
 
 
 
 

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
 

Ústav románských studií 
 
 
 

Diplomová práce 
 

Arielismus J. E. Rodóa 
 

Arielism of J. E. Rodó 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Zuzana Kozáková 
 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Anna Housková 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla 

všechny využité prameny a literaturu.“  

 



 

Obsah 

 

1.Úvodem………………………………………………………………………… 2 

2. Zrod Ariela…………………………………………………………………….. 4 

2.1. Vztah Latinské Ameriky a Španělska……………………………….. 6 

2.2. Pozitivismus…………………………………………………………. 7 

2.3. Modernismus………………………………………………………… 9 

3. Esej Ariel............................................................................................................. 12 

4. Obsah Ariela…………………………………………………………………… 15 

4.1. Latinská Amerika jako vlast…………………………………………. 15 

4.2. Témata eseje…………………………………………………………. 16 

4.2.1. Víra v ideál a krásu………………………………………… 16 

4.2.2. Téma demokracie…………………………………………... 19 

4.2.3. Politické téma Ariela……………………………………….. 20 

4.2.4. Ariel a USA………………………………………………… 22 

4.2.5. Závěr eseje…………………………………………………. 25 

5. Inspirační zdroje……………………………………………………………….. 26 

6. Počátky arielismu……………………………………………………………… 32 

7. Ariel v Mexiku…………………………………………………………………. 35 

7.1. Ariel a spisovatelé Atenea……………………………………………. 36 

7.2. Arielista Francisco García Calderón…………………….…………… 42 

8. Kalibanova postmoderna………………………………………………………. 48 

9. Kaliban R. Fernándeze Retamara a L. Zei…………………………………….. 51 

10. Závěrem………………………………………………………………………. 62 

11. Bibliografie…………………………………………………………………… 64 

12. Resumen……………………………………………………………………… 67 

13. Résumé……………………………………………………………………….. 70 

14. Summary……………………………………………………………………… 72 



 2 

1. Úvodem 

 

Ariel, napsaný roku 1900, esej usmiřující dvě století, představoval vrcholné nadšení 

mnoha hispánských intelektuálů formovaných v průběhu devatenáctého století a 

zároveň byl prvním impulsem pro mladíky hledající směr, kterým se vydat do století 

dvacátého.1   

 

Takto vystihl Alfonso García Morales, profesor španělské a hispanoamerické 

literatury v Seville, význam dnes již klasického latinskoamerického eseje Ariel 

uruguayského autora José Enriqua Rodóa. A právě Arielovi se budeme v této 

diplomové práci věnovat. 

J. E. Rodó (1871 – 1917) proslul především díky tomuto dílu, které bylo poprvé 

publikováno roku 1900 a stalo se pravděpodobně nejvydávanější a nejpřekládanější 

uruguayskou knihou v zahraničí. Někteří kritici, jako např. G. Brotherston, autor 

předmluvy k anglickému vydání Ariela, dokonce tvrdí, že Ariel je jediným důvodem, 

proč Rodó neupadl v zapomnění.2 Ač se jedná o možná až příliš vyhraněný názor, 

nesporným faktem je, že bez vydání Ariela by se Rodóovi nedostalo takové pozornosti 

v podobě mnoha literárních kritik a komentářů. Podle José Miguela Ovieda, 

významného kritika a profesora peruánského původu, se s Arielem zrodil současný 

hispanoamerický esej. Ariel je stále čten a hojně diskutován i v dnešní době, ačkoli je 

značná část jeho poselství mnohými považována za překonanou3. Tento skeptický  

názor zastával již uruguayský kritik Alberto Zum Felde ve svém díle Intelektuální 

proces v Uruguayi (Proceso intelectual del Uruguay - 1930).4 

V úvodní části práce si v krátkosti přiblížíme okolnosti doby Arielova vzniku, 

s níž jsou spojené dva důležité filozofické směry utvářející myšlení tehdejších 

latinskoamerických i evropských intelektuálů – pozitivismus a modernismus.  

