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Abstrakt: 

 

Dôležitosť náboženstva v diele Miguela de Unamuna je nespochybniteľná. Táto práca sa 

zaoberá výkladom a analýzou Unamunovho náboženského myslenia v jeho kľúčových 

esejistických dielach a v jeho poetickom diele; jej cieľom je poukázať na to, ako sa jednotlivé 

koncepty Unamunovho náboženského myslenia odrážali v jeho poetickej tvorbe a vytýčiť 

prípadné odlišnosti a špecifiká básnického vyjadrenia náboženského pocitu oproti esejistickým 

dielam. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť: v teoretickej časti sú analyzované základné 

piliere Unamunovej náboženskej koncepcie (túžba po nesmrteľnosti, opozícia rozumu a citu, 

tvorivá sila viery, Boh ako garant nesmrteľnosti).  Pozornosť je tiež venovaná zlomovému bodu 

v autorovom duchovnom živote, ktorým bola kríza prežívaná v roku 1897. V rámci popisu 

teologicko-filozofického pozadia Unamunovho diela je podrobnejšie popísaná inšpirácia 

liberálnou protestantskou teológiou a filozofickými názormi Blaisa Pascala a Sørena 

Kierkegaarda. Priestor je venovaný aj Unamunovmu postoju voči katolíckej Cirkvi a jeho 

kritika tejto inštitúcie ako aj jeho vzťah k hnutiu katolíckych modernistov. V praktickej časti je 

vysvetlená dôležitosť a osobité postavenie poézie v rámci autorovho diela a analyzovaná 

náboženská tematika v troch básnických zbierkach (Poesías, Rosario de sonetos líricos a Cristo 

de Velázquez). Koncepty autorovho náboženského myslenia sa v poézii nemenia, no sú 

pojednávané osobnejším spôsobom a často je poetické vyjadrenie náboženských ideí paradoxne 

zrozumiteľnejšie a jasnejšie ako v esejistických spisoch. Na základe výskumu so  tak dospela k 

záveru, že autorova poézia, ktorá je v rámci jeho diela pre svoju prozaickú formu 

marginalizovaná je naopak veľmi hodnotným zdrojom pre pochopenie a popis jeho 

náboženského myslenia. 

 

Abstract: 

 

The importance of religion in the work of Miguel de Unamuno is undeniable. This work is an 

interpretation and analysis of Unamunos' religious thinking in his most important essays and 

poetry and its' objective is to point out how the concept of Unamunos' religious thinking is 

reflected in his poetry, and underline differentiations and specifics of his poetic expressions of 

religious feeling in comparison with his essayistic works. My work is divided in theoretical and 

practical part: in theoretical part, is the analysis of fundaments of Unamunos' religious 

concepts (desire for immortality, oposition of mind and emotion, the creative power of belief, 

God as a garantie of immortality). Attention is also placed upon the breaking point in authors 



 

 

 

spiritual life, which he lived thrue in the year 1897. Within the merits of description of 

theological-philosophic background of Unamunos work, a closer attention is given to the 

inspiration obtained from liberal potestant theology and filosofical opinions of Blaise Pascal 

and Søren Kierkegaard. Some space is also given to Unamuns posture towards Catholic 

Church and his critic of this organization, as well as his relationship with the movement of  

Catholic Modernism. In the practical part of work is explained the importance and the specific 

position of poetry, in authors work and there are also analyzed religious themes present in 3 

poetic collections (Poesías, Rosario de sonetos líricos and Cristo de Velásquez). Concepts of 

authors religious thinking are not essentially different from those present in his essays, but they 

are more personalized, and the poetical expressions of religios views are, paradoxically, more 

understandable and clearer than in his essayistic writings. Based on my reaserch and findings 

I came to the conclusion that authors poetry, which is marginalized within his work due to it´s 

prozaic form, is on the contrary very valuable source for understanding and explanation of his 

religious thinking.  
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1. Úvod 

 

 Moja diplomová práca bude venovaná téme náboženstva v poézii Miguela de Unamuna 

v jeho zbierkach Poesías, Rosario de sonetos líricos a Cristo de Velázquez. V rámci španielskej 

literatúry ťažko nájdeme autora, ktorého by sme mohli k Unamunovi prirovnať. Svojou 

inteligenciou, znalosťami ale aj komplikovanou povahou si na španielskej literárnej scéne 

zaistil pevné miesto. Je to autor plný prekvapení, paradoxov a protikladov 

 K záujmu o problematiku náboženstva v Unamunovej poézii ma viedol môj dlhoročný 

záujem o Unamunovo dielo, ktorý sa odrazil aj v mojej bakalárskej práci, v ktorej som sa 

zaoberala taktiež Unamunovým náboženským myslením a to v dielach Sentimiento trágico de 

la vida a San Manuel Bueno, mártir. Konkrétne tému poézie som si zvolila preto, lebo ju 

považujem za dosť marginalizovanú časť Unamunovho diela; je však známe, že autor mal 

k poézii veľmi kladný vzťah a preto si myslím, že by mohla obsahovať prinajmenšom 

zaujímavé spracovanie náboženskej tematiky, ktoré by stálo za hlbší rozbor. Neočakávam, že 

by som v Unamunovom básnickom diele objavila úplne nové myšlienky týkajúce sa jeho 

náboženstva, skôr predpokladám, že ich spracovanie sa bude istým spôsobom líšiť od jeho 

esejistického a románového diela.  

 V práci najprv rozoberiem Unamunovu koncepciu náboženstva, budem sa sústrediť aj 

na popis jeho osobného života a hlavne krízy z roku 1897, ktorú považujem za veľmi dôležitú. 

Potom bude nasledovať popis teologických a filozofických vplyvov na Unamunovu 

náboženskú koncepciu. 

 

2. Koncept náboženstva, viery a Boha v diele Miguela de Unamuna 

 

Predtým, ako pristúpim k analýze témy náboženstva a Boha v Unamunovej poézii 

považujem za dôležité popísať jeho náboženské koncepcie. Autorovo dielo je rozsiahle, 

venoval sa písaniu mnohých literárnych žánrov a táto téma bola pre autora natoľko dôležitá, že 

sa jej dotýka takmer v každom diele. Jeho štýl písania je značne neprehľadný a chaotický – 

mnohé myšlienky sú len stručne spomenuté a následne zanechané bez akéhokoľvek rozvinutia. 

Napriek tomu je možné v jeho diele ako v celku nájsť istú myšlienkovú súdržnosť: literárne 
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dielo pozostávajúce z rôznych žánrov je jedným spôsobom myslenia rozvinutým vo viacerých 

formách.1 

Tiež je potrebné zohľadniť kresťanstvo ako východisko Unamunových náboženských 

predstáv; v autorovom prípade sa však nejedná o striktne kresťanskú interpretáciu 

nesmrteľnosti, Boha a viery, ale o vlastnú interpretáciu, ktorá nie je v úplnej zhode s oficiálnym 

učením Cirkvi. Pre podporu svojich tvrdení sa náš autor často odvoláva na biblické texty, 

najčastejšie na Evanjeliá a na texty sv. Pavla, ktoré však interpretuje podľa svojho vlastného 

uváženia, čím často dochádza k pozmeneniu pôvodného odkazu textov.2 

 Zároveň pokladám za nevyhnutné brať v úvahu aj udalosti v Unamunovom živote, 

keďže koncepty viery a filozofie sú v Unamunovom ponímaní neoddeliteľne späté 

s konkrétnym človekom a s jeho životom. Preto považujem za dôležité pristúpiť k aj analýze 

Unamunovho náboženského cítenia v Diario íntimo (Súkromný denník), ktorý je svedectvom 

jeho osobnej náboženskej krízy, ktorou prechádzal v roku 1897 a je možné považovať ho za 

Unamunovo najintímnejšie dielo vôbec – zatiaľ čo Del sentimiento trágico (Tragický pocit 

života),  La Agonía del cristianismo (Agónia kresťanstva) a eseje sú jeho oficiálnou produkciou, 

v ktorej sa dá predpokladať istý odstup od osobného života a možno aj isté prvky vedomej či 

nevedomej autocenzúry, Diario íntimo nebol písaný za účelom zverejnenia. Je preto možné 

považovať ho za veľmi autentické vyjadrenie Unamunovho náboženského cítenia; zároveň je 

však potrebné zohľadniť fakt, že toto dielo vznikalo v období hlbokej duševnej krízy a citovej 

vypätosti autora; hoci v ňom nachádzame isté náboženské koncepty, ktoré sú v Unamunovom 

myslení prítomné po zvyšok jeho života, taktiež obsahuje myšlienky, ktoré sú úplným 

protipólom neskoršej nábožensko-filozofickej koncepcie.  

 

 

2.1. Východiská: Unamunov koncept človeka a vplyv vlastnej životnej skúsenosti  

 

Mnohé perspektívy, s ktorými sa v diele Miguela de Unamuna stretávame, sú jedinečné, 

vymykajúce sa akejkoľvek systematizácii, čo bolo v konečnom dôsledku cieľom – autor 

                                                 
1 Viď Soliloquio, in Ensayos. Tomo II, s. 571-78. Podľa Blanca Aguinagu je Unamunovo dielo je , čo sa týka 

častí, nekompletné, ale ako celok plne signifikatívne – každý prvok sa vzťahuje k celku a k ostatným prvkom 

zároveň. BLANCO AGUINAGA, Carlos, El Unamuno contemplativo, s. 43 
2 V eseji Intelectualidad y espiritualidad Unamuno uvádza, že biblické texty sa snažil podrobiť interpretácii, no 

nie vedeckej (exegéze), ale individuálnej, založenej na vlastnom pocite vyvolanom čítaním. S. 126-127 

Úplne individuálny výklad Evanjelia, spejúci až k prevráteniu významov nie je podľa Unamuna najideálnejší, no 

vzhľadom na vnímanie pravdy ako niečoho výsostne subjektívneho (o pravde viď Qué es la verdad in Ensayos. 

Tomo I, s. 807), no takýto extrémny výklad úplne nezatracuje a považuje ho za prijateľnejší ako systematické 

popieranie Zjavenia istými filozofmi. Verdad y Vida in Ensayos. Tomo II, s. 380 
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samotný sa považoval za človeka sui generis a horlivo protestoval proti zaradeniu do 

akéhokoľvek systému3. Život samotný človeka utvára a rovnako ako v prípade každého 

spisovateľa sa tento fakt vzťahuje aj na Unamuna: jeho osobný život bol zdrojom skúsenosti, 

ktorú zhmotnil vo svojich dielach.4 Pre lepšie pochopenie Unamunovho myslenia považujem 

za dôležité pristúpiť k popisu kľúčových okamihov v autorovom živote, medzi ktorými je pre 

náboženskú koncepciu dôležitá hlavne duchovná kríza z roku 1897. So životom je priamo 

spojená aj Unamunova svojská koncepcia človeka ako človeka z mäsa a kostí (hombre de carne 

y hueso) a z nej vyplývajúce odmietnutie racionálneho spôsobu myslenia ako jediného 

záväzného. 

 

2.1.1. Unamunov osobný život ako východisko jeho náboženskej koncepcie 

 

Osobný život a jeho prežívanie je u Unamuna neoddeliteľne spojené s človekom. Často 

bolo poukazované – či už kritikmi alebo autorom samotným – na egoistický prístup, ktorým je 

celé jeho dielo preniknuté, no v konečnom dôsledku je ťažké uprieť tomuto prístupu 

oprávnenosť: každá osoba prežíva a preciťuje život jedinečným spôsobom a podáva nám realitu 

zo svojho uhla pohľadu.5 Detailnejší pohľad na Unamunovo dielo nám odhalí, že sa jedná 

o priamy odraz osobného prežívania – nie je navyše poézia, za ktorú autor svoje dielo ako celok 

považoval, už od čias renesancie odrazom básnikovej duše? Nepovažujem preto za prehnané 

tvrdiť, že centrom Unamunovej tvorby je on samotný a že jeho život je priamym žriedlom jeho 

diela aj náboženskej koncepcie. 

  Detstvo plní u Unamuna dôležitú funkciu a viaže sa k nemu niekoľko skutočností, ktoré 

mali podstatný vplyv na jeho duševný vývoj: striktná katolícka výchova, skorá smrť otca 

a zážitok s obliehaním a bombardovaním Bilbaa počas tretej karlistickej vojny. Vojenský 

konflikt sa odráža hlavne v románovej prvotine Paz en la guerra (1897, Mier vo vojne), na 

vývoj náboženskej koncepcie má vplyv predovšetkým matkina katolícka výchova. Čistá detská 

viera nezmietaná pochybnosťami – fe de la infancia6 – je tým, k čomu sa Unamuno opakovanie 

vracia v neskoršom veku ako k stratenému ideálu, ktorý nie je možné oživiť. Smrť otca a jeho 

absencia v Unamunovom živote je podľa môjho názoru zaujímavým aspektom, ktorý by si 

                                                 
3 Tento postoj je opakovane zdôrazňovaný v esejach, viď napr. Mi religión, Ensayos. Tomo II, s. 369-75 
4 „Yo he puesto en mis libros calor y vida, y por el calor y la vida que en ellos he puesto es por lo que los leéis.“ 

Preklad: Do mojich kníh som vloži teplo a život a pre teplo a život ktoré som do nich vložil ich čítate.“ A mis 

lectores in Ensayos, Tomo II, s. 569 
5 V prípade spisovateľa je hovoriť o sebe nevyhnutnosť, poslanie; spisovateľský egoizmus je podľa Unamuna 

uzavretie sa pred svetom. Soliloquio, in Ensayos. Tomo II, s. 577 
6 Preklad: viera detstva 
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zaslúžil väčšiu pozornosť. V neposlednom rade je dôležitá aj baskická národnosť autora, hlavne 

v súvislosti s jeho vzťahom k Španielsku. Táto prvá etapa Unamunovho života trvá od roku 

1864 do roku 1880) 

 V období dospievania a štúdia na kolégiu sa začína prejavovať jeho záujem o filozofiu. 

Počas štúdia na univerzite v Madride (od roku 1880) sa dostáva sa do kontaktu s krausistickými 

myšlienkami a záujem o filozofiu rastie. Dochádza k strate detskej viery, ktorá je vytlačená 

racionalizmom a intelektualizmom. Po návrate z Madridu sa Unamuno venuje kariére učiteľa, 

prispieva do periodík a pokračuje vo svojej študijnej činnosti. V roku 1891 uzatvára manželstvo 

s Conchou Lizzárraga a onedlho sa stáva profesorom na univerzite v Salamance. V tomto 

období, ktoré sa datuje od štúdia v Madride až do roku 1897 prevažuje krausisticko-

racionalistický prístup, zameriava sa hlavne na problematiku zaostalosti Španielska a možnosti 

zmeny. 

 Rok 1897 je v Unamunovom živote kľúčovým: počas neho dochádza k duchovnej kríze, 

ktorá sa odohrávala na jar (najintenzívnejšie v rozmedzí mesiacov marec-máj) a ktorú môžeme 

považovať za počiatok autorovho náboženského myslenia. Kríza vyvolaná srdcovou neurózou 

vyvolala strach zo smrti a záujem o nesmrteľnosť ľudskej duše. Diario íntimo, ktorý sa 

zachoval ako jej jedinečné svedectvo a (ktorý bol objavený až niekoľko rokov po Unamunovej 

smrti), obsahuje zárodky mnohých myšlienok, ktoré sú neskôr rozvíjané v esejach alebo 

v Sentimiento Trágico.  

 Zatiaľ čo počas krízy nastáva tvorivá odmlka v literárnej produkcii, počiatok 20. 

storočia sa nesie v znamení zvýšenej aktivity – počiatkom storočia publikuje eseje, v roku 1902 

vychádza Amor y pedagogía (Láska a pedagógia), v roku 1905 La vida de Don Quijote y 

Sancho (Život dona Quijota a Sancha). Unamuno sa stáva rektorom univerzity v Salamance 

a nadobúda čoraz väčšiu vážnosť v intelektuálnych kruhoch nielen vo vlasti ale aj v zahraničí, 

cez korešpondenciu udržiava vzťahy s európskymi aj latinskoamerickými intelektuálmi. 

Najdôležitejšie dielo odrážajúce jeho náboženské cítenie, Sentimiento trágico de la vida en los 

hombres y en los pueblos (Tragický pocit života v ľuďoch a národoch, ďalej len Sentimiento 

trágico), vychádza v roku 1912 a vyvoláva veľký ohlas. Toto obdobie je poznačené aj tragickou 

životnou udalosťou: Unamunov syn Raimundo umiera v roku 1902 a jeho smrť Unamuna 

poznačila a vyrovnáva sa s ňou aj vo svojom diele.7 

                                                 
7 Znamenité sú hlavne básne, venované tejtro tragickej udalosti ako napríklad En la muerte de un hijo zo zbierky 

Poesías. 
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 V roku 1914 dochádza k odvolaniu Unamuna z postu rektora z politických dôvodov8. 

Druhé odvolanie, v roku 1923 z dôvodu kritiky režimu generála Prima de Riveru vyústi v 

sedemročný exil (najprv na Fuenteventure, následne v Paríži a v Hendayi). Počas tohto obdobia 

dochádza k prepojeniu náboženskej a národnostnej tematiky, čoho dôkazom je napríklad dielo 

Agonía del cristianismo či Cancionero (Spevník), ktorý písal od roku 1928 až do smrti. Po 

návrate do vlasti sa Unamuno stáva významnou osobnosťou, je menovaný doživotným 

rektorom. Jeho posledný román San Manuel Bueno, mártir (Svätý Manuel dobrotivý, mučeník) 

je zároveň posledným dielom, v ktorom je viera centrálnou témou. 

 Jeho život končí po niekoľkomesačnom domácom väzení, ktoré bolo následkom jeho 

otvoreného odmietnutia frankistického režimu počas vystúpenia generála Millána Astraya na 

pôde univerzity v Salamance. 

 

2.1.2. Unamunov antropocentrizmus: človek z mäsa a kostí 

 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode, spätosť konkrétneho človeka so životom 

je pre Unamuna základným východiskom a podmienkou. Táto veľká dávka pozornosti 

venovaná človeku ako indivíduu Unamuna istým spôsobom približuje k moderným mysliteľom 

19. a 20. storočia (viď druhá kapitola tejto práce). Individualita človeka, dôležitosť jeho 

osobného prežívania a jeho pozícia vo svete sa najzreteľnejšie prejavujú v Unamunových 

románoch: románový hrdina sa snaží vyriešiť svoj vzťah k realite a zaoberá sa problémom 

naplnenia svojej existencie. Nie je preto prekvapením, že jeho román Abel Sánchez (Ábel 

Sánchez) z roku 1917 býva označovaný ako prvý existencialistický román vôbec.9 

Unamunov originálny koncept človeka vznikol ako reakcia na abstraktný filozofický 

prístup a na pozitivistickú metódu; proti nim stavia svoj koncept človeka z mäsa a kostí (el 

hombre del carne y hueso).10 Jedná sa o konkrétneho človeka, neoddeliteľného od života, ktorý 

v plnosti (telom aj dušou) svoj život prežíva, nie o abstraktný filozofický konštrukt; filozofii 

vyčíta práve ignoranciu života a jeho vplyvu na samotný akt filozofovania.11 Zatiaľ čo tradičná 

nadradenosť človeka v prírode sa prisudzovala jeho schopnosti myslieť, Unamuno poukazuje 

naopak na ľudskú schopnosť cítiť ako na to, čo robí človeka človekom:  

 

                                                 
8 Ferrater Mora. Unamuno: bosquejo de una filosofía .s 27 
9 Palley, J. Existentialist trends in the modern spanish novel, s. 22 
10 Vysvetleniu tohto pojmu venuje Unamuno prvú kapitolu Del sentimiento trágico (s.5-19) 
11 Unamuno, M. de. Tragický pocit života v ľuďoch a národoch. s.5-6 
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„El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por qué no se haya dicho que es un animal 

afectivo o sentimental. Y acaso lo que de los demás animales le diferencia sea más el sentimiento que 

no la razón. Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar..“12 

 

„O človeku sa vraví, že je tvor rozumový. Neviem, prečo sa o ňom nevraví, že je tvor afektívny, 

citový. Možnože sa od ostatných tvorov odlišuje väčšmi citom než rozumom. Častejšie som videl kocúra 

premýšľať než plakať“.13 

 

 Uprednostňovanie citovej stránky pred rozumovou je jedným zo základov Unamunovej 

logiky, ako to konkrétnejšie uvidíme v prípade jeho náboženských konceptov. 

 Hlavným cieľom človeka je uskutočnenie seba samého, svojho bytia a individuality; len 

bytie sám sebou je podľa Unamuna autentické.14 Dospieť sa k nemu je možné prostredníctvom 

precitnutia a uvedomenia si smrti ako nevyhnutnosti a následnou túžbou po pretrvaní. Ozajstná, 

autentická existencia človeka je tragická, pretože túžba po pretrvaní v sebe nesie rozpor medzi 

racionálnym a iracionálnym.15 Ozajstný človek bojuje s osudom, má náboženskú dušu: v Boha 

buď verí alebo ho neguje, ale činí to vášnivo, srdcom.16 

Človek z mäsa a kostí nie je iba „pracovným konceptom“: Unamuno samotný sa za 

takého človeka považoval  a k tomuto spôsobu bytia sa snažil podnietiť aj svojich blížnych.  

 

2.2. Najdôležitejšie náboženské koncepty 

 

 V tejto podkapitole sa pokúsim o popis najdôležitejších náboženských konceptov 

v Unamunovom myslení. Vzhľadom na neusporiadanosť Unamunových myšlienok sa nejedná 

o ľahkú úlohu: jednotlivé elementy na seba nadväzujú a sú neoddeliteľné; v náboženskej rovine 

Unamunovho diela nie je možné úplne jasne oddeliť a samostatne popísať koncepty viery, Boha 

a nesmrteľnosti. Tieto tri koncepty je možné predstaviť si v triangulárnom rozložení: každá z 

nich je priamo vztiahnutá k ostatným dvom a spoločne vytvárajú komplex. Napriek tomu sa 

pokúsim o systematizáciu Unamunovho náboženského myslenia: od východísk spomenutých 

v predchádzajúcej podkapitole sa teraz dostanem k otázke nesmrteľnosti, od nej prejdem k na 

ňu nadväzujúcim pojmom viery a Boha tak, ako ich Unamuno popisuje. 

                                                 
12 Unamuno, M. de Del sentimiento trágico de la vida. In Ensayos, Zväzok  II. . 731 
13 Unamuno, M.de. Tragický pocit života, s. 7 
14 Tamtiež, s. 12 
15 Ferrater Mora, Unamuno. Bosquejo de una filosofía. Str. 43 
16  Unamuno, M. de. Desahogo lírico,, Ensayos, Zväzok II s. 590-91 
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 Ako východisko budem používať Unamunove najdôležitejšie diela filozofického 

charakteru: Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (Tragický pocit 

života v ľuďoch a v národoch, prvé vydanie pochádza z roku 1912) a La agonía del 

cristianismo (Agónia kresťanstva, vo Francúzsku vydané r. 1924, v Španielsku vydané r. 1931) 

a niektoré eseje z počiatku 20. storočia týkajúce sa náboženskej témy. 

 Del sentimiento trágico je jednoznačne najcelistvejším a najdôležitejším teoretickým 

dielom zhrňujúcim autorove myšlienky, ktoré sú obsiahnuté vo všetkých jeho románoch a v 

poézii. V esejach datovaných hlavne do prvého desaťročia 20. storočia sa Unamunove 

filozoficko-náboženské názory začínajú jasnejšie kryštalizovať; mnohé myšlienky v nich 

obsiahnuté sú následne rozvinuté práve v Del sentimiento trágico. 

 La agonía del cristianismo konkrétnejšie rozvíja isté koncepty Unamunovej 

náboženskej filozofie, no je potrebné brať ohľad na odlišné podmienky jej vzniku: zatiaľ čo Del 

sentimiento trágico bol napísaný v pre Unamuna pomerne stabilnom životnom období - 

zastával miesto rektora univerzity a bol nepochybne (napriek kontroverznosti jeho názorov) 

jednou z vedúcich intelektuálnych osobností – podmienky vzniku Agoníe boli iné: autor bol 

kvôli svojmu politickému názoru na režim generála Prima de Riveru nútený odísť do exilu a 

vlastenecký tón je v diele (hlavne v úvode a v závere) jasne badateľný a zdôrazňovaný. Toto 

dielo bolo navyše pôvodne napísané pre francúzskych, nie španielskych čitateľov, čo sa 

odzrkadľuje hlavne na odlišnom tóne a na dvoch kapitolách venovaných francúzskym 

osobnostiam Blaisa Pascala a Charlesa Loysona, známeho ako otec Hyacint. 

 

 

2.2.1. Túžba po nesmrteľnosti a jej iracionálny aspekt 

 

Téma osudu ľudskej duše po smrti bola v ľudskom myslení vždy prítomná. Predstavy 

o posmrtnom živote, o večnej blaženosti alebo zavrhnutí mali v jednotlivých kultúrach 

nespočetné variácie a rôzne vysvetlenia. V európskom kultúrnom priestore vyznávané 

kresťanské náboženstvo upriamovalo svoju pozornosť už od svojich počiatkov viac na život po 

smrti a poukazovalo na potrebu podriadenia pozemského života večnosti. 

Taktiež v rámci Unamunovho vnímania náboženstva a viery je túžba po nesmrteľnosti 

jedným z najdôležitejších konceptov a východiskom jeho náboženskej koncepcie: je tesne spätá 

s konceptom Boha a viery. Nemálo autorov zaoberajúcich sa štúdiom Unamunovho diela 

považuje túto tému za centrálnu. Od kritického roku 1897 je v rámci jeho rozsiahlej tvorby 

prakticky nemožné nájsť čo i len jedno dielo, v ktorom by problematika pretrvania po smrti 
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nebola aspoň okrajovo zmienená. Pre Unamuna je nesmrteľnosť jediným ozajstným 

problémom, s ktorým sa človek stretáva, jedinou podstatnou otázkou.17 

Smrť je ukončením nášho telesného života; znamená však taktiež definitívny zánik nášho 

vedomia, našej duše, prípadne návrat k ničote z ktorej sme vzišli? Pokiaľ by to tak bolo, život 

nemá žiaden zmysel a sme iba sprievod prízrakov smerujúci z ničoty do ničoty?18 Definitívny 

zánik je spojený s predstavou ničoty ako vlastnej reality – no predstava vlastnej neexistencie je 

podľa Unamuna nemožnou.19 Nie je v ľudských silách smrť ovplyvniť a človek ju neprijíma 

dobrovoľne: jedná sa preto o násilné odňatie života, teda toho jediného, čo človek má.20 Z tohto 

pohľadu na  smrť ako na krivdu je priamo odvodená oprávnenosť ľudskej túžby po 

nesmrteľnosti. Pre kresťana je záchrana duše jedinou pravdou, ktorej všetko zasväcuje.21 

Otázka pretrvania nášho vedomia je tak vážna, že myslieť na ňu je nevyhnutné; no nie všetci 

ľudia túto otázku považujú za podstatnú, čo vyvoláva v Unamunovi zdesenie: takíto ľudia nie 

sú pravými ľuďmi z mäsa a kostí, chýba im pocit vlastnej substancie, ktorého predpokladom je 

existencia istej citlivosti, takzvaného duševného hmatu (tacto espiritual): 

 

„Y, sin embargo, parece que hay gentes faltas de tacto espiritual, que no sienten la propia sustancia 

de la conciencia, que se creen sueño de un día, que no comprende que el más vigoroso tacto espiritual 

es la necesidad de persistencia, en una forma o en otra, el anhelo de extenderse en tiempo y en 

espacio.“22 

 

„ Avšak sa zdá, že sú ľudia, ktorým chýba duchovný hmat, ktorí necítia vlastnú substanciu vedomia 

, ktorí sa považujú za jednodenný sen, ktorí nechápu, že najmocnejší duševný hmat je potreba pretrvania 

v jednej alebo v druhej forme, vrúcna túžba rozšíriť sa v čase a v priestore.“ 

 

 Nesmrteľnosť je u Unamuna charakterizovaná svojským spôsobom: nie je to len klasické 

pretrvanie na večnosť, ale je to navyše ešte obsiahnutie celkového vedomia s podmienkou 

zachovania si individuálneho vedomia:  

 

                                                 
17 Unamuno, M. de. Tragický pocit života, s. 7-8 
18 Tamtiež, s. 39 
19 Tamtiež, s. 35 „Lebo je v skutku nemožné predstaviť si samých seba ako nejestvujúce tvory bez akéhokoľvek 

úsilia, ktoré by umožnilo uvedomiť si svoju absolútnu nevedomosť, svoj zánik. Skús si predstaviť, čitateľ, pri 

plnom vedomí, aký by bol stav tvojej duše v hlbokom spánku; skús si pri svojom vedomí predstaviť nevedomie 

a uvidíš to. Úsilie pochopiť také niečo vyvoláva úzkostný záchvat. Nemôžeme si predsa predstaviť samých seba 

nejestvujúcich.“ 
20 Tmtiež, s. 113 
21 Unamuno, M. de .Agonía del crístianismo, s. 15 
22 Unamuno, M. de. ¡Plenitud de plenitudes y todo plenitud! In Ensayos. Tomo I, s. 572 
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„Más, más y cada vez más; quiero ser yo, y sin dejar de serlo, ser además los otros, adentrarme a 

la totalidad de las cosas visibles e invisibles, extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo 

inacabable del tiempo. De no serlo todo y por siempre, es como si no fuera, y por lo menos ser todo yo, 

y serlo para siempre jamás. Y ser yo, es ser todos los demás. ¡O todo o nada!“23 

 

Znovu a čoraz väčšmi chcem byť „ja“, a hoci som ním neprestal byť, chcem byť aj inými, obsiahnuť 

v sebe totalitu vecí viditeľných i neviditeľných, rozšíriť sa v neohraničenom priestore a predĺžiť sa 

v nenaplnenom čase Keby som nebol tým všetkým a navždy, bolo by to, akoby som nebol, alebo akoby 

som nebol samým sebou a na všetky časy. A byť celkom samým sebou je to isté ako byť všetkými 

ostatnými. Všetkým, alebo ničím!24 

 

Jedna z tradičných predstáv o pretrvaní v potomstve alebo v diele nie je podľa Unamuna 

autentickou formou nesmrteľnosti, ale iba formou úniku. V prípade umelcov a spisovateľov je 

častým javom snaha o zachovanie mena, čo však nie je akt pýchy, ale naopak, snaha 

o pretrvanie a zvečnenie sa cez dojem, ktorý zachová umelecké dielo v jeho čitateľoch.25 

V Agonía del cristianismo to uvádza na príklade kontrastu telesného a historického človeka: 

telesný človek umiera, no prostredníctvom svojich myšlienok a posolstva, prežívajúcich 

v iných ľuďoch sa zvečňuje ako historický človek žijúci v každej osobe, ktorá jeho dielo 

prijíma.26 

Nesmrteľnosť vo forme kvietistického blaženého pohľadu, spočívajúca v dosiahnutí Boha 

a úplnom odovzdaní sa mu, pričom duša sa stáva pasívnou voči všetkému vrátane spásy27 je 

Unamunom taktiež kritizovaná: jej predpokladom je rozplynutie sa vlastného vedomia v Bohu, 

čo sa prieči premise o zachovaní individuálneho vedomia po smrti. Blažený pohľad by bol 

možný jedine v prípade, ak by mal formu stáleho približovania sa k cieľu-Bohu bez možnosti 

jeho definitívneho dosiahnutia.28 

 

2.2.2. Opozícia rozumu a citu 

 

Nesmrteľnosť je teda nevyhnutnosťou; to však neznamená jej automatické 

a bezproblémové začlenenie do života ako neoddeliteľnej súčasti. Hlavný problém spočíva 

                                                 
23 Unamuno, M. de. Sentimiento trágico, s. 764 
24 Unamuno, M. de Tragický pocit života s. 35-36 
25 Tamtiež, s. 49-50 
26 Unamuno, M. de. Agonía del cristianismo, s. 38 
27 Viď PUECH, Henry-Charles (koord.). Las religiones constituidas en Occidente y sus contracorrientes, 

