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Abstrakt
Cílem této práce je překlad úvodní a části první kapitoly z knihy Enrique Péreze Ariase
¿Autonomía o desaparición? Pueblos indígenas en Sudamérica: Chile y Bolivia. Celá práce
má dvě hlavní části. První částí je překlad vybraného úryvku knihy ze španělského originálu
do češtiny. Druhá část je věnována překladatelské analýze, koncepci překladu a vybraným
překladatelským problémům.
Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy,
překladatelské posuny, Guaraní, Mapuče, Chile, Bolívie, identita.

Abstract
The main aim of this bachelor thesis is to translate selected part from the book of Enrique
Pérez Arias ¿Autonomía o desaparición? Pueblos indígenas en Sudamérica: Chile y Bolivia.
The thesis can be divided into two parts. The first part consists of the translation from Spanish
to Czech. The second part consists of the translation analysis of the source text, the
conception of translation and selected problems of the translation with solutions.
Key words: annotated translation, translation analysis, translation procedures, translation
shifts, Guaraní, Mapuche, Chile, Bolivia, identity.
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PŘÍLOHA – ORIGINÁLNÍ TEXT

ÚVOD
Předmětem předložené práce je komentovaný překlad části knihy chilského autora
žijícího ve Stockholmu Enriqueho Péreze Ariase ¿Autonomía o desaparición? Pueblos
indígenas en Sudamérica: Chile y Bolivia. Jedná se o překlad originálního španělsky
psaného textu do češtiny. Tato publikace se zabývá studiem postoje minority ve vztahu
k většinové společnosti a čerpá z pozorování dvou konkrétních případů, Guaraníů na
jihovýchodě Bolívie a Mapučů na území Chile. Celková délka přeloženého textu je
přibližně 25 normostran.
Tento text jsme vybrali především kvůli dlouhodobému zájmu o danou oblast a také
pro jeho aktuálnost. Téma identity v dnešním stále globalizovanějším světě se nám zdá
jako naprosto stěžejní.
V druhé části se budeme věnovat překladatelské analýze, odůvodníme zvolenou
koncepci překladu a blíže se zaměříme na vybrané překladatelské problémy a řešení.
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1. TEXT PŘEKLADU

ÚVOD
NOVÉ HLEDÁNÍ IDENTITY PŮVODNÍCH OBYVATEL
Nejen v Latinské Americe, ale prakticky po celém světě dnes můžeme pozorovat skupiny
původních obyvatel, které vznášejí historické nároky, mobilizují se a dožadují se svých práv
na rozličných národních státech. Jak si tuto skutečnost vykládat?
Na americkém kontinentu se původní obyvatelé stali obětí vyhlazovací války, morových
epidemií a ekonomického vykořisťování, což vše způsobilo drastický pokles jejich počtu1.
Kromě toho byl domorodcům vnucen evropský kulturní model, odlišně vnímající hodnotu
země, kovů a vody. Cizí náboženství nepřineslo jen nové symboly a poselství, nýbrž i nové
pojetí organizace společnosti, s původní tradicí naprosto neslučitelné, jehož základem je tzv.
jádrová rodina. Také jim byl vnucen republikánský politický systém, který jim měl zajistit
stejná práva jako všem ostatním i jejich úctu. Byli vytlačeni z oficiálních dějin nových států a
jejich fyzická existence měla být popřena.
Proto vzbuzuje všeobecný údiv, když se nyní znovu objevují a vznášejí své odvěké nároky.
Významný chilský vědec José Bengoa uvádí:
Není samozřejmé, že po pěti stoletích kulturního, ekonomického, náboženského, politického a všemožného
jiného útlaku ještě existují komunity, národy a jednotlivci, kteří odmítají vnucenou kulturu úplně přijmout a
naopak věrně uchovávají autentické rysy svých předků a především energicky se zasazují o obnovení vlastního
etnického rázu a práva na svobodný projev.

1

Jak je známo, o dopadech války, epidemií a vykořisťování na domorodé obyvatele se vedly diskuze. Bartolomé
de Las Casas byl obviněn z nadsazování čísel za účelem získání španělské koruny pro ochranu domorodců a také
byl označen za tvůrce tzv. černé legendy, proslulé protišpanělské propagandy, šířené protivníky Španělska.
Nelze však popřít, že Bartolomé de Las Casas byl přímým svědkem uskutečněných zločinů. Navíc část jeho
zpráv potvrzovali jiní církevní představitelé i samotní conquistadoři. Více v knize „Brevísima relación de la
destrucción de las Indias“ Edición de André Saint-Lu. 1993; str. 53–57. (Pozn. aut. ) Česky vyšlo jako: DE LAS
CASAS, Bartolomé. O zemích indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Praha : LIDOVÁ
DEMOKRACIE, 1954, 1. vydání originálu: 1552. (Pozn. překl.)
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Jak si tedy vysvětlit, že tyto skupiny dokázaly přežít a stále více lidí se cítí součástí jejich
historických tradic?2 Odpovědět na tyto otázky je výzvou pro vědce, kteří musí přehodnotit
některá svá stanoviska a dospět ve svých výzkumech k dílčím závěrům.
Původní obyvatelé odhalují, odkrývají a objevují nejen omezení a nedostatky národního státu
a jeho represivní povahu, nejenom rasismus národních společností v Latinské Americe,
nejenom selhání sociologů. Kromě toho nám pomáhají uvědomit si, že lidská společenství
jsou ve skutečnosti složitější, než jak se nám to snažila podsunout moderní „racionalita a
věda“3.
Debata o „civilizovanosti“ a „barbarství“, kterou spustili Evropané při dobývání nových
území, zdůrazňuje právě otázku, kdo je civilizovaný a kdo je barbar. Pokud nechápeme, že
existují různé způsoby, jak vykládat život, formy společenské organizace a symboly,
nepochopíme ani výzvu, kterou před nás staví původní obyvatelé. Barbaři jsou ti, kteří se
vždycky pokoušeli smazat rozdíly mezi civilizacemi, ti, kteří vedli války ve jménu pokroku.
Civilizovaní jsou ti, kteří bojují za přežití, snaží se poukazovat na to, že rozmanitost kultur je
největší bohatství, o jaké může lidstvo usilovat, ti, kteří nám den co den dokazují, že jsou
součástí naší vlastní historie4.
Proto je také důležité zamyslet se nad schopností domorodých obyvatel vzdorovat a zůstávat
v čase, uchovat svou přítomnost. Nejedná se však jen o to, že tato společenství nikdy
2

Nové hledání identity znamená také, že někteří lidé znovu přisuzují hodnotu svému původu. Politik a bývalý
poslanec za Křesťanskou demokracii v Chile Francisco Huenchemilla prohlásil: „V době mých studií bylo
důležitější, abych se ztotožnil chilskou společností a s bojem proti diktatuře.“ Až pak si uvědomil, že by se také
„měl naučit být Huenchemillou“. Revista Punto Final n. 518, květen 2002. (Pozn. aut.)
3
Nedávným příkladem tohoto etnocentrismu je názor chilského historika S. Villalobose: „Existuje národní
historie, jakožto historie skupiny bílých a míšenců, kteří tvoří tento národ už od doby příchodu Valdivii a jeho
posádky. Prostřednictvím útlaku místních skupin zde byla započata jasná cesta, vnucená domorodcům. Některé
kultury a národy určovaly dějinné směřování lidstva a zároveň drtily a odsouvaly menší etnické skupiny. Není
pochyb o tom, že je to smutné a pobuřující, nicméně je to tak. Dějiny píší vítězové. A právě tyto dějiny je třeba
zdůrazňovat, jelikož koneckonců představují vývoj až do dnešních dnů a osvětlují nám velké historické
tendence.“ („El avance de la historia fronteriza“ Revista de historia indígena n. 2, 1997: 6. Departamento de
Ciencias Históricas. Universidad de Chile) (Pozn.aut.)
4
Zdrojem inspirace nám bylo monumentální dílo E. Wolfa „Europa y la gente sin historia“, Fondo de Cultura
Económica. Wolf uvádí: „Nepsaná antropologická dohoda, že tito lidé (dle autora původní obyvatelé) nemají
dějiny, je něco jako smazat pětset let střetů, vraždění, vzkříšení a etablování se. Pokud sociologie pracuje
s mýtem Gemeinschaft a Gessellschaft, antropologie zase příliš často pracuje s mýtem původní primitivity.
Obojí jsou to mýty, které popírají odehrávající se skutečnosti a vztahy.(podtrhl autor) To vše se jasně
objevuje v pracích antropologů a historiků angažujících se na poli tzv. etnohistorie, které se možná takto říká,
aby se odlišila od té „pravdivé“ historie, která studuje ty údajně civilizované. Nicméně ze studia etnohistorie
jasně vyplývá, že jak etnohostorie, tak historie se zabývá tím samým, a čím víc z etnohistorie známe, tím jasněji
vidíme, že „jejich“ a „naše“ historie jsou součástí stejného celku. Proto neexistuje „historie černých“ bez
„historie bílých“. Jsou to jen části společného příběhu a některé z nich byly z ekonomických, politických a
ideologických důvodů potlačovány či vynechávány.“ (1987: 33,34) Zdá se nám, že někteří autoři špatně
pochopili nebo nečetli dostatečně pozorně Wolfův text. Viz například výklad chilského vědce Bengoy (1992:26).
(Pozn. aut.)
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nezanikla, nýbrž o to, proč se právě teď ozývají se svými nároky, a především proč se těmito
nároky zabývají některé vlády a mezinárodní organizace.
Obroda nových/starých identit je zajisté obsáhlejší jev, který se nedá omezit na pouhé
obnovení požadavků původních obyvatel. Jedná se samozřejmě o součást celosvětového
procesu, který se vyznačuje dvěma charakteristikami: tendencí k homogenizaci, nazývané
také globalizací a tendencí k fragmentaci, jinými slovy etnifikaci5.
Někteří vědci hovoří o krizi moderní doby, o jejím konci a začátku nové epochy, které se
někdy říká postmoderní doba. Jorge Larraín se pokouší chilskou identitu definovat, rozvíjí
následující argumentaci:
Zatímco v Evropě je postmodernita volbou kulturní mnohosti identit, která je opakem moderní jednotvárnosti,
zde v Chile až na výjimky chápeme postmodernitu jako podpoření modernity. Neboli jedná se o omezení identity
na něco neproblematického, co je nahrazováno novou identitou neoliberální povahy.