Podrobněji se budeme zabývat rodóovským pojetím Shakespearových postav 

Prospera, Kalibana a Ariela z dramatu Bouře. Soustředíme na  hlavní témata díla.  
                                                 
1„Ariel, escrito en 1900, ensayo de conciliación entre dos siglos, fue el último entusiasmo de muchos 
intelectuales hispánicos formados durante el siglo XIX, y el primero de los jóvenes que buscaban una 
orientación para adentrarse en el XX…“ García Morales, Alfonso. El Ateneo de México (1906-1914). 
Orígenes de la cultura mexicana contempránea. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1992, 
s. 131.  
2 Brotherston, Gordon. „Introducción a Ariel (I)“. [online]. [cit. 2007-06-25]. Dostupné z: 
<http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Brotherston/Rodo%20(I).htm>. 
3 Oviedo, José Miguel. Breve historia del ensayo hispanoamericano. Madrid: Alianza, 1991, s. 45. 
4 „Ariel es un símbolo periclitado.“ Citováno podle: Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 113. 
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Nevynecháme ani inspirační zdroje, jenž formují myšlenky i styl eseje.              

Poté přejdeme k autorům, kteří byli zase naopak ovlivněni Rodóovou tvorbou a hlásili 

se k jeho odkazu. Ariel, jehož autor se vždy snažil o vyvážený a harmonický tón a 

bránil se radikálním soudům, vyvolával někdy velmi bouřlivé reakce, ať už                          

v pozitivním či negativním slova smyslu. 

 Těch nadšených ohlasů bylo dost na to, aby rozpoutaly vlnu tzv. arielismu.   

Ten bude předmětem této diplomové práce. Ne však v celé jeho šíři. Jen připomeneme 

charakter prvních reakcí po vydání Ariela a podrobněji se zaměříme na ohlas, který 

vzbudil v Mexiku v prvních dvou desetiletích dvacátého století u spisovatelů skupiny 

Atenea de la Juventud. Ti se výrazně podíleli na obnově humanitní vzdělanosti po 

období diktatury Porfíria Díaze a šířili nová díla modernistických umělců. Za pozornost 

stojí i Peruánec Francisco García Calderón, který byl v kontaktu s Pedrem 

Henríquezem Ureñou a Alfonsem Reyesem z Atenea a jehož Rodó považoval za svého 

prvního žáka. 

V rámci podkapitoly o Calderónovi, se zmíníme o odchýlení některých arielistů 

od Rodóových myšlenek.   

 Nahlédneme do pozdějšího období nastupující avantgardy v latinskoamerické 

literatuře, kdy opadlo arielistické nadšení a Rodóova tvorba se začala spíše analyticky 

zpracovávat. Jinak se přemýšlelo i o rodóovské symbolice postav. Nastoupila éra 

kalibanské postmoderny, jak toto období výstižně nazvala Mabel Moraña, profesorka 

Pittsburghské univerzity v USA. Náš přehled o putování arielovské myšlenky a pojetí 

symbolů Ariela a Kalibana napříč latinskoamerickým myšlení završí eseje Kaliban 

Roberta Fernándeze Retamara ze sedmdesátých let dvacátého století, jenž byl silně 

ovlivněn revolučním hnutím na Kubě, a  o něco mladší prací Leopoldo Zei nazvané 

Filozofie z pohledu okraje společnosti a barbarství (Filosofía desde la marginación y la 

barbarie). 