Zväzok 2, s. 31-33 
28 Unamuno, M. de Tragický pocit života, s. 215 
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v iracionálnej povahe túžby po pretrvaní – jedná sa v prvom rade o našu túžbu prameniacu zo 

srdca, produkt našich citov, čo však nie je postačujúce: túžba potrebuje aj rozumové podopretie, 

ktorého sa jej nedostáva. Naopak, podľa Unamuna rozum nielenže nedokáže nesmrteľnosť 

potvrdiť, skôr ju vyvracia , keďže jej iracionálna povaha spôsobuje to, že pre racionálne 

myslenie nepredstavuje otázku. Tradičný racionalistický spôsob vysvetlenia založený na 

logických postupoch je podľa Unamuna v náboženskej sfére nepoužiteľný, pretože sa snaží 

o znehybnenie (ktoré je u Unamuna ekvivalentom zabitia) živých konceptov, v ktorých spočíva 

gro viery: 

 

„Por cualquier lado que la cosa se mire, siempre resulta que la razón se pone enfrente de nuestro 

anhelo de inmortalidad personal, y nos le contradice. Y es que en rigor la razón es enemiga de la 

vida.“29 

 

„Nech sa dívame na to z hocktorej strany, vždy vyplynie, že rozum sa stavia proti našej túžbe po 

osobnej nesmrteľnosti a že nám ju odopiera. Lebo rozum je v presnom zmysle nepriateľom života.“30 

 

 Rozumové argumenty nedokážu nesmrteľnosť duše vysvetliť, no tým nie je ohrozená jej 

pravdivosť: podľa Unamuna je pravdivosť citov rovnako platná ako rozumové dôvody; v eseji 

Que es la verdad (Čo je to pravda) opisuje precítenie za hlbší akt ako porozumenie.31 

 

Priznanie pravdivostnej hodnoty citovej stránke však konflikt medzi rozumom a túžbou po 

nesmrteľnosti definitívne nerieši: rozumom nepotvrdená túžba upadá do zúfalstva a rozum 

spochybňuje sebaanalýzou svoju platnosť, čo vyúsťuje v skepticizmus32; cit aj rozum dosahujú 

v tom momente svojho extrému, takzvaného dna priepasti (fondo del abismo), kde dochádza 

k ich stretu. Výsledkom tohto stretu je neistota – základ vnútorného života a náboženstva:  

 

„El escepticismo vital viene del choque entre la razón y el deseo. Y de este choque, de este abrazo 

entre la desesperación y el escepticismo, nace la santa, la dulce, la salvadora incertidumbre, nuestro 

supremo consuelo.“33 

 

                                                 
29 Unamuno, M. de. Sentimiento trágico, s. 810 
30 Unamuno, M. de Tragický pocit života, s. 79 
31 Que es la verdad Ensayos, s. 799 
32 Unamuno, M. de Tragický pocit života, s. 102-103 
33 Sentimiento trágico, s. 836 
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„Životný skepticizmus sa rodí zo zrážky rozumu s túžbou. A z tejto zrážky, z tohto objatia beznádeje 

so skepsou sa rodí svätá, sladká, spásonosná neistota, naša najvyššia útecha.“34 

 

 Rozpor medzi srdcom a rozumom má povahu boja a podľa Unamuna je potrebné prijať 

ho a spraviť z neho zdroj svojho duchovného života, ktorý spočíva v boj o pretrvanie, proti 

zabudnutiu a histórii. „Žiť z boja“ znamená pochybovať, keďže jedine vášnivou pochybnosťou 

je možné dospieť k viere a k nesmrteľnosti samotnej.35 V eseji  De la correspondencia de un 

luchador (Korešpondencia bojovníka) popisuje boj ako cieľ a náboženstvo ako vojnu; ak budú 

všetci bojovať, z boja povstane súcitná láska.36 

 

Pohľad na život ako na boj je rozpracovaný hlavne v už spomínanom diele Agonía del 

Cristianismo; agónia, v pôvodnom slova zmysle boj spočíva v rozpore medzi židovskou 

smrteľnosťou tela (a s tým spojenou požiadavkou vzkriesenia tela) a helénskou nesmrteľnosťou 

duše, ktoré v kresťanstve splynuli.37  

Základom boja je antagonizmus medzi duchom a hmotou, dvoma protichodnými princípmi, 

z ktorých človek pozostáva. Hmota (telo) smeruje k zániku a rezignácii a z duch (vedomie) 

k nesmrteľnosti; hmotné telo je schránkou ducha, no zároveň ho obmedzuje, čo vyvoláva 

bolesť38, ktorá je nevyhnutnou podstatou existencie . V momente dosiahnutia maxima bolesti 

nastáva uvedomenie, že tento konflikt a z neho vyplývajúca bolesť je prítomný v každom 

človeku: tak sa rodí súcitná láska k blížnym, ktorí trpia rovnako ako my. Unamuno zachádza 

ešte ďalej: tvrdí, že táto bolesť nie je obmedzená iba na osoby, ale vzťahuje ju na všetko 

existujúce, vrátane vecí bez vedomia. Táto bolesť spája človeka so všetkým  - jedná sa 

o univerzálnu, božskú bolesť.39 Bolesť je produktom stretu rozumového skepticizmu a citového 

zúfalstva. Unamunov tragický pocit život je vyjadrením náboženskej úzkosti, ktorá je vrcholom 

bolesti.40 

 

 

 

                                                 
34 Tragický pocit života, s. 103 
35 Unamuno, M. de. Agonía del cristianismo, s. 22 
36 Unamuno, M. de. De la correspondencia de un luchador in Ensayos, Tomo II, s. 385-390 
37 Unamuno, M. de. Agonía del cristianismo, s. 33-34, 42 
38 Tragický pocit života, s. 180-181 
39 Tamtiež, s. 174 
40 Tamtiež, 175 
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2.2.3. Prepojenie konceptov Boha a nesmrteľnosti: Boh ako garant 

nesmrteľnosti. Zosobnený Boh ako vedomie vesmíru 

 

Ako bolo popísané v predošlom bode, túžba po nesmrteľnosti je iracionálnou túžbou 

vyvierajúcou zo srdca človeka, je snahou nášho vedomia o zachovanie sa. Na základe inšpirácie 

kresťanstvom ako východiskom svojich myšlienok Unamuno zachováva spojenie Boha 

a nesmrteľnosti. Túžba po nesmrteľnosti a viera v Boha majú tú istú náboženskú podstatu41, 

preto Boh podlieha – rovnako ako túžba po nesmrteľnosti – problematike stretu rozumu a srdca: 

túžiť po pretrvaní znamená zároveň túžiť po Bohu, cítiť hlad po Bohu. 

 

Unamunovým špecifikom je jasné rozlíšenie medzi rozumovým a citovým Bohom. 

Rozumový Boh nie je ozajstným Bohom, ale filozofickou ideou Boha,  ktorá bola vytvorená 

prostredníctvom logických dôkazov o Božej existencii; no tento dôkaz nemá pre vieru samotnú 

hodnotu; Boh je živou entitou, ktorú logická definícia zabíja a mení ho na spomínanú ideu.42 

Takýto Boh nie je schopný zaručiť naplnenie našej túžby po nesmrteľnosti z dvoch dôvodov: 

jeho matematická spravodlivosť vylučuje akt milosrdenstva a jeho logike podriadená vôľa nie 

je slobodná; nemôže byť teda pôvodcom nesmrteľnosti.43 

 Naopak citový, osobný, živý Boh vyvierajúci zo srdca je pravým Bohom, ktorý nás 

zachraňuje pred definitívnym zánikom vedomia: je cítený a je odrazom človeka a jeho túžby 

po pretrvaní. Iba takýto Boh potvrdzuje našu túžbu po zvečnení a stáva sa tak garantom 

nesmrteľnosti. a Kristovo vzkriesenie je základom vzťahu medzi Bohom a človekom: 

 

„El consentimiento unánime -¡supongámosle así!de los pueblos, o sea el universal anhelo de las almas 

todas humanas que llegaron a la conciencia de su humanidad que quiere ser fin y sentido del Universo, 

ese anhelo, que no es sino aquella esencia misma del alma, que consiste en su conato por persistir 

eternamente y porque no se rompa la continuidad de la conciencia, nos lleva al Dios humano, 

antropomórfico, proyección de nuestra conciencia a la Conciencia del Universo, al Dios que da 

finalidad y sentido humanos al Universo y que no es el ens summum, el primum movens, ni el creador 

del Universo, no es la Idea-Dios. Es un Dios vivo, subjetivo -pues que no es sino la subjetividad 

                                                 
41 Sentimiento trágico, s. 927: „Tengo que repetir una vez más que el anhelo de la inmortalidad del alma, de la 

permanencia, en una u otra forma, de nuestra conciencia personal en individual, es tan de la esencia de la 

religión corno el anhelo de que haya Dios. No se da el uno sin el otro, y es porque en el fondo los dos son una 

sola y misma cosa“. 

Tragický pocit života, s. 187: „Musím zopakovať znovu, že túžba po nesmrteľnosti duše a po pretrvaní nášho 

osobného a individuálneho vedomia, v takej či onakej podobe má práve takú náboženskú podstatu ako túžba, aby 

bol Boh. Jedno bez druhého nie je možné, a to preto, že vo svojom základe sú to isté.“ 
42Tragický pocit života, s. 138 
43 Tamtiež, s. 141 
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objetivada o la personalidad universalizada-, que es más que mera idea, y antes que razón es voluntad. 

Dios es Amor, esto es, Voluntad. La razón, el Verbo, deriva de Él; pero Él, el Padre, es, ante todo, 

Voluntad.“44 

 

„Jednomyseľný súhlas národov, ak predpokladáme, že taký jestvuje, čiže vesmírna túžba všetkých 

ľudských duší, čo dospeli k vedomiu vlastného ľudstva, ktoré chceli byť účelom a zmyslom Vesmíru, táto 

túžba, ktorá je vlastne podstatou duše, čiže úsilím pretrvať navždy, aby nebola pretrhnutá kontinuita 

vedomia, privádza nás k Bohu ľudskému, , antropomorfickému, premietnutiu nášho vedomia do 

Vedomia Vesmíru, k Bohu, ktorý dáva zmysel a účel Vesmíru a ktorý nie je en summum, primum movens, 

ani Stvoriteľ Vesmíru, nie je to Boh- Idea. Je to Boh živý, subjektívny – lebo je vlastne len zobjektívnenou 

subjektivitou alebo univerzalizovanou osobnosťou - , je to viacej ako čistá idea, skôr vôľa než rozum. 

Boh je Láska, čiže Vôľa, Rozum, z Neho pochádza Slovo, ale On, Otec je predovšetkým vôľa.“45 

 

 Základom existencie takéhoto Boha je jeho zosobnenie: náš spôsob pochopenia 

a interpretácie je založený na našej ľudskosti a jej dôsledkom je premietanie vlastnej 

subjektivity do všetkého; v eseji Sobre el fulanismo (O fulanizme) je to vysvetlené ako potreba 

asimilácie vonkajších entít na našu úroveň.46 Tomuto mechanizmu podlieha aj predstava Boha, 

ktorý je pripodobený človeku – stáva sa osobou, našim blížnym – a následne od jeho 

nesmrteľnosti (ktorá je vzhľadom na našu smrteľnosť najdôležitejšou vlastnosťou Boha)  

odvodzujeme našu osobnú nesmrteľnosť, naše vlastné premietnutie do nekonečna. Boh nie je 

však iba zosobnením mňa ako indivídua, ale zosobnením celého ľudstva a každého vedomia, 

ktoré kedy existovalo, existuje a bude existovať, je teda plnosťou.47 

 Boh ako osoba nemôže byť osamotený; predstava Boha ako Trojice podľa Unamuna 

podporuje vnímanie Boha ako osoby, ktorá nemôže existovať osamotene, ale len v obklopení 

iných osôb.48 

 

Pre tohto Boha, ktorý je súhrnom celkového vedomia používa Unamuno výraz Vedomie 

Univerza.: 

                                                 
44 Senrimiento trágico, s. 879 
45 Tragický pocit života, s. 143-144 
46 Unamuno, Miguel de. Sobre el fulanismo, Ensayos, Tomo I s. 459-60 
47 „Si existe un Dios en la plenitud de plenitudes de que todos participamos y en que comulgamos todos; 

Unamuno, M.de. Plenitud de plenitudes y todo plenitud!, s. 58 Preklad: „ Ak existuje Boh, tak je plnosťou 

plností, na ktorej a všetci zúčastňujeme a v ktorej všetci prijímane.“ 
48 Tragický pocit života, s. 147-148. Unamuno ide ešte ďalej – pri predstave Trojice ako rodiny je ešte krokom 

ďalej, ktorý viac zbližuje ľudstvo s Bohom. 
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„Dios es, pues, la personalización del Todo, es la Conciencia eterna e infinita del Universo, Conciencia 

presa de la materia y luchando por libertarse de ella. Personalizamos al Todo para salvarnos de la 

nada, y el único misterio verdaderamente misterioso es el misterio del dolor.“49 

 

„A toto vedomie vesmíru, ktoré láska objaví tým, že zosobní všetko, čo miluje, nazývame Bohom. Preto 

má duša súcit s Bohom a cíti, že On má súcit s ňou, miluje ho a cíti sa Ním milovaná, skrývajúc svoju 

biedu v lone večnej a nekonečnej úbohosti, ktorá je po svojom zvečnení a znekonečnení najvyšším 

šťastím. 

Boh je teda zosobnením Všetkého, je večným  a nekonečným Vedomím Vesmíru, Vedomím spútaným 

hmotou a bojujúcim, aby sa od nej oslobodilo. Zosobňujeme si všetko, aby sme sa zachránili pred 

ničotou; a jediným tajomstvom skutočne tajomným je tajomstvo bolesti.“50 

 

  Keďže Božie vedomie je podobné ľudskému vedomiu – je rovnako ako človek 

podriadený antagonizmu hmoty a ducha: je spútaný hmotou, čo v ňom vyvoláva pocit bolesti a 

utrpenia. Utrpenie Boha sa nám zjavuje cez utrpenie Krista. Vzhľadom na vnímanie našej 

nesmrteľnosti ako na pretrvanie našej duše mimo tela je potrebné, aby aj Boh ako garant 

nesmrteľnosti bol nezávislý od hmoty tvoriacej jeho „telo“, od Univerza.51 

 Jediným spôsobom oslobodenia Boha z hmoty je súcitná láska k Bohu, v ktorej má 

pôvod samotná viera v Boha, ktorú rozoberieme v nasledujúcom bode. 

 

 

2.2.4. Viera 

 

 Viera v Boha a v nesmrteľnosť duše je iracionálna  a stále rozpory medzi rozumom 

a vierou sú podľa Unamuna nevyhnutné, sú hnacím motorom viery; tradičné scholastické 

podopretie viery rozumom je podľa Unamuna len zdanlivé. 

 Ako bolo už spomenuté v predchádzajúcom bode, viera v Boha (a zároveň 

v nesmrteľnosť duše), má pôvod v súcitnej láske k zosobnenému, trpiacemu Bohu. 

Veriť v Boha znamená túžiť po tom, aby Boh bol, po božej existencii, pričom táto túžba vyviera 

z pocitu nedostatku alebo neprítomnosti Boha a správať sa tak, akoby Boh naozaj existoval: 

 

                                                 
49 Sentimiento trágico, 855 
50 STV, s. 121 
51 STV, s. 129-130 
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„Querer que exista Dios, y conducirse y sentir como si existiera. Y por este cambio de querer su 

existencia, y obrar conforme a tal deseo, es como creamos a Dios, esto es, como Dios se crea en 

nosotros, como se nos manifiesta, se abre y se revela a nosotros. Porque Dios sale al encuentro de quien 

le busca con amor y por amor, y se hurta de quien le inquiere por fría razón, no amoroso.“52 

 

„Chcieť, aby Boh jestvoval, a správať sa a cítiť, akoby jestvoval. A práve tým, že chceme, aby Boh 

jestvoval, a že konáme podľa tejto túžby, veríme v Boha; čiže veríme, že sa v nás vytvára, že sa nám 

prejavuje a zjavuje. Lebo Boh prichádza v ústrety každému, kto ho hľadá s láskou a cez lásku, a vyhýba 

sa tomu, kto ho vyhľadáva chladným rozumom a bez lásky.“53 

 

 Samotná túžba po viere je dostačujúca a dokazuje skutočnosť viery. Skúsenosť 

s Bohom, jeho prežitok je výsostne individuálny a vnútorný54 – odohráva sa v našom srdci; na 

zblíženie sa s Bohom je potrebné ponoriť sa do vlastného vnútra v samote.55 Svoje presvedčenie 

o nemožnosti hľadať Boha mimo svojho srdca opiera Unamuno opôvodne Pascalov pohľad na 

Boha ako nie ex-istujúceho (vonkajšie bytie mimo človeka) ale ako na in-sistujúceho (bytie vo 

vnútri, v srdci človeka).56 

 Svoju osobnú vieru v nerozumového Boha ako v túžbu vyjadruje Unamuno už v eseji 

Mi religión (Moje náboženstvo): 

 

Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no 

existencia; los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y futileza mayores aún 

que los de sus contradictores. Y si creo en Dios, o, por lo menos, creo creer en Él, es, ante todo, porque 

quiero que Dios exista, y después, porque se me revela, por vía cordial, en el Evangelio y a través de 

Cristo y de la Historia. Es cosa de corazón.57 

 

„Nikto ma nedokázal presvedčiť racionálne o tom existencii Boha, ale ani o jeho neexistencii; 

zdôvodnenia ateistovsa mi zdajú byť povrchnejšie a bezcennejšie ako reči ich oponentov. A ak verím 

v Boha, alebo prinajmešom si myslím, že v Neho verím, je to predovšetkým preto, lebo chcem aby Boh 

existoval a potom preto, lebo sa mi zjaví cez cestu srdca v Evanjeliu a peostredníctvom Krista 

a Histórie. Je to vec srdca“. 

 

                                                 
52 Sentimiento trágico, s. 904 
53 Tragický pocit života, s. 166 Podobne je to popísané aj v eseji Que es la verdad, s. 804-805 
54 Viď esej Sobre la consecuencia, la sinceridad; Vonkajší človek, ovplyvnený spoločnosťou nedokáže slovami 

zdeliť pocit Boha, ktorý je doménou vnútorného človeka, v ktorom sa mieša moje „ja“ a Boh, s. 859-860 
55 Unamuno, M.de. Ensayos, Zväzok I Soledad, s. 692 
56 Unamuno, M. de Agonía de cristianismo, s-. 101 ; a tiež v Tragickom pocite s. 156-157 
57 Unamuno, M. de Mi religión, in Ensayos,Zväzok II s. 373 
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 Jednou zo základných premís viery u Unamuna je jej tvorivý aspekt: viera vytvára svoj 

predmet. 58 Viera v Boha teda znamená tvoriť Boha, pričom tento tvorivý pohyb viery nie je 

jednosmerný od človeka k Bohu, ale vzájomný: nielen ja verím v Boha, ale aj Boh verí vo mňa, 

čím sa vzájomne utvárame. Moja viera tvorí Boha a Božie myslenie je ekvivalentné tvoreniu 

dochádza tak k vzájomnému uskutočňovaniu Boha a človeka. Avšak Unamuno poukazuje na 

rozdiel medzi Bohom tvoreným vierou a Voltairovým Bohom ako nutnosťou, v ktorého však 

tvorca-človek neverí: takýto Boh nie je Bohom, ale antibohom, démonom.59 

 Pravá viera v Boha je vášnivá láska k Bohu a strach z neho, zatiaľ čo nepravá viera je 

iba vierou v ideu Boha bez vášne a neistoty. Viera v osobného a živého Boha  znamená vieru, 

že Vesmír existuje pre človeka, z čoho vyplýva aj nádej na zachovanie nášho vedomia po 

smrti.60 

 

 Neviera v Boha prameniaca z neschopnosti veriť je podľa Unamuna akceptovateľná, 

problémom je však ak človek veriť nechce, Unamuno to považuje za odpudzujúce. Ateizmus 

je tak často poľutovaniahodným, keďže jeho zdrojom je zúfalstvo vyvolané neschopnosťou 

veriť v Boha. 61 

 

 Detailný popis viery nachádzame v eseji La fe (Viera) z roku 1900. 62 Viera je v tu 

vnímaná ako dôvera, a tá môže byť smerovaná len na osobu.63Veriť znamená stvoriť to, čo 

nevidíme, použiť to pre život a následne to opakovane vytvoriť. 

 Základom pravej viery je dôverné odovzdanie sa Kristovi  Viera je popisovaná ako 

absolútna dôvera v Krista, odovzdanie sa srdcom; ak k odovzdaniu nedôjde, nejedná sa o pravú 

vieru (fe) ale o ale o nepravú vieru, (creencia), ktorá vyúsťuje v intelektualizmus alebo vo vieru 

uhliara (la fe del carbonero), teda slepú vieru v doktrínu učenú Cirkvou, oproti ktorej je stavaná 

ľudová nábožnosť ako ozajstná, prežívaná viera.64 Pravá viera je kombináciou úprimnosti, 

                                                 
58 STV, s. 164 „Ak teda viera nie je schopnosť tvoriť, je aspoň výplodom vôle a jej úlohou je tvoriť. Viera istým 

spôsobom vytvára svoj predmet. Viera v Boha vytvára Boha, a pretože Boh nám dáva vieru v Neho, vytvára 

stále v nás seba.“ 
59 Unamuno, M. de Que es la verdad. In Ensayos, Tomo I, s. 804 
60 Tragický pocit života, s. 157 
61 Tragický pocit života, s. 158, 165; táto myšlienka je taktiež prítomná v eseji Materialismo popular. In 

Ensayos, Zväzok I, s. 528 
62 Unamuno, M. de La fe .In Ensayos. Tomo I, s. 259-272 
63 Taktiež v Tragickom pocite, s. 161 
64 Ako východisko rozlišuje medzi pistis (fe religiosa, fe viva), nedogmatickou pôvodnou vierou prvých 

kresťanov, ktorá mala individuálnu formu (predstavy o Kristovi boli rôzne), ale zároveň aj spoločne prežívaný 

tón nádeje; a gnosis, ktorá sa vytvorila na základe ustanovenia určitých náboženských konceptov ako 

právoplatných tak a oddelila náboženský život od bežného života: tým došlo k premene nádeje na doktrínu, z fe 

sa stala creencia a z náboženstva metafyzika. Pistis/fe je dôverou vo večný život a gnosis dogmatickou vierou 

v nevidené formuly. 
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tolerancie a milosrdenstva. Účelom viery je poskytovať útechu a oporu, preto akákoľvek viera, 

ktorá to spĺňa je vhodná: „Pero no condenéis ninguna fe cuando sea espontánea y sencilla, 

aunque se viese forzada a verterse en formas que la deformen. Toda fe es sagrada..“65 

(„Ale neodsudzujte žiadnu vieru ak je spontánna a jednoduchá, aj keby bola donútená vliať sa 

do foriem, ktoré ju zdeformujú. Všetka viera je posvätná.“) 

 

2.2.5. Kolektívny aspekt náboženstva a spásy 

 

 Náboženstvo či náboženský pocit je podľa Unamuna individuálny a vyplýva sa 

z ľudskej potreby dať  Bohu a Vesmíru zároveň ľudskú účelnosť a spočíva v dôvernom 

spojením s Bohom.Spojiť sa s Bohom znamená stať sa Bohom tak, že ho ovládneme 

prostredníctvom poznania; v Agonía de cristianismo je živé poznanie charakterizované ako 

spojenie duší: Boha spoznávam cez jeho zjavenie v Kristovi. Poznanie Boha nie je racionálne, 

ale mystické, kreatívne, vyplývajúce z  lásky k nemu.66  

 Boh je stelesnením dokonalosti, je všetkým vo všetkom; Božia dokonalosť je podľa 

Unamuna najvyšším kritériom konania a človek sa o ňu má stoj čo stoj snažiť, hoci je pre neho 

v plnej miere nedosiahnuteľná. Boh je totalitou vedomia a preto sa o priblíženie k Božskej 

dokonalosti sa môžeme snažiť cez snahu o ovládnutie blížnych prostredníctvom lásky: túžba 

byť sebou samým a iným zároveň nás vedie k zrušeniu hranice medzi nami a našimi blížnymi, 

v čom spočíva náboženský zmysel kolektívu.67 Prenikanie do ostatných formou burcovania, 

agitácie je milosrdným skutkom a rysom kresťanskej lásky, ktorá má dobyvačnú povahu68; je 

prostriedkom, ako sa cítiť človekom a ako vyvolať tento pocit u ostatných69.  

 V La soledad (Samota) je uvedený príklad človeka uväzneného v sebe samotnom, v 

dermatoskeletickej kostre, ktorú je potrebné rozbiť; človek ju rozbíja sám zvnútra, no je 

potrebné aby zasiahli aj blížni a rozbíjali ju zvonku cez burcovanie a agitáciu.70 

 

 Kolektívna povaha náboženstva sa prejavuje aj v Unamunových predstavách o vine 

a o spáse: obe sú svojou povahou kolektívne, čo sa najviac prejavuje v ľudovej nábožnosti. 

Veľkosť viny je tak priamo úmerná vedomiu o nej – rastúca vina spoločnosti sa zväčšuje vinou 

                                                 
65 Unamuno, M. d.e La fe. In Ensayos, Zväzok I, s. 268 
66 Unamuno, M. de. Agonía del cristianismo, s. 49,52 
67 Tragický pocit života, s. 233-234 
68 Tamtiež, 237 
69 Unamuno, M, de. Naturales y espirituales,In Ensayos, Zväzok I, s. 636 
70 Unamuno, M. de. La soledad, In Ensayos, Zväzol I, s., 700-705 
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jednotlivca a naopak.71 Trest nie je vnímaný ako náprava, ale ako odplata za zlo, čím večné 

pekelné muky strácajú význam. V koncepte zla vychádza Unamuno z Origena a jeho premisy 

dočasnosti trestu a vykúpenia aj najväčšieho hriešnika:  Zlo je u Unamuna vnímané ako 

dočasnosť, ktorá tiež zaniká a preto si v napravenej forme zaslúži zvečnenie. 72  

 

 V otázke spásy u Unamuna splývajú paulínske koncepty apokatastázy, čiže finálneho 

triumfu ducha nad hmotou a anacefalózy, splynutia všetkého v Kristovi ako v hlave ľudstva. 

Unamunovo splynutie apokatastázy ako Boha vo všetkých a anacefalózy ako všetkého 

v Kristovi vedie k záveru, že prostredníctvom myslenia a cítenia ako iní bude dosiahnuté bytie 

v Bohu: „Pensamos con los pensamientos de los demás y con sus sentimientos sentimos. Ver a Dios, 

cuando Dios sea todo en todos, es verlo todo en Dios y vivir en Dios con todo.“73( „Myslíme myšlienkami 

ostatných a cítime ich citmi. Uvidieť Boha, až bude všetkým vo všetkých, je uvidieť všetko v Bohu a žiť 

v Ňom so všetkým.“74) 

 

 Morálka a náboženstvo nie sú pre Unamuna tým istým, líšia sa postojom ku konceptu 

dobra: zatiaľ čo náboženstvo učí ako byť dobrým, morálka nás učí činiť dobro.75 Peklo nie je 

imperatívom udržiavajúcim morálku, pretože dobro sa viaže priamo k človeku . 

 

 Vykonávanie náboženstva by podľa Unamuna malo byť plnohodnotnou súčasťou 

ľudského života a činnosti; ideál kontemplatívneho rehoľníka či pustovníka je určený iba 

obmedzenému počtu osôb a preto by náboženstvo a civilné povinnosti v podobe práce by mali 

byť ideálne spojené. Z nášho zamestnania by sme sa mali snažiť spraviť náboženské dielo, akt 

nasledovania Krista, čo je možné docieliť vykonávaním práce z lásky k blížnym a k Bohu 

a učiniť z neho prostriedok našej túžby po zvečnení; takéto chápanie práce je etické. 76 

 

2.3. Kríza roku 1897 ako počiatok Unamunovho náboženského myslenia 

 

 V predchádzajúcej podkapitole som sa snažila popísať náboženstvo a koncepty s ním 

späté tak, ako ich Unamuno cítil a prezentoval približne od roku 1900 vo svojich najznámejších 

dielach a esejach. Napriek tomu, že kríza je momentom, počas ktorého sa formujú základy 

                                                 
71 Tragický pocit života, s. 243 
72 Tamtiež, s. 221 
73 Sentiiento trágico, s. 957 
74 STV, s. 214 
75 Sobre la soberbia, s. 626 
76 Tragický pocit života, s. 232 
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mnohých Unamunových názorov v oblasti viery, niektoré myšlienky a prístupy sa od 

Unamunovho myslenia - ako ho „klasicky“ vnímame cez diela ako Sentimiento trágico alebo 

Agonía del cristianismo - buď podstatne líšia, alebo majú odlišný tón. Preto považujem za 

vhodnejšie popísať krízu a jej najvýraznejšie myšlienky v samostatnej podkapitole bez toho, 

aby som sa ich snažila zakomponovať do Unamunovho náboženského myslenia ako celku, čo 

by mohlo viesť k dezinterpretácii už aj tak dosť komplikovaných Unamunových názorov.  

 Rok 1897 znamená zásadný obrat v Unamunovom myslení a kríza je zdrojom inšpirácie 

po zvyšok jeho života. K obratu dospel na základe skúsenosti s hrozbou smrti vyvolanou 

záchvatmi srdcovej neurózy. O kríze sa dlho špekulovalo, Unamuno ju spomínal vo svojej 

korešpondencii a okrajovo aj v diele, no pravé svedectvo o jej existencii, Diario íntimo 

(Denník) bol objavený až po Unamunovej smrti a vydaný až v roku 1970. Pozostáva z piatich 

zošitov, do ktorých si Unamuno zapisoval svoje pocity a postrehy. Štýl je pomerne chaotický, 

niektoré zápisy pozostávajú iba z niekoľkých slov, iné sú rozvinuté na niekoľko stránok. 

Značnú časť denníka tvoria citácie z Biblie a poznámky z teologických a mystických diel. 

Denník nebol nikdy určený verejnosti a Unamuno si ho horlivo strážil. Mnohé myšlienky v ňom 

obsiahnuté boli následne rozvíjané v esejach alebo v Unamunových filozoficky zameraných 

dielach, no vzhľadom na podmienky vzniku denníka a jeho citovú exaltovanosť sú niektoré 

myšlienky v ňom obsiahnuté diametrálne odlišné od klasických Unamunových postojov voči 

veciam viery po roku 1900; zatiaľ čo v Denníku ich schvaľoval, neskôr ich zásadne odmietal.  

Hlavnom témou Denníka a krízy samotnej je úprimná túžba po viere v Boha a jej aktívne 

hľadanie. Racionálny spôsob myslenia sa vo veciach viery prejavil ako nedostatočný 

a racionalizačné a intelektuálne tendencie boli dôvodom straty viery:  

 

 Racionálna viera nejestvuje a akýkoľvek pokus o jej racionalizáciu má priamo opačný 

efekt a vieru zabíja. K viere je možné dospieť cez túžbu veriť; už samotná existencia túžby je 

darom z Božej milosti a dosiahnutie viery je v našich rukách. Dospieť k viere je možné 

praktikovaním a imitáciou viery (účasťou na bohoslužbách, modlitbou, prijímaním Eucharistie) 

– ak je náš zámer veriť ozajstný, s istotou uveríme.77 Je zaujímavé, že tento názor 

z Unamunovho myslenia postupne vymizne, je možné, že ho k tomu viedlo čítanie 

Kierkegaardovho diela okolo roku 1900. 

 

                                                 
77 DIario íntimo, 133-134 
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 Cestou k viere je jednoduchosť a pokora a v istom momente Unamuno vyjadruje svoje 

odhodlanie obetovať viere aj vlastný rozum. V Diario íntimo sa spomína aj detská viera – 

v prípade návratu k nej si nie je istý, či by sa nejednalo iba o fikciu.78 Je zaujímavé, ako ju 

spomína v súvise s prijímaním Eucharistie: priznáva, že svätokrádežne prijímal počas vlastnej 

svadby, čo v ňom vtedy ani teraz nevyvoláva žiadne pocity a že taktiež nič necítil, keď prijímal 

ako dieťa. Z týchto dvoch tvrdení vyplýva oprávnene otázka o reálnej váhe detskej viery a jej 

relevantnosti. V zápiskoch pôsobí detská viera ako niečo vzdialené až abstraktné, čo je by bolo 

možné vysvetliť tým, že napriek prísnej katolíckej výchove Unamuno vieru bral ako väčšina 

detí, teda jej rozumel do istej miery, ale nie do ozajstnej hĺbky, a tým, že detská viera u neho 

upadla v podstatnej miere do zabudnutia. Na inom mieste spomína, že návrat k detskej viere by 

ho diskreditoval v očiach spoločnosti a že by viedla k opusteniu všetkými okrem Boha. 

