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Úvod
Bakalářská práce se zabývá rozborem povídkové sbírky Pohřeb Velké Matky kolumbijského
spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze.
Práce je rozdělena na dvě části.
První část práce je část praktická a je zaměřená na vznik a vývoj magického realismu.
Magický realismus je pojem, který označuje literární směr 20. století. Mísí se v něm skutečné
a nereálné prvky, jako jsou například sny, mýty nebo pověsti, které ovšem působí naprosto
přirozeně a nepotřebují žádné vysvětlení.
Praktická část se ještě dělí na dvě podskupiny. První vysvětluje, odkud tento pojem pochází,
kdo ho poprvé použil nebo například, kde se s magickým realismem lze setkat.
Ve druhé pasáži praktické části je rozebírán život Garcíi Márqueze, jeho inspirace a dílo
Pohřeb Velké Matky. Gabriel García Márquez je považován za hlavního představitele
magického realismu, ačkoliv on sám nebyl zakladatelem tohoto směru. Jeho román Sto roků
samoty je vnímán jako stěžejní dílo magického realismu, jelikož autor staví na reálném základu,
do něhož prolíná nereálné, nadpřirozené prvky.
Část druhá je orientována na dílo Pohřeb Velké Matky od Gabriela García Márqueze. Než
přistoupím k samotnému rozboru povídek, stručně nastíním literární žánr povídka, kterým se
García Márquez zabýval. Poté práce zahrnuje analýzu osmi povídek, ze kterých se dílo Pohřeb
Velké Matky skládá, a hlavních postav. Budu pozorovat sociální postavení hrdinů, vztah mezi
chudými a bohatými, a jak se to celé jejich fungování vztahuje na tehdejší život v Latinské
Americe.
Každá povídka je stručně popsaná a je zde vysvětleno, jaké nereálné jevy se zde dějí.
Zajímavostí v povídkách je, že hlavními postavami jsou ve většině případu ženy a děj se
převážně odehrává na stejném místě – v Macondě.
Finální část práce se zaměřuje na podněty, které vedly k napsání samotného díla
a vytvoření neuvěřitelné postavy – Velké Matky, i přes značnou rozdílnost v časovém úseku
psaní.
Nakonec je zmíněno, kdo vlastně ta Velká matka je a co pro obyvatele představovala.
Nejenže její moc byla neomezená, ale zpráva o její smrti byla natolik překvapivá, že se celý
národ přišel rozloučit a přesvědčit se, jestli je tato skutečnost pravdivá.
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1. Magický realismus
1.1. Vznik termínu
Termín magický realismus použil poprvé německý kritik výtvarného umění Franz Roh
v knize Postexpresionismus. Magický realismus. Problémy nejnovějšího evropského malířství.
Tímto označením popisuje umělecký směr, pro který bylo charakteristické zobrazování reality
jako něco zvláštního, neobyčejného.1 V tomto díle Roh vzpomíná nástupce a zároveň odpůrce
expresionismu ve výtvarném umění jako takové, kteří pomocí zdůraznění skutečnosti vyjádří
„zázrak bytí“. A pro výtvarná díla, která jakoby světelnými efekty dodávala obrazu iracionální
nádech, použil termín „magický realismus“. Imbert uvádí, že Franz Roh vidí ve vývoji
výtvarného umění určitou dialektiku. A to na základě tří dialektických principů teze, antiteze a
synteze, které se promítají do uměleckých směrů impresionismus, expresionismus
a magický realismus. Franz Roh použil výraz magický realismus pro označení post
expresionistického německého malířství, které bylo nazýváno „novým“ nebo „ideálním“
realismem. Také se mu říkalo „objektivní umění“.2
Podle Imberta je magický realismus nově přicházející směr po impresionismu
a expresionismu. Impresionisté malovali obrazy podle svého subjektivního vnímání, zatímco
expresionisté zobrazovali deformovanou skutečnost. Autor předvádí zběsilosti maniaků,
mystická vytržení, ztrátu vnímání času, rozdvojení osobnosti, noční můry, telepatii, halucinace
nebo šílenství. Magický realismus je totožný s anti realismem a spočívá v tom, že v umění je
potřeba předstírat.3 Mohli bychom tedy říct, že magický realismus vznikl spojením dvou směrů.
Tudíž se jedná o návrat k realitě, která je deformovaná a která má určité magické rysy.
Jednou z hlavních charakteristik, které se objevují v románech a v povídkách „magického
realismu“, jsou fantastické a magické prvky, které postavy vnímají jako celkem běžné, ničím
zvláštní. Je zdůrazňovaná přítomnost magického a fantastického jako součásti reality.
„Magický realismus“ taktéž zahrnuje mýty a legendy.

1

KUČERKOVÁ, Magda. Magický realizmus Isabel Allendeovej. Bratislava: Veda, 2011.
Monografie / Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-1211-7. str. 34
2
ANDERSON IMBERT, Enrique, „Literatura fantástica, Realismo mágico y lo real
maravilloso“. In: Yates, Donald A., str.31
3
ANDERSON IMBERT, Enrique, „Literatura fantástica, Realismo mágico y lo real
maravilloso“. In: Yates, Donald A., str.39-43
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V literatuře je magický realismus chápán jako podávání reality, ze které vyplývá magičnost.
A právě díky tomu můžeme vidět rozdíl mezi fantastickou literaturou a magickým realismem.
Magický realismus se soustřeďuje na zobrazování každodenního/obyčejného jako zázračného,
a zázračného jako obyčejného.
Je potřeba si také ujasnit, že když se mluví o fantastičnu, tak nejde o magický realismus,
jsou to dva odlišné termíny. Dílo magického realismu nemusí být výhradně fantastické, ale
reálný příběh může obsahovat fantastické prvky, které jsou v díle vnímané jako přirozené. Díla
patřící do magického realismu obsahují realistické znaky a zároveň obsahují i něco
neskutečného, co se pojí s latinskoamerickou minulostí, hledáním identity a citlivosti.
Magický realismus byl ideálním směrem pro autory žijící v zemích, kde diktatura
a cenzura omezovala bytí společnosti. Pověry, svět snů a fantazie jsou součástí reality, které
obohacují každodennost a umožňují tak cestu k důležitému směru, magickému realismu.
1.2. Objevení termínu v literatuře
V šedesátých letech dvacátého století si hispanoamerická narativní próza vydobyla důležité
místo ve světové literatuře. V dílech Kolumbijce Gabriela Garcíi Márqueze (1928), Peruánce
Maria Vargase Llosy (1936), Argentince Julia Cortázara (1914-1984) a mnoha dalších, podal
iberoamerický kontinent přesvědčivý důkaz své duchovní a kulturní vyspělosti. U výše
zmíněných autorů se objevují diskuse a polemiky kolem magického realismu. Tento termín
často bývá bez řádného zdůvodnění zaměňován s podobným oxymóronem „zázračné reálno“
(termín Aleja Carpentiera, níže vysvětlím), který se začal používat k označení experimentující
narativní prózy. V takto označených dílech tvoří exotická příroda a mýty předkolumbovských
civilizacích velmi často podklad románové fikce, ve kterých koexistuje magie
a racionalismus.4
V Lexikonu teorie literatury a kultury je magický realismus vnímaný jako koncept, ve
kterém je možné sledovat vzájemné působení nerealistických a realistických prvků.5 Každá

4

LUKAVSKÁ, Eva. "Zázračné reálno" a magický realismus: Alejo Carpentier versus
Gabriel García Márquez. Brno: Host, 2003. Studium. ISBN 80-7294-100-3, str. 9 – 10
5
NÜNNING, Ansgar, Jiří HOLÝ a Jiří TRÁVNÍČEK. Lexikon teorie literatury a kultury:
koncepce - osobnosti - základní pojmy. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4, str. 469
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studie tohoto termínů se shoduje, že se jedná o literaturu, která vybočuje v dané době
z klasického realistického zobrazení skutečnosti.
Dodnes není v podstatě jasné, co to magický realismus je. Neví se, zda se jedná o literární
směr, techniku, tendenci, styl nebo žánr.6
Do hispánského světa pronikl termín magický realismus prostřednictvím překladu Rohovy
knihy do španělštiny v roce 1927. Španělská verze byla tehdy vydána v Madridu v časopise
Revista del Occidente, jehož šéfredaktorem byl José Ortega y Gasset.7
Ve třicátých letech dvacátého století, tudíž po vydání Rohovy knihy, se k problematice
magického realismu vyjadřovali také italští spisovatelé. Můžeme tedy zmínit jednoho z nich a
to Massima Bontempelliho, který používal termín „mystický realismus“, a později ho změnil
na „magický“. Bontempelli definoval magický realismus jako reakci na výstřelky futurismu.
Považoval tento směr jako umění, které si hraje s inteligencí a ironií z každodenních událostí.8
V roce 1967 vydal Luis Leal v časopise Cuadernos hispanoamericanos „Magický realismus
v hispanoamerické literatuře“ a definoval tento směr jako postavení ke skutečnosti, ve které je
možné odhalit vztah mezi člověkem a prostředím. Tento vztah vede spisovatele k hlubšímu
poznání světa a dovoluje mu uchopit tajemství, které v sobě skutečnost skrývá.9
V souvislosti s definováním magického realismu je důležité poukázat i na koncept „zázračné
reálno“, který vytvořil kubánský spisovatel Alejo Carpentier. Významný Kubánec považoval
dějiny Ameriky za kroniku zázračného reálna, ve které se kříží magické a tajemné s tím, co my
považujeme za přirozené a každodenní. „Zázračné reálno“ formuloval v předmluvě ke svému
románu Království z tohoto světa (El reino de este mundo, 1949). Carpentier uvádí, že
„zázračné“ se zjevuje jen tehdy, když dojde k nějakému neočekávanému narušení skutečnosti
a

soudí,

že

latinskoamerický

kontinent

je

zázračný

už

ze

své

podstaty
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LUKAVSKÁ, Eva. "Zázračné reálno" a magický realismus: Alejo Carpentier versus
Gabriel García Márquez. Brno: Host, 2003. Studium. ISBN 80-7294-100-3, str. 10
7
LUKAVSKÁ, Eva. "Zázračné reálno" a magický realismus: Alejo Carpentier versus
Gabriel García Márquez. Brno: Host, 2003. Studium. ISBN 80-7294-100-3, str. 13
8
KUČERKOVÁ, Magda. Magický realizmus Isabel Allendeovej. Bratislava: Veda, 2011.
Monografie / Ústav svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-1211-7. str. 35-36
9
LEAL, Luis, „El realismo mágico en la literatura hispanoamericana“. In: Cuadernos
Americanos. México 1967, sv. CLIII, č. 4, 1967, s. 230-235
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a poznání. Tvrdí, že k tomu, aby člověk uviděl „zázračné“, je potřeba věřit, že „zázračné“
opravdu existuje.10
Mnozí autoři považují magický realismus a „zázračné reálno“ za ekvivalenty, a proto
můžeme tvrdit, že dodnes přetrvává nejasné vymezení obou pojmů.
Jak jsem již zmínila, názory týkající se „zázračného reálna“ se poprvé objevují v románu
Království z tohoto světa (El reino de este mundo). Kubánec Carpentier se vydává na americký
kontinent hledat „zázračno“ a jako první navštěvuje Haiti, kde se odehrává děj zmíněného
románu. Román je psán na základě jeho pocitů, dojmů a praktik, které tam zažívá. Carpentier
byl okouzlen životem na Haiti. Byl okouzlen tím, jak tam černošští obyvatelé žijí.
Poté co jsem pocítil autentické kouzlo krajů Haiti, poté, co jsem nalezl magická znamení na
červených cestách Střední mesety, pocítil jsem, jak jsem unášen stále blíže k zázračné
skutečnosti. […] Dýchal jsem atmosféru vytvořenou Henrim Christophem, monarchou
neuvěřitelně vytrvalým, daleko úžasnějším, než všichni nejkrutější králové vymyšlení
surrealisty, velmi vnímavými k imaginárním tyraniím, které sami nezakusili. Na každém kroku
jsem nacházel, zázračné reálno.11