Cílem této práce je postihnout hlavních idejí Ariela, přelomového eseje (a to 

nejen ve smyslu konce jednoho století a začátku nového), který se pokoušel hledat 

skutečnou, původní tvář jednotného hispanoamerického národa. Budeme sledovat vliv a 

proměny jeho myšlenek, jež zanechaly nesmazatelné stopy v duchovním vývoji 

amerického kontinentu a zasáhly i Evropu.   
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2. Zrod Ariela     

 

Abychom lépe pochopili Rodóův Ariel, je nezbytné alespoň stručně zmínit  

okolnosti jeho vzniku. Přes optimistické ladění eseje, politické dění konce 

devatenáctého století neskýtalo mnoho důvodů k přílišnému veselí. Klíčovou událostí 

byl válečný konflikt mezi Španělskem a USA o Kubu a Portoriko roku 1898 a následná 

severoamerická vojenská intervence během kubánské války za nezávislost. Většina 

států Latinské Ameriky se k počínání Spojených států postavila odmítavě a podpořila 

Španělsko, které v první polovině devatenáctého století,  po jihoamerických válkách za 

nezávislost,  nebylo oblíbené.  

V této době se podstatně změnila role literatury ve společnosti. Spisovatelé, jak 

uvádí Ottmar Ette, německý profesor, za jehož přispění vznikl vynikající sborník       

Sto let Ariela, využívali stránky knih k debatám na aktuální témata, přemýšleli o 

„hodnotách určujících směr, kterým se bude ubírat společný vývoj“5, a měli v rukou 

moc ovlivňovat veřejné mínění. Je tedy pochopitelné, že zneklidňující situace ve 

společnosti, zrychlené kapitalismem a pokrokem světové ekonomiky na jedné straně, 

avšak ohrožené kulturním úpadkem na straně druhé, se silně odrazila v mnoha 

latinskoamerických dílech, Ariela nevyjímaje. Rodó bral úlohu literatury nabádat 

čtenáře k přemýšlení o aktuálních otázkách velice vážně. To je patrné i z jeho známé 

kritiky modernistického básníka Rubéna Daría, kterého Rodó velmi obdivoval pro jeho 

vytříbený literární styl, nicméně se ostře vyjádřil k absenci snahy o řešení či nastínění 

problémů tehdejší pohnuté doby v Daríových dílech. Pro Rodóa byla naprosto stěžejní 

interakce literatury a společenského vývoje. Přiznával, že i když se rád a pečlivě zabývá 

estetickou stránkou psaní, formou a stylem, pro dílo velmi důležitými, nikdy by však 

nedopustil, aby jeho literatura byla jen „uměním pro umění“.  

Věřil, že by měla sloužit jako účinný nástroj šíření myšlenek a měla by sledovat tep 

doby a s ním související společenské problémy.6 

Rodó, jenž „započal Ariel, […], jako kdyby chtěl prolomit mlčení svědectvím o 

severoamerické intervenci“7,  však nebyl prvním, kdo varoval před rozpínavostí USA a  

                                                 
5 „los valores que debían orientar los rumbos del desarrollo común“. Ette, Ottmar. La modernidad 
hospitalaria. In Ottmar Ette y Titus Heydenreich, eds. José Enrique Rodó y su tiempo. Cien años de 
Ariel. Erlangen: Vervuert-Iberoamericana, 2000, s. 76. 
6 Graf, Marga. „En marcha a la sociedad moderna latinoamericana, Los cuatro aspectos del americanismo 
de Rodó“. In Ottmar Ette y Titus Heydenreich, eds. José Enrique Rodó y su tiempo. Cien años de Ariel. 
Erlangen: Vervuert-Iberoamericana, 2000, s. 143. 
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nebezpečím materialismu. Belén Castro, autorka předmluvy ke komentovanému vydání 

Ariela,  se zmiňuje o José A. Sacovi, jenž je v tomto smyslu považován za předchůdce 

arielismu a latinoamerikanismu, a José Martím, jehož „yanquimánie“ je dobře známým 

tématem latinskoamerické literatury.8 Latinskoamerické kulturní prostředí na konci 

devatenáctého století bylo nasyceno touhou odlišit Střední a Jižní Ameriku od Severní, 

dát najevo, že Latinská Amerika je jiná než anglosaská. Znovu se dostala do popředí 

potřeba definovat se, vymezit národní identitu. Následující úryvek z eseje Leopolda Zei 

příznačně vyjadřuje tuto snahu o sebeurčení: 

 

Amerika není Evropa, latinská Amerika není Amerikou anglosaskou, proto ztroskotalo 

veškeré úsilí, pro pokus být někým jiným, odlišným od sebe sama. Barbarství spočívá 

v přání být jako druzí, základ civilizace je být sám sebou a na tomto bytí dále budovat. 