V Evropě rozšiřují demokracii společenská hnutí, dříve na okraji, která bojují o uznání svých
identit, jako jsou feministky, homosexuálové, ochránci přírody. V tomto smyslu by u těchto
hnutí mohli nacházet podporu původní obyvatelé. Ovšem tyto skupiny nemají jednotný
charakter a ani nevycházejí ze stejných principů. Ačkoli si některá z těchto hnutí nekladou za
cíl transformaci společnosti, jejich boj za vlastní práva jim umožňuje souznívat s ostatními
hnutími. Jedná se o obrození multikulturní společnosti, kterou se modernímu národnímu státu
nepodařilo zničit6.
Jiným způsobem interpretuje postmodernitu v chilské společnosti M. A. Illanes:
Tato hnutí (dle mého názoru lidová) doposud dokázala – a to především během posledních desetiletí a od
určitého sjednocení vlastního diskursu – nabourat monopol sebestředného evropského subjektu, ať už je to
buržoazie, nebo dělnická třída. Tudíž se v latinskoamerickém kontextu nejedná ani tolik o vliv nové teorie

5

Friedmanův model
Téma kulturních identit je složité. Je třeba rozlišovat mezi koncepty etnicity, kultury, identity. Etnicita je běžně
vnímána jako označení společné minulosti, jazyka a duchovních představ a někdy také endogamie. Kultura je
širší koncept, který může zahrnovat veškeré kolektivní projevy sebeurčení nebo projevy, díky kterým je celek
vnímán jako takový zvenčí. „Kulturalismus“, který převládá v současné debatě, znamená, že lidé se nemohou
oprostit od své (jediné) kultury, která se nemění v čase. Je to ukázka esencialismu, který může dominovat, ale
my ho nesdílíme. Někdy se také tento termín používá pro označení myšlenky národní kultury, neboli
systematické snahy části státní moci o vytvoření národní identity, což často vede k nacionalismu se všemi jeho
důsledky (netolerancí), které jsou nám již známé. Někteří z autorů mluví o multikulturalismu, jakožto vztahu
mezi odlišnými kulturami ve stejném prostoru, případně o směsi hybridních kultur. Identita je různorodější
fenomén. Můžeme hovořit o identitě moderní, postmoderní, primitivní nebo tradicionalistické. Etnicita by pak
byla pouze jednou z forem identity. Proto může postmoderní identita, jako je například progresivní punk,
podporovat domorodé skupiny a sympatizovat s nimi. Rozvojem těchto identit v globalizovaném světě se zabývá
J. Friedman. (poznámka č.5) (Pozn. aut.)
6
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postmodernity, jako spíš o samotné vynoření se lidových sektorů, které pohřbily předchozí jednotvárnost…
Dokázali to… především domorodí obyvatelé. Jedná se o latinskoamerické vyvrácení evropské pre- a
postmoderní teorie, která původní obyvatele jak v minulosti, tak dnes odmítala uznat.

Diskuze o nástupu rozličných hnutí a boj za kvalitnější demokracii jsou důležité pro
vysvětlení procesu znovunalezení identity původních obyvatel. Projevuje se to na
mezinárodní úrovni v OSN. Přesněji řečeno, nástup domorodých obyvatel v Latinské Americe
je důsledkem diskriminace a neúspěšných snah některých národních států o zařazení těchto
skupin do rámce národního „pokroku“. Můžeme to nazvat selháním politiky ve vztahu k
domorodým obyvatelům.
Nejedná se pouze o změny v celosvětovém měřítku nebo na úrovni národních společností.
Změnila se perspektiva vědců7 a krize, která se projevila především v sociologii a obecně ve
společenských vědách v Latinské Americe, otevírá dveře novým výkladům8. Původní
obyvatelé jsou studováni a analyzováni z jiných teoretických perspektiv, než jak tomu bylo
před třiceti lety.
Nesmíme zapomínat, že sociologie byla dlouhou dobu v zajetí dichotomie tradiční/moderní9.
Jedením z ústředních teoretických problémů společenských věd bylo téma proměny tradiční
společnosti na společnost moderní. Klasické koncepty jako pospolitost a společnost Tonniese,
mechanická a organická solidarita Durkheima nebo Weberova teorie racionalizace měly
v rámci teoretické diskuze v Latinské Americe dlouhou dobu velký vliv.
Klasikou se zde stalo dílo Roberta Redfielda: The folk Culture of Yucatán (1941), ve kterém
Redfield podpořil myšlenku předvídatelné proměny venkovské komunity v městskou
společnost. Už v roce 1953 zkritizoval tuto venkovsko-městskou typologii Lewis, protože
„tíhne ke skrývání jednoho z nejvýznamnějších objevů moderní kulturní antropologie, a to
široké proměnlivosti způsobů života a hodnotových systémů u takzvaných primitivních
společností.“ Lewisův názor v té době bohužel nebyl vyslyšen, ačkoli již tehdy zahrnoval
7

Proces nového hledání identity je podporován závratně rostoucím množstvím antropologických publikací a
studií o etnicitě, etnických konfliktech, nacionalismu, situaci imigrantů a tak dále. Viz například: „The Ethnicity
Reader. Nationalism, multiculturalism and Migration“, Montserrat Guibernau a John Rex (1997). „Ethnicity and
Nationalism. Anthropological perspectives“, Thomas Hylland Eriksen. Pluto Press, (1993). „State, nation,
nationalism“, E. Gellner, (1983). (Pozn. aut.)
8
K tomuto tématu více: H. Sonntag: „Duda, certeza, crisis“ (1988), N. García Canclini: „Modernismo sin
modernización“ (1989), A. Touraine: „Los problemas de una sociología propia en América Latina“ (1989). S.
Marras: „América Latina. Marca registrada“ (1992). (Pozn. aut.)
9
Tyto dichotomie, používané v moderních společenských vědách (tradiční/moderní, maskulinní/feminní,
rozvinutý/nerozvinutý, centrum/periferie) zatížené pozitivní a negativní charakteristikou každého protipólu nám
nedovolovaly pochopit složitost, kterou se vyznačují latinskoamerické společnosti. V tomto smyslu zůstává vliv
pozitivismu obrovský, jelikož se má za to, že se postupuje vždy od nižšího k vyššímu. (Pozn. aut.)
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kritiku dualistického pojetí, které se stalo v teorii modernizace ještě kategoričtějším.
V Latinské Americe byla tato teorie ovlivněna klasiky, ovšem na rozdíl od nich, jejich „žáci“
byli o mnoho funkcionalističtěji zaměření než původní model, ve kterém byla řada rozporů10.
„Klasici“ se ve skutečnosti soustřeďovali na to, jak si může společnost ve fázi transformace
uchovat pouta solidarity a společné zájmy. Dva autoři, Hoselitz (1960) a Germani (1962),
vytvořili systém proměnných modelů (pattern variables), které podle Parsonse vystihovaly
společenské vztahy, jež můžeme označit za „tradiční“ a „moderní“. Tradiční a nerozvinuté
společnosti procházejí na cestě k rozvoji procesem odstranění některých překážek,
charakteristických pro hodnoty tradičních společností. Germani jmenuje tři proměnné: změnu
ve společenském chování, instituce a specializaci těchto institucí.
Z toho plyne trpělivé čekání na to, až úplně vymizí takzvané tradiční společnosti, kam řadíme
i domorodce. O to větší je údiv vědců nad znovunastolováním domorodé otázky a stále se
zvětšujícím počtem lidí hlásících se k dědictví původních obyvatel. Je to návrat debaty o
identitě, etnicitě, míšenectví a národní identitě v celé Latinské Americe.
Existuje ještě řada autorů, jako Morandé (1987) nebo Parker (1989), jejichž výzkum se nese
ve znamení tradic, které už od vlády Španělska ovlivňovaly latinskoamerický ethos. Další
z autorů, Jocelyn Holt-Letelier, nekonvenčním způsobem podrobně analyzuje vztah mezi
tradičním a moderním a vychází z předpokladu, že to nejsou dva protipóly v dialektickém
vztahu:
Způsob nahlížení na tradiční a moderní (podle mého rehabilitující tradici), v poslední době vzbuzující stále větší
zájem, umožnil přehodnotit pohled na tradici. Ta už není vnímána jako překážka a nebo jako opak či antiteze
moderního, nýbrž jako přenos, v nejvlastnějším smyslu slova, toho, co rozumíme pod pojmem tradice, a její
násilný přenos z minulosti. (1997:171)

V dnešní moderní době se překvapivě výrazně objevuje otázka lokálních, regionálních a
národních identit. Problematika identit je, jak jsme již uvedli, daleko širší než samotné téma
etnicity, existují také identity třídní, pohlavní a národní. Jorge Larraín, chilský autor, napsal
v roce 2001 knihu Identidad Chilena a nedochází v ní k žádným definitivním závěrům o
předpokládané jednotné chilské národní identitě, což by bylo o třicet let dříve nemyslitelné.
Konečně nejlepší příklad změn, ke kterým došlo v Latinské Americe ve výzkumech tohoto
typu, je případ Rodolfa Stavenhagena, který v roce 1970 publikoval studii Společenské třídy
10

Problematiku teorií rozvoje v Latinské Americe jsem studoval ve své práci „Utvecklingsebatt“ (1987) a z části
i ve své doktorské práci „Mellan det forflutna och framtiden. Der Sandinistiska revolutionen i Nicaragua“
(1997), obojí ve švédštině. (Pozn. aut.)
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v zemědělské společnosti. Kladl důraz na třídní analýzu, nicméně o dvacet let později se jeho
perspektiva změnila, když se zaměřil na problematiku domorodých společností a jejich práv.
Tím chceme říct, že vědci sami se podílejí na nastolování a legitimitě některých témat podle
toho, jakou pozornost jim věnují. Ačkoli to může znít jakkoli naivně, vědci nežijí mimo
společnost.
VLASTNÍ IDENTITA
Tento výzkum může být považován za případovou studii srovnávací povahy, která si klade za
cíl analyzovat vztah mezi domorodými obyvateli a národní společností, neboli vztah mezi tím,
co domorodci požadují, a tím, jak reagují národní společnosti v Bolívii a v Chile. Nechceme
zde přepisovat dějiny, snažíme se spíše lépe pochopit vývoj těchto společností a jejich cíle a
k tomu nám dobře dopomáhají právě příklady z konkrétních oblastí a jejich charakteristické
rysy11. Jinými slovy, jedná se o studii o identitách v moderním, stále propojenějším světě.
Na jedné straně bychom rádi zdůraznili historické podobnosti mezi dvěma konkrétními
domorodými společnostmi a tím, jak odolávaly vnějšímu tlaku, nicméně také nás zajímá, jak
tyto společnosti čelí aktuálním výzvám ve světě převládajícího neoliberálního modelu.
Zajímavé jsou pro nás i vzájemné rozdíly, díky kterým lépe pochopíme, o co se tyto
společnosti snaží a jaké jsou jejich šance na dosáhnutí cílů. Naším záměrem je propojit
zvláštnosti těchto dvou případů s obecnější skutečností projevující se v různých zemích
latinskoamerického kontinentu. V textu budou zmíněny dějinné události z Argentiny, Peru,
Mexika a Nikaraguy.
Jak uvidíme později, na vztahu mezi domorodci a národní společností se podílí ještě třetí
strana. Jsou to velké firmy a nadnárodní korporace, někdy napojené na stát nebo profitující
z ekonomické politiky zaváděné národními vládami. Tyto firmy těží na území domorodých
obyvatel. Je to nejčerstvější projev neokolonialismu a pokus definitivně obsadit území patřící
původním obyvatelům a profitovat z něj12.

11

Podle Bocarry teď nově roste zájem o studium dějin skupin původních obyvatel, které žily na okraji koloniální
společnosti. Důvody jsou: „Zaprvé, detailní analýza společenskopolitických a válečných mechanismů
okrajových skupin nám umožňuje řešit problém jejich záhadného odporu vůči moci; zadruhé, studium procesů
na hranici mezi oběma skupinami vnáší nové světlo do studia španělské expanzionistické politiky a fungování
koloniálního státu; a zatřetí, tyto hraniční zóny, ve kterých se pohybovali lidé, myšlenky a předměty, představují
obrovskou laboratoř pro studium procesu míšení a vytváření nových historických subjektů.“ (Guillaume
Boccara, „Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile (siglos
XVI-XVIII)“ Hispanic Amrcical historical Review 79:3. 1999: 425, 426). (Pozn. aut.)
12
Existují i další činitelé, jako jsou organizace pro ochranu životního prostředí. Jsou organizovány z rozvinutých
zemí, snaží se o ochranu přírodního bohatství a jejich zájmy se mohou shodovat se zájmy domorodých obyvatel.
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Chceme zdůraznit právě dynamiku rozvoje vztahů mezi těmito subjekty. Hlavní hypotéza je,
že postoje zaujaté domorodci – odpor, přijetí, přizpůsobení se – vyústily v upevnění určité
identity, kterou oni sami považují za vlastní13. Tato identita se opírá o vztah k tomu
ostatnímu-odlišnému“, ne o izolaci. Je to příběh našeho druhého já, které jsme nechtěli
uznávat. Snažíme se tedy o studium vztahů s cílem vyjasnit otázku identity domorodých
společností. Jak říká Wolf, nechceme pokračovat v klamu.
V rámci tohoto vztahu si domorodci osvojili jazyk dobyvatelů a byli přinuceni žít v misiích,
nicméně bylo-li to možné, prchali a nebo si alespoň znovuvytvářeli v misiích vlastní formy
organizace. Přizpůsobili své náboženské představy novému náboženství a začali mluvit o
křesťanském Bohu, a přestože představovali většinu, míšení s bělochy nevnímali jako
problém. Naučili se číst španělsky, chodili do škol, organizovali se podle zákonů nových
států, ovšem nezřekli se svých vlastních práv14.
Vždy požadovali navrácení teritorií a soustavně to připomínali. Vynakládali velké úsilí na
obnovení části svých kulturních tradic, proto jejich identita vychází z boje, vyjednávání,
smluv. Nejprve se Španěly a posléze s chilskými „huincas“ a bolivijskými „karai“.
Společenské struktury a způsoby produkce se v průběhu času mění a dokonce i velké skupiny
původních obyvatel se postupně začleňují do národních společností, nicméně „vlastní
identita“ přežívá. Lidé se sice mísí, ovšem domorodci se ve většinové společnosti nikdy
neztrácejí. Mění se způsoby organizace, náboženští představitelé téměř mizí, pak se navracejí
a objevují se jiní, někdy jako součást nových náboženských směrů. V některých případech
vytvářejí moderní politické organizace. V jiných případech se vracejí k tomu, co oni sami
nazývají „starobylými organizacemi“.