 

 Na úvodných stránkach uvádza svoju predstavu dvojitého konceptu Boha ako 

racionálneho a živého Boha, pričom jeho spoznanie je možné jedine cez srdce (čo sa zhoduje 

aj s jeho neskorším postojom): 

 

„Con la razón buscaba un Dios racional, que iba desvaneciéndose por ser pura idea, y así paraba en 

el Dios Nada a que el panteísmo conduce, y en un puro fenomenismo, raíz de todo sentimiento de vacío. 

Y no sentía al Dios vivo, que habita en nosotros, y que se nos revela por actos de caridad y no por vanos 

conceptos de soberbia. Hasta que llamó a mi corazón, y me metió en angustias de muerte.“79 

 

„Rozumom som hľadal rozumového Boha, ktorý sa rozptýľoval preto, lebo bol čistou ideou, a tak skončil 

ako Boh-Nič, ku ktorému vedie panteizmus a čistým fenoménom, základom všetkého pocitu prázdnoty. 

A necítil som živého Boha, ktorý v nás prebýva a ktorý sa nám zjavuje činmi súcitu a nie márnivými 

konceptami pýchy. Až keď zavolal na moje srdce a uvrhol ma do úzkosti smrti.“ 

 

  Blaženosť je už v Diario íntimo nevyhnutne spojená s potrebou zachovania vlastného 

vedomia;  opisuje ju geometrickým spôsobom na príklade ramien uhla ako stáleho približovania 

sa k Bohu.80 

 

 Zatiaľ čo vo svojom racionalistickom období bol Unamuno kritikom Cirkvi 

a v podobnom  tóne (aj keď kritika je založená na iných bodoch) ho poznáme aj v období po 

                                                 
78 DIario íntomo, s. 142 
79 Diario íntimo, s. 15 
80 Diario íntimo, 162-163 
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kríze. No v Diario íntimo je tendencia úplne opačná: z Cirkvi sa stáva ochranca náboženského 

života, spása mimo Cirkev nie je možná a je stelesnením ideje ľudského Krista. V období krízy 

Unamuno vyznáva poslušnosť Cirkvi, súhlas s jej učením vrátene dogmatických výrokov a túži 

do nej patriť. Avšak v Diario íntimo sa zároveň nachádza niekoľko zápisov, ktoré túto 

poslušnosť spochybňujú: jedná sa hlavne o problematiku spovede. Vyznanie hriechu, 

oľutovanie a pokánie by ho zaradilo naspäť do Cirkvi, no ako vyplýva z denníkových zápisov, 

k spovedi s najväčšou pravdepodobnosťou počas ani po kríze nedošlo. Unamuno vyjadruje 

svoju túžbu po spovedi, no zdráha sa ísť za kňazom a uprednostnil by, ak by spovedník prišiel 

za ním. Dôvodom môže byť obava z toho, ako by sa na jeho konverziu pozerala verejnosť 

a intelektuálne kruhy (Unamuno bol v roku 1897 už pomerne známou verejnou postavou).  

 Na iných miestach nachádzame jeho odpor k osobe spovedníka: nechápe, prečo by sa 

mal spovedať človeku a vyjadruje túžbu, aby sa vyznanie hriechov odohralo výhradne medzi 

ním a Bohom. Inokedy si tento prístup vyčíta a svoj odpor odovzdať sa ľuďom (prípadne 

spovedníkovi) považuje za nevieru v Kristovu ľudskosť. 81 V odmietaní spovede by bolo možné 

vidieť istú nadväznosť na protestantizmus, no v tejto etape sa Unamuno ešte nezaoberal čítaním 

diel liberálnych protestantov. 

 

 Unamuno tu explicitne popisuje aj svoj strach z prežívania krízy a konverzie ako 

teatrálnosti a frašky; nie je si sám sebou istý a zmieta sa v pochybnostiach. Vplyv ostatných na 

individuálnu osobnosť je enormný: zatiaľ čo v neskoršom období Unamuno hrdo zvýrazňuje 

svoju individualitu, ktorej si je plne vedomý a považuje sa za jedinečného, v Diario íntimo 

popisuje vplyv iných osôb na našu vlastnú mienku o nás samotných. To, ako sa vnímame, 

nemusí byť našou vlastnou predstavou o našom „ja“, ale predstavou, ktorú o nás majú ostatní 

a ktorá nám bola nepriamo vnútená. 

 Počas krízy značne poklesla Unamunova literárna produkcia; neistotu so svojím 

povolaním a poslaním reflektuje aj v Diario. Spisovatelia trpia chorobou „yoismo“, egoistickou 

sebaláskou sprevádzanou pýchou. Liekom na ňu je neprejavovanie pýchy nielen navonok, ale 

taktiež snaha predísť jej interiorizácii. Priznáva sa, že sníva o literárnej sláve, o márnivých 

aktoch ako o publikácii korešpondencie po smrti či o tom, či svoj denník vôbec ukryje. Napriek 

márnivosti spisovateľskej kariéry v nej musí spočívať nejaké poslanie, ak mu ju Boh umožnil. 

82 

                                                 
81 Diario íntimo, 138-14 
82 Diario íntimo, s. 142-149 
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 Kríza bola bez pochyby jedným zo zlomových bodov v Unamunovom živote aj 

zmýšľaní. Napriek niektorým názorom, ako napríklad Sáncheza Barbuda83, že Unamunova 

kríza bola skôr prejavom teatrálnosti a dôkazom jeho neviery, nepovažujem za oprávnené krízu 

ako takú odsudzovať a znižovať jej dôležitosť. Zdanie teatrálnosti, ktoré sa niekedy dostavuje 

aj pri čítaní Denníka je možné vysvetliť aj citovou vypätosťou a zúfalstvom, ktoré autor počas 

písania zápiskov pociťoval. Je badateľná snaha o presvedčenie seba samého o podriadení sa 

oficiálnemu učeniu Cirkvi, no aj to, ako sa autorovo podvedomie proti tomu búrilo, čoho 

najlepším príkladom je popísaný vzťah k spovedi a osobe spovedníka. Krízu teda považujem 

za zvrat v Unamunovom myslení, ktorý má zásadný vplyv na jeho neskoršie zmýšľanie, no 

taktiež je potrebné uvedomiť si, že Unamunove postoje sa naďalej vyvíjali a menili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Viď Sánchez Barbudo, Antonio. Estudios sobre Unamuno y Machado.. 
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3. Teologicko-cirkevná problematika v diele Miguela de Unamuna 

 

 Teológia a filozofia plnia v diele Miguela de Unamuna dôležitú funkciu. Napriek tomu, 

že autor si ako svoje priame zameranie zvolil filológiu, už od útlej mladosti prejavoval záujem 

o filozofické diela a neskôr, v spojení s prežívaním osobnej náboženskej krízy aj o teologickú 

literatúru. Niektoré diela ako napríklad Sentimiento trágico sú bez aspoň základnej znalosti 

filozofie a teológie ťažko pochopiteľné. Vplyv literatúry z teologickej oblasti rastie po roku 

1897 a kulminuje v prvom desaťročí 20. storočia; zaujímavým je napríklad vplyv liberálnej 

protestantskej teológie na Unamunovo myslenie. 

 V tejto kapitole popíšem najprv Unamunov vzťah k Cirkvi ako inštitúcií, keďže jeho 

poňatie kresťanstva sa odlišuje od oficiálnej formy náboženstva; jeho postoj bol výrazne 

kritický najmä vo veciach Cirkevnej inštitucionalizácie viery a dogmatiky. Jeho kritike sa 

nevyhli ani cirkevné pokusy o zásahy do politiky – podľa Unamuna táto právomoc Cirkvi 

neprislúchala a Cirkev sa ňou spreneverovala svojmu poslaniu. Taktiež sa zmienim o jeho 

vzťahu s katolíckym modernizmom. 

 V podkapitole venovanej teologickým vplyvom sa budem zameriam hlavne na popis 

výrazných javov, ktoré ovplyvňujú Unamunov náboženský koncept, ako mystika a teologické 

učenie liberálneho protestantizmu. 

 

 V prípade popisu teologických a filozofických inšpirácii v Unamunovom diele sa však 

stretávame s pomerne veľkým problémom: jeho prístup ostával vždy iba na úrovni záľuby 

a nikdy sa nedá hovoriť o systematickom štúdiu ako takom. Hoci bol vzdelaným záujemcom 

o túto problematiku a mal predpoklady na to, aby sa jeho filozofické a teologické interpretácie 

dostali na vyššiu úroveň, nestalo sa tak. Luis Farre na príklade Unamunovho prístupu k teológii 

poukazuje na Unamuna ako na neorganizovaného čitateľa, ktorý mal o teológiu záujem, no  

jeho prístup k čítaniu teologických diel bol nesystematický, čítanie bolo často povrchné 

a v pochopení jednotlivých konceptov sa nedostal do hĺbky; v prípade Unamunovho čítania 

a následnej aplikácie protestantskej teológie na vlastné myslenie Farre hovorí dokonca o jeho 

ignorácii celkovej protestantskej tradície a nepochopení základných konceptov.84 

 Problematika Unamunovho prístupu k teologickým inšpiráciám spočíva v tom, že ich 

primárne používa na podopretie vlastných téz, čo vedie často k ich nekompletnej alebo 

                                                 
84 Farre. L. Unamuno y los teólogos. s.99-150 
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vyslovene mylnej interpretácii.85 S autorom danej filozofickej alebo teologickej interpretácie 

súhlasí len do toho momentu, pokiaľ to vyhovuje podpore jeho vlastnej tézy, čo pôsobí ako 

laxný prístup; avšak musíme zohľadniť fakt, že Unamuno sa nikdy nepokúšal o vytvorenie 

systematickej filozofie ani teológie, vo svojom diele popisoval svoj uhol pohľadu, ktorý 

vyplynul z toho, aké pocity v ňom čítanie daného diela vyvolalo. 

 

3.1. Cirkev v Unamunovom ponímaní 

 

 Vo svojej kritike Cirkvi sa Unamuno odráža od toho, čo videl v jemu najbližšej 

a najznámejšej španielskej katolíckej Cirkvi. Španielsko je tradične vnímané ako jedna z krajín, 

v ktorej má katolícke náboženstvo a Cirkev silnú pozíciu, pričom tento fakt je výsledkom 

niekoľkých historických faktorov, medzi ktoré patrí napríklad reconquista, objavenie Latinskej 

Ameriky, mocenské boje v Európe a iné. Práve reconquista a mocenské boje mali za následok 

pomerne skoré prepojenie Koruny a Cirkvi. Silná ľudová zbožnosť zas položila základy 

pre náboženstvo ako faktor spoločenskej súdržnosti. Po roku 1492 sa pozícia katolicizmu ako 

štátneho náboženstva posilnila. Úzke prepojenie a spolupráca medzi Korunou a Vatikánom 

viedla k mnohým benefitom, ako napríklad k udeleniu práva na evanjelizáciu Latinskej 

Ameriky, ktorá bola v kompetencii španielskeho kráľovstva. Inkvizícia ako  prostriedok 

kontroly a založenie a činnosť jezuitského rádu sú ďalšími žiarivými príkladmi výsadnej 

pozície španielskej Cirkvi v spoločnosti.  

 Silný vplyv Cirkvi sa v Španielsku udržal dlho a ešte počiatkom 20. storočia tu Cirkev 

mala v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi pomerne veľkú autoritu. Španielsky klérus bol 

vždy verným sluhom Ríma a žiadne reformačné či modernistické tendencie tu nenašli živnú 

pôdu. Miguel de Unamuno bol jedným z najväčších kritikov Cirkvi svojej doby. Požadoval 

prehodnotenie prístupu k náboženstvu, z ktorého sa pôsobením neotomizmu stala mŕtva 

doktrína a metafyzika. Poukazoval na autentickosť a životnosť ľudovej viery oproti 

skostnatenosti inštitucionalizovanej viery. Tento prístup bol v Španielsku originálny a medzi 

svojimi súčasníkmi pôsobil ako jedinečný zjav. Pre vymedzenie sa voči katolíckemu 

inštitucionalizmu sa považoval nie za katolíka, ale za kresťana. Na nasledujúcich stránkach sa 

pokúsim o stručné načrtnutie Unamunovho pohľadu na rímskokatolícku Cirkev a ňou 

presadzovanú formu náboženstva. 

 

                                                 
85 Tento prístup je podobný Unamunovmu prístupu k interpretácii Evanjelia ako opory jeho vlastných téz (viď 

predchádzajúca kapitola). 
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3.1.1. Kritika dogmatizmu a inštitucionalizmu 

 

 Isté formy interpretácie a koncepty presadzované katolíckou Cirkvou viedli podľa 

Unamuna k poškodeniu náboženského prežitku a viery ako takej. Hlavným predmetom jeho 

kritiky bol Cirkvou presadzovaný spôsob prežívania viery, ktorý sa spájal s potrebou akceptácie 

dogiem.  

 

 Fungovanie Cirkvi bolo v Unamunovej dobe podriadené záverom prvého vatikánskeho 

koncilu, ktorého výsledkom bolo presadenie dogmy o neomylnosti pápeža86 (konštitúcia Pastor 

aeternus) a konštitúcia Dei Filius, ktorá sa niesla v duchu odsúdenia materializmu, ateizmu 

a panteizmu, ktoré sa ukázali ako hlavné problémy z hľadiska vierouky 19. storočia. Hlavné 

body Dei Filius boli zdôraznenie vzťahu rozumu a viery; viera nevychádza z rozumového 

poznania, no tieto dve veličiny sa k sebe vzťahujú a hoci rozum vieru nemôže dokázať, môže 

dokázať jej základ, ktorým je existencia Boha. Viera je podriadenie sa ľudského poznania 

absolútnej autorite v dôsledku autority zjavujúceho sa Boha (teda podriadenie sa veriacich 

učeniu Cirkvi a jeho obsahu).87 Ak porovnáme tieto najdôležitejšie závery Dei filius 

s Unamunovým pohľadom na vieru a náboženstvo popísanú v predchádzajúcej kapitole, jasne 

vidíme základné rozpory: Unamuno síce súhlasí z rozumovou nedostatočnosťou čo sa týka vecí 

viery, no dôkaz o Božej existencii nepokladá za dôležitý vo veciach viery. Oveľa väčší problém 

predstavuje identifikácia viery s podriadením sa absolútnej autorite, ktorá v Unamunovom 

vnímaní spojená s problematikou dogiem. 

 

 Podľa Unamuna spočíva problematika dogmy v jej povahe: dogma je snahou 

o zahladenie rozporov medzi rozumom a vierou, snahou o rozumové podopretie iracionálnej 

viery.88 Zatiaľ čo v oficiálnom katolíckom učení je rozpor rozumu a viery vedúci k neistote 

nežiaducim a je vyžadovaná aspoň istá forma konsenzu a istota, Unamuno tento „problém“ 

vníma opačne: rozpor rozumu a viery je vnímaný ako základ dynamiky viery a náboženstva. 

Priznáva, že mnohé dogmy mali v čase svojho vzniku význam, keďže riešili pálčivé otázky 

teologickej interpretácie Písma a boli tak oporou živej viery, no dnes sú mnohé z nich 

bezvýznamné a zastaralé – napríklad dogma filioque. 

                                                 
86 Tento krok katolíckej Cirkvi kritizovali aj iní španielski autori, napríklad Clarín vo svojom diele La Regenta 
87 Schatz, K. Všeobecní koncily, s. 238-39 
88 Tragický pocit života, s. 68 
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 Dogma sa stala základným stavebným kameňom teológie, ktorá je svojou povahou 

advokáciou, pretože smeruje k vopred vytýčeným tézam bez pochybností, zatiaľ čo pravá viera, 

založená na neistote a pochybnosti aktívne hľadá riešenie.89 

 Pohľad na vieru ako na podriadenie sa absolútnej autorite Cirkvi implikuje aj prijatie 

dogiem. Cirkevné učenie je potrebné prijať ako celok, aby ho bolo možné z hľadiska Cirkvi 

nazývať vierou: Cirkev vyžaduje vieru bez odporu a spochybnenia akýchkoľvek konceptov. To 

má podľa Unamuna fatálny dopad hlavne v prípade rozumovo obdarených veriacich, ktorí 

v prípade spochybnenia časti učenia Cirkvi upadajú do nemilosti ako heretici: 

 

„A costa, preciso es decirlo, de oprimir las necesidades mentales de los creyentes en uso de razón 

adulta. Exígeseles que crean o todo o nada, que acepten la entera totalidad de la dogmática o que se 

pierda todo mérito si se rechaza la mínima parte de ella.!90 

 

„Za cenu – treba to povedať – potlačenia myšlienkových potrieb všetkých veriacich obdarených 

vyspelým rozumom. Vyžaduje sa od nich, aby verili buď úplne, alebo vôbec nie, aby prijali dogmatiku 

v celom jej rozsahu, lebo ak odmietnu čo len jej najmenšiu časť, dostanú sa do nemilosti“91 

 

 Formu viery, ako ju vyžaduje cirkev, nazýva Unamuno vierou uhliara (la fe del 

carbonero). Tento spôsob viery, kedy osoba nad svojou vierou nepremýšľa, nedokáže ju 

zdôvodniť iba slepo verí v Cirkvou podávané formuly, nemá žiaden význam a nevedie k spáse 

duše; v skutočnosti sa ani nejedná o vieru:  

 

„ Es que la teología no es religión ni es para nadie religión lo que no obre eficaz y directamente en su 

espíritu. Si un individuo me dice que cree en tal o cual misterioy no tiene la menor idea de éste, ni esa 

creencia obra en él frutos de acción, ni cree en ello, ni Cristo que lo valga. Y tal es la fe del carbonero,la 

del que dice: „creo lo que cree la sta. Madre Iglesia“, y luego al preguntarle que cree ésta, replica: 

„Lo que yo creo“ y no se sale de ahí. Eso es creer en la Iglesia, pero no en lo que ella ensena.“92 

 

„Ale teológia nie je náboženstvo a pre nikoho nie je náboženstvo, ktoré si nepočína efektívne a priamo 

v ľudskom duchu. Ak nejaký človek mi povie, že verí takému alebo onakému tajomstvu, nemá ani 

najmenšiu predstavu ani o tajomstve, ani táto viera nepočína v ňom plody akcie, ani v to neverí, ani si 

neváži Krista. A taká je viera uhliara, ktorá hovorí: „verím v to, v čo verí svätá matka Cirkev“, a ak sa 

                                                 
89 Tragický pocit života 81 
90 Sentimiento trágico, s.798 
91 Tragický pocit života, s. 68 
92 Unamuno, M, de. Los naturales y los epirituales, In Ensayos, Zväzok I, s. 642 
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ho opýtate, v čo tá verí, odpovie: „V to, v čo verím ja“ a z toho sa nevyjde. Toto je viera v Cirkev, ale 

nie v to, čo Cirkev učí.“ 

 

 Unamuno však Cirkev nevníma ako nepotrenú inštitúciu ani ju nezavrhuje: Cirkev je 

potrebná, lebo ochraňuje vieru v nesmrteľnosť duše. Vyčíta jej však odsunutie živej viery na 

úkor vyžadovania poslušnej akceptácie mŕtvych doktrín. Cirkevné odsúdenia modernizmu 

a istých vedeckých objavov v minulosti vníma ako snahu o ochranu nesmrteľnosti duše 

a ľudského účelu vesmíru.93  

 

 

3.1.2. Problematika prepojenia svetských a cirkevných elementov. Kritika 

jezuitov 

 

 Prepojenie Cirkvi a politických kruhov bolo v Španielsku bežnou praxou. Unamuno 

túto skutočnosť pomerne tvrdo kritizoval: zasahovanie Cirkvi a jej predstaviteľov do svetských 

záležitostí je podľa neho nežiaduce a jej úlohou je zameriavať sa výhradne na duchovné úlohy 

spojené so spásou jednotlivca. Na mnohých miestach sa odvoláva na Kristove slová z Jánovho 

a z Markovho Evanjelia (Ján 18:36 a Marek 12:13-17) , od ktorých odvodzoval svoju víziu 

Cirkvi ako predstaviteľa kráľovstva Božieho na Zemi stojacej mimo politických otázok 

a sociálnej problematiky. Krista vnímal ako antipatriota, ktorý vo svojej dobe, pre židovský 

národ značne pohnutej, odmietal politický boj, čo vyvolalo nepriateľstvo židovskej farizejskej 

elity voči jeho osobe. Kanonické právo predstavujúce právnu koncepciu kresťanského 

náboženstva je podľa Unamuna agonické, keďže sa snaží o inkorporáciu právnických termínov 

do kresťanstva, ktoré spočíva v milosti a v obeti.94 

 V eseji Religión y patria (Náboženstvo a vlasť, január 1904) kritizuje vstup kňazov do 

boja medzi Štátom a regionalistickým hnutím prostredníctvom príklonu buď k regionálnym 

jazykom alebo k španielčine v liturgii; Unamuno vyjadruje názor, že základom je 

zrozumiteľnosť liturgie pre ľud a klérus by sa mal podriadiť požiadavkám štátu. Taktiež 

kritizuje politizáciu misií, ktoré viac ako k viere vedú k inkorporácii španielstva; primárnym 

poslaním Cirkvi nie je šírenie kultúry, ale viery. Existenciu klerikov protežujúcich katolicizmus 

nie z presvedčenia, ale z dôvodu jeho tradičnosti vidí tiež ako problém.95 

                                                 
93 Tragický pocit života, s. 67 
94 Unamuno, M. de. Agonía del cristianismo, s. 76 
95 Unamuno, M de. Religión y patria, In Ensayos, Zväzok II,  s. 475-486 



Lívia Kotuľáková, Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna 

35 

 

 S touto kritikou prepojenia náboženstva a svetských otázok je spojená aj Unamunova 

kritika jezuitov, pôvodom španielskeho náboženského rádu. Jezuitský rád so svojimi snahami 

o uskutočnenie sociálneho kráľovstva Krista zásahmi do politiky a ekonómie, čoho príkladom 

bola napríklad snaha presadiť ochranu osobného vlastníctva nemá podľa Unamuna nič spoločné 

s Kristovým kráľovstvom, ktorého charakter je mimosvetský.96 Troma stupňami poslušnosti 

a duchovnými cvičeniami sa jezuiti snažia zahladiť rozpory a tým zabiť agonický aspekt 

kresťanského náboženstva, čo by podľa Unamuna viedlo k premene katolicizmu na niečo 

podobné budhizmu.97 

 Rehoľník ako „ideál kresťana“ plní v spoločnosti často úlohu učiteľa, v čom ale spočíva 

problematika: vzdeláva osoby, ktoré sú určené pre občiansky život, pre otcovstvo a materstvo, 

čo je im neznáma oblasť, z ktorej vyplýva protirečivosť ich výchovy.98 Jezuitská výchova 

a vzdelávanie sú taktiež považované za problematické; jezuitská pedagogika je vďaka svojmu 

imperatívu poslušnosti vnímaná ako antikresťanská a protispoločenská, keďže jej uplatňovanie 

v praxi by znamenalo koniec civilizácie a progresu.99 Jezuitská snaha o potlačenie racionálneho 

aspektu, ohlupovanie iných, správanie sa k nim ako k deťom viedlo v konečnom dôsledku 

podľa Unamuna k ohlúpnutiu jezuitov samotných. 100 

 

3.1.3. Kresťanstvo ako agonické náboženstvo 

 

 Azda najpodrobnejší pohľad na kresťanstvo nám Unamuno ponúka vo svojom diele 

Agónia kresťanstva.  

 Hlavnou témou tohto diela je protirečivý charakter kresťanstva, ktorý Unamuno 

označuje ako agóniu, boj, ktorý sám prežíva vo svojom vnútri. Táto agónia spočíva vo 

vnútornom protirečení obsiahnutom v kresťanstve, ktoré pramení zo snahy zlúčiť individuálny 

a kolektívny prvok.101 Individuálny prvok je spojený so smrťou, ktorá predstavuje pre každého 

jednotlivca jeho osobný koniec sveta a kolektívny prvok túžby po nesmrteľnosti duše sú 

základom agónie kresťanstva tak, ako ju videl sv. Pavol, podľa Unamuna prvý naozajstný 

kresťan, ktorý spoznal Krista cez svoje vnútro:  

 

                                                 
96 Unamuno,M. de. Agonia del cristianismo, s. 77 
97 Tamtiež, s. 112 
98 Tamtiež s. 90 
99 Tamtiež, 90-91 
100 Tamtiež, s. 108 
101 Tamtiež, s. 16 
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Pre Unamuna nepredstavuje kresťanstvo doktrínu vo filozofickom slova zmysle ale naopak, 

životnú snahu človeka byť ako Kristus, byť Ním. Preto navrhuje nahradenie termínu 

kresťanstvo výrazom cristiandad (kristianita), ktorý vyjadruje vlastnosť človeka-kresťana.102 

Od pôsobenia sv. Pavla bola oddelená doktrína – Evanjelium a ozajstné, agonické prežívanie 

viery spočívajúce v príprave na smrť a na vzkriesenie. Kresťanstvo / kristianita je ponímané 

ako živá viera,  kult ku Kristovi, Bohu-človeku, pričom centrom kultu je Kristovo utrpenie 

premietané do veriacich je v protiklade k evanjelizmu, na Písme založenej doktríne.103 

Modifikácia živého Kristovho slova, obsahujúceho ducha na písaný text reprezentovaný 

Pavlovými Epištolami viedla k umŕtveniu, v ktorom spočíva agónia. 

 Problematika kresťanskej civilizácie a kresťanstva ako individuálneho prežitku je 

ďalším problémom: ideálom kresťanského života je pustovnícky alebo mníšsky život, táto 

forma však nie je všeobecne realizovateľná: viedla by nielen k zániku Cirkvi ako spoločenstva 

ale aj k zániku spoločnosti ako takej.104 

 

3.1.4. Unamunov postoj k vede ako k náhrade náboženstva 

 

 Prelom 19. a 20. storočia sa niesol v znamení rozvoja a stále narastajúcej dôležitosti 

vedy, ktorá bola verejnosťou všeobecne vnímaná ako prostriedok zjednodušenia a zlepšenia 

života. Čaro vedy spôsobilo, že mnoho osôb ju považovalo za pravý spôsob, ako vysvetliť 

fungovanie sveta. Náboženstvo a viera sa oproti vede začali javiť ako zastaralé a zaostalé 

konštrukty, ktoré nedokážu nič vysvetliť a ich cieľom je manipulácia ľudí. 

 Unamunov postoj k vede je špecifický a počas jeho života sa menil: zatiaľ čo pred 

rokom 1897 ako kritik zaostalosti Španielska poukazoval na jej nedostatok, po ňom nastáva 

obrat a poukazuje na iné danosti národa, ktoré sú skôr duchovnej povahy. Najdôležitejšími 

problémami sa pre Unamuna stali otázky náboženského charakteru; veda a progres mali 

hodnotu a význam pokiaľ dokázali uľahčiť ľudský život do tej miery, aby sa človek mohol 

venovať veciam  viery a uskutočneniu svojho bytia. Veda nemôže nahradiť náboženstvo: 

náboženstvo vedy spočívajúce v kulte k vedeckej pravde105požaduje podriadenie ducha rozumu 

– no rozum odmieta iracionálne elementy, na ktorých je Unamunovo náboženské myslenie 

založené. Táto slepá viera vo vedu rastie tým viac, čím je menšie poznanie jej stúpencov – 

intelektuálov a buržoázie – ktorí nedokážu uznať hodnotu vecí, ktoré nechápu, ale viditeľné 

                                                 
102 Tamtiež, s. 26 
103 Tamtiež, s. 30 
104 Tamtiež, s. 77, 88 
105 Unamuno, Verdad y vida. Esayos, Zväzok II, s. 380 



Lívia Kotuľáková, Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna 

37 

 

efekty vedy a techniky ich dokážu očariť a presvedčiť.106 Produkt vedy vnímaný ako jej 

„zázrak“ funguje rovnakým spôsobom ako zázrak viery: jednoduchý človek potrebuje očividný 

zázrak na to, aby si dokázal vytvoriť vieru v niečo ako takú.107 

 Oproti tejto spupnosti vedcov a priaznivcov vedy stavia Unamuno príklady 

naozajstných vedeckých géniov, napr. Darwina, ktorých dielo si cenil a nenachádzal v ňom 

protikresťanské výroky. 

 

 Unamuna nie je možné považovať za zarytého odporcu a spochybňovateľa hodnoty 

vedy, uznával jej schopnosť uľahčiť ľudský život; tým, čo Unamuno tvrdo kritizoval nebola 

v konečnom dôsledku veda samotná, ale jej horliví propagátori, ktorí ju uznávali ako jediný 

možný spôsob. 

 

 

3.2. Teologické vplyvy na v Unamunovej koncepcii náboženstva 

 

 Snaha popísať teologické vplyvy na myslenie Miguela de Unamuna je pomerne ťažká 

úloha: hoci teologické diela patrili medzi Unamunove obľúbené a ich čítaniu a reflexii nad ich 

obsahom venoval množstvo času, nie je možné povedať, že by sa teologické tézy odrážali v jeho 

diele uceleným spôsobom. Ako už bolo spomenuté v úvode, teológia tak ako aj filozofia 

predstavovali nie Unamunovu špecializáciu, ale záujem a používa ich hlavne ako podporu 

svojich náboženských tvrdení a konceptov. V Unamunovom vzťahu k teológii je zaujímavé, že 

v nej prevažuje protestantská inšpirácia nad katolíckou. 

 

3.2.1. Protestantská teológia 

 

 Jedným z najzaujímavejších aspektov Unamunovho diela v sfére teologických vplyvov 

je vplyv liberálnej protestantkej teológie na Unamunove náboženské koncepcie. Tento aspekt 

je o to zaujímavejší, keď si uvedomíme, že Španielsko bolo vždy striktne katolíckou krajinou, 

jednou z vedúcich mocností boja proti Reformácii, v ktorej bol protestantizmus všeobecnom 

mienkou považovaný za  mylné učenie. V spoločnosti boli protestantské tendencie ešte aj na 

prelome 19. a 20. storočia odmietané a  španielskym klérom potláčané. Myšlienkovo bola 

španielska spoločnosť od protestantizmu odstrihnutá a Unamuno predstavuje jednu z mála 

                                                 
106 Unamuno, Cientifismo, Ensayos II, s. 509-516 
107 Unamuno. La agonía del cristianismo, s. 53-54 
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osôb, ktorá sa vo svojej krajine v danej dobe protestantskou teológiou zaoberala. Unamunovu 

pozornosť zaujal konkrétne prúd protestantskej liberálnej teológie rozvíjajúcej sa v 19. a 20. 

storočí. Existuje v nej niekoľko smerov, ktoré sa odlišujú interpretáciou viery a kresťanstva. 

Smer, ktorý Unamuna najviac oslovil bol reprezentovaný A. Ritschlom, ktorý vieru ponímal 

ako objektiváciu subjektívnej viery jednotlivca a láska k Bohu je uskutočniteľná jedine cez 

lásku k blížnemu a snahu o uskutočnenie Božieho kráľovstva formou premeny spoločnosti. 

Tento prúd sa zameriaval na biblickú kritiku, ktorú praktikoval až extrémnym spôsobom.108 

 Detailnú analýzu vplyvu liberálneho protestantizmu na Unamunovo dielo nachádzame 

v publikácii N.R. Orringera109, v ktorej sú podrobne popísané vplyvy jednotlivých liberálnych 

teológov (nemeckých, francúzskych a anglofónnych) na koncepty v Sentimiento trágico. 

