Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Ústav translatologie

Diplomová práca

Bc. Simona Šlosárová

Rola prekladu pri dobývaní Južnej Ameriky a konštituovaní
latinskoamerickej kultúry
The Translation in Latin American Culture Formation

Praha 2017

Vedúci práce: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Poďakovanie:
Ďakujem mojej školiteľke Prof. PhDr. Jane Královej, CSc. za cenné rady a pripomienky
pri písaní tejto diplomovej práce, mojej rodine a priateľom za podporu počas celého môjho
štúdia a v neposlednom rade Onofremu, za inšpiráciu.

Prehlásenie:
Prehlasujem, že som túto diplomovú prácu vypracovala samostatne a výhradne s použitím
citovaných prameňov, literatúry a ďalších odborných zdrojov.
V Prahe, dňa 17. 8. 2017

…………………………..
Simona Šlosárová

Abstrakt
Cieľom tejto diplomovej práce je zdôrazniť rolu, ktorú zohrával preklad ako
transkulturačný proces pri interakcii domorodej a európskej kultúry a následnom
formovaní novej, latinskoamerickej kultúry. Práca skúma rolu tlmočníkov pri prvých
výpravách a dobytí Aztéckej a Inkskej ríše, hlavne sa však zameriava na činnosť
misionárov, ktorí prišli do Nového sveta christianizovať domorodé obyvateľstvo.
Misionári sa rozhodli uprednostniť christianizáciu pred hispanizáciou a začali študovať
domorodé jazyky. Písali gramatiky, lexikóny, náboženskú literatúru vo viacjazyčných
verziách, prekladali do pôvodných jazykov mnoho spisov, skúmali a popisovali domorodú
kultúru, čím ju zároveň zachovávali. Práca nazerá na ich činnosť aj z etického hľadiska: na
jednej strane, misionári boli iniciátormi medzikultúrneho dialógu, na strane druhej, ich
záujem o domorodých obyvateľov často slúžil len tomu, aby si ich dokázali jednoduchšie
podrobiť.

Kľúčové slová
Preklad, tlmočenie, misionári, Južná Amerika, transkulturácia

Abstract
This diploma thesis aims to emphasize the role of translation as a transcultural
process in interaction of native and European culture and subsequent formation of a new,
Latin American culture. The thesis investigates a role of interpreters during first
expeditions and the conquest of the Aztec and Inca Empire, but focuses mainly on activity
of missionaries who came to the New World to Christianize the native population. They
decided to prefer Christianization to Hispanicization and started to study native languages.
They wrote grammars, lexicons and religious writings in multilingual versions, translated
many works into native languages, and studied and described the native culture, thus
preserving it at the same time. This thesis takes also the ethical point of view on their
activities: on the one hand, missionaries were the initiators of a multicultural dialogue; on
the other hand, their interest in the Indians often only served the puspose of conquering
them more easily.
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Úvod
Na základe vzájomnej integrácie domorodých kultúr a kresťanstva, teda domorodej
orality a kresťanskej doktríny, sa vyprofilovala latinskoamerická kultúra, ktorej identita je
tvorená zmesou rôznych vplyvov. Cieľom tejto diplomovej práce bude skúmať, akú rolu
hral v procese formovania tejto kultúry preklad. Ukáže sa že to bola rola zásadná, keďže
prostredníctvom neho dochádzalo k interakcii medzi dvoma navzájom absolútne
rozdielnymi svetmi a k prenosu obrovského kultúrneho bohatstva.
Nosným motívom práce bude interkultúrna komunikácia medzi Starým a Novým
svetom a vzťah k druhému – schopnosť, alebo skôr neschopnosť akceptovať ho ako
rovnocenného, a zároveň odlišného. Rok 1492 bol v dejinách Španielska symbolický:
„...vítězstvím nad Maury v poslední bitvě u Granady a vyhnánim Židů vymýtí Druhého
uvnitř sebe; a objeví Druhého vně, celou tu Ameriku, která se stane Amerikou latinskou.“1
Táto dvojznačnosť, teda zistenie a zároveň odmietnutie toho, že ľudia sú rôzni, sa
prejavovala na začiatku dobývania novoobjaveného kontinentu a následne aj
v nasledujúcich storočiach.
Práca bude zameraná na obdobie prvého stretnutia a dobývania, ktoré možno
datovať od roku 1492 zhruba do polovice 16. storočia, a následné obdobie kolonizácie,
ktoré prebiehalo od 16. do 18. storočia. Po príchode na nové územia sa dobyvatelia
stretávali s domorodými obyvateľmi, s ktorými sa potrebovali dorozumieť. Spočiatku
komunikovali neverbálne, prostredníctvom ukazovania a rôznych znamení, to však
neprinášalo veľký úžitok. Následne sa prvými tlmočníkmi, ktorí boli v tomto období
nazývaní lenguas, stali domorodí zajatci, ktorí boli privezení do Španielska, aby sa tam
naučili jazyk alebo, naopak, Španieli, ktorí boli zajatí domorodcami. Niektorí z týchto
prvých tlmočníkov, ako napríklad Malinalli Ténepal, známa ako Malinche, alebo Indián
Felipillo, potom zohrali zásadnú rolu pri dobytí najvýznamnejších ríš predkolumbovského
obdobia – ríše Aztékov a ríše Inkov. Dejiny prekladu teda majú svoj počiatok v tlmočení.2
V tejto diplomovej práci však bude dôraz kladený najmä na obdobie kolonizácie a
činnosť misionárov, ktorá v kultúrnom vývoji danej oblasti zohrávala mimoriadne dôležitú
úlohu. Primárnym cieľom kresťanských misií bola christianizácia domorodého
1

T. Todorov, Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha, 1996, s. 62.

2

Porov. Domínguez Mares, Doña Marina – první mexická tlumočnice. Praha, 2015, s. 19.
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obyvateľstva. Misionári videli, že pôvodní obyvatelia vyznávajú určité náboženstvo, ktoré
je diametrálne odlišné od kresťanstva. Na to, aby ich presvedčili o správnosti kresťanstva a
nesprávnosti ich náboženského videnia sveta, bolo najprv potrebné naučiť sa s nimi
komunikovať. Preto sa začali venovať štúdiu domorodých jazykov. Pre christianizáciu sa
rozhodli využiť primárne najrozšírenejšie jazyky, ktoré boli nazvané lenguas generales.
Patrili medzi ne náhuatl, kečuánčina, kolumbijský jazyk čibča a paraguayská guarančina.
Nástrojom christianizácie sa teda stali domorodé jazyky. Zároveň je možné tvrdiť,
že v prospech christianizácie sa obetovala okamžitá a rýchla hispanizácia domorodej
spoločnosti. To vzbudzovalo nevôľu u zástupcov španielskej monarchie a svetskej cirkvi,
podľa ktorých si domorodí obyvatelia prostredníctvom svojho jazyka zároveň zachovávali
svoj pôvodný spôsob nazerania na svet, staré povery a modly. Tieto názorové strety
vyvrcholili v roku 1770 vydaním kráľovskej listiny Karla III., ktorá používanie
domorodých jazykov zakázala.
Misionári zriaďovali kláštory a vedľa nich školy, v ktorých domorodých
obyvateľov učili základy kresťanskej náuky a hromadne ich alfabetizovali. Popri tom sa
sami učili domorodé jazyky. Na to, aby misionári mohli domorodých obyvateľov úspešne
obrátiť na pravú vieru, museli ich najprv dobre spoznať. Preto písali a z domorodých
jazykov prekladali diela, ktoré sa týkali života a kultúry pôvodných obyvateľov. Aj keď
táto ich činnosť slúžila primárne pre christianizáciu, zároveň prispievala k obnoveniu a
zachovaniu domorodej kultúry a jazyka.
Zároveň vytvorili obrovské množstvo lexikónov a gramatík, v ktorých sa snažili
hľadať súvislosti alebo ekvivalencie medzi určitými výrazmi dvoch cudzích jazykov,
ustanoviť tak logické princípy, ktorými sa oba jazyky riadia a následne nájsť možné
prieniky, ktoré umožnia previesť zdelenie z jedného do druhého.
Okrem lexikónov a gramatík písali, samozrejme, tiež náboženskú literatúru, ktorá
bola často vydávaná dvojjazyčne, prípadne do domorodých jazykov prekladali niektoré
náboženské, v menšej miere aj svetské diela. Preklad náboženskej literatúry bol
mimoriadne náročný, keďže tieto diela obsahovali veľké množstvo abstraktných pojmov,
pre ktoré v domorodých jazykoch neexistovalo ekvivalentné vyjadrenie. Misionári –
prekladatelia teda museli zvoliť vhodnú prekladateľskú stratégiu a zdelenie často
prispôsobiť odlišnému kultúrnemu kontextu a spôsobu myslenia cieľových príjemcov.
Preklad v rámci tejto diplomovej práce teda nebude chápaný iba ako prevod textu
medzi dvoma jazykmi, ale aj ako prevod myšlienkových hodnôt medzi dvoma kultúrami –
ako proces transkulturačný. V rámci koloniálneho obdobia išlo často aj o prevod
8

myšlienkových obsahov, vyjadrených v jednom jazyku len orálne, do textu v odlišnom
jazyku. Zaujímavý pohľad na fenomén transkulturácie ponúka Klaus Zimmermann3, ktorý
ju definuje z konštruktivistického hľadiska ako kognitívny proces osvojovania pojmov a
predstáv jednej kultúry alebo jazyka v rámci pojmového systému druhej kultúry alebo
jazyka, pri ktorom dochádza k určitým modifikáciám a inováciám.
V závere práce sa budem snažiť dotknúť sa aj etického aspektu danej problematiky.
Je nespochybniteľné, že aktivita misionárov umožnila globálne rozšírenie domorodých
jazykov a myšlienkových koncepcií, ktoré by sa inak nezachovali. Do istej miery aj vďaka
tejto ich aktivite tieto jazyky nezanikli, ale sú dodnes živé v komunikácii medzi
príslušníkmi domorodých komunít, ktorí sa nimi dorozumievajú. Faktom tiež je, že u
mnohých najmä menej rozšírených jazykov predstavujú spisy misionárov často jediné
svedectvo o ich existencii. Misionári boli tými, ktorí sa snažili o medzikultúrny dialóg,
ktorí vykročili k druhému a k jeho myšlienkovému univerzu a snažili sa ho pochopiť. Na
druhej strane sa ale môžeme pýtať, aký bol pravý účel tejto veľkej snahy. Neslúžilo toto
pochopenie druhého len ako prostriedok pre jeho ovládnutie? Išlo o úprimný záujem o
zachovanie domorodých kultúrnych hodnôt, alebo len o službu koloniálnej moci, do ktorej
koniec-koncov patrila aj samotná katolícka cirkev? Nejednalo sa len o ďalší spôsob
dobytia – o intelektuálne podrobenie?
V španielskej translatológii patrí táto téma k veľmi aktuálnym a bohate
spracovávaným. V českom prostredí zatiaľ neexistuje mnoho diel, ktoré by ponúkali
ucelený pohľad na danú problematiku.4 Materiál, z ktorého budem pri svojej práci
vychádzať, bude preto pochádzať najmä zo španielskeho prostredia.

3

Porov. Zimmermann, Las gramáticas y vocabularios misioneros: entre la conquista y la

construcción transcultural de la lengua del otro, 2006.
4

Za prvé pokusy o spracovanie danej problematiky a jej predstavenie v českom prostredí by sa dali

považovať publikácie Petry Vavroušovej Sedm tváří translatologie: teorie překladu a tlumočení prizmatem
současných španělských translatologů (Praha: Karolinum, 2013) a Překlad a tlumočení jako most mezi
kulturami (Praha: Karolinum, 2015). Štúdie, ktoré sú zahrnuté v týchto publikáciách a z ktorých som
výchádzala aj v tejto diplomovej práci, sú uvedené v zozname použitej literatúry.
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1 Objavenie a dobývanie Nového sveta
1.1 Prvé výpravy
Výprava pod vedením janovského moreplavca Kryštofa Kolomba vyplávala zo
Sevilly v auguste roku 1492 a 12. októbra toho istého roku dorazila k brehom ostrova
Guanahani, ktorý Kolumbus pomenoval San Salvador.
Kolumbovým prvým činom po vylodení a vstupe na novoobjavené územie bolo
formálne prehlásenie, podľa ktorého sa dané územie stáva súčasťou španielskeho
kráľovstva. Toto prehlásenie sprevádzalo niekoľko symbolických úkonov, medzi inými
napríklad postavenie krížov. To svedčí o tom, že si zakladal na obradnosti a prikladal
veľký význam aktu pomenovania.
Materiálne dobývanie je neoddeliteľné od dobývania duchovného. Kolumbus bol
hlboko zbožný človek a to, čo ho pri jeho cestách poháňalo, bola túžba po dosiahnutí
všeobecného víťazstva kresťanstva. Tzvetan Todorov v tom vidí rys jeho stredovekého
spôsobu myslenia. „Kolumbus není moderní člověk a tato skutečnost je z průběhu
objevování Ameriky zcela zřejmá, jako by ten, kdo položil základní kámen nového světa, už
do něj sám nemohl patřit.“5 Z toho, že jeho prvej výpravy sa nezúčastnil žiadny kňaz,
môžeme usudzovať, že myšlienka šírenia evanjelia bola spočiatku relatívne abstraktná, no
po stretnutí s domorodcami nabrala reálne kontúry. Kolumbovým cieľom sa stáva ich
asimilácia a obrátenie na kresťanskú vieru: „Vaše Výsosti mají jistě velkou radost, protože
z nich brzy učiní křesťany a zpraví je o ušlechtilých obyčejích svých království. (25. 12.
1492)“6 Súčasťou jeho druhej výpravy sú už aj duchovní, ktorí začínajú domorodcov
obracať na kresťanstvo, spočiatku sú však všetky ich snahy márne.
Kolumbovo myslenie bolo v súlade oficiálnou politikou španielskeho dvora.
Španielska koruna získala územie Nového sveta na základe buly Inter caetera z roku 1493,
ktorá ju výmenou za novoobjavené územia zaväzovala dohliadať na christianizáciu
domorodého obyvateľstva. Španielskym panovníkom Isabele Kastílskej a Ferdinandovi
Aragónskemu bol navyše v roku 1494 udelený pápežom Alexandrom VI. titul katolícke
veličenstvá. Královskí manželia boli tomuto titulu verní – aktívne spolupracovali
s inkvizíciou, za ich vlády bola ukončená španielska Reconquista, teda oslobodenie

5

T. Todorov, Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha, 1996, s. 21.

6

Cit. podľa Todorov, Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha, 1996, s. 54.
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španielskeho územia spod nadvlády moslimov, ktorí boli následne spolu so židmi z krajiny
vyhnaní. Šírenie kresťanstva bolo v ich ponímaní neoddeliteľne späté so šírením
španielskeho jazyka. Preto sa jedným z hlavných cieľov pri dobývaní Južnej Ameriky
stáva hispanizácia Nového sveta a skrz jazyk následná christianizácia, teda obrátenie na
kresťanskú vieru.
Z Kolumbovho jednania je však možné usúdiť, že jednak neprejavoval príliš veľký
záujem o jazyk druhého, a jednak akoby si neuvedomoval rôznosť jazykov, ich konvenčnú
povahu, teda to, že jazyk domorodcov môže byť odlišný, a pritom byť stále jazykom.
Tento jeho postoj ilustruje príhoda, podľa ktorej keď zachytil indiánske slovo „cacique“,
teda kasik7, snažil sa zistiť, či toto slovo znamená kráľ alebo guvernér. Akoby nechápal, že
indiánska realita môže byť úplne odlišná - španielsky jazyk v jeho ponímaní postihoval
prirodzenú realitu sveta, nebol len dôsledkom určitých konvencií.8
To platí aj pre jeho postoj i Indiánom: „Kolumbův přístup k Indiánům vyplývá
z toho, jak je vnímá. Jsou v něm patrny dvě stránky, které se budou objevovat
v následujícím století a prakticky až dodnes v každém vztahu kolonizátora a
kolonizovaného. Tyto dva druhy přístupu jsme mohli v zárodku zaznamenat už
v Kolumbově vztahu k jazyku druhého. Buďto chápe Indiány (aniž to nazývá těmito slovy)
jako plnoprávné lidské bytosti nadané stejnými právy, jako má on sám, pak je ovšem vnímá
nejen jako rovnocenné, nýbrž také jako stejné, což vyúsťuje v asimilacionismus,
v promítání vlastních hodnot do druhého. Nebo vychází z odlišnosti, ale vzápětí je chápe
v kategoriích nadřazenosti a podřízenosti (přičemž Indiáni jsou tu přirozeně složkou
podřízenou): nepřipouští se existence skutečně jiné lidské podstaty, která by nebyla jen
nehotovým či pokleslým stavem podstaty vlastní. Oba tyto základní vzorce prožitku
jinakosti spočívají v egocentrismu, ve ztotožnění vlastního systému hodnot se systémem
všeobecným, vlastního já s vesmírem, v přesvědčení, že svět je jednotný.“9 Kolumbus
najskôr zastával asimilacionistický postoj, no neskôr prešiel k názoru o menejcennosti
Indiánov. To, že boli Indiáni fyzicky nahí, ich v jeho očiach zbavovalo atribútov kultúry,
ich fyzickú nahotu stotožňoval s nahotou duchovnou. Preto s nimi zaobchádzal ako so
živými vecami – tak, ako nosil do Španielska rôzne vzorky rastlín, vtákov, zvierat, tak tam
nosil aj Indiánov.

7

Titul náčelníka, starešinu u Indiánov v Strednej Amerike.

8

Porov. Todorov, Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha, 1996, s. 39.