Z úryvku vyplývá, že Alejo Carpentier byl natolik okouzlen tou tradicí tzv. „zázračného“
kontinentu, že by se dalo chápat, že on sám to považuje za skutečné. Autorovi stačí víra, aby se
„zázračno“ proměnilo v literaturu.
1.3. Magický realismus – Gabriel García Márquez
Dalším autorem, který se zabýval otázkou zmiňovaného směru byl Gabriel García Márquez.
Zatímco Carpentier apeluje na umělcovu „víru“ v „zázračné reálno“, García Márquez se
dovolává spisovatelovy vůle zobrazovat reálné jako magické.12 García Márquez označoval
svou literaturu jako magickou, tudíž spadala do směru „magický realismus“. To znamená, že

10

CARPENTIER, Alejo. „Předmluva“ In: Království z tohoto světa. Praha: Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. Přeložil: Hodoušek, Eduard, str. 9
11
Tamtéž, str. 9-13
12 LUKAVSKÁ, Eva. "Zázračné reálno" a magický realismus: Alejo Carpentier versus
Gabriel García Márquez. Brno: Host, 2003. Studium. ISBN 80-7294-100-3, str. 27
11

určitá nadpřirozenost, která se v románech objevuje, se pro nás jako čtenáře bude jevit zvláštně.
Věci, které jsou každodenní, budou jakýmsi způsobem fantastické.
Vztah mezi „zázračnem“ a latinskoamerickou skutečností popsal Márquez následovně:
Myslím, že obzvláštně ve Sto rocích samoty jsem realistickým autorem, domnívám se totiž,
že v Latinské Americe je všechno možné, všechno je skutečné. Jde o to vyřešit technický
problém, jak transkribovat události, které jsou v Latinské Americe reálné, ale kterým se
v knihách nevěří. […] Žijeme obklopeni fantastickými věcmi, ale spisovatelům záleží na tom,
aby vyprávěli o běžných, zcela nedůležitých věcech.13

Každé fantastické či zázračné vyprávění by se podle Garcíi Márqueze mělo odrážet od
nějaké skutečné události nebo osobní zkušenosti. Mělo by vyobrazovat konkrétní realitu.
Zázračné reálno podle Carpetiera a magický realismus podle Garcíi Márqueze se sice
prolínají, ale nejsou totožné. Společným východiskem obou směrů je pojetí americké
skutečnosti jako „zázračné“: u Carpentiera se především jedná o úžas Evropana před světem,
jehož hlavním znakem je míšení kultur. Pro Márqueze je „zázračné“ pojaté tak, že je
nespokojený se světem a chce tedy vytvářet světy nové. Jeho vůle zobrazovat skutečné jako
magické je smyslem pro zázračné a nadpřirozené. 14

13
14

Tamtéž, str. 29
Tamtéž, str. 32
12

2. O autorovi Gabrielu Garcíi Márquezovi
Gabriel García Márquez patří k autorům, kteří oslovují čtenáře nejen v Latinské Americe,
ale na celém světě. Narodil se v kolumbijském městečku Aracataca15 a celé své dětství prožil
se svými prarodiči z matčiny strany, generálem Nicolásem Márquezem Iguaránem
a Tranquilinou Iguarán Cotesovou. Jeho rodina měla značný vliv na jeho tvorbu, protože
v jejich domě se scházelo mnoho lidí a prostřednictvím nich se Gabriel dozvěděl o pověrách,
předtuchách a neuvěřitelných příbězích, které se v kraji odehrávaly.
Od malička vyrůstal v zázračném, kouzelném prostředí, a to proto, že jeho babička, která ho
vychovávala, měla nadpřirozené schopnosti. Tvrdila, že houpající křesla se houpou sama od
sebe a viděla mnoho dalších zvláštních jevů. V určitém období jeho života si jeho babička
myslela, že i on má určité schopnosti jasnovidnosti, protože byl velice bystrý a vnímavý.
Nejprve navštěvoval základní školu v Aracatace, potom v roce 1939, v období největší
finanční krize rodiny ho matka zapsala do školy Cartagena de Indias v Baranquille.
Jako mladý student zaujal na nové škole hned u přijímacích zkoušek. Jelikož se velmi
zajímal o literaturu, exceloval u zkoušek a debatoval o knihách s profesorem, kterého tím
ohromil a díky tomu byl přijatý na základní školu samotným ředitelem. Ten v něm viděl veliký
potenciál a dovolil mu číst knížky ze školní knihovny, a tím mu otevřel dveře k dalšímu
vzdělání. Při škole musel pracovat, aby pomohl matce uživit domácnost, protože jeho otec byl
neustále na cestách a snažil se otevřít si lékárnu. García Márquez se snažil vydělat peníze tím,
že maloval nápisy na tabule obchodníků a roznášel letáky. Bohužel jeho otec nebyl úspěšný a
lékárnu

si

neotevřel.

Jeho

rodina

byla

nucena

se

přestěhovat

do

Sincé

a Gabriela poslali na střední školu sv. Josefa do Baranquille. Byl velice šikovným studentem
a už v tam brzkém věku se u něj začal projevovat spisovatelský talent.
Po smrti prarodičů odchází do Bogoty a vstupuje do jezuitského lycea v Zipaquirá. Jednalo
se o Národní střední školu.16

15

Gabriel García Márquez v Žít, abych mohl vyprávět uvádí, že Aracataca byla původně
odlehlou osadou domorodců Chimilov. Jeho název byl odvozený ze slov chimilského jazyka,
přičemž „ara“ představovala řeku a „cataca“ člověka, který vládne. Viz. García Márquez,
2002, str. 45.
16 Veškeré informace ohledně stěhování a studia García Márquez uvádí ve svém díle Žít,
abych mohl vyprávět, str. 9-220
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Vzpomíná na svoje studium následovně:
Nevím, co jsem se ve skutečnosti naučil během svého zajetí na tomto lyceu, ale ty čtyři roky
spolužití s ostatními mi dali jasnou představu o našem národě. Zjistil jsem, jak jsme všichni
rozdílní a v čem je kdo dobrý, a naučil jsem se, a do smrti to nezapomenu, že v každém z nás je
něco osobitého a všichni společně tvoříme nás národ a vlast.17

Díky studiu se jeho zájem o literaturu neustále zvyšoval. Pro Gabriela literatura znamenala
únik z reality a nejzábavnější volnočasovou aktivitu. Na lyceu odmaturoval a zapsal se na
Právnickou fakultu na Universidad Nacional v Bogotě. Avšak studium práv ho příliš
nezajímalo, převážně se věnoval četbě. V třetím ročníku propadl a rozhodl se odjet do
Baranquilly, kde se zúčastňuje literárních debat v „grupo de Baranquilla“. Pod vlivem svých
kolegů začíná číst díla Jamese Joyce, Franze Kafky, Williama Faulknera a další. 18
V Baranquille spolupracoval s časopisem El Universal, kde pod pseudonymem Séptimus
psal pravidelně sloupeček s názvem Žirafa (La jirafa).
Márquez také přispíval do časopisu El Espectador, který ho poslal do Evropy, kde v Říme
devět měsíců studoval filmovou režii v Experimentálním filmovém středisku a zároveň psal
filmové recenze pro El Espectador.
Po zrušení časopisu El Espectador, zůstal Márquez v Evropě a procestoval Francii, Polsko,
Maďarsko a nakonec se usadil v Paříži, kde žil ve velké chudobě. V roce 1957 se vrátil do
Latinské Ameriky a rok na to se oženil s Mercedes Barcha Pardovou. Krátce na to přijal místo
v tiskové agentuře Prensa Latina. V roce 1982 mu udělili Nobelovo cenu za literaturu.
Začátky jeho tvorby sahají už do školních let, kdy psal poezii. K psaní próz se dostává
později, protože začátky jeho prozaické tvorby nebyly nejlehčí. Jeho první román Všechna
špína světa (La Hojarasca, 1955), vyšel až několik let po jeho napsání a sklidil veliký úspěch.
Později se začal převážně věnovat románům a napadlo ho vytvořit si fiktivní místo Macondo,
které mělo vyobrazovat jeho rodné městečko Aracataca.
17

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Žít, abych mohl vyprávět: [paměti]. Praha: Euromedia
Group-Odeon, 2003. ISBN 80-207-1150-3, str. 199
18 LUKAVSKÁ, Eva. "Zázračné reálno" a magický realismus: Alejo Carpentier versus
Gabriel García Márquez. Brno: Host, 2003. Studium. ISBN 80-7294-100-3, str. 175
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K jeho dalším románům patří Plukovníkovi nemá kdo psát (El coronel no tiene quien le
escriba, 1957) a Zlá hodina (La mala hora, 1961). Tato díla napsal García Márquez v období,
kdy žil v Paříži. Díla pojednávaly o složitém životě hlavního hrdiny, který zápasí s pocitem
odcizení se světu, co poté vede k smrti.
O rok později byl vydán soubor povídek s názvem Pohřeb velké matky (Los funerales de la
Mamá Grande, 1962), o které bude pojednáváno v další kapitole mé práce.
Vrcholem jeho tvorby byl román Sto roků samoty (Cien años de la Soledad, 1967). Tento
román mu přinesl světovou slávu a velké množství čtenářů. Dostávalo se mu výborných ohlasů
u literární kritiky; tímto románem se přímo přihlásil k literárnímu směru magický realismus.
Gabriel García Márquez vydal mnoho dalších děl, jako například Příběh ztroskotance
(Relato de un náufrago, 1970), Podzim patriarchy (El otono del patriarca, 1975), Kronika
ohlášené smrti (Crónica de una muerte anunciada, 1981) a Generál ve svém labyrintu (El
general en su laberinto, 1989). Velký úspěch mu přineslo dílo Láska za časů cholery (El amor
en los timepos del cólera, 1985), ve kterém se pokusil zobrazit vztah se svou ženou Mercedes.
V roce 2002 vydal Márquez první část z trilogie paměti s názvem Žít, abych mohl vyprávět
(Vivir para contarla). Jeho posledním dílem je román z roku 2004 Memoria de mis putas tristes.
Literatura nebyla to jediné, čím se Gabriel zabýval. Málokdo si totiž uvědomuje, že Gabriel
Márquez nebyl jenom významných spisovatelem, ale také i významným žurnalistou. Sám
Gabriel v díle Žít, abych mohl vyprávět vzpomíná, že žurnalistika pro něj zpočátku znamenala
ještě méně jako práva a nedokázal si představit, že by ho dokázala takovým způsobem okouzlit.
Statečně vynikal jako spisovatel a i jako žurnalista. Spolupracoval s mnoha deníky a psal
velkolepé příběhy.
On sám tvrdil, že tyto dvě složky (literatura a žurnalistika) spolu navzájem v jeho životě
koexistují a doplňují se. Tvrdí že: „ […] psaná žurnalistika je literární žánr. To špatné však je
to, že mnoho studentů a učitelů to neví anebo tomu nevěří.“ 19