Unamuno sa podľa Orringera pohyboval medzi katolicizmom a protestantizmom, keďže sa plne 

nedokázal prispôsobiť ani katolíckej dogmatike a úplné prijatie protestantizmu by naopak 

znamenalo istotu spásy, ktorú tiež odmietal; uchýlil sa teda k pôvodom katolíckej voľbe 

neistoty a k protestantskému systému náboženských ideí (okrem doktríny o ospravedlnení110) 

ktorý upravil tak, aby zodpovedal jeho záujmu o eschatológiu.111 Základný rozdiel medzi 

liberálnymi protestantami a Unamunom spočíval práve v preferencii morálky (vychádzajúcej 

z Kantovej etiky) prvými menovanými a v preferencii eschatologickej problematiky 

u Unamuna. V štvrtej kapitole Sentimiento trágico nachádzame Unamunovo vyjadrenie na 

margo protestantského pokoja srdca a svedomia, ktoré chápe na základe čítania Hermannovho 

diela nie ako istotu pretrvania vedomia po smrti, ktorá bola jeho hlavným cieľom, ale skôr ako 

istotu odpustenia hriechov, ktorá ho neupokojuje: 

 

„Por mi parte, no concibo la libertad de un corazón ni la tranquilidad de una conciencia que no estén 

seguras de su perdurabilidad después de la muerte. «El deseo de la salvación del alma -prosigue 

Hermann- debía llevar finalmente a los hombres a conocer y comprender la efectiva doctrina de la 

salvación.» Y a este eminente doctor en luteranismo, en su libro sobre el comercio del cristiano con 

Dios, todo se le vuelve hablarnos de confianza en Dios, de paz en la conciencia y de una seguridad en 

la salvación, que no es precisamente y en rigor la certeza de la vida perdurable, sino más bien de la 

remisión de los pecados.“112 

 

                                                 
108 Rahner, K. Teologický slovník, s. 197 
109 Orringer, N.R. Unamuno y los protestantes liberales (1912). Editorial Gredos : Madrid, 1985  
110 Doktrína o ospravedlnení je 4. článkom Augsburského vyznania viery a spočíva v tvrdení, že človek nemôže 

dosiahnuť ospravedlnenia hriechov a spásy vlastnými skutkami ale jedine vierou, že Kristus trpel pre naše 

hriechy a že pre Neho nám budú hriechy odpustená 
111 Orringer N.R. Citované dielo, s. 14-19 
112 Sentimiento trágico, s. 36  
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„Pokiaľ ide o mňa, nechápem slobodu srdca ani pokoj svedomia, pokiaľ nie sú predvedčené o svojom 

posmrtnom jestvovaní. „Túžba po spáse duše,“ pokračuje dr. Hermann, „musela napokon privieť Ľudí 

k poznaniu a pochopeniu pravého učenia po spáse.“ A tento vynikajúci doktor luteránskej teológie vo 

svojej knihe o styku kresťana s Bohom hovorí stále o dôvere v Boha, o pokoji vo svedomí a o istote 

spásy, čo v presnom ponímaní neznačí istotu posmrtného života ale skôr istotu odpustenia hriechov.“113 

 

 Katolicizmus nie je u Unamuna oprostený od etického prvku; je vnímaný ako výsledok 

kompromisu medzi eschatológiou a morálkou, pričom eschatologická túžba plní funkciu 

udržiavateľa morálky. 

 

„¡Y no es que el catolicismo abandone lo ético, no! No hay religión moderna que pueda soslayarlo. 

Pero esta nuestra es en su fondo, y en gran parte, aunque sus doctores protesten contra esto, un 

compromiso entre la escatología y la moral, aquella puesta al servicio de esta. „114 

 

„Pritom katolicizmus nezanedbáva etiku, nič také! Niet moderného náboženstva, čo by ju mohlo 

zanedbať. Lenže to naše náboženstvo je vo svojej podstate a v prevažnej miere – hoci jeho doktori proti 

tomu protestujú – kompromisom medzi eschatológiou a morálkou, pričom prvá je postavená do služieb 

druhej.“115 

 

 Unamuno pristupuje ku konceptom liberálnych teológov dvojakým spôsobom: buď sa 

nimi slobodne inšpiruje (ak sa mu ich koncept zdal zaujímavý, neváhal ho zaradiť do svojho 

myšlienkového systému, no vždy ho upravil tak, aby mu vyhovoval; nepreberá teda doslovne 

tézy liberálnych teológov, vezme si iba ich základ a rozvíja ich vlastným smerom) alebo 

niektoré ich myšlienky (niekedy vytrhnuté z konceptu) priamo či nepriamo cituje vtedy, ak 

slúžia na podporu jeho téz. 

  

 Existuje aj kritickejší prístup k hodnoteniu Unamunovej interpretácie liberálnych 

teológov: Farre kritizuje Unamunovu neznalosť tradície, z ktorej liberálny protestantizmus 

vychádzal, teda učenie samotného Luthera a Kalvína a z nepochopenia doktríny ospravedlnenia 

vierou, ktoré majú podľa neho za následok dezinterpretáciu. Unamuna podozrieva taktiež 

z toho, že diela protestantských teológov nepoznal ako celok a iba ich vytrhával z kontextu na 

podporu svojich téz.116 

                                                 
113 Tragický pocit života, s. 62 
114 Sentimiento trágico, s. 792  
115 Tragický pocit života, s. 62 
116 Farre L. Citované dielo, s. 105, 115-120 
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3.2.2. Katolícka teológia. Mystika a sv. Augustín 

 

 Zatiaľ čo protestantskej teológii venoval Unamuno veľkú pozornosť a mnohé jej 

koncepty mali priamy vplyv na jeho dielo a zmýšľanie, katolícka teológia pre neho nebola až 

tak zaujímavá, čo nie je prekvapivé: jej interpretácia Božieho zjavenia je oficiálnou cirkevnou 

interpretáciou voči ktorej mal Unamuno isté podstatné výhrady (viď podkapitola 

o Unamunovom vzťahu s Cirkvou). Navyše, katolícka teológia v 19. a na počiatku 20 storočia 

neoplývala veľkou originalitou: po 1. vatikánskom koncile sa ako hlavný smer teológie 

presadila novoscholastika, teda snaha o dobovú aplikáciu učenia Tomáša Akvinského, ktorá 

bola Unamunom kritizovaná, rovnako ako aj vtedajšia španielska teológia s najvýznamnejším 

predstaviteľom Ceferinom Gonzálesom.   

 V prípade katolíckeho náboženstva Unamuno oceňuje hlavne španielsku mystiku, ktorý 

mu skvele slúži ako spojenie národnostnej a náboženskej tematiky: španielskych mystikov 

považuje za predstaviteľov originálnej španielskej filozofie.117 Ich prístup bol Unamunovi 

sympatický z dôvodu osobnej skúsenosti s Bohom, ktorý je pocítený cez vnútro človeka; 

samotné mystické splynutie s Bohom, „duchovné manželstvo“, podľa Unamuna neznamená 

stratu nášho individuálneho vedomia ale naopak, zachovanie vedomia a zároveň pocit spojenia 

s Bohom. Mystika sa skvele hodila do Unamunovho systému, pretože podporovala jeho 

východisko nesdostatočnosti rozumu vo veciach viery. Napriek sympatiám sa náš autor 

v niekoľkých zásadných veciach s mystikou rozchádza: mystici nikdy nepochybovali 

o existencii Boha, ktorá je pre nich nespochybniteľným faktom, pričom u Unamuna je 

existencia Boha neistá a odvodená od našej túžby po nesmrteľnosti; viera a nádej sú pre neho 

produktom ľudskej túžby, zatiaľ čo mystici ich vidia ako dary z božej milosti. Podľa M. 

Secchiho sa Unamuno uchyľuje k mystike ako k únikovej ceste v momente, keď sa nachádza 

na mŕtvom bode, akým je napríklad rozumová nezdôvodniteľnosť viery.118 Tento názor sa mi 

zdá byť relevantný; mystika mu v prípade iracionálnosti niektorého z jeho náboženských 

konceptov poskytuje jeho potvrdenie, funguje ako odrazový mostík, ktorý Unamunovi 

umožňuje postúpiť ďalej v rozvíjaní koncepcie. 

 Isté paralely nachádzame aj medzi Unamunom a sv. Augustínom. Unamuno sa 

pravdepodobne inšpiroval práve Augustínom, ktorého vnímal ako jedného z veľkých agonikov 

kresťanskej viery, v názve svojho diela Agonía del Cristianismo; Augustín bol autorom 

                                                 
117 Tento názor sa nachádza už v Unamunovej zbierke esejí En torno al Casticismo (1902) 
118 Secchi, M. La filosofía de Unamuno: implicaciones y derivaciones místicas 
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rovnomenného diela (De agone christiano), ktoré popisovalo tému kresťanského boja proti 

dobovým herézam. Odlišnosť spočíva v koncepte boja: zatiaľ čo Augustín vo svojom diele 

poukazuje na potrebu boja pre víťazstvo, u Unamuna je podstatný boj samotný, nie víťazstvo 

alebo prehra. Augustín bojuje proti žadosti, ktorej pôvodcom je diabol; tej by sa mal kresťan 

dokázať zbaviť a Unamuno naopak bojuje proti rozumu, definitívnej smrti a neistote 

večnosti.119 Obaja myslitelia zdôrazňovali dôležitosť samoty a introspekcie pre poznanie seba 

samého a Boha. Azda najdôležitejšou spoločnou črtou Unamuna a Augustína je ich 

zdôrazňovanie nepokoja srdca vo veciach viery, no v spôsobe dosiahnutia viery sa ich 

koncepcie odlišujú: zatiaľ čo Augustín poukazuje na spoluprácu srdca a rozumu na ceste 

k Bohu, ktorého dosiahnutie je potrebné pre upokojenie srdca, Unamuno striktne oddeľuje 

srdce a rozum ako dve antagonistické veličiny, ktoré nemôžu dospieť k spolupráci a utrpenie je 

spôsobom stáleho približovania sa k Bohu. Zatiaľ čo Augustín nachádza nádej v možnosti 

dospieť k Bohu a k pokoju srdca, Unamuno sa zmieta v stálej pochybnosti, ktorú označuje ako 

nádej, ktorej však chýba schopnosť upokojiť srdce.120 

 

3.2.3. Unamuno v rámci katolíckeho modernizmu 

 

 Po popísaní špecifického prístupu Miguela de Unamuna k Cirkvi a jeho svojské 

vnímanie kresťanstva ostáva spomenúť ešte jeden veľmi zaujímavý a často opomínaný aspekt: 

Unamunov život na prelome 19. a 20. storočia a eskalácia jeho tvorby v tomto období z neho 

robí súčasníka tendencie, ktorá vyvolala v cirkevných kruhoch búrlivú reakciu s následkami 

siahajúcimi až do polovice 20. storočia: jednalo sa o európsky katolícky modernizmus. 

 Katolícky modernizmus bol iniciatívou istej skupiny intelektuálov priamo spojených s 

cirkevným prostredím – jednalo sa hlavne o kňazov alebo klerikov, no medzi sympatizantov a 

podporovateľov modernizmu patrili aj intelektuáli z univerzitného prostredia. Väčšina 

modernistov pochádzala hlavne z Francúzska, Veľkej Británie, Írska a Talianska; medzi vedúce 

osobnosti tohto hnutia patrili kňazi Alfred Loisy, Ernesto Buonaiuti a George Tyrell. 

Modernizmus sa nikdy nevyvinul do podoby programového hnutia; jeho sympatizanti sa 

združovali okolo časopisov ako milánske Il Rinnovamento alebo švajčiarske Coenobium. 

Napriek tomu je možné vypozorovať isté spoločné znaky a ciele, ktoré modernistov spájajú, 

ako napríklad snaha o modernizáciu viery v zmysle zjednodušenia nábožnosti zameranej na 

                                                 
119 Augustín. O kresťanskom boji. s. 41-43 
120 Oroz Reza, J. Paralelo de dos agonistas cristianos: Augustín de Hipona y Miguel de Unamuno 
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veriacich danej doby 121; prísne kritické čítanie biblických textov, z ktorého vyplynula snaha o 

očistenie katolicizmu od toho, čo mu nebolo substanciálne vlastné, teda od dogmy, na ktorú 

nahliadali ako na umelý produkt historického vývoja nábožnosti, ktorého pravdivostná hodnota 

prirodzene s vývojom času poklesla.122 Náboženstvo bolo vnímané ako záležitosť cítenia a bola 

zdôrazňovaná nerozumovosť náboženstva123 ; za zmienku stojí aj ich návrh o oddelení štátnej 

moci a Cirkvi. Niektoré z týchto charakteristík katolíckeho modernizmu, ako napríklad kritické 

čítanie biblických textov a hlavne subjektívne prežívaná viera ho približujú k liberálnemu 

protestantizmu a jeho tézam, hlavne k prúdu reprezentovaným A. Ritschlom; je pravdepodobné, 

že predstavitelia modernizmu poznali liberálny protestantizmus a niektoré prvky ako napríklad 

exegéza boli pravdepodobne z protestantskej teológie prebraté, no je otázne, nakoľko ním boli 

ovplyvnené. 

 Tento postup, najmä v rámci interpretácie Písma a postoja k dogme bol 

rímskokatolíckymi elitami považované za nebezpečný odklon od oficiálneho učenia a 

hierarchie. K verejnej kritike modernizmu zo strany Cirkvi došlo v roku 1907 najprv všeobecne 

poňatým dekrétom Lamentabili, ktorý neobsahoval priame odsúdenie modernizmu ako takého 

ani mená konkrétnych osôb, ale iba súhrn mylných postojov tej doby; avšak neskôr v tom istom 

roku došlo k priamemu odsúdeniu modernizmu a jeho predstaviteľov v encyklike Pascendi: 

modernizmus v nej bol označený ako heretické učenie, jeho hlavní predstavitelia boli z Cirkvi 

exkomunikovaní a všetkým cirkevným predstaviteľom, nevynímajúc kazateľov a profesorov 

na teologických školách/fakultách, bola udelená podmienka skladať protimodernistickú prísahu 

(až do roku 1967). Odsúdenie modernizmu rímskokatolíckou Cirkvou bolo z jej perspektívy 

oprávneným krokom – predstavoval hrozbu pre jej hierarchiu a z hľadiska záverov 1. 

vatikánskeho koncilu (pápežská neomylnosť, dôraz na dogmatické učenie a príklon k 

novoscholastike) dialóg s modernizmom nebol ani možný. Je však dôležité uvedomiť si jeden 

dôležitý fakt: modernisti sa nesnažili o radikálnu reformu po vzore Luthera ani o odtrhnutie sa 

od Cirkvi; uznávali autoritu pápeža a nikdy sa nesnažili o odchod z Cirkvi, aj po exkomunikácii 

sa až do smrti považovali za rímskych katolíkov. Napriek ich prosbám neboli nikdy priamo 

vypočutí pápežom ani inými cirkevnými autoritami, ich odsúdenie sa uskutočnilo na základe 

správ podávaných Piovi X skupinou jeho informátorov; v encyklike uvedené 4 omyly 

modernizmu (agnosticizmus, imanentizmus, symbolizmus a evolucionizmus) nie sú v 

skutočnosti niečím, čo by modernizmus hlásal v tej forme, v akej je to uvádzané v encyklike 

                                                 
121 Farre,, L. citované dielo, s. 180 
122 Borzoni, S. De la desesperación religiosa moderna, s. 13 
123 Rahner Karl, Teologický slovník, s. 223 
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Pascendi.124 Luis Farre poukazuje na istý paralelizmus medzi modernizmom a Tomášom 

Akvinským, ktorého učenie bolo v jeho dobe tiež kritizované, no nakoniec prevládlo a stalo sa 

normou teológie; odlišnosť však spočíva v historickej dobe a podmienkach, ktoré umožnili 

stabilizáciu scholastiky a naopak znemožnili rozvoj modernizmu.125 Karl Rahner, jedna z 

najvýznamnejších osobností katolíckej teológie 20. storočia poukazuje na modernizmus ako na 

hnutie ponúkajúce nesprávne riešenia na mnoho správne identifikovaných problémov.126 

 

 V Španielsku modernizmus na rozdiel od vyššie spomenutých krajín prakticky 

nenachádzame, statickosť katolicizmu tu viedla k absencii úzkosti z konfrontácie medzi 

prežívaním viery a filozofiou a teológiou; jedinú výnimku predstavuje práve Miguel de 

Unamuno.  Nie je o ňom možné hovoriť ako o modernistovi in sensu stricto, no je 

nespochybniteľné, že vývoj modernizmu sledoval, s niekoľkými modernistami si dopisoval a s 

istými myšlienkami modernistického hnutia sympatizoval, prípadne sa s nimi stotožňoval. 

Navyše je zrejmé, že poznal minimálne dielo A. Loisyho; jeho knižnica obsahovala niekoľko 

Loisyho diel a v liste talianskemu modernistovi Boinemu sa zmieňuje o tom, že Loisyho dielo 

čítal.127 

 Európskym modernistom Unamuno a jeho tvorba taktiež neboli neznáme, o čom svedčí 

jeho spolupráca s talianskym modernistickým časopisom Il Rinnovamento, ku ktorej ho pozval 

mladý taliansky autor Giovanni Boine a do ktorého Unamuno prispel svojím článkom De la 

desesperación religiosa moderna a ako aj so švajčiarskym modernistickým časopisom 

Coenobium, do ktorého prispel článkom Jesús o Cristo (ako reakcia na Loisyho tézu o rozdiele 

medzi historickou osobou Ježiša a ideálnym Kristom ako mýtom) a ktorému odpovedal na 

krátky dotazník o svojej náboženskej koncepcii a vnímaní Cirkvi. 

 

 Mnohé z vyššie uvedených znakov modernizmu vyvolávajú pocit blízkosti s 

Unamunovým náboženským pohľadom. S modernistami sa zhodoval najviac v otázke dogmy, 

prežívania nábožnosti cez vnútro a v prežívaním konfliktu medzi osobným cítením viery a 

neschopnosťou umlčať rozum.128 Modernisti nepovažovali dogmu za exkluzívny výraz viery a 

nevnímali ich ako dokonalé samé o sebe; dogma pre nich bola len prostriedkom, pričom zmysel 

jej dáva veriaci.129 

                                                 
124 Borzoni, S. Citované dielo, s. 40 
125 Farre, L. Citované dielo, 198-201 
126 Rahner, K. Teologický slovník, s. 223 
127 Borzini, S., citované dielo, s. 101 
128 Farre, L. Modernismo católico-romano: pasado y presente, s. 179 
129 Borzini, S., s. 41 



Lívia Kotuľáková, Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna 

44 

 

 Rovnako ako modernisti aj Unamuno vnímal dogmy ako mŕtve konštrukty, ktoré pre 

vieru nie sú smerodajné (viac k Unamunovmu vnímaniu dogmy viď kapitola xyz). V článku 

Inteligencia y Bondad (Inteligencia a Dobro) uverejnenom v Il Rinnovamento spája požiadavku 

spojenia  inteligencie s morálnym dobrom a poukazuje na mentálnu hrubosť dogmatikov, 

veriacich vo vlastnú množinu právd, ktorú modifikujú za účelom vlastného vysvetlenia 

reality.130 V dotazníku časopisu Coenobium Unamuno rozlišuje medzi mŕtvou (cirkevnou) a 

živou dogmou, ktorú pre neho predstavuje jeho osobná dogma o nesmrteľnosti duše (mod 87). 

Modernisti sa podľa Unamuna snažili o navrátenie života dogme, čo by však vyústilo v zánik 

mŕtvych dogiem, čoho si Cirkev bola evidentne vedomá a preto došlo k odsúdeniu modernistov.  

 Podľa S. Borziniho Unamuno v niektorých svojich postojoch zachádza dokonca ďalej 

ako modernisti, konkrétne vo veci imanentizmu, ktorá bola pápežom odsúdená ako jeden z 

modernistických bludov: zatiaľ čo modernisti hovoria o náboženskom pocite v človeku, ktorý 

ho vedie k Bohu a podľa prísnej interpretácie Cirkvi tak  spájajú tak individuálne náboženské 

vedomie a Zjavenie, čo vedie k imanencii Boha v človeku; k tomu však modernisti nedospeli 

podľa, ale Unamuno áno a to zdôrazňovaním priameho vzťahu medzi nesmrteľnosťou a 

vlastnou subjektivitou. 131 

 Na druhej strane sa s modernistami rozchádza v otázke katolicizmu: nepovažoval sa za 

katolíka, ale za kresťana, čo vyplývalo hlavne z jeho sklamania z diania v rímskokatolíckej 

Cirkvi; katolicizmus s ktorým bol v najužšom kontakte, teda španielsky, bol presiaknutý 

politickými konceptami a bojom a nahradením náboženstva teológiou. Zastáva názor, že ak 

chce katolícka Cirkev zostať kresťanskou, musí sa odvrátiť od svetských bojov hlavne 

politického charakteru. Modernisti taktiež požadujú zmenu Cirkvi, no zásadným rozdielom 

medzi ich a Unamunovým prístupom je otázka zotrvania v rámci Cirkvi: zatiaľ čo modernisti 

sa snažili o premenu Cirkvi a zároveň chceli zostať jej súčasťou, Unamuno vníma takýto krok 

ako nereálny, lebo Cirkev je nereformovateľná, čoho dôkazom je dogma o pápežskej 

neomylnosti /pápeža a hoci je reforma katolíckej Cirkvi v latinských krajinách potrebná, za 

aktuálnych podmienok je realizovateľná len na spôsob Lutherovho opustenia Cirkvi.132 

 Zaujímavú paralelu nachádzame aj medzi odsúdením modernistických a Unamunových 

myšlienok; v jednom zo svojich listov Unamuno varuje Boineho pred odsúdením modernizmu, 

ku ktorému naozaj onedlho došlo. Unamuno za svojho života odsúdený nebol, no už v roku 

1947 boli jeho názory na náboženstvo kritizované pamplonským biskupom ako blízke 

                                                 
130 Borzini, S. s. 79 
131 Tamtiež, s. 41 
132 Borzini, s. 106-109 
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modernizmu a v roku 1957 boli Unamunove diela Del sentimiento trágico a Agonía del 

Cristianismo zaradené na index zakázaných diel. 

 

 Unamuna teda nie je možné považovať za čistého modernistu, keďže v istých tézach – 

hlavne v prístupe ku katolíckej Cirkvi a možnosti jej modernizácie – rozchádza; správnejšie sa 

zdá považovať Unamuna za sympatizanta modernizmu, ktorý sa v mnohých tézach s 

modernistami zhodoval, ale vo výsledku sa do modernistického hnutia nikdy nezapojil a 

podobnosť jeho názorov a požiadaviek s tými modernistickými môže byť výsledkom vplyvu 

liberálneho protestantizmu, ktorý bol známy tak modernistom ako aj Unamunovi. 
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4. Filozofické tendencie v diele Miguela de Unamuna 

 

 Rovnako ako teológia aj filozofia mala veľký vplyv na Unamunovo zmýšľanie a prístup 

k náboženskej problematike. Pri popise autorovho filozofického zmýšľania je potrebné 

uvedomiť si dve dôležité aspekty, ktoré boli spomenuté už v úvode k popisu teologických 

vplyvov: Unamuno nebol profesionálnym filozofom a filozofia predstavovala len jeho veľký 

záujem; hoci niektoré jeho diela, ako napríklad Sentimiento trágico alebo La vida de Don 

Quijote majú filozofický charakter, Unamuno nikdy nedospel k vytvoreniu uceleného 

filozofického systému a ani sa o niečo také nepokúšal. Sentimiento trágico je v podstate zbierka 

jednotlivých na seba nadväzujúcich esejí spojených jednotnou témou. Druhý aspekt sa týka 

interpretačného prístupu k filozofii a tiež preň platí v podstate to isté, čo pre teologické diela: 

spôsob interpretácie filozofických diel je značne ovplyvnený snahou nájsť vo svojich 

konceptoch oporu pre vlastné tézy, čo často vedie k dezinterpretácii odkazu. 

 Práve spôsob prístupu k filozofickým dielam je v Unamunovom prípade veľmi 

zaujímavý: filozofiu identifikuje s poéziou, označuje ich za „hermanas gemelas“ . Z toho 

vyplýva aj jeho spôsob čítania filozofických diel, pri ktorých sa snaží cez dielo precítiť dušu 

filozofa ako človeka, ktorý svojimi spismi rovnako ako básnik vyjadruje svoje najintímnejšie 

pocity a myšlienky. Tento originálny prístup k filozofii vychádzal podobne ako zvyšok 

Unamunových konceptov z jeho antropocentrického pohľadu na autora ako na človeka z mäsa 

a kostí, ktorý zdôrazňoval dôležitosť indivídua. 

 

 Voči predošlým tendenciám vo filozofii sa Unamuno ohradzoval najmä z dôvodu, že 

podľa jeho názoru sa filozofia 19. storočia, hlavne jej prioritný smer nadväzujúci na Hegla, 

vyznačoval príliš abstraktným prístupom a nebral do úvahy človeka a jeho život; práve človek 

bol v Unamunovom prístupe centrom, od ktorého sa odvíjala formulácia ďalších problémov 

(viď druhá kapitola tejto práce). Človeka zdôrazňoval ako objekt a zároveň subjekt filozofie a 

život človeka bo niečím, čo malo priamy vplyv na vytváranie filozofických doktrín, preto 

nebolo podľa neho možné tvoriť abstraktnú filozofiu – filozofia má slúžiť človeku, je ľudskou 

interpretáciou sveta a univerza, ktorý ho obklopuje.  Práve v tomto zdôrazňovaní dôležitosti 

človeka ako indivídua je jeho prežívania spočíva jedinečnosť Unamunovho prístupu k filozofii. 

Tento prístup ho zároveň istým spôsobom približuje k prístupu charakteristickom v 

existencialistickej filozofii 20. storočia.  

 Ako bolo podrobnejšie vysvetlené v prvej kapitole, jediná ozajstná otázka, jediný 

problém, s ktorým sa človek potýka je problém pretrvania vedomia po fyzickej smrti, čiže 
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problém nesmrteľnosti. Z toho dôvodu ju náš autor považuje aj za primárnu otázku filozofie 

ako takej.  

 

 Filozofia, bytie človekom a ľudské prežívanie sú teda v Unamunovej myšlienkovej 

konštrukcii neoddeliteľnými konceptami. Filozof je pre Unamuna v prvom rade človekom, 

ktorý najprv prežíva svoj život a na základe otázok existenciálneho charakteru vyplývajúcich 

zo života samotného sa uchyľuje k filozofovaniu; nie je teda možné oddeliť prežívanie od 

filozofovania; abstraktný mysliteľ sa nezaoberá konkrétnymi otázkami a aj jeho závery ostávajú 

vo sfére abstrakcie, bez dosahu na skutočný život. 

 

 V Sentimiento trágico sa pomerne jasne vymedzuje voči Descartovej premise, ktorú 

interpretuje ako vyjadreniu primátu myslenia pred bytím. Podľa Unamuna však myslenie nie je 

ekvivalentom bytia, ale vyplýva z bytia: človek najprv je, existuje, žije a až na základe žitia sa 

uchyľuje k úvahám a k premýšľaniu: živou u Unamuna anticipuje myslenie:  

  

„Y llega al cogito ergo sum, que ya san Agustín preludiara; pero el ego implícito en este entimema ego 

cogito, ergo ego sum, es un ego, un yo irreal, o sea ideal, y su sum, su existencia, algo irreal también, 

«pienso luego soy», no puedo querer decir sino «pienso, luego soy pensante»; ese ser del soy que se 

deriva de pienso no es más que un conocer; ese ser es conocimiento, mas no vida. Y lo primitivo no es 

que pienso, sino que vivo, porque también viven los que no piensan. Aunque ese vivir no sea un vivir 

verdadero. ¡Qué de contradicciones, Dios mío, cuando queremos casar la vida y la razón!“  133 

 

„Tak dospel k sentencii cogito, ergo sum (myslím, teda som), ktorú už predtým tušil svätý Augustín; ale 

ego implicitne obsiahnuté v skrátenom sylogizme ego cogito, ergo ego sum (ja myslím, teda ja som) je 

ego „ja“ neskutočné či ideové a jeho sum, jeho existencia je tiež len neskutočná. „Myslím, teda som“ 

značí vlastne to isté ako „ myslím, čiže som mysliaci tvor; toot bytie zo „som“, ktoré je odvodené od 

„myslím“ nie je nič iné ako poznanie; tot bytie je poznanie, ale nie život. a prvoradé nie ej to, že myslím, 

ale že žijem, lebo žijú aj také tvory, ktoré nemyslia, hoci taký život nie je ozajstným životom. koľko 

rozporov, božemôj, keď chceme spájať život s myslením!“134 

 

 

 

 

                                                 
133 Sentimiento trágico, s. 760 
134 Tragický pocit života, s. 33 
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4.1. Dve veľké inšpirácie vo veci viery: Pascal a Kierkegaard 

 

 V rámci tejto kapitoly diplomovej práce som sa rozhodla poukázať na vzťah medzi 

Miguelom de Unamunom a dvoma veľkými osobnosťami filozofie: Blaisom Pascalom 

a Sørenom Kierkegaardom. V Unamunovej filozoficko-teologickej koncepcii sa odráža 

myslenie mnohých filozofov; reaguje na Spinozu, Nietzscheho, Feuerbacha, Hegla, Kanta, 

Marxa a mnohých ďalších. Celkové popísanie filozofických vplyvov v Unamunovom myslení 

by vyžadovalo samostatnú prácu; preto som sa rozhodla svoj výber zúžiť na dve osobnosti, 

ktoré podľa môjho názoru výrazne vplývali na Unamunove náboženské koncepcie a ovplyvnili 

jeho zmýšľanie. Voči týmto dvom osobnostiam pristupoval Unamuno ako k blížnym, keďže 

mnohé jeho názory a myšlienky boli podobné ich koncepciám. Tieto tri osobnosti spája viac, 

ako sa na prvý pohľad zdá: všetci traja požadovali zmenu prístupu k náboženstvu a kritizovali 

Cirkev; vo svojej dobe boli považovaní za buričov. Poukazovali na potrebu individuálneho 

prežívania viery a jej dôležitosti pre ľudský život. López Morillos o nich hovorí ako 

o osobnostiach ľavého krídla kresťanstva.135 

 

4.1.1. Blaise Pascal 

 

 Postava a zmýšľanie slávneho francúzskeho fyzika a matematika Blaisa Pascala, 

ktorého preslávila hlavne jeho vedecká práca bola pre Unamuna veľkou inšpiráciou. Nie je 

jasné, kedy presne Unamuno začal Pascala aktívne čítať, no s istotou poznal jeho Myšlienky 

a Provinciálne listy. Prvé nepriame odozvy sú u Unamuna prítomné už pred rokom 1897, no 

záujem o Pascala vzrástol až bezprostredne po duchovnej kríze, nespochybniteľný je napríklad 

jeho vplyv na dôležité eseje napísané na prelome storočí ako Adentro, La fe či Ideocracia.136 

Pascala mu priblížilo aj čítanie diela francúzskeho liberálneho protestanta Vineta (Études sur 

Blaise Pascal), ktorú čítal pred písaním Sentimiento trágico a ktorá na vnímanie Pascala v diele 

vplývala.137 Na Pascala nahliadal ako na dušu zmietanú neistotou, plnú otázok  a pochybností 

vyplývajúcich z konfliktu medzi racionalistickým vedeckým prístupom a medzi prežívaním 

náboženstva; vnímal ho teda ako spriaznenú dušu, tragicky túžiacu po Bohu a po večnosti. 

 

                                                 
135 López-Morillas, J. „Unamuno and Pascal: Notes on the Concept of Agony“, s. 998 
136 Villar Ezcurra, A. „Unamuno y su lectura de Pascal: «Del sentimiento trágico de la vida» como principio de 

acción solidaria.“  
137 Tamtiež, s. 85 
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 Rovnako ako Unamuno, aj Pascal bol vo svojej dobe kontroverznou postavou svojím 

postojom voči jezuitom a oficiálnej forme náboženstva prezentovanej Cirkvou. Zatiaľ čo 

Unamuno kritizoval jezuitské presadzovanie implicitnej viery a ich snahu o prepojenie 

sociálneho prvku a náboženstva, Pascal svoj kritický postoj k jezuitom vyjadril vo svojich 

Provinciálnych listoch.  Pascal patril medzi stúpencov jansenistického  hnutia, ktoré vzniklo 

a pôsobilo vo francúzsku v 17. storočí. Medzi jeho hlavné rysy patrilo odmietanie filozofie, 

mravná prísnosť, uznávanie iba Písma, učenia cirkevných otcov a mystiky.138 Taktiež bola 

zdôrazňovaná úloha svedomia a prežívania viery v praktickom každodennom živote. 