9

T. Todorov, Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha, 1996, s. 54.
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1.1.1 Prví tlmočníci
Kolumbus už pred svojou prvou výpravou predpokladal, že bude potrebné
dorozumieť sa s obyvateľmi novo dobytých území, preto tvorili súčasť jeho posádky aj
tlmočníci. Najznámejším z nich bol Luis de Torres, ktorý ovládal latinský, hebrejský,
grécky, arménsky a arabský jazyk. Ani jeden z týchto jazykov však nebol užitočný pri
stretnutí s domorodnými Indiánmi.
V začiatkoch dobývania amerického kontinentu teda vládlo medzi oboma stranami
absolútne nepochopenie.10 Indiáni a Španieli sa spolu snažili komunikovať aspoň
prostredníctvom rôznych znamení, gest a ukazovania, prípadne si navzájom vymieňali
drobné predmety. Vzájomné výmeny viedli Kolumba k presvedčeniu o veľkorysosti
domorodcov, a tento jeho názor neskôr nemalou mierou prispel k predstave Indiána ako
ušľachtilého divocha.
Vzhľadom na túto neuspokojivú situáciu sa Kolumbus rozhodol odviezť niekoľko
Indiánov do Európy, aby sa naučili španielsky a mohli na nových územiach slúžiť ako
tlmočíci pre záujmy španielskej koruny. 12. novembra 1492 si do denníka zapisuje: „...aby
také oni posloužili jako tlumočníci křesťanům a přijali naše obyčeje a naši víru.“11
Tieto praktiky násilného odvádzania domorodcov za účelom získania nových
tlmočníkov sa udržali počas dlhej doby, podobným spôsobom postupovali v podstate
všetky nasledujúce výpravy na juhoamerickú pevninu. V roku 1499 Alonso de Ojeda, Juan
de la Cosa a Amerigo Vespucci, ktorí dorazili na pobrežie dnešnej Guyany, zajali niekoľko
domorodcov, aby z nich spravili tlmočníkov. Alonso de Ojeda zajal jednu domorodú
Indiánku, ktorú pokrstili ako Isabel. Vzal ju so sebou do Španielska, neskôr mu slúžila ako
tlmočníčka pri jeho ďalšej výprave a napokon sa s ňou aj oženil.
Počas prvých výprav na polostrov Yucatán dobyvatelia postupovali podobným
spôsobom. V roku 1517 Francisco Hernández de Córdoba zajal na Yucatáne dvoch
mayských domorodcov, Juliána a Melchora. Tých si so sebou o rok neskôr, v roku 1518,
vzal na druhú výpravu na Yucatán Juan de Grijalva. Grijalva zajal aj Francisca, ktorý
10

Príznačným symbolom vtedajšieho nedorozumenia je samotný názov polostrova Yucatán.
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ovládal jazyk nahuatl, a neskôr spolu s Melchorom slúžil ako tlmočník Hernánovi
Cortésovi v začiatkoch jeho výpravy.
Uvedené príklady teda svedčia o tom, že prvými tlmočníkmi na latinskoamerickom
území boli Indiáni, zajatí kvôli tomu, aby sa naučili španielsky. Španieli im však příliš
nedôverovali a podozrievali ich, že neprekladajú správne to, čo im hovoria. Nemožno sa
im čudovať, jednak títo prví tlmočníci často pochádzali priamo z podrobeného územia,
preto Španielov nepovažovali za svojich spojencov, práve naopak, vnímali ich ako
cudzincov a nepriateľov, ktorým nemali v záujme pomáhať presadzovať ich záujmy, a
jednak títo ľudia nemali žiadne vzdelanie, jednalo sa o jednoduchých domorodých
obyvateľov, ako vyplýva aj z opisu

jedného z prvých mayských tlmočníkov, vyššie

spomínaného Melchora, ktorý podáva Francisco López de Gómara vo svojej kronike
Historia de la conquista de México (Dejiny dobytia Mexika): „Byl to nicméně člověk
nevzdělaný a primitivní, vlastně rybář, a zdálo se, že nedokáže mluvit ani odpovídat.“12
Navyše, pri prvých stretnutiach väčšinou nepostačovala len základná znalosť jazyka,
keďže sa jednalo o komunikáciu medzi dvoma absolútne odlišnými kultúrami. Tlmočníci
teda dokázali preložiť len to, čomu v rámci svojho vlastného sociokultúrneho kontextu boli
schopní porozumieť.
Z historických prameňov sú známe aj prípady opačné, kedy sa prvými tlmočníkmi
stali Španieli, ktorí sa z určitých dôvodov, napríklad kvôli tomu, že padli do indiánskeho
zajatia, naučili domorodé jazyky, alebo sa v niektorých prípadoch dokonca v cudzom
prostredí asimilovali do takej miery, že prijali domorodý spôsob života a kultúru.
Títo prví tlmočníci, ktorí sa v tomto období zvykli nazývať lenguas, či uz to boli
Indiáni, alebo Španieli, reprezentujú prvú etapu, v ktorej sa Starý a Nový svet začínajú
zbližovať. Toto zbližovanie však ani zdaleka neprebiehalo v mieri, práve naopak. Násilie,
ktoré sprevádzalo prvé stretnutia, svedčí o nedostatku porozumenia a absencii komunikácie
medzi oboma svetmi. Potreba porozumenia a komunikácie s domorodcami však bola pre
Európanov mimoriadne silná, pretože preklad bol pre nich prostriedkom pre ovládnutie
nového územia. Lenguas totiž neboli len tlmočníkmi a prekladateľmi v modernom zmysle
slova, ale zároveň aj kultúrnymi mediátormi, ktorí dobyvateľom poskytovali informácie o
jednotlivých domorodých kultúrach, o ich zvykoch a spôsobe života, a tým im zároveň
12
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pomáhali vypracovať proti domorodým kmeňom účinné bojové stratégie, prípadne sa
úspešne brániť ich útokom. Okrem tlmočenia pôsobili aj ako sprievodcovia po neznámom
území, v prípade potreby pomáhali zabezpečiť stravu a iné základné potreby.
O prvých tlmočníkoch je celkovo k dispozícii veľmi málo informácií. Keďže
prvými tlmočníkmi boli v podstate otroci, tlmočenie bolo v očiach vtedajšej spoločnosti a
dobových kronikárov považované za podradnú činnosť, ktorá nemala žiadny vedecký, iba
čisto úžitkový význam.
Je treba tiež pripomenúť, že prekladateľská a tlmočnícka činnosť nebola novinkou,
ktorá by sa na územie Južnej Ameriky dostala spolu s európskymi dobyvateľmi. Územie
Južnej Ameriky nebolo jazykovo a kultúrne jednotné, práve naopak, obývalo ho množstvo
rôznych etník, preto bolo z lingvistického hľadiska mimoriadne rozmanité. A práve táto
jazyková rôznorodosť územia a zároveň potreba komunikácie medzi jednotlivými
etnikami, či už z dôvodu obchodovania, alebo napĺňania dobyvateľských ambícií,
spôsobila, že preklad ako nástroj sprostredkovania poznatkov, informácií a kultúrnych
hodnôt bol na tomto území rozvinutý už v predkolumbovskom období.

1.2 Dobytie ríše Aztékov
Dobývanie americkej pevniny zahájil v roku 1517 kubánsky guvernér Diego
Velázquez. Keď sa k nemu dostali informácie o bohatej ríši na americkej pevnine, hneď
začal pripravovať výpravu, ktorá mala za úlohu v prípade pravdivosti týchto informácií
ríšu dobyť. Vedením výpravy poveril Hernána Cortésa, neskôr však zmenil názor a pokúsil
sa Cortésa odvolať. Ten však neposlúchol a vyhlásil, že poslúcha iba španielskeho kráľa.
Velázquez preto o rok neskôr poslal na polostrov Yucatán ďalšiu výpravu, vedenú
Pánfilom de Narváez, aby ho zadržala. V roku 1519 Cortés dorazil s niekoľkými stovkami
mužov k mexickému pobrežiu a zahájil postup do vnútrozemia. Jeho cieľom sa stal
Tenochtitlán, centrum ríše Aztékov, ktorá v tej dobe zaberala skoro celé územie dnešného
Mexika.
Územie Aztéckej ríše nebolo v dobe príchodu Španielov jednotné, obývalo ho
viacero národov. Na vrchole pyramídy stáli Aztékovia, ktorí jednotlivé národy dobyli a
kolonizovali už pred Španielmi a tomto území presadzovali svoje náboženstvo a svoj
jazyk, nahuatl. Cortés pri dobývaní Aztéckej ríše dokázal veľmi dobre využiť rozbroje
medzi jednotlivými domorodými etikami. Indiáni na územiach, ktorými prechádzal na
14

začiatku výpravy, Aztékov vnímali ako svojich podrobiteľov, a preto sa v boji proti nim
ochotne pridali k Španielom.
V roku 1519 Cortés dorazil k Tenochtitlánu, kde ho aztécky panovník Moctezuma
II. privítal ako svojho hosťa a spolu s vojakmi ubytoval v jednom zo svojich palácov.
Moctezuma sa však aj napriek Cortésovmu naliehaniu odmietol podrobiť španielskemu
kráľovi a prijať kresťanstvo, preto ho Španieli zajali. Medzitým sa Cortés dozvedel o
Narváezovej trestnej výprave, preto musel opustiť Tenochtitlán. Narváeza sa mu podarilo
poraziť, navyše získal nadvládu nad jeho mužmi, ktorí sa pre neho stali ďalšou významnou
oporou v boji proti Aztékom.
V čase Cortésovej neprítomnosti v Tenochtitláne stál na čele španielskych vojakov
Pedro de Alvarado, ktorý proti sebe obrátil hnev miestnych obyvateľov po tom, čo
zmasakroval skupinu Aztékov počas náboženskej slávnosti. Cortésovi sa už nepodarilo
zabrániť krvavému povstaniu, ktoré vstúpilo do dejín pod názvom „Noche Triste“, teda
Smutná noc. Počas neho zahynulo obrovské množstvo domorodých obyvateľov a Cortés
prišiel o polovicu svojej armády. Španieli sa stiahli na mexické pobrežie, kde začali
pripravovať armádu na konečné dobytie Tenochtitlánu. Tenochtitlán, a spolu s ním aj celá
Aztécka ríša, definitívne padol v auguste 1521.
Mnoho historikov sa zamýšľalo nad tým, ako je možné, že Cortés, ktorý mal
k dispozícii iba niekoľko stoviek vojakov, dokázal pomerne jednoducho dobyť rozsiahlu a
vyspelú ríšu Aztékov. Nepopierateľné sú jeho strategické schopnosti, vďaka ktorým
dokázal získať indiánských spojencov. Španieli boli silnejší tiež v bojoch, keďže mali
k dispozícii kone, kovové meče, prípadne karabíny, proti ktorým sa Indiáni so svojimi
lukmi, šípmi a oštepmi bránili len veľmi ťažko. Na druhej strane, museli čeliť veľkým
problémom, ktorými boli okrem ich menšieho počtu napríklad odlišné klimatické
podmienky, vyčerpanosť a choroby, neznáme územie a podobne. Zdá sa teda, že príčiny
víťazstva Španielov nespočívali len v ich materiálnej vybavenosti.
Obrovskú, ak nie hlavnú rolu zohral práve rozdiel medzi oboma kultúrami.
Odlišovali sa v spôsobe myslenia aj vyjadrovania, používali rozdielne symboly a znaky,
mali odlišné pojatie času. Ich odlišná mentalita sa odrážala okrem iného napríklad
v spôsobe vedenia vojny. Aztékovia sa totiž nesnažili svojich protivníkov priamo zabiť, ale
väčšinou sa ich snažili zajať, aby ich neskôr rituálne obetovali bohovi vojny
Huitzilopochtlimu. To Cortés dokázal v bojoch veľmi dobre využiť vo svoj prospech.
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Aztécka spoločnosť bola vo všeobecnosti silne deterministická a ritualizovaná.
V ich ponímaní malo obrovskú moc slovo – slovo bolo tým, čo pomenováva, tvorí,
zúrodňuje... Aztékovia venovali veľkú pozornosť rituálnym slovným prejavom, najmä tzv.
huehuetlatolli, čo boli prejavy na rôzne témy, recitované spamäti pri rôznych
spoločenských príležitostiach, ktoré v spoločnosti, ktorá postrádala písmo, predstavovali
spôsob, ako zachovávať spoločné hodnoty, zákony a normy.
Rovnako veľký význam Aztékovia prikladali interpretácii rôznych proroctiev,
akoby sa v ich pomímaní udalosť ani nemohla stať, pokiaľ by nebola predpovedaná –
akoby sa to, čo predtým nebolo slovom, nemohlo stať skutočnosťou. Podľa nich človek
svojím životom uskutočňuje už existujúci rád, budúcnosť sa mu zjavuje, úlohou pre neho
ostáva správne ju poznať, interpretovať. Na rozdiel od Španielov, pre ktorých komunikácia
znamenala interakciu medzi človekom a človekom, Aztékovia kládli dôraz na komunikáciu
človeka so svetom. Každá udalosť bola prostredníctvom znamení a proroctiev
interpretovaná v rámci prírodných, spoločenských a nadprirodzených vzťahov.13
Dôvod porážky Aztékov môže spočívať práve v ich neschopnosti medziľudskej
komunikácie, ktorá spôsobila, že Španielov vnímali ako bohov. Jednanie aztéckého
panovníka Moctezumu bolo miestami nepochopiteľne neisté. Dôvodom mohlo byť, že
považoval Cortésa za zbožteného kráľa Quetzalcóatla, svetlovlasého bieleho fúzatého
muža, ktorý sa mal podľa legendy vrátiť z východu, aby sa znova ujal svojho kráľovstva,
ktoré mu bolo odobraté. Táto predstava, ktorá Aztékov úplne ochromila, a ktorú Španieli
neváhali podporovať, pritom pochádzala, rovnako ako tomu bolo v Kolumbovom prípade,
z neschopnosti vnímať totožnosť druhých, uznať ich ako rovnocenných a zároveň
odlišných.
Todorov14 poukazuje na zaujímavé prepojenie medzi symbolickým správaním,
ktoré súvisí aj so spôsobom vnímania druhého, a neexistenciou písma. Existencia písma
podľa neho poukazuje na stupeň vývoja myšlienkových štruktúr. Tri vyspelé indiánske
civilizácie, s ktorými Španieli prišli do kontaktu, sa nachádzali na odlišnom stupni vývoja
písma. Inkovia používali povrázkové písmo quipu, Aztékovia zaznamenávali pomocou
piktografického písma a štylizovaných kresieb a u Mayov bolo možné pozorovať základy
hláskového písma. Zatiaľ čo Inkovia a spočiatku aj Aztékovia verili v božskú podstatu
Španielov, Mayovia ich od začiatku považovali za ľudí.
13
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Neexistencia písma u väčšiny domorodých kultúr pritom Španielom poslúžila ako
dôkaz o podradenosti Indiánov, a tým pádom aj jeden z dôvodov, ktorými ospravedlňovali
conquistu. V európskej tradícii bolo totiž písmo odnepamäti vnímané nielen ako
komunikačný prostriedok, ale aj ako známka kultúrnej vyspelosti, teda toho, že určitá
kultúra sa dokázala od ústnej komunikácie pozdvihnúť na vyšší stupeň, ku komunikácii
písomnej.

1.2.1 Cortésovi tlmočníci: Jerónimo de Aguilar a Malinche
Cortésova taktika spočívala v zbere informácií, v snahe o pochopenie nepriateľa,
jeho jazyka a politických pomerov. Preto bolo jedným z jeho prvých krokov to, že si
zaobstaral tlmočníka. Jazyk Cortésovi slúžil ako nástroj na manipuláciu druhým,
uvedomoval si jeho praktickú užitočnosť a politický význam. O nedoceniteľnom prínose
tlmočníkov svedčia názory, že tým, čo Cortésovi skutočne zaistilo dobytie Mexika, neboli
vojská Tlaxcaltékov a iných domorodých spojencov, ale práve tlmočníci.
Cortés využíval služby troch tlmočníkov. Prvým bol Gerónimo de Aguilar, ktorý
tlmočil zo španielskeho do mayského jazyka. Z mayského jazyka do jazyka nahuatl potom
zdelenie prekladala Malinche. A nakoniec, mexický chlapec Orteguita kontroloval, či
pretlmočené zdelenie zodpovedá tomu, čo zamýšľal povedať Cortés.
Jerónimo de Aguilar bol španielsky klerik, ktorý v roku 1511 prežil stroskotanie
výpravy, ktorú viedol Juan de Valdivia. Dostal sa na polostrov Yucatán, kde padol do
mayského zajatia, v ktorom strávil osem rokov. Keď sa ďalší dobyvatelia pod vedením
Hernána Cortésa ocitli na ostrove Cozumel, dostali sa k nim informácie o španielskych
stroskotancoch, ktorí žijú medzi domorodcami. Jedným zo stroskotancov bol Aguilar,
ktorého Bernal Díaz del Castillo opisuje takto: „Považovali ho za Indiána, neboť kromě
toho, že byl přirozeně tmavý, měl ještě nakrátko ostříhané vlasy jako indiánští otroci. Přes
rameno nesl veslo, na jedné noze měl starý sandál a druhý se mu houpal u pasu, na sobě
měl ubohý vetchý přehoz a ještě ubožejší zástěrku k zakrytí své nahoty.“15 Španieli ho teda
v roku 1519 zo zajatia vyslobodili, a od tej doby slúžil Cortésovi ako tlmočník počas jeho
dobývania aztéckej ríše.
Jerónimo de Aguilar však ovládal len jazyk Mayov a Cortés potreboval
komunikovať s Aztékmi. Spoločne s Aguilarom mu preto tlmočila Malinche, ktorá
ovládala dva jazyky – nahuatl a maya. Ona teda prekladala medzi náhuatl a maya a on
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medzi maya a španielčinou a opačne. Neskôr sa Malinche naučila po španielsky a Cortésa
sprevádzala sama.
Táto najznámejšia Cortésova tlmočníčka vstúpila do dejín pod viacerými menami –
Malinalli, Malintzin, Malinche. Malinalli Ténepal bolo pravdepodobne jej pravé meno.
Malin-tzin znamenalo pani Malinalli a oslovením Malin-che sa Aztékovia pôvodne
obracali na Cortésa, v ich jazyku to totiž znamenalo Malinallin pán. Španieli ju neskôr
pokrstili ako doñu Marinu.
Presný dátum a miesto jej narodenia nie sú známe, autori spomínajú rok 1502 a
lokality v blízkosti dnešného prístavu Coatzacoalcos. Mala urodzený aztécky pôvod, jej
materinským jazykom bol buď nahuatl alebo popoluca. V detstve ju jej matka predala do
otroctva Mayom do Potonchánu v Tabasku. Malinalli sa dokázala prispôsobiť situácii,
v ktorej sa ocitla, postupne si osvojila nové zvyky, kultúru a mayský jazyk.
V roku 1519 bola v skupine dvadsiatich žien, ktoré spolu s inými darmi venovali
domorodí obyvatelia na znak svojej porážky Cortésovi. Po tom, čo si všimol, že ovláda
nahuatl, začala pre neho tlmočiť. Postupne sa stala jeho ušami i jazykom. Zúčastňovala sa
na všetkých dôležitých stretnutiach, stala sa jeho spojenkyňou, radkyňou a neskôr aj
milenkou. Cortésovi porodila syna Martina Cortésa, ktorý býva symbolicky považovaný za
jedného z prvých členov novovytvorenej juhoamerickej spoločnosti.
Malinche zohrala rolu prostredníka, mostu medzi dvoma navzájom absolútne
odlišnými kultúrami, medzi dvoma brehmi moci – Moctezumom a Cortésom. Tým, že
prijala cudzí myšlienkový svet, dokázala lepšie pochopiť svoju vlastnú kultúru.
Nazeranie na postavu Malinche a jej účinkovanie v procese dobývania Južnej
Ameriky bolo v priebehu dejín rôzne. Najmä v období po získaní nezávislosti bola
označovaná za zradkyňu, ktorá sa podriadila európskej kultúre a moci, zapredala svoj
národ a opustila domáce hodnoty. V slovníku Španielskej kráľovskej akadémie sa ako
jeden z významov hesla Malinche uvádza „osoba, hnutie alebo inštitúcia, ktorá sa dopúšťa
zrady“16 a malinchismo, teda malinchizmus, je definovaný ako „jednanie, pri ktorom
človek prejavuje náklonnosť k cudziemu a opovrhuje vlastným“.17 Od 20. storočia však
začína byť Malinche vnímaná ako symbol kultúrneho miešanectva a matka mexického
národa. Mexický básnik Octavio Paz hovorí o Cortésovi a Malinche ako o symbolických
postavách, ktorých spojenie tvorí podstatu mexickej (a juhoamerickej) identity: „To
16
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zvláštne zotrvanie Cortésa a Malinche v imaginácii a senzibilite súčasných Mexičanov
odhaľuje, že sú čosi viac než historické postavy: sú symbolmi skrytého konfliktu, ktorý sme
ešte nevyriešili. Keď Mexičan odmieta Malinche – mexickú Evu... – pretína svoje zväzky
s minulosťou, opätovne popiera svoj pôvod a osamotený vniká do historického života.“18
Podľa Magdy Kučerkovej19 môžeme skrz prístup k postave Malinche a jej úlohe
v procese dobývania Južnej Ameriky v rámci histórie a literatúry skúmať tiež celkovú rolu
prekladu v latinskoamerickom kultúrnom priestore.

