivem cesty. Reflektoval cesty, které 

sám podnikl (cesta na Haiti, po vnitrozemí Venezuely, plavba po Orinoku), do svých děl 

zapojil cestu jako hledání kořenů a putování proti proudu času. Rozvíjel motiv iniciace, vrátil 

se k osobnosti Kryštofa Kolumba a k jeho deníkům. Celá řada jeho textů obsahuje kontrast 

dvou prostorů, prostoru civilizovaného a necivilizovaného. Závěrečná kapitola Cesta zpět 

stručně nastínila rozmanitost motivu cesty v pozdějších dílech Aleja Carpentiera. Měla za cíl 

ukázat na téměř neomezené možnosti pro další literární bádání, které motiv cesty skýtá. 
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Resumé 

Bakalářská práce analyzuje román ¡Écue-Yamba-Ó! kubánského spisovatele Aleja 

Carpentiera z hlediska motivu cesty. Nejprve popisuje historické a kulturní okolnosti vzniku 

díla, které ovlivnily také životní osud autora. Kuba se po získání nezávislosti na Španělsku 

dostala pod kontrolu Spojených států, do protestů proti hospodářskému vlivu USA se 

zapojovala stále větší část společnosti. Neklidná situace vyvrcholila ve 20. letech za vlády 

diktátora Gerarda Machada, země se nacházela na pokraji občanské války. Alejo Carpentier 

vyjádřil v roce 1927 znepokojení nad směřováním Kuby podpisem manifestu skupiny Grupo 

Minorista, za své myšlenky byl na několik měsíců uvězněn a po propuštění uprchl do Evropy. 

V Paříži, městě, které určovalo umělecké trendy, se seznámil s význačnými intelektuály té 

doby. Avantgardní směry (kubismus, futurismus, surrealismus a zejména negrismus) se 

určitým způsobem odrazily v jeho prvním románu. Kubánští negrističtí autoři si uvědomovali 

diskriminaci černošského obyvatelstva, jeden z naléhavých sociálních problémů. Zajímali se o 

černošský folklor, hudbu a mýty, tyto tradiční kulturní projevy zapojovali do své tvorby 

hravou, avantgardní formou. 

Další část práce se zabývá cestou, která byla již od objevení Ameriky důležitou 

součástí životů spisovatelů a stěžejním motivem jejich literárních děl. Charakterizuje tři 

podoby motivu cesty, které jsou v románu ¡Écue-Yamba-Ó! uplatněny, cestu horizontální, 

vertikální a cestu životem. Dále popisuje motiv setkání, který je s motivem cesty 

neodmyslitelně spjat. 

Ve stěžejní části aplikuje teoretické poznatky popsané v předchozí kapitole při rozboru 

díla. V rámci analýzy horizontální cesty se zaměřuje na prostory kubánského venkova a města 

a dvě cesty mezi těmito prostory, které podnikly postavy románu Menegildo a Longina. 

Menegildo se za hranice osady dostal nedobrovolně, byl převezen do vězení. V popisech 

života na venkově Carpentier upozornil na vykořisťování černochů ze strany 

severoamerických vlastníků továrny na zpracování cukrové třtiny. Vertikální cesta se 

v románu uplatňuje při zasvěcení Menegilda do tajného náboženského spolku ñañigů, magie 

v různých podobách prochází celým dílem. Na postavě hlavního hrdiny je vykreslena také 

cesta životem, v románu sledujeme Menegildův osud od narození, přes dětství a dospívání až 

po tragickou smrt. Jeho osobnost se výrazně proměnila, když se přizpůsobil městskému životu 

a odvykl venkovským zvykům. Motiv setkání v díle tvoří dějové zápletky, jedná se především 

o náhodná, později plánovaná setkání Menegilda a Longiny, ale také setkání protagonisty s 
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vedlejšími postavami. Setkání se ženou se pro Menegilda stalo smyslem života. Práce 

upozorňuje na některé autobiografické souvislosti mezi životem autora a osudem hlavního 

hrdiny románu. 