Někdy jsou ovšem i v konfliktu. K tomu dochází, když se tyto organizace zabývají více životním prostředím než
ochranou samotných obyvatel. (Pozn. aut.)
13
Podtržením vztahu s „tím druhým“ chceme zdůraznit vlastní definici samotných aktérů. V antropologii se
zdůrazňuje jak pozice „subjektivistická“, která uznává důležitost sebeurčení, tak pozice „objektivistická“, která
chce zakládat diskuzi na skutečných materiálech a konkrétních datech. My chceme vycházet ze sebeurčení,
oživit orální tradici, etnografický materiál (včetně statistik), hlas dotyčných lidí, nicméně zároveň chceme
provádět logickou analýzu toho všeho. Jinak by vědecká práce nedávala smysl. Autor knihy „Los Mapuche en la
sociedad chilena actual“ (2002) Alejandro Saavedra Peláez poměrně systematicky napadá a kritizuje
subjektivismus v analýze situace mapučské společnosti. (Pozn. aut.)
14
Ve své knize „De la ilusión a la excursión. La formación del estado, la nación y el pueblomapuche“ J. Pinto
Rodríguez definuje cíl svého výzkumu: Nebudeme se zabývat domorodou společností jako takovou, nýbrž
způsobem, jakým toto společenství dokázalo fungovat v realitě koloniálního systému, a to díky mechanismům,
které potvrzují mnohotvárnost této skupiny. (2000:15) S tímto prohlášením se naprosto ztotožňujeme.
(Pozn.aut.)
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Nejde o to, že by chtěli žít v minulosti. Neodmítají technický pokrok moderní společnosti,
chtějí používat dnešní způsoby produkce, ale chtějí být zároveň „sami sebou“. To zřejmě
modernisty všeho druhu rozčiluje nejvíc – skutečnost, že se nechtějí vzdát svého způsobu
života a odmítají svou kulturu zaprodat.
Moderní antropologie potvrzuje, že identita se utváří ve vztahu k odlišnému, cizímu. Vychází
z dialogu a odvolává se jak na své vlastní prostředky (ať už to jsou prostředky symbolické
nebo materiální povahy) tak na prostředky, které vyplývají ze vztahu k cizímu. Tento pohled
nám umožňuje překonat dichotomii, která stavěla esencialismus proti konstruktivismu15. Od
vzniku národních států jsou původní obyvatelé stavěni do pozice „etnických menšin“ a často
jsou chápáni pouze jako muzejní exponáty z minulosti, která se nebude opakovat. Přeživší
v této situaci znovu nastolují otázku vztahu s národním státem a začínají se dožadovat
vlastních práv. Hned na úvod je třeba vyjasnit, že v textu budeme používat koncept
„domorodých společností“, který odkazuje na určitý historický vývoj a snahu o zachování ve
vlastních kulturních rámcích. Koncept „etnicity“ může být vnímán jako pouhý způsob
budování vztahů a strategie používání vlastních prostředků. Také budeme odkazovat na
diskuzi o sebeurčení, která vznikla a probíhá v samotných indiánských organizacích.

MAPUČOVÉ A GUARANÍOVÉ
NA POČÁTKU
Původ rozličných domorodých společností na americkém kontinentu je stále zahalen
tajemstvím. Zejména v případě Jižní Ameriky vědci pracují s provizorními modely. Pro tuto
část kontinentu Berdichewsky uvádí:
Jakýmsi zárodkem pro první kultury zformované v Jižní Americe by mohla být osídlení nacházející se v severní
části Venezuely. Jiná, poněkud lépe doložitelná tradice se formuje na základě kulturních celků andské oblasti,
konkrétně Altiplana. Tuto tradici bychom snad mohli nazvat tradicí andského Altiplana… Další tradice by mohla
15

Larraín v rámci teoretické diskuze o identitě vyjadřuje souhlas s konceptem „historicko-strukturálním“, který
„se snaží o nastolení rovnováhy mezi dvěma předchozími extrémy (esencialismus a konstruktivismus). Na jednu
stranu považuje identitu za neustále se vyvíjející a přetvářející se v nových kontextech a historických situacích a
uvádí, že nikdy se nedá potvrdit, že tento proces je dokončený v podobě výsledného celku napevno nastavených
kvalit, hodnot a běžných zkušeností., …; (také) bere v úvahu činnosti a významy běžného lidského života.
Historicko-strukturální pojetí identity je založené na dynamických provázaných vztazích soukromé a veřejné
povahy, jakožto dvou momentů v procesu vzájemné interakce.“ (2001: 15, 16). Tato definice může pomoci
pochopit můj úhel pohledu,který ovšem klade důraz nejen na vztahy uvnitř identity, nýbrž také na to, jak
domorodí obyvatelé bránili svůj způsob života a jak dokázali vzdorovat a nepodřídit se nové kultuře. Neboli
přikládáme důležitost vlastnostem konkrétních účastníků. (Pozn. aut.)
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být jihoatlantická. Ta se dá geograficky zasadit do oblasti od jihovýchodní Brazílie až po Ohňovou zemi a snad
bychom ji měli rozdělovat na dvě podtradice: severní a jižní-patagonskou. (1972: 126,127)

Ačkoliv zde nemáme dostatek prostoru, abychom mohli analyzovat, proč nebyl vysvětlen
původ člověka na americkém, potažmo jihoamerickém kontinentu, je zřejmé, že jednou
z hlavních příčin je nedostatek archeologických výzkumů. Na vině je proces španělské
conquisty, při kterém bylo zničeno množství archeologického materiálu a samozřejmě
zahynulo mnoho původních obyvatel a s nimi i orální tradice. Stejně tak je na vině
vykořisťování a prodej materiálu sběratelům a muzeím z bohatých zemí16.
Další věc, na které se vědci nemohou shodnout, je například otázka počtu původních obyvatel
v době příchodu Španělů. Nejnižší odhady se pohybují mezi 8 až 15 miliony obyvatel a ty
nejvyšší jsou až desetinásobné. (Berdichewsky, idem: 28)
Přesto můžeme říci, že některé domorodé společnosti byly důkladně prozkoumávány. To je
případ Guaraníů a Mapučů. Středobodem těchto výzkumů je téma povahy společnosti, příčin
geografického rozmístění, formy společenské organizace a absence centrální moci. Pierre
Clastres (1974), jeden z nejvýznamnějších vědců, došel k závěru, že například Guaraníové
jsou „společnost odmítající stát“. V této kapitole popíšeme některé aspekty, týkající se formy
společenské organizace a také jakým způsobem se staly společenstvím se svou vlastní
identitou.
Guaraníové z jihovýchodní Bolívie se ještě před příchodem Španělů smísili s dalšími
společenstvími, jako je například etnikum Chané. Jak uvádí Meliá:
Nejobvyklejší pojmenování – Guaraní – nám připomíná, že se jedná o velkou rodinu, která se rozkládá dodnes
na území čtyř různých států: Bolívie, Paraguaye, Brazílie a Argentiny. Specifičtější pojmenování – Chiriguano –
zdůrazňuje konkrétní identitu západních Guaraníů z úpatí And v dnešní Bolívii. A další používaná etnická
pojmenování, jako například Isoseňo nám pomáhají pochopit systém různých specifičtějších identit a místních
dějin. (Meliá, 1988: 9)17

16

„Vědecký“ zájem Evropanů o obyvatele amerického kontinentu začal brzy. V roce 1881 bylo jedenáct Jámanů
odvlečeno z kanálu Beagle (jižní cíp Patagonie) do Paříže. Jak uvádí Ramsés Carvajal, autor článku „Jedenáct
Jámanů v pařížské zoologické zahradě“: „Šlo o jejich studium a vystavení v hlavních evropských zoologických
zahradách, jakožto příslušníků vymírajícího etnika“. Šokující snímky těchto rodin byly publikované v roce 1995
v Paříži a v Chile poprvé v roce 2001. Viz: „Patrimonio Cultural“. Revista de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos. Edición de la Primavera de 2001. Ministerio de Educación de Chile. Pro další informace o
původních obyvatelích dále např.: Martínez Sarasola C., „Nuestros paisanos los indios. Vida, historia y destino
de las comunidades indígenas en la Argentina“, Emecé: 1992. (Pozn. aut.)
17
Guaraníové-Chiriguánci jsou jednou z nejstudovanějších skupin a existuje o nich rozsáhlá bibliografie.
Komentovanou bibliografii najdeme v citované knize (B. Meliá). Považujeme za přínosné podívat se na
Guaraníe blíže. Někteří Guaraníové žili v zajetí, jejich počet se snížil a byli zotročováni. Stali se pracovní silou
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Podle Piffarého:
Příslušníci skupiny Chiriguano jsou výsledkem dlouhodobého procesu míšení Guaraníů, kteří doputovali do
podhůří And, a domorodců Chané a dalších skupin. Tito míšenci mají vlastní způsob života a specifickou
identitu. Tento proces míšení… trval až do 18. století. Etnická skupina Chiriguano přijala do svého společenství
domorodce z Altiplana, černochy, mulaty a dokonce i Španěly, nicméně hlavním inkorporovaným společenstvím
byli příslušníci etnika Chané. (1988: 36)

Ve vědeckých kruzích existuje zajímavá debata o důvodech migrace Guaraníů. Někteří
uvádějí důvody spojené s náboženstvím, neboli takzvané „hledání země dobra“ a někteří se
kloní k důvodům ekonomickým a uvádějí, že šlo o potravu. Combes a Saignes dospěli
k následujícímu závěru:
Máme vážný důvod se obávat, že nikdy nezjistíme pravý důvod migrace starých tupí-guaraníů. Spokojme se
s faktem, že se v tomto procesu rozporuplně projevil příslib materiálních statků a vyhlídek na spásu. Tyto dvě
skutečnosti v sobě zahrnovaly veškeré dimenze společenského života. (Riester, 1994: 51)

Vědci se shodují na tom, že ve světě guaraníů-chiringuanců hrála stěžejní roli autonomie
jednotlivých komunit a neexistence závislosti na strukturách, jako je stát. Dokonce i samotný
jedinec se těšil absolutní autonomii, pokud to neznamenalo poškozování ostatních
v komunitě. Tím pádem hranice osobní svobody končila tam, kde by začínala narušovat
obecné blaho komunity. Další autor na základě toho dochází k myšlence, že i to může být
důvodem k migracím:
Koncept ijambae (být autonomní, volný, bez pána) byl podle všeho jeden z hlavních motivů migračních vln,
které přispěly ke zrodu společenství guaraníů--chiringuanců… (Soliz Toto, L. 1996)