Uruguayec José Enrique Rodó poukazuje, na konci devatenáctého a počátku dvacátého 

století, na onu velkou chybu, nesmírný omyl snahy být někým jiným než sami sebou.             

Záměr učinit z této Ameriky kopii jiné Ameriky, úsilí vymýtit domnělé barbarství tím, 

že budeme napodobovat jedince či celý národ, který nám není vlastní.  

 

América no es Europa, la América latina no es la América sajona, por ello fracasaron 

todos los intentos por ser otros diferentes a sí mismos. La barbarie está en querer ser 

como otro, la civilización está en el ser uno mismo y construir a partir de este ser.          

El uruguayo José Enrique Rodó muestra, al término del siglo XIX e inicios del XX,         

el gran error, el gran equívoco, el querer ser otro que uno mismo. El pretender hacer de 

esta América una copia de la otra América; el pretender vencer la supuesta barbarie 

tratando de semejarse a un hombre o un pueblo que no se es. 9 

 

                                                                                                                                              
7 „Rodó ha iniciado su Ariel, […], como si quisiera rasgar ese silencio con un testimonio de indagación 
por la intervención estadounidense.“ Castro, Belén. „Introducción“. In José Enrique Rodó, Ariel. Madrid: 
Cátedra, 2000, s. 57. 
8 Castro, Belén. „Introducción“. In José Enrique Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000, s. 51. 
9 Abellán, José Luis. Citováno podle „Leopoldo Zea: Hilo filosófico entre España y México“. [online]. 
[cit. 2007-08-10]. Dostupné z: http://cvc.cervantes.es/actcult/zea/acerca/hilo.htm. 
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2.1. Vztah Latinské Ameriky a Španělska 

 

Zásadní roli ve snaze definovat osobitou kulturu a tradice hrálo tzv. „latinství“, 

odkaz španělského dědictví, jež zanechalo nesmazatelné stopy v kulturním, politickém 

a společenském vývoji latinskoamerických zemí. Hrdost, že je nositelem latinské 

tradice, je v Arielovi z autorova hlediska zcela zjevná. Fernando Aínsa, uruguayský 

spisovatel a esejista, považuje Rodóa za jednoho z prvních, kdo zdůraznil tento 

„latinský“ element, jenž je neoddělitelnou součástí hispanoamerické mentality. 

 

Rodó (stejně jako ostatní modernisté) píše latinská Amerika s malým el, 

považuje řeckolatinskou tradici ani ne tak za vlastní tradici, ale spíše za jiný vzor, který 

se zříká nordománie.10  

 

Ve vztahu Latinské Ameriky a Španělska došlo k podstatné změně – 

z evropského usurpátorského agresora se najednou stala kolébka latinské a 

humanistické filozofie. Díky španělskému původu, legitimnímu příslušenství ke 

starověkým antickým a křesťanským kulturám, se tak latinská Amerika lišila od 

anglosaské. Tento názor zastával mimo jiné i Pedro Henríquez Ureña, který v roce 1905 

publikoval esej komentující kubánské vydání Ariela, v němž napsal: „Je na nás, 

abychom znovu pozvedli hodnoty španělské rodiny, jež jsme tolik pošlapali.“11       

Rodó tento přístup považoval za naprosto stěžejní pro „záchranu a udržení osobitosti 

latinskoamerických národů vůči triumfálním nájezdům ostatních…“.12  

(Rodóův postoj ocenili především španělští kritici po vydání Ariela na Pyrenejském 

poloostrově v dubnu roku 1900. Spisovatel Leopoldo Alas neskrýval nadšení, že Rodó 

coby latinskoamerický myslitel znovu „obrací zrak ku Španělsku“.13)  