19

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, Yo no vengo a decir un discurso. Barcelona: Mondadori,
2010, 151 s. ISBN 978-84-397-2353-0, str. 105
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3. Macondo
V této kapitole se budu věnovat prostředí tajuplného městečka, které se objevuje v mnoha
románech i povídkách autora. Toto místo můžeme považovat za typický obraz Kolumbie.
Během čtení románu čtenář zjišťuje, že v Macondu se dějí nevysvětlitelné věci, které
vyvolávají pocit magičnosti a neskutečnosti. Je to místo, kde je možné všechno. Na tomto
místě existuje každodennost ve spojení s tajemnem.
Jak uvádí Gerald Martin ve své knize Gabriel García Márquez. Život, „Macondo v románu
Sto roků samoty symbolizuje celou Latinskou Ameriku. Představuje malé společenstvo lidí,
kteří se během dlouhého období musí vyrovnávat se zásahy vnějšího prostředí.“20 Román Sto
roků samoty není jediným románem, kde se píše o městečku Macondo. García Márquez do
prostředí Maconda zasadil děj několika povídek a románů a vytváří tím takzvaný „cyklus
o Macondu“. „Poprvé se objevuje v povídce Un día después del sábado a Monólogo del Isabel
viendo llover en Macondo. Macondo ale zmiňuje už ve svém prvním románu Všechna špína
světa (La Hojarasca) z roku 1955. Znovu se s Macondem setkáváme v Plukovníkovi nemá kdo
psát (El coronel no tiene quien le escriba) z roku 1961 a o rok později i ve Zlé hodině (La mala
hora).“21 V povídkách Pohřeb Velké Matky (Los Funerales de la Mamá Grande) se taktéž
setkáváme s Macondem.
„Macondo je vesnice, ve které se všichni obyvatelé znají, a kde se denně odehrává něco
zvláštního, nadpřirozeného. Tudíž ne vždy by na nás mělo působit jako ráj, měli bychom brát
v potaz, že člověk stárne a dospívá a tím se mění i Macondo. V díle Los Funerales de la Mamá
Grande je Macondo z jedné části strukturované jako folklórní místo, kde nadsázka ironizuje
politickou a sociální situaci, a z druhé části jako jeden velký chaos, který rozbíjí životy
obyvatelům.“22

20

MARTIN, Gerald: Gabriel García Márquez: Život. Bratislava : TIMY PARTNERS, 2009,
644 s. ISBN 978-80-89311-12-5, str. 287
21
BLAŽKOVÁ, Kristina. Vizuální prostředí a imaginace v díle G. Garcíi Márqueze [online].
Praha, 2016 [cit. 2019-07-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/20.500.11956/74840.
Bakalářská práce. Univerzita Karlova., str.25
22
ZAVŘELOVÁ, Nikol. La estructura y el mito en los Funerales de la Mamá Grande de
Gabriel García Márquez. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA
PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta, str.11
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3.1. Původ názvu
Název Macondo vyvolává ve čtenáři pocit magičnosti a tajemnosti, která přímo souvisí
s tímto městečkem. Samotný autor děl se s názvem Macondo setkává už ve svém dětství
a zvláštnost tohoto slova ho tak okouzlila, že ho použil ve více dílech. Macondo byl zřejmě
název banánové plantáže, která ležela nedaleko Márquezova rodného města Aracatacy.
Vlak zastavil na nádraží, kde ani žádná vesnice nebyla, a krátce na to projel kolem jediné
banánové plantáže, která měla na bráně jméno: Macondo. Všiml jsem si ho už během svých
prvních cest s dědečkem, až jako dospělý jsem si však uvědomil, jak básnivě zní. Nikdy jsem
to slovo od nikoho neslyšel, a dokonce jsem si ani nepoložil otázku, co vůbec znamená. Použil
jsem ho už ve třech knihách jako jméno smyšlené vesnice, když jsem objevil v jakési
encyklopedii, která mi náhodně přišla do ruky, že je to tropický strom podobný ceibě, […]23

3.2. Macondo či pueblo
Většina příběhů García Márqueze se odehrává v Macondu. Ale není tomu tak vždycky.
Pokaždé, když se v díle objeví zmíněné městečko Macondo, tak je zřejmé, že se tím autor
odkazuje na reálnou vesnici v Kolumbii, Aracatacu, kde byl vychovávaný prarodiči až do svých
sedmi let. Zanechalo to na jeho tvorbě obrovskou stopu. A na základě toho usuzujeme, že
Macondo nesymbolizuje jen Latinskou Ameriku, ale také Aracatacu. „Márquez vždy do svých
děl přidával něco reálného ze svého života, něco, co doopravdy existovalo. V jeho knihách se
setkáváme s vesničkou Macondo, ale ne vždy se jedná právě o toto fiktivní místo.“24
Autor kromě fiktivního místa Macondo vytvořil také jinou vesnici. Proč by autor potřeboval
psát o jiné vesnici, když v Macondu se odehrává všechno? Dětství strávil v Aracatace se svými
prarodiči, které miloval. Svého dědečka obdivoval a vypadalo to, že díky němu žije v ráji a ne
v zemi plné nebezpečí. Z toho vyplývá, že na jednu stranu autor zidealizoval místo, ve kterém
žil, ale na druhou stranu, nemůžeme říct, že Macondo je pouze idylické místo, ale také je někdy
velmi kruté, odehrávají se tam zlé věci a hlavní hrdinové mohou dopadnout špatně.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Žít, abych mohl vyprávět: [paměti]. Praha: Euromedia
Group-Odeon, 2003. ISBN 80-207-1150-3, str. 21-22
24 ZAVŘELOVÁ, Nikol. La estructura y el mito en los Funerales de la Mamá Grande de
Gabriel García Márquez. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA
PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta, str.11
23
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Skutečný kraj kolem literárního městečka Macondo představuje severní část bývalého
departamentu Magdalena, od Santa Marty přes Aracatacu a Valledupar do La Guajiry. Je to kraj
jeho matky a prarodičů z matčiny strany, kam jeho otec přišel jako nežádoucí vetřelec, jeden
z tak zvané „náplavy“. 25

Navzdory tomu, Márquez vytvořil vesnici, která více připomíná události ze zbytku
Kolumbie. Tato vesnice, kterou nikdy výslovně nepojmenoval, existuje také. Dle různých
rozhovorů je dost možné, že se jedná o Sucre, Baranquillu nebo o jedno z těch míst, kam se
zakladatel Maconda musel přestěhovat jako dítě. Místo, které je daleko od Aracatacy.
Druhá polovina Márquezových příběhů se odehrává v kraji jeho otce: ve městě Cartagena a
městečkách Sincé a Sucre, v departamentech Bolívar a Sucre; je to kraj člověka s ješitnými sny
o zákonném postavení směrem do minulosti i do budoucna, tudíž kraj, který musel odmítat jak
kvůli jeho koloniální, utiskovatelské pompě, tak kvůli ponižování, jemuž jsou dodnes vystaveni
jeho méně slavní synové; kraj, který se zhustil do bezejmenného puebla, nehodného literárního
pojmenování, ale stejně zobrazujícího Latinskou Ameriku – až člověka pokouší říci „statečnou“,
historickou Latinskou Ameriku. 26

Budeme toto nepojmenované místo považovat za Sucre. Autor byl prakticky oddělen od
místa, které tak miloval, kde prožil dětství se svým milovaným dědečkem, který krátce po jeho
odstěhování zemřel. Sucre se mu nelíbilo, byl frustrovaný a nemohl se nijak bránit, proto je
možné, že právě toto město ho inspirovalo k vytvoření jiné vesnice než je Macondo.
Termín vesnice v této kapitole symbolizuje Kolumbii a její zkorumpovanou politiku.
Macondo i druhá vesnice nám přes symboliku vyobrazují jednu z nejdůležitější části
hispanoamerické historie, konkrétně však té kolumbijské v letech padesátých a šedesátých.
V jeho knihách nalezneme jak směr realistický, tak směr magický, které společně se svými
znaky vytvářejí děj v obou vesnicích. 27

MARTIN, Gerald: Gabriel García Márquez: Život. Bratislava : TIMY PARTNERS, 2009,
644 s. ISBN 978-80-89311-12-5, str. 164
26 MARTIN, Gerald: Gabriel García Márquez: Život. Bratislava : TIMY PARTNERS, 2009,
644 s. ISBN 978-80-89311-12-5, str. 164
27
Informace ohledně Maconda či puebla nalezneme v bakalářské práci Zavřelové Nikoly
ZAVŘELOVÁ, Nikol: La estructura y el mito en los Funerales de la Mamá Grande de
Gabriel García Márquez. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA
PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta, str.11-12
25
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4. Povídka
Než přejdeme k samotné analýze povídek Pohřeb Velké Matky Garcíi Márqueze, je potřeba
si objasnit, co vlastně povídka je. Jedná se o „krátké fiktivní vyprávění.“ 28 RAE, neboli Real
Academia Española, nám poskytla jasnou a stručnou definici povídky, naopak ve slovníku
Estébaneze Calderóna Diccionario de términos literarios se dozvídáme, že povídka je „termín
latinského původu, kterým se označuje krátký epický útvar, ústní či psaný, v němž se vypravuje
fiktivní příběh (fantastický nebo věrohodný), počet postav je omezený a nepříliš rozvinutá
zápletka spěje rychle ke svému vyvrcholení a rozuzlení.“ 29
Povídka patří ve světové próze k nejoblíbenějším žánrům, zejména proto, že hlavním
znakem je jejich krátkost. Pro mnohé autory je to ale žánr velmi obtížný. Poutavé příběhy
hrdinů měly úspěch po celá staletí. Tento mnohotvárný a různorodý žánr je jedním z nejstarších
forem fiktivní literatury. Dějiny povídky sahají až k antickým bajkám, pohádkám a anekdotám.
Moderní povídka se však etabluje až v 19.století, v období romantismu. V povídkách převládá
dobrodružná a historická tématika. Důraz je většinou kladený na dramatické příběhy a poutavé
osudy lidí. V renesanci se setkáváme s autorem Geoffreym Chaucerem a jeho dílem
Canterburské povídky.
Povídka se později velmi rozšířila a v 19.století se setkáváme s předními autory tohoto
žánru. Jednalo se o období romantismu a realismu, kdy se povídkovému žánru věnovali např.:
Charles Dickens, Guy de Maupassant, L.N. Tolstoy, A.P. Čechov, Edgar Allan Poe, Gustavo
Adolfo Bécquer a další.30 Carmen de Mora Valcarcel v knize Teoría y práctica del cuento en
los relatos de Cortázar píše, že právě díky autorům, jako Čechov, Poe a Maupassant nastal
zlom v literatuře. V druhé polovině 19.století přestává být povídka spojována s tradicí ústního
podání a prostými příběhy pro děti a stává se plnohodnotným literárním žánrem.31
RAE „Narración breve de ficción“.
ESTÉBANEZ CALDERÓN, D. Diccionario de términos literarios. Madrid : Alianza
Editorial, S.A., 1999, s. 243.
„Término de origen latino con el que se designa un relato breve, oral o escrito, en el que se
narra una historia de ficción (fantástica o verosímil), con un reducido número de personajes y
una intriga poco desarrollada, que se encamina rápidamente hasta su clímax y desenlace
final.“
30 LUKAVSKÁ, E. Had, který se kouše do ocasu. Brno : Host – vydavatelství, s. r. o., 2008,
str. 11
31
MORA VALCÁRCEL, C. de. Teoría y práctica del cuento en los relatos de Cortázar.
Sevilla : EEHA, 1982, str. 19-20
28
29
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V této době povídka zobrazovala reálný život, a tím přinesla skutečný obraz skutečnosti.
Zaměřovala se na mladého člověka a zachycovala problémy dané doby skrz společenské
a mravní podmínky života. Martin Pilař v publikaci Pokus o žánrové vymezení povídky
analyzoval mnoho povídek světových autorů. Při analýze povídky Guye de Maupassanta
zkonstatoval, že si v povídce Výlet na venkov udržuje odstup od příběhu, snaží se vyvolat pocit
absurdity a využívá lyrické a popisné prostředky. 32
Jak jsem již zmínila, povídka nabrala největšího rozkvětu v období realismu, kdy se začal
rozvíjet také periodický tisk a podle Evy Lukavské tak vznikl moderní typ povídky.33
Fantastická povídka je založena na reálných a nadpřirozených motivech. Dle Jiřího Šrámka
jsou „fantastické motivy, (…) takové prvky tematické výstavby v literárním díle, jež se vztahují
k zobrazování událostí, pro něž čtenář nenachází ve světě kolektivní lidské zkušenosti
uspokojivý výklad (…).“34 V českém slovníku literární teorie je fantastická literatura
definována jako „souhrnné označení pro literární díla vytvářející obraz skutečnosti za pomoci
prvků smyšlených, tj. takových, které neodpovídají běžné zkušenosti ani obecně platnému
pojetí a nazírání světa.“35 Fantastická povídka je tedy založena na principu dvou neslučitelných
prvků a díky tomu dokáže vyvolat ve čtenáři vzrušení, napětí a zvídavost.
Tento typ povídek je podle Lukavské krásnou ukázkou toho, jak zobrazit skutečnost.
Fantastický text je (…) místem, kde nepojmenovatelné, nevyslovitelné získává tvar, kde se
tematizuje nemožnost dát tvar něčemu jinému. Fantastické se konstituuje jako protiklad všeho
zobrazitelného. 36
Romantičtí autoři, kteří se zabývali tímto žánrem jsou například Edgar Allan Poe, Gustavo
Adolfo Bécquer či E.T.A. Hoffmann.