1.3 Dobytie ríše Inkov
Dobytie Tahuantinsuya je ďalším dôkazom toho, že rola tlmočníka v rámci
historických udalostí môže byť natoľko významná, že dokáže ovplyvniť osud celej ríše.
Inkská ríša, Tahuantinsuyo alebo Ríša štyroch svetových strán, bola najväčším
indiánskym štátnym útvarom na území Ameriky. Mala obrovskú rozlohu, zaberala územie
dněsného Peru, Ekvádoru, Bolívie, Chile, Argentíny a juh Kolumbie a jej existencia je
datovaná v rokoch 1400/1450 – 1532. Hlavným mestom a centrom ríše bolo Cuzco.
Inkovia, rovnako ako Aztékovia, viedli expanzívnu politiku, podrobovali si nové územia,
na ktorých presadzovali svoj jazyk, teda kečuánčinu a kult slnka, ktorý vyznávali. Ich
metódy pri podrobovaní iných kmeňov sa pritom príliš nelíšili od tých, ktoré neskôr
používali Španieli. Na dobyté územia dosadzovali svojich vládcov, ktorí museli
rešpektovať autoritu inckého panovníka.
Celistvosť ríše ohrozovali časté vzbury podrobených etník. Tieto etniká Španielov
často považovali za svojich osloboditeľov. Okrem toho Španielom výrazne uľahčila
situáciu aj občianska vojna, ktorá na území ríše prebiehala v dobe ich príchodu. O incký
trón v nej bojovali Huascar a Atahualpa, synovia zosnulého inckého vládcu Huayna
Cápaca. Víťazne z nej napokon vyšiel Atahualpa.
Na základe informácií o veľkej a bohatej ríši ďaleko na juhu, ktoré sa k nim dostali,
Španieli pod vedením Francisca Pizarra a Diega de Almagro uskutočnili v rokoch 1524 1531 tri výpravy. Prvé dve skončili neúspechom, preto im Pedro de los Ríos, vtedajší
guvernér Panamy, ktorá bola základňou pre španielsku expanziu v západnej časti Južnej
Ameriky, ďalšiu výpravu nepovolil. Pizarro sa tak musel vydať do Španielska, aby si
18
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vyjednal povolenie od samotného kráľa. Kráľ súhlasil a v roku 1531 mohol Pizarro zahájiť
tretiu expedíciu.
Pizarro mal počas svojich výprav k dispozícii troch tlmočníkov: Felipilla,
Martinilla a Francisquilla. O Francisquillovi nemáme dostupné takmer žiadne bližšie
informácie. Felipillo pochádzal z ostrova Puná z rodiny remeselníkov alebo rybárov.
Kečuánčina nebola jeho materinským jazykom, naučil sa ju v Tumbeze od domorodých
Indiánov, pre ktorých však tiež bola až druhým jazykom. Po španielsky sa naučil tak, že
počúval španielskych vojakov. Z toho možno vyvodiť, že jeho znalosť oboch jazykov bola
prinajmešom nedokonalá. Podľa kronikára Antonia de Herrera ho Pizzaro v období medzi
júnom 1529 až januárom 1530 vzal so sebou do Španielska. Martinillo mal na rozdiel od
Felipilla urodzený pôvod a vyrastal v prostredí, v ktorom sa hovorilo kečuánsky. Bol
nielen Pizarrovým tlmočníkom, ale aj radcom. Pizarro sa mu neskôr odvďačil za jeho
služby tým, že ho menoval encomenderom20 v oblasti Huaura v Peru.
V roku 1532, po šiestich mesiacoch od začatia tretej výpravy, Španieli dorazili do
Cajamarky, kde sa v tej dobe nachádzala aj početná armáda nového inckého vládcu
Atahualpu. Tu sa odohrali dve stretnutia, ktoré rozhodujúcim spôsobom predznamenali
nasledujúce udalosti a podľa historických svedectiev boli tými, kto pri týchto stretnutiach
zohrali kľúčovú úlohu, práve tlmočníci.
Pizarro najprv za Atahualpom vyslal svojho veliteľa Hernanda de Soto spolu so
svojím bratom Hernandom Pizarrom. Dobové kroniky sa nezhodujú v tom, kto bol
tlmočníkom medzi Španielmi a Inkami. Francisco de Jérez, Pedro Pizarro a Miguel de
Estete hovoria o Martinillovi, Antonio de Herrera, Francicso López de Gómara a Inka
Garcilaso de la Vega tvrdia, že to bol Felipillo. Ich verzie sa odlišujú aj v opise tohto
stretnutia. Garcilaso de la Vega hovorí o Felipillovej nekompetentnosti, nad ktorou sa
pozastavovali Španieli aj samotný Atahualpa, podľa Herreru, naopak, Atahualpa
prostredníctvom Felipillovho prekladu dokonale porozumel tomu, čo mu Hernando de
Soto hovoril.
Na ďalší deň, 16. novembra 1532, sa konalo oficiálne stretnutie oboch delegácií, na
ktorom sa zúčastnil Francisco Pizarro spolu s dominikánskym mníchom Vincentem de
20

Encomiendy sa v prvej fáze osídľovania Južnej Ameriky stali základom španielskeho

koloniálneho systému. Správcovi encomiendy, tzv. encomenderovi, bola pridelená pôda spolu s Indiánmi,
ktorí na nej žili. Títo Indiáni mu mali slúžiť ako pracovná sila, zatiaľ čo on mal na starosti ich ochranu a
christianizáciu. Pokiaľ encomenderovi nepostačovali ako pracovná sila Indiáni, ktorí sídlili na jeho území,
boli mu v systéme tzv. repartimienta pridelení ďalší domorodci. Porov. Opatrný, Kuba. Praha, 2002, str. 15.
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Valverde. Na mene tlmočníka sa dobové svedectvá opäť nezhodujú, ale podľa všetkého
ním bol Felipillo. Valverde pred všetkými prečítal Requerimiento21, v ktorom sa hovorilo,
že Atahualpa a jeho poddaní by mali odmietnuť svoje dovtedajšie náboženstvo, plné
falošných povier, ktoré je diabolským výtvorom, a miesto neho sa podriadiť pápežovi a
prijať svätú kresťanskú vieru a Ježiša Krista – tak ako o tom hovorí Biblia.
Atahualpa chcel následne vidieť Bibliu, aby si overil, či potvrdzuje Valverdeho
slová. Po tom, čo ju otvoril a zistil, že z nej „nevychádza žiadny hlas“, zahodil ju. Španieli
toto gesto interpretovali ako odmietnutie poslušnosti a následne na Inkov zaútočili.
Atahualpa bol zajatý a odsúdený na smrť a Tahuantinsuyo, velkolepá ríša Inkov, bola
zničená.
Kronikári sa zhodujú na tom, že na nepochopení, ku ktorému došlo medzi
Valverdem a Atahualpom, má výrazný podiel to, že Felipillo nedokázal správne pretlmočiť
vyjadrenia oboch z nich. Niektorí tvrdia, že tak jednal zámerne, buď kvôli tomu, že patril
ku kmeňu, ktorý bol voči Inkom nepriateľský, alebo kvôli tomu, že bol zamilovaný do
jednej z Atahualpových konkubín. Výraz „Felipillo“ má dodnes v peruánskej španielčine
negatívne konotácie, označuje sa tak zradca, osoba, ktorá kvôli dosiahnutiu osobného
prospechu neváha jednať proti záujmom svojich nadriadených.
Odlišne interpretuje Felipillovo jednanie Inka Garcilaso de la Vega, podľa ktorého
Felipillovo

pochybenie

nepramenilo

zo

zlého

úmyslu,

ale

z jeho

tlmočníckej

nekompetentnosti. Felipillo mal neurodzený pôvod a nedostatočné vzdelanie, španielsky
sa naučil od vojakov, ktorí sa nevyjadrovali zrovna vyberaným spôsobom, takže od nich
pochytil mnoho hanlivých výrazov. Navyše, v kečuánčine neexistovali a dodnes neexistujú
výrazy, ktoré by boli ekvivalentné kresťanským náboženským pojmom, ako napríklad
trojjediný, Duch Svätý, viera, milosť a podobne, ktoré použil Valverde vo svojej reči.
Jednoduchý domorodý Indián Felipillo teda nielen že tieto výrazy nedokázal adekvátne
pretlmočiť, ale im s veľkou pravdepodobnosťou ani sám nerozumel, keďže zodpovedali
myšlienkam a představám, ktoré boli diametrálne odlišné od jeho spôsobu zmýšľania a ani
samotný jeho jazyk na ne nebol pripravený.
21
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právnik Palacios Rubios. Vznikol na príkaz španielskeho kráľa Ferdinanda II. Aragónskeho a jeho účelom
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podľa zákona prečítaný pôvodným obyvateľom príslušného dobytého územia. Požadovalo sa od nich
bezpodmienečné podriadenie sa španielskemu kráľovi a katolíckej cirkvi. Tí, ktorí odmietli, sa okamžite stali
španielskymi otrokmi.
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Či už bol teda tlmočníkom Martinillo, alebo Felipillo, či už Felipillo prekrútil
Atahualpove a Valverdeho slová zámerne, kvôli dosiahnutiu osobného prospechu, alebo
bola na vine jeho tlmočnícka nekompetentnosť, to, čo z historických svedectiev
nepopierateľne vyplýva, je, že rola, ktorú tlmočník zohral v rámci tejto etapy inkských a
latinskoamerických dejín, bola priam zásadná.
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2 Obdobie kolonizácie
Po tom, čo bolo územie Nového sveta dobyté, začalo sa s jeho kolonizáciou. Na
americkom území boli založené španielske miestokráľovstvá.22 Kolonizácia spočívala
v stavbe osád, zakladaní miest, bol zavedený vyššie zmienený23 systém

encomiend.

Encomendermi boli väčšinou európski dobyvatelia, v niektorých prípadoch aj domorodá
aristokracia. Španieli indiánsku šlachtu uznali, pretože by bez nej, aspoň v prvých rokoch
dobývania nového kontinentu, neboli schopní tak rozsiahle územie spravovať. Indiánska
šlachta im teda pomáhala riadiť domorodé masy.
Dalo by sa povedať, že oba svety, indiánsky a španielsky, nežili spolu, skôr vedľa
seba. Na území Nového Španielska vznikli dve samostatné republiky – republika
Španielov a republika Indiánov, ktorú tvorilo asi tisíc dedín pod správou encomenderov
alebo cirkvi, rozptýlených po celom území Nového Španielska. Španielska a indiánska
populácia teda žili oddelene, a to nielen v prenesenom zmysle slova. Na obe republiky sa
tiež vzťahovali odlišné zákony.
Komunikačná situácia v rámci tohto inštitucionálneho systému, a teda aj rola, ktorú
v nej zohrávali tlmočníci, bola špecifická. Jediní, s kým encomenderi pravidelne udržiavali
určitý kontakt, boli ich domorodí sluhovia a španielski duchovní, preto je možné
predpokladať, že komunikácia sa v tomto prostredí pomerne zredukovala na témy, týkajúce
sa všedných a každodenných záležitostí – domácnosti, potravy, zvykov a podobne.
Encomenderi boli dobyvateľmi, vojakmi, ktorí sa nezaujímali o christianizáciu
alebo hispanizáciu domorodého obyvateľstva, ale len o zväčšenie svojho majetku, získanie
pracovnej sily do svojich encomiend, prípadne Indiánov, ktorí by im mohli slúžiť ako
tlmočníci pri obchodovaní alebo ďalších výbojoch. Cieľom dobyvateľov bolo domorodých
obyvateľov ovládnuť a ich bohatstvo využiť vo svoj prospech. Na to im nepotrebovali
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Španielske miestokráľovstvá existovali až do 19. storočia, kedy si latinskoamerické štáty

vybojovali svoju nezávislosť. Prvým miestokráľovstvom bolo Nové Španielsko s hlavným mestom Ciudad
de Mexiko, založené v roku 1519, ktoré sa rozkladalo na území Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku.
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porozumieť, nepotrebovali sa učiť ich jazyk – ale zato potrebovali tlmočníkov, ktorí im
v prípade potreby komunikáciu s domorodcami sprostredkovali.
Tlmočníkmi boli v tomto období Španieli aj domorodci. Postupom času začali
získavať vlastný majetok. Častá bola tiež manipulácia s informáciami a úplatky v podobe
rôznych výhod pre tlmočníkov, ktorí pomohli španielskym sudcom dosiahnuť vlastné
záujmy, prípadne sa nejakým spôsobom obohatiť. Karol I. preto v zákone z roku 1529
tlmočníkom zakázal prijímať šperky, oblečenie, ženy, alebo akýkoľvek iný typ
kompenzácie za ich služby, a to od Španielov aj od domorodých obyvateľov. Tlmočníci
boli v tomto zákone popísaní ako pomocníci guvernérov a spravodlivosti. Postupom času
bolo vydaných niekoľko ďalších zákonov a nariadení, ktoré sa týkali tlmočníkov. V zákone
z roku 1537 bol zriadený úrad tzv. „oidora“. Ten dozeral na správny priebeh súdnych
procesov, ktoré prebiehali medzi Španielmi a Indiánmi, zaručoval neutralitu sudcov a
pravdivosť a presnosť toho, čo hovorili tlmočníci, prípadne mal za úlohu daný prípad
zapisovať. Neskôr sa niektorí z týchto „oidorov“ stali poradcami v Rade pre Indie, ktorá
vzikla v roku 1524 ako najvyšší správny, legislatívny a súdny koloniálny orgán španielskej
ríše. Tlmočníckej činnosti sa dotýkali aj zákony z roku 1563. Z niektorých nariadení, ktoré
boli súčasťou týchto zákonov, môžeme usudzovať, že tlmočenie začína byť v tejto dobe
vnímané ako seriózna profesia. Tlmočníkom bol stanovený plat podľa počtu
pretlmočených dotazov, boli určené dni, počas ktorých pracovali a tiež ich pracovná doba,
stanovil sa tiež počet tlmočníkov, ktorí mali pôsobiť v danej audiencii24 a v neposlednom
rade, boli upresnené ich povinnosti, ktoré museli dodržiavať pri vykonávaní tejto profesie,
v opačnom prípade boli potrestaní pokutou. Šlo o akýsi etický kódex tlmočníka – tlmočníci
boli povinní tlmočiť jasne a pravdivo, bez toho, aby zamlčovali nejaké skutočnosti
z pôvodného zdelenia, prípadne k nemu niečo pridávali.25
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Audiencia bola súdna inštitúcia, ktorej hlavnou funkciou bolo dohliadať na právne pomery

v kolóniách. Audiencia mala v rámci koloniálnej hierarchie špecifické postavenie, udržiavala si pomerne
veľkú nezávislosť vo vzťahu k vicekráľovstvu, na čele ktorého stál miestokráľ ako priamy zástupca
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2.1 Príchod misionárov na územie Nového sveta
Ako bolo vyššie zmienené, dobyvatelia väčšinou nebrali ohľad na druhý hlavný
cieľ španielskej conquisty, ktorým bola christianizácia domorodého obyvateľstva.
Výnimkou medzi nimi bol Hernán Cortés, u ktorého bola politika s náboženstvom silne
previazaná. Vždy, keď počas svojich výprav narazil na skupinu domorodcov, nechal si
zavolať ich náčelníkov, ktorým sa predstavil ako zástupca španielskeho kráľa Karla I.,
v ktorého mene šíri kresťanskú vieru. Následne im v krátkosti vysvetlil kresťanskú
doktrínu a vyzval ich, aby opustili svoje staré modly a prijali kresťanské učenie a jediného
pravého Boha. Neskôr na dobytých územiach vydal nariadenia, podľa ktorých každý
Španiel, ktorý obdržal encomiendu a spolu s ňou aj domorodých obyvateľov, zodpovedá
jednak za obranu územia danej encomiendy, a jednak za christianizáciu Indiánov, ktorí
k nej príslušia. Každý Španiel sa zároveň musel zdržať na jednom mieste minimálne osem
rokov. Ak bol ženatý, musel nechať priviesť svoju manželku zo Španielska, ak nie, musel
sa oženiť do roka a pol. Tým chcel Cortés vylepšiť vztahy a kontakty medzi domorodcami
a Španielmi, ktorí do tej doby v honbe za majetkom neustále migrovali z miesta na miesto.
Cortés zároveň žiadal španielsku korunu o to, aby vyslala na dobyté územia Nového sveta
ďalších duchovných, ktorí by zaistili christianizáciu domorodého obyvateľstva, pretože
dobyvatelia okrem nedostatku záujmu trpeli aj nedostatkom kapacít.
Úloha christianizovať domorodé obyvateľstvo bola napokon zverená náboženským
rádom, ktoré na územie Nového sveta začali posielať misionárov. Za rozhodnutím povolať
k christianizácii domorodého obyvatelstva žobravé rády stojí reformná atmosféra doby a
obavy čelných predstaviteľov conquisty, že by mnohokrát rozmarný, až nemravný spôsob
života svetského kléru predstavoval pre Indiánov zlý príklad a ohrozil by ich konverziu na
kresťanstvo. Náboženské rády sa, naopak, hlásili k ideálu chudoby a žili komunitným
spôsobom života, preto sa zdali ako ideálni kandidáti na túto náročnú úlohu.26
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spoločnosti inšpirovaní humanistickými ideami, ktoré niekedy zachádzali až do rôznych utopistických
predstáv. Ich zámerom bolo vytvoriť na území Latinskej Ameriky obnovenú cirkev, tvorenú Indiánmi, ktorí
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v politickom vedení obce. Porov. Todorov, Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha, 1996, s. 228-229.
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V 16. storočí sa stalo prirodzeným centrom christianizácie domorodého
obyvateľstva územie Nového Španielska. Veľká časť ekonomiky miestokráľovstva sa
ocitla v rukách cirkvi, ktorá sa tak stala určujúcou ideologickou a politickou hybnou silou
procesu dobývania a kolonizácie regiónu.
K christianizácii Nového sveta boli povolané tri žobravé rády: ako prví na územie
Nového Španielska prišli v roku 1524 františkáni, nasledovali ich o dva roky neskôr
dominikáni a ako poslední prišli v roku 1533 augustiniáni. Koncom 16. storočia ich
nasledovali aj ďalšie rády, medzi inými napríklad jezuiti, ktorí prišli na územie Nového
sveta v roku 1572.27
Čo sa týka františkánského rádu, v roku 1521 mu pápež Lev X. udelil právomoc
christianizovať Indiánov28. Členovia tohto rádu boli v Novom svete prítomní takmer od
začiatku kolonizácie. V čase, keď Cortés vyrážal z Kuby na svoju najznámejšiu výpravu,
boli tam prítomní dvaja františkáni – Pedro Melgarejo de Urrea a Diego Altamirano. Od
roku 1523 pôsobili na území Nového Španielska traja františkáni – Juan de Tecto, Juan de
Aora a Pedro de Gante, ktorý neskôr spolupracoval so skupinou dvanástich
františkánskych mníchov pod vedením Martina de Valencia, takzvanými Los Doce, ktorí
na územie Nového sveta dorazili v roku 1524. Ich symbolický počet vypovedá o tom, akú
vážnosť pripisovali títo významní misionári svojmu apoštolskému poslaniu. Hneď po
svojom príchode sa títo dvanásti mnísi vydali peši do Tlaxcaly. Cestou stretávali
domorodcov, ktorí boli prekvapení a fascinovaní ich výzorom, keďže skromné mníške
habity boli v pomerne ostrom kontraste s okázalými brneniami dobyvateľov, na ktoré boli
domorodci dovtedy zvyknutí. Mnísi často od Indiánov počúvali slovo „motolinía“, ktoré
v jazyku nahuatl znamená chudobný. Keď sa o význame tohto slova dozvedel jeden
z mníchov, Toribio de Benavente, rozhodol sa prijať ho ako svoje meno.
Skupine misionárov sa od Španielov dostalo vrelého privítania. Kronikári opisujú,
že Cortés si kľakol na kolená a pred očami domorodých náčelníkov pobozkal ruku
Martinovi de Valencía. Jeho príklad potom nasledovali velitelia aj všetci vojaci.
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Misionársku činnost umožnili žobravým rádom dve pápežské buly. Prvou bola bula Alias felicias,