Konec devatenáctého století se tedy nesl v duchu navázání hlubších vztahů mezi 

Španělskem a hispánskou Amerikou. Intelektuální hnutí na obou kontinentech, američtí 

modernisté i španělská generace 98, hledali odpovědi na podobné otázky. Hledali 

                                                 
10„Rodó (igual que otros modernistas) escribe América latina con minúscula, postulando la cultura 
grecolatina no tanto como una tradición propia, sino más bien como otro modelo, que abandona la 
nordomanía.“ Housková, Anna. „Rodó y Martí: lo estético en la identidad latinoamericana“. Romanistica 
Pragensia, XVII, 2000, s. 78.   
11„Tócanos reivindicar el crédito, que tanto hemos contribuido a minorar, de la familia española.“  
Henríquez Ureña, Pedro. Selección de ensayos. Casa de las Américas, Cuba, 1965, s. 21. 
12 „salvar y mantener la personalidad de estos pueblos, frente a la expansión triunfal de otros…“. 
13 „la reacción [de Rodó] que vuelve ojos a España“. Alas, Leopoldo. „Prólogo“. In José Enrique Rodó, 
Ariel. Madrid: Espasa – Calpe, S. A., 1948, s. 13. 
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východisko z krize spojené se severoamerickou rozpínavostí a vrcholícím 

modernizačním procesem, který v touze po dynamickém technologickém rozmachu 

dusil intelektuální a kulturní rozvoj.  

Hispanoameričané využili navázání na latinskou tradici na sklonku 

devatenáctého století proti dominujícímu pozitivismu14. 

 

2.2. Pozitivismus 

 

 Pozitivismus, jenž prosazoval materiální pokrok a úspěch jako cíl 

společenského úsilí, měl značný vliv na celém americkém kontinentě, zvláště pak 

v Mexiku a v laplatské oblasti. Tato filozofická doktrína nahradila scholastiku 

z koloniálního období a stala se nástrojem společenského řádu nezávislých amerických 

republik, které s nadšením převzaly myšlenky evropských filozofů Augusta Comta a 

Herberta Spencera. Pozitivismus v Latinské Americe, ač jistě vycházel z evropských 

pramenů, se v některých ohledech podstatně lišil od svého vzoru. Octavio Paz například 

mluví o rozdílech představitelů tohoto myšlenkové proudu na obou kontinentech: 

„Pozitivismus v Latinské Americe nebyl ideologií liberální buržoazie usilující o 

průmyslový a společenský pokrok, jako tomu bylo v Evropě. Jednalo se o ideologii 

oligarchie tvořené bohatými velkostatkáři.“15 Pozitivismus byl spíše vírou, nežli 

vědeckou metodou,  jakousi náhražkou náboženství pro liberální buřiče. Jeho vliv se 

rozhodně více odrazil na myšlení intelektuálů než na rozvoji vědy a techniky.16 Mnoho 

zemí změnilo k pozitivistickému obrazu i vzdělávací systém.           

Podle Leopolda Zei, jenž byl přední osobností hispanoamerické filozofie, příznivci 

pozitivismu prosazovali radikální rozchod s minulostí a usilovali o vytvoření nového 