32 PILAŘ,

Martin. Pokus o žánrové vymezení povídky. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994.
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-411-7 str, 64
33
LUKAVSKÁ, E. Had, který se kouše do ocasu. Brno : Host – vydavatelství, s. r. o., 2008,
str. 11.
34
ŠRÁMEK, Jiří. Morfologie fantastické povídky [online]. Brno, 1992 [cit. 2019-07-17].
Dostupné z:
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2011/FJ0B762/um/Sramek_Morfologie_fantasticke_povidk
y.pdf. Masarykova Univerzita., str.2
35 Tamtéž, Op.cit., str. 4
36 LUKAVSKÁ, E. Had, který se kouše do ocasu. Brno : Host – vydavatelství, s. r. o., 2008,
str. 12-17
20

Ve 20.století vynikala tvorba Ernesta Hemingwaya. Martin Pilař o Hamingwayovi tvrdí, že
se ve svých povídkách inspiroval vlastním dětstvím a dospíváním.
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To stejné platilo

i u Gabriela Garcíi Márqueze, on také do své tvorby zahrnoval své vlastní zkušenosti, či
vzpomínky na mládí.
V knize El cuento hispanoamericano od Enrique Pupo-Walkera, konkrétně v kapitole
Aspectos de la cuentística de Gabriel García Márquez, napsána Fernandem Burgosem stojí, že
fantastická povídka měla v hispánské Americe dlouhý vývoj.38
Všechny fantastické povídky, ať už jsou psány Gabrielem Garcíiem Márquezem či jiným
spisovatelem obsahují fantastické motivy. Burgos tvrdí, že Gabriel Márquez svým osobitým
stylem psaní dokázal zachytit to fantastické tím, že neustále směřoval ke středu imaginace
a tento jev nazval jako „imaginativní plynulost“.39 „Při oddělení imaginace od fantazie,
Gabriel García Márquez obnovuje mytické vnímání světa předkolumbovským národům
společně se synkretismem fiktivna a reálna, který nacházíme v kronikách a dílech, jež byly
napsané prvními cestovateli uchvácenými spojením historie a fabulace.“40
Výsledkem fantastických povídek není vytvoření fantastického světa, ve kterém smrt nebo
život nebo spojení obou nabývají nadpřirozených rozměrů, ale hlavním cílem je vytvořit nový
imaginativní prostor, který se na první pohled bude zdát jako běžný, normální.41
4.1. Povídková tvorba Gabriela Garcíi Márqueze
Gabriel García Márquez se v životě nevěnoval pouze románům a žurnalistice, ale psal také
povídky, které patří k velmi oblíbeným. Jeho povídková éra začíná jeho první povídkou La
tercera resignación, napsanou v roce 1947 a končí povídkovou sbírkou Dvanáct povídek
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BURGOS, F. Aspectos de la cuentística de Gabriel García Márquez. In El cuento
hispanoamericano. Ed. Enrique Pupo-Walker. Madrid : Editorial Castalia, S.A., 1995, str.
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39 Tamtéž, str.460, “fluidez imaginativa”
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Tamtéž, str.461 „Al separar la imaginación de la fantasía, Gabriel García Márquez retoma
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41 Tamtéž, str.461
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o poutnících (Doce cuentos peregrinos), z roku 1992. Jeho největším přínosem do tohoto žánru
bylo využití něčeho intimního a zároveň něčeho, co ztvární fantastickou realitu.42
První povídková sbírka vyšla až v roce 1962, s názvem Pohřeb Velké Matky (Los Funerales
de la Mamá Grande), která obsahovala povídky psané mezi lety 1954 a 1961. Tímto dílem a
povídkami se budu později v mé práci zabývat. V roce 1967 publikuje svou povídku Isabel
viendo llover en Macondo jako knihu. Jednalo se o vyprávění, které vyšlo už v roce 1955
v časopise Mito s názvem Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo.43 Ve stejném roce
byla poprvé vydána povídka Zpověď trosečníka (Relato de un náufrago) v časopisu El
Espectador a později pak v roce 1970 vyšla jako samostatné dílo. Rok 1972, jak zmiňuje
Fernando Burgos, byl pro Latinskou Ameriku velmi přínosný, protože García Márquez vydal
dvě nové povídkové sbírky. Ta první by správně měla být považována za první napsanou sbírku
povídek, ještě před Los Funerales de la Mamá Grande, protože obsahuje povídky psané
v letech od 1947 do 1952 a nese název Oči modrého psa (Ojos de perro azul: nueve cuentos
desconocidos.) Ta druhá, Neuvěřitelný a tklivý příběh o bezelstné Eréndiře a její ukrutné
babičce (La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada: siete
cuentos), obsahuje povídky psané v letech od 1961 do 1972. Ve stejném roce jako tato sbírka
vyšla také sbírka El negro que hizo esperar a los ángeles. Problémem této kompilace bylo, že
nebyla autorem autorizována a obsahovala stejné povídky jako Ojos de perro azul.
O pár let později, v roce 1975, byla vydána kompilace všech povídek psaných od 1947 do
1972 nesoucí název Todos los cuentos de Gabriel García Márquez. Po tomto hojném období,
kdy García Márquez psal povídky, se začal zabývat psaním románů až do roku 1992. Vydává
dílo Podzim patriarchy (El otoño del patriarca) (1975), Kronika ohlášené smrti (Crónica de
una muerte anunciada) (1981), Láska za časů cholery (El amor en los tiempos del cólera)
(1985) a Generál ve svém labyrintu (El general en su laberinto) (1989). Poté v roce 1992
vydává úplně novou sbírku povídek, Dvanáct povídek o poutnících (Doce cuentos peregrinos).
Fernando Burgos zmiňuje, že když nebude počítat vydanou kompilaci povídek v roce 1975,
tak García Márquez napsal čtyři povídkové sbírky, které celkově obsahují třicet sedm povídek,
plus dvě krátká vyprávění, jenž byla vydána knižně (Isabel viendo llover en Macondo a Relato
BURGOS, F. Aspectos de la cuentística de Gabriel García Márquez. In El cuento
hispanoamericano. Ed. Enrique Pupo-Walker. Madrid : Editorial Castalia, S.A., 1995, str.
454
43 BURGOS, F., op.cit. str.454
42
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de un náufrago).44 Všechny zmiňované povídky obsahují fantastické motivy a díky
Márquezovu osobitého psaní obsahovaly také zmínky z jeho reálného života.45

BURGOS, F., op.cit. str.455
Veškeré informace o povídkové tvorbě Gabriela Garcíí Márqueze nalezneme v knize El
cuento hispanoamericano, str.454-456
44
45
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5. Pohřeb Velké Matky – Los funerales de la Mamá Grande
Los funerales de la Mamá Grande je soubor osmi povídek a název díla je pojmenováno
podle poslední povídky:

-

La siesta del martes

-

Un día de estos

-

En este pueblo no hay ladrones

-

La prodigiosa tarde de baltazar

-

La viuda de Montiel

-

Un día después del sábado

-

Rosas artificiales

-

Los funerales de la Mamá Grande

Celá povídková sbírka souvisí s magickým realismem, i přestože fantastické městečko
Macondo se sotva objeví. Přehnanost, nadsázka a alegorické rysy jsou typické pro magický
realismus a díky tomu se dostáváme blíže do světa Velké Matky. Spojení toho magického
a reálného je evidentní hned od začátku díla. Vyvrcholení tohoto spojení čtenář objeví
v poslední povídce, ve které se dozvídáme o smrti Velké Matky a občané městečka to pojmou
jako velkou slavnost.
Celé dílo je velmi zajímavé a napínavé a každá povídka nás zavede do kolumbijské historie,
jak už z hlediska prostoru, ve kterém se postavy nacházejí, tak z hlediska společenského
postavení hrdinů.
Jedná se o krátké příběhy, které nyní krátce popíši a zároveň budu analyzovat hlavní postavy.
5.1. La siesta del martes
La siesta del martes (Úterní siesta) je jedna z povídek, která byla napsána v roce 1958
a poprvé vydána v roce 1960 v nedělním článku v časopisu El Tiempo. 46 V Mexiku roku 1962
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ARRANGO M., Mario Alonso. Imágenes de la mujer en algunos cuentos de García
Márquez [online]. Aarhus, Dinamarca, 2002 [cit. 2019-07-15]. Dostupné z:
https://www.redalyc.org/pdf/162/16200601.pdf. Diálogos Latinoamericanos. Aarhus
Universitet. str.5
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byla povídka přidána do sbírky Los funerales de la Mamá Grande a je první povídkou této
sbírky. Samotným autorem je považována za „nejintimnější povídku“47, protože má ve svém
ději rysy založené na konkrétních vzpomínkách. Konkrétně se zakládá na události, kterou si
García Márquez pamatoval z dětství, když uslyšel výkřik: „Támhle jde matka toho zloděje“,
a spatřil jakousi ubohou ženu, jak jde kolem plukovníkova domu v Aracatace. 48
Děj se odehrává v konkrétním limitovaném čase, jak je u Márqueze ve zvyku. Příběh začíná
v jedenáct dopoledne a končí něco málo před půl čtvrtou, když končí siesta.
Povídka líčí pocity ženy a dcery, které cestují vlakem do Maconda a musí projít ulicemi,
sledovány nepřátelskými pohledy místních lidí, aby navštívily hřbitov, kde je pochovaný její
syn, zastřelený při pokusu o vloupání. 49
Autor používá mnoho popisů, ale místo adjektiv využívá substantiva tak, aby popis děje
působil pro čtenáře dynamicky.
Po úzké cestě podél trati se šinuly povozy s volským spřežením, naložené zelenými trsy. Za
cestou, na nepatřičných neosetých plochách, bylo vidět kanceláře s elektrickými větráky,
ubytovny z červených cihel a vilky s bílými židlemi a stolky na terasách mezi palmami a
zaprášenými růžovými keři.“ 50

Z vyprávění předpokládáme, že matka s dcerou jsou na cestě do Maconda (i přesto, že to
výslovně není řečeno), protože většina povídek této sbírky se odehrává ve zmíněném městečku.
Vlak jel přes různé vesničky a když dorazil do cíle, Márquez popisuje toto místo následovně: „
[…] vlak projel kolem prvních domků městečka většího, ale smutnějšího než předchozí
vesnice.“ 51
Matka v této povídce působí velmi rozumně a snaží si zachovat klidnou hlavu, i přesto že jí
byl zabit syn. Můžeme říci, že tato žena zastává zcela bez problému roli hlavy rodiny. Je

Tamtéž, str.5
“el relato más íntimo”
48 MARTIN, Gerald: Gabriel García Márquez: Život. Bratislava : TIMY PARTNERS, 2009,
644 s. ISBN 978-80-89311-12-5, str. 242
49 Tamtéž, str. 242
50
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Pohřeb Velké matky. V Praze: Odeon, 2008. ISBN 978-80207-1271-4, str.5
51 Tamtéž, str.7
47
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dominantní a její rozkazovačný charakter můžeme vidět hned na začátku povídky. „Obuj se“,
„Učeš se“, „Jestli něco potřebuješ, udělej to teď (…)“.