V jansenistickom ponímaní bol človek ovplyvnený dedičným hriechom a z toho dôvodu 

prirodzene inklinuje ku konaniu zla, pričom záchranu predstavuje milosť, ktorá priťahuje 

človeka k Bohu a duchovný zápal, ktorý umožňuje hriechu predísť. Tento prístup bol v rozpore 

s jezuitmi preferovaným molinizmom, podľa ktorého dedičný hriech nemení ľudskú podstatu 

a neovplyvňuje ani ľudskú schopnosť rozhodovania sa; človek slobodne prijíma alebo odmieta 

božiu milosť. Jansenizmus bol vo svojej dobe nežiaduci nielen z náboženských, ale aj 

z politických dôvodov: zdôrazňovali dôležitosti biskupov a ich práv vyplývajúcich z ich 

apoštolského poslania, hnutie bolo populárne medzi bohatým mestským obyvateľstvom, ktoré 

sa snažilo získať politickú moc. To viedlo k odsúdeniu jansenizmu bulou Unigenitus (1713).  

 

 Zatiaľ čo v Sentimiento trágico vníma Unamuno Pascala ako človeka z mäsa a kostí, 

v Agónii kresťanstva, v ktorej Pascalovi venuje celú kapitolu, interpretuje jeho prístup k viere 

a poukazuje na neho ako na autora, ktorý dosiahol nesmrteľnosť cez svoje dielo, ktoré prežíva 

v jeho čitateľoch.139 Podľa Lopeza Morillu Unamunov záujem o Pascala vzrastá až počas exilu 

vo Francúzsku.140 Základom kapitoly v Agonía del cristianismo bol článok napísaný 

Unamunom ako príspevok do francúzskeho časopisu k tristoročnému výročiu Pascalovho 

narodenia v r. 1923. Pascalovu vieru v nej interpretuje na základe svojho vnímania ako túžbu; 

tento spôsob viery v podobe túžby bol podľa Unamuna v prípade Pascala ako intelektuálne 

nadaného jedinca jediným možným spôsobom viery vôbec. 

 Pascalov rozum sa nedokázal podriadiť úplne dogmatike, no zároveň si uvedomoval 

potrebu podriadenia sa pre dosiahnutie úplnej viery, ktorú sa snažil dosiahnuť ohlupovaním sa 

(102). jeho prístup k dogme označuje Unamuno ako persuadido, pero no convencido 

(presvedčený, ale nie uistený v racionálnej rovine)141. 

                                                 
138 Rahner, K. Teologický slovník s. 147 
139 Villar Ezcurra, A. „Citovaný článok“, s. 70 
140 López-Morillas, J. „Citovaný článok“ 998 
141 Unamuno, M. de. Agonía del cristianismo, s. 98 
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 Je prekvapivé, koľko podobností nachádzame v myslení Unamuna a Pascala. Obaja boli 

vzdelanými osobami a časť svojho života boli výrazne ovplyvnení racionalizmom a vedou 

a u oboch sa prejavuje konflikt medzi rozumom a srdcom vo veci viery, ako aj kritika dobového 

filozofického prístupu. V prípade filozofie kritizovali obaja abstraktný prístup a požadovali 

väčšiu spätosť filozofie a života. Oboch spája kritika karteziánskeho systému, pričom Pascal 

dokonca Descarta osobne poznal. Unamuno, ako sme si už poukázali, kritizuje Descartovo 

uprednostňovanie myslenia pred životom samotným, čím podľa Unamuna Descartes poníma 

„ja“ ako ideálne, odtrhnuté od života a reality. Pascal mu vyčíta snahu premeniť realitu na 

matematický systém, do ktorého ľudská existencia vstupuje na provizórnej báze; taký systém 

podľa Pascala nepotrebuje ani Boha, ktorý je v jeho rámci vnímaný ako predpoklad.142 Obaja 

odmietali Boha ako filozofickú ideu, namiesto toho požadovali živého Boha. Fragment nájdený 

po Pascalovej smrti zašitý v jeho kabáte vyjadruje jeho pohľad na Boha: 

 

Boh Abrahámmov, Boh Izákov, Boh Jakubov, 

Nie filozofov a učencov. 

Istota. Istota. Pocit. Radosť. Pokoj. 

Boh Ježiša Krista.143 

 

 Azda najdôležitejším aspektom, ktorý Unamuna a Pascala spája, je pohľad na vieru. 

Pascal rozlišoval medzi rozumovým poznaním založeným na tom, čo vidíme  a poznaním srdca 

založeným na cítení. Pascal zdôrazňuje podriadenie sa rozumu srdcu vo veciach viery 

a náboženstva. Boh podľa jeho pohľadu sídli vo vnútri, v srdci človeka.144 

 

 Povaha viery ako túžby vyvierajúcej zo srdca je tiež vlastná Unamunovi, no v jeho 

prípade je vnímanie trochu odlišné: pre Unamuna je dôležitý prvok neistoty ako konštitutívny 

pre viery, prameniaci z kontinuálneho súboja medzi rozumom a srdcom (viď kapitola xyz). 

Oproti Unamunovmu večnému rozporu srdca a rozumu Pascal používa opozíciu (okrem 

 opozície srdca a rozumu v Pascalovom myslení nachádzame ešte opozíciu 

geometrického a jemného ducha, intuície a demonštrácie etc.) vo funkcii prvkom odlíšenia 

                                                 
142 López-Morillas, J. „Citovaný článok“ , s. 1003-1004 
143 Pascal,B.. Myšlenky, s. 391 
144 Unamuno, M. de. Agonía del cristianismo, s. 101 
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a túži po odstránení neistoty. Hlavným cieľom Pascala bolo poukázať na to, že kresťanské 

náboženstvo nie je protirozumové, zatiaľ čo Unamuna protirozumovosť viery neznepokojovala, 

naopak, zdôrazňoval ju ako jej prednosť. 145 

 

4.1.2. Søren Kierkegaard 

 

 Ďalšou významnou filozofickou osobnosťou, ktorá nášho autora ovplyvnila bol dánsky 

filozof Soren Kierkegaard. Unamuno bol zaujatý jeho osobnosťou a prístupom k prežívaniu 

života a viery, ako aj jeho originálnou filozofiou. Vo svojom prístupe k náboženstvu sa 

Kierkegaard ohradzoval proti plytkému dobovému prežívaniu náboženstva a kritizoval prístup 

cirkevných autorít k viere, známou je jeho kritika biskupa Mynstera a teológa Martensena.  

Kierkegaardovo dielo bolo počas 19. storočia mimo jeho rodné Dánsko málo známe a na 

popularite získalo až na konci storočia v súvislosti so zmenou filozofického smerovania. 

Unamuno začal dielo tohto filozofa čítať pravdepodobne niekoľko rokov po duchovnej kríze 

na počiatku 20. storočia v origináli, kvôli čomu sa naučil dánsky. Spoznal ho cez Ibsenovho 

kritika Brandesa, ktorý bol jedným z prvých Kierkegaardových životopiscov.146 

V eseji  Desahogo lírico (Lyrická nenútenosť) poukazuje na svoju snahu čítať Kierkegaarda 

ešte predtým, ako sa stane modernou záležitosťou.147 Rovnako ako v prípade Pascala Unamuna 

zaujímal Kierkegaarda ako človeka, ktorého duša je zmietaná tragickým zápasom; vnímal ho 

ako brata, ako spriaznenú dušu, s ktorou viedol prostredníctvom čítania a reflexie nad jeho 

dielami dialóg. Napriek tejto fascinácii a istým podobnostiam medzi oboma autormi 

nachádzame aj nemálo odlišností, hlavne v chápaní viery a Boha. 

 

 Kierkegaardovou centrálnou témou bola existencia človeka a viera. Pre zdôrazňovanie 

potreby osobného prežívania bol považovaný za predchodcu existencializmu 20. storočia. Na 

základe reflexie svojej doby dospel k názoru, že ľudia nežijú autenticky, ale namiesto toho sa 

uchyľujú nepravým formám existencie, ako napríklad k malomeštiackemu konzervatívnemu 

životu (v ktorom sa človek zaoberá predovšetkým istotou zaistenia na úkor svojho talentu 

a možností), prispôsobeniu sa davu (človek kopíruje konanie iných a tak sa zbavuje 

zodpovednosti) alebo k romantickej rozorvanosti (na ktorej Kierkegaard síce oceňoval jej 

                                                 
145 Villar Ezcurra, A. „Citovaný článok“, s. 93-94 
146 Unamuno, M. de. Ibsen y Kierkegaard. In Ensayos, Zväzok II, s. 415-421  
147Unamuno,M. de.  Desahogo lírico,. In Ensayos, Zväzok II s. 593 
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orientáciu na vnútro človeka, ale kritizoval jej opovrhovanie realitou a zároveň neschopnosť 

vytrhnúť sa z nej, čo v konečno dôsledku predstavovalo únik).148 

 Výrazne kritizoval aj špekulatívnu filozofiu nadväzujúcu na Hegla, ktorého výsledkom 

je zbavenie človeka jeho osobnosti a oddelenie existencie od myslenia, ktoré sa v samotnom 

bytí nijak neprejavuje. Oproti tomu požadoval subjektívneho mysliteľa149, ktorý nezabúda, že 

je človekom a filozofuje tak zo svojho vnútra, na základe vzťahu ku svojej existencii (cit 44). 

Subjektívne myslenie sa charakterizuje dvojitým pohybom nekonečnosti (vzťahuje sa 

k možnosti, k ideálu) a konečnosti (navracia sa do skutočnosti) zároveň. Subjektívny mysliteľ je 

hnaný vpred starosťou o to, aby sa stál sám sebou, aby existoval autenticky. Ak porovnáme 

Kierkegaardovu koncepciu subjektívneho mysliteľa a Unamunovho človeka z mäsa a kostí, 

uvedomíme si, že sú si dosť podobné: obaja kladú dôraz na spätosť konkrétneho človeka a jeho 

života s filozofovaním a odmietajú abstrakciu. Je možné, že táto Kierkagaardova koncepcia 

mala vplyv na rozvoj Unamunovho človeka z mäsa a kostí. Kierkegaardova kritika Hegla 

smerovala aj na jeho vnímanie Boha, ktorý sa stal len ideou a človek ho tak môže len skúmať, 

nie prijímať a vytvárať si s Ním vzťah. Podobne, aj keď nie úplne rovnako na to nahliada 

Unamuno: Boh nie je ideou, ale živou osobou, nevyhnutnosťou, ku ktorej sa vzťahujeme. 

 

 Kierkegaard sa snažil ľudí podnietiť k autentickej existencii a požadoval, aby každý 

človek prevzal zodpovednosť za svoje bytie sám sebou, ktoré sa uskutočňuje na základe voľby: 

človek si volí sám seba a to, čím alebo kým sa stane.  

 Existencia je syntézou, ktorá spočíva v harmonizácii protichodných konceptov človeka 

ako tela a duše, nutnosti a možnosti, dočasnosti a večnosti. Napätie medzi týmito protikladnými 

konceptami činí našu existenciu paradoxnou. Zjednotenie protikladov sa odohráva cez voľbu, 

ktorú jednotlivec činí: človek je so svojou voľbou večne spätý, utvára ho. Neautentická 

existencia vyvoláva v človeku úzkosť, ktorá pramení z nášho vnútra, zo samotnej existencie, 

a zúfalstvo, ktoré je podľa Kierkegaarda zúfalstvom človeka samého nad sebou. Tak zúfalstvo 

ako aj úzkosť je podľa Kirkegaarda potrebné prekonať voľbou k autentickej existencii. To 

odlišuje Kierkegaardovu úzkosť od Unamunovej úzkosti (congoja), ktorá nemá byť prekonaná. 

 

 Kierkegaard rozlišuje tri štádiá existencie: estetickú, etickú a náboženskú, pričom 

prechod do každej je výsledkom voľby človeka a vykonania skoku. Estetické štádium je 

založené na užívaní si života a odsúvaní myšlienky na smrť, ktorá je vnímaná ako niečo, čo má 

                                                 
148 Thurner, R; Rod, W a Schmidinger, K.. Filosofie 19. a 20. století. III, s.31-43 
149 Tamtiež, s. 44-48 
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potenciál pôsobiť na život a pretvárať ho tým, že myšlienka na ňu určuje hodnotu času a vecí 

v živote, vďaka nej si človek môže uvedomiť svoju existenciu a môže toto štádium prekonať. 

Estetická forma života vedie k zúfalstvu a ťažkomyseľnosti. U Unamuna je smrti prisudzovaný 

oveľa väčší význam, keďže vďaka nej si uvedomujeme našu konečnosť a prebúdza našu túžbu 

po nesmrteľnosti. 

 Na prekonanie tohto štádia je potrebný skok, teda rozhodnutie, v ktorom si človek na 

základe prežívania ľútosti zvolí medzi dobrom a zlom a vytvorí tak svoje ja, čím sa dostane do 

etického štádia. V ňom nastáva súlad medzi životom vo svete a vnútornou slobodou človeka. 

Pre uskutočnenie voľby v etickom štádiu zdôrazňuje Kierkegaard potrebu samoty, no nie 

jednostrannej pustovníckej alebo mystickej uzavretosti ale samoty, v ktorej si človek zachováva 

vzťah ku svetu a chápe situáciu, v ktorej si má zvoliť, ako výzvu. Unamuno taktiež zdôrazňuje 

potrebu samoty, ale v inom zmysle a to pre pochopenie bolesti iných a nájdenie Boha.150 

 

 Najvyššia forma existencie, náboženská, spočíva v existencii pred Bohom. Tá je tiež 

spojená s voľbou: cez ňu sa človek k Bohu približuje alebo vzďaľuje. Vzťah s Bohom si vytvára 

jednotlivec, nie spoločnosť a každý na ňom musí pracovať individuálne. U Unamuna je vzťah 

medzi Bohom a človekom výsledkom nielen individuálnej, ale každému človeku vlastnej, teda 

spoločnej potreby Boha ako garanta nesmrteľnosti a zaoberá sa tak otázkou potreby existencie 

Boha. Unamuno poukazoval na potrebu snahy priblížiť sa k božskej dokonalosti prenikaním do 

iných a stávaním sa nimi, čo je zas úplný opak Kierkegaardovho výsostne individuálneho 

prežívania viery. 

 U Kierkegaarda existencia Boha nepredstavuje otázku, je faktom a taktiež sa nezaoberá 

otázkou nesmrteľnosti, ktorá je pre neho taktiež istá; dôležité je pre neho žiť a konať tak, aby 

sme si nesmrteľnosť zaslúžili. Pochybnosť prekonáva absolútnou dôverou, cez ktorú dosahuje 

vieru.151 Rovnako ani nesmrteľnosť nepredstavuje otázku, je faktom, u Unamuna na rozdiel od 

Kierkegaarda existencia ako celok, teda aj nesmrteľnosť priamo závisí od Boha a jedná sa 

o existenciu s Bohom, prípadne v Bohu.152 Kierkegaardov Boh existuje mimo človeka 

a Unamunov Boh, po Pascalovom vzore, existuje v srdci človeka.153 

 

 

                                                 
150 Unamuno, M. de. Soledad In Ensayo, Zväzok I, s. 692-93 
151 Farre, L Unamuno, William James y Kierkegaard. s. 82 
152 Lago Bornstein, Juan Carlos.  „Unamuno y Kierkegaard : dos espíritus hermanos.“ Anales del seminario de 

metafísica, 1986,  No. 21, s. 59-71. s. 62-63 
153 Pasel, O.„Observations on Unamuno and Kierkegaard.“ Hispania, 1955, Vol. 38, No. 4, s. 443-450, s. 443 



Lívia Kotuľáková, Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna 

54 

 

 Prechod do náboženskej existencie spočíva v uvedomení si viny vo forme hriechu, jeho 

oľutovaní a následnom skoku do viery, do absurdna založenom na nádeji. Merítkom viery je 

nádej a dôvera v Boha. V spise Bázeň a chvenie uvádza príklad Abraháma, ktorý trval na 

paradoxe viery, hoci Bohom požadovaná obeta Izáka sa prieči etickým normám. Práve 

Abrahámova viera a rezignácia z nej vyplývajúca ho učinila rytierom viery. Unamunova viera 

je odlišná: je poňatá ontologicky a gnozeologicky a vytvára Boha ako svoj objekt; neistota ako 

prvok viery však môže byť ovplyvnená Kierkegaardom.154 V istom zmysle je tiež možné 

nazerať na Unamunovho dona Quijota ako na rytiera viery. 

 Kierkegaard kritizoval neautentické prežívanie kresťanstva; luteranizmus so svojím 

poukazovaním na spasenie vierou viedol k poklesu ľudskej snahy o spásu; oproti tomu 

požadoval ozajstné prežívanie viery a nasledovanie Krista založené na utrpení. Tento 

Kierkegaardov postoj bol ovplyvnený jeho príklonom k pietizmu. Poukazuje na potrebu 

každého človeka prežiť vo svojom vlastnom živote tragédiu a utrpenie Krista; historické 

zjavenie Krista nám podľa neho Krista priblížiť nedokáže.155 Oproti tomu Unamuno potreboval 

historické zjavenie Krista ako základ pre svoju vieru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Lago Bornstein, J.C. „Citovaný článok“, s 67 
155 Fasel O. „Citovaný článok“, s. 443 
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5. Náboženské myslenie v poézii Miguela de Unamuna 

 

 Ako sme mohli vidieť v predchádzajúcich kapitolách, téma náboženstva zaujíma 

v Unamunovom živote aj v jeho diele dôležité miesto a jedná sa o jednu z jeho hlavných tém. 

V básňach sa dôležitosť tejto témy kombinuje s autorovým vnímaním  poézie ako takej: poézia 

bola Unamunovým obľúbeným prostriedkom na vyjadrenie jeho tak náboženských ako 

aj filozofických koncepcií. Osobne si myslím, že mnohé Unamunove náboženské názory 

a postoje sú v poézii vyjadrené oveľa zrozumiteľnejšie a jasnejšie ako v jeho kratších esejach 

a rozsiahlejších dielach ako Sentimiento trágico a Agonía del Cristianismo. V prozaickom texte 

sa autor zvykne v istom zmysle strácať sa v samotnom vyjadrení; málokedy rozvíja myšlienku 

lineárne, má tendenciu odbočovať a odkazovať na iné diela a spisovateľov, v čom sa môže aj 

čitateľ so znalosťou filozofie a teológie ľahko stratiť (priam žiarivým príkladom tohto prístupu 

je Sentimiento trágico). V poézii, sa vyjadruje, naopak, plynulejšie a otvorenejšie, jeho štýl je 

pomerne jednoduchý a výraznejší problém môžu predstavovať archaickejší slovník (v prípade 

náboženskej tematiky miestami používa menej známe biblické symboly, čo môže porozumenie 

mierne sťažovať, ako napríklad v diele Cristo de Velázquez) prípadne rozsiahle jednostrofové 

básne, ktoré vyvolávajú dojem jednoliatosti a stiesnenosti textu (takéto básne nachádzame 

napríklad v zbierke Poesías). 

 

 Je dôležité uvedomiť si, čo termín poézia pre samotného autora znamenal. Poetický 

spôsob vyjadrovania, ktorý je tradične vnímaný ako reflexia vnútorného prežívania autora 

a popis jeho najintímnejších pocitov bol Unamunom preferovaný a poézia pre neho 

predstavovala najvyššiu a najčistejšiu formu vyjadrenia sa vôbec. V rámci svojho diela ju 

uprednostňoval a poukazoval na ňu ako na jemu najbližší spôsob vyjadrenia svojich myšlienok 

a pocitov. Tento prístup vyplýva z osobného cítenia  a prežívania, ktoré bolo základným 

stavebným kameňom jeho diela. V svojich esejach a v Sentimiento trágico opakovane 

prirovnával svoje myšlienky a filozofické názory k poézii. V predchádzajúcej kapitole bola 

opísaná Unamunova požiadavka prvku osobného precítenia vo filozofii; filozof by mal byť nie 

len filozofom, ale v prvom rade preciťujúcim/vnútorne prežívajúcim človekom. Vnútorné 

precítenie bol tým, čo spájalo filozofiu s poéziou, ktoré označoval ako rodné sestry, dvojčatá 

(hermanas gemelas). Vo veci osobného precítenia bola však poézia filozofii nadradená: básnika 

vníma ako proroka a výnimočné stvorenie, ktoré nám ponúka zosobnený svet, čo je danosť, 

ktorá často chýba filozofom; je schopný vyjadriť duchovné prežitky, ktoré vedú k odhaleniu 
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pravej substancie vecí.156 Lyrický básnik je čistým stvorením, ktoré neukrýva žiadne tajomstvá 

a všetko poznanie vyspieva do sveta.157  

 To vysvetľuje dôležitosť Unamunovej poézie v rámci jeho diela. Samotný autor si svoje 

básne cenil viac ako svoje iné diela, no paradoxne si jeho básnické dielo nezískalo pozornosť 

čitateľov v takej miere, ako by si to autor samotný pravdepodobne prial a do povedomia sa 

zapísal hlavne svojím románovým a esejistickým dielom. Svoje vnímanie poézie Unamuno 

popisuje v úvodných šiestich básňach svojej prvej zbierky Poesías (Básne). Svoje básne vníma 

ako svoje deti, plody svojej duše odhaľujúce jeho cítenie, ktoré posiela do sveta, aby žili ďalej 

v mysliach čitateľov.158 Básne sa stanú sa vlastníctvom čitateľov, ktorí v nich nájdu echo 

vlastnej duše a uvidia možno viac ako autor samotný, ktorý prijíma možnosť, že postupom času 

sa mu jeho básne možno odcudzia.159 

 

 Hodnota Unamunovej poézie nespočíva v jej metrickej správnosti a ľubozvučnosti, ale 

v jej obsahovej hĺbke. Myšlienkový obsah básne je u Unamuna nadradený formálnej úprave160; 

práve týmto prístupom sa Unamuno odlišoval od vo svojej dobe populárnej modernistickej 

poézie. Unamuno modernistickú poéziu kritizoval, nevidel v nej hodnotu; považoval ju za 

ópium, ktoré utišuje nepokoj v ľudskej duši. Priečil sa mu aj spôsob, akým sa modernistickí 

básnici verejne prezentovali, literárne bohémstvo považoval za prázdnu pózu: básnik mal podľa 

neho „mať krátke vlasy a dlhú dušu“.161 V básni Credo poético162 (Poetické Krédo) identifikuje 

myslenie s pocitmi a odmieta modernistickú hudobnosť veršov a básnika stavia do pozície 

sochára, ktorého úlohou je vystihnutie nahej idei, nie do úlohy krajčíra, ktorý myšlienku obalí 

do krásnych šiat (alebo v prípade modernistického básnika, do krásnych slov). 

 

 Je to práve konceptuálna hĺbka, čo miestami sťažuje čítanie a pochopenie Unamunovej 

poézie, ktorú je možné prirovnať ku Quevedovmu konceptualizmu.163 Uprednostňovanie 

obsahovej stránky pred formálnou viedlo k prozaickejšiemu charakteru poézie, čo však 

neznamená, že by autor nebol schopný nakladať s básnickým metrom – jeho sonety v Poesías 

aj v Rosario de sonetos líricos (Ruženec lyrických sonetov) sú metricky správne a zároveň si 

                                                 
156 Unamuno, M. de. Plenitud de plenitudes, In Ensayos, Zväzok I, s. 578 
157 Unamuno, M de. Soledad, In Ensayos, Zväzok I , s. 696 
158 Báseň Id con dios zo zbierky Poesías in  Poesía completa, s.51-52 
159 Báseň Cuando yo sea viejo zo zbierky Poesías, in Poesía completa, s.55-57 
160 Unamuno, M. de. Verdad y vida, In Ensayos, Zväzok II s. 378 
161 Unamuno, M. de. El escritor y el hombre, In Ensayos, Zväzok II s. 597 
162 Unamuno, M de. Poesía completa. s 53. Na potrebu hlbokej poézie poukazuje aj v básni Denso denso. 
163 Podobnosť medzi Quevedom a Unamunom je konkrétnejšie popísaná v prológu Any Suárez Miramón. 

Unamuno, M de.Poesía completa. Madrid: Alianza Editorial, 1987 
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zachovávajú svoju myšlienkovú hĺbku. Naopak voľný verš poskytoval Unamunovi väčšiu 

slobodu: svoje myšlienky a pocity v nich mohol vyjadriť tak, ako mu vyvierali zo srdca. 

 

 V tejto kapitole sa zameriam na popis Unamunovho náboženského myslenia v jeho 

poézii. Jeho básnické dielo bolo pomerne rozsiahle; pozostáva z ôsmych zbierok, osobného 

spevníka (Cancionero), a z básní, ktoré neboli zaradené do žiadnej zbierky. Vzhľadom na 

požadovaný rozsah práce som sa rozhodla upriamiť pozornosť na prvé dve básnické zbierky 

Poesías (Poézie, 1907), Rosario de sonetos líricos (Ruženec lyrických sonetov, 1911) a na 

rozsiahlu básnickú skladbu Cristo de Velázquez (Velázquezov Kristus, 1920). Tieto zbierky, 

spadajúce do prvej etapy Unamunovho básnického diela164, považujem za dôležité, pretože 

v nich obsiahnuté básne odrážajú nábožensko-filozofické názory, ktoré autor paralelne rozvíjal 

v svojom prozaickom diele. Tieto dve zbierky sú si tematicky veľmi podobné, no zároveň sa 

líšia: podľa P. Ayusa165 každá z nich predstavuje jeden „model“ Unamunovej básnickej tvorby: 

Poesías je príkladom antologického modelu, ktorý pozostáva z vybraných básní písaných počas 

dlhšieho časového intervalu a Rosario je príkladom denníkového modelu ktorý zahŕňa všetky 

básne napísané počas istého časového intervalu; tieto sú zoradené chronologicky. Tieto dva 

modely sa odlišujú aj formou; prvý – antologický model sa vyznačuje rozsiahlejšími 

kompozíciami písanými, ktoré nemajú konkrétnu metrickú formu a básne denníkového typu 

bývajú kratšie a jedná sa v prevažnej časti o sonety. Bolo by možné povedať, že Rosario istým 

spôsob na Poesías nadväzuje a je jeho „pokračovaním“: poslednou časťou Poesías sú sonety166, 

ktoré sú – ako to vyplýva z názvu diela samotného – jedinou metrickou formou použitou 

v Rosario. Je známe, že Unamunosa po vydaní Poesías začal viac venovať písaniu sonetov 

a dôvodom nebola pravdepodobne jeho snaha etablovať sa ako „ozajstný básnik“ ale naopak, 

jeho vlastný záujem o túto metrickú formu. 

 

 

 

                                                 
164 Ana Suárez Miramón rozdeľuje Unamunovu básnickú tvorbu do dvoch etáp: prvá spadá do rozmedzia rokov 

1907 až 1913 a druhá do rokov 1923-36. Do prvej etapy zaraďuje okrem Poesías (1907) a Rosario de sonetos 

liricos (1911) aj diela Cristo de Velázquez (1920, ale komponované pravdepodobne od roku 1913), Andanzas y 

visiones españolas (vydané 1922, napísané 1908-13) a Rimas de dentro (vydané 1923, napísané 1908-10). 

Unamuno, M. de Poesías completas, s. 15 
165 AYUSO, P. „La poesía de Miguel de Unamuno. Nombrar es la entraña de existir“ In Unamuno Eterno, s. 

207-255 
166 V skutočnosti sa jedná o predposlednú časť, čo sa radenia básní v zbierke týka, no sú poslednou Unamunovou 

vlastnou časťou. Poslednou časťou v pravom slova zmysle sú preklady básní od Carducciho, Leopardiho, 

Maragalla a Coleridgea. 
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5.1. Poňatie náboženstva v Poesías 

 

 Dôležitosť a výsadné miesto poézie v Unamunovej tvorbe je, ako bolo detailnejšie 

popísané vyššie, nespochybniteľné. Napriek tomu je však produkcia poézie pomerne neskorá; 

básnický debut Poesías vychádza v roku 1907, v štyridsiatom treťom roku autorovho života. 

Španielsku poéziu, začal čítať bezpochyby už v období dospievania a je možné, že v danom 

období skúšal príležitostne skladať aj vlastné básne a v prvom období svojej tvorby, ktoré končí 

rokom 1897 publikoval isté skladby – väčšinou dotýkajúce sa témy Španielska – aj v tlači. 

Zintenzívnenie tvorby však nastáva až po prekonaní duchovnej krízy na prelome storočí; 

prežívanie náboženstva je osobné a oproti predchádzajúcemu obdobiu stále viac prevažujúci 

subjektívny prvok začal premietať do poézie, ktorá mu bola stále bližšia.  

 Zbierky Poesías a Rosario sa síce štylisticky líšia, no tematicky sú si podobné: v oboch 

(ako aj v ostatných Unamunových zbierkach) hrá dôležitú úlohu prírodná a krajinná symbolika 

a obsahovo je centrálnou témou oboch diel náboženstvo a s ním spojené koncepty túžby po 

pretrvaní, nevyhnutnosti smrti, Boha ako garanta nesmrteľnosti, úzkosti, samoty, 

nezmieriteľnosti túžby po pretrvaní a rozumu a podobne. 

 V mojej práci sa nebudem snažiť o rozbor všetkých básní z daných zbierok; vyberiem 

len niekoľko najreprezentatívnejších a najzaujímavejších, ktoré sa venujú náboženským 

konceptom. 

 

 Dielo Poesías je pomerne rozsiahle a zahŕňa Unamunovu „rannú“ básnickú tvorbu, 

ktorá začala v období prekonania krízy (niektoré básne pochádzajú z obdobia 

predchádzajúceho kríze, prípadne sú udalosťami z obdobia pred krízou inšpirované) až do roku 

1906; nie všetky básne však obsahujú časový údaj, kedy boli vytvorené. Zbierka samotná 

pozostáva zo šestnástich častí, ktoré obsahujú variabilný počet básní.  

 Prvá časť, Introducción (Úvod), vyjadruje Unamunov postoj k poézii a jeho vnímanie 

účelu vlastného poetického diela a niektoré v nej obsiahnuté básne som uviedla na 

predchádzajúcich stránkach. 

 Náboženská tematika sa vyskytuje takmer v každej básni z tejto zbierky a je 

takpovediac motívom, ktorý vytvára súdržnosť zbierky ako celku. Najdetailnejšie je 

pojednávaná v častiach Cantos (Spevy), Salmos (Žalmy), Meditaciones (Meditácie), a Sonetos 

(Sonety). 

Veľmi zaujímavo je spracovaný náboženský prvok aj v častiach Castilla, Cataluña a Vizcaya 

(Kastília, Katalánsko a Baskicko), v ktorých sa spája popis krajiny, prípadne konkrétneho 
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miesta spája s autorovým vnútorným prežívaním náboženstva a krajina, prípadne miesto sa tak 

stávajú metaforou odrážajúcou náboženskú tematiku. 

 

5.1.1. Krajina ako metafora náboženského cítenia: cykly Castilla, Cataluña 

a Vizcaya 

 

 V Unamunovej poézii má krajina a jej popis veľký význam a hlbokú symboliku. Časti 

Castilla, Cataluña a Vizcaya obsiahnuté v Poéziách nie sú výnimkou a v nich popísaná krajina 

jednotlivých regiónov slúži ako odraz vnútorného prežívania náboženského pocitu.  Aj keď 

symbolika krajiny je samostatnou kapitolou v autorovom zmýšľaní a jej hlbšia analýza nie je 

predmetom mojej práce, považujem za dôležité zmieniť aspoň niektoré básne z týchto cyklov. 

 Kastília a jej suchá krajina symbolizuje v Unamunovom diele Španielsko a je priamym 

odrazom špecifickej španielske duše a španielskeho prežívania náboženstva, živej ľudovej 

viery (fe del pueblo). V tejto časti, konkrétne v meste Salamanca, prežil autor väčšinu svojho 

života, stala sa jeho domovom a práve tam prežíval svoju duchovnú úzkosť a vlastnú agóniu. 