ktorú vydal pápež Lev X. v roku 1521 a udelil v nej františkánskému rádu právo usídliť sa na
novoobjavených územiach. Druhá bula, Exponi Nobis Nuper Fecisti, vydaná v roku 1522 pápežom
Adrianom VI., rozširovala dané práva na žobravé rády všeobecne. Žobravé rády získali právo spravovať
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Dvanásti františkáni sa usídlili v oblasti Mexického údolia, v okolí Tenochtitlánu a
ďalšich dôležitých centier porazenej Aztéckej ríše. Jednak kvôli tomu, že tam bola
najväčšia hustota obyvateľstva a jednak sa rozhodli inšpirovať Cortésom a usídľovať sa
priamo v centrách predkolumbovského náboženského života, aby jednoduchšie potlačili
starý kult tým, že ho nahradia novým. Postupom času sa ich vplyv rozšíril na územie
takmer celého Mexika. Tým, že františkáni prišli na toto územie ako prví, mali úplnú
voľnosť pohybu a neboli vo svojej expanzii nikým obmedzovaní.
Od príchodu týchto františkánov získala christianizačná činnosť v Novom svete
organizovanejší a metodickejší charakter. Položili základy vzdelávacieho systému, ktorý sa
neskôr v Novom Španielsku používal a takisto zaviedlli misionárske metódy, ktoré od nich
pri svojej misionárskej činnosti prevzali aj ostatné náboženské rády. Františkáni boli
charakteristickí svojím humanistickým cítením, prioritou pre nich bola služba komunite,
uznávali principy chudoby a pokory. To im umožnilo ľahšie sa prispôsobiť indiánskému
spôsobu života, asmimilovať sa v novom prostredí bez toho, aby sa vzdali svojho
náboženského ideálu alebo christianizačných zámerov.
Dominikáni prišli do Nového Španielska v roku 1526 tiež v symbolickom počte
dvanásť. Niektorí z nich pricestovali z ostrovov v Karibskom mori, kde pôsobili už od roku
1510.
Ako poslední prišli na územie Nového Španielska augustiniáni. V dobe ich
príchodu mali už františkáni a dominikáni medzi sebou rozdelené územie, preto bola
augustiniánska expanzia pomerne roztrieštená. Augustiniáni boli v porovnaní s ostatnými
rádmi menej benevolentní, na Indiánov mali vyššie nároky v oblasti vzdelávania a
náboženskej výuky.
Po príchode kresťanských rádov došlo k masovému ničeniu predkolumbovských
chrámov, pyramíd, kódexov. Františkánsky mních a neskorší biskup na polostrove Yucatán
Diego de Landa v roku 1562 spálil väčšinu mayských kníh, čím zničil významnú časť
mayského kultúrneho dedičstva. Zničené bolo takisto umenie, ktoré bolo považované za
diabolské. Boli zakázané ľudské obete a polygamia, kňazi boli vyhnaní. Mnohokrát boli
z posvátného miesta odstránené len staré modly, ktoré boli nahradené kresťanskými
symbolmi, pričom svätyňa ako taká zostala nedotknutá. Túto taktiku zastával už Cortés:
„Dal jsem odstranit z místa, kde stály, a shodit ze schodů jejich nejdůležitější modly, ve
které nejvíc věřili, dal jsem ty kaple po nich vyčistit, protože byly plné krve z jejich obětí, a
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umístil jsem tam obrazy Panny Marie a jiných světců.“29 Kresťanské chrámy a kláštory
boli stavané na miestach pôvodných kultov, dokonca boli ako stavebný materiál využívané
trosky zo zničených pohanských chrámov a pyramíd. Predstavovali tak nahradenie
pôvodnej kultúry, boli akousi baštou kresťanskej civilizácie a symbolom nadvlády
Španielov nad domorodým obyvateľstvom.
Najmä zo začiatku kolonizácie panovali medzi jednotlivými rádmi rôzne spory, či
už ohľadne územního rozdelenia jednotlivých pôsobísk, alebo metód, využívaných pre
christianizáciu – napríklad udeľovania sviatostí. Františkáni totiž za účelom urýchlenia
procesu konverzie zjednodušili prípravu na krst.30 Kvôli tomu sa dostali do sporu
s dominikánmi a augustiniánmi, podľa ktorých museli byť Indiáni pred krstom o
záležitostiach viery dostatočne poučení, preto potrebovali na prípravu dlhší čas. Postupom
času však všetky rády prijali jednotný postup pri svojej misionárskej činnosti, zjednotili
svoje metódy výuky katechizmu aj spôsob administrácie sviatostí.
Misionári považovali za hlavný cieľ svojej činnosti spásu indiánských duší.
Christianizáciu domorodého obyvateľstva vnímali ako súčasť odvekého boja medzi
dobrom a zlom, ktorého cieľom je s konečnou platnosťou poraziť zlo a doviesť všetkých
obyvateľov sveta k spáse. Presvedčenie o potrebe tejto spásy vychádza z povahy samotnej
kresťanskej viery. Celé kresťanské dejiny sú dejinami spásy, tá je v kresťanskom ponímaní
ich konečným zmyslom a cieľom. Kresťanstvo hovorí o spáse celého ľudstva, každej
ľudskej duše, nerobí rozdiely medzi etnikami ani medzi jednotlivcami. Je náboženstvom
univerzalistickým a rovnostárskym. V kresťanskom ponímaní medzi ľuďmi neexistujú
prirodzené rozdiely, ľudia sa delia len na kresťanov a nekresťanov. Kresťanom sa pritom
môže stať ktokoľvek, ktokoľvek môže získať správnu vieru.
Medzi rôznymi zložkami novošpanielskej spoločnosti často prebiehali spory, ktoré
sa týkali postoja k Indiánom. Pokiaľ španielska koruna spolu s cirkvou prikazovali
pokresťančovať domorodé obyvateľstvo, v podstate tým zakazovali otrokárstvo. V 16.
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rýchla a hromadná. Napríklad Pedro de Gante vraj za 6 rokov svojho pôsobenia v Novom Španielsku pokrstil
okolo 200-tisíc Indiánov. Dôvodom tejto praxe bol malý počet misionárov v pomere k domorodej populácii
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kultúrny šok a z neho prameniaci odpor Indiánov k novému náboženstvu. Preto sa Indiáni často dopúšťali
idolatrie, teda pokračovali v uctievaní svojich pohanských kultov.
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storočí sa totiž otrokom mohol stať len človek nekresťanského vyznania.31 To príliš
nevyhovovalo španielskym kolonistom, ktorých hlavným cieľom bol zisk lacnej pracovnej
sily. Preto rozširovali predstavu, že Indiáni sú agresívni pohania, ktorí postrádajú rozum a
racionalitu, sú menejcenní a nie sú schopní prijať kresťanskú vieru, a násilie voči nim je
teda nielen prípustné, ale dokonca spravodlivé.

Niektorí z nich ponímali boj proti

Indiánom ako križiacku výpravu proti pohanom. Proti kolonistom stáli náboženské rády,
ktoré Indiánov prezentovali ako mierumilovné obete. Treba podotknúť, že tento ich postoj
tiež nebol úplne nezištný, misionárom umožňoval stavať sa do role ich ochrancov, a tým si
udržiavať svoje pozície.
Spor medzi zástancami a odporcami tézy o rovnosti Indiánov a Európanov
vyvrcholil v roku 1550 konfrontáciou medzi vzdelancom Ginésom de Sepúlveda a
dominikánom Bartoloméom de las Casas, známym obhajcom indiánskych práv. Sepúlveda
hájil tézu o podradenosti Indiánov, pričom vychádzal z Aristotelovho učenia o delení ľudí
na rodených pánov a rodených otrokov. Prirodzeným stavom v spoločnosti podľa neho
nebola rovnosť, ale hierarchia. Hovoril o Indiánoch ako o barbaroch, ktorí žijú ako
zvieratá, chodia nahí, nepoznajú písmo, nepoužívajú peniaze.
Jeho odporca Bartolomé de las Casas pri svojej rovnostárskej téze vychádzal
z učenia Krista a jeho prikázania „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. Indiáni podľa
neho nesmohlli byť v žiadnom prípade zotročovaní. K tomuto názoru sa v podstate od
začiatku kolonizácie prikláňala aj španielska koruna. Indiáni boli totiž ako jej poddaní
platcami daní a rovnako aj významnou pracovnou silou. V roku 1512 boli na ochranu
domorodého obyvateľstva vydané tzv. „zákony z Burgosu“ a v roku 1542 tzv. „Nové
zákony“, ktoré Indiánom udeľovali rovnaký status ako mali ostatní poddaní španielských
monarchov. Tieto zákony však v praxi neboli príliš dodržiavané.
Oba tieto názorové prúdy mali jeden spoločný zdroj, a tým bol egocentrizmus.32
Ani jednej strane totiž nešlo o skutočné poznanie Indiánov, aj ich obrana bola založená len
na princípe asimilácie: „Jakkoli je nesporné, že falešné vědomí nadřazenosti vytváří
překážku na cestě k poznání, je stejně tak zřejmé, že falešné vědomí rovnosti vytváří
překážku ještě větší, neboť spočívá v tom, že člověk zkrátka a dobře ztotožní druhého s
31
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„ideální představou“ o svém vlastním já (nebo s tímto já).“33 Na jednej strane,
predpokladom christianizácie domorodých obyvateľov bolo prisúdiť im určitú ľudskú
dôstojnosť. To znamená, uznať, že sú hodní stať sa členmi kresťanskej obce. To nie je
úplne samozrejmé, nedialo sa tak napríklad v prípade černošských otrokov a tento prístup
nezastávali ani protestantskí kolonizátori. Na strane druhej, ľudská dôstojnosť Indiánov
bola uznávaná iba do určitej miery. Indiáni v skutočnosti nikdy neboli vnímaní ako
rovnocenní. Boli vnímaní ako rovní len v zmysle, že sú spôsobilí prijať náboženstvo
dobyvateľov. Las Casas a ostatní obrancovia Indiánov zároveň nevystupovali proti
španielskej expanzii ako takej, iba presadzovali jej nenásilnú formu.

2.2 Proces christianizácie
Misionári boli po príchode do Nového sveta konfrotovaní s úplne novou, dovtedy
neznámou realitou. Ocitli sa vo svete, ktorý bol odlišný po všetkých stránkach – z hľadiska
kultúrneho, sociálneho, náboženského aj jazykového. Klaus Zimmermann34 sa snaží
zachytiť epistemologické procesy, ku ktorým dochádzalo u misionárov a na základe
ktorých tento cudzí svet vnímali a utvárali si o ňom obraz. Snaží sa postihnúť ich spôsob
myslenia a opísať určité subjektívne konštrukcie, ktoré si pri konfrontácii s novou realitou
vo svojej mysli vytvárali, a ktoré následne determinovali aj ich jednanie.
Úplne prvým krokom bolo pre misionárov uznať, že, rovnako ako oni, aj
domorodci majú vlastné jazyky, teda že zvuky, ktoré vydávajú zo svojich úst, slúžia na
prenos nejakého komunikačného zdelenia. Keďže týmto jazykom nerozumeli, uvážili, že
sú rozdielne od ich vlastných. Zároveň sa však nejednalo o žiadne z dovtedy známých
jazykov. To bolo do určitej miery problematické, pretože v tej dobe bola všeobecne
uznávaná biblická teória o 72 svetových jazykoch.35 Možnosť, že by sa v prípade
indiánskych jazykov jednalo o jazyky rozdielne o tých, o ktorých sa hovorí v Biblii, sa
v cirkvi stala predmetom vášnivých teologických a lingvistických diskusií.
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práve 72.

30

Misionári si ďalej boli vedomí toho, že domorodí obyvatelia vyznávajú nejaké
vlastné náboženstvo, respektive veria v existenciu určitých nadprirodzených bytostí.
Primárnym cieľom misionárov bolo šírenie kresťanskej viery, christianizácia domorodých
obyvateľov. Na to, aby sa z Indiánov stali naozajstní, praví kresťania, však nestačilo len
povrchné pokrstenie, ktoré bolo dovtedy bežnou praktikou prvých duchovných, ktorí prišli
do Nového sveta. Indiáni museli pochopiť a prijať kresťanské dogmy, museli sa s nimi
vnútorne stotožniť.
Misionári im teda potrebovali sprostredkovať kresťanskú vieru a presvedčiť ich o
tom, že táto viera je jediná pravá, zatiaľ čo viera, ktorú uznávali doteraz, je falošná a
nepravdivá. Preto potrebovali s domorodcami komunikovať, dorozumieť sa s nimi. Chýbal
im však základný komunikačný prostriedok, teda spoločný dorozumievací jazyk.
Spočiatku

im

pri

komunikácii

pomáhali

indiánski

tlmočníci.

Misionári

však

s domorodcami nemohli, a ani nechceli komunikovať iba prostredníctvom tlmočníkov.
Tlmočnícke výkony Indiánov považovali za nedostatočné, až chybné, často dokonca
pochybovali, či dotyčný tlmočník vôbec ovláda španielsky jazyk. Ďalším dôvodom bolo,
že prítomnosť tlmočníka bola v mnohých situáciách, napríklad pri spovedi, neprijateľná, a
to z dôvodu zachovania súkromia. Zároveň podľa nich Indiáni kresťanskú náuku lepšie
prijímali a chápali vo svojom vlastnom jazyku. Tak ju totiž jednoduchšie vnímali ako niečo
vlastné, nie ako nejaký cudzí element, ktorý prichádza zvonka. Misionári sa stotožňovali
s učením svätého Pavla, ktorý tvrdil, že viera musí byť v prvom rade „porozumená“.
Pokiaľ sa Indiáni naučia modliť v španielčine, pre nich cudzom jazyku, budú len
mechanicky opakovať slová, bez toho, aby porozumeli obsahu modlitby, a nebudú teda
skutočnými kresťanmi. Tažko by totiž naozaj rozumeli abstraktným kresťanským pojmom
v jazyku, ktorý sa sotva naučili. Niektorí autori tiež uvádzajú, že misionári sa
prostredníctvom jazyka snažili domorodých obyvateľov zámerne izolovať od Španielov,
aby si nebrali príklad z ich hriešneho spôsobu života.36 Všetky tieto dôvody viedli
misionárov k rozhodnutiu, že sa budú sami venovať štúdiu domorodých jazykov.
Toto ich rozhodnutie zároveň svedčí o tom, že boli presvedčení o rovnocennosti
jazykov pre vyjadrenie určitého myslenia. Domorodé jazyky nepovažovali za barbarské,
ale za spôsobilé pre prevod kresťanských myšlienkových koncepcií.
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Ako už bolo vyššie zmienené, územie Nového sveta bolo z lingvistického hľadiska
veľmi rozmanité. Nebolo v silách misionárov, aby sa naučili všetky jazyky, ktorými
hovorili jednotlivé etniká, preto sa rozhodli pre christianizáciu využiť najrozšírenejšie
jazyky, ktoré nazvali lenguas generales. Na území Nového Španielska sa jednalo o jazyk
nahuatl. Tento jazyk bol hlavným jazykom na území Aztéckej ríše, preto ho ovládala aj
väčšina etník, ktoré boli Aztékmi podrobené. Ďalšími jazykmi, používanými pre
christianizáciu, boli kečuánčina na území miestokráľovstva Peru, jazyk čibča na území
Kolumbie a guarančina na území Paraguaya a Brazílie. Dôsledkom toho bolo, že sa
v období kolonizácie tieto jazyky rozšírili aj do oblastí, v ktorých sa v predkolumbovskom
období neobjavovali, ako tomu bolo napríklad v prípade nahuatlu a kečuánčiny. Tieto
jazyky neboli, paradoxne, do takej miery rozšírené ani v období najväčšieho rozmachu
Aztéckej alebo Inkskej ríše.
Štúdium jazykov a ich následné rozširovanie neprebiehalo dezorganizovane, práve
naopak. Jednotlivé kláštory si väčšinou samy určili, ktoré jazyky je potrebné študovať a
koľko misionárov sa bude venovať štúdiu ktorého jazyka.

2.3 Christianizácia verzus hispanizácia
Misionári sa teda usilovne venovali štúdiu domorodých jazykov, čo však bolo
v rozpore s predstavami španielskej monarchie, ktorej cieľom bola hispanizácia
domorodého obyvateľstva. Španielska koruna a aj svetská cirkev vyvíjali neustály nátlak
na hispanizáciu Indiánov. Rádová cirkev však trvala na tom, aby christianizácia prebiehala
v domorodých jazykoch. Keď sa v roku 1550 Karol I. pokúsil presadiť, aby misionári
vyučovali domorodé deti v španielčine, zdvihla sa proti tomu veľká vlna odporu. Predstavy
Španielska boli podľa misionárov občas do veľkej miery vzdialené realite Nového sveta.
Vicekráľ Nového Španielska Luis de Velasco poslal v roku 1558 španielskemu
kráľovi Filipovi II. dopis, v ktorom požadoval, aby bol nahuatl uznaný ako oficiálny jazyk
miestokráľovstva. Kráľ tejto požiadavke vyhovel v roku 1570. Po ani nie storočí svojho
pôsobenia tak misionári dosiahli, že oficiálnym jazykom Nového Španielska sa stal
klasický nahuatl, teda jeho varianta zo 16. storočia, používaná v Tenochtitláne, centre
Aztéckej ríše. Tento jazyk domorodej kultúry, ktorý bol uspôsobený pre latinskú abecedu
kultúry príchodzej, predstavuje dokonalú ukážku transkulturačného procesu. Bol
majstrovským dielom misionárov – prekladateľov a tlmočníkov, ktorí dokázali obe kultúry
vzájomne prispôsobiť a napokon spojiť do jednej.
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Je možné tvrdiť, že okamžitá a rýchla hispanizácia bola obetovaná v prospech
náboženskej akulturácie, teda christianizácie. Pôvodný zámer španielskej koruny, ktorým
bolo využitie vlastného jazyka ako prostriedku pre ovládnutie druhého, bol neúspešný.
Misionári, ako noví, „duchovní“ dobyvatelia pozmenili smer conquisty a presadili odlišnú
stratégiu, ktorá sa napokon ukázala ako úspešná. Nástrojmi christianizácie, a napokon aj
celej conquisty, sa stali domorodé jazyky. Španielčina zostala oficiálnym jazykom v rámci
komunikácie medzi Španielskom a jeho kolóniami, španielsky boli vydávané všetky
oficiálne dokumenty a zákony, ale na území kolónií bola vďaka činnosti misionárov až do
konca 16. storočia jazykom menšinovým.
V 17. a 18. storočí však nátlak na hispanizáciu zosilnel, a to najmä zo strany
zástupcov koloniálnej moci a cirkvi. Zástancovia hispanizácie argumentovali tým, že
pokiaľ si domorodí obyvatelia zachovávajú svoj jazyk, tak si spolu s ním zachovávajú aj
svoje staré modly a povery, čo im bráni prijať kresťanskú vieru a dobré mravy. Takisto
jazyk ako významný stmeľovací prvok v rámci určitej komunity podľa nich napomáhal
Indiánom udržiavať si sociokultúrny odpor voči európskym hodnotám, ktoré
reprezentovali koloniálne elity. Tieto názory boli vypočuté 16. apríla 1770, kedy
španielsky kráľ Karol III., známy svojou asimilačnou politikou, zameranou proti
pôvodným obyvateľom, vydal kráľovskú listinu, v ktorej zakázal používanie domorodých
jazykov. Toto nariadenie následne vyvolalo masívne vzbury domorodých obyvateľov.