52

Takhle matka mluví s dcerou, která

má pouze dvanáct let, když jsou na cestě ve vlaku. Díky těmto imperativům na nás povídka
může působit napínavě.
Jak už jsem zmiňovala výše, povídka začíná v jedenáct dopoledne, kdy ještě nebylo horko.53
V této povídce, i ve většině díla, se setkáváme s tropickými jevy, které mají vliv na celý chod
děje a působení postav.
V Úterní siestě můžeme sledovat stoupání teploty, která roste velmi rychle a určitým
způsobem ovlivňuje působení matky. Když byla s dcerou na cestě do vesnice, bylo její chování
mírnější, než když poté hovořila s farářem.
Jakmile žena s dcerou dorazily na místo, „nádraží bylo prázdné, obchody, úřady i školy
měly od jedenácti zavřeno a neotevíraly dřív než krátce před čtvrtou, kdy jel zpáteční vlak.“ 54
Dorazily právě v odpolední siestě, kdy celé městečko už bylo zmožené vedrem.55 Jak už bývá
ve zvyku, při odpolední siestě obyvatelé měst odpočívají a nabírají sílu na odpolední práci, či
jiné povinnosti. Matka s dcerou pospíchaly na faru, aby poprosily faráře o klíče od hřbitova.
I on právě spal, ale matka naléhavě prosila, ať s ní farář promluví. Jejich konverzace je zvláštně
napjatá a doprovází ji ukrutné horko. Matka jedná s farářem jasně a zodpovědně za to, že
vychovala ze svého syna zloděje, i přesto, že svému jedinému synovi vždy „říkala, ať nikdy
nekrade nic, co by druhému chybělo k jídlu, a poslouchal mě.“ 56
Postava faráře v této povídce ztrácí lidskost stejně jak pro čtenáře, tak i pro faru. Autor využívá krásy
ironie, která spočívá v tom, že poukazuje na moc faráře, který i v náměsíčnosti vykonává svou moc,
jenž v dané situaci byla pouze jednoduchý mechanický čin, formalita, a to pověsit a sundat klíče
hřbitova. 57
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„Tímto způsobem se potvrzuje náboženská pasivita, která je typická v našem kontextu,
a dokonce stupňuje násilí, které se může prokázat v celé historii Kolumbie.“ 58
Matka i přes tragickou situaci, která se ji v životě naskytla, se k celé situaci postavila čelem.
V tom největším horku odcházela od faráře bez strachu a studu i přesto, že lid v ulicích věděl,
že se jedná o rodinné příslušníky zloděje.
Setkáváme se zde s postavami, které známe již z díla La Hojarsca (Všechna špína světa),
a kteří se později objevují jako hlavní postavy v díle Cien años de Soledad (Sto roků samoty).
Rebeca Buendía v příběhu zabila zloděje, syna matky, jež přijela s dcerou: „(…) vstala,
v prádelníku poslepu vyhledala starobylý revolver, z něhož od časů plukovníka Aureliana
Buendíi nikdo nevystřelil. (…) uchopila zbraň oběma rukama, zavřela oči a stiskla kohoutek.“59
García Márquez mnohokrát prohlásil, že tuto povídku považuje za svou nejlepší
a kupodivu také svou „nejosobnější“ – nejspíš proto, že vzpomínka z dětství se magicky spojila
se vzpomínkou na jeho vlastní návrat do Aracataky v roce 1950, společně s matkou, když
v poledním vedru procházeli ulicemi. 60

estamento que representa: el narrador utiliza la bella ironía de decirnos que en su
sonambulismo, en razón o no del calor, ejerce un poder, pero ha convertido su misión en una
simple acción mecánica, un formalismo, de colgar y descolgar las llaves del cementerio.“
58
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5.2. Un día de estos
Un día de estos (Takový obyčejný den) je velmi krátká povídka. Celá zápletka této povídky
spočívá v násilné výhružce, která se táhne od začátku až do konce. Hlavní postava, zástupce
nižší sociální vrstvy, Don Aurelio Escovar je zubař bez titulu. Žije v městečku pod vlivem
vojenského režimu. Nemá dostatek peněz, aby udržel svou ordinaci, a jeho pacientem je
starosta, kvůli kterému trpí a je utlačováno celé městečko. Starosta byl z vyšší sociální vrstvy
a podle toho i vystupoval. Děj se tedy odehrává v ordinaci Dona Aurelia, který vytrhne svému
nepříteli, starostovi města, zub bez umrtvení, protože tvrdil, že tam má absces. Zubař si to
užíval, protože věděl, že starosta je bezbranný. Pohnul zápěstím a bez zášti mu řekl: „Teď nám
zaplatíte za dvacet mrtvých, pane poručíku.“ 61 Zubař se tímto chtěl starostovi pomstít, alespoň
za dvacet mrtvých, kteří kvůli němu umřeli. Je zřejmé, že kvůli němu zemřelo mnoho lidí, a tak
osoba z nižší vrstvy využila situaci, kdy byl starosta, osoba z vyšší vrstvy, bezbranný a
bolestivě mu zub vytrhl.
5.3. En este pueblo no hay ladrones
Tato povídka nám představuje příběh o krádeži tří biliárových koulích, které ukrade mladík
jménem Dámaso. Dámaso žije se svou manželkou Anou a čekají spolu dítě. Dle mého názoru
je Ana nejdůležitější postavou této povídky. Ana má dobré srdce, stará se o domácnost,
vydělává peníze, které po sléze dává Dámasovi na život. Stará se o svého muže jako o své dítě.
Říká mu, kdy by měl jít spát, obstarává mu cigarety, protože tvrdí, že bez nich by nevydržel a
toleruje mu jeho noční toulky. Ana ho bezmezně miluje a díky její lásce k němu přehlíží veškeré
násilí, hloupost a bezcitnost.
Jakmile se krádež začala vyšetřovat, zjistilo se, že včetně koulí zmizel balík peněz,
o kterých ale Dámaso nic nevěděl. A nejjednodušším řešením v té době bylo obvinit z krádeže
osobu odlišné barvy pleti; černocha. „(…) těžkou měděnou přezkou zběsile mlátí jakéhosi
muže, byl to obrovitý černoch. Ženy začaly ječet a strážník, který černocha tloukl, je
překřikoval: Ty mizero! Všiváku zlodějská! (…)“62
Černoch byl v celé této situaci nevinný. V době krádeže trávil čas s Glorii a pro danou
událost tudíž měl alibi. „Tu noc, co vykradli hernu, byl ten černoch u Glorie a zdržel se u ní
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ještě další den až do večera.“63 Ana, jelikož byla dobrosrdečná a zamilovaná do Dámasa,
projevila nad udáním černocha lítost. Věděla, že on za to nemůže a že je perzekuován jen kvůli
barvě pleti. Kvůli lásce byla schopná všeho, dokonce se chtěla jít na policii udat sama
i přesto, že byla v jiném stavu. „Můžu říct, že jsem to udělala já,“ tvrdila, „v tomhle stavu mě
nemůžou strčit do vězení.“64 Ana se chtěla jít přiznat, chtěla říct, že to udělala ona, jen aby
Dámaso nešel do vězení. Zde nacházíme sílu bezmezné lásky.
Dámaso jí takovou lásku neopětoval, ba naopak se k ní choval hrubě, mlátil ji a na dítě, které
spolu čekali, se vůbec netěšil. Jediné čeho chtěl dosáhnout, bylo prodat koule a odlehčit tím
svou vinu.
Ana nakonec donutila Dámasa koule vrátit. „Dámaso. (…) Vrať je. (…)“65 Jednou v noci se
tedy Dámaso rozhodl vloupat se do herny znovu a koule vrátit, ale majitel herny ho při tom
přistihl a potrestal ho.
Podle Édera García Dussána si v povídce můžeme povšimnout, že jak pro Anu, tak i pro
dona Roqueho (majitele herny), kteří zastupují odlišné sociální postavení (Ana – domácnost,
rodina vs. don Roque – majitel herny, vlivný člověk) je tento Dámasův trestný čin spíše jako
nepovedená, nešikovná akce. V odlišných situacích se tyto dvě postavy shodnou, že Dámaso je
pitomec. 66
Ana: „(…) Ty hlupáku – zamumlala Ana. Co ti pámbu nadělil na kráse, to ti ubral na
rozumu.“67
Don Roque ukončuje celé dílo tímto tvrzením: „Bylo tam dvě stě peso (…) A teď je z tebe
dostanou, i kdyby ti měli sedřít kůži. Ani ne tak proto, že jsi zlodějíček, ale protože jsi takový
pitomec.“68 Je totiž docela možné, že don Roque si peněžní částku vymyslel a doopravdy tam
tolik neměl. Jen využil situaci, když zatkli černocha, a řekl, že za to rozhodně může on, aby
dostal co nejtvrdší trest.
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5.4. La prodigiosa tarde de Baltazar
La prodigiosa tarde de Baltazar (Baltazarovo podivuhodné odpoledne). Hlavní postavou je
chudý truhlář Baltazar, který vyrobil nádhernou ptačí klec. Klec vyrobil na přání syna dona
Josého Montiela, místního bohatého politika.
O klec byl velký zájem, ale jeho žena Ursula jasně všem řekla, že klec už dávno má svého
majitele, protože věděla, že Montiel má peníze a může za klec dát víc peněz než ostatní.
Vypravěč nás ale ujišťuje, že Montiel nebyl tak bohatý, jak se všem zdálo, ale udělal by vše
proto, aby se bohatým stal. Montiel bydlel se svou ženou a chlapcem Pepem, který si klec
u Baltazara objednal. Montiel o zakázce nevěděl a nechtěl za ni zaplatit. Byl na chlapce
nazlobený, že si vůbec dovolil něco takového objednat bez jeho svolení. Baltazar, jak uviděl
zhrzeného chlapce, rozhodl se mu nechat klec zadarmo, protože neměl v úmyslu ji prodat
komukoliv jinému. Nezískal tím žádné peníze, ba naopak o mnoho peněz přišel, ale při odchodu
z Montielova domu čekalo Baltazara milé překvapení, uvítal ho jásající dav lidí, který věřil, že
zbohatlému, lakomému politikovi opravdu klec prodal. Baltazar díku tomu pochopil, že vlastně
nad Montielem zvítězil i přesto, že prodělal. Pro chudý lid to byla velká událost.
Následně v herně Baltazar slavil s obyvateli městečka a vykládal, že je třeba vyrobit víc věcí
a prodat je bohatým. „Musí se udělat spousta všelijakých věcí a ty prodat boháčům, než
natáhnou bačkory – vykládal Baltazar, opilý tak, že neviděl na oči. Všichni jsou nemocný a co
nevidět umřou. Jde to s nimi z kopce, když už se nemůžou ani rozčilovat.“ 69
Povídka končí v momentě kdy je Baltazar opilý, okradený a zadlužený, ležící uprostřed
ulice. „Když o něco později ležel s doširoka rozhozenýma nohama na ulici (…), nechtěl se
vytrhnout z nejblaženějšího snu (…).“70
Hlavní tématikou této povídky je tehdejší zasazení do prostředí Latinské Ameriky z pohledu
sociálních vrstev. Truhlář Baltazar, chudák, přišel svou dobrotou o spoustu peněz. Za ptačí klec
zaplaceno nedostal, díky její výrobě přišel o část peněz a o ten zbytek, který měl přišel na konci
povídky. „Utratil tolik, že musel nechat v zástavě hodinky a slíbit, že zítra zaplatí.“71 Opět
vyhrála vyšší a silnější sociální vrstva. Zbohatlík Montiel nezaplatil a klec jeho syn dostal
zadarmo. Gabriela Mora ve svém článku tvrdí, že peníze v této povídce hrají velkou roli,
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v momentě kdy si Baltazar uvědomil, že když lidu zalže, budou ho obdivovat, že se konečně
někdo postavil a porazil dona Josého Montiela. 72
Možným tématem této povídky by mohla být také smrt. Skoro ve všech Marquézových
povídkách někdo umírá. Při zkoumání této povídky jsem došla k názoru, že Baltazar, který svou
výhru a zároveň prohru slavil v herně, po své probdělé noci skončil ležící na zemi, jakoby
zemřel. Ženy, které ho ráno míjely cestou na nedělní mši si myslely, že je mrtvý.
5.5. La viuda de Montiel
La viuda de Montiel (Vdova Montielová). V této povídce nacházíme mnoho magických rysů.
Vdova Montielová je manželka Josého Montiela, již zmiňovaná rodina z předchozí povídky.
Byl politikem, který naháněl v městečku Macondo všem strach. Montiel umřel
a jeho žena zůstává sama zavřená ve velkém domě. „Když zemřel don José Montiel, všichni,
kromě jeho vdovy, se cítili pomstěni; muselo ale uplynout několik hodin, než všichni uvěřili,
že je doopravdy mrtvý.“
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Nikdo nevěřil, že zemřel přirozenou smrtí, lidé si mysleli, že dřív