V závěrečné části nastiňuje další literární tvorbu Aleja Carpentiera, zejména teorii 

zázračného reálna, ve které popsal v Evropě nevídanou zázračnou americkou skutečnost, a 

proměny motivu cesty v pozdějších románech kubánského autora. Motiv cesty nabízí téměř 

neomezené možnosti pro další bádání. 
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Resumen 

El presente trabajo analiza la novela ¡Écue-Yamba-Ó!, escrita por el cubano Alejo 

Carpentier, desde el punto de vista del tema del viaje. Primero describe circunstancias 

históricas y culturales del nacimiento de la obra, que influyeron la vida y la producción 

literaria de su autor. Cuba se liberó de los españoles, pero pronto a Cuba la empezaron a 

controlar los Estados Unidos. Cada vez más cubanos protestaron contra la influencia 

económica de los EEUU. La situación inestable culminó en los años 20 durante el gobierno 

del dictador Gerardo Machado. Existía el peligro de una guerra civil. Alejo Carpentier se 

preocupó por el futuro de Cuba y en el año 1927 firmó un manifiesto del Grupo minorista. 

Debido a sus opiniones fue encarcelado durante varios meses, luego huyó a Europa. En Paris, 

la ciudad capital artística, conoció a varios intelectuales de la época. Los movimientos 

vanguardistas (el cubismo, el futurismo, el surrealismo y sobre todo el negrismo) se reflejaron 

en su primera novela. Los autores cubanos negristas se daban cuenta de la discriminación de 

la población negra, uno de los problemas actuales candentes. Tuvieron interés en el folclore, 

la música y los mitos negros. Estas expresiones culturales las incoroporaron en sus obras en 

forma vanguardista. 

La parte siguiente del trabajo se dedica al tema del viaje que fue una parte importante 

de vidas de escritores hispanoamericanos y un tema crucial de sus obras ya desde el 

descubrimiento de América. Caracteriza tres variantes del tema que son presentes en la 

novela, el viaje horizontal, el viaje vertical y el viaje vital. Asimismo describe el tema del 

encuentro que se relaciona con el tema del viaje. 

En la parte fundamental se aplican aspectos teóricos descritos en el apartado anterior a 

la análisis de la obra. Se analiza el viaje horizontal, el espacio urbano y rural cubano; y dos 

viajes, que emprendieron dos personajes de la novela, Menegildo y Longina, entre dichos 

espacios. Menegildo cruzó las fronteras de su pueblo involuntariamente, lo llevaron a la 

cárcel. En las descripciones de la vida rural Carpentier advertió de la explotación de negros 

por parte de dueños de la fábrica de azúcar norteamericanos. El viaje vertical se realiza en la 

iniciación de Menegildo a la sociedad secreta religiosa de los ñañigos. La magia es muy 

presente en toda la obra. En el personaje del protagonista se refleja también el viaje vital, se 

cuenta su destino: el nacimiento, la infacia, la adolescencia y la muerte trágica. Su 

personalidad se cambió notablemente cuando se adaptó a la vida urbana y desacostumbró a 

las rutinas rurales. El tema del encuentro compone tramas en la obra. Se trata sobre todo de 
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los encuentros entre Menegildo y Longina, primero casuales, luego planeados, pero también 

de los encuentros entre Menegildo y personajes secundarios. El encuentro con una mujer se 

convirtió para el protagonista en un sentido de su vida. El trabajo señala ciertas 

correspondencias entre la vida del autor y el destino del protagonista de la novela.  

La parte final esboza otra producción literaria de Alejo Carpentier, sobre todo su teoría 

de lo real maravilloso, en la cual describió la maravillosa realidad americana. También traza 

otras adaptaciones del tema del viaje en novelas posteriores del autor cubano. El tema del 

viaje ofrece posibilidades casi ilimitadas de otras investigaciones. 