Martínez Sarasola, který se zabývá důvody migrací, dodává také hledání nové půdy, nátlak
silnějších frakcí a mesiášské „hledání země dobra“, ačkoliv poslední uvedené je podle něj
obecnou hybnou silou pojetí světa (1998: 76-81).
Podle Villalobose jsou Mapučové také výsledkem migrací Guaraníů:
Ze všech komunit, které obývaly území, kde se dnes nachází Chile, jsou nejdůležitější Araukánci, neboť je to
početně největší společenství a také se postavili útlaku španělských dobyvatelů. Patřili do větší entity Mapučů,
v zemědělství a na velkých plantážích. Pak jsou ti, kteří dokázali přežít v původních komunitách. Takových je
celkem velké množství (kolem 8000) v regionu Isosog. Zobecňování je vždy riskantní, proto se v našem textu
budeme snažit pokaždé upřesnit, o které skupině je právě řeč. A když budeme mluvit o Guaraníích, budeme tím
myslet ty, kteří si stále uchovávají původní formy společenské organizace v komunitách, jako je tomu v oblasti
Isosog (správný je pravopis se dvěma „s“ i dvěma „z“, budeme zde užívat obě varianty, jelikož to tak činí autoři
specializující se na toto téma). V této práci se nevěnujeme skupinám peonů a zotročených, i když je třeba
zdůraznit, že mnozí se z těchto podmínek osvobodili útěkem, aby mohli žít svobodně. Viz také: Healy, K. (1983)
a Caller, J.M. (1997). (Pozn. aut.)
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neboli lidí země (mapu-země, che-lidé), kteří žili na území od řeky Choapa na severu až po okraj ostrova Chiloé
na jihu. Všichni příslušníci této entity pocházeli z amazonské nížiny, přesněji řečeno byli to potomci Guaraníů.
Mluvili společným jazykem a měli podobné zvyky, ačkoliv na lokální úrovni se v některých rysech lišili. Měli
také různá označení, jako picunches (severně od Araukánců) nebo huilliches (jižně od Araukánců).

Villalobosovo zhodnocení se shoduje s dalšími prameny, které podtrhují nejen mobilitu
Guaraníů, nýbrž také skutečnost, že když migrovali, bylo to s cílem „otevření nové cesty“. To
by vysvětlovalo jednu charakteristiku jak Guaraníů tak Mapučů, a to stěhování se na různá
místa, kde si pak každá skupina žije „tak, jak chce“. Ze stejného důvodu se pak dostávají do
konfliktů a střetů mezi sebou.
Foerster vymezuje rozdíl mezi „zemí dobra“ v chápání Guaraníů a Mapučů. V případě
Mapučů je to koncept spíše náboženský, kdežto o Guaraníů se jedná o koncept více světský:
Upřesněme, že země dobra Mapučů je kvalitativně odlišná od země dobra Guaraníů, kde se člověk osvobodí od
veškeré práce, manželských svazků a společenských pout. Naproti tomu Mapučové chtějí žít v MAPU a
v WENUMAPU (nebe) po vzoru svých předků, to znamená osvobození od útlaku dobyvatelů, v hojnosti, bez
nemocí a vlastnit KULLIN (stříbro, stádo) za účelem věna. Celkově vzato, chtějí žít autentičtější a kompletnější
život v souladu s ADMAPU. (1993:141)

Jak jsme ukázali, při hledání „země dobra“ se prolínají jak motivy náboženské tak i spíše
pragmatické. Když to shrneme, migrují z toho nebo onoho důvodu, aby se usadili na místě,
kde budou moci žít podle sebe ve vztahu k okolnímu prostředí.

SPOLEČENSKÁ ORGANIZACE MAPUČŮ A GUARANÍŮ
Další polemika se odehrává kolem otázky, jak se tato společenství vyvinula ve skupiny, které
se samy kulturně vymezují, a zda toto vymezení odpovídá tomu, které používáme pro etnické
skupiny. Combes a Saignes jsou při polemice o konceptu homogenního „národu“ Chiriguanců
poměrně kategoričtí a uvádějí:
Chiriguanci mají ve svém jméně obsaženou migraci a míšenectví. Je-li jejich „bytí“ ve své podstatě dvojaké,
měli by být uznáni jako naprosto jedineční. Ani zdaleka nevytvořili homogenní „národ“, pyšnící se neměnnou
identitou. Chiriguánská společnost je ze své podstaty heterogenní, španělským dobyvatelům se rodí před očima
v 16. století a svou pravou podstatu spatřuje v míšenectví. (in Riester, 1994, 24)

Tvrzení Combese a Saignese má veliký význam pro diskuzi o identitách. Jde o to, že tyto
skupiny se bez problémů mísí, pokud si mohou udržet některé své vlastní rysy, jako jsou
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například jazyk a kontrola zdrojů. Prostřednictvím aktu míšení si budují svou vlastní identitu.
Zároveň však svůj vlastní způsob života ochraňují vždy, když cítí, že je v ohrožení.
Guaraníové sice nad Chany dominovali, nicméně byli jimi také ovlivněni, neboť se od nich
naučili zemědělství. Ať už tedy byl důvod guaraníjského příchodu na západ Bolívie jakýkoliv,
základem jejich existence se zde stal způsob, jakým hospodařili. (Meliá, 1988:34)
Život Guaraníů a Mapučů není možné pochopit, pokud neznáme jejich vztah k zemi. Novou
půdu hledají vždy, když je to třeba:
Neexistuje nic nestálejšího, než půda Guaraníů. Rodí se, žije a umírá za přítomnosti stejných Guaraníů, kteří na
ni vstoupí, pracují na ní a pak ji opustí. To vše v cyklech, které se nedají omezit na hospodářský charakter. Jsou
také povahy socio-politické a náboženské. Tato země, kterou Guaraní obývá, je místem neustále ohroženým
nerovnováhou, je místem mezi hojností a nedostatkem. (Meliá in Riester, 1994:296)

V tomto smyslu má zřejmě pravdu Fierster, když rozlišuje vztah k půdě Mapučů a Guaraníů.
Zatímco pro Mapuče je půda spojená s hojností a symbolicky představuje něco posvátného,
pro Guaraníe byla půda vždy něčím nestálým, což je pravděpodobně důvod, proč má v jejich
pojetí světštější povahu.
Například Bengoa uvádí o Mapučích, že „všechny důkazy nám potvrzují, že to nebyla
společnost žijící v nedostatku a ani její části mezi sebou nebyly v neustálé válce“ (1985: 39).
To nejzajímavější na těchto společnostech je jejich vztah k tomu, co jim poskytuje země.
Díky rozlehlosti jejich území a demografické realitě žili před příchodem Španělů jak
Mapučové, tak Guaraníové v harmonickém souznění s přírodou. Jak říká Melía: nenechávají
za sebou spoušť, a to přes to, že používali žďáření. Jejich prvotní zájem je přežití,
udržitelnost, a ne hromadění: „ společnost Mapučů neznala koncept hromadění, a to ani
ekonomického, ani časového – to jde totiž obvykle ruku v ruce“, uvádí Bengoa (1992: 26).
V případě Guaraníů můžeme pozorovat podobnou tendenci:
Pro Guaraníe je naprosto nepředstavitelné, že by půda mohla být obchodovatelným artiklem. To samé platí o
vzduchu a vodě. V případě, že rodina nebo jednotlivec opustí komunitu, přirozeně nemůže požadovat půdu.
Když se pak přemístí do jiné komunity a tou je přijat, automaticky se mu umožní přístup na kus země na jejím
území. Tento systém společného vlastnictví půdy zůstal zásadním prvkem ve společenství Guaraníů a je
základem jejich identity, a to i přes to, že je naprosto odlišný od koloniálního systému, se kterým byl po několik
století v kontaktu. Dá se říci, že když se někdo postaví proti tomuto systému společného vlastnictví půdy,
vzdaluje se od životního stylu Guaraníů. (Meliá, 1998: 40)
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To, co popisuje Melía, funguje v praxi například na guaraníjském území Isisog. Když rodina
nebo jedinec opustí komunitu, nemůže prodat svůj pozemek a nemůže ani dostat nic za práci,
kterou zde odvedl. To samé platí i pro příchozího jedince nebo rodinu. Když je přijat/a do
komunity, je mu/jí umožněn přístup k části půdy.
Jeden expert na region Isosog mi vyprávěl o vůdci komunity (karai), který zamýšlel postavit
hostinec a tam přijímat turisty a zahraniční návštěvníky. Komunita byla ovšem proti, a ačkoliv
karai počítal s jistým sociálním kapitálem vycházejícím z jeho postavení, na stavbu nakonec
nedošlo. Platnost těchto kategorií vychází ze skutečnosti, že v ekonomickém uspořádání
Guaraníů je soběstačnost jádrové rodiny a udržování vztahů založených na reciprocitě
základním principem. Založení hostince by znamenalo zavádění obchodních vztahů soukromé
povahy na území Guaraníů. To je v rozporu s:
reciprocitou, která je založená na nezištných darech a vůli potěšit. Takový dar ovšem nemá být nutně oplácen,
ačkoliv není vyloučeno, že bude motivovat k dalšímu obdarování.(Meliá, idem: 47)

Je to způsob, jak regulovat ekonomii a společnost. Nejedná se o ideální společnosti, ve
kterých by se všechno sdílelo jen tak a lidé by byli od přírody štědří. Existuje tam závist i
pomstychtivost. Jak si vykládat, že vedle štědrosti existuje pomstychtivost a že v časech
hojnosti se lidé musí dělit, aby zapomněli na období nedostatku?
Pokud člověk nemůže být považován za spojence, alespoň se na hospodářství obecně podílí z pozice nepřítele…
Můžeme to nazývat „negativní“ reciprocitou. Podle mýtů byly produktem první práce dvě podoby daru: přijatý
dar, který vede k míru, a odmítnutý dar, který vede k pomstě. To, že lidský život se nese buď ve znamení oslavy
radosti a pokoje, nebo pomsty je kamenem úrazu mnoha společností.