nebo později ho za jeho činy někdo zabije. Jeho žena, nyní už vdova, byla upřímná, vystupovala
rozumně, jako ostatně i hlavní postava v povídce Úterní siesta. Paní Montielová se za čtyřicet
let manželství nikdy nedostala do přímého styku se skutečností činů jejího manžela. V této
povídce na rozdíl od horkého dne v Úterní siestě, nepřetržitě prší. „Říjen se svými bahnitými
dešti

se

nekonečně

vlekl

(…)

“74

a

paní

Montielová

byla

zoufalá

a osamocená ve velkém domě, ze kterého se po smrti Josého Montiela vytratil řád.
U této postavy se setkáváme se dvěma rozlišnými povahovými rysy. Na jednu stranu byl
José Montiel hodný a „veřejně přislíbil, že pokud vyhraje v loterii, daruje místnímu kostelu
sochu svatého Josefa v životní velikosti“. 75 Opravdu vyhrál a slib dodržel. Na druhou stranu
se José Montiel stal důvěrným informátorem a pravou rukou nového starosty a v jeho dusné
kanceláři plánovali masakr, jak vystřílet chudé a bohaté vyhnat z města.
José Montiel zbohatl neuvěřitelnou rychlostí během šesti let, díky vraždám a násilí. „Když
do městečka přišel první starosta dosazený diktaturou, byl José Montiel tichý stoupenec všech
režimů (…).“76
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On a jeho žena jsou krásnou ukázkou, jak to v životě funguje. Žena (matka) zastánce dění
doma a muž, který má funkci obstarat a finančně zabezpečit rodinu. Žena je křehká, důvěřující,
starostlivá a nechce, aby José Montiel nadále spolupracoval se starostou. Žádá ho, aby využil
„(…) svého vlivu ve vládě (…)“77 a starostu tím zastavil. Tvrdila, že „ten chlap je zločinec“.78
Odpovědi manžela byly sprosté a bez vděku „Nebuď pitomá“, „Běž do kuchyně
a neotravuj“ 79. José Montiel se odcizil sobě samému a stal se nejbohatším mužem v městečku.
Vdova se po jeho smrti zavřela v domě a nevycházela ven. Cítila se sama a nevěděla co
všechno má dělat s tím obrovským majetkem, který po sobě zanechal její manžel. Bála se znovu
setkat s obyvateli městečka, protože věděla, že lidé chtějí odvetu a vzít si zpět to, co jim patřilo.
Nikdo s ženou nemluvil a nenavštěvoval ji. Se svými dcerami a synem udržovala kontakt
pouze přes psaní dopisů a byla ráda, že nežijí v městečku utrpení. Jediná osoba, se kterou se
vídala byl pan Carmichael, starý asistent pana Montiela, kterému svěřila veškerou
administrativu po jejím manželi.
V novele El coronel no tiene quien le escriba (Plukovníkovi nemá kdo psát)80 je hlavním
symbolem smrti deštník. A v naší popisované povídce právě pan Carmichael vždy přichází do
domu s otevřeným deštníkem. „Jednoho dne – oči zarudlé ustavičným pláčem – si všimla, že
pan Carmichael vchází do domu s otevřeným deštníkem. Zavřete ten deštník. (…) Po všem tom
neštěstí, co nás postihlo, už chybí jen to, abyste dovnitř chodil s otevřeným deštníkem“81
Mario Alonso Arrango tvrdí, že uzavření se a osamělost hlavní hrdinky je druhá strana
určitého násilí, k němuž je tento charakter ženy veden a hraničí lehce s parodií. Odsoudila se,
že bude do konce života mlčet a bude zavřená doma – izolovaná od světa, i přesto, že se vždy
zamýšlela nad podstatou žití na světě.82 „(…) si zvykla trávit ponurá říjnová rána u okna svého
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pokoje, litovat nebožtíky a myslet na to, že kdyby byl Bůh v neděli neodpočíval, stihl by svět
dodělat. Měl ten den využít, aby mu nezbylo tolik zfušovaných věcí, (…). Na odpočinek měl
koneckonců celou věčnost.“83
Ani víra ji v této chvíli neotevřela oči. Vdova si přála zemřít, protože nechtěla žít bez svého
muže. „Toho dne se pokusila soustředěním přivolat smrt, nedostalo se jí však odpovědi.“84
A pár měsíců na to co byla pouze zavřená doma, se ji jednou v noci stalo něco zvláštního,
nadpřirozeného, mystického.
V jednu chvíli zaslechla trhavý zvuk vzdáleného hřmění. Pak usnula, hlavu skloněnou na
prsa. Ruka s růžencem jí sklouzla podle boku, a tu na dvoře spatřila Velkou Matku s bílým
prostěradlem a hřebenem na klíně, jak palci rozmačkává vši. – zeptala se jí – Kdy umřu? Velká
Matka pozvedla hlavu. – Až ti začne umdlívat ruka. 85

Tímto končí tato povídka a můžeme předpokládat, že vdova v tu noc zemřela. Nadpřirozený
jev,

zjevení

Velké

Matky,

zachraňuje

paní

Montielovou

od

samoty

a vysvobozuje jí od nešťastného života.
Také se zde mluví o Macondu, ale vždy spíše ve špatném slova smyslu. „(…) tam pro nás
není dobré prostředí“, „V takové primitivní zemi, kde se lidi vraždí kvůli politice, se nedá žít.“86
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5.6. Un día después del sábado
V Macondu se odehrává plno podivných věcí. Například v další povídce Un día después del
sábado (Den po sobotě) padají z nebes mrtví ptáci a faráři se zjeví ďábel. Jak ti ptáci padali,
ničili drátěné sítě a sítě proti komárům. Jednoho dne si paní Rebeca stěžovala na radnici, že ji
chlapci ze sousedství potrhali drátěné sítě v oknech. Jenže starosta ji vyvedl z omylu.
Vysvětluje jí: „(…) divím se, že jste si toho nevšimla. Už tři dny nám tu ptáci rozbíjejí okna,
aby pochcípali v domech.“87
Denní běžné činnosti tento podivný jev nijak neovlivnil, všichni obyvatelé čekali, co se bude
dít dál. Ani nejdůstojnější pán Antonio Isabel Nejsvětější svátosti oltářní Castañeda y Montero
nenašel logické vysvětlení, co se v Macondu děje, pouze to připisuje ďáblu.
(…) ve svých čtyřiadevadesáti letech tvrdil, že třikrát v životě spatřil ďábla, na vlastní oči
však viděl jen dva mrtvé ptáčky, jimž nepřikládal sebemenší důležitost. (…) Když ale v pátek
přišel na nádraží a chtěl usednout na lavičku, našel na ní třetího mrtvého ptáka. (…) Od této
chvíle začal brát na vědomí, byť velmi nejasně, co se v městečku děje. (…) Byl první, kdo ucítil
ten puch. Stalo se to v pátek v noci, kdy ho z lehké dřímoty vyburcoval odporný smrad, až se
vylekaně probudil, nevěděl však, zda má onen zápach přičítat zlému snu, anebo jestli je to
satanův originální vynález, jak mu hatit spánek. (…) Mohlo by to být, říkal si, dramatické kázání
o tom, jak se satan obratně dovede vetřít kterýmkoli z pěti smyslů do lidského srdce.88