2.4 Metódy misionárskej práce
Misionári sa spočiatku zameriavali na výchovu detí domorodej aristokracie.
Postavili kláštory a vedľa nich školy, kde sa deti učili španielsky jazyk a základy
kresťanskej náuky, napríklad desatoro kresťanských prikázaní, sedem smrteľných
hriechov, dogmy o existencii neba, pekla a očistca a podobne. Deti boli v kláštoroch
zavreté celé dni a noci, mali zakázané prichádzať do kontaktu so svojimi rodičmi, aby
zabudli na svoj predchádzajúci život a všetko, čo s ním súvisí. Jediným vzorom sa im mal
stať život mníchov. Učili sa naspamäť niektoré modlitby v latinčine a zároveň si osvojovali
základy písania a čítania. Po tom, čo sa tieto deti stali bilingválnymi, začali samy prekladať
a tlmočiť a pomáhali misionárom pri ich vlastnom štúdiu domorodých jazykov. Dobové
kroniky uvádzajú, že len za prvý rok pôsobenia skupiny dvanástich františkánov Los Doce
sa území Nového Španielska naučilo čítať a písať latinskou abecedou okolo 12-tisíc detí.
Tento údaj svedčí o tom, s akou horlivosťou misionári vykonávali svoju prácu.
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Indiáni, ktorí boli už pokrstení a v kláštorných školách sa naučili čítať a písať,
neskôr misionárom pri ich činnosti pomáhali. Dohliadali na to, či si aj ostatní domorodí
obyvatelia plnia svoje náboženské povinnosti, privádzali ich na výuku katechizmu alebo na
omšu, niekedy dokonca sami prednášali kresťanskú náuku alebo spravovali odľahlé
farnosti.
S výukou dospelých to na začiatku bolo o niečo náročnejšie ako v prípade detí. Na
to, aby sa s nimi misionári dohovorili, zo začiatku potrebovali tlmočníkov. Sami sa s nimi
dohovorili len prostredníctvom rôznych znamení a gest. Existenciu neba a pekla sa
napríklad snažili vysvetliť ukazovaním striedavo na oblohu a na zem. Niektorí autori tiež
uvádzajú historku, podľa ktorej jeden mních upálil na hranici psy a mačky, aby si Indiáni
urobili predstavu o tom, ako vyzerá peklo.37 Je viac než pravdepodobné, že podobné
pokusy o prenos zdelenia nemali príliš veľký úspech. Nehovoriac o tom, že pre misionárov
bolo mimoriadne komplikované vysvetliť domorodým obyvateľom kresťanskú náuku,
keďže išlo o ľudí, ktorí mali absolútne odlišné vnímanie sveta.
Jednoduché pre misionárov nebolo ani samotné štúdium domorodých jazykov.
Tieto jazyky sa v ničom nepodobali jazykom, s ktorými dovtedy prišli do kontaktu. Od
latinčiny aj španielčiny, čo boli dva základné jazyky, ktoré misionári ovládali, sa
domorodé jazyky líšili gramaticky, foneticky aj fonologicky. Ako bolo zmienené vyššie,
Indiáni mali zároveň vybudovanú silnú orálnu tradíciu a používali mimoriadne metaforický
jazyk, čo misionárom tiež pomerne komplikovalo situáciu. V neposledním rade, keďže išlo
o jazyky hovorené, existovalo v rámci nich množstvo rôznych dialektov a variant.
Misionári boli v súlade s európskou tradíciou presvedčení o nadradenosti
písomného vyjadrovania nad ústnym, preto sa rozhodli naučiť domorodcov čítať a písať a
začali vyučovať latinskú abecedu. Tak došlo k ďalšiemu kultúrnemu stretu, a to medzi
odlišnými spôsobmi zaznamenávania informácií, medzi dvoma odlišnými znakovými
sústavami – alfabetickým a piktografickým písmom.
Ako prvý sa pokúsil transkribovať jazyk nauhuatl do latinky františkán Pedro de
Gante. Ten bol zároveň prvým mníchom, ktorý sa tento jazyk naučil. Aztékovia
nepoužívali písmo, neexistovali písmená ani iné znaky, ktoré by symbolizovali vyslovené
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slová. Pedro de Gante preto jednotlivé slová zapisoval do latinky tak, ako ich počul. Diego
de Landa sa zas usiloval preložiť mayské znaky do písmen latinskej abecedy.
Misionári tiež vymýšľali rôzne spôsoby, ako svojim domorodým žiakom
zjednodušiť prechod od piktografického k alfabetickému systému, prípadne zo začiatku
umožniť výučbu aj tým, ktorí čítať písať nevedeli. Predkolumbovské kultúry boli silne
vizuálne založené, obraz pre nich bol hlavným a prirodzeným nositeľom informácií.
Misionári preto pri svojich kázňach často používali prenosné obrazy, ktoré zobrazovali
jednotlivé motívy z kresťanskej náuky. Františkánsky mních Jacobo Testera je autorom
známeho katechizmu, v ktorom sú kresťanské modlitby zapísané pomocou symbolov, aby
im mohli rozumieť aj tí, ktorí nevedeli čítať. Vyššie spomínaný Toribio de Benavente
Motolinía vyzval domorodcov, ktorí sa prichádzali spovedať, aby prostredníctvom
symbolov znázonili svoje hriechy. Luis de Villalpando, ktorý pôsobil na polostrove
Yucatán, sa zasa snažil naučiť mayský jazyk a komunikovať s domorodcami
prostredníctvom rôznych znamení, ktoré vytváral pomocou kameňov.
Okrem výtvarných prostriedkov misionári pri svojich kázňach využívali aj
prostriedky hudobné, napríklad rôzne tance či spev. Významným

prostriedkom

christianizácie domorodých obyvateľov boli tiež divadelné predstavenia, v ktorých často
účinkovali aj samotní Indiáni. Námetom týchto divadelných predstavení boli jednotlivé
motívy kresťanskej náuky.
Christianizácia a pastoračná prax si vyžadovala mnoho misionárov, ovládajúcich
domorodé jazyky. Preto sa na území Nového sveta začali zakladať prvé univerzity, ktorých
súčasťou boli aj katedry, zamerané na najviac používané domorodé jazyky. Prvé univerzity
na americkom kontinente boli založené v prvej polovici 16. storočia. V roku 1538 to bola
univerzita v Santo Domingu, nasledovali v roku 1551 univerzity v Lime a v Mexiku,
v roku 1580 bola založená univerzita v Kolumbii a v roku 1586 univerzita v Ekvádore.
V priebehu 16. storočia vznikali najmä v kláštoroch a školách knižnice, ktoré
väčšinou obsahovali knihy dovezené zo Španielska, neskôr však aj knihy, ktoré vznikli na
už území Nového sveta. Prirodzene, najviac zastúpené boli v týchto knižniciach
náboženské diela, ale našli sa medzi nimi aj diela niektorých španielskych svetských
autorov.
Misionári pri svojej činnosti neustále narážali na rôzne prekážky. Kolonisti spolu so
svetskou cirkvou okrem toho, že odmietali používanie domorodých jazykov, nesúhlasili
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ani s tým, aby boli domorodí obyvatelia vzdelávaní a aby ich misionári učili čítať a písať.
Nevideli v tom žiadne výhody, práve naopak, považovali to za nebezpečné. Podľa ich
názoru by tým, že by boli Indiáni vzdelaní, Španieli stratili prevahu v jednej oblasti. A ak
by ju stratili v jednej oblasti, mohli by ju stratiť aj v ďalších. Vzdelaných Indiánov by bolo
ťažšie ovládať, nakoniec by sa mohli vzbúriť alebo vrátiť ku kacírstvu. Bernardino de
Sahagún ich postoj opisuje takto: „Když se laikové a duchovní přesvědčili, že Indiáni dělají
pokroky a dokážou ještě více, začali se proti celé záležitosti stavět a uváděli mnohé
námitky, aby jim zabránili v dalším pokračování. (...) Říkali, že když tito lidé nemají
vstoupit do řádu, nač je potom vzdělávat v gramatice? Vystavují se tak nebezpečí, že se
z nich stanou kacíři, a rovněž se říkalo, že až si prohlédnou Písmo svaté, zjistí, že
praotcové měli najednou několik žen, přesně tak, jak to mívali ve zvyku oni.“38

2.5 Misionári ako lingvisti a prekladatelia
Misionári začali vytvárať vlastné texty, ktoré prispôsobovali sociokultúrnemu
kontextu, potrebám a mentalite svojich žiakov. Jednalo sa najmä o slovníky, lexikóny a
gramatiky a o náboženskú literatúru – katechizmy, teda akési základné učebnice
kresťanského náboženstva, modllitebné knižky, spovedné zrkadlá.
Tvorbu náboženskej literatúy v 16. storočí významne podporil príchod kníhtlače na
americké územie, najskôr do oblasti Mexika a neskôr do zvyšných regiónov. Do tej doby
totiž museli byť texty posielané na vytlačenie do Európy, čo bol mimoriadne náročný a
zdĺhavý proces.
Náboženská literatúra bola často vydávaná v dvojjazyčných, niekedy dokonca v
trojjazyčných verziách. Tie mali novopríchodzím misionárom pomôcť prekonať jazykovú
bariéru, prípadne predísť omylom, ku ktorým mohlo dôjsť kvôli ich nedostatočnej znalosti
domorodých jazykov. V roku 1584 bola v Peru vytlačená prvá kniha, Doctrina christiana y
catecismo para instrucción de los Indios (Kresťanská náuka a katechizmus pre výuku
Indiánov), ktorá bola písaná v troch jazykoch – španielsky, kečuánsky a ajmarsky. Jej
autorom bol Antonio Ricardo. Úplne prvou knihou, publikovanou na americkom
kontinente, bola Breve y más compediosa doctrina cristiana en lengua mexicana y
castellana (Základy kresťanskej náuky v mexickom a španielskom jazyku), ktorej autorom
bol Juan de Zumáraga. Vyšla v roku 1539 v dvojjazyčnej verzii – v nahuatli a v
španielčine. Čo sa týka formy dvojjazyčných katechizmov, vačšinou v nich bol text
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rozdelený do dvoch stĺpcov, každý stĺpec bol v jednom jazyku. Najväčšie množstvo
katechizmov však vzniklo ako jednojazyčných, s tým, že boli neskôr preložené do ďalších
jazykov. Samostatnou kapitolou boli vyššie spomínané piktografické katechizmy,
v ktorých boli dogmy kresťanskej náuky vyjadrené prostredníctvom obrázkov. V ich
prípade možno hovoriť o intersemiotickom preklade, čiže preklade medzi dvoma
rozdielnymi znakovými sústavami.
Mnohé z týchto textov a prekladov nesčíselnej hodnoty sa dodnes nezachovali,
pretože boli v priebehu dejín stratené, poškodené alebo zničené. Zapríčil to jednak
nezáujem o domorodé jazyky zo strany oficiálnych miest, ďalším dôvodom bolo, že
katechizmy kvôli svojej christianizačnej funkcii prechádzali mnohými rukami, pričom sa
na ne nedával špeciálny pozor. Zabavené alebo zničené boli aj texty, ktoré neprešli
kontrolou cenzúry, pretože obsahovali nejaké závažné prekladateľské pochybenia,
prípadne odchýlky od kanonizovaných textov. Na to, aké knihy sa v amerických kolóniách
publikovali, prípadne dovážali zo Španielska, totiž prísne dohliadali inkvizičné inštitúcie.
Zakázaná bola väčšina diel, ktoré nemali náboženský charakter, prípadne texty, ktoré sa
nejakým spôsobom odchyľovali od oficiálnej náboženskej vierouky alebo zásad
španielskej monarchie. Štúdium týchto textov je v dnešnej dobe sťažené aj tým, že mnoho
z nich sa nachádza rozptýlených v knižniciach po celom svete.
Misionárska tvorba bola navzájom úzko prepojená, katechizmy a modlitebné
knižky boli často súčasťou gramatík a lexikónov alebo obsahovali návod na to, ako sa
naučiť čítať, čím významne prispievali k alfabetizácii domorodého obyvateľstva. Všetky
misionárske diela boli vypracované za rovnakým účelom, ktorým bola christianizácia
domorodého obyvateľstva.
V gramatikách misionári opisovali a zaznamenávali zvláštnosti a odlišnosti v rámci
jednotlivých jazykov, aby svojim rádovým bratom zjednodušili ich štúdium. Klaus
Zimmermann39 o týchto gramatikách hovorí ako o produktoch epistemologickotranskulturačnej činnosti. Situáciu misionárov – jazykovedcov je z epistemologického
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hľadiska možné ponímať ako stretnutie s inými, dovtedy nepoznanými jazykmi a formami
v rámci týchto jazykov.
Zimmermann vychádza z konštruktivistickej teórie, podľa ktorej vytvárame naše
myšlienky, predstavy a úsudky na základe našej konfrontácie s realitou. Vnímame, a na
základe toho konštruujeme. Takto vytvorené konštrukty však nie sú úplne objektívne, teda
nezodpovedajú presne objektívnej realite, ale sú vždy antropocentrické, etnocentrické,
sociocentrické, generocentrické – to znamená, že si ich vytvárame ako ľudia, príslušníci
určitého etnika, určitého rodu, patriaci do určitej spoločnosti. Na vnímaní a následnom
utváraní si obrazu o určitej realite zároveň sa podieľajú politické, ekonomické,
ideologické, ale aj emocionálne a záujmové faktory. Nie všetky predstavy a konštrukty
v ľudskej mysli majú zároveň oporu v reálnom svete. Človek má predstavu o tom, čo je
dobré a zlé, pekné a škaredé, potrebné a nepotrebné a podobne. Práve tieto predstavy
najviac závisia od toho, k akej etnickej alebo sociálnej skupine jednotlivec prísluší.
Vždy, keď sa stretneme s niečím novým, musíme znovu vytvoriť, re-konštruovať
svoje predstavy, svoje vnímanie reality. To však predpokladá, aby sme to nové vnímali ako
nové, čo podľa Zimmermanna nerobíme automaticky. Často totiž nové pripodobňujeme
pre nás známemu, zasadzujeme ho do existujúcich, už vytvorených konštruktov.
Zimmermann uvádza ako príklad predstavu stromu. Tú si človek vytvára na základe
stromov, s ktorými prichádza do kontaktu vo svojom okolí. To znamená, že pokiaľ žije
v oblasti, kde rastie určitý typ stromu, napríklad borovice, strom bude v jeho mysli vyzerať
ako borovica. Úplne inak bude strom vyzerať v predstavách obyvatela džungle. Človek
však môže cestovať a stretávať sa ďalšími druhmi rastlín, ktoré na základe určitých
znakov, ktoré vníma ako identické, môže zaradiť pod svoju predstavu stromu, a tak túto
predstavu rozšíriť.40
Toto úsilie porozumieť niečomu cudziemu na základe niečoho vlastného,
respektíve vysvetliť cudzie v známých pojmoch a kategóriách, sa prejavovalo aj v prípade
jazykov. Niektorí misionári, najmä na začiatku kolonizácie, sa pri opise domorodých
jazykov nedokázali vymaniť zo svojej perspektívy, svojho osvojeného modelu a nové
jazykové javy, s ktorými prichádzali do kontaktu, zaraďovali pod konštrukty, ktoré mali vo
svojej mysli vytvorené už predtým. Pravdepodobne predpokladali, že všetky jazyky majú
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určité spoločné znaky, respektíve, že v domorodých jazykoch existujú rovnaké kategórie
ako v európskych jazykoch, napríklad slovesné triedy a podobne, jednoducho, že tieto
jazyky sa riadia rovnakými pravidlami ako jazyky, ktoré pre nich boli do tej doby známe.
Vačšinou teda vypracovávali svoje gramatiky podľa modelu latinských gramatík.
Významnou inšpiráciou pre nich bola tiež španielska gramatika, ktorú vydal v roku
1492 jazykovedec Antonio de Nebrija. Je treba podotknúť, že aj táto gramatika bola
vytvorená podľa vzoru Nebrijovej predchádzajúcej latinskej gramatiky. Primárne bola
určená pre moslimov, ktorí zostali v Španielsku, a iných cudzincov, ktorým mala pomôcť
pri štúdiu španielskeho jazyka. Nebrija teda vytvoril určitý model, ako premýšľať o jazyku,
ako ho usporiadať a vyjadriť jeho pravidlá, a tento model preniesol z latinčiny na
španielčinu. Následne ho misionári v Novom svete rozšírovali aj na domorodé indiánske
jazyky.
Prístup k domorodým jazykom na základe modelu latinčiny je však problematický
aj z toho hľadiska, že zatiaľ čo latinčina bola jazykom, ktorý má určitú ústálenú formu a
vypracovaný určitý systém pravidiel, domorodé jazyky, ktoré neboli písomné, ale iba
hovorené, boli mimoriadne rôznorodé. A pokiaľ mali byť vtesnané do určitej predom danej
ohraničenej schémy, museli byť homogenizované a normativizované, často prispôsobené
umelo vytvoreným pravidlám, a tým zákonite do určitej miery oklieštené a obmedzené.
Používanie latinských a španielskych gramatík pre popísanie a pochopenie dovtedy
úplne neznámych jazykov teda bolo misionárom na jednej strane veľmi nápomocné, a to
tým, že mali pri svojej práci možnosť pridŕžať sa predom vypracovaného modelu a
nemuseli začínať od nuly, ale na strane druhej im to možno do určitej miery sťažilo alebo
dokonca úplne znemožnilo správne a naozaj hlboké porozumenie týmto jazykom, ktoré je
predpokladom pre to, aby si ich následne mohli úspešne osvojiť.
Medzi misionármi sa však našli aj takí, ktorí boli schopní odpútať sa od
zaužívaných schém a vykročiť smerom k nepoznanému, naozaj do hĺbky skúmať a snažiť
sa pochopiť jazyk, ktorý dovtedy nikto v rámci ich myšlienkovej tradície nepoznal a
neskúmal, a na základe tohto skúmania si v mysli vytvárať nové konštrukty.
Gramatík a slovníkov, ktoré misionári vytvorili v rámci študovania domorodých
jazykov, bolo veľké množstvo, zameriavali sa v nich nielen na lenguas generales, ale aj na
iné jazyky, čím významne prispievali k ich rozvoju a zachovaniu. Nepopierateľným
faktom je, že misionárska činnosť prispela k rozvoju lingvistiky ako takej aj v iných
častiach