Baskicko a konkrétne autorovo rodné Bilbao sú taktiež veľmi dôležité, spájajú sa s detstvom 

a čistou detskou vierou bez pochybností (fe de la infancia), ktorú autor definitívne stratil 

a o ktorej sa vo svojich dielach často zmieňoval. Zelené hornaté Baskicko je protikladom 

vyprahnutej Kastílie. Katalánsko, ktoré malo vždy špecifické postavenie, bolo Unamunom vždy 

obdivované. 

 

 Je zaujímavé, že každá z častí obsahuje báseň o miestnej katedrále, pričom v každej 

z nich sa odráža náboženská tematika iným spôsobom. Všetky boli navyše napísané v roku 

1906. Báseň En la Catedral Vieja de Salamanca (V starej salamanskej katedrále)167 je hlavnou 

témou rozkol medzi inštitucionálnou formou náboženstva a medzi ľudovou vierou: katedrála, 

ktorá v minulosti plnila svoj účel a viera v nej praktikovaná bola jedným z konštitutívnych 

prvkov národného vedomia dnes zíva prázdnotou dôsledkom zdogmatizovania viery; viera sa 

presunula von, na ulicu, kde je autenticky prežívaná ľuďmi: 

 

El silencio te rompe de la calle 

 viva algazara y resonar de turbas, 

 es el salmo del pueblo 

que se alza libre 

Tvoje ticho prehluší z ulice 

živý jasot a ruch zástupu 

a žalm ľudu 

ktorý sa voľne zdvíha 

                                                 
167 Unamuno, M de. Poesía completa, s. 74-76 
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Libre de la capucha berroqueña  

con que fe berroqueña lo embozara,  

libre de la liturgia,  

libre del dogma.  

 

¡ Oh mortaja de piedra, ya ni huesos 

 quedan del muerto que guardabas, 

 polvo por el soplo barrido 

 del Santo Espíritu! 

 

Oslobodený od žulového krytu 

ktorý zakrýva žulovú vieru 

oslobodený od liturgie 

oslobodený od dogmy 

 

Oh, pohrebný rubáš z kameňa, už ani kosti  

neostali z mŕtveho, ktorého si strážila 

 prach odmetený preč  

 dychom Ducha svätého! 

  

 

V posledných dvoch strofách je vyjadrná nádej, že jedného dňa sa od dogiem očistená viera 

možno navráti do katedrály. 

 

Oproti tomu sa La Catedral de Barcelona168 (Barcelonská katedrála) nesie v odlišnom tóne: 

lyrickým subjektom je v tejto básni samotná katedrála, ktorá do svojho vnútra volá ľudí 

prežívajúcich  bolesť; individuálna bolesť sa v tieni katedrály spojí v spoločnú bolesť, keďže 

podľa Unamuna je práve bolesť tým, čo ľudí spája.  Katedrála v tomto prípade nie je iba 

prázdnym stánkom, ale je „stánkom neba na Zemi“ pričom nebo je popísané ako univerzálna 

vlasť ľudí: 

 

Venid a mi, que todos en mi caben, 

 entre mis brazos todos sois hermanos,  

tienda del cielo soy acá en la tierra, del cielo, 

 patria universal del hombre. 

Príďte do mňa, ktorí sa do mňa vojdete 

 do môjho náručia, všetci ste bratia  

 som stánkom neba, tu na zemi, neba,  

univerzálnej vlasti ľudí 

 

 

 

Posledná z básní venovaných chrámu, En Basílica del Señor Santiago en Bilbao169 (V Bazilike 

sv. Jakuba v Bilbau) spája vlastné, individuálne autorovo agonické prežívanie náboženstva 

a jeho spomienky na detstvo, kedy sa mu práve v danej  bazilike dostalo náboženského 

vzdelania a kde po prvý krát pocítil túžbu po Bohu s turbulentnými historickými udalosťami, 

                                                 
168 Tamtiež, s. 83-85 
169 Tamtiež, s. 91-94 
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ktoré Bilbao zasiahli (roľnícke povstania, boje počas karlistickej vojny alebo počas druhej 

občianskej vojny, ktorú si zažil aj Unamuno samotný ako dieťa). História Bilbaa sa premietla 

do Unamunovho srdca a prežíva v ňom rovnako, ako jeho vlastný pocit úzkosti vyvolaný 

neistotou božej existencie a nepotvrdenou túžbou po pretrvaní. 

Tak, ako sa do baziliky so svojimi trápeniami chodili po stáročia zverovať obyvatelia Bilbaa, 

tak isto do nej vstupuje aj Unamuno a prosí o utíšenie svojej úzkosti, aby mohol trpieť naďalej: 

 

Y hoy al entrar en ti siento en mi pecho  

luchas de bandos y civiles guerras, 

 y con rabia de hermanos se desgarran 

 en mí mis impetus.  

 

Y la congoja el corazón me oprime 

 al ver cómo al bajel de mi tesoro 

 lo envuelve la galerna mientras cruza  

 de Dios el piélago 

A dnes keď do teba vstupujem ťa cítim v mojej 

hrudi  

boje politických skupín a civilných vojen  

a s hnevom mojich bratov sa drásajú  

 vo mne moje emócie/ 

 

A úzkosť mi utláča srdce  

 keď vidím ko búrkové vetry bičujú loď môjho 

dedičstva keď prechádza ďalekými moriami Boha 

 

 

Táto časť obsahuje ešte dve zaujímavé básne s náboženskou tematikou. Prvá z nich, báseň 

Hermosura170  (Krása) spája náboženské precítenie s dojmom z krajiny. Jedná sa o pohľad na 

mesto, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o Salamancu, ktoré je vertikálne rozdelené na 

štyri pásma: rieku, alej stromov, mestské veže a nebo. 

Hlavným motívom básne je nehybnosť tejto krásnej scenérie, ktorá práve svojou nehybnosťou 

evokuje večnosť; statický obraz krásy je synonymom večnosti a pozastavenia plynutia času, 

ktorý sa odráža v jednotlivých prvkoch krajiny (rieke, zeleni, vežiach a nebi). Večnosť je krása, 

je to odpočinok v lone Boha a odstránenie pálčivej neistoty a autor tento pocit nachádza práve 

v pohľade na scenériu mesta: 

 

El reposo reposa en la hermosura 

Del corazón de Dios que así nos abro 

Tesoros de su gloria. 

Nada deseo, 

Mi voluntad descansa, 

Mi voluntad reclina 

Odpočinok spočíva v kráse  

zo srdca, ktoré nám Boh takto otvoril  poklady 

jeho slávy  

po ničom netúžim 

 moja vôľa odpočíva   

moja vôľa sa opiera  

                                                 
170 Tamtiež, s. 76-78 
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De Dios en el regazo de su cabeza 

Y duerme y sueña... 

Sueña en descanso 

Toda aquesta visión de alta hermosura. 

¡Hermosura! ¡Hermosura! 

 o Boha v záhybe jeho hlavy  

a spí a sníva.. 

 sníva v odpočinku 

 Celá táto vízia vysokej krásy  

 Krása! Krása 

 

Je to však prechodný prežitok, napokon prichádza noc a zahalenie scenérie tmou znamená 

navrát úzkosti. Pocit spojenia s božským mizne a autor sa opäť stáva človekom a adresuje Bohu 

otázku, či toľká krása dokáže premôcť smrť. V tejto básni sa prejavuje Unamunova 

kontemplatívna stránka. 

 

Posledná báseň z cyklu Castilla, Cristo de Cabrera171 (Kristus z Cabrery), je popisom 

pútnického miesta v lone kastílskej prírody. Tento Kristus je označený ako roľnícky Kristus, 

ku ktorému sa utieka vidiecke obyvateľstvo so svojím trápením. Podľa legendy bol objavený 

pastierom v jaskyni a nepodarilo sa ho preniesť do mesta, voz sa zastavil na jednom miete 

a odmietal sa pohnúť, čo si vidiečania vysvetlili ako znamenie, že na danom mieste majú 

postaviť svätostánok a platiku Krista v ňom umiestniť. Veľmi zaujímavým je Unamunovo 

kresťanské poňatie prírody: 

 

  Del sosegado valle           

 el espíritu suave 

 cual celestial rocío en el santuario  

 cuaja invisible;          

  es el alma del campo         

  que a su vez culto rinde  

 del Hombre al Hijo,       

 diciendo a su manera       

 con misterioso rito 

 que es cristiana también Naturaleza. 

Z pokojného údolia  

jemný duch  

ako nebeská rosa vo svätyni  

sa neviditeľne zráža; 

je to duša vidieku 

ktorá si zároveň podmaňuje kult  

od Človeka k Synovi  

hovoriac svojím spôsobom 

záhadným obradom 

že kresťanskou je aj Príroda 

 

 

Za  zmienku stojí aj báseň Las magnolias de la Plaza Nueva de Bilbao172 (Magnólie na Novom 

Námestí v Bilbau) z cyklu Baskicko. Táto báseň vyjadruje rozpor medzi rozumom a citom. 

                                                 
171 Tamtiež, s. 78-82 
172 Tamtiež, s. 94-96 
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Unamuno spomína, ako pri prechádzkach po námestí v mladosti premýšľal a diskutoval 

o metafyzike a zmysle vecí. Zamračené nebo a mrholenie (simiri, orvallo) symbolizujú efekt, 

ktorý vyvolalo racionálne myslenie v Unamunovej duši vo veciach viery a naopak, kvitnúce 

magnólie so svojou jemnou vôňou naopak prebúdzajú nádej  v podobe mystického sna: 

 

Así bajo el tedioso sirimiri  

que hizo en mi alma caer la parda Lógica 

florecieron magnolias que soñaban 

            la patria mística.         

 

 

Y me dieron perfumes de la selva 

nunca hollada, y los pájaros celestes 

bajaron a cantarme en su verdura 

            de amores trémulos 

Tak pod hnusným mrholením 

ktoré spôsobilo, že moja duša padla do temnej 

Logiky/ 

kvitli mgnólie ktoré snívali 

o mystickej vlasti 

 

A dali mi vône 

 nikdy nepošliapaného lesa a nebeské vtáky 

zostúpili a spievali mi v ich zeleni o chvejúcich sa 

láskach 

 

 

 

5.1.2. Cyklus Salmos 

 

Starozákonné žalmy boli jedným z Unamunových obľúbených poetických „diel“ a inšpirovali 

ho aj pri písaní žalmov v Básniach. Považoval ich za najhlbšiu a najosobnejšiu poéziu; spojenie 

sa ľudí za účelom spievania žalmov považoval za ozajstnú spoločnosť živých duší, kedy sa 

každý jednotlivec ponorí do seba  a hlas iných mu znie ako jeho vlastný.173 Žalmy považoval 

za spôsob spojenia človeka s blížnymi, čo bola jedna z požiadaviek uskutočnenia ozajstného 

náboženstva a spásy. Svoje vlastné žalmy vnímal ako výkriky svojho srdca, ktorými sa chcel 

dotknúť sŕdc blížnych. Boli spôsobom vyjadrenia jeho náboženstva, ktoré nevysvetľoval 

logicky, ale snažil sa ho prostredníctvom poézie vyspievať tak, ako ho cítil.174 

 

• Salmo I (Žalm I) 

Salmo I175 je najrozsiahlejšou básňou tejto časti a je ukážkou celkového vyjadrenia 

Unamunovho vnímania Boha a náboženstva; vyjadruje jeho najcharakteristickejšie koncepty 

                                                 
173 Unamuno, M. de, Soledad, In Ensayos, Zvätok I s. 696-697 
174 Unamuno, M. de, Mi religió In Ensayos, Zväzok II, s. 374 
175 Unamuno, M.de. Poesías completas, s. 108-112 
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ako potrebu ako túžbu po ňom a po nesmrteľnosti, ktorej je Boh garantom, vzájomné tvorenia 

človeka Bohom a Boha človekom. Domnievam sa, že konkrétne táto báseň dokáže aj človeku, 

ktorý vôbec nepozná Unamunove náboženské zmýšľanie, poskytnúť pomerne ucelený obraz o 

jeho vnímaní Boha. Báseň je pomerne dlhá, pozostáva zo 164 veršov vo voľnejšej forme bez 

oddelenia strof ako jeden súvislý text. 

Báseň je vyjadrením autorovej snahy dovolať sa vzdialeného, mlčiaceho, neaktívneho Boha  

ktorý necháva človeka v jeho trápení a existencii samého, no po ktorom človek hlboko túži a 

potrebuje mať istotu jeho existencie. Prvá časť básne, ktorá by sa dala vymedziť veršami 1 až 

35 je konštantným dotazovaním sa Boha na zmysel jeho a našej existencie a stvorenia ako 

takého: 

Señor, Señor, ¿por qué consientes que te nieguen 

ateos? 

 ¿Por qué, Señor, no te nos muestras sin velos, 

sin engaños?  

¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda, duda de 

muerte?  

¿Por qué te escondes?  

¿Por qué encendiste en nuestro pecho el ansia  

de conocerte, 

 el ansia de que existas,  

para velarte así a nuestras miradas?  

¿Dónde estás, mi Señor; acaso existes?  

¿Eres tú creación de mi congoja, o lo soy tuya? 

Pane, Pane, prečo povolíš aby ťa zapierali 

neveriaci? 

Prečo, Pane, sa nám neukážeš  bez závojov, bez 

klamstiev? 

 Prečo, Pane, nás nechávaš v pochybnosti  

pochybnosti smrti ? 

Prečo  sa skrývaš?  

Prečo si v našej hrudi uzavrel túžbu poznať ťa, 

Túžbu, aby si existoval 

Aby si sa takto zahalil naším pohľadom? 

Kde si, Pane môj, existuješ vôbec? 

Si ty výtvorom mojej úzkosti alebo som ja tvojou? 

 

V týchto veršoch jasne vidíme Unamunovu obsesiu témou nesmrteľnosti, ktorá je priamo 

spojená s existenciou Boha ako jej podmienkou. Zúfalstvo autora vyplývajúce z neistoty božej 

existencie graduje a vo verši 25 sa otvorene Boha pýta, prečo neexistuje (Señor, ¿por qué no 

existes?). V týchto veršoch sa odráža podstata Boha ako nedokázateľnej túžby človeka, ktorá 

nenachádza rozumové vysvetlenie; rozumovo je existenciu Boha ľahšie vyvrátiť ako dokázať.  

Boh mlčí a Unamuno stále požaduje znamenie, ktoré by mu dalo istotu o existencii Boha. 

Na rozdiel od neistoty a pochybnosti, ktoré sú pre Unamuna základom náboženského života sa 

v tejto básni Unamuno dožaduje úplného opaku a to jasnej odpovede, istoty božej existencie, 

ktorá by pochybnosť odstránila: 

 

 



Lívia Kotuľáková, Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna 

65 

 

¡Pero dinos que eres, 

sácanos de la duda 

que mata al alma!  

Ale povedz nám, že si  

vytiahni nás z pochybnosti 

 ktorá zabíja dušu! 

 

Bez istoty o božej existencii a tým pádom aj o pretrvaní po smrti sa život javí ako márnosť bez 

pevných základov; oproti Horatiovmu carpe diem a aurea mediocritas stavia realitu 

limitovanosť ľudského života v čase: tempus fugit a memento mori. (verše 43-53). 

 

V tomto úryvku nachádzame v niekoľkých veršoch zhmotnenú Unamunovu koncepciu ľudskej 

túžby po pretrvaní ako projekcie „ja“ do nekonečna, pričom Boh je jej garantom; zároveň je tu 

poukázané na vzájomné utváranie sa Boha a človeka prostredníctvom viery ako túžby po Bohu: 

 

¡Fantasma de mi pecho dolorido; 

proyección de mi espíritu al remoto 

más allá de las últimas estrellas; 

 mi yo infinito; 

sustanciación del eternal anhelo; 

sueño de la congoja; 

Padre, Hijo del alma; 

oh, Tú, a quien negamos afirmando 

y negando afirmamos, 

dinos si eres!  

Prelud mojej boľavej hrude  

projekcia môjho ducha do diaľky  

ďalej, ako sú posledné hviezdy 

moje  nekonečné ja ; 

zhmotnenie večnej túžby  

sen úzkosti;  

Otec, Syn duše,  

oh Ty, koho popierame potvrdzujúc  

a popierajúc potvrdzujeme  

povedz nám či si! 

  

Túžbu po potvrdení božej existencie ilustruje aj starozákonnými príkladmi zjavenia Boha na 

hore Sinaj a Jakubov boj s Bohom. Človek je z neúspešného hľadania Boha bez potvrdenia 

zmätený a jeho život sa stáva blúdením. Dostavuje sa pocit rezignácie: človek-autor sedí na 

prahu pred dverami, ktoré mu Boh neotvoril, neodhalil mu tajomstvo svojej existencie ani 

nesmrteľnosti. Človek je odkázaný na život v očakávaní, no bez odpovedí; a pravda sa ukáže 

po smrti; Boh však ostáva naďalej podmienkou a potrebou pre pretrvanie ľudského vedomia po 

smrti, jeho neexistencia znamená večnú smrť: 

 

Yo te llamé, grité, lloré afligido, 

te di mil voces; 

llamé y no abriste, 

 no abriste a mi agonía; 

Volal som ťa, kričal som, zarmútene som plakal 

dal som ti tisíc hlasov;  

volal som a neodpovedal si,  

neotvoril si mojej agónii  
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aquí, Señor, me quedo, 

sentado en el umbral como un mendigo 

que aguarda una limosna; 

aquí te aguardo. 

Tú me abrirás la puerta cuando muera, 

la puerta de la muerte, 

y entonces la verdad veré de lleno, 

sabré si Tú eres 

o dormiré en tu tumba.  

tu, Pane, zostávam 

posadený na prahu ako žobrák 

ktorý očakáva milodar 

 tu ťa čakám.  

Otvoríš mi dvere keď umriem,  

dvere smrti,  

a uvidím pravdu v plnosti,  

budem vedieť, či si  

alebo budem spať v hrobe 

 

V Salmo I sa odzrkadľuje aj prežitá duchovná kríza: Boh ako fantasma de mi pecho dolorido 

by sa dal interpretovať ako narážka na srdečnú neurózu, ktorá bola základom krízy a ktorá 

vyvolala v Unamunovi záujem o otázku nesmrteľnosti a náboženstva. Tento žalm by sa dal 

interpretovať aj v rámci prežitku krízy ako túžbu veriť. Verše ¡Dame, Señor, tu Espíritu divino,/ 

para que al fin te vea! (Daj mi Pane, tvojho božského ducha/ aby som ťa konečne uvidel) je na 

základe zohľadnenia prežitia krízy možné vyložiť ako túžbu po Duchu svätom ako forme božej 

milosti, ktorá umožní vytvorenie viery v Boha. 

Vzhľadom na komplexnosť konceptov a možnú interpretáciu básne v rámci prežitej krízy sa 

môžeme domnievať, že sa jedná o báseň, na ktorej začal Unamuno pracovať skôr; rok jej 

napísania nie je pri básni uvedený. 

 

• Salmo II176 

Hlavnou témou tohto žalmu je rozumová nezdôvodniteľnosť viery a existencie Boha. Zatiaľ čo 

predchádzajúci žalm vyjadruje snahu o odstránenie pochybnosti (duda) potvrdením božej 

existencie, v tomto žalme je pochybnosť naopak, chválená a opisovaná ako potrebná a 

nevyhnutná pre vieru:  

 

La vida es duda, 

y la fe sin la duda es sólo muerte. 

Y es la muerte el sustento de la vida, 

y de la fe la duda. 

Mientras viva, Señor, la duda dame, 

fe pura cuando muera; 

la vida dame en vida 

Život je pochybnosť  

a vierabez pochybnosti je len mŕtva.  

A smrť je obživou života  

a viery pochybnosť.  

Pokiaľ žijem, daj mi, Pane, pochybnosť, 

čistú vieru keď umriem,  

život mi daj v živote  

                                                 
176 Tamtiež, s. 112-114 
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y en la muerte, la muerte, 

dame, Señor, la muerte con la vida.  

a v smrti, smrť,  

daj mi, Pane, smrť so životom 

 

 

Pochybnosť je základom života a viery; viera je iracionálna a nie je možné ako jej základ 

položiť pochopenie alebo prijatie dogmatického konceptu. V tejto básni nachádzame Unaunovu 

narážku na vyžadovanie akceptácie dogmy zo strany predstaviteľov Cirkvi, ktorí podľa 

Unamuna zneužívajú svoje postavenie a nakazení pýchou sa nepovažujú za „nástroj“ Boha, ale 

za Boha samotného, a nimi šírené pravdy dogmatickej povahy sú ich vlastný produktom, nie 

božím slovom: “Dios te habla por mi boca”,/ dicen, impíos, y sienten en su pecho: /“¡por boca 

de Dios te hablo!” (Boh k tebe hovorí mojimi ústami, / hovoria, bezbožníci, a cítia v svojej 

hrudi: / ústami Boha k tebe hovorím!) V týchto veršoch môžeme vidieť narážku na dogmu o 

pápežskej neomylnosti a presadzovanie katolíckej varianty interpretácie ako jedinej ortodoxnej. 

 

Viera bez pochybnosti sa snaží o rozumové zdôvodnenie a premieňa tak Boha na ideu, proti 

čomu sa Unamuno vždy búril, keďže racionálna poňatie Boha zahrňujúce dôkaz o jeho 

existencii nemá pre vieru význam: 

 

Lejos de mí, Señor, el pensamiento 

de enterarte en la idea, 

la impiedad de querer con raciocinios 

demostrar tu existencia. 

Yo te siento, Señor, no te conozco, 

tu Espíritu me envuelve, 

si conozco contigo, 

si eres la luz de mi conocimiento 

¿cómo he de conocerte, Inconocible? 

La luz por la que vemos 

es invisible.  

Ďaleko odo mňa, Pane, myslenie 

 pochovávavjúce ťa v idei,  

bezbožnosť chcieť rozumom  

dokázať tvoju existenciu.  

Ja ťa cítim, Pane, nepoznám ťa, 

 tvoj Duch ma obklopuje,  

ak poznávam s tebou,  

si svetlom môjho poznania  

ako ťa mám poznať, Nepoznateľný?  

Svetlo, ktorým vidíme je neviditeľné. 

 

 

Viera sa zakladá nie na pochopení Boha – to nie je možné, keďže Boh je nepoznateľný – jediný 

možný spôsob priblíženia sa k Bohu je jeho precítenie, teda pascalovské poznanie srdca.  
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V predposlednom verši je vyjadrené ponímanie viery ako ekvivalentu dôvery; týmto sa zaoberá 

Unamuno v Sentimiento trágico ako aj v niektorých esejach (La fe); dôvera je formou živej 

viery (pistis) a je smerovaná na osobu, čo predpokladá zosobnenie Boha.  

 

 

• Salmo III (Žalm III)177 

Centrálnou témou tohto žalmu je vzťah medzi človekom a Bohom založený na humanizácii 

Boha v osobe Krista a na Kristovom utrpení a obeti ako nevyhnutnosti pre vzťah medzi Bohom 

a človekom.  Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch žalmov je tento rozdelený do pätnástich 

štvorveršových strof, ktoré obsahujú pravidelný rým. Konceptuálne sa však jedná o ťažšie 

pochopiteľnú báseň ako v predošlých dvoch prípadoch, autor sa tu uchyľuje k obraznejšiemu 

vyjadrovaniu. 

Utrpenie Boha a človeka je vzájomne prepojené: Boh ako tvorca všetkého prežíva zároveň 

utrpenie každej osoby. Na rozdiel od Salmo I Boh neostáva nezúčastnený a vzdialený, ale na 

základe svojej lásky k človeku sa mu snaží priblížiť; rovnako ako bola v Salmo I vyjadrená 

potreba Boha pre človeka v tomto žalme je vyjadrená potreba človeka pre Boha. Boh sa snaží 

oslobodiť z večnosti tým, že zostúpi k svojmu stvoreniu a stane sa súčasťou ľudskej histórie, 

čím sa naplní aj koncept človeka ako verného odrazu Boha: 

 

Si he de ser, como quieres, figura  

 y flor de tu gloria,  

hazte, ¡oh Tú Creador, criatura   

rendido a la historia!  

Ak mám byť, ako chceš, tvárou 

 a kvetom tvojej slávy,  

sprav sa oh Ty Stvoriteľ, stvorením  

oddaným histórii! 

 

 

Živý Boh sa cez svoje stvorenie stáva zajatcom stvorenia samotného, to ho však zároveň 

oslobodzuje.  

Kristovo utrpenie a jeho smrť dalo Bohu nový aspekt; prežité utrpenie ho priblížilo človeku a 

na základe precítenia ľudskej bolesti a z večnej lásky sa z trestajúceho starozákonného Boha 

stal milosrdný Otec: 

Y probaste el sufrir y sufriste   

vil muerte en la cruz, 

 y al espejo del hombre te viste   

A okúsil si utrpenie a trpel si  

hanebnú smrť na kríži  

a v zrkadle človeka si sa videl  

                                                 
177 Tamtiež, s. 114-115 
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bajo nueva luz.  

   Y al sentirte anhelar bajo el yugo   

del eterno Amor 

/nos da al Padre y nos mata el verdugo   

el común dolor. 

pod novým svetlom.  

A keď si sa pocítil túžiť pod jarmom  

večnej Lásky dáva nám  

Otca a zabíja nám kata  

spoločná bolesť.  

 

      

Človek potrebuje Boha na zaručenie večného pretrvania a Boh potrebuje človeka, ktotý po ňom 

túži a verí v neho. 

 

• Libértate, Señor178 (Osloboď sa, Pane) 

Sociálny aspekt náboženstva a spásy, teda Unamunovo presvedčenie, že spása a vykúpenie 

musia byť všeobecné a musia zahrňovať každého človeka, sa odráža v Libértate, señor. 

Akonáhle autor začuje nárek otrokov Zeme, teda ľudí odsúdených na smrť a na neistotu osudu 

po nej, ich nárek vstúpi do jeho srdca a rozruší ho. Ak nebude oslobodený každý človek zo 

svojej pozície otroka, nebude oslobodený nik - spása sa teda, tak ako to Unamuno vyjadril v 

Sentimiento trágico, týka buď všetkých alebo ani jedného, je kolektívna – a táto podmienka 

zasahuje samotného Boha, ktorý je obsiahnutý v duši každého človeka a ktorý sa taktiež 

potrebuje vykúpiť z otroctva a z obmedzenia: 

 

Mira, Señor, que mi alma 

jamás ha de ser libre 

mientras queda algo esclavo 

en el mundo que hiciste, 

y mira que si al alma no libertas, 

 al alma en que Tú vives, 

serás en ella esclavo 

 ¡Tú, Tú mismo, Señor! 

¡Liberta-te! 

¡Liberta-te, Señor! 

¡Liberta-les, 

átales con tu amor!  

Pozri Pane, moja duša 

 nikde nebude slobodná  

ak ostane niekto otrokom  

vo svete, ktorý si spravil  

a pozri, ak neoslobodíš dušu,  

dušu v ktorej žiješ,  

budeš v nej otrokom.  

Ty, Ty sám Pane!  

Osloboď sa!  

Osloboď sa, Pane!  

Osloboď ich,  

spútaj ich svojou láskou! 

 

 

                                                 
178 Tamtiež, s. 116-118 
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Človek netúži po tom, aby mu bola zjavená cesta, spôsob, akým sa má jeho život uberať, ale 

túži po oddychu v Božom lone, po večnosti.Božie slovo je nesmrteľné, predstavuje samotný 

život, je „lístím života a koreňmi smrti“ (Follaje de la vida, raíces de la muerte). 

Je zaujímavé, ako Unamuno vníma svoj život ako hniezdo z lístia -  na základe kresťanskej 

symboliky je možné interpretovať ho ako pokoj duše – a život ostatných ľudí, neslobodných 

otrokov ako nachádzajúcich sa v zlatých klietkach, ktoré by bolo možné interpretovať ako život 

človeka vo svete, v progresívnej spoločnosti, ďaleko od blaženého pokoja duše 

 

 

• La hora de Dios (Hodina Boha)179 

V La hora de Dios stojí duša zoči-voči Bohu; cíti potrebu vypovedať svoje súženie a bolesť, no 

neodvažuje sa zo strachu z klamstva a verí, že Boh vidí do jej vnútra a pozná jej úzkosť. 

Unamunovo charakteristické ticho Boha sa prenáša aj na človeka, ktorý tiež pred Bohom mlčí: 

Si intentara mostrarte mis entrañas 

 mentiría, Señor, aun sin quererlo,  

a tu silencio es el  

silencio sólo  

debida ofrenda.  

 

Ak by som sa snažil ti ukzáť svoje vnútro,  

klamal by som pane, aj keby so to nechcel,  

k tvojmu tichu  

je iba ticho,  

dlžnou obetou. 

 

 

Človek priznáva svoju vinu, preberá zodpovednosť za svoje hriechy a prijíma utrpenie ako 

odplatu, ale nechápe, v čom spočíva jeho vina; požaduje nejakú útechu, žiada od Boha, aby mu 

ukázal cestu a smer, ktorým sa má jeho život uberať. Boh však ostáva nemý a na otázky nedáva 

odpovede: 

Sufro el castigo de mi culpa y callo, 

pero mira, Señor, ve cómo lloro,  

de conocer la culpa del castigo  

¡dame el consuelo  

 

Trpím trest mojej viny a mlčím,  

ale pozri, Pane, pozri ako nariekam  

že som spoznal vinu trestu,  

daj mi útechu! 

 

 

Trestom je pre človeka život samotný: pokorne ho prijíma a ďakuje zaň. V tejto básni je 

zaujímavo rozvinutý aspekt bolesti, ktorá je vnímaná ako neoddeliteľná súčasť života bez ktorej 

by život prestal byť jeho životom.  

                                                 
179 Tamtiež, 119-120 
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• En el desierto (V púšti) 

Posledná báseň tohto cyklu En el desierto180 vyjadruje hľadanie Boha v samote  a vo vnútri 

človeka. Unamuno v nej poukazuje na utiahnutie sa človeka o samoty, do vlastného vnútra, v 

ktorom je jedincovi umožnená kontemplácia a hlboké prežívanie pocitov. Ako symbol 

osamotenia človeka pred sebou samým a pred Bohom je tu použitá púšť, ktorá bola v 

kresťanskej biblickej tematike symbolom zblíženia človeka s Bohom a prostriedkom očisty: do 

púšte sa za účelom kontemplácie uchýlil Kristus, ktorý na nej bol pokúšaný diablom aj Ján 

Krstiteľ; známym je tiež putovanie izraelského národa po púšti do zeme zasľúbenej. Taktiež 

prví kresťanskí pustovníci sa uchyľovali do púšte, kde sa venovali modlitbám a odriekaniu.  

Rovnako sa Unamuno odvracia od sveta a ľudí a v symbolickej púšti sa v samote oddáva 

kontaktu s Bohom, ktorému vypovie svoju bolesť; Boh jeho hlas vypočuje a svojou láskou v 

ňom podnieti smäd po Božej vode (agua de Dios), ktorá sa nachádza pod nánosmi piesku, ktoré 

je potreba prácne rozhrabať. 

Obraz piesku je v biblických Žalmoch symbolom ťažkého utrpenia, ktoré človek prekonáva; 

Unamuno s ťažkosťami a bolesťou, ale poháňaný túžbou a smädom nánosy piesku rozhrabáva. 

Božia voda je žriedlom života, ktorá oživuje: Kristus prisľúbil ľuďom vodu, ktorá im dá večný 

život (Ján 4:14): 

 

 

Y cuando un sorbo, manantial de vida, 

me ha revivido el corazón y el seso, 

alzo mi frente a Dios y de mis ojos  

en curso lento 

al arenal dos lágrimas resbalan 

que se las traga en el estéril seno, 

y allí a juntarse con las aguas puras, 

 llevan mi anhelo  

A keď dúšok, prameň života   

mi oživil srdce a rozum z 

dvihnem moje čelo k Bohu a z mojich očí  

pomalým tokom  

do piesčiny dve slzy skĺznu  

že ich zhltne v neplodom lone  

a tam sa spoja s čistými vodami,  

nesú mojú túžbu 

 

Hľadanie vody, smäd, ktorý Unamuno v básni opisuje, je teda smäd, túžba po Bohu a po 

nesmrteľnosti zároveň (viď Sentimiento trágico). Tú má človek hľadať aktívne prostredníctvom 

samoty a kontemplácie; ak ju nehľadá, ak sa upriamuje na hojnosť sveta, nemôže vidieť Boha. 