K udržení pospolitosti je třeba nabízet a odměňovat. Jedná se o způsob přerozdělování
prostředků, kterým je dosaženo určitých závazků. V určitých momentech, když to okolnosti
umožňují, je třeba odměňovat. Tuto funkci plní oslavy a bankety.
Tzv. Arete (které Španělé podle mého považovali za pouhé opíjení se) a systém reciprocity nejsou pouhou
nadstavbou v životě Guaraníů. Nejedná se o cenu za dobře odvedenou práci, nýbrž o základní kámen
hospodářství, ve kterém hrají důležitou roli vztahy jak příbuzenské, pracovní a výrobní, tak společenskopolitické a rituální. (Meliá, idem: 51)18
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Toto je klasické téma v antropologii. Například Wolf (1955) hovoří o „institucionalizované závisti“, Mauss
(1967) hovoří o „daru“, když má na mysli legitimitu či společenské povinnosti vyvolané dary, a Malinowski
(1961) ve své známé studii o fenoménu „kula“ (obřadný proces směny), kde se sociální prestiž získává místo
shromažďování statků způsobem, jakým je s nimi nakládáno. (Pozn. aut.)
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Když se vědci pokoušejí určit, co je základem guaraníjské společnost, zdůrazňují kromě touhy
po svobodě i reciprocitu a koncept společného dobra. Tento koncept však může vyvolávat
diskuze a konflikty.
Ve společnosti Mapučů existuje i závist, která vyplývá z blahobytu některých jedinců:
Mapučové vysvětlují čarodějnictví prostřednictvím pojmu závisti, který je mnohovýznamový, ale všechny
významy se shodují v tom, že závist je to, co vyvolává prosperita, vlastnictví majetku, pracovní schopnosti v
druhých. (Montecinos v Fierster, 1984: 91)

V nedávno uskutečněném výzkumu o mapučských šamanech „machis“ je závist uváděna jako
jedna z možných záminek ke střetům mezi šamany. To pramení ze skutečnosti, že někteří jsou
zaměřeni materialističtěji než jiní a vydělají více peněz. Podle autorky Bacigalupové se
v období neoliberalismu zavedly typické tržní mechanismy, jejichž následkem je vzájemné
soupeření (Bacigalupová, 2001).
Jak pro Mapuče, tak pro Guaraníe jsou základem společenského uspořádání příbuzenské
vztahy, které ovšem nepřesahují v rodové linie, ačkoliv pocit hrdosti se v rodinách vyskytuje.
Když se Guaraní prohlásí za „ñandeva“, neboli „my“, myslí tím tuto základní strukturu příbuzných. Slovo
„oñoetana“ v sobě pak nese i jistý prvek hrdosti na rodovou linii. Toto označení se vyskytuje častěji u takových
rodin, které samy sebe historicky považují za představitele určité „šlechty“, a to díky své údajné spojitosti
s původními Guaraníi, kteří byli vždy svými pány a nikdy nechtěli uznat vnější autority. (Meliá, idem: 38,39)

Neexistuje centrální systém organizace společnosti. Tyto rodiny mezi sebou vytváří aliance a
čelí tak některým konfliktům. Jak v případě Mapučů tak Guaraníů neexistují případy vůdců,
kteří by ovládali rozlehlá území.
Rodina nebo skupina rodin naprosto svobodně opustí svého vůdce, pokud nepracuje v jejich prospěch. V rámci
společenské a politické organizace Guaraníů bylo vždy nejdůležitějším rozhodovacím orgánem shromáždění.
(Meliá, idem: 66)

Tyto skupiny nebyly nijak centralizované:
Skupiny Chiriguanců na sobě byly naprosto nezávislé. Nikdy mezi nimi neexistoval žádný svazek, který by je
propojoval do takové míry, jako stát-národ. (Piffaré, 1988:41)

Jak tvrdí Bengoa, podobně to funguje i u Mapučů:
Absence zodpovídání se nějakému králi, pánu nebo státu byla jednou z nejpřekvapivějších skutečností pro
Evropany, kteří přišli do styku s Novým světem. (1922:37)
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Vůdcové Mapučů (lonkos) měli jen malou reálnou moc. Pouze v případě válečného stavu se
vybírali vojenští vůdcové, kteří měli moc nad několika skupinami:
Ačkoliv neexistovalo nic jako stát, byli zde vůdci (lonkos), kteří rozhodovali ve věcech války, … Mapučské
„cahuines“ (slavnosti spojené s uzavíráním aliancí a dalšími společenskými záležitostmi) byly obtížně
napadnutelným základem politické struktury. Bylo třeba je chápat jako instituci určenou k výkonu moci (tak
jako tisíc Caupolicánů). (1992:118)

Někteří autoři se shodují na tom, že společenský systém „fungoval lépe v časech války“, za
mimořádných okolností, a že jak jsme již uvedli, menší skupiny byly autonomní. Podle Bojara
byla válka:
ústřední společenská událost ve smyslu materiální a symbolické produkce a reprodukce. Byla hnací silou pro
domorodou společnost a řídila se logikou získání toho, o co se bojovalo. V tomto smyslu byla tudíž válka tím, co
společnost transformovalo. Byla také hlavní hnací silou akulturace. (1999: 439, 440). 19

Z toho všeho můžeme vyvodit několik dílčích závěrů, které nám pomohou pochopit, na čem
se zakládá naše ústřední úvaha. Hledání nové půdy a války mezi skupinami byly pro některé
skupiny důvodem k emigraci. Tyto skupiny žijí podle svého uvážení. Vyskytuje se u nich jak
pozitivní reciprocita, která se projevuje předáváním statků, tak negativní reciprocita, která se
projevuje závistí. Pokud docházelo ke konfliktům, aktivovala se forma společenské
organizace, ve které političtí a váleční vůdci zaujímali význačné postavení a nahrazovali
v této pozici šamany. Tento typ vůdců se postupem času ustanovuje trvaleji.
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2. PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA
Pro účely této práce budeme při překladatelské analýze, nedílné součásti každého
překladu, vycházet z modelu Christiane Nordové.20 Funkce textu bude určena podle rozdělení
Romana Jakobsona21 a pro stylistické vymezení textu nám bude oporou práce Marie
Čechové.22
2.1 FIKTIVNÍ ZAKÁZKA
Jelikož každému překladu předchází určité zadání, vytvoříme i pro potřeby této práce
fiktivní zakázku, ze které budeme posléze vycházet při hledání konkrétních překladatelských
řešení.
Představme si, že vydavatelství Karolinum se rozhodne při příležitosti rozšíření výuky
dějin původních obyvatel Latinské Ameriky k vydání několika titulů. Mají to být především
práce vzniklé na významných středoevropských pracovištích. Za těchto okolností jsme
požádáni o překlad prvních 20-30 normostran titulu ¿Autonomía o desaparición? Pueblos
indígenas en Sudamérica: Chile y Bolivia autora Enrique Péreze Ariase, za účelem posouzení
vhodnosti titulu pro zamýšlený projekt.
Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se
na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých
sborníků všech oborů univerzity. Za dobu své existence Karolinum vydalo na 5500 publikací.
Jeho organizační struktura se mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním souladu
s edukačními a vědeckými aktivitami univerzity.23
Nakladatelství požaduje přeložení veškerého španělsky psaného textu, včetně
poznámek pod čarou a dodržování grafické úpravy původního textu. Vzhledem
k požadovanému rozsahu bude přeložena úvodní kapitola a část první kapitoly.
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2.2 VNĚTEXTOVÉ FAKTORY
Autor a vysilatel
Autorem překládaného textu je chilský antropolog Enrique Pérez Arias, který uprchl
před perzekucí z Chile a žije ve Švédsku, kde pracuje na Univerzitě v Malmö. Věnuje se
studiu role veřejného sektoru v procesu společenské integrace imigrantů a během svého
působení vydal několik publikací. Byl zván na mnohé evropské a latinskoamerické univerzity,
kde přednášel. Přispívá do časopisu Ciencias Sociales del Centro de Estudios Sociales
Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia.24 Pod záštitou této polské instituce taky
vyšel překládaný titul. Proto se domníváme, že za vysilatele můžeme označit nejen Enriqueho
Péreze Ariase, nýbrž i tuto instituci, jejíž název se zkracuje na dobře známé označení CESLA.
Pro podložení této domněnky uvádíme část úvodního slova, které pro publikaci poskytl
Andrzej Dembicz, ředitel Centra latinskoamerických studií při Varšavské univerzitě.
Hoy presentamos el efecto de aventura y esfuerzo intelectual del Dr. Pérez y nos
satisface sobremanera que este proyecto fuera desarrollado en el marco de nuestra red
científica internacional „América Latina en diálogo intercultural en los contextos
interamericano y europeo“ y encuentra su culminación con una publicación en el CESLA.
(…)
Estamos convencidos de que estudio ¿Autonomía o desaparición? que tan cabalmente
plantea la disyuntiva que se les presenta a muchos de los pueblos indígenas de América
Latina, va a ser para los lectores de sumo interés y utilidad.25
Záměr
Jelikož se jedná o text vycházející pod záštitou Centra latinskoamerických studií při
Varšavské univerzitě, není pochyb o záměru jak autorově, tak vysílající instituce. Jako každá
akademická práce se i tato studie snaží o předložení určitých stanovisek a východisek, která
mají posléze sloužit jako podnět pro odbornou diskuzi. Uvádíme dvě citace z prologu, které to
dokládají:
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Mi objetivo era, entonces, investigar dos tipos de procesos: por un lado, el rol del
estado en el proceso de integración nacional; por otro, los procesos de inclusión y exclusión
cultural en el desarrollo de la nación.
(…) quería arribar a una discusión sobre el carácter de la identidad nacional y discutir
los conceptos e mestizaje, sincretismo e identidad cultural.26
Obecně můžeme shrnout, že záměrem je obohatit fundovanou diskuzi na studované
téma.
Adresát
Adresátem publikace, jejíž úryvek je předmětem této práce, je především akademická
obec. Z povahy studie vyplývá, že největším přínosem může být zejména pro přednášející a
posluchače oborů latinskoamerická studia, historické vědy, etnologie, sociologie a
přidružených disciplín. Nemůžeme vyloučit, že se k této studii dostanou i zástupci široké
veřejnosti, nicméně povaha textu vyžaduje určité teoretické znalosti a to především znalosti
kontextu vývoje původních obyvatel na jihoamerickém kontinentu. Můžeme prohlásit, že
adresát výchozího textu se podstatně neliší od adresáta překladu.
Médium
Jedná se o psaný text veřejné povahy. Text je vydán jako samostatná publikace v rámci
mezinárodního vědeckého projektu „América Latina en diálogo intercultural en los contextos
interamericano y europeo“, a vyšel pod hlavičkou Střediska latinskoamerických studií při
Varšavské univerzitě v Polsku, které bylo založeno v roce 1988. Pro bližší náhled činnosti
využijeme popis z webové prezentace CESLA:
Sus tareas estatutarias las cumple a través de programas de investigación, docencia,
editorial, difusión y extensión cultural. A partir del 2002 forma parte del Instituto de las
Américas y Europa, compuesto además de: OSA - American Studies Center y EUROREG Center for European Regional and Local Studies.
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Las actividades principales del CESLA:
Docencia a nivel de Maestría en Estudios Latinoamericanos y de Post-Maestría en Estudios
Latinoamericanos
Programa editorial: hasta ahora se han publicado más de 160 títulos. Además es editor de
dos revistas: en español "Revista del CESLA" y en polaco "Ameryka Łacińska, y coedita en
portugués "Projeções. Revista de Estudos Polono-Brasileiros"
Programa de Documentación e Información, realizado principalmente por medio de la
Biblioteca del CESLA y en el marco de la red europea REDIAL
Investigaciones realizadas a través de programas científicos nacionales e internacionales,
como:
- América Latina del siglo XXI (desde 2008)
- América Latina en el diálogo intercultural, en el contexto interamericano y europeo
(programa realizado entre 2002-2007)
- La presencia polaca en América Latina (desde 1992)
CESLA lleva a cabo sus tareas estatuarias cooperando con numerosas instituciones
académicas nacionales, extranjeras e internacionales.27
Tučně je vyznačený vědecký program, v rámci kterého byla vytvořena publikace, která je
předmětem naší práce. Můžeme vidět, že toto polské pracoviště je poměrně produktivní a ve
středoevropském kontextu se jedná o jedno z vůdčích pracovišť zabývajících se danou
problematiku.
Místo a čas
O těchto vnětextových faktorech jsme se zmínili již výše. Pouze tedy shrňme,že
publikace vyšla ve Varšavě v roce 2007 a dnes, v době sílící globalizace i etnifikace, jak se o
nich píše v publikaci, je možná ještě aktuálnější než v roce vydání. Vzhledem k tomu, že
autorem je Chilan žijící ve Švédsku a podílející se na projektu Varšavské univerzity,
nepovažujeme místo publikování za zásadní faktor. Práce je napsána ve španělštině a stejně

27

http://www.cesla.uw.edu.pl/cesla/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5&lang=es