sveta.
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s prekladateľskou činnosťou. Miguel Ángel Vega41 hovorí, že lexikografická činnosť je
vlastne činnosťou prekladateľskou, pretože sa v rámci nej ustanovujú podobnosti a
ekvivalencie medzi pojmami dvoch jazykov. Zároveň sa skúmajú logické principy
jednotlivých jazykov, v snahe nájsť ich možné prekrytie, aby bolo možné previesť zdelenie
z jedného jazyka do druhého. Mnoho gramatík obsahovalo preložené úryvky, prípadne
odporúčania, ako správne prekladať. Ich lexikálny obsah odrážal súdobú komunikačnú
situáciu a vychádzal z aktuálnych komunikačných potrieb. Preto sa týkal najmä oblastí ako
každodenný život, práca, rodinné a spoločenské vzťahy, vzdelávanie, liturgia, geografia
daného územia a podobne.
Novými prekladateľmi a tlmočníkmi sa teda postupom času stávajú misionári.
Najčastejšie prekladaná bola tiež, samozrejme, náboženská literatúra – žalmy, úryvky
z Biblie, evanjeliá, breviáre, misály, hagiografie, teda životopisy svetcov, a rôzne iné texty,
ktoré im mohli podľa ich názoru poslúžiť ako ideologický nástroj kolonizácie. Okrem
náboženskej literatúry boli do domorodých jazykov preložené aj niektoré texty vedeckého
charakteru alebo významné európske diela. Vďaka tomu sa dostávajú na územie Nového
sveta aj európske formálne a textové štruktúry. Prekladateľská činnosť misionárov bola
čiastočne zmarená v roku 1565, kedy cirkev, okrem iného v snahe presadiť hispanizáciu
latinskoamerickej spoločnosti, zakázala prekladať do domorodých jazykov Bibliu. V roku
1576 potom inkvizícia tento zákaz rozšírila aj na ostatné náboženské texty.42
Misionári prekladali buď z osobného záujmu, alebo z poverenia od svojej rehole.
Veľmi často tiež sami prekladali svoje vlastné diela. Mnoho misionárov – prekladateľov
však zostalo anonymných. Rozšíriť zdelenie evanjelia do iných jazykov vnímali skôr ako
službu komunite a určitý druh apoštolského poslania než ako vlastnú sebaprezentáciu.
Mnohokrát tiež preklad nebol dielom jedného autora, ale jednalo sa o kolektívnu prácu, pri
ktorej často misionárom asistovali aj domorodí obyvatelia. Prekladateľská a tlmočnícka
činnosť misionárov a rovnako aj ich domorodých žiakov zásadnou mierou prispela
k vzájomnému porozumeniu oboch kultúr.
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O ich výnimočnom úsilí svedčí údaj, podľa ktorého v období medzi rokmi 1524 a
1572 len františkánski mnísi napísali domorodými jazykmi alebo do nich preložili okolo 80
diel.43
Za prvého prekladateľa medzi jazykom nahuatl a španielčinou býva považovaný
Alonso de Molina. Autori sa nezhodujú na presnom dátume jeho narodenia a úmrtia,
najčastejšie býva uvádzaný ako rok jeho narodenia rok 1513, prípadne 1514, zomrel v roku
1579 alebo 1585. Bol synom španielskej vdovy, ale vyrastal medzi indiánskymi deťmi,
takže oba jazyky dokonale ovládal. Je tiež príkladným predstaviteľom vzájomnej
interakcie oboch kultúr. V dospelosti sa stal mníchom a jedným z najvýznamnejších
autorov textov v domorodých jazykoch. Okrem iného bol autorom najznámejšieho a
najpoužívanejšieho katechizmu na území Nového Španielska, ktorý mal názov
Confesionario breve, en lengua castellana a mexicana (Krátke spovedné zrkadlo
v španielskom a mexickom jazyku). Tento katechizmus vyšiel v roku 1570, bol napísaný
v dvoch jazykoch, nahuatli a španielčine, takže bol určený tak pre Španielov, ako aj pre
Indiánov, a okrem náboženských rádov ho využívala aj svetská cirkev. Alonso de Molina
bol aj autorom gramatík a slovníkov, napríklad v roku 1571 bol vydaný jeho Vocabulario
en lengua castellana y mexicana (Slovník španielskeho a mexického jazyka).
V peruánskom prostredí bol významnou postavou renesančný spisovateľ a
prekladateľ Inka Garcilaso de la Vega, ktorý žil v rokoch 1539 až 1616. Ako syn
španielskeho dobyvateľa a inkskej princeznej bol bilingválny, dlhé roky žil v Španielsku.
Španielčinu aj kečuánčinu ovládal dokonale. Jeho prvým prekladom bolo dielo La
traducción del Indio de los Tres Diálogos del Amor de León Hebreo (Indiánov preklad
troch dialógov o láske Leóna Hebrea) z roku 1590, ktoré vyšlo v Madride. Vo svojich
dielach odkazoval na svoje korene, do španiečiny prekladal aj kečuánsku poéziu. Cítil sa
ako Indián a zároveň ako pravý kresťan, preto dokonale symbolizoval prepojenie Starého a
Nového sveta. Môže byť považovaný aj za kritika prekladu, keďže najmä vo svojich
Comentarios reales, teda Kráľovských komentároch, komentoval početné chybné
interpretácie kečuánčiny v prácach iných kronikárov. Písal tiež práce historické, známe je
jeho dielo Historia general del Perú (Všeobecné dejiny Peru).44
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Prekladateľská práca misionárov bola v určitom zmysle špecifická. Keďže neboli
len prekladateľmi, ale zároveň aj kultúrnymi mediátormi, museli mať neustále na pamäti
určité záväzky, a to jednak voči svojej vlastnej kultúre a jednak voči kultúre, na ktorú sa
obracali. Primárne išlo, samozrejme, o záväzky náboženské, keďže boli hlavnými
sprostredkovateľmi kresťanskej viery, ďalej to boli záväzky vedecké, keďže šírili určité
idey a poznanie, záväzky politické, keďže boli v službách kráľa, ktorého primárnym
záujmom bolo udržať si kontrolu nad obyvateľmi svojich kolónií, alebo záväzky estetické,
keďže sa snažili podporiť určité umelecké cítenie u domorodých obyvateľov. Často museli
čeliť dileme, či zostať verní originálnímu textu, alebo zabezpečiť, že cieľoví príjemcovia
prekladu, respektive aspoň jeho základným myšlienkam, porozumejú.
Misionári pri prekladaní tiež často narážali na limity jazykov, s ktorými pracovali,
na „hranice nevypovedateľného“, ako by povedal Walter Benjamin. Veľmi problematický
bol najmä preklad náboženských textov. Tieto texty obsahovali množstvo abstraktných
pojmov, ktoré sa samy o sebe ťažko prekladajú. Ešte ťažšie sa však prekladajú v prípade,
že v cieľovom jazyku pre ne neexistuje ekvivalentné vyjadrenie. Tieto pojmy sa totiž
viazali k predstavám, ktoré boli domorodej mentalite úplne cudzie. Preto ich nebolo možné
prirovnať alebo dať do súvislosti s niečím, čo by v cieľovej kultúre existovalo už predtým.
Indiáni nemali rovnakú predstavu o Bohu a božskej podstate ani o podstate človeka.
Nevedeli, čo v kresťanskom ponímaní znamená, že človek má dušu. V ich predstavách
nebol odlišný od zvieraťa. Netúžili sa dostať do neba, nebáli sa diabla, nevedeli, kto sú
anjeli, nevedeli, čo pre kresťanov znamená spáchať hriech.
Niektorí doboví autori sa snažili, niekedy až za každú cenu, nájsť analógie medzi
domorodými a európskymi zvykmi, symbolmi, rituálmi alebo legendami. Medzi týmito
dvoma svetmi však existovalo viac rozdielov ako podobností, preto tieto snahy mnohokrát
spôsobili ešte väčšie nedorozumenia.
Aztékovia napríklad poznali symbol kríža, ale v ich ponímaní tento symbol
nereprezentoval kresťanského Boha, ale boha dažďa. Takisto verili v existenciu zásvetia,
v ktorom podľa nich prebývali duše mŕtvych. Toto zásvetie, ktoré sa v jazyku nahuatl
nazývalo Mictlan, však nemalo žiadny morálny význam, pobyt v ňom nebol chápaný ako
trest alebo odmena za doterajší život. Posmrtný život človeka bol určený spôsobom smrti.
Podľa toho, ako človek zomrel, mohol sa odobrať na niekoľko miest. Do Mictlanu
odchádzala väčšina ľudí, okrem bojovníkov, ktorí zomreli v sláve, žien, ktoré zomreli pri
pôrode, ľudí, ktorí zomreli v styku s vodným živlom a malých detí. Čo sa týka hriechu, ten
42

bol pre nich len telesným prehreškom, nepoznali kresťanský koncept morálneho hriechu,
ktorý uvalili ako podmienku na celé svoje potomstvo prarodičia Adam a Eva tým, že
neposlúchli Boha. Prostredníctvom podobenstva o Adamovi a Eve sa zoznámili aj
s konceptom slobodnej vôle. Ten bol pre nich nový, keďže dovtedy verili, že ich posmrtný
osud je daný len spôsobom smrti a svojím rozhodnovaním a jednaním ho nemožno nijak
ovplyvniť. Misionári teda museli pôvodných obyvateľov naučiť moralizovať, voliť medzi
dobrom a zlom, medzi hriechom a spásou. Aztékovia tiež praktizovali istý rituál, podobný
krstu, ktorého účelom bolo zbaviť sa všetkého zlého, čo bolo človeku dané pred vznikom
sveta. To by bolo možné vnímať ako analógiu k oslobodeniu sa od dedičného hriechu.
Takéto paralely však, ako už bolo spomenuté, možu byť celkom nebezpečné, pretože môžu
spôsobiť chybné interpretácie.
Misionári sa museli snažiť preložiť dané pojmy obsahovo čo najpresnejšie a
vyvarovať sa možných nesprávnych interpretácií aj z praktických dôvodov. Pokiaľ
inkvizícia zhodnotila, že preklad sa nejakým spôsobom odchyľuje od pravej viery a
dogmatickej náuky, prípadne nerešpektuje cirkvou predpísané pravidlá, misonár –
prekladateľ mohol byť potrestaný. Problémom s inkvizíciou za preklad niektorých
náboženských pojmov sa nevyhol nepríklad ani vyššie zmienený františkánsky mních
Alonso de Molina, a to napriek svojej excelentnej znalosti jazyka nahuatl.
Čo sa týka prekladateľských stratégií, misionári mali väčšinou na výber dve
možnosti. Určitý problematický náboženský pojem mohli ponechať v španielčine, a tým
zaviesť do cieľového jazyka novú terminológiu, alebo v určitých prípadoch mohli použiť
pojmy, ktoré v domorodých jazykoch už existovali. Obe možnosti mali svoje výhody aj
nevýhody. Pokiaľ sa rozhodli použiť existujúcu terminológiu cieľového jazyka, pre
domorodých obyvateľov bolo jednoduchšie osvojiť si tieto pojmy, pretože ich vnímali ako
niečo vlastné, ako niečo, čo pochádza z ich vlastného jazyka. Zároveň ale v tomto prípade
existovalo veľké riziko, že v tomto pojme ostane sčasti obsiahnutý aj jeho pôvodný
význam, a tým pádom budú kresťanské koncepcie chybne interpretované a premiešané
s pohanskými ideami. Pokiaľ zvolili možnosť ponechať výraz v španielčine, na jednej
strane sa vyvarovali chybných interpretácií, ale zároveň spôsobilli, že nové náboženstvo
bolo vnímané ako niečo cudzie, niečo, čo prichádza zvonka.45
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Okrem týchto dvoch možností problematický výraz niekedy ponechali v latinčine.
Inokedy ho z dôvodu obáv z možnej chybnej interpretácie úplne vynechali, prípadne ho
dovysvetlili, opísali alebo vyjadrili pomocou metafory. Napríklad anjel bol opísaný ako
bytosť, ktorá žije v nebi a nemá telo, alebo aby bolo zrejmé, že Boh ako Stvoriteľ je jediný,
bolo v preklade doplnené, že stvoril nebo, zem, všetky viditeľné aj neviditeľné veci.
V niektorých textoch tiež možno vypozorovať, že v preklade do domorodého jazyka sa
vyskytuje pred rôznymi výrazmi prídavné meno „svätý/svätá“, a to aj tam, kde sa
v pôvodnom španielskom texte nenachádza. Na tomto príklade je dobre vidieť, že
misionári sa usilovali, aby domorodí obyvatelia vnímali ako posvätné všetko, čo sa týka
kresťanského náboženstva.46
Medzi pojmy, ktoré sa väčšinou neprekladali, môžeme zaradiť vlastné mená, ako
Mária alebo Ježiš Kristus, ďalej pojmy, pre ktoré v domorodých jazykoch neexistoval
žiadny ekvivalent, pretože bolli späté priamo s křesťanskou náukou, ako napríklad Duch
Svätý, kresťan, svätosť, spoveď, desiatok, pôst a podobne, a nakoniec pojmy, pre ktoré síce
určitý ekvivalent existoval, ale pri jeho použití hrozili chybné interpretácie. Napríklad
pojem „Boh“ sa zvyčajne ponechával v španielčine ako Dios, miesto toho, aby sa preložil
do domorodého jazyka, napríklad do nahuatlu ako teotl. Naopak, preložené z dôvodu
lepšej adaptácie boli väčšinou výrazy ako „kostol“ – iglesia, ako teopan – výraz, ktorý
v nahuatli slúžil pre označenie pohanského chrámu, alebo „peklo“ – infierno, ako Mictlan,
čo ale, ako bolo zmienené vyššie, nie je úplne ekvivalentný pojem, pretože Aztékovia
vnímali peklo v odlišnom zmysle ako kresťania. Niekedy misionári výrazy domorodých
jazykov určitým spôsobom modifikovali a prispôsobovali, čím vytvárali novotvary.
Misionári – prekladatelia sa snažili udržať pre ten-ktorý výraz rovnakú stratégiu
v rámci celého textu. V opačnom prípade by text pôsobil nekoherentne a jeho čitateľ by
mohol byť zmätený. Prekladateľské stratégie však neboli ustálené, do istej miery sa líšili
v rámci jednotlivých náboženských rádov aj medzi jednotlivými misionármi. Vo
všeobecnosti možno tvrdiť, že dominikáni preferovali prístup adaptačný, teda viac
používali termíny prevzaté z pôvodných jazykov, zatiaľ čo františkáni sa prikláňali skôr
k stratégii akomodačnej, teda ponechávaniu výrazov v španielčine.47
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Prekladateľské problémy sa však netýkali len abstraktných náboženských pojmov.
V rámci niektorých jazykov bolo v určitých prípadoch problematické preložiť bežné slová.
Zamora Ramirez48 uvádza príklad prekladu slova „syn“ do jazyka domorodých Timukuov,
ktorí obývali územie dnešnej Floridy. V ich reči sa totiž pre syna používalo niekoľko
rôznych výrazov, v závislosti od toho, či výraz používal muž, alebo žena, či sa jednalo o o
syna prvorodeného, prostredného alebo najmladšieho a podobne. Pre misionárov teda
v tomto prípade muselo byť pomerne problematické vybrať výraz, ktorým budú označovať
Syna Božieho.
Veľké prekladateľské problémy spôsobovalo aj to, že domorodí obyvatelia
nepoznali kultúrny kontext, do ktorého boli zasadené napríklad niektoré udalosti z Biblie.
Indiáni netušili, kto bol Pilát Pontský alebo kto boli Rimania. Nepochovávali svojich
mŕtvych. Nevedeli, čo je to nedeľa. Mali úplne odlišné pojatie času.49
Misionári teda okrem prekladu museli pre správne pochopenie dovysvetliť mnoho
udalostí a pojmov, prípadne posúdiť správnu mieru, do akej je lepšie daný kontext
adaptovať na cieľovú kultúru.
Na to, aby misionári mohli domorodých obyvateľov obrátiť na pravú vieru, teda
nestačilo len vedieť ich jazyk. Aby mohli zvoliť čo najlepšiu možnú stratégiu pre
christianizáciu, museli najprv spoznať ich charakter a spôsob života a myslenia. Ako sa
vyjadroval františkánsky mních Bernardino de Sahagún: „Je třeba poznat mravy adeptů
křesťanství, tak jako je třeba poznat nemocného, chceme-li ho uzdravit z nemoci.“50 Na to,
aby bola christianizácia úspešná, bolo treba vyhladiť pohanstvo. A na to, aby ho bolo
možné vyhladiť, bolo ho potrebné dobre poznať. Dominikánsky misionár Diego Durán
kritizoval svojich predchodcov za to, že tým, že zničili staré knihy pôvodných kultúr,
christianizáciu nezjednodušili, ale, naopak, sťažili: „Ti, kto zpočátku horlivě (avšak málo
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uvážlivě) spálili a zničili všechny obrázky, na nichž byly zachyceny jejich starobylé tradice,
se dopustili chyby. Vzali nám světlo, které by nás vedlo – takže Indiáni přímo před našima
očima uctívají pohanské modly a my nechápeme nic z toho, co se odehrává v jejich
tancích, na trzích, ve veřejných lázních, v jejich zpěvech (když oplakávají své staré bohy a
vládce), v jejich jídlech a hostinách.“51
Preto misionári začali písať tiež texty, týkajúce sa domorodých kultúr, zapisovali
indiánske príbehy, mýty a legendy. Venovali sa štúdiu všetkých aspektov života
domorodých obyvateľov. Študovali ich vzdelávací systém, zvyky, inštitúcie, spoločenské,
politické a ekonomické usporiadanie, a takisto náboženstvo. Ich prístup sa do istej miery
približoval modernému etnografickému a antropologickému výskumu – počúvali svojich
domorodých informátorov, zapisovali si poznámky, ktoré následne porovnávali a
diskutovali o nich, pričom im pomáhali ich žiaci, ktorí tieto poznámky dopĺňali
komentármi a otázkami. To, že sa misionári naučili domorodé jazyky, im umožnilo naozaj
spolupracovať s pôvodnými obyvateľmi, získať rozsiahle znalosti o ich kultúre, zoznámiť
sa s ich spôsobom života, a tým preklenúť priepasť, ktorá sa medzi nimi spočiatku
rozprestierala.
Dá sa povedať, že domorodci misionárom „tlmočili“ vlastnú kultúru, a misionári ju
následne „prekladali“ do tej svojej. Misionárom sčasti zjednodušilo prácu to, že pôvodný
vzdelávací systém Aztékov bol do veľkej miery založený na memorizovaní, a vďaka tomu
bolo po zavedení písma a latinskej abecedy mnoho príbehov a rozprávaní, ktoré tvorili
súčasť predkolumbovského kultúrneho dedičstva, zapísaných, a tým uchovaných. A tak
okrem toho, že tieto materiály slúžili novopríchodzím misionárom ako pomôcky pri štúdiu
domorodých jazykov, napomáhali aj zdovuobnoveniu domorodého orálneho diskurzu.
Jedným z príkladov je Popol Vuh, posvätný mayský text, ktorý najprv podľa ústnej
verzie spísal v mayskom jazyku domorodý konvertita, ktorý sa naučil písať, a neskôr ho
preložil do španielčiny dominikánsky mních Francisco Jiménez. Jiménezova verzia bola
neskôr kvôli početným nepresnostiam značne kritizovaná, to ale nemení nič na tom, že sa
aj vďaka tomuto prekladu text zachoval pre ďalšie generácie.
Okrem poetických diel boli vytvárané a ďalej prekladané aj texty odbornejšieho
charakteru. Relatívne častou tematikou bolo lekárstvo a liečiteľstvo.52 Boli vytvárané rôzne
51
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botanické atlasy a encyklopédie, ktoré obsahovali názvy jednotlivých rastlín v španielčine
a latinčine, obrázky týchto rastlín a pri každom obrázku krátky popis liečivých vlastností a
možných spôsobov využitia každej rastliny. Napríklad, Martín de la Cruz, bývalý študent
misionárov pôvodom z Xochimilca, v roku 1552 napísal v jazyku nahuatl dielo Libro de
las hierbas medicinales de los indios (Kniha o indiánskych liečivých rastlinách). Juan
Badiano, ďalší pokresťančený Xochimilčan, toto dielo neskôr preložil do latinčiny pod
názvom Libellus de medicinalibus indorum herbis.
Medzi významné „etnografické“ spisy môžeme zaradiť napríklad aj diela ako
Historia de los Indios de la Nueva España (Dejiny Indiánov v Novom Španielsku), ktorého
autorom bol Toribio Benavente de Motolinía, Historia natural y moral de las Indias
(Prírodné a duchovné dejiny Indií), ktoré napísal jezuita José de Acosta. Významnou
kronikou aztéckeho náboženstva a histórie je La historia de las Indias de Nueva España
(Dejiny Indií v Novom Španielsku) z roku 1581, ktorej autorom bol dominikán Diego
Durán. Za najvýznamnejšieho autora takýchto „etnografických diel“ a zároveň
prekladateľa je však považovaný františkán Bernardino de Sahagún.