člověka, který by nebyl poznamenán chybami kolonialismu a vynikal by ryze 

praktickým duchem po vzoru severoamerického a anglického příkladu. Současně, dle 

Zei, jednali jako revolucionáři, za každou cenu se snažili násilně vymazat stopy 

                                                 
14 Housková, Anna. „Reflexe iberoamerické kultury“. In Druhý břeh Západu. Praha: Mladá fronta, 2004, 
s.18. 
15„El positivismo en América Latina no fue ideología de una burguesía liberal interesada en el progreso 
industrial y social como en Europa, sino de una oligarquía de grandes terratenientes.“ Paz, Octavio. 
„Traducción y metáfora“. In Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barral, 1987, s. 127.  
16 Ibid., s. 128 – 130.  
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z koloniálního období, změnit mentalitu národa a začít od nuly. Nezvolili cestu vývoje, 

nýbrž revoluce. Proto nebyla tehdy nová doktrína ničím jiným než nereálnou utopií.17  

J. E. Rodó bytostně nesouhlasil s pozitivismem, neboť ho vinil z nastolení 

utilitárního myšlení. Nicméně ho uznával jako další stupeň v duševním formování 

lidstva: „Pozitivismus je základem utváření našeho intelektu, není však kupolí, která ho 

završuje a korunuje.“ („El positivismo, que es la piedra angular de nuestra formación 

intelectual, no es ya la cúpula que la remata y corona.“) 
18  

Chtěl se vyvarovat radikálního rozchodu s minulostí, jak to udělali právě 

pozitivisté. Filozofické proudy udávající směr společnosti v dobách minulých, 

považoval za přirozený vývoj lidského myšlení. Pokoušel se o určitou syntézu 

tradičních hodnot s moderními psychologickými a vědeckými směry a pozitivismem. 

Fernando Aínsa mu vzdává hold, když říká, že „Ariel je skutečným návodem, jak 

vyvážit protiklady“.19 Ve spojování protikladů tkví možná největší přínos modernismu, 

nové umělecké a ideové orientace, prosazující se na konci dvacátého století jako 

protiváha utilitaristického uvažování. A. Housková uvádí: 

 

…v tomto období se nejen vytvářela poetika charakteristická pro jednu generaci, nýbrž 

se formulovala povaha estetiky v obecném slova smyslu, jež spočívala ve spojení 

protikladů: nadhled a ponoření se, ironie a analogie, moderní i tradiční, rozmanitost a 

jednota, příroda a duchovnost, naděje i beznadějnost, zlom a návaznost.20 

                                                 
17 Zea, Leopoldo. „El positivismo en Hispanoamérica“. In Goic, Cedomil. Historia y crítica de la 
literatura hispanoamericana 2 (Del romanticismo al modernismo). Barcelona: Editorial Crítica, 1991, s. 
88. 
18 Citováno podle Graf, Marga. Op. cit., s. 151. 
19„Ariel es un auténtico programa para equilibrar antinomias…“ Ainsa, Fernando. „Ariel, una lectura 
pare el año 2000“. In In Ottmar Ette y Titus Heydenreich, eds. José Enrique Rodó y su tiempo. Cien años 
de Ariel. Erlangen: Vervuert-Iberoamericana, 2000, s. 55.    
20„…en este período, no sólo se formulaba la poética particular de una generación, sino que se 
explicitaba el carácter de lo estético en general, que consiste en la unidad de las contradicciones: 
distancia e inmersión, ironía y analogía, modernidad y tradición, diversidad y unidad, lo naturalista y lo 
espiritual,desesperación y esperanza, ruptura y continuidad.“ Housková, Anna. „Rodó y Martí: lo estético 
en la identidad latinoamericana“. Romanistica Pragensia, XVII, 2000, s. 81.  
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2.3. Modernismus 

 

Ariel je obrazem i chválou modernismu, jehož duchovním otcem byl 

nikaragujský básník Rubén Darío a jehož vliv je na první pohled patrný při četbě 

Rodóova stylizovaného textu.21 Rodó se způsobem psaní i myšlením stal jedním 

z hlavních představitelů hispanoamerického modernismu, který vznikal a nabíral dech 

od 80. let devatenáctého století. Mnoho tehdejších kritiků mělo sklony považovat ho 

jen za povrchní literární a poetický styl, módu inspirovanou moderními evropskými 

směry. Rodó jednoznačně přispěl k vyvrácení těchto pochybovačných názorů, že 

modernismus není intelektuálním hnutím. Dokázal, že je úzce spjat s novou ideologií22 

hledající po „pozitivistické odbočce“ cestu zpět ke kulturnímu sebeurčení.  