26

tak by mohla vyjít ve stejném formátu například pod hlavičkou Střediska iberoamerických
studií Karlovy univerzity.
Styl a funkce
V textu se uplatňuje funkční styl odborný a kombinují se zde prvky informačního,
popisného, výkladového a úvahového slohového postupu. Převládá postup výkladový. Text
splňuje základní charakteristiky funkčního stylu odborného, jak je uvádí Čechová:28 autor se
snaží o přesné, jasné, relativně úplné sdělení, ve kterém dominuje pojmová složka, je značně
propracovaný a komunikace je vedená pragmaticky a bez emocí. Čechová definuje funkci
takového textu jako odborněsdělnou. Je zde velká míra intertextovosti, která se projevuje
hojným odkazováním na další autory a množstvím citací. Čechová také zdůrazňuje, že
odborná komunikace se dovršuje až v okamžiku interpretace a přijetí sdělení vnímatelem, a
proto je každý odborný text utvářen s ohledem na míru znalostí a zkušeností očekávaného
příjemce. Domníváme se, že cílová skupina zdrojového textu nevykazuje zásadní rozdíly
oproti zamýšlené cílové skupině v českém prostředí. V rámci odborného stylu dále můžeme
rozlišovat další podstyly, a to podle míry odbornosti. V tomto ohledu je náš text na pomezí
stylu vědeckého a populárně naučného (nenajdeme zde některé typické rysy vědeckého stylu,
jako je například abstrakt v angličtině).
Roman Jakobskon ve svém díle Poetická funkce29 vymezuje šest základních vnějších
jazykových funkcí: referenční, expresivní, konativní, fatickou, metajazykovou a poetickou.
V textu se uplatňuje funkce referenční (fakta a poznatky z konkrétních oblastí výzkumu) a
funkce expresivní (autorem zaujímaná stanoviska). Z povahy textu vyplývá, že zde nalezneme
zastoupenou i funkci konativní, jelikož autorův záměr je také vybídnout k diskuzi nad
zkoumaným jevem, a konečně také funkce metajazyková v případě vysvětlování některých
termínů.
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2.3 VNITROTEXTOVÉ FAKTORY
Téma a obsah
Text řeší základní otázku, se kterou se potýká každá minoritní společnost v rámci
většího celku. Jedná se o míru autonomie, případně závažnost tendence k úplnému zmizení,
rozmělnění se a ztrátu vlastní identity. Autor přistupuje k této otázce z perspektivy dvou
konkrétních domorodých společností, Guaraníů (v Bolívii) a Mapučů (Chile). Snaží se
postihnout zásadní momenty, kdy docházelo ke střetům mezi těmito dvěma společnostmi a
koloniálním establishmentem a zaměřuje se na efekt, který tyto střety měly v historickém
formování vlastní identity domorodých společností. Autor nejprve charakterizuje typ
vybraných domorodých společností a následně sleduje rozvoj jejích vztahů s koloniální
společností. Dále se zabývá snahou moderního národního státu o potlačení jakýchkoli specifik
domorodých společností a vše nakonec vyústí v analýzu aktuální situace, při které vychází
z konkrétních stanovisek zaujatých během popisování historického vývoje.
Presupozice
Domníváme se, že autor předkládá text, který je určen především akademické obci.
Předpokládá se základní náhled do tématiky domorodých společností na americkém
kontinentu. Autor používá terminologii, která se jeví jako odborná, nicméně pro hispanofonní
příjemce je zajisté terminologie na latinském základu srozumitelnější než pro příjemce
z jiného jazykového prostředí, proto bude potřeba na některách místech mírně dovysvětlit
(např. termín etnifikace). Jiné rozdíly mezi presupozicemi adresátů originálu a překladu
neshledáváme.
Kompozice
Kompozice je promyšlená, směřuje nejprve k analýze problému a následně k pokusu o
syntézu poznatků. Rozdělení na kapitoly a podkapitoly je zřetelné. Celá publikace může být
rozdělena na několik dílčích části. Na samém začátku najdeme něco jako úvodní slovo,
kterého se ujmul Andrzej Dembicz, ředitel Centra latinskoamerických studií, které publikaci
vydalo. Následuje poděkování, kde autor oceňuje pomoc různých dalších badatelů, vědeckých
institucí a dalších zainteresovaných. Tato první část publikace končí prologem, kde autor
pokládá základní otázky a krátce nastiňuje strukturu předloženého textu. Samotný text je
ohraničen několikastránkovým úvodem a shrnutím, kde se zároveň objevují zaujatá
stanoviska k předem položeným otázkám. Vlastní obsah studie je rozdělen do několika
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kapitol, přičemž autor dodává, že ačkoliv se snaží dodržet určitý časový sled událostí, v textu
je také mnoho komentářů, které nás odkazují ať už zpět, nebo dopředu v textu. Zároveň je text
dělen i tematicky. Toto „podvojné“ dělení autor vysvětluje tím, že některé jevy zkrátka nejsou
až tak lineární povahy, jak by se mohlo na první pohled zdát. V překládaném úryvku se
nenacházejí žádné tabulky ani grafy.
Lexikum
Text je psán spisovným jazykem. Nejviditelnějším znakem je vysoká míra výskytu
termínů ze společenských věd, což odpovídá žánru – odborné studii. Setkáváme se
s množstvím výrazů ze sémantického pole antropologie (modelo cultural, comunidad –
sociedad – pueblo, autonomía, civilización – barbarie, homogeneización – fragmentación,
globalización – etnificación, culturas híbridas, identidad moderna – postmoderna – primitiva –
tradicionalista), sociologie (família nuclear, solidaridad mecánica – orgánica, teoría de
racionalización, sujeto burgués, sujeto clase-obrera), filosofie (monismo reduccionista de la
modernidad), politologie (legitimidad, estado nacional, autonomía). Dále se v textu vyskytují i
výrazy z věd přírodních (endogamia, septentrional, meridional-patagónico, Cordillera,
Altiplano). Především v druhé části překládaného úryvku nacházíme mnoho výrazů
z původních jazyků domorodých společností (karai, huinca, mapu, wenumapu, arete, lonko) a
samozřejmě pojmenování jednotlivých domorodých společností (Guaraní, Mapuche,
Chiriguano). Autor se snaží o jasný jazyk, nepoužívá metafory ani jiné umělecké prostředky.
Můžeme si všimnout velkého množství příslovcí jako evidentemente, por cierto, což je také
dáno povahou textu, ve kterém se autor snaží zaujmout určitá stanoviska. Typický je také
výskyt odkazujících frází (como veremos más adelante, hay que recorar). Většina výše
uvedeného jazykového materiálu představuje zajímavý překladatelský problém, což bude
předmětem kapitoly analyzující konkrétní překladatelská řešení.
Syntax
Funkční styl odborný se zpravidla vyznačuje složitější větnou stavbou. To se projevuje i
v našem textu, který je bohatý na dlouhá souvětí. Vychází to z povahy textu, který se snaží
podat množství informací. Z toho důvodu v textu nacházíme i časté předložkové a spojovací
výrazy. Orientaci v textu mají usnadňovat interpunkční znaménka a závorky, obé se v textu
uplatňuje. V češtině méně častá interpunkční znaménka jako středník a dvojtečka budou
předmětem další analýzy. Autor sleduje dané téma, aniž by se objevovaly jakékoli
redundantní informace.
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Suprasegmentální prvky
V této části se krátce zaměříme na grafickou úpravu textu, styl nadpisů a podnadpisů,
užití kurzívy, uvozovek a závorek. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou uváděny
následovně:

Cap. I

MAPUCHES Y GUARANÍES (kapitoly)
EN LOS ORÍGENES (IDENTIDAD PROPIA…) (podkapitoly)

První písmeno každé další kapitoly (kromě úvodní) je pak vyvedené ve větší velikosti než
zbytek textu:

Xxxxxx
Užití menšího písma pro citace z různých zdrojů se dají rozdělit do dvou skupin, první
typ citací se vyskytuje přímo v textu vždy v podobě samostatných odstavců. Citace více
dovysvětlovací povahy se pak objevují v rámci poznámek pod čarou. Kurzíva je použita pro
názvy publikací, které se objevují v samotném textu; autoři a roky vydání jsou psány stejně
jako zbytek textu bez kurzívy. Mimo to se kurzíva uplatňuje pouze v citovaných pasážích, kde
ji samozřejmě zachováme i my (jedná se převážně o pojmy v indiánských jazycích označující
kulturní reálie).
Uvozovky se vyskytují v souvislosti s pojmy z jiných vědních oborů (Los clásicos
conceptos de “comunidad“ y “sociedad“ de Tonnies. O:19 ) a také v případech, kde cítíme
určitou ironii a odstup, stejně jako v češtině (…incorporarlos al “desarrollo“ nacional. O:18).
Závorky se příliš v textu nevyskytují a mají podobně dovysvětlovací charakter jako v českých
textech tohoto typu.
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3. KONCEPCE PŘEKLADU
Provedli jsme překladatelskou analýzu podle modelu Christiane Nordové, kterou jsme
doplnili o stylistickou charakteristiku na pozadí teorie Marie Čechové a o vymezení textových
funkcí podle rozdělení Romana Jakobsona. Překladatelský proces jako takový proběhl podle
Levého modelu: 1. pochopení předlohy, 2. interpretace předlohy a 3. přestylizování
předlohy.30 Kromě samotného zdrojového textu jsme využili několik publikací především
literatury faktu, encyklopedie, přehledy dějin a politických systémů. Dále internetové zdroje a
nemalou pomocí byly konzultace s odborníky na zkoumanou tématiku.
Jedná se o poměrně jasně definovaný typ komunikátu, ve kterém se budeme snažit
především zachovat styl, tzn. budeme vytvářet text odborný, konkrétněji na pomezí
vědeckého a populárně-naučného stylu, při jeho výstavbě budeme využívat znalostí nabytých
především během přednášek o kontrastivní stylistice. Domníváme se, že v textu bude dobré
některé věci dovysvětlit (např. méně známou terminologii na latinském základu). Naším
hlavním kritériem bude srozumitelnost textu, jakožto základní vlastnost odborného stylu.