Do Maconda přijíždí mladík, který tam vystoupil, jen aby se někde najedl. Vlak mu ujel
a je donucen v městečku zůstat. Mladík Macondo popisuje jako „(…) mrtvé městečko
s nekonečnými prašnými ulicemi a ponurými dřevěnými domky se zinkovou střechou, v nichž
jako by nikdo nebydlel. Městečko v neděli: ulice bez trávy, domky s drátěnými sítěmi, úžasné
hluboké nebe a pod ním vedro k zalknutí.“89
Farář je smutný, že v Macondu žijí lidé, kteří nechtějí chodit na mše, protože si o něm myslí,
že je blázen. S příchodem tohoto mladíka se farář přesvědčí, že ještě existují věřící.
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A s tímto souvisí ta vysoká úmrtnost ptáků, protože farář si myslí, že mrtví ptáci padají z nebes
jen proto, protože lidé doopravdy nevěří v Boha a Bůh je takto trestá.
V této povídce nalezneme odkaz na válku: „(…) ale už dávno před válkou
z pětaosmdesátého roku (…)“90. Toto datum i válka sedí doopravdy se skutečností. „V roce
1985 radikální frakce liberální strany vyvolala válku proti druhému prezidentskému období
Rafaela Núñeze, nezávislého liberála. Tato válka trvala několik měsíců a Núñez porazil
radikály, díky konzervativnímu vojsku generála Canala, v srpnu roku 1895.“ 91
5.7. Rosas artificiales
V povídce, která nese název Rosas artificiales (Umělé růže) se vyskytují pouze ženské
postavy. Hlavními postavami tedy jsou Mina, její slepá babička, její matka a kamarádka
Trinidad, která Mině pomáhá s výtvorem umělých růžích. Hlavním a napínavým konfliktem,
který se v povídce vyskytuje, je spor mezi slepou babičkou a její vnučkou. Celý konflikt je
naprosto absurdní, protože si babička neuvědomila, že další den bude první pátek v měsíci
a Mina půjde na mši. Vyprala Mině rukávy, které do dalšího dne neuschly a Mina ztropila
scénu, že bez nich na mši jít nemůže. García Márquez nám jejich konfliktem chtěl znázornit,
jak byla první páteční mše v měsíci pro obyvatele měst důležitá. Vztah mezi Minou
a babičkou je velmi napjatý.
Je taky docela možné, že Mina nebyla rozčílena jen kvůli tomu, že nemůže jít na mši
a nemá suché rukávy. Myslím si, že za tím mohlo být ještě něco jiného, například nějaká tajná
schůzka s mužem. Jelikož si Mina po večerech psala tajné dopisy, které si schovávala. „Každou
noc píšeš v posteli až do svítání – řekla. Sama mi zhasínáš – opáčila Mina. A ty si hned rozsvítíš
baterku (…), podle dechu bych ti mohla říct, co píšeš.“ “92
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Babičku můžeme považovat jako nejdůležitější osobu v téhle povídce, protože právě ona se
snažila rozluštit Mininé chování, proč tehdy v den mše plakala a hlavně se snažila přijít na
kloub jejímu tajemství.
Jako jediná má tato povídka mnoho magického, protože z povídky vyplývá, že slepá babička
je jasnovidka. Na většině stránkách této povídky je popsáno, jak babička dokáže předvídat. Je
také možné, že se tímto autor odkazuje na svoje dětství, kdy jako mladý říkával, že v jejich
domě se sami od sebe houpou židle, a že babička má nadpřirozené schopnosti. (viz. kapitola 2)
Je zcela logické, že když je babička slepá, tak nemůže vidět světlo a taky, nemůže vědět, jestli
na ni někdo kouká, ale v tom je tato povídka magická. Babička přesně tyhle schopnosti má.
5.8. Los Funerales de la Mamá Grande
Poslední povídkou je právě ta, po které bylo pojmenované celé dílo. Jedná se o povídku Los
funerales de la Mamá Grande (Pohřeb Velké Matky), ve které se dozvídáme o smrti Velké
Matky. „(…) pravdivý příběh o Velké Matce, jediné a svrchované panovnici Království
macondského, jež zasvětivši vládě devadesát dva let svého života, skonala, obestřena vůní
svátosti, kteréhosi úterka onehdy v září a na její pohřeb se dostavil sám Svatý otec.“93
Gerald Martin v knize o životě Gabriela Garcíi Márqueze tvrdí, že „povídka téměř postrádá
děj. Je to sáhodlouhé vyprávění o ničem. Nebo téměř ničem.“

94

Líčí příběh života

a smrti staré kolumbijské vládkyně, známé jako „Velká Matka“, „na jejíž pohřeb přijedou
všichni politikové a hodnostáři z celé Kolumbie a dokonce i význační zahraniční návštěvníci,
jako je jeho Svatost papež.“ 95
Dokonce i veteráni plukovníka Aureliana Buendíi v čele s vévodou z Marlborough v oděvu
z tygřích koží, ozdobeném zuby a drápy divých šelem, přemohli stoletou zášť vůči Velké matce
a příslušníkům jejího plemene a dostavili se na pohřeb, aby prezidenta republiky požádali o
vyplacení válečných penzí, na něž čekali už šedesát let. (…) 96
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Martin Gerald dále uvádí, že Gabriel Márquez začal psát tuto sbírku v Londýně, ale vydal ji
až poté, co odstoupil poslední diktátor. „(…) 10.května Rojas Pinilla odstoupil ve prospěch
pětičlenné junty v čele s generálem Gabrielem Parísem Gordillem, který byl nucen slíbit návrat
k demokracii.“97 V tomto kontextu můžeme říct, že toto dílo bylo očividně „Márquezovou
reakcí na poměry v zemi a jeho vlastní pocit zklamání při návratu do Kolumbie. Vypravěč líčí
Kolumbii neschopnou změny (…).“98 Smrt Velké Matky mohlo znamenat konec tragické
kolumbijské doby.
S její smrtí přišel velký oddych a polevení v morálce lidu. Nikdo si nedělal starosti po její
smrti. Její rodina se pouze zajímala o její bohatství a jakmile Velkou Matku pohřbili, začali si
dělit dům a ostatní majetek. Shlukl se dav lidí oslavující její smrt a dokonce mezi sebou
prodávaly výtisky s jejími fotkami. Více než pohřeb je její smrt vyprávěna jako slavnost či
karneval, ve kterém každý zneužije situace, aby dostal to, co chce. Její smrt vdechla do
městečka Macondo velikou úlevu. Vysoce postavený lid pochopil, že „stojí u zrodu nové
epochy.“99 Od této chvíle mohl každý obyvatel jak z nižší, tak z vyšší vrstvy žít život podle
svého uvážení. Velkou Matku důstojně pohřbili a zbývalo jen „aby někdo přisunul stoličku na
zápraží domu a jal se vykládat tuto historii pro poučení a výstrahu budoucím pokolením.“100
Nepořádek, který vznikl, velká oslava a mystičnost, dohromady tvoří jeden celek, který autor
použil k sociální kritice „caciques“ a vlastníkům půd, kteří představovali ekonomickou moc
v jedné osobě. Její smrt se dotkla společenského pořádku. „Sám prezident republiky, (…)
dokázal postihnout z okna svého automobilu tiché ohromení města.“ 101
V den jejího pohřbu, kdy se nejproslulejší osobnosti domluvily jak celý obřad proběhne,
vynesly rakev na ramenou ven. „Nikdo si nevšiml číhavého stínu krkavčích hejn, který se nesl
v patách

pohřebního

průvodu

rozpálenými

uličkami

Maconda.“102

Nadpřirozenost

a mystičnost jsou typické pro toto místo, není se čemu divit, že její pohřeb byl doprovázen
krkavci, kteří mohou symbolizovat smrt.
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Velká Matka měla obrovskou moc, popis, který v povídce nacházíme je až přehnaný
a čtenář si může představit skoro až nadpřirozenou hrdinku.
Vargas Llosa se k její typické feudální nadvlády vyjádřil takto:
(…) en «Los funerales de la Mamá Grande» el banano y la Compañía extranjera han sido
sustituidos por otro hecho histórico característico de la realidad latinoamericana: el feudalismo.
Pero en la raíz del relato —la pintura esperpéntica de una matriarca feudal— se encuentran
reminiscencias de aquel demonio: el esplendor de la Mamá Grande en Macondo tiene estrechas
semejanzas con el de Aracataca durante la fiebre del banano. 103

Při čtení poslední povídky si čtenář může všimnout, že autor používá velmi často číslo devět.
Můžeme ho považovat za jistý symbol. Velká Matka má devět synovců, prezident republiky
vyhlásil devíti denní státní smutek a samotného pohřbu Velké Matky se zúčastní také devět
královen. Můžeme říct, že využití této numerologické hry můžeme považovat za úžasný rys,
který se objevuje v celé sbírce – ne jen v poslední povídce. Může se tedy jednat
o magický rys.
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6. Velká Matka
6.1. Podnět k výtvoru Velká Matka
Když se Márquez stal novinářem, začal se víc zajímat o město Sucre a to zejména
o nejzajímavější krajovou legendu, která vyprávěla o Hadí Markýzince, jež se nikdy nevdala
ani neměla pohlavní styk s žádným mužem. Vládla kouzelnými silami, její statek byl velký jako
katastry několika obcí a dožila se víc než dvou set let.

104

Je zřejmé, že tato legenda by mohla

být podnětem k výtvoru Velké Matky.
Gabriel Márquez v březnu 1954 napsal pro noviny El Espectador, ve kterých byl on sám
reportérem, kroniku nesoucí název La Marquesita de la Sierpe. A v následující ukázce je jasně
uvedeno, že tato legendární postava z oblasti Mojana odkazuje na Velkou Matku:
La Marquesita era una especie de gran mamá de quienes le servían en La Sierpe. Tenía una casa
grande y suntuosa en el centro de la que ahora es conocida como La Ciénaga de la Sierpe. «Una casa
con corredores y ventanas de hierro» según la describen ahora quienes hablan de aquella extraordinaria
mujer, cuyo ganado era tanto, «que duraba pasando más de nueve días». La Marquesita vivía sola en su
casa, pero una vez al año hacía un largo viaje por toda la región, visitando a sus protegidos, sanando a
los enfermos y resolviendo problemas económicos. La Marquesita podía estar en diferentes lugares a la
vez, caminar sobre las aguas y llamar desde su casa a una persona, en cualquier lugar de La Sierpe en
que ésta se encontrara. Lo único que no podía hacer era resucitar a los muertos, porque el alma de los
muertos no le pertenecía. «La Marquesita tenía pacto con el diablo» explican en La Sierpe […] La
leyenda dice que La Marquesita vivió todo el tiempo que quiso […] Antes de morir, La Marquesita
comunicó a sus servidores preferidos muchos de sus poderes secretos, menos el de la vida eterna.
Concentró frente a su casa sus fabulosos rebaños y los hizo girar durante dos días en torno a ella, hasta
cuando se formó la ciénaga de La Sierpe […] Es en el centro de esa ciénaga donde los habitantes de La
Sierpe creen que están sepultados el tesoro de La Marquesita y el secreto de la vida eterna.105

Další, kdo k tomu přispěl, byla bohatá žena ze Sucre, která mohla Marquéze inspirovat.
Jmenovala se María Amalia Sampaya Alvárez a bydlela vedle jejich rodinných přátel. (Márquez
je známý taky tím, že do svých děl přidával vždy něco ze svého života).
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María Amalia ohrnovala nos nad vzděláním a kulturou a neustále se vychloubala svým
bohatstvím. Když v roce 1957 zemřela, připravili ji groteskně výstřední pohřeb. 106 Tato žena
svým vystupováním vznesla Marquézovi dokonalý podnět k tomu, aby vytvořil „Velkou
Matku“ neboli fiktivní dvojče této zbohatlice.
Ženy v životě Márqueze hráli velkou roli. Musím ještě zmínit jednu ženu, která ho velmi
ovlivnila. Jedná se o autorovu literární agentku Carmen Balcells. S touto ženou měl autor velmi
blízký a intimní vztah. „(…) Navíc se Balcellsová k němu začala chovat jako sestra, které se
mohl svěřit téměř se vším a která ho upřímně milovala a přinesla by pro něj jakoukoliv oběť.“
107

Díky této ženy se García Márquez dostal do středu dění a i přes silnou cenzuru, Carmen

Balcells vždy dosáhla svého.
6.2. Velká Matka, postava magického realismu
Velká Matka byla žena, jejíž moc byla nezměřitelná a neexistoval nikdo, kdo by znal její
původ, její hranice a ani to, co jí patřilo.
Nikdo neznal původ, hranice ani skutečnou hodnotu jejího majetku, všichni však uvykli víře,
že Velká Matka je majitelkou vod běhutých i stojatých, napršelých i těch, které teprve sprchnou,
jakož i polních cest, telegrafních sloupů, přestupných roků a vedra, a že kromě toho drží dědičné
právo nad životem a statky.108