2.5.1 Bernardino de Sahagún
Františkánsky mních Bernardino de Sahagún, vlastným menom Bernardino Ribeira,
prišiel do Nového Španielska v roku 1529. Od roku 1536 pôsobil ako profesor latinskej
gramatiky na františkánskej škole Colegio de Santa Cruz v Tlatelolcu, v ktorej sa
vzdelávali potomkovia mexickej aristokracie. Popri vyučovaní latinčiny sa Sahagún
s pomocou svojich žiakov učil jazyk nahuatl: „...učení je vzájemné: zároveň s tím, jak
mladé Mexičany zasvěcuje do záludností latinské gramatiky, využívá Sahagún tohoto
kontaktu ke zdokonalení svých znalostí náhuatlu, jazyka i kultury. Vypráví: „Jelikož už jsou
vzdělaní v latině, vysvětlují nám vlastnosti slov a způsoby, jak mluví, jakož i chybné věci,
které říkáme v našich kázáních a používáme při učení. V tomhle všem nás opravují a
z ničeho, co se má přeložit do jejich jazyka, nelze odstranit chyby, pokud to oni sami
neprohlédnou.““53 Sahagún pôsobil ako prostredník medzi európskou a domorodou
kultúrou. Kresťanskú kultúru predstavoval domorodým obyvateľom a aztécku kultúru
Španielom.
Sahagúnovým najvýznamnejším dielom je Historia general de las cosas de Nueva
España (Všeobecné dejiny Nového Španielska). Toto monumentálne dvanásťzväzkové

53

T. Todorov, Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha, 1996, s. 257.

47

ilustrované

dielo tvoril štyridsať rokov. Kvôli zachovaniu autenticity je dielo písané

v jazyku nahuatl. Sahagún čerpal informácie zo starých aztéckych obrázkových kódexov,
ktoré sa podarilo zachrániť pred zničením, a z rozhovorov s domorodcami. Miestni mudrci
obsah rozhovorov najprv previedli do obrázkov, v súlade s ich niekdajším spôsobom
zaznamenávania, a Saganúnovi žiaci ho následne spísali vo svojom jazyku.54 Sahagún
potom vypracoval vlastný španielsky preklad tohto textu. Výsledkom boli dva texty
s paralelným obsahom, napísané v súlade s dvoma myšlienkovými systémami dvoch
rozdielnych kultúr.55
Sahagún do španielskeho textu zasahuje prostredníctvom rôznych predhovorov,
upozornení a odbočiek. Tie sú však zreteľne oddelené od ostatného textu. Sahagún sa snaží
prerozprávať históriu Aztékov z ich perspektívy, necháva „prehovoriť hlas iných“.56
V celom texte badať Sagahúnovu snahu o objektivitu a neutralitu, snahu neinterpretovať a
nepresadzovať vlastné hľadisko. Sahagún napríklad pri opise aztéckych božstiev kolíše
medzi výrazmi „boh“ a „diabol“. Ani jeden z týchto výrazov nie je neutrálny, pokiaľ by
aztécke božstvá nazval „bohmi“, akoby ich legitimizoval, pokiaľ by ich nazval „diablami“,
je z toho badať, že ich zatracuje. Sahagún sa teda rozhodol oba výrazy v texte striedať.57
Čo sa týka jeho prekladateľskej stratégie, v časti písanej v nahuatli sa takmer vôbec
neobjavujú výpožičky zo španielčiny, a naopak, v španielskej časti sa vyskytuje množstvo
pôvodných mexických výrazov. Tým chcel Sahagún pravdepodobne lepšie sprostredkovať
aztécku realitu príjemcom svojho textu, ktorými boli najmä Španieli.
S vydaním tohto diela mal Sahagún veľké problémy. Jednak kvôli tomu, že dielo
bolo písané v nahuatli, čo sa nepáčilo španielskej korune ani cirkvi,58 a jednak kvôli tomu,
že v ňom opisoval Aztékov aj historické skutočnosti, súvisiace s dobytím ich ríše,
z odlišnej perspektívy – z perspektívy porazených. Zobrazoval „druhú stranu mince“.59
V tom sa jeho prístup zásadne líšil od prístupu väčšiny ostatných kronikárov, ktorí
zaznamenávali španielsku conquistu amerického územia.
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Podľa Todorova je toto dielo nedoceniteľnou encyklopédiou duchovného a
materiálneho života Aztékov.60 Sahagún sa v ňom pokúša zachytiť všetko. Pojednáva o
aztéckych bohoch, ľuďoch, ich kultúre a zvykoch, sviatkoch, spoločenskom zriadení,
stravovaní, o prírodných podmienkach aj o zániku ich ríše. Aj keď jeho primárnym cieľom
bola christianizácia, výraznou mierou prispel k poznaniu nahuaskej kultúry.
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3 Preklad ako transkulturačný proces
Preklad v období dobývania a kolonizácie Južnej Ameriky možno nazvať
procesom transkulturačným. Preklad v kontexte tejto diplomovej práce totiž nie je chápaný
len ako prevod textu z jedného jazyka do druhého, ale v oveľa širšom význame, ako
komunikačný akt, ktorý sprostredkováva prevod myšlienkových obsahov a hodnôt,
vyjadrených v určitom jazykovo-kultúrnom systéme, do druhého jazykovo-kultúrneho
systému. Ide o prevod určitého myšlienkového univerza a kultúrneho kontextu, o akúsi
interkultúrnu komunikáciu s druhým. Táto interkultúrna komunikácia prebieha na rôznych
úrovniach – medzi rozdielnymi kultúrami, jazykmi alebo aj medzi rozdielnymi znakovými
sústavami. Prekladanie či tlmočenie teda nespočíva len v prevedení jedného kódu do
druhého: „Žadný kód není samostatný, je součástí dějin, tradic, kultury. A právě všechny
tyto prvky musíme rovněž zohlednit a převést, protože jinak by komunikace neprobíhala
odpovídajícím způsobem.“61
Kubánsky antropológ Fernando Ortiz definoval transkulturáciu ako tranzitný proces
medzi dvoma kultúrami, ktorý nespočíva len v akulturácii, to znamená nadobúdaní odlišnej
kultúry, ale nutne zahŕňa aj dekulturáciu, čiže stratu alebo vytrhnutie predošlej kultúry, a
vedie k následnému utváraniu kultúry novej, teda k neokulturácii. Kultúra, ktorá je
výsledkom tohto procesu, je nová, originálna a nezávislá.62
Klaus Zimmermann63 hovorí o transkulturácii ako o kognitívnom procese
osvojovania, o začleňovaní myšlienkových koncepcií, vzájomne previazaných súborov
predstáv jednej kultúry alebo jazyka do myšlienkovej koncepcie inej kultúry alebo jazyka,
pri ktorom sa tieto predstavy a koncepcie modifikujú.
Zimmermann rozoznáva niekoľko foriem transkulturácie, či už podľa jej rozsahu
(úplná vs. čiastočná transkulturácia), alebo podľa jej príčiny. Transkulturácia môže mať
podobu osvojenia. Toto osvojenie môže byť dobrovoľné, kedy určitá kultúra sama
prevezme niektoré prvky, ktoré pre ňu boli dovtedy neznáme, ako tomu bolo napríklad
v prípade severoamerických Indiánov, ktorí začali jazdiť na koňoch. Opačným prípadom

61

Domínguez Mares, Doña Marina – první mexická tlumočnice. Praha, 2015, s. 32.

62

Porov. Kučerková, Slovo ako návrat k bytostnej podstate. (Jeden) pohľad na preklad v kultúrnych

dejinách Latinskej Ameriky. Bratislava, 2011, s. 159.
63

Porov. Zimmermann, Las gramáticas y vocabularios misioneros: entre la conquista y la

construcción transcultural de la lengua del otro, 2006.