                                                 
180 Tamtiež, 121-122 



Lívia Kotuľáková, Téma náboženstva v poézii Miguela de Unamuna 

72 

 

Unamuno, ako sme videli v teoretickej časti tejto práce, poukazoval na potrebu toho, aby každý 

hľadal Boha sám vo svojom vnútri a podnecoval k tomu aj svojich blížnych. 

 

5.2. Náboženstvo v Rosario de sonetos líricos 

 

 Druhou básnickou zbierkou, na ktorú som sa rozhodla upriamiť pozornosť, je druhá 

Unamunova básnická zbierka,  Rosario de sonetos líricos  (Ruženec lyrických sonetov, ďalej 

v texte len Rosario) z roku 1911. Obsahuje 128 básní (sonetov) a delí sa do piatich častí: Los 

sonetos de Bilbao, De vuelta a casa, En casa ya, Asturias y León, De nuevo en casa.181 Všetky 

básne okrem dvoch (CIX a CX) sú datované a niekedy obsahujú aj stručnú niekoľkoslovnú 

poznámku o okolnostiach a mieste vzniku. 

Medzi prvotinou Poesías a Rosario nachádzame niekoľko odlišností, hlavne formálne-

štrukturálneho aj tematického charakteru. Po formálnej, kompozičnej stránke sa táto zbierka 

odlišuje hlavne využitím jednej pravidelnej metrickej formy – sonetu – v celom diele. Táto 

zmena je naznačená už vo využití sonetu v Poesías, no až v Rosario sa sonet presadil v plnosti; 

dôvodom tejto zmeny nebola, ako by sa očakávalo, autorova snaha o povznesenie jeho 

poetického diela na „vyššiu úroveň“ ani presvedčenie, že sonet dokáže lepšie vyjadriť jeho 

myšlienky, ale Unamunov záujem o sonet ako metrickú formu a jeho kompozíciu.182 Odklon 

od voľnejšej formy používanej v Poesías však neznamená v Unamunovom prípade 

zjednodušenie vyjadrenia myšlienky a tak ľahšiu zrozumiteľnosť pre čitateľa; vyjadrenie 

myšlienky zostáva pre Unamuna na prvom mieste a preto sonety nie sú o nič jednoduchšie 

a pochopiteľnejšie ako jeho rozsiahle básne bez strofického delenia v Poesías. Vďaka využitiu 

sonetu sú však básne kratšie a pôsobia prehľadnejšie. 

V prípade Rosario sa stretávame s iným typom básnickej zbierky ako v prípade Poesías: básne 

obsiahnuté v tejto zbierke vznikli v rozmedzí piatich mesiacov (september 1910 - január 1911; 

záverečný sonet bol napísaný vo februári 1911) a v zbierke sú obsiahnuté všetky a sú 

usporiadané chronologicky; jedná sa tak o istý typ básnického denníka.183 V doslove autor 

vysvetľuje preferenciu chronologického usporiadania ako pôvodnú a preto aj najosobnejšiu.184 

 

                                                 
181 Názvy častí v preklade: Sonety z Bilbaa, Pri návrate domov, Už doma, Asturias a León, Opäť doma. Názvy 

častú sú späté s mietsom kompozície sonetov; Unamunovým domovom bola v tom čase Salamanca 
182 Cit prology a clanky 
183 CIT antolog a dennikova? 
184 „No he querido ordenar los precedentes sonetos, fruto de cinco meses, por materias, prefiriendo presentarlos 

en el orden cronológico de su producción, que es, además, por ser el genético, el más íntimo.“ Preklad: 

„Nechcel som usporiadať predošlé sonety, plod piatich mesiacov, podľa tém; uprednostnil som ich predstavenie 

v chronologickom poradí podľa ich vzniku, čo je, navyše, pre svoju pôvodnosť, najosobnejšie.“ 
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V tematickej rovine Unamuno pokračuje v Rosario v rozvíjaní svojich kľúčových tém 

týkajúcich sa jeho osobného chápania viery, nesmrteľnosti, Boha, života a smrti, ktoré sú viac 

rozvinuté. Forma vyjadrenia náboženských myšlienok v tomto diele sa blíži Unamunovmu 

spôsobu vyjadrovania v Sentimiento trágico, ktorý bol vydaný rok po Rosario; v čase písania 

sonetov sa Unamuno venoval aj práci na svojom najznámejšom teoretickom diele a preto je 

možné povedať, že Rosario je v istom zmysle Sentimiento trágico vo veršoch. Niektoré 

formulácie sú veľmi podobné alebo presne tie isté, ktoré sú použité v Sentimiento trágico, ako 

uvidíme pri analýze jednotlivých básní. Medzi týmito dvoma dielami existuje vzájomný vzťah: 

v šiestej kapitole Sentimiento trágico autor uvádza úryvok zo svojho sonetu La oración del ateo 

(Modlitba ateistu). 

 

Oproti Poesías sa v Rosario stretávame s narastajúcim záujmom o plynutie času a prchavosť 

života: v predchádzajúcej zbierke boli tieto témy tiež rozoberané, no nie s takou intenzitou 

a záujmom ako to nachádzame v Rosario. Zúfastvo z nevyhnutnosti smrti a s ňou spojená 

neistota pretrvania bola prítomná aj v Poesías, no skôr sa spájala s konceptom Unamunovej 

úzkosti (congoja) a dozvukmi krízy a slúžila ako odrazový mostík k odôvodneniu túžby po 

večnosti; plynutie času  bolo popisované ako nevyhnutnosť a tragédia, no stále prevládal skôr 

opisnejší charakter. V Rosario však získavajú témy času a s ním spätej prchavosti života priam 

barokový nádych.  

Ďalšou témou, ktorej sa v Rosario dostáva väčší priestor, je kritika Cirkvi. V Poesías je táto 

téma spomenutá skôr marginálne, ako napríklad v predchádzajúcom bode rozobratej básni En 

la Catedral Vieja de Salamanca (V starej salamanskej katedrále)  alebo v Solemne verbum 

(Slávnostné slovo). V Rosario sa mení tón kritiky mení na ostrejší a ku kritike Cirkvi pribúda 

aj kritika pokryteckého prežívania náboženstva, ktorá v Poesías nie je v podstate prítomná. 

 

Básne obsiahnuté v tejto zbierke som sa rozhodla kvôli prehľadnosti analyzovať na základe ich 

tematického zamerania aj napriek tomu, že samotný autor, ako bolo spomenuté vyššie, odmietol 

toto rozdelenie priklonil sa k chronologickej postupnosti. Tematické prerozdelenie bude 

sledovať najdôležitejšie koncepty Unamunovho náboženského myslenia, ako napríklad koncept 

Boha, túžbu po nesmrteľnosti, opozíciu rozumu a citu a ďalšie, ktoré boli podrobnejšie 

rozobraté v teoretickej časti tejto práce. 
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5.2.1.  Tematický posun v Rosario oproti Poesías: témy času, života a smrti 

a kritika Cirkvi 

 

 Ako bolo spomenuté vyššie, v Rosario dochádza k rozšíreniu Unamunovho záujmu 

v poézii na tému času a kritiku Cirkvi, ktoré boli pred vydaním zbierky (1911) detailne 

pojednávané v autorových esejach (hlavne v prípade kritiky Cirkvi a neautentického prežívania 

náboženstva), no v poetickej produkcii sa nimi Unamuno zaoberá menej intenzívne.  

 Unamunovo poňatie času v Rosario sa svojím spracovaním a tónom približuje 

barokovému prístupu; Ana Suárez Miramón poukazuje na blízkosť medzi Unamunom 

a velikánom španielskeho baroka Quevedom.185 Tón sonetov s touto témou je pesimistický 

a vyjadruje znepokojenie a zármutok, no nejedná sa o zúfalý výkrik a nárek nad prchavosťou 

života; skôr sa približuje stoickému konštatovaniu nezvratnej reality. Považujem za vhodné – 

pre porovnanie -  Tento tón sa odlišuje od poňatia času v Poesías, kde najreprezentatívnejšia 

báseň týkajúca sa času, La elegía eterna186 (Večná elégia) napísaná v rokoch 1899-1900, 

pripomína skôr oduševnený výkrik zúfalstva nad unikajúcim časom, ktorý nás vedie k túžbe po 

večnosti, v ktorej čas neexistuje a tak je jediná, ktorá dokáže poraziť jeho tyraniu: 

 

Quiero dormir del tiempo 

quiero por fin rendido 

derretirme en lo eterno 

donde son el ayer, hoy y mañana 

un solo modo 

desligado del tiempo que pasa; 

donde el recuerdo dulce 

se junta a la esperanza 

y con ella se funde; 

donde en lago sereno se eternizan 

de los ríos que pasan 

las nunca quietas linfas; 

donde el alma descansa 

sumida al fin en baño de consuelo 

donde Saturno muere; 

donde es vencido el tiempo. 

Chcem spať z času 

 chcem konečne skrotený  

rozplynúť sa vo večnom 

 kde sú včera, dnes a zajtra  

jediným druhom 

 oslobodený od času ktorý plynie;  

kde sladká spomienka 

 sa spojí s nádejou 

 kde v pokojnom jazere sa zvečňujú 

prechádzajúcich riek nepokojné lymfy, 

 kde duša odpočíva  

                                                 
185 Prológ k Rosario de sonetos líricos. Unamuno, M.de Poesía completa, s. 253-256 
186 Tamtiež, s. 161-165 
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 ponorená konečne v kúpeli utešenia  

, kde Saturn umrie,  

kde je porazený čas.  

 

 Večnosť je jediným možným spôsobom, ako môže človek, ako entita podriadená času 

nad časom zvíťaziť.. V tejto básni je patrný aj herakleitovský motív panta rhei; nasledujúce 

verše sú viac odobné tónu Unamunových sonetov pojednávajúcich tému času: 

  

 

¿Vida? La vida es un morir continuo  

es como el río   

en que unas mismas aguas 

jamás se asientan 

y es siempre el mismo. 

En el cristal de las fluyentes linfas 

se retratan los álamos del margen 

que en ellas tiemblan 

y ni un momento a la temblona imagen 

la misma agua sustenta.187 

Život? Život stále umieranie,  

ako rieka,  

v ktorej rovnaké vody 

 sa nikdy nezastavia 

 a je stále rovnaká. 

 V kryštáľoch tečúcich lymf  

sa zobrazujú topole na brehu  

a v nich sa chvejú a  

ani chvíľu nie je trasľavý obraz 

rovnakou vodou udržiavaný 

 

 

 V tejto básni je prítomý aj motív splývania minulosti a budúcnosti; oba sú iba okamih 

trvajúcimi momentami, ktoré sa okamžite strácajú a stávajú sa ničím a hlboko pesimistický tón 

je tu nespochybniteľný. Podobný motív splývania minulosti a budúcnosti sa nachádza aj 

v sonete Pasado y porvenir (Minulosť a budúcnosť) z Rosario: 

 

¿Qué es el pasado? ¡Nada! 

Nada es tampoco el porvenir que sueñas 

y el instante que pasa, 

transición misteriosa del vacío 

¡al vacío otra vez! 

Es torrente que corre 

de la nada a la nada (Poesías Elegía eterna) 

čo je minulosť? Nič!  

Nič nie je tež budúcnosť o ktorej snívaš  

a moment, ktorý plynie,  

tajomný prenos ticha 

 z ticha  zas do ticha!  

Tok, ktorý tečie  

z ničoho do ničoho. 

                                                 
187 Tamtiež, s. 162.  
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La pobre* siente 

que el pasado penar con el futuro 

en su entraña se funden, y doliente 

breza a sus muertos mientra al no maduro 

fruto de su dolor rinde la frente.188 (Rosario) 

Chudera cíti  

že minulé bolesti s budúcimi  

sa spájajú v jej vnútri, a bolestne  

nosí svojich mŕtvych, zatiaľ čo nezrelým  

plodom svojej bolesti karhá čelo. 

*La pobre je matka Zem, z ktorej lona povstáva aj sa doň vracia všetko živé. 

 

 Plynutie času si iste uvedomoval čoraz viac aj na základe svojho veku a plynutia 

vlastného života; v danom období sa nachádzal na vrchole zrelosti, čo znamenalo 

uvedomovanie si stále viac sa približujúcej smrti a s tým spojený nárast znepokojenia. 

Príkladom je sonet napísaný 29. septembra 1910, v deň Unamunových štyridsiatych šiestych 

narodenín, En mi Cuadragésimo sexto cumpleaño (Na moje štyridsiate šieste narodeniny). 

 V básni La ley de la gravedad189 (Gravitačný zákon) je vyjadrené rozdielne vnímanie 

času spojené s vekom človeka – pomalé plynutie času v beszstarostnej mladosti je v dospelosti 

nahradené uvedomením si nevyhnutnosti smrti a približovania sa k nej s narastajúcm vekom. 

Snaha zastaviť plynúci čas je nemožná (Ruit hora; Čas beží) 

 Cyklickosť času nie je len vecou prírody a striedania sa noci a dňa a ročných období, 

ale aj ľudský život je v istom zmysle cyklický; naša budúcnosť je poznanemnaná minuloťou 

a nie je ničím novým, iba obnovou minulého. 

 Problematika času a večnosti je načrtnutá v básni Todo pasa190 (Všetko plynie). Pohľad 

na pokojnú nehybnú krajiny v nás vyvoláva pocit večnosti, jej reálnej existencie a prítomnosti, 

no je to len ilúzia a skutočná večnosť nás míňa a čas sa neustále cyklicky točí dookola: 

Como una esmalte, de la calma al horno 

recién fraguado, la visión se agarra 

y en el espacio es de quietud adorno; 

más ay!, que siempre eternidad nos marra, 

pues pregonera de girar del torno 

del tiempo canta instantes la cigarra. 

Ako smalt, z tepla rúry 

 práve vykovaný, pohľad sa prichytí  

a v priestore je ozdobou ticha  

ale ach! Večnosť nás stále míňa,  

tak vyvolávačka stáleho kolobehu  

času spieva okamžiky cikáda 
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 Ďalšou zaujímavou témou, ktorej sa v Rosario dostáva viac priestoru ako v Poesías, je 

kritika cirkvi. Dôvodom mohlo byť čoraz viac skeptický pohľad na Cirkev, ktorý sa po 

oficiálnom odsúdení katolíckeho modernizmu (1907) a na základe Unamunovho záujmu 

o ideológiu liberálnej protestantskej teológie, s ktorou sa Unamunovo myslenie zhodovalo viac 

ako s oficiálnymi postojmi katolíckej cirkvi. Naráža tiež na vzájomný vzťah medzi cirkevnou 

a štátnou mocou, ktorý bol častým predmetom kritiky v Unamunových esejach. 

 Sonet Barateros de la gracia (Obchodníci s milosťou)191, napísaný vo forme rozhovoru 

medzi mníchmi v kláštornej jedálni zobrazuje zmenené postavenie Cirkvi v modernej dobe, 

kedy má aj prosté obyvateľstvo podiel na politickej moci prostredníctvom volebného práva, čo 

mení jeho postoj k cirkevným predstaviteľom, ktorých postavenie v spoločnosti upadá: 

 

— Inútil es cantemos el trisagio 

 

porque en tiempos de impía democracia 

la grey, acostumbrada ya al sufragio, 

no sufre barateros de la gracia. 

Je neužitočné spievať trisagium  

 

pretože v časoch bezbožnej demokracie  

stádo, zvyknuté už na hlasovanie,  

nestrpí obchodníkov s milosťou. 

 

 

 Unamunovej kritike neuniká ani jezuitský rád, ktorého kritiku nachádzame už 

v Sentimiento trágico a v esejach, ale svojho vrcholu dosahuje až v Agonía de cristianismo, kde 

je jezuitský spôsob praktikovania viery označovaný ako spôsob zabíjania ozajstnej viery. 

V Piedad castiza192 (Rýdza zbožnosť)  sa autor otvorene z jezuitského rádu vysmieva a ironizuje 

ho. Rovnako ako v Agonía kritizuje jezuitskú doktrínu poslušnosti (čím, rovnako ako v agónii 

nadväzuje na Pascala), ktorej všeobecnou aplikáciou je fe del carbonero spočívajúca 

v absolútnej podriadenosti učeniu katolíckej cirkvi bez vedomosti, v čom vôbec spôčíva. 

Ironizuje aj jezuitskú evanjelizáciu Latinskej Ameriky, ktorá bázlivo „stráži“ vieru pôvodného 

obyvateľstva: 

 

¡Que no hay más Dios que Dios, y su profeta 

Iñigo es, el vasco morabito, 

el que el Corán de Cristo en monolito 

erigiera. Que al alma más inquieta 

 

Že nie je iný Boh ako Boh, a jeho prorok,  

Inigo je, baskický morábita,  

ktorý Korán Krista v monolit  

vztýčil. Že ak sa najnepokojnešia duša  
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si se somete a su piadosa dieta, 

se le arranca de manos del Precito; 

hay que buscar la libertá en el rito, 

los Ejercicios  dicen la receta. 

podrobí jeho zbožnej diéte, 

 vytrhne sa z rúk Zatratenia, 

 treba hľadať slobodu v obrade  

Cvičenia hovoria recept. 

 

 

 

V podobnom tóne sa nesie aj báseň Numancia193 (Numancia) 391. Zatiaľ čo mesto Numancia 

sa stalo symbolov odporu a nepodmaniteľnosti pôvodného keltiberského obyvateľstva 

Rímskou ríšou, dnes je Španielsko znaova Rímom ohrozované, nie však v civilnej sfére, ale 

v sfére náboženskej, keďže španielska katolícka cirkev (a  jej jadro – jezuitský rád) sú vernou 

oporou Ríma: 

Mas no Roma civil, la que en la mano 

del corazón llevaba su derecho 

si en la diestra la espada; el Capitolio 

 

cayó al eternizarse; el Vaticano 

que á nuestra España tiene ya en acecho 

para con ella apuntalar su solio. 

Už nie civilný Rím, krorý v ruke 

srdca nosieval svoje právo  

ak v pravici nosil meč; Kapitol  

 

sa zvečnil; Vatikán  

ktorý naše Španielsko má už v obľube,  

aby s ním podobprel svoj trón 

 

 

 Na kritiku Cirkvi ako inštitúcie nadväzuje aj Unamunova kritika pokryteckého 

prežívania viery, ktorá je oproti Poesías novinkou. V sonete O cruz u oro194  (Kríž alebo zlato) 

kritizuje snahu prostitútky vyvolať zdanie morálnej čistoty a slušnosti nosením zlatého kríža 

namiesto pokánia a snahy o mravný život. Túto báseň je možné spojiť s iným sonetom z tejto 

zbierky, Felix Culpa195 (Šťastná vina),  ktorý ironizuje tento katolícky koncept „šťastnej viny“, 

podľa ktorého je pokánie lepšie a prínosnejšie ako absencia hriechu a viny, čo nevedie veriacich 

k snahe o morálny život podľa božích prikázaní ale naopak, umožňuje hriešny život a bujnenie 

hriechu: 

  

Desde entonces el pago del tributo 

de nuestra muerte es de la vida el quicio; 

Odvtedy platba dane 

 našej smrti je život v závese; 
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envuelta el alma en el cristiano luto 

 

rendimos á desgana el sacrificio 

de la virtud para cojer su fruto, 

¡mientras florece perfumado el vicio! 

 duša obalená v kreťanskom smútku 

 

 podmaníme si k nechuti obetu 

cnosti aby sme si vzali jej plod,  

zatiaľ čo kvitne voňavé zlo! 

 

 

 

 Sonet A una gazmoña196 (Svätuškárke) je kritikou pokryteckého prežívania viery, tzv. 

svätuškárstva, praktizovaného väčšinou nevydatými ženami, ktoré sa javia ako veľmi zbožné, 

no v skutočnosti vieru neprežívajú a používajú ju len ako náhradu manželstva a formu 

sociálneho štatútu. Unamuno si neberie servítky a týmto ženám odkazuje, že okázalé, no 

neúprimné prežívanie náboženstva ich privedie skôr do pekla ako do neba: 

Con todo tu recato y tu misterio 

no andas sino detrás de matrimonio, 

pero no espiritual y de salterio; 

mas por mucho que al pobre San Antonio 

le sobes con ofrenda y sahumerio 

te tendrás que cargar con el demonio 

So všetkou tvojou opatrnosťou a tvojím 

tajomstvom 

nekráčaš inde ako poza manželstvo 

 ale  nie duchovné a ruženca;  

 ale preto ako veľmi chudáka Svätho Antona  

otravuješ s milodarmi a vonným dymom  

budeš sa musieť niesť s diablom 

 

 

 

5.2.2. Unamunov koncept Boha v Rosario de sonetos líricos 

 

 V Unamunovej svojskej náboženskej koncepcii zastáva Boh ako entita významné 

postavenie. Ako bolo podrobne popísané v kapitole venovanej Unamunovmu náboženskému 

mysleniu, Boh plní funkciu „garanta nesmrteľnosti“, teda oporu ľudskej túžby po pretrvaní, 

ktorá je centrálnym konceptom Unamunovho myslenia. V Rosario nachádzame niekoľko 

dôležitých sonetov, ktoré vyjadrujú Unamunovo vnímanie Boha. 

 

Mi dios hereje197 (Môj kacírsky Boh) je obranou vlastného poňatia Boha, ktoré Unamuna 

uspokojuje napriek kritike zvonka. Nachádza v ňom vlastné uspokojenie a uvedomuje si 
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kontroverznosť svojich názorov pre Cirkev, ktorá ich zo svojho hľadiska v podstate právom 

zavrhuje: 

Aunque ellos me maldigan qué me importa 

si me bendices Tú, mi Dios hereje; 

Tu santa diestra mi destino teje 

y Tú me enseñas que la vida es corta 

 

y muy larga la muerte. Me conforta 

Tu silencio mandándome no ceje 

de lanzar a este viento que nos meje 

mi voz que a inquietarse les exhorta. 

Aj keď mi zlorečia, čo ma to zaujíma  

ak mi žehnáš Ty, môj kacírsky Bože;  

Tvoja svätá pravica tká môj osud  

a Ty ma učíš že život je krátky  

 

a smrť veľmi dlhá. Uspokojuje ma  

Tvoje ticho ktoré mi prikazuje neprestávať  

vrhať tento vietor ktorý nám mieša môj hlas ktorý 

ich povzbudzuje k znepokojovaniu sa 

 

 

  Známa báseň La oración del ateo198 (Modlitba ateistu) odráža problematiku 

existencie Boha a viery v Neho a jej spojenie s Autor sa obracia na neexistujúceho Boha. 

Útecha, ktorú takýto Boh poskytuje človeku ako odpoveď na jeho túžbu – túžbu po pretrvaní – 

je iba klamstvom:  

 

Oye mi ruego Tú, Dios que no existes, 

y en tu nada recoge estas mis quejas, 

Tú que a los pobres hombres nunca dejas 

sin consuelo de engaño. No resistes 

 

a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. 

Cuando Tú de mi mente más te alejas, 

más recuerdo las plácidas consejas 

con que mi ama endulzóme noches tristes. 

 

¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande 

que no eres sino Idea; es muy angosta 

la realidad por mucho que se expande 

 

para abarcarte. Sufro yo a tu costa, 

Dios no existente, pues si Tú existieras 

existiría yo también de veras. 

Počúvaj môju žiadosť Ty, Bože ktorý neexistuješ 

 v tvojej ničote zozbieraj tieto moje sťažnosti, 

 Ty, ktorý úbohých ľudí nikdy nenecháš cez 

útechy klamu. Neodolávaš 

 

 našej žiadosti a našu túžbu si videl. 

 Keď sa viac vzdiališ od mojej mysle,  

viac si pamätám upokojujúce rad 

y s ktorými mi moja duša osladila smutné noci. 

 

 Aký si veľký, môj Bože! Si tak veľký, že  nie  

si nič iné iba Idea; je veľmi úzka  

realita aj keď sa veľmi rozšíri  

aby ťa pojala. Trpím na tvoj účet,  

neexistujúci Bože, keby si Ty existoval,  

aj ja by som naozaj existoval. 
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  Boh má v tejto básni abstraktný charakter a pre svoju veľkosť a nedotknuteľnosť 

je iba rozsiahlou Ideou, ktorá sa vymyká medziam reality, pričom práve v realite je zakotvený 

človek a ľudský život. Rovnakú kritiku Boha-Idei nachádzame aj v Sentimiento trágico. 

 Najdôležitejšiu myšlienku básne vyjadruje posledná strofa: ozajstná existencia človeka 

je priamo podmienená existenciou Boha ako garanta nesmrteľnosti. Táto strofa je citovaná aj 

v Sentimiento trágico. Neexistenciu Boha je možné vyložiť ako nevieru človeka v Neho, keďže 

viera v Unamunovom poňatí tvorí svoj objekt. Lyrický subjekt sa v básni obracia na Boha, 

v ktorého neverí – prípadne nedokáže veriť – a ktorý mu nie je schopný dať záruku jeho túžby 

po nesmrteľnosti. 

 

 Sonet Ateísmo199 (Ateizmus) je kritikou neoscholastického prístupu k viere, ktorý bol 

Cirkvou propagovaný po prvom vatikánskom koncile. Práve ten považuje Unamuno za 

škodlivý, pretože z viery sa stala následkom presadzovania tohto dobovo neadekvátneho, 

ideovo stredovekého teologického prístupu fraška. Báseň je uvedená lémou zo sv. Tomáša (z 

jeho komentára k modlidbe Otčenáš), ktorá vyjadruje, že Boh prevyšuje všetky ľudské túžby aj 

intelekt, čo je v úplnom protiklade voči Unamunovej koncepcii viery v Boha ako túžby po tom, 

aby bol. Ozajstná viera spočíva v nádeji a v túžbe po Bohu, v odhodlaní veriť, nie v pochopení:  

 

Tomamos como fe a la esperanza 

Que nos hace decir: Dios, en ti Creo! 

Cuando queremos creer, a semejanza 

 

Nuestra haciéndole. Dios es el deseo 

Que tenemos de serlo y no se alcanza;  

quién sabe si Dios mismo no es ateo! 

Berieme ako vieru nádej,  

ktorá nás donúti povedať: Bože verím v Teba!  

Keď chceme veriť, na náš  

 

obraz ho robíme. Boh je túžba  

ktorú máme byť ním a nedosiahne sa;  

ktovie, či Boh nie je ateista! 

 

 V Unamunovom diele bola taktiež stále prítomná téma dosiahnutia Boha a vytvorenia 

jednoty medzi ľudskou dušou a Bohom. Problémom je, že takéto spojenie väčšinou 

predpokladá stratu vlastného vedomia, ktoré by malo byť pohltené Bohom (ako to učí klasická 

myšlienka kvietizmu), čo je pre Unamuna nemysliteľné: strata vedomia je ekvivalentná zániku, 
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proti ktorému vášnivo bojoval. Tento konflikt medzi túžbou po spojení s Bohom a túžbou 

naozaj existovať sa odráža v sonete La unión con Dios200 (Spojenie s Bohom):  

 

Querría, Dios, querer lo que no quiero; 

fundirme en Ti, perdiendo mi persona, 

este terrible yo por el que muero 

y que mi mundo en derredor encona. 

Ccel by som Bože chcieť to čo nechcem;  

rozplynúť sa v Tebe, stratiť moju osonostť  

toto hrozné ja pre ktoré umieram  a ktoré  

moje okolie popudzuje 

 

 

 Schopnosť podvoliť sa všemocnej božej vôli by znamenala zjednodušenie situácie, 

koniec neistoty a bolesti, no Unamuno toho nie je schopný: stále sa v ňom ozýva túžba po 

ozajstnom, plnom bytí, teda túžba po zachovaní vedomia. Túžby naozaj byť, ktorá je v rozpore 

s pasívnym podriadením sa vôli Božej. 

 Motív boja medzi Jakubom a Bohom bol pre Unamuna predmetom stálej fascinácie 

a opakovane sa k nemu vracal. V nepomenovanom sonete LXXXIX201 sa k tejto téme 

opakovane vracia a rovnako ako Jakub túži zápasiť s Bohom; zápas znamená priamy kontakt 

s Bohom a taktiež potvrdzuje puto medzi Bohom a človekom a božský pôvod človeka: 

 

Padre, pues beligerancia consigo 

 

De tu parte, esta lucha es la testigo 

Del origen divino de lo humano. 

Luchando así comprendo que el arcano 

de tu poder es de mi fe el abrigo. 

Otče, teda, vojnový stav s tebou 

 

z tvojeh strany je boj svedectvom 

božského pôvodu človeka.  

Bojujúc tak chápem, že tajomstvo 

 tvojej moci je prístreším mojej viery. 

 

 

 Zápas s Bohom sa odohráva počas celej noci, v prenesenom význame počas celého 

života a snaha spoznať meno Boha je spojené so snahou poznať jeho podstatu a tým Ho 

ovládnuť; v Unamunovom prípade by ovládnutie Boha znamenalo istotu večnosti. 
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5.3. Cristo de Velázquez 

 

 Unamunovo dielo Cristo de Velázquez (Velázquezov Kristus) sa vyznačuje svojou 

jedinečnosťou: dielo sa delí na štyri časti, každá časť obsahuje samostatné básne, no 

v skutočnosti sa jedná o jedinú rozsiahlu básnickú skladbu náboženského charakteru, ktorá 

v má v rámci Unamunovho diela špecifické postavenie. Dovolím si tvrdiť, že sa jedná o jedno 

z najoriginálnejších autorových diel vôbec. Bola vydaná v roku 1920, no autor na nej pracoval 

niekoľko rokov približne od roku 1913. Vo svojej dobe bola táto báseň unikátom a dlhé roky 

bola opomínaná a málo čítaná; jedná sa pritom o jedno z najoriginálnejších vyjadrení 

Unamunovho náboženského cítenia. Skladba je reflexiou autora nad obrazom ukrižovaného 

Krista od Diega de Velázqueza, ktorá nie je typickým dramatickým barokovým zobrazením 

utrpenia Božieho syna; použitá technika šerosvitu, kde sa na tmavom pozadí vyníma 

vzpriamené belavé telo na kríži vytvára dojem hlbokého utrpenia a bolesti, no zároveň 

z postavy umierajúceho Krista vyžaruje pokoj. 

 Na tento obraz sa Unamuno odvoláva aj v Sentimiento trágico, pri porovnávaní 

katolicizmu a protestantizmu. Protestantizmu, ktorú upustil od spovede a tak aj od záujmu 

o eschatológiu, zzodpovedá v umeleckej sfére hudba, ktorá je pominuteľná; oproti tomu 

Unamuno stavia maľbu a sochárstvo ako vyjadrenie trvácnosti a večnosti a odvoláva sa na 

Velázquezovu maľbu: 

 

„Y en un teólogo protestante, en Ernesto Troeltsch, he leído que lo más alto que el protestantismo ha 

producido en el orden conceptual es en el arte de la música, donde le ha dado Bach su más poderosa 

expresión artística. ¡En eso se disuelve el protestantismo, en música celestial! Y podemos decir, en 

cambio, que la más alta expresión artística católica, por lo menos española, es en el arte más material, 

tangible y permanente -pues a los sonidos se los lleva el aire- de la escultura y la pintura, en el Cristo 

de Velázquez, ¡en ese Cristo que está siempre muriéndose sin acabar nunca de morirse, para darnos 

vida!“202 

 

„V protestantskom teológovi E. Troestschovi som sa dočítal, že najväčším výtvorom protestantizmu 

v duchovnej oblasti je hudba a tomuto duchovnu dal najhlbší umelecký výraz Bach. Do toho teda vyústil 

protestantizmus, do nebeskej hudby! Naproti tomu my môžeme povedať, že najvyšším umeleckým 

výrazom katolicizmu, aspoň španielskeho, je umenie nanajvýš hmotné, hmatateľné a trvalé – lebo zvuky 
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odnáša vietor -, a to sochárstvo a maliarstvo, Velázquezov Kristus, ktorý bude vždy umierať, aby nám 

dal život, hoci nikdy nezomrie!“203 

 

 Jedná sa o pomerne ťažko čitateľnú skladbu silno ovplyvnenú biblickou tematikou. Na 

okraji textu básne sa nachádzajú odkazy na časti Písma, na ktoré v daných veršoch Unamuno 

odkazuje alebo ich ďalej rozvíja svojím vlastným spôsobom. Ako je známe, Unamuno patril 

k zanieteným čitateľom Svätého písma, v ktorom hľadal nielen oporu svojich náboženských 

téz, ale aj útechu v chvíľach súženia. Cristo de Velázquez je dôkazom autorovej podrobnej 

znalosti Biblie. 