4. ANALÝZA VYBRANÝCH PŘEKLADATELSKÝCH PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ
4.1 ROVINA LEXIKÁLNÍ
Pueblos indígenas
Jedním ze zásadních bodů této analýzy je právě pojem „pueblos indígenas“, kterému
zde věnujeme větší prostor. Nabízí se několik možností, jak toto sousloví překládat. Jedná se
buď o varianty obsahující slovo indián, jako jsou indiánská společenství, indiánské kmeny,
indiánské komunity, indiánské národy a podobně, nebo varianty neobsahující toto
kontroverzní označení, tzn. například domorodá společenství, domorodé kmeny, domorodé
národy, domorodé komunity nebo jednoduše domorodci a původní obyvatelé. Pravopis slova
Indián/indián ponecháváme stranou.
Pro inspiraci uvedeme několik konkrétních publikací více či méně spojených s touto
tématikou a způsob, jakým je k tomuto problému přistupováno. Mnislav Zelený vydal v roce
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1994 titul Indiánská encyklopedie, Indiáni tří Amerik.31 V ediční řadě Stručná historie států
nakladatelství Libri vyšla publikace Bolívie:
Bolívie je indiánskou zemí a i v kontextu andských států je v ní vliv tzv. pueblos originarios
(doslova původní národy) velmi silný. I proto zaráží marginalizace těchto obyvatel
v politickém a společenském životě oficiální Bolívie. Otázkou vždy bylo, zda jsou Bolívie dvě,
či zda je jich – s ohledem na množství indiánských skupin – více. Současná indiánská etnika
se dělí na indiány z Altiplana, Amazonie (…) A pak o ještě početnější, odlišným jazykem
hovořící hovořící skupinu indiánů, kteří používají kečujštinu (…). Půvabná je například
typologie španělštinou ovlivněné ajmarštiny, kdy se rozlišuje ajmarské minimum pro státní
úředníky, kteří musí být v kontaktu s indiánským obyvatelstvem (…) Další indiánská etnika
jsou méně početná a izolovanější. Konfederace indiánských národů Bolívie rozlišuje na
území státu 36 komunit.32
V roce 2006 vyšla publikace Politické systémy Latinské Ameriky.
Období španělského místokrálovství přineslo mnoho změn jak původnímu obyvatelstvu, tak
španělské koruně. Počet indiánského obyvatelstva rapidně klesal (…) V 18. století začala růst
domorodá populace. 33
Tématicky bližší je publikace Araukánské války 1546-1881, Španělské Flanry v Chile od
Bohumíra Roedla. V této knize se autor omezuje na užívání slova indiáni.34
A konečně nejnovější ucelený přehled Dějiny Latinské Ameriky z roku 2015 nastoluje našií
otázku na samém začátku.
Pro původní obyvatele Severní, Střední i Jižní Ameriky se ujal nevhodný Kolumbův termín
indiáni (španělsky indios = Indové) evokující objevitelovo tvrzení, že doplul do Indie. Kolem
97% původních obyvatel Ameriky žije právě v Latinské Americe (…) Nejhustší osídlení
původních obyvatel je v pevninské Mezoamerice (…) Všechny indiánské populace rozvinuly
pestrou hmotnou kulturu…35
Vzhledem k povaze uvedených publikací a jejich rokům vydání můžeme vypozorovat
následující tendenci. Zatímco evidentně popularizační knihy, jako Indiánská encyklopedie,
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Araukánské války 1546-1881 a oba přehledy dějin států Bolívie a Peru hojně využívají slovo
indián, jakožto zažité pojmenování původního obyvatele amerického kontinentu, výrazně
vědečtější a odbornější publikace Politické systémy Latinské Ameriky se snaží o větší
různorodost a uchyluje se k pojmenováním typu původní obyvatelstvo a domorodá populace.
Nejnovější ze zmíněných publikací – Dějiny Latinské Ameriky – dokonce nastoluje otázku
pojmenování „pueblos indígenas“ hned na prvních stránkách. Zřejmé je, že neexistuje
dlouhodobější konsenzus ohledně pojmenování původních obyvatel – domorodců – indiánů.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro potřeby našeho překladu stojíme před poměrně
širokou škálou překladatelských řešení. Vzhledem k povaze této problematiky se nám jeví
jako nejvhodnější čerpat z posledních tendencí objevujících se na poli etnologie. A právě
z toho důvodu se jasně vymezujeme proti používání slova indián/indiánský. Toto
pojmenování vychází z historického omylu Kryštofa Kolumba a nese v sobě nežádoucí rasové
konotace. Jak uvádí Přemysl Mácha: domníváme se, že psaní slova „indián“ s malým „i“ tak,
jak nám v současnosti přikazují pravidla českého pravopisu, je jednak mylné vzhledem k jeho
biologické neopodstatněnosti, jednak – a to je důležitější – záludné a nebezpečné, neboť
ponouká přemýšlet o světě v termínech rasových, čímž udržuje při životě již mnohokrát
vyvrácené rasové myšlení (…) je navíc totalizující, neboť ignoruje skutečnou identitu lidí a
skupin, jež tímto termínem označujeme.36
Překládaný text studuje identitu, a tak se nám jeví jako naprosto nevhodné, aby se jeden
z nejčastěji opakovaných termínů objevoval v českém překladu v podobě slova, které
skutečnou identitu těchto lidí popírá a zkresluje. Zůstávají nám tedy výrazy jako domorodý a
původní. Domníváme se, že nejadekvátnější je v tom to případě použít slovo původní (podle
RAE indígena = originario del país de que se trata)37. Ani domorodý není v tomto kontextu
špatně, nicméně cítíme, že toto slovo může působit mírně archaicky, a proto je budeme
v překladu využívat jen v případě vysoké frekvence sousloví „pueblos indígenas“ v původním
textu jakožto synonymum pro původní.
Podíváme-li se na slovo pueblo, nabízí se tedy národ, lid, kmen, společnost,
společenství, obyvatelstvo, skupiny… Považujeme za vhodné vyhnout se termínu lid, který
nese v českém kontextu určitou konotaci. Národ a kmen jsou dva pojmy ze sociologie, které
jsou poměrně vágně definované podle množství (malý x velký počet příslušníků). Proto se
36
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raději opřeme o obecnější společenství, skupiny a obyvatele. Pro ilustraci uvádíme několik
konkrétních řešení:

El resurgimiento de los pueblos indígenas (O: 15)
Nové hledání identity původních obyvatel (P: 1)

¿Cómo entender (…) exigencias que los pueblos indígenas le plantean hoy (…) En el caso del
continente americano los pueblos indígenas fueron sometidos (…) Se les impuso además un
modelo cultural europeo… (O: 15)
Nejen v Latinské Americe, ale prakticky po celém světě dnes můžeme pozorovat skupiny
původních obyvatel, které vznášejí historické nároky, mobilizují se a dožadují se svých práv
na rozličných národních státech. Jak si tuto skutečnost vykládat? Na americkém kontinentu se
původní obyvatelé stali obětí vyhlazovací války. Kromě toho byl domorodcům vnucen
evropský kulturní model… (P: 1)

¿Cómo explicarse, entonces, que estos pueblos hayan podido sobrevivir… ? (O: 15)
Jak si tedy vysvětlit, že tyto skupiny dokázaly přežít...? (P: 1)

De allí también la importancia de detenerse a pensar en la capacidad (…) que las
poblaciones indígenas han tenido. No se trata tan sólo de que los pueblos indígenas siempre
han estado allí… (O: 17)
Proto je také důležité zamyslet se nad schopností domorodých obyvatel vzdorovat a zůstávat
v čase, uchovat svou přítomnost. Nejedná se však jen o to, že tato společenství nikdy
nezanikla… (P: 2)

Nakonec bychom ještě mohli uvést, že ani v samotné Bolívii pořádně nevědí, jestli se
tento stát skládá z jednotlivých pueblos indígenas nebo naciones indígenas a jaký je mezi tím
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rozdíl. To potvrzuje forma otázky zjišťující identitu obyvatel v rámci cenzu z roku 2002:
Como boliviana o boliviano ¿Pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario
campesino o afro boliviano? Sí ¿A cuál?, NO, No pertenece, No soy boliviano.38

Psaní jmen etnických skupin
Publikace, jejíž část je předmětem naší práce, se přímo zabývá dvěma skupinami –
etniky – původních obyvatel. Zatímco Guaraníové jsou v českém literárním prostředí
poměrně etablovaní a variantu Guaraníové můžeme vysledovat už v Zeleného Indiánské
encyklopedii z roku 1994, zajímavý problém představují příslušníci skupiny Mapuche.
Definici a vysvětlení označení této skupiny najdeme v překládané publikaci:
Ze všech komunit, které obývaly území, kde se dnes nachází Chile, Araukánci jsou
nejdůležitější, protože je to početně největší společenství a také se postavili útlaku
španělských dobyvatelů. Patřili do větší entity Mapučů, neboli lidí země (mapu-země, chelidé), kteří žili na území od řeky Choapa na severu až po okraj ostrova Chiloé na jihu. Všichni
příslušníci této entity pocházeli z amazonské nížiny, přesněji řečeno byli to potomci Guaraníů.
Mluvili společným jazykem a měli podobné zvyky, ačkoliv na lokální úrovni se v některých
rysech lišili. Měli také různá označení, jako picunches (severně od Araukánců) nebo
huilliches (jižně od Araukánců). (O: 11)
Ačkoli samotné pojmenování Mapuche je vlastně množným číslem, rozhodli jsme se označení
počeštit a skloňovat (Mapučové - Mapučů). Stejně jsou příslušníci tohoto etnika označováni i
v popularizační knize Araukánské války 1546 – 1881 od Bohumíra Roedla.
Ve zdrojovém textu se dále objevují skupiny Chiriguano, Chané a Yámana. O psaní označení
těchto dvou skupin jsme nedohledali žádné relevantní zmínky v českých pramenech a proto
budeme překládat následovně:
Příslušníci skupiny Chiriguano jsou výsledkem dlouhodobého procesu míšení Guaraníů, kteří
doputovali do podhoří And a domorodců Chané a dalších skupin. Tito míšenci mají vlastní
způsob života a specifickou identitu. Tento proces míšení… trval až do 18. století. Etnická
skupina Chiriguano přijala do svého společenství domorodce z Altiplana, černochy, mulaty a
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dokonce i Španěly, nicméně hlavním inkorporovaným společenstvím byli příslušníci etnika
Chané. (P: 10)
V překladu jsme se jednou uchýlili i k výrazu Chiriguánci po vzoru počeštěného označení
Araukánci a s jménem Yámana nakládáme stejně jako se jménem Yanomamo (Janomamové Jámanové)
Ostatní problematické výrazy
V textu je množství termínů, které by si zasloužily další komentář, nicméně vzhledem
k délce naší práce zde uvedeme jen některé. Kromě výrazu „pueblos indígenas“ je dalším
důležitým výrazem slovo „resurgimiento“. V textu se objevuje často a poprvé hned
v podnadpisu úvodní kapitoly. Slovníky nabízí český ekvivalent v podobě znovuobjevení,
návrat, vzkříšení, obroda. V podnadpisu úvodní kapitoly jsme volili opis v podobě:
Resurgimiento de los pueblos indígenas (O: 15)
Nové hledání identity původních obyvatel (P: 1)
Dále v textu překládáme i jako obroda (P: 2) a znovunalezení (P: 4). Zmíníme i některá
obrazná vyjádření, jako observador de primera mano (O:15) – přímý svědek (P: 1), ser „ellos
mismos“ (O: 22) – být sami sebou (P: 8), está en penumbras (O: 23) – zahalen tajemstvím (P:
9), tierra sin mal (O: 24) – země dobra (P: 10).
Slovo conquistadores ponecháváme ve formě conquistadoři, jedná se o označení zažité
v českém prostředí.
Číslovky
Pouze v jednom případě jsme narazili na číslovku, jejíž podobu bylo třeba přizpůsobit
českému úzu.
siglo XVI (O: 26) – 16. století (P: 12)
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4.2 ROVINA SYNTAKTICKO-GRAMATICKÁ
Spojování a rozdělování vět
Z povahy textu vyplývá velká nahuštěnost informací, což vede k hojnému výskytu
poměrně složitých souvětí. Jelikož naší hlavní prioritou byla srozumitelnost textu, uchýlili
jsme se při překladu v několika případech k zásahům v podobě spojování a rozdělování vět.
Zde jsou některé ukázky pozměněného členění textu:
¿Cómo entender las movilizaciones, reivindicaciones históricas y exigencias que los pueblos
indígenas le plantean hoy en día a diferentes estados nacionales, no sólo en América Latina,
sino prácticamente en todo el mundo? (O: 15)
Nejen v Latinské Americe, ale prakticky po celém světě dnes můžeme pozorovat skupiny
původních obyvatel, které vznášejí historické nároky, mobilizují se a dožadují se svých práv
na rozličných národních státech. Jak si tuto skutečnost vykládat? (P: 1)
(zde jsme navíc museli celý odstavec přeformulovat, protože tak dlouhá otázka by v českém
textu působila poměrně nepřirozeně)
A pesar de esto, existen pueblos que han sido estudiados extensamente en diferentes épocas;
es el caso de los guaraníes y de los mapuches. (O: 24)
Přesto můžeme říci, že některé domorodé společnosti byly důkladně prozkoumávány. To je
případ Guaraníů a Mapučů. (P: 9)
Como veremos más adelante existe un tercer actor en esta relación y son las empresas
nacionales/multinacionales, a veces asociadas al estado nacional, o beneficiarias de las
políticas económicas que implementan los gobiernos nacionales y que explotan los recursos
naturales que se encuentran en territorios indígenas. (O: 21)
Jak uvidíme později, na vztahu mezi domorodci a národní společností se podílí ještě třetí
strana. Jsou to velké firmy a nadnárodní korporace, někdy napojené na stát nebo profitující z
ekonomické politiky zaváděné národními vládami. Tyto firmy těží na území domorodých
obyvatel.(P: 6)
Na druhou stranu v případech, kdy se v některých delších souvětích jevila návaznost a
logika jednotlivých informací jako dostatečně srozumitelná, snažili jsme se zachovat původní
podobu větné stavby.
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Interpunkce
Interpunkce byla v překladu přizpůsobena českému úzu. Ke změnám docházelo kromě
čárek v souvětích také u dvojteček a středníků:
Ya en 1953 Lewis criticó la tipología folk-urbana de Redfield porque “tiende a ocultar uno de
los hallazgos más significativos de la antropología moderna: a saber, la amplia variedad de
las formas de vida y de los sistemas de valores en los llamados pueblos primitivos.“ (O: 19)
Už v roce 1953 zkritizoval tuto venkovsko-městskou typologii Lewis, protože „tíhne ke
skrývání jednoho z nejvýznamnějších objevů moderní kulturní antropologie, a to široké
proměnlivosti způsobů života a hodnotových systémů u takzvaných primitivních společností.“
(P: 4)
Es en este sentido que probablemente Foerster tiene razón al hacer una diferencia entre
mapuches y guaraníes; la tierra para los mapuches está asociada a la idea de laabundancia,
simbólicamente representa algo más religioso, mientras que para los guaraníes siempre ha
sido un factor e desequilibrio, probablemente entonces más profano. (O: 26, 27)
V tomto smyslu má zřejmě pravdu Fierster, když rozlišuje vtah k půdě Mapučů a Guaraníů.
Zatímco pro Mapuče je půda spojená s hojností a symbolicky představuje něco posvátného,
pro Guaraníe byla půda vždy něčím nestálým, což je pravděpodobně důvod, proč má v jejich
pojetí více světskou povahu. (P: 13)
Kapitoly a odstavce
Do dělení na kapitoly, podkapitoly a odstavce jsme nezasahovali. Toto funkční dělení
považujeme za logicky vyplývající z obsahového rozdělení textu na menší jednotky a není
důvod zde činit jakékoli změny oproti zdrojovému textu.
Autorský plurál
Autorský plurál a jeho modifikace jsou výrazným prvkem ve struktuře odborného textu.
Trend je takový, že zejména ve starších pracích se projevuje (v obou jazycích) tendence
osobnost tvůrce anonymizovat, a to použitím autorského plurálu nebo neosobního vyjádření,
v novějších pracích se pak prosazuje tendence pro užívání první osoby singuláru.39 Podíváme
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li se na náš zdrojový text, zjistíme, že i na poměrně krátkém úseku se můžeme setkat
s nejednotností diskurzu.
Lo que queremos decir con esto… No es mi intención rescribir la historia de estos pueblos…
Por una parte me interesa destacar las semejanzas… También me interesa ver las
diferencias, que nos permitan visualizar… En el texto se aludirá… Como veremos más
adelante… (O: 20,21)
Tato nejednotnost byla v překladu řešena sjednocením diskurzu v podobě autorského plurálu,
který je v českém jazykovém prostředí pro tento typ textů hojně využívaný.
Tím chceme říct, že vědci sami se podílejí na nastolování a legitimitě některých témat .
Nechceme zde přepisovat dějiny, snažíme se spíše lépe pochopit vývoj těchto společností a
jejich cíle a k tomu nám dobře dopomáhají právě příklady z konkrétních oblastí a jejich
charakteristické rysy… Na jedné straně bychom rádi zdůraznili historické podobnosti mezi
dvěma konkrétními domorodými společnostmi a tím, jak odolávaly vnějšímu tlaku, nicméně
také nás zajímá, jak tyto společnosti čelí aktuálním výzvám ve světě převládajícího
neoliberálního modelu. Zajímavé jsou pro nás i vzájemné rozdíly, díky kterým lépe
pochopíme, o co se tyto společnosti snaží a jaké jsou jejich šance na dosáhnutí cílů. Naším
záměrem je propojit zvláštnosti těchto dvou případů… Jak uvidíme později, na vztahu mezi
domorodci a národní společností se podílí ještě třetí strana. (P: 5, 6)