Octavio Paz, mexický básník a esejista, tvrdí, že „modernismus byl nezbytnou 

odpovědí na duchovní vakuum vytvořené pozitivistickou kritikou náboženství a 

metafyziky.“23                           

Pro Pedra Henríqueze Ureñu a mnoho dalších představitelů jeho generace, která se 

snažila o osvobození od utilitarismu a renesanci humanitní vzdělanosti, byl 

modernismus skutečnou „svobodou v umění“.24 Roku 1913 napsal Ureña v dopise 

Alfonsu Reyesovi, svému kolegovi z mexického Atenea: 

 „Jsme lidé lhostejní a potřebujeme moudré a náročné školy, jež nás přinutí se učit.“ 

(„Somos pueblos ignorantes y necesitamos escuelas sabias y exigentes que nos oblique 

a aprender.“25) Modernismus za takovou uměleckou školu považoval.                           

Byl znovuhledáním víry, ale neznamenal nekritický a absolutní návrat ke křesťanství, 

rozhodně ne ke křesťanské askezi. Modernistická víra nebyla jednotným systémem, 

byla spíše tvořena z jednotlivých fragmentů26, jednalo se o mozaiku poskládanou na 

pozadí křesťanské tradice. V modernistické literatuře zároveň ožívá pojem krásy.  

Krása nabývá smyslu dosažení pozemské dokonalosti27 a estetika tak dostává zcela jiný 

rozměr.  

                                                 
21 Oviedo, J. M. Op. cit., s. 46. 
22 Abellán, José Luis. José Enrique Rodó. Madrid: Edicciones de Cultura Hispánica, 1991, s. 17. 
23 Paz, Octavio. Op. cit., s. 130.  
24 Citováno podle García Morales, Alfonso. El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la cultura 
mexicana contempránea. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1992, s. 25.  
25 Ibid., s. 25. 
26 Ibid., s. 137. 
27 Housková, Anna. „Rodó y Martí: lo estético en la identidad latinoamericana“. Op. cit., s. 77. 
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Po období, kdy zásadní roli hrál pokrok a nadšeně se oslavovaly technické vynálezy 

jako železnice či telegraf, tak nastoupila ideologie, která zbožňovala luxus a jejímž 

hlavním atributem byly nepraktické a krásné předměty.28  

Podle Anny Houskové tvořila estetika v Latinské Americe, zvláště v období 

modernismu, důležitou součást hledání vlastní identity, což je patrné i v eseji Ariel, 

který „výslovně spojuje estetický prvek a latinskoamerickou identitu, v polemice se 

severoamerickým utilitarismem.“29 

Modernismus lačně nasával nejrůznější podněty vzešlé z evropských kultur, vše 

nové a moderní. Tato touha však jeho představitele možná překvapivě dovedla k jejich 

vlastnímu nitru, k nitru národa s osobitou kulturou a tradicemi. Nový umělecký směr se 

tedy na jedné straně vyznačoval někdy až přehnaným kosmopolitismem, na straně 

druhé připomínal kořeny vlastní latinskoamerické kultury, předkolumbovské i 

španělské z dob koloniálních.  