 Štrukturálne sa Cristo de Velázquez delí na štyri časti: prvá, najrozsiahlejšia pozostáva 

z tridsiatich deviatich básní, druhá zo štrnástich, tretia z dvadsiatich siedmych a štvrtá z 

deviatich (osem básní plus záverečná báseň-modlitba). Z metrického hľadiska Unamuno 

v tomto diele používa väčšinou jedenásťslabičný nerýmovaný verš typický pre anglickú 

literatúru (tzv. blankverš). Každá báseň má číslo a väčšina má aj názov – ten odzrkadľuje buď 

symbol, ku ktorému je v danej básni Kristus prirovnávaný alebo vyjadruje tému danej básne. 

 

 Ústredným motívom skladby je humanizácia Krista a jeho smrť na kríži, ktoré sú 

základom pre naplnenie našej túžby po večnom živote: Kristus ako humanizovaný Boh zakúsil 

bolesť, utrpenie a smrť na kríži; zmŕtvychvstaním zvíťazil nad večnou smrťou a dal ľudstvu 

nádej na večný život. Vďaka jeho obeti sa vzťah medzi človekom a Bohom prehĺbil. 

Zdôrazňovaná je hlavne obeta Krista a jeho dvojitá podstata človeka-Boha. 

 

 Prvá časť je reflexiou nad Kristovým telom na kríži, ktoré je spájané s rôznymi 

symbolmi, pričom v každý z nich odkazuje na konkrétny aspekt Kristovho vykupiteľského 

diela. 

 Druhá časť je abstraktnejšia a filozofickejšie ladená; autor sa v nej snaží hlbšie popísať 

prežitky umierajúceho Mesiáša a poukazuje jeho esenciálnu úlohu vo vzťahu človeka a Boha.  

 Tretia časť je opisom jednotlivých častí Kristovho tela, pričom pri popise postupuje 

autor vertikálne zvrchu smerom nadol, začínajúc tabuľkou na kríži a postupujúc nadol. Štvrtá, 

záverečná časť poukazuje na dôležitosť Kristovej obety pre individuálnu nesmrteľnosť a je 

časťou, v ktorej sa najviac odráža Unamunovo vlastné náboženské myslenie. 

 

 

                                                 
203 Tragický pocit života, s. 62 
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5.3.1. Unamunov náboženský symbolizmus v básni 

 

 Celé dielo sa nesie v duchu impresionistického popisu obrazu a pocitov, ktorý pohľad 

naň vyvoláva. Maľba samotná je prostriedkom, vďaka ktorému je nám umožnené vidieť Krista; 

Velázquez ho zvečnil na obraze tak, ako ho vnímal prostredníctvom svojej viery.204 

 Ako bolo spomenuté, dielo obsahuje množstvo biblických odkazov a symbolov, ktoré 

sú používané veľmi obratne, čo nasvedčuje, že Unamuno bol znalcom biblickej symboliky. 

Základným symbolickým východiskom, ktoré sa ďalej prenáša na celé dielo, je farebný kontrast 

medzi bielym telom Krista a tmavým pozadím obrazu. Biela farba, tradične symbolizujúca 

čistotu, dokonalosť, radosť a jas má posvätný charakter a v básni je spätá s Kristom. Čierna 

farba pozadia má význam neohraničiteľného, noci, chaosu a smrti. Spojenie týchto dvoch farieb 

dominujúcich na obraze vyjadruje absolútno, spojeniu počiatku a konca. 

 Tmavé pozadie je možné identifikovať s hrozbou ničoty, s nedosiahnuteľným Bohom 

ukrytým v temnote, ako niečo človeku neznáme a nedosiahnuteľné. Naopak ukrižovaný Kristus 

je svetlom vystupujúcim z temnoty, nádejou na večný život po smrti.205 

 

 Postavu Krista tradične zastupuje množstvo rôznych symbolov. Ústredný symbol, ktorý 

v básni Krista zastupuje, je Mesiac, ktorý odráža v temnote žiaru Slnka symbolizujúceho 

nesmrteľného Boha-Otca. Je zaujímavé, že v klasickej kresťanskej symbolike býva Kristus 

zobrazovaný ako Mesiac skôr výnimočne, Unamuno k vytvoreniu tohto symbolu dospel 

pravdepodobne cestou vlastnej predstavivosti. Kristovi ako mesiacu je venovaná piata báseň 

prvej časti (Luna). Zem je symbolom matky – matky všetkého stvorenia a zároveň konkrétnej 

matky Božej, Márie206 – prostredníctvom ktorej získal Kristus svoju ľudskosť: 

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? 

¿Por qué ese velo de cerrada noche  

de tu abundosa cabellera negra 

de nazareno cae sobre tu frente? 

Miras dentro de Ti, donde está el reino 

,de Dios, dentro de Ti, donde alborea  

Na čo myslíš Ty, mŕtvy, Kristus môj? 

Prečo ten závoj uzavretej noci 

Tvojej bujnej čiernej hrivy 

Nazaretského padá na tvoje čelo? 

Pozeráš do seba, kde je kráľovstvo 

Boha, v Tebe, kde  svitá 

                                                 
204 Tamtiež, s. 352 Cristo de Velásquez, časť prvá, báseň II „Porque te vio con fe que se saciaba  de ver no más, 

el alma bien contenta  con ser gota que espeja el universo.“,  
205 Tamtiež, s. 357 (Dios-Tinieblas) 
206 Prirovnanie zeme k Márii nachádzame aj vo štvrtej časti: Tierra, divina Tierra, Madre nuestra;  tú, la esclava 

del sol, estrella oscura;  tierra virgen, en nubes embozada:  son tus montañas maternales pechos  de donde baja 

a las sedientas vegas  agua del cielo, y de tus verdes bosques  el follaje de sombra a nuestros suenõs.  Es tu 

regazo de mullida yerba  para dormir sin fin cuna del alma,  y tu seno que pan nos da, dio al Justo  su carne, 

cebo de la Muerte avara;  ¡tierra panera, le pariste tú! Tamtiež, s. 414 
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el sol eterno de las almas vivas.  

Blanco tu cuerpo está como el espejo 

del padre de la luz, del sol vivífico; 

blanco tu cuerpo al modo de la luna 

que muerta ronda en torno de su madre  

nuestra cansada vagabunda tierra 

 blanco tu cuerpo está como la hostia  

del cielo de la noche soberana,  

de ese cielo tan negro como el velo 

 de tu abundosa cabellera negra 

 de nazareno.207 

Večné slnko živých duší. 

Tvoje telo je biele ako zrkadlo 

Otca svetla, oživujúceho slnka;  

Biele tvoje telo na štýl mesiaca 

Krorý mŕtvy sa točí okolo svojej matky 

Našej unavenej túlavej zeme 

Biele je tvoje telo ako hostia  

Zvrchovanej noci neba 

Z tohto neba tak čierneho ako závoj 

Tvojej bujnej čiernej hrivy 

Nazaretského. 

 

 

 Kristova sklonenú hlavu na obraze Unamuno interpretuje ako pohľad do svojho vnútra, 

kde sa nachádza jeho božská podstata a kráľovstvo Boha-Otca. 

Rovnako ako Mesiac, Kristus bdie nad ľudstvom snívajúcim svoj sen; nachádzame tu známy 

Unamunov koncept života ako sna. Život je krátkym spánkom a smrť precitnutím 

 

 Kristovi je venovaná celá séria symbolov: od dobre známych ako krv, víno, biela ruža, 

ľalia (symbol dôvery v Boha), brána, jeleň, holubica (v kresťanstve predovšetkým symbol 

Ducha Svätého a istoty večnosti) alebo baránok. Popri nich využíva aj menej tradičné symboly, 

ako napríklad rebrík, krosná, amfora alebo biely had/drak ako protiklad voči Satanovi. 

 

 Ako biely orol (báseň Águila208) je Kristus symbolom vzkriesenia, ktoré nás odnesie 

k Slnku, k Bohu. V tejto básni sa nachádzajú aj dve ďalšie symboly vtákov: pelikán ako symbol 

Kristovej obety a lásky k ľuďom ako k božím deťom, ktoré žijú z jeho preliatej krvi (tento 

symbol vychádza z interpretácie žalmu, podľa ktorej pelikán dokáže vzkriesiť svoje mláďatá 

svojou krvou, prípadne ich svojou krvou živí a Minervina sova, ktorá vidí iba v noci, teda 

v temnote, čo je nežiaduce, lebo človek túži po Božom svetle a večnosti. Minervina sova môže 

byť interpretovaná ako rozum alebo rozumové poznanie, ktoré človeka ponecháva v temnotách 

bez Boha: 

 

Que las lechuzas  Nech sovy 

                                                 
207 Tamtiež, s. 354  
208 Tamtiež, s. 370 
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de Minerva, que no ven más que a oscuras 

 pues las deslumbra el mediodía, busquen  

en la noche su presa.  No lechuzas,  

águilas nuestras almas, que muriendo  

vivan por ver la cara a Dios.  ¡Mirada 

 danos de pura fe, que la Mirada  

resista en los ojos deslumbrantes  

de la Verdad, del Sol que no se extingue,  

de la cara de Dios que nos da vida  

cuando con su mirar muerte nos da! 

 

Minervy, ktoré vidia len po tme  

Oslepuje ich poludnie, hľadajú 

Svoju korisť v noci. Nie sovy, 

Orly naše duše, ktoré umierajúc 

Žijú aby videli tvár Boha. Pohľad  

Daj nám čistej viery, aby Pohľad  

Odolal v oslepujúcich očiach 

 Pravdy, Slnka, ktoré sa neuhasí 

Z tváre Boha, ktoý nám dá život 

Keď nám svojím pohľadom dá smrť! 

 

 

Zaujímavé je aj prirovnanie Krista hneď k dvom objektom naraz – bielemu mraku a perle: 

 

Nube eres de blancura al par de aquella, que a través del desierto fuera al pueblo de Dios guiando; 

nube de blancura  como la perla de tu negra nube  sin contornos, del infinito concha,  que es tu Padre.209 

(Si mrak leloby spolu s tým , ktorý cez púsť viedol Boží národ; mrak beloby ako perla tvojho čierneho 

mraku bez okrajov, nekonečnej ulity, ktorá je tvoj Otec.) 

 

Prvá časť je odkazom na starozákonný text; Kristus ako biely mrak vystupujúci z temnoty je 

ďalej rozvinutý na symbol perly (symbol Božieho kráľovstva a Krista ako Božieho slova), ktorá 

vystupuje z nekonečnej mušle, teda z nekonečnosti Boha, garanta nesmrteľnosti. 

 

 

5.3.2.  Humanizácia Boha-Krista ako základ  pretrvania a vzťahu medzi Bohom 

a človekom 

 

 Božiu milosť a lásku spoznáva človek cez osobu Krista; humanizácia Boha v Kristovi 

odhalila ľudskosť Boha a zároveň aj božskosť človeka. Práve pozdvihnutie človeka na Boha 

a Boha na človeka cez Kristov príchod na Zem spravila z kresťanstva výnimočné náboženstvo, 

zakladajúce sa na intímnom vzťahu medzi človekom a Bohom. Tento osobný vzťah medzi 

božstvom a človekom spôsobil, že kresťanstvo prevládlo nad inými náboženstvami: 

 

                                                 
209 Tamtiež, s. 366 
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Plena  Naturaleza culminó en tu pecho: 

 que al humanarte, humanizaste al mundo   

vuelto conciencia en tu dolor.  Camino  

 para llegar a Ti, que eres el Hombre,  

 Naturaleza es sólo; Tú, a la Tierra,  

 nuestra negra nodriza, con tus manos,  

 selladas con tu sangre, la levantas   

como hostia al cielo y a la luz la pones   

del Sol eterno que en blancura anega   

su verdor y en idea la convierte  

Tú sobrenaturalizaste, el Hombre,   

lo que era natural, humanizandolo.210 

Plná Príroda vyvrcholila v tvojej hrudi; 

Svojím poľudštením si poľudštil svet 

Navrátením vedomia v tvojej bolesti. Cesta  

Ako prísť k Tebe, ktorý si Človek,  

Je jedine cez prírodu; Ty Zem, 

Našu čiernu dojku, s tvojimi rukami, 

Poznačenými tvojou krvou, zdvíhaš 

Ako hostiu k nebu a dávaš ju do svetla 

Večného Slnka ktoré belobou zaplaví  

jej zeleň a premení ju na ideu. 

Ty si znadprirodzenil, Človek 

To, čo bolo prírodné, poľudštením 

 

 

 

Potreba, aby sa Boh stal človekom a zakúsil utrpenie a smrť je podmienkou pre splnenie našej 

nádeje na večný život. Kristus sa obetoval pre každého človeka, preto je jeho smrť vnímaná 

ako akt spájajúci všetkých ľudí a pretvárajúci individuálnych ľudí v jednotné ľudstvo: 

Las soledades  hinches del alma, y haces de los hombres  solitarios un hombre; Tú nos juntas,  y a tu 

soplo las almas van rodando  en una misma ola.211 

(Samotami naplníš dušu a učiníš zo samotárskych ľudí jedného človeka; Ty nás spájaš a pri tvojom 

výdychu duše sa otáčajú na rovnakej vlne) 

 

Kristova smrť úplne zmenila povahu vzťahu s Bohom: z trestajúceho starozákonného Boha sa 

stal milosrdný otec: 

La muerte apacentando y el cariño  

 con la sagrada humanidá abrevando  

 como río de leche la paz dulce   

van entrando en los abismos de nuestra alma.   

Ya no tememos al Señor, tu Padre,  

 el Calvario de amor cual sol percude   

del Sinaí las nubes y nos muestra   

la sonrisa del cielo, que es el nido  

Smrť pasúc a lásku 

S posvätným ľudstvom napájajúc 

Ako rieka mlieka, sladký mier 

Vstupuje do priepastí našej duše. 

Už nemáme Pána, tvojho Otca,  

Kalvária lásky ktorá slnko špiní 

Mraky zo Sinaja a ukáže nám 

Úsmev neba, ktoré je hniezdom 

                                                 
210 Tamtiež, s. 420 
211 Tamtiež, s. 497 
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 donde nuestra esperanza irá a parar.212 V ktorom sa zastaví naša nádej 

 

 

V celej básni a najvýraznejšie v tretej časti je zdôrazňované človečenstvo Krista, práve jeho 

ľudská smrť je základom pre naše vykúpenie. Tretia časť je popisom jednotlivých častí 

Kristovho tela na kríži, ktoré je vnímané ako zjavenie jeho duše, ako opona zakrývajúca jeho 

srdce. Je vrcholným vyjadrením humanity a jadrom histórie, keďže jedine cez Krista dospejeme 

k večnosti a k Bohu. 213 

 

Kristus ako najdokonalejší z ľudí neniesol za nič vinu, nespáchal žiaden hriech, no prevzal na 

seba hriechy celého ľudstva. Ako Boh-Človek mal však najkomplexnejšie vedomie o vine 

a hriechu ako takých, v Sentimiento trágico Unamuno vyjadril myšlienku, že vina rastie úmerne 

s vedomím o nej, čo z Krista činí na základe jeho maximálneho vedomia o vine najväčšieho 

hriešnika vôbec.214 

El mal que obran los hombres   

sólo Tú en sus raíces lo conoces,  y a Ti te pesa, 

pues que te lo apropias   

con tu visión de su más honda peste 

  —pues se hace el alma aquello que conoce—.   

Con tu visión de amor a cuyo atisbo   

nada se escapa, envuelves al pecado,  

 y al perdonar al hombre de su culpa   

no te perdonas a Ti mismo, el único   

hijo de Hombre de pecado libre,  

 mas el único, Tú, que lo comprende 215 

 

Zlo, ktoré činia ľudia 

Iby Ty v jeho podstate poznáš, a Teba 

Zarmucuje, tak si ho privlastníš 

S tvojou víziou jeho najhlbšej zhubnosti 

-tak sa duša stane tým, čo pozná- 

 

S tvojou víziou lásky, ktorej sliedeniu nič 

neunikne, obaľuješ do hriechu 

A odpúšťajúc človeku jeho vinu 

Neodpúšťaš sebe samému, jediný 

Syn Človeka bez hriechu 

Ale jediný si, Ty, kto ho chápe. 

 

 

Báseň Alma y cuerpo (Duša a telo)216 z druhej časti poukazuje na problematiku spojenia tela 

a duše; telo nie je vnímané ako obmedzujúce väzenie pre dušu, z ktorého sa snaží oslobodiť, 

ale ako domov, v ktorom chce žiť naďalej. Je to túžba nesmrteľnej duše po smrteľnom tele, po 

                                                 
212 Tamtiež, s. 398 
213 Tamtiež, s. 352-353 
214 Unamuno, M. de. Tragický pocit života, s. 244 
215 Unamuno, M. de Poesía completa, s. 401 
216  S. 389 
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jednote; bez tela sa duša obáva rozplynutia v temnote. Na tému rozkolu nesmrteľnosti duše 

a smrteľnosti tela poukazoval Unamuno hlavne v diele Agonía del cristianismo. 
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6. Záver 

 

 V mojej diplomovej práci som sa snažila vytvoriť obraz toho, ako sa v poetickej tvorbe 

Miguela de Unamuna odrážala jeho náboženská koncepcia. Vzhľadom na to, že tematikou 

Unamunovho náboženstva som sa zaoberala už v mojej bakalárskej práci ) v mojej diplomovej 

práci som sa rozhodla sústrediť na koncepty, ktoré som v bakalárskej práci nerozoberala vôbec 

alebo len okrajovo. Snaha o preklenutie náboženskej tematiky a Unamunovej poetickej tvorby 

sa mi zdá byť veľmi zaujímavá a prínosná, keďže Unamunova poézia je v rámci jeho diela  

mierne marginalizovaná a nie je ani zďaleka tak známa ako jeho romány alebo eseje. 

 V teoretickej časti tejto práce som sa sústredila najprv na popis Unamunovho chápania 

náboženstva; snažila som sa jednotlivé koncepty rozdeliť tak, aby som zachovala ich 

jedinečnosť a aby som zároveň poukázala na to, ako na seba jednotlivé koncepty ako Boh, viera, 

pochybnosť, túžba po nesmrteľnosti a ďalšie nadväzujú. Ich popis bol možno vyčerpávajúci, 

no pre pochopenie autorovho náboženského myslenia je nevyhnutný. V prvej časti som sa 

snažila poukázať aj na fenomén Unamunovej duševnej krízy, ktorá bola v podstate na počiatku 

jeho náboženskej koncepcie; niektoré myšlienky sa počas nej formovali, iné, ako napríklad 

túžba podriadiť sa a patriť do Cirkvi po čase zmizli alebo sa stali predmetom Unamunovej 

kritiky.  

 V nasledujúcej kapitole, venovanej Unamunovmu vzťahu s Cirkvou som sa snažila 

poukázať na jeho postoj voči tejto inštitúcií, ktorý bol značne kritický. Pomerne veľký priestor 

som venovala téme katolíckeho modernizmu a Unamunovmu postoju voči modernistickým 

myšlienkam; v Španielsku bol Unamuno vo svojej dobe v podstate jediný, ktorý poukazoval na 

problémi v Cirkvi podobne ako katolícki modernisti, hoci sa k nim nikdy oficiálne neprihlásil. 

Táto témy by si podľa mňa zaslúžila väčší priestor a podrobnejšie preskúmanie, na ktoré však 

v tejto práci neostalo miesto. 

 Pri popise teologicko-filozofických východísk Unamunovho myslenia som sa sústredila 

hlavne na vplyv liberálnych protestantov na Umanunovo myslenie. Mnoho kritikov inklinuje 

k označeniu Unamuna ako protestantského autora; osobne by som ho skôr zaradila na pomedzie 

katolicizmu a protestantizmu, z dôvodu, že mnohé ich myšlienky prijímal, ale takmer vždy si 

ich upravoval podľa toho, ako sa mu hodili do jeho koncepcie. Súhlasím s L. Farrem, ktorý 

poukazoval na Unamunov chaotický prístup k filozofickým a teologickým dielam a na 

vytrhávanie ideí z ich prirodzeného kontextu, ich „prevrátenie“ do vyhovujúcej formy 

a využitie vo vlastnom myšlienkovom systéme. 
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  V rámci filozofických vplyvov som sa rozhodla podrobnejšie zamerať len na dvoch 

autorov – na Pascala a Kierkegaarda a to z dôvodu, že nielen ich filozofické myšlienky, ale aj 

spôsob života a morálka sa blížili k Unamunovej povahe. Napriek mnohým podobnostiam 

s týmito mysliteľmi zostal Unamunio verný svojej jedinečnosti. 

 V praktickej časti práce, v ktorej som sa sústredila na analýzu náboženských konceptov 

v Unamunovom náboženskom diele som dospela k niekoľkým zaujímavým záverom. Pri psaní 

práce som neočakávala, že by som v Unamunovej poézii našla zásadne odlišný pohľad na 

náboženstvo ako je ten, ktorý je vyjadrený v jeho esejistickom diele. toto moje očakávanie sa 

v konečnom dôsledku naplnilo; Unamunova náboženská poézia odráža jeho „klasické“ 

náboženské myslenie prekvapila ma však nápaditosť a v niektorých prípadoch až hravosť, 

s ktorou autor pristupuje k pojednávaniu svojich inak vážnych tém v poézii. jeho vyjadrovanie 

sa je v istom zmysle plynulejšie a ľahšie (samozrejme, nie vo všetkých prípadoch) ako 

v prípade jeho esejistickej tvorby, ktorá oproti Unamunovej poézií pôsobí ťažkopádne. 

 V poézii má Unamuno tendenciu používať metafory s prírodnou a biblickou tematikou, 

ktoré dávajú jeho dielu zaujímavý odtieň. To sa odráža hlavne v dielach ako Cristo de 

Velázquez alebo v básnich zaradených v Poesías. Unamunovo osobné poňatie poézie ako 

najvyššej možnej formy vyjadrenia vôbec dáva náboženskej poézii. 

 Jeho poézia je teda veľmi zaujímavým rozšírením perspektívy vnímania jeho diela 

a odráža verne jeho náboženské myšlienky; bolo by zaujímavé pokúsiť sa popísať Unamunovo 

poetické dielo ako celok, prípadne rozdeliť jednotlivé básne podľa roku vydania a sledovať tak 

ako sa Unamunove náboženské myšlienky utvárali a menili. 
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Resumé 

 Hlavnou témou tejto diplomovej práce je náboženské myslenie Miguela de Unamuna 

a prítomnosť tejto témy v autorovej poézii.  Okrem toho je venovaná pozornosť aj kontextu, 

ktorý mal vplyv na formáciu a rozvoj náboženských konceptov. 

 

 Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Prvá, teoretická časť sa zameriava na 

vysvetlenie Unamunovho náboženského myslenia nielen na základe jeho najznámejších 

teoretických diel týkajúcich sa témy náboženstva, Tragickom pocite života a Agónii 

kresťanstva, ale aj na základe jeho kratších esejí. Najdôležitejšie náboženské koncepty ako 

túžba po nesmrteľnosti, viera vytvárajúca svoj objekt, Boh ako garant nesmrteľnosti 

či iracionálna povahy viery sú podrobne vysvetlené a je poukázané aj na ich vzájomnú 

previazanosť a ich miesto v Unamunovom myšlienkovom systéme. 

 V rámci teoretickej časti je priestor venovaný aj stručnému popisu Unamunovho  

osobného života a  duchovnej krízy, ktorú prekonal v roku 1897 a ktorá má pre jeho náboženské 

myslenie veľký význam; spôsobila obrat v autorovom myslení a bola momentom vzniku jeho 

náboženských koncepcií. Mnohé názory a postoje uvedené v jeho Denníku, ktorý si počas krízy 

viedol sú však značne odlišné od jeho neskorších postojov. Kríza bola momentom, kedy 

Unamuno snažil získať hlbokú vieru v Boha, no nepodarilo sa mu to.  

 

 Ďalej je pojednaný Unamunov kritický postoj voči Cirkvi, ktorý zahŕňa kritiku dogiem, 

inštitucionálneho poňatia viery prepojenia cirkevnej a štátnej moci 

 

 Práca sa zaoberá aj Unamunovými teologickými a filozofickými inšpiráciami. V rámci 

teologických inšpirácií je popísaný autorov vzťah so skupinou tzv. liberálnych protestantských 

teológov, ktorých názory výrazne ovplyvnili jeho koncept viery a náboženstva. Popísaný je aj 

vzťah Unamuna s myšlienkovými smermi v rámci katolicizmu: so španielskou katolíckou 

mystikou, ktorá autora fascinovala a ktorú vnímal ju ako rýdzo španielsky spôsob prežívania 

viery spojený s národným prvkom. Porovnanie so sv. Augustínom, s ktorým Unamuna spájala 

idea  boja a precítenia viery srdcom. 

 Samostatná podkapitola je venovaná Unamunovmu vzťahu s hnutím katolíckeho 

modernizmu, s ktorým ho spája túžba po osobnejšom prežívaní viery a zmeny v Cirkvi, ale aj 

rozdeľoval pohľad na možnosť uskutočnenia reformy vo vnútri cirkvi. sa napriek príbuznosti 

svojich názorov nikdy do toho hnutia otvorene nezaradil a ostal tak v iba pozícii sympatizanta 

a priaznivca modernizmu. 
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 V rámci popisu filozofických vplyvov je pozornosť zameraná na Unamunovo osobné 

vnímanie filozofie, ktoré je podobne špecifické ako jeho vnímanie viery. Osobný život je 

kladený na prvé miesto a je odmietaný abstraktný prístup k životu a človeku, čo Unamuna spája 

s modernou filozofiou 20. storočia. V tejto časti je Unamunovo myslenie porovnané 

s myslením dvoch významných filozofických osobností, Blaisa Pascala a Sørena Kierkegaarda, 

ktorí ho inšpirovali nielen svojimi myšlienkami, ale aj životom; tieto dve osobnosti boli vybraté 

práve pre ich špecifickosť a ich postoj proti Cirkvou prezentovanej forme náboženstva. 

S Pascalom Unamuna spájalo odmietanie filozofického racionalizmu a s ním spojeného 

konceptu abstraktného Boha, namiesto ktorého obaja poukazovali na potrebu hľadania Boha 

a viery cez svoje srdce. Kierkegaard zas fascinoval Unamuna svojím volaním po ozajstnom 

bytí a úprimnom prežívaní náboženstva; jeho predstava autentickej existencie sa v istých 

bodoch zhoduje s Unamunovým konceptom človeka z mäsa a kostí. Napriek nepopierateľnému 

obdivu Unamuna voči týmto dvom osobnostiam nachádzame v ich náboženských koncepciách 

aj patrné rozdiely, čo dokazuje, že Unamuno sa nechával filozofiou aj teológiou inšpirovať 

voľne a do svojho myšlienkového konštruktu prijímal iba tie koncepty, ktoré sa mu hodili. 

 

 Praktická časť tejto práce je zamenraná na analýzu náboženstva v poetickom diele 

Miguela de Unamuna. Je tu vysvetlený autorov vzťah k poézii a jej špecifická pozícia 

v autorovom diele. 

 Náboženské myslenie v poézii je reflektované na základe týchto básnických zbierok – 

Básne, Ruženec lyrických sonetov a Velázquezov Kristus, z ktorých sú vybrané 

najreprezentatívnejšie básne. Základné koncepty Unamunovho náboženského myslenia sa 

premietajú aj do poézie, kde sa však rozvíjajú slobodnejšie ako v prípade prozaického textu: 

Unamuno využíva často symboliku a metaforu prírody a krajiny na reflexiu svojho 

náboženského myslenia a vnútorného prežívania. Unamunova poézia s náboženskou tematikou 

neprináša do samotnej náboženskej koncepcie žiadne zásadné nové myšlienky, no predstavuje 

zaujímavý spôsob spracovania náboženskej tematiky a jej prepojenia s básnickou formou 

vyjadrenia. 
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Resumen 

 El tema principal de este trabajo es el pensamiento religioso de Miguel de Unamuno y 

su presencia en la obra poética de autor. La atención es dedicada también al contexto que tuve 

influencia en la formación y en el desarrollo de los conceptos religiosos de Unamuno. 

 

 La tesis se compone de una parte teórica y otra parte práctica. Primera parte, la teórica, 

se dedica a la explicación del pensamiento religioso de Unamuno basándose no sólo en sus dos 

obras claves que tratan el tema de la religión – El sentimiento trágico de la vida y La Agonía 

del cristianismo – sino también sus ensayos cortos. Los conceptos más importantes, como la 

ansia de la inmortalidad, la fe que crea su objeto, Dios como el garante de la inmortalidad o la 

iracionalidad de la fe son explicados detalladamente  y es señalada su relación recíproca y su 

posición en el sistema de Unamuno. 

 

 En esta parte hay también una descripción breve de la vida personal de Unamuno y sobre 

todo de su crisis espiritual vivida de 1897 que tiene una importancia esencial en el pensamiento 

religioso de nuestro autor; la crisis causó un giro en el pensamiento de Unamuno y fue el punto 

de partida de sus concepciones religiosas. No obstante, muchas ideas marcadas en el Diario 

íntimo escrito durante la crisis difieren demasiado de las posturas más tardías. Durante la crisis 

Unamuno intentó adquirir una fe profunda, mas este intento suyo fracasó. 

 

 Más adelante es descrita la postura crítica de Unamuno con respecto a la Iglesia 

Católica, que incluye la crítica de las dogmas, de una fe institucional y la colaboración entre el 

Estado y la Iglesia. 

 

 La tesis se dedica también  a las influenciaa teologales y filosóficas. En el marco de las 

influencias teologales se describe la influencia de los prostestantes liberales en el pensamiento 

unamuniano. Se menciona también la influencia de la místca católica española que fascinaba 

a Unamuno y que fue, según su opinión, un acercamiento característicamente español a la 

religiosidad que une la vivencia de la fe con el elemento nacional. En esta parte se presenta 

también una comparación entre el concepto de la religión como lucha que está presente en 

Unamuno y san Augustín . 
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 Un subcapítulo describe  afinidades y diferencias entre el pensamieto de Unamuno y de 

los modernistas católicos. Aunque hay notables afinidades entre el pensamiento de Unamuno y 

de los modernistas, y aunque Unamuno mostró una simpatía con ellos, no se adhirió nunca 

a este corriente. 

 En ámbito filosófico Unamuno rechaza la abstracción y separación de la vida, porque 

según su opinión la filosofía brota de la vida y no al revés; esta preocupación por la vida 

individual une Unamuno a la filosofía moderna del siglo XX. En la parte dedicada a las 

influencias filosóficas hay una comparación entre el pensamiento de Unamuno y de dos 

filósofos, de Blaise Pascal y Søren Kierkegaard. Encontramos afinidades entre el pensamiento 

de Unamuno y de Pascal en el rechazo del racionalismo y del concepto de un Dios abstracto; 

ambos intentan encontrar a Dios através el corazón. Los conceptos de la existencia auténtica y 

de una sincera religiosidad de Kierkegaard atraen a Unamuno y su concepto de hombre del 

carne y hueso es muy similar a los concepto de Kierkegaard. No obstante, encontramos también 

diferencias entre Unamuno y los dos filósofos. La inspiración teológica y filosófica en 

Unamuno es basada en la selección de los conceptos que le gustaron y que se ajustaron bien 

a su propio pensamiento. 

 

 La parte práctica de la tesis consiste en análisis del pensamiento religioso en los poemas 

de los libros Poesías, Rosario de sonetos líricos y Cristo de Velázquez. Los conceptos religiosos 

se reflejan en la poesía pero a diferencia de los textos prosísticos se desarrollan de una forma 

más libre, con el uso frequente de las metáforas y los símbolos bíblicos y naturales. El paisaje 

sirve como el espejo que refleja la pervivencia interna y religiosa del autor. La poesía de 

Unamuno no aporta innovaciones importantes al pensamiento religioso, pero el tratamiento de 

la temática religiosa en la poesía es muy interesante. 
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