4.3 INTERTEXTOVOST A POZNÁMKY POD ČAROU
Odborný text se vyznačuje vysokou intertextovostí, což vychází z jeho povahy.
Vědecká práce je vnímána jako součást větší množiny prací na stejné nebo podobné či
příbuzné téma. Autor takové práce navazuje přirozeně na poznatky, které v dané oblasti již
existují. Veškerá tvrzení musí být podložená, a proto se často objevují citace, neboli doslovné
uvedení výroku z určitého zdroje. Takové zdroje mohou být různé, ať už tištěné, nebo
elektronické, a výjimečně i jiné povahy. V každém vědním oboru nacházíme něco jako
klasiky, etablované autory, jejichž teze jsou brány v potaz velkým množstvím autorů píšících
na podobné téma a jsou tedy často citováni. Citací však autor využívá ve značné míře i pro
vymezování se vůči nějákému pohledu či závěru jiného autora.
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V námi překládaném textu se vyskytuje velké množství citací, a to buď přímo v textu,
kde jsou vyvedeny v menším písmu a graficky odděleny od ostatního textu nebo pod čarou.
Tuto koncepci zachováváme a měnit nebudeme ani způsob odkazování. Umožníme tak
snadnou orientaci v autorem použité literatuře podle bibliografie uvedené na konci zdrojového
textu, kterou za tímto účelem přikládáme k originálu přeloženého textu v rozsahu
odpovídajícím citacím, které se objevily v překladu. V jednom případě jsme se uchýlili
k poznámce překladatele (v textu jako „pozn. překl.“), a to za účelem informování čtenáře o
česky vydaném překladu jedné z knih, na které autor v textu přímo odkazuje (de las Casas).
5. PŘEKLADATELSKÉ POSUNY
V následující kapitole uvádíme některé z překladatelských posunů, ke kterým nutně
dochází kvůli přirozené nesouměřitelnosti odlišných jazykových systémů. Španělštinu řadíme
mezi jazyky analytické, kdežto čeština je převážně flektivní. Zásadní je pro nás zachování
funkce výrazu a srozumitelnost.
5.1 TRANSPOZICE
K transpozici (vyjádření stejného obsahu jinou gramatickou kategorií) dochází poměrně
často.
En el caso del continente americano los pueblos indígenas fueron sometidos a una guerra de
exterminio… (O: 15)
Na americkém kontinentu se původní obyvatelé stali obětí vyhlazovací války… (P: 1)

La discusión sobre la irrupción de diferentes sujetos y la lucha por mayor democracia son
elementos importantes a considerar para explicar el resurgimiento de los pueblos indígenas.
(O: 18)
Diskuze o nástupu rozličných hnutí a boj za kvalitnější demokracii jsou důležité pro vysvětlení
procesu znovunalezení identity původních obyvatel. (P: 3)

Este estudio puede ser entendido como un estudio de caso, comparativo, para poder analizar
la relación… (O: 20)
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Tento výzkum může být považován za případovou studii srovnávací povahy, která si klade za
cíl analyzovat vztah… (P: 6)

Es decir, es un estudio sobre identidades en un mundo moderno cada vez más interconectado.
(O: 20)
Jinými slovy, jedná se o studii o identitách v moderním, stále propojenějším světě. (P: 6)

Los complejos ubacado en la parte septentrional de Venezuela podrían constituir el germen,
tal vez,de una de las primeras tradiciones culturales formadas en Sudamérica. (O: 23)
Jakýmsi zárodkem pro první kultury zformované v Jižní Americe by mohla být osídlení
nacházející se v severní části Venezuely.(P: 8)

Martínez Sarasloa, al discutir las razones de la migración, incluye la búsqueda de nuevas
tierras, la presión de parcialidades más poderosas y la búsquedamesiánica de la “tierra sin
mal“ … (O: 25)
Martínez Sarasola, který se zabývá důvody migrací, dodává také hledání nové půdy, nátlak
silnějších frakcí a mesiášské „hledání země dobra“… (P: 10)

5.2 KONDENZACE
Kondenzací rozumíme použití menšího počtu lexikálních jednotek pro vyjádření
stejného obsahu. Zde se zřetelně projevuje výše zmíněný rozdíl mezi češtinou a španělštinou.
Analytická španělština potřebuje často pro vyjádření syntaktických vztahů víceslovný opis,
zatímco ohebnější čeština je v tomto smyslu úspornější.
Los investigadores trabajan con modelos provisorios cuando se refieren a los orígenes del
continente americano y en particular para Sudamérica. (O: 23)
Zejména v případě Jižní Ameriky vědci pracují s provizorními modely. (P: 8)
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En el caso de los guaraníes del sudeste boliviano se produjo un proceso de mestizaje, antes
de la llegada de los españoles, con otros grupos como los Chané. (O: 24)
Guaraníové z jihovýchodní Bolívie se ještě před příchodem Španělů smísili s dalšími
společenstvími, jako je například etnikum Chané. (P: 9)

5.3 AMPLIFIKACE
K amplifikaci (použití většího počtu lexikálních jednotek pro vyjádření stejné
informace) jsme přistoupili například v případě abstraktního pojmu „resurgimiento“.
La discusión sobre la irrupción de diferentes sujetos y la lucha por mayor democracia son
elementos importantes a considerar para explicar el resurgimiento de los pueblos indígenas.
(O: 18)
Diskuze o nástupu rozličných hnutí a boj za kvalitnější demokracii jsou důležité pro vysvětlení
procesu znovunalezení identity původních obyvatel. (P: 3)

5.4 EXPLICITACE
Při explicitaci přidáváme v překladu explicitně informaci, která se ve zdrojovém textu
objevuje pouze implicitně.
Otra polémica se refiere a las explicaciones de como se constituyeron en grupo con una
definición cultural, y si esto corresponde con las definiciones que tenemos sobre lo que serían
los grupos étnicos. (O: 26)
Další polemika se odehrává kolem otázky, jak se tato společenství vyvinula ve skupiny, které
se samy kulturně vymezují, a zda toto vymezení odpovídá tomu, které používáme pro etnické
skupiny. (P: 11)

Aunque parezca ingenuodecirlo, no estamos fuera de la sociedad. (O: 20)
Ačkoli to může znít jakkoli naivně, vědci nežijí mimo společnost. (P: 5)
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5.5 GENERALIZACE
Při překladu jsme se uchýlili také ke generalizaci. V následujícím příkladu se jedná o
nahrazení dvou slov podobného významu, přičemž v češtině by byl významový rozdíl mezi
nimi těžko postižitelný a ve výsledku stejně není určující pro celkové vyznění výpovědi.
Cuando una familia o un individuo guaraní sale de la comuniad, no puede vender su lote o su
chaco y obtener alguna ganancia por el trabajo hecho. (O: 27)
Když rodina nebo jedinec opustí komunitu, nemůže prodat svůj pozemek a nemůže ani dostat
nic za práci, kterou zde odvedl. (P: 12, 13)

ZÁVĚR
Předmětem naší práce bylo přeložení úvodní kapitoly a části první kapitoly vědecké
studie Enrique Péreze Aríase. Na základě vytvoření fiktivní překladatelské zakázky jsme
přistoupili k překladu textu na pomezí vědeckého a populárně-naučného stylu, který se
vyznačoval poměrně náročnou syntaktickou stavbou a nahuštěností předkládaných informací.
Z toho důvodu jsme se museli uchýlit ke konzultaci s odborníky v oboru, stejně jako
k prostudování literatury poskytující širší kontext pro poměrně úzce vymezené téma. Součástí
naší práce je i překladatelská analýza, ve které se zpětně vracíme k některým překladatelským
řešením. Mnohá z nich jsou podmíněna nesouměřitelností jazykových systémů, některá další
pramenila ze snahy o dodržení stylistického ukotvení daného žánru v českém prostředí.
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