50

je, keď je určitej kultúre vnútené vlastné ponímanie reality zo strany inej kultúry – to je
prípad misionárov, ktorí v cudzej kultúre presadzovali vlastné vnímanie sveta, vlastnú
vieru. Do tohto typu transkulturácie patrí aj asimilácia, teda úplné nahradenie vlastného
cudzím, napríklad zánik vlastného náboženstva alebo jazyka a následné prijatie iného.
Zimmermann však zároveň zdôtazňuje, že táto asimilácia nikdy nemôže byť stopercentná,
vždy sa do prijatej kultúry prenesú stopy pôvodnej, vlastnej kultúry.
Transkulturácia môže byť aj vzájomná. V tomto prípade sa navzájom ovplyvňujú
obe kultúry. V koloniálnom období v Južnej Amerike to znamenalo, že nielen domorodí
Indiáni si osvojovali, mnohokrát z donútenia, zvyky a spôsob života Španielov, ale tento
proces prebiehal aj opačne, teda aj Španieli boli ovplyvnení Indiánmi. To sa však väčšinou
týkalo len Španielov, žijúcich priamo na americkom kontinente, v samotnom Španielsku
transkulturácia neprebiehala vôbec alebo len v malej miere, pokiaľ teda hovoríme o
kultúrnych vplyvoch. Ekonomický dopad bol, samozrejme, obrovský, došlo k ohromnému
prílevu bohatstva, kapitálu, nových poľnohospodárskych plodín a podobne.
Zimmermann ďalej hovorí o kreolizácii. Tým myslí prijatie určitého prvku, ktorý je
výsledkom transkulturácie, za vlastný, pričom sa zabúda na jeho cudzí pôvod. Tieto prvky
následne môžu vstupovať do nových transkulturačných procesov.
V prípade Južnej Ameriky bol proces transkulturácie dlhodobý, trval viac než tri
storočia. Najprv prebiehal formou asimilácie, kedy boli pôvodní obyvatelia nútení prijať
európsky spôsob života a myslenia, postupom času sa však stával vzájomným. Európska aj
domorodá kultúra vzájomne prevádzali vlastné tradície, vlastné zmýšľanie do novej,
cudzej spoločnosti. Pri dvoch tak odlišných, v mnohých aspektoch až protikladných
kultúrach bol tento proces spočiatku plný rozporov a nesúladu. Postupne však oba svety
začali navzájom zdieľať svoje životné skúsenosti v mnohých aspektoch každodenneho
života. Španieli si od Indiánov osvojovali napríklad stravovacie návyky alebo rôzne
znalosti, najmä čo sa týka životného prostredia, liečivých rastlín a podobne. V medicínskej
praxi sa prelínali európske vedecké metódy a domorodé bylinkárstvo, v oblasti kultúry sa
napríklad navzájom miešali rôzne hudobné vplyvy.
Od polovice 16. storočia sa na americkom území začali objavovať nové populačné
zložky – černošskí otroci, kreoli alebo miešanci. Kreoli boli Španieli, ktorí sa narodili na
území kolónie a väčšinou ovládali španielsky aj domorodý jazyk. Miešanci sa rodili jednak
z manželských zväzkov medzi Španielmi a členkami indiánskej aristokracie, jednak potom
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zo zväzkov náhodných alebo nútených. Nepatrili do republiky Indiánov ani do republiky
Španielov, preto tento systém ranej novošpanielskej spoločnosti postupom času zanikol.
Za jednotiace prvky latinskoamerickej spoločnosti, ktorá sa v 16. storočí začala
formovať, možno označiť jazyk a náboženstvo. Prostredníctvom jazyka misionári prenikali
k Indiánom a prostredníctvom náboženstva sa zas Indiáni integrovali medzi ostatné zložky
spoločnosti.
Práve misionári často stáli akoby na pomedzí dvoch svetov – medzi svetom, ku
ktorému duchovne prislúchali a nechceli ho opustiť, a medzi svetom, ktorý obývali,
v ktorom sa neskôr niektorí z nich dokonca aj narodili, ktorý ale zároveň mnohokrát
presahoval ich chápanie. Misionári najprv museli porozumieť juhoamerickej jazykovej
realite a domorodým jazykom, následne skrz tieto jazyky pochopiť domorodý spôsob
chápania sveta a kultúru podrobených národov. Ďalším krokom bol popis a teoretizácia
tejto domorodej reality a zároveň zdelenie zdelenie vlastných predstáv a ponímania reality,
teda kresťanskej doktríny v cudzom jazyku.
Misionári svojou činnosťou zásadnou mierou prispeli k transkulturácii, a teda aj
k formovaniu latinskoamerickej spoločnosti. Vďaka ich prekladateľskej aktivite, ktorej
primárnym cieľom bola christianizácia domorodého obyvateľstva, sa zachovali aj niektoré
prvky pôvodnej kultúry a domorodej orality, a naopak, do domorodej kultúry prenikol
európsky a kresťanský svetonázor. Výsledkom transkulturačných procesov bolo kultúrne
miešanectvo, hybridnosť, ktorá je pre Latinskú Ameriku charakteristická dodnes, pričom sa
prejavuje v rôznych oblastiach – v jazyku, v kultúre aj v náboženstve. Môžeme ju
pozorovať v textoch, zvykoch, aj v ľudovej zbožnosti, do ktorej prenikli domorodé prvky.
K tejto hybridnosti istotne výrazne prispel fakt, že Španieli od začiatku kolonizácie
uplatňovali taktiku, ktorá bola založená na prijatí vybraných spoločenských, politických
alebo náboženských schém z predkolumbovskej tradície a ich následnom využití pri
christianizácii domorodého obyvateľstva.
Čo sa týka náboženskej oblasti, ako bolo zmienené vyššie, kresťanské chrámy sa
často stavali na miestach pôvodných pohanských chrámov, aby zostala zachovaná
posvätnost pradávnych pohanských kultových miest. Kresťanský kalendár bol upravovaný
tak, aby sa kresťanské sviatky prekrývali s indiánskymi. Mnoho kresťanských predstáv
bolo tiež upravených podľa indiánskeho vnímania sveta. O Ježišovi sa napríklad
nehovorilo ako o pastierovi, ktorý vedie svoje ovečky, pretože v predkolumbovskom svete
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tradícia pastierstva neexistovala. Toto všetko malo Indiánom zjednodušiť prijatie
kresťanskej viery.
Výsledkom toho bolo, že Indiáni si zachovali množstvo zvykov, ktorých tradícia
siahala do predkolumbovského obdobia, a kresťanstvo neprijali v presne rovnakej podobe,
v akej im ho podávali misionári. Naopak, od počiatku sa v ňom prejavoval určitý
synkretizmus.64 Misionári zastávali vzhľadom k tomuto synkretizmu a domorodému
ponímaniu a praktizovaniu kresťanskej viery dva rozdielne prístupy. Dominikáni boli
prísnejší – synkretizmus považovali za svätokrádež, snažili sa zabrániť tomu, aby Indiáni
prenášali do kresťanstva prvky svojej starej viery. Tento prístup zastával napríklad Diego
Durán: „Náš hlavní cíl je tento: varovat duchovenstvo před zmatkem, který může panovat
mezi našimi a jejich svátky. Pod záminkou slavení svátků našeho Pána a našich svatých
podsouvají Indiáni své modly a slaví jejich svátky připadající na týž den. A pašují své staré
obřady do naší bohoslužby.“65 Durán upozorňuje, že Indiáni uctievajú svojich starých
bohov napríklad prostredníctvom rituálnych tancov a spevov alebo prostredníctvom
obetných darov, pri ktorých len predstierajú, že sú určené kresťanským svätým. Dokonca
keď sa modlia v kresťanskej katedrále, v skutočnosti sa podľa neho modlia k svojim
starým bohom, pretože katedrála bola postavená z trosiek starého chrámu.66
V niektorých misiách, naopak, bolo hlavným princípom prispôsobenie sa miestnym
podmienkam, a to vo všetkých smeroch. Nesnažili sa za každú cenu striktne zavádzať
európsky model kresťanstva, pokiaľ miestne tradície neodporovali kresťanskej morálke,
bolo ich možné akceptovať. Výsledkom bol mestický katolicizmus, ktorý rešpektoval
múdrosti a tradície pôvodnej kultúry. Tento opačný prístup, ktorý zastávali väčšinou
františkáni, sa nakoniec v praxi presadil. Oba prístupy výstižne zhrňuje Todorov: „Jedni
jsou neústupní: s vírou se nedá smlouvat, obrácení na víru musí být naprosté, i když to pro
konvertované znamená proměnu života po všech stránkách. Druzí jsou spíš realističtí: ať
už proto, že skutečně nic nevědí o pohanství přežívajícím mezi Indiány, nebo proto, že
rozhodnou nic nevědět, v každém případě ucouvnou před obrovským úkolem, jaký
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představuje dokonalá konverze, a smíří se se současným stavem, třebaže má k dokonalosti
daleko.“67
Synkretizmus sa prejavoval aj v oblasti jazyka. Ako bolo opísané vyššie, misionári
do domorodých jazykov výrazne zasahovali, snažili sa v nich zaviesť určité pravidlá,
schematizovať ich, a tým ich menili, prispôsobovali svojmu modelu. Klaus Zimmermann
hovorí, že uplatňovali „lingivistický intervencionizmus“.68
Domorodé jazyky boli ovplyvnené aj tým, že sa do nich dostávalo veľké množstvo
španielskych a latinských slov, výpožičiek, neologizmov. Okrem vlastných mien sa
jednalo o výrazy, pre ktoré v domorodých jazykoch neexistovali ekvivalenty, preto sa
misionári, ktorí prekladali náboženskú literatúru, rozhodli ponechať ich v pôvodnom znení.
Takisto sa do domorodých jazykov dostávali fonologické výpožičky. Príkladom je
kečuánčina, v ktorej v predkolumbovskom období napríklad neexistovali hlásky /b d g/.
Ovplyvňovanie jazykov bolo však tiež vzájomné. Do španielčiny totiž prenikalo
množstvo výrazov z domorodých jazykov. Niektoré z týchto výrazov sa udomácnili a
používajú sa dodnes, či už v oficiálnej španielčine, alebo v jej regionálnych variantách.
V istom zmysle by sa dalo tvrdiť, že každá kultúra, a analogicky aj každý jazyk
podliehajú vplyvom ostatných kultúr a jazykov, preto ich možno vnímať ako výsledky
transkulturačných procesov. Podstatné však je, akým spôsobom táto transkulturácia
prebieha. Medzi jej násilnou a nenásilnou formou je veľký rozdiel, preto je možné na danú
problematiku nazerať aj z etického hľadiska. Ako hovorí Todorov: „Není nutné zůstávat u
neplodné alternativy: buďto ve jménu nadřazenosti západní civilizace ospravedlňovat
koloniální války, nebo zase odmítat jakoukoli interakci s cizincem ve jménu zachování
vlastní identity. Komunikace prostá násilí existuje a je možné ji jako hodnotu obhajovat.“69
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4 Etické aspekty danej problematiky
Celá misionárska činnosť sa odohrávala v kontexte kolonizácie. Jej cieľom bolo
podrobenie, v tomto prípade podrobenie intelektuálne. „Duchovné dobýjanie“ malo
zároveň ospravedlniť a legitimizovať ozbrojenú conquistu. Oficiálnym cieľom conquisty
sa totiž stala spása domorodých obyvateľov novoobjavených území.
Činnosť misionárov navyše podliehala neustálej kontrole zo strany náboženských a
koloniálnych autorít. Zároveň je treba pripustiť, že nie vždy sa prostriedky misonárov
veľkou mierou líšili od vykorisťovatelských praktík, ktoré pre dosiahnutie svojich cieľov
využívala svetská moc. Výnimkou neboli kruté tresty ako bitie, mučenie, uväznenie alebo
nútené práce, dokonca odsúdenie na smrť za bigamiu, konkubinát, idolatriu, ale napríklad
aj za nedostavenie sa na omšu.
Dopad kolonizácie na domorodé obyvateľstvo, či už zamýšľaný, alebo
nezamýšľaný, bol fatálny. Názory autorov sa líšia, niektorí hovoria o obrovskej tragédii,
iní o útoku proti humanite, niektorí dokonca o najväčšej genocíde v ľudských dejinách.
Koloniálne hospodárstvo bolo závislé na indiánskej pracovnej sile, preto nikdy nedošlo
k otvorenému pokusu domorodé obyvateľstvo vyhladiť. Napriek tomu možno hovoriť o
demografickom kolapse indiánskej populácie.70
Je teda možné jednoznačne tvrdiť, že španielska conquista pôvodný indiánsky svet
zničila. Domorodým obyvateľom boli skrz novú vieru vštepované nové zvyky, nová
kultúra a nový spôsob života, ktorý ale mnohokrát nevyhovoval ich túžbam a potrebám:
„...společenské hodnoty vytvářejí určitý celek, v němž všechno souvisí se vším: nelze
vyvrátit modly, aniž tím zároveň vyvrátíme samu společnost; a ta, která byla vybudována
místo ní, je i z křesťanského hlediska horši.“71
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Misionári síce rýchlo pochopili, že domorodému obyvateľstvu je potrebné
porozumieť, no toto porozumenie malo byť prostriedkom pre jeho dobytie, zabratie jeho
územia, ekonomické využitie a presadenie vlastnej kultúry – vlastného náboženstva a
jazyka. Zámerom nikdy nebolo vytvoriť rovnostársku spoločnosť, v ktorej by vzájomne
participovali Španieli a Indiáni. Indiáni nikdy neboli vnímaní ako rovnocenní. Španielski
autori v najlepšom prípade hovorili priaznivo o Indiánoch, ale nikdy nie s Indiánmi. Ako
hovorí Todorov: „...teprve když s druhým mluvím (ne když mu dávám rozkazy, nýbrž když
s ním zapředu rozhovor), uznávám ho jako subjekt stejného druhu, jako jsem já sám.“72 Aj
misionárska lingvistika zostala cudzorodým aspektom, koniec-koncov, nebola vytvorená
pre Indiánov, ale pre Španielov.
Misionári, rovnako ako všetci Európania, ktorí prišli do Nového sveta, zamieňali
svoje vlastné hodnoty s hodnotami ako takými. Boli presvedčení o správnosti svojich
hodnôt a „pravosti“ vlastného náboženstva a nesprávnosti iného pohľadu na svet, inej
viery. V istom zmysle by sa dalo tvrdiť, že pri stretnutí Starého a Nového sveta
neústupnosť zvíťazila nad toleranciou. Napríklad v náboženstve Aztékov mal boh mnoho
mien a podôb, ktoré boli personifikáciami jeho jednotlivých prejavov vo svete a v prírode.
Preto Aztékovia nemali problém s prijatím nových božstiev, ktoré uznávali rôzne nimi
podrobené národy. Za vlády Moctezumu bol dokonca postavený chrám Coateocalli,
v preklade „Chrám rozličných bohov“. Na rozdiel od tohto polyteistického prístupu,
kresťanstvo žiadnych iných bohov nepripúšťa. Kresťanský Boh nie je len jednou
z viacerých podôb vtelenia, ale je jeden a jediný. „Boh“ nie je meno vlastné, ale obecné,
neoznačuje jedného konkrétneho boha, ale boha ako takého, boha univerzálneho. Podľa
Todorova73 práve preto, že kresťanstvo si robí nárok na univerzálnosť, nie je zo svojej
podstaty schopné tolerancie.
Španieli, kresťania, sa síce ukázali ako tí mocnejší, ktorí dokázali voči druhému
presadiť svoje videnie sveta, a tým si ho podrobiť, no toto ich víťazstvo bolo v istom
zmysle zároveň aj porážkou: „Setkání Moctezumy a Cortése, Indiánů a Španělů, je
především setkání mezi lidmi a není divu, že v něm zvítězí odborníci na mezilidskou
komunikaci. Ale toto vítězství, jehož jsme všichni – Američané jako Evropané – potomky,
zároveň podstatně naruší naši schopnost cítit se v souladu se světem, přináležet k předem
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danému řádu, způsobí, že komunikace člověka se světem je hluboce potlačena, že vznikne
iluze, jako by veškerá komunikace probíhala jen mezi lidmi, mlčení bohů tíživě visí nad
oběma tábory, evropským i indiánským. To, co Evropan na jedné straně získal, to na druhé
ztratil, když využil své převahy k ovládnutí celého území, zároveň tím v sobě zničil
schopnost se do světa integrovat. V následujících staletích bude snít sen o ušlechtilém
divochu, ale divoch je dávno mrtev nebo asimilován, a tento sen je odsouzen
k neplodnosti.“ 74
Samozrejme, nemôžno opomenúť ani kladné stránky misionárskej činnosti.
Misionárska činnosť náboženských rádov zasiahla a ovplyvnila všetky stránky života
domorodých obyvateľov. Misionári umožnili Španielom efektívne spravovať kolonizované
územia, čím prispeli k upevneniu ich mocenských pozícií, zároveň však domorodých
obyvateľov pred kolonistami do veľkej miery chránili. Misionári tiež zakladali nové osady
a mestá, pripravili podmienky pre príchod svetského kléru, čím položili základy
latinskoamerickej cirkvi, vytvorili systém vzdelávania, ktorý bol určený nielen pre
Indiánov, ale pre celú latinskoamerickú spoločnosť. Ich primárnym cieľom bolo Indiánov
christianizovať, popri tom ich však zároveň vzdelávali, učili ich nové remeslá,
poľnohospodárske a chovateľské praktiky, stavebné a umelecké techniky, celkovo sa ich
snažili akulturovať a začleňovať do západnej spoločnosti. Ich významný prínos spočíva aj
v tom, že zakladali školy, knižnice alebo nemocnice.
Misionári boli tými, ktorí započali medzikultúrny dialóg. Tým, že sa začali učiť
jazyky pôvodných obyvateľov, dali najavo svoj záujem priblížiť sa k druhému, k jeho
kultúre a koreňom. „Už sama tato skutečnost je velmi významná. Zpravidla se přemožený
učí jazyku svého přemožitele. Není náhodné, že první tlumočníci jsou Indiáni: ti, které
Kolumbus odvezl do Španělska a kteří pocházejí z ostrovů už obsazených Španěly
(„Julián“ a „Melchior“), Malinche, darovaná Španělům jako otrokyně. I na španělské
straně se učí jazyk ti, kdo upadnou do podřízeného postavení: jako Aguilar nebo Guerrero,
přinuceni žít mezi Mayi, nebo později Cabeza de Vaca. Je nepředstavitelné, že by se
Kolumbus nebo Cortés učili jazyku těch, které se podrobují, a dokonce ani Las Casas
neovládne žádný domorodý jazyk opravdu důkladně. Teprve františkáni a jiní řeholníci
přicházející ze Španělska se jako první naučí jazyku přemožených, a jakkoli to není gesto
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v nejmenším nezištné (má pomáhat šíření křesťanství), neztrácí nic na svém významu: i
kdyby to bylo jen kvůli lepší asimilaci druhého, začíná se tu alespoň částečnou asimilací
sebe sama.“75
Misionári boli prekladateľmi, tlmočníkmi, lingvistami, etnológmi, antropológmi.
Postupom času sa snažili nazhromaždiť to málo, čo zostalo z domorodých kultúr. Či už
preto, aby upokojili svoje svedomie, alebo im tieto kultúry zostali bližšie po tom, čo ich
lepšie spoznali, alebo objavili menej agresívne spôsoby christianizácie, usilovne
prepisovali a prekladali texty pôvodnej kultúry, a tým ju zároveň obnovovali a
zachovávali.
Jazyky, ktoré misionári spracovali vo svojich gramatikách, predstavujú len špičku
ľadovca z obrovského množstva jazykov, ktoré existovali na území Južnej Ameriky
v predkolumbovskom období. Misionári sa však zaslúžili o to, že niektoré domorodé
jazyky dnes nespočívajú len v muzeálnych archívoch, ale sú jazykmi stále živými a
prebieha v nich komunikácia medzi príslušníkmi daného etnika. V prípade jazykov, ktoré
do dnešnej doby už zanikli, sú misionárske práce často jediným dokladom o ich existencii,
keďže dnes už nežije nikto, kto by nimi hovoril. Diela misionárov predstavujú dodnes
významný zdroj informácií, z ktorého často čerpá aj novodobý výskum, zaoberajúci sa
jazykom alebo kultúrou pôvodných obyvateľov Južnej Ameriky.
Otázne zostáva, do akej miery sa misionárom pri zapisovaní a preklade
domorodých rozprávaní do španielčiny, pri výklade ich rituálov, zvykov a symbolov, a
v neposlednom rade pri štúdiu a opisovaní domorodých jazykov podarilo rekonštruovať
spôsob myslenia Indiánov a skutočne pochopiť spôsob, akým nazerali na svet
predkolumbovské kultúry, a do akej miery išlo, naopak, len o ich vlastnú interpretáciu.76
Všetky naše myšlienky, postoje a zvyky sú totiž formované prostredím, z ktorého
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pochádzame, našou vlastnou kultúrou. Vždy, keď chceme porozumieť druhému alebo
k nemu nejakým spôsobom preniknúť, musíme sa snažiť prekročiť toto svoje vlastné
hľadisko, svoj vlastný kultúrny horizont. Musíme sa vedieť do istej miery oslobodiť od
svojich presvedčení a zvykov. Vtedy sme schopní skutočnej, autentickej medzikultúrnej
komunikácie. To býva väčšinou náročné, ak nie nemožné. Aj pokiaľ sa však misionárom
nepodarilo autentickým spôsobom zrekonštruovať pôvodnú kultúru, je isté, že pripravili
cestu pre vznik kultúry novej, zmiešanej. A práve v tom mala ich činnost obrovský
význam.
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Záver
Prekladateľská činnost býva v rámci štúdia historických procesov často
nespravodlivo prehliadaná a výrazne nedocenená. Prekladatelia a tlmočníci, ktorí vždy
pôsobili ako medzikultúrni prostredníci, zostávajú pre spoločnosť aj pre historikov často
akoby neviditeľnými. V rámci dejín a mnohokrát ani v dnešnej dobe sa im väčšinou
nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili. Ich práca pritom mnohokrát bola a je
priam poslaním, ktoré v sebe nesie obrovskú zodpovednosť.
Práve v kontexte Latinskej Ameriky v období dobývania a kolonizácie sa tak
výrazne, ako nikde inde na svete ukázalo, aký zásadný vplyv môže mať preklad na dejiny
určitého regiónu a na utváranie novej spoločnosti. Žiadny historicko-kultúrny výskum,
týkajúci sa tejto oblasti, by nemal obísť štúdium dobových prekladových diel, a to najmä
kvôli vplyvu, ktorý tieto diela mali na formovanie latinskoamerickej kultúry. „V rámci
historického, politického, kulturního i literárního vývoje Latinské Ameriky zaujímá překlad
a tlumočení vysostné postavení, vždyť právě překladatelé (Inka Garcilaso) či tlumočníci
(doña Marina) představují základní pilíře pro utváření národní identity jednotlivých
středoamerických a jihoamerických států. Navzdory tomu zůstává „translatologické
dědictví“ amerického kontinentu neznámé či bývá dokonce ignorováno.“77
V podobnom duchu sa vyjadruje aj Martha Pulido,78 podľa ktorej sú dnešní
Latinoameričania plodom prekladateľskej činnosti. Ich identita sa posupne formovala tým,
ako boli v priebehu dejín tlmočení, prekladaní a reprodukovaní.
Mojím cieľom v rámci tejto diplomovej práce teda bolo vyzvihnúť rolu prekladu
ako procesu trankulturačného pri stretnutí dvoch absolútne odlišných svetov a následnom
formovaní sveta nového, spoločného. Ukázalo sa, že tlmočníci a prekladatelia, či už to boli
domorodí lenguas v období dobývania nového kontinentu, alebo misionári v období
kolonizácie, boli nepostrádateľnými prostredníkmi, „mostami“ medzi jazykmi a kultúrami,
ktoré prišli navzájom do kontaktu na americkom území. Preklad slúžil ako prostriedok pre
prenos obrovského kultúrneho bohatstva, pre interakciu jednotlivých kultúr. Zároveň bol
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v mnohých prípadoch rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňoval dejiny týchto kultúr.
Ako sa ukázalo vyššie, niektoré historické udalosti by sa bez prekladateľov neudiali,
prípadne by sa možno udiali inak. Nezanedbateľná bola tiež ideologická funkcia prekladu.
Preklad vždy slúžil ako prostriedok pre šírenie ideí, a inak tomu nebolo ani v prípade
misionárov. Tí, ako sme videli, preklad využívali primárne ako prostriedok pre
christianizáciu domorodého obyvateľstva.
Vďaka metódam, ktoré si misionári zvolili, aby dosiahli svoj primárny cieľ, teda
christianizáciu domorodého obyvateľstva, prebiehal paralelne s procesom obracania na
kresťanskú vieru aj proces osvojovania si nového jazyka a písma a prostredníctvom neho
tiež novej kultúry ako takej. Jazyk totiž stelesňuje myslenie, mentalitu určitej skupiny ľudí.
V jazyku sa odráža, akým spôsobom určitá kultúra vníma realitu.
Mojím zámerom v rámci tejto diplomovej práci bolo tiež zamyslieť sa nad silou
slova, ukázať, akú obrovskú moc má jazyk. Slovu prikladali veľký význam všetky kultúry.
Už v Biblii stojí slovo na počiatku jestvovania stvoreného sveta, je konštitutívnym znakom
stvorenia. Videli sme, aké dôležité boli rituálne slovné prejavy v kultúre Aztékov, aj aký
veľký význam prikladal aktu pomenovania Kryštof Kolumbus. Videli sme, že bez jazyka
nie je možná žiadna komunikácia, porozumenie, jednanie medzi dvoma stranami, ako tomu
bolo pri prvých kontaktoch medzi Španielmi a domorodými obyvateľmi. Videli sme, že
jazyk má moc dobýjať, podrobovať si celé ríše a vytvárať ríše nové, ako tomu bolo
v prípade Cortésa a jeho tlmočníkov, najmä vernej Malinche. Mexická spisovateľka Laura
Esquivel píše o postave Malinche v rovnomennom románe: „... tvoje slovo bude vo vetre a
bude zasiate v zemi. Tvoje slovo bude oheň, ktorý mení všetky veci. Tvoje slovo bude vo
vode a bude zrkadlom jazyka. Tvoje slovo bude mať uši a bude počúvať, bude mať takt, aby
klamalo pravdou a aby vravelo pravdy, ktoré budú vyzerať ako lži. A s tvojím slovom sa
budeš môcť vrátiť k pokoju, k začiatku...“79
A nakoniec sme videli aj to, ako si prostredníctvom jazyka misionári dokázali
intelektuálne podrobiť domorodé obyvateľstvo, obrátiť ho na svoju vieru. Aj keď týmto
jazykom napokon nebola španielčina, ako bolo pôvodne zamýšľané, ale jazyky domorodé.
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Je teda jednoznačné, že jazyk bol tým, čo Španielom umožnilo dobytie a následnú
kolonizáciu Nového sveta. A nositeľmi jazyka, alebo doslova jazykmi, lenguas, boli práve
tlmočníci a prekladatelia.
Preklad mal však pre formovanie latinskoamerickej spoločnosti a kultúry význam
nielen v začiatkoch kolonizácie, kedy slúžil ako prostriedok na preklenutie priepasti medzi
Novým a Starým svetom, ale aj neskôr, v 18. a začiatkom 19. storočia, kedy sa jednotlivé
latinskoamerické národy začínali osamostatňovať od Španielska. Preklad bol v tomto
období významným prostriedkom pre podnecovanie revolučných myšlienok.
V roku 1793 Antonio Nariño, ktorý sa veľkou mierou zasadzoval o nezávislosť
miestokráľovstva Nová Granada, preložil do španielčiny Deklaráciu práv človeka a
občana. Toto dielo vzniklo v rámci Francúzskej revolúcie a bolo významnou inšpiráciou aj
pre novovznikajúce juhoamerické republiky pri hľadaní a formovaní svojej vlastnej
identity. Za preloženie a vydanie tohto diela, ktoré figurovalo na inkvizičních zoznamoch
zakázaných diel, bol Nariño uväznený a neskôr vyhnaný do exilu.
Významným prekladateľom tohto obdobia bol aj Ekvádorčan Vicente Solano,
františkánsky mních, ktorý prostredníctvom svojich prekladov úspešne šíril bolívarovské
idey a staval sa na stranu začínajúceho nacionálneho hnutia.80
Je teda vidieť, že táto diplomová práca ani zďaleka nevyčerpala všetky možnosti,
ktoré ponúka skúmanie role prekladu pri konštituovaní latinskoamerickej kultúry. Daná
problematika je totiž nesmierne široká a nie je v možné postihnúť ju v rozsahu jednej
diplomovej práce. To však v konečnom dôsledku ani nebolo mojím cieľom. Mala som
v úmysle ponúknuť akýsi prehľad, ktorý v českom prostredí doteraz chýbal, a ktorý by
možno mohol poslúžiť ako impulz pre ďalšie bádanie, prípadne pre detailnejšie preniknutie
do čiastkových aspektov tejto problematiky.
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