Tento neuvěřitelný výčet veškerého majetku Velké Matky jasně nasvědčuje tomu, že je
postavou magického realismu, protože ve skutečnosti by bylo nemožné, aby byla majitelkou
„běhutých i stojatých vod“.109
Podnětem toho magického v příběhu je ta skutečnost, že si nikdo ani nepomyslel, že by
mohla být smrtelná, protože žila neuvěřitelně dlouho a vypadalo to, že snad nikdy neumře.
Je třeba zmínit, že celý děj se odehrává ve fiktivním městě Macondo, kde žije a vládne právě
ona. Macondo je imaginární městečko postavené na základech Aracatacy, rodného města
Gabriela Garcíi Márqueze v karibské oblasti severní Kolumbie. Městečko pro čtenáře působí
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vyprahle, bez zeleně, kde převládá ukrutné vedro, které se odráží na působení postav. Macondo
se jeví spíše jako mrtvé město, v němž obyvatelé prožívají nešťastný život.
Ve svých pamětech Žít, abych mohl vyprávět (Vivir para contarla) z roku 2002 uvádí, že
Macondo byl název banánové plantáže, kterou pravidelně vídal při svých cestách mezi
Barranquilou a Aracatacou, nebo rodové označení mnoha druhů velkých stromů typických pro
tropické pásmo Jižní Ameriky:
Všiml jsem si ho už během svých prvních cest s dědečkem, až jako dospělý jsem si však
uvědomil, jak básnivě zní. Nikdy jsem to slovo neslyšel, a dokonce jsem si ani nepoložil otázku,
co vůbec znamená. Použil jsem ho už ve třech knihách jako jméno smyšlené vesnice, když jsem
objevil v jakési encyklopedii, která mi náhodně přišla do ruky, že je to tropický strom podobný
ceibě, který nemá květy ani plody a z jehož pórovitého dřeva se dělají kanoe a vyřezává
kuchyňské náčiní. Později jsem se z Britské encyklopedie dozvěděl, že v Tanganice existuje
potulný kmen Makondů, a pomyslel jsem si, že od něj to jméno mohlo pocházet.110

6.3. Velká Matka z pohledu historického
Velká Matka v díle symbolizuje despotismus, absolutismus a naprostou nadvládu nad všemi.
Při popisu jejího charakteru, který byl dominantní a manipulativní, autor používá satiru a
alegorii a snaží se poukázat na absurditu kolumbijské historie. Lid předstíral náklonnost a lásku
ze strachu z Velké Matky a následovali vše, co jim přikázala. S její smrtí přišel velký oddych a
polevení v morálce lidu. V den jejího pohřbu se s ní přišli rozloučit zastupitelé všech sociálních
vrstev (od prezidenta až po opilce a chudáky). Přišli hned z několika důvodů a to zejména
rozloučit se a zjistit, zdali je opravdu despotická Velká Matka po smrti.
Tento příběh, který je psaný velmi jednoduchým a srozumitelným jazykem poukazuje na
krutou historii Latinské Ameriky, která se odráží do současnosti. Skutečnost, že smrt Velké
Matky nevyvolá žádné emoce ani ze strany „poddaných“ ani ze strany jejich rodinných
příslušníků (kteří hned začali počítat zděděné majetky), znamená pouhou parodii dějin této
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země. Jinak řečeno, poukázání na společenské události, hospodářské a politické otázky „třetího
světa“. 111
Márquezovi se podařilo bez hořkosti zesměšnit vojenské a zkorumpované síly, oligarchii,
latinskoamerické diktátory, církev a celou společnost prostřednictvím hlavní postavy – Velké
Matky. Zaznamenáváme jakousi výzvu a povzbuzení k tomu, aby skončila diktatura,
kolonialismus a FARC. 112
Velká Matka byla strašákem všech a nebyl nikdo, kdo by vyzkoušel bojovat proti ní. Její
smrt přinesla do Maconda „nový“ život bez korupce.
Kniha s prvky magického realismu, které se promítají jako charakteristiky hlavní postavy,
Velké Matky, zároveň krásně ukazují na absurdnost a krásu Latinské Ameriky. Na celé dílo a i
na samotného autora měla vliv tehdejší diktatura. García Márquez ztvárnil politického vůdce,
který měl úplnou kontrolu nad venkovskou společností. Velká Matka byla takzvaným
„cacique“, který měl ve vesničce Macondo vyšší postavení, než samotný prezident.113
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7. Závěr
Na závěr bakalářské práci bych ráda zmínila jisté ponaučení či poselství, které z analýzy
osmi povídek díla Pohřeb Velké Matky kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze
plyne. Autor se pokusil v díle zachytit sociální postavení občanů tehdejší Latinské Ameriky
a poukázat na temnou dobu kolumbijské historie, kdy panovala občanská válka, zejména na
kolumbijském venkově. Toto období mohlo Márqueze natolik ovlivnit, že tuto etapu promítl
do fiktivního městečka Macondo, které je přirovnáváno k autorovu rodnému městu –
Aracataca.
Poukázal na značné rozdíly mezi chudými a bohatými, na vztahy mezi výše postavenými
a níže postavenými a nejenom to, například v povídce V tomto městečku se nekrade se autorovi
podařilo zachytit problém, který přetrvává až do současnosti. Jedná se o společenskou
nerovnost, kritiku a zesměšňování jiných rasových skupin – černochů. Nezachytil pouze
společenskou kritiku a rozdíly mezi společenskými vrstvami, ale poukázal i na to, že ženy tvoří
velmi důležitou součást života. Ženy jsou v povídkách nastíněné jako silné a odvážné postavy,
u kterých nezaznamenáme žádné známky strachu. Neprojevují přirozený respekt vůči mužům
a nebojí se jim čelit, naopak je podporují a dokážou vzít vinu na sebe.
Postavy si svým jednáním udržují hrdost a čest ale jakmile se jim naskytne příležitost dostat
se k penězům, využijí situace a udělají pro to maximum.
Dle mého názoru postavy velmi ovlivňuje bytí v městečku Macondo. Městečko působí jako
smutné, vyprahlé a mrtvé město. Můžeme říct, že takhle působí i některé postavy, například
vdova Montielová bez svého manžela nechtěla žít a čekala na smrt jak na boží smilování.
I postavy v povídkách hovoří o Macondu jako o primitivním městě, ve kterém se vraždí
kvůli politice a následně tak mají nešťastný život. Díky magickému realismu, do kterého spadá
tato povídková sbírka, působí toto místo zvláštně. Odehrávají se zde nevysvětlitelné
a nadpřirozené jevy, které obohacují děj sbírky. Zejména se jedná o ustavičné horko, jež
vyvolává napjatou a dusnou atmosféru, a která má vliv na konání postav.
Měli bychom brát v potaz, že v dnešní době by se neměly dělat rozdíly mezi společenskými
vrstvami. Měli bychom se navzájem respektovat a neodsuzovat se, jako nám to autor ukazuje
ve svých povídkách. Je důležité si také uvědomit, že v dnešní době se setkáváme s odlišnými
kulturami a rasovými etnikami zcela běžně a myslím si, že právě díky tomu se můžeme obohatit
o naše vzdělání.
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8. Resumé
Bakalářská práce „Velká Matka a další postavy v povídkách Garcíi Márqueze“ se
soustřeďuje na rozbor osmi povídek a analýzu postav povídkové sbírky Pohřeb Velké Matky.
Celkově práce pojednává o vyobrazení společnosti, společenském postavení a dále se
soustřeďuje na mezilidské vztahy. Zasazením díla do magického realismu se postavy mohou
jevit nadpřirozeně a svým chováním někdy až hloupě.
První část práce seznamuje s literárním směrem – magický realismus. Pojednává o vzniku a
vývoji tohoto směru a vysvětluje odkud tento směr pochází, kdo ho poprvé použil, a kde se
s magickým realismem lze setkat. Dále je rozebírán život, literární praxe a dílo Gabriela Garcíi
Márqueze, který je považován za hlavního představitele magického realismu. Představuje také
fiktivní městečko Macondo, které bylo pro autora velmi podstatné v tom, že ztvárňuje autorovo
mládí ve městě – Aracataca.
Seznamuje s literárním žánrem povídkou a představuje hlavní povídky a povídkové sbírky
Gabriela Garcíi Márqueze.
Druhá část práce je orientována na povídkovou sbírku Pohřeb Velké Matky, která vyšla
v roce 1962. Obsahuje osm povídek, jež byly napsány v průběhu sedmi let. Každá povídka má
svůj příběh, kterým se autor snažil zachytit lidskou společnost. Některé povídky obsahují jisté
známky autobiografičnosti. García Márquez do svých děl a povídek přidával osobní zkušenosti
a pojil je s nadpřirozenými jevy. Díky tomu se stává velmi oblíbeným a známým autorem
magického realismu. Zahrnuje stručné obsahy a analýzu hlavních hrdinů. Jejich vztahy a
chování autor promítne do tehdejší Latinské Ameriky.
Finální část práce se zaměřuje na podněty, které vedly k napsání samotného díla
a vytvoření neuvěřitelné osoby – Velké Matky. Nakonec je zmiňováno, kdo vlastně ta Velká
matka je a co pro lid představovala. Nejenže její moc byla neomezená, ale zpráva o její smrti
byla natolik překvapivá, že se celý národ přišel rozloučit a přesvědčit se, jestli je tato skutečnost
pravdivá.
Magický realismus je ve většině příběhů přítomen a objevuje se zejména v chování hlavních
hrdinů a prostoru, ve kterém se hrdinové vyskytují. Nejtypičtějším příběhem magického
realismu je povídka s názvem Rosas artificiales, ze které vyplývá, že hlavní hrdinka – babička
– je jasnovidka i přesto, že je slepá.
44

Samota, láska a smrt jsou hlavními tématy zachycenými v jeho povídkách. Se smrtí se
setkáváme zejména v poslední povídce, která je dle mého názoru nejdůležitější povídkou celé
této sbírky. Podle této povídky je také pojmenované celé toto mistrovské dílo.
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9. Resumen en español
La tesis „Mamá Grande y otros personajes en los cuentos de García Márquez” se centra en
el análisis de ocho cuentos y en el análisis de los personajes de la colección cuentística Los
Funerales de la Mamá Grande. En general el trabajo trata de la representación de la sociedad,
la condición social y, además se centra en las relaciones interpersonales. Situando la obra al
realismo mágico los personajes pueden parecer sobrenatural y con su comportamiento a veces
pueden parecer tontamente.
La primera parte presenta la tendencia literaria – el realismo mágico. Habla sobre el origen
y el desarrollo de esta tendencia y explica de dónde proviene, quién la usó por primera vez,
y dónde la podemos encontrar. Después se concentra en la vida, la experiencia literaria y en la
obra de Gabriel García Márquez quien es considerado como representante principal del
realismo mágico. Presenta también el pueblo ficticio Macondo, que fue para el autor muy
significativo, porque representa la juventud del autor en la ciudad – Aracataca.
La segunda parte se dirige hacia la colección cuentística Los Funerales de la Mamá Grande,
que fue publicada en el año 1962. Incluye ocho cuentos, que fueron escritos durante un período
largo; siete años. Algunos cuentos contienen rasgos autobiográficos. Gabriel García Márquez
añadía a sus obras y cuentos experiencias personales y las juntó con los fenómenos
sobrenaturales. Gracias a esto se hizo muy buen y favorito escritor del realismo mágico. Luego
comenta resúmenes breves y análisis de los personajes principales, sus relaciones y
comportamiento el autor lo refleja en América Latina.
La parte final presenta los motivos, que le llevaron al autor para escribir esta obra y para
crear el personaje increíble – la Mamá Grande. Al final está mencionado, quién es la Mamá
Grande y qué representa para el pueblo. No sólo que su poder fue sin límites, pero además el
mensaje sobre su muerte fue tan sorprendente, que todo el pueblo vino a despedirse
y convencerse si de verdad la Mamá Grande murió.
El realismo mágico está presente en la mayoría de los cuentos y se muestra sobre todo en el
comportamiento de los personajes y en el ambiente en el que se encuentran. El cuento más
típico del realismo mágico se llama Rosas artificiales, que resulta que el personaje principal –
la abuela – es clarividente, aunque es ciega.
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La soledad, el amor y la muerte son los temas principales de sus cuentos. Con la muerte nos
encontramos sobre todo en el último cuento, que sobre mi opinión es el cuento más importante
de toda la obra. Este último cuento da nombre a toda la obra magistral.
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