 

Znovuobjevení indiánského světa a později i španělské tradice bylo protiváhou obdivu, 

obavy i hněvu, které probouzely Spojené státy americké a jejich politika nadvlády 

v Latinské Americe.30  

 

Negativní přístup k imperialistickému chování USA však nebyl, dle názoru O. Paze, 

založen na politických či ekonomických argumentech, nýbrž na mínění, že latinská a 

anglosaská Amerika představují jiné a nejspíš neslučitelné vize lidské a společenské 

existence.31  

                                                 
28 Paz, Octavio. Op. cit., s. 131. 
29 „…vinculó explícitamente lo estético y la identidad latinoamericana, en polémica con el utilitarismo 
norteamericano.“ Housková, Anna. „Rodó y Martí: lo estético en la identidad latinoamericana“. Op. cit., 
s. 78. 
30„La recuperación del mundo indígena y, más tarde, la del pasado español, fueron un contrapeso de la 
admiración, el temor y la cólera que despertaban los Estados Unidos y su política de dominación en 
América Latina.“ Paz, Octavio. Op. cit., s. 133.  
31 Paz, Octavio. Op. cit., s. 133. 
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O. Paz podotýká, že modernismus dříve vzniká v Latinské Americe než na 

Iberském poloostrově. Důvodem, podle něj, může být to, že Latinoameričané jsou a 

vždy byli „citlivější na podněty vyvolané světovým děním“ než Španělé, ale hlavní 

příčinou byla skutečnost, že potřeby latinskoamerických intelektuálů po válkách za 

nezávislost a období utvářeném pozitivistickým myšlením byly přeci jen jiné než ve 

Španělsku, jež vycházelo ze zcela jiných tradic.32 

A. Housková zdůrazňuje dopad modernismu na celou latinskoamerickou tvorbu. 

Jeho vliv nedolehl jen k bezprostředním nástupcům, nýbrž zasáhl i autory jako Borges 

či Paz, proto je pochopení jeho estetiky a povahy tak důležité.33   

                                                 
32 Paz, Octavio. Op. cit., s. 129. 
33 Housková, Anna. „Rodó y Martí: lo estético en la identidad latinoamericana“. Op. cit., s. 81.  
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3. Esej Ariel 

 

Rodóův styl je pro dnešního čtenáře poměrně nesnadný. Mexický spisovatel 

Carlos Fuentes napsal v předmluvě k druhému překladu Ariela do angličtiny roku 1988, 

že jeho rétorika je v současné době nesnesitelná.34 Gustavo San Román, jenž přednáší 

hispanoamerickou literaturu ve Velké Británii a je autorem zajímavé  publikace Rodó 

v Anglii (Rodó en Inglaterra – 2005) týkající se vlivu uruguayského myslitele na 

sociální politiku v Británii, se domnívá, že neproniknutelnost a obtížnost textu eseje 

může být jednou z příčin negativní kritiky a nepochopení Arielova smyslu.35  

Autor eseje miloval básnické prostředky antické literatury, byl velmi náročný co 

do výběru slovních obratů a výrazů a byl do velké míry ovlivněn modernismem, který 

vynikal svým zdobným a vzletným stylem. Forma díla byla zásadní, nemohla být 

zanedbána, zvláště když dílo pojednávalo o významu estetiky a kultu krásy.36                

Není proto překvapující, že Rodóovi trvalo téměř dva roky, než esej dokončil, ačkoliv 

není nijak rozsáhlý.  

Esej ja napsaný formou proslovu učitele Prospera k žákům na konci 

akademického roku. Je to řeč, jež si žádá být slyšena, ne čtena.37 Žánr Ariela je obvykle 

označován jako žánr literárního proslovu. Mnozí kritici však podotýkají, že je těžko 

zařaditelný. Leopoldo Alas, klasik španělské literatury, se podobně vyjádřil ve své 

předmluvě ke španělskému vydání Ariela s tím, že to není ani novela, ani didaktická 

kniha, nýbřž se jedná o pomezní žánr.38 Ottmar Ette vysvětluje, že uvnitř základní 

struktury proslovu  

…se nacházejí další žánry a žánrové prvky, […] například, žánrové prvky filozoficko-

literárního dialogu, […], hymnu, divadelního monologu, literární kritiky či vědeckého 

pojednání. […] Na druhé straně se tu skrývají rovněž narativní formy, mezi nimiž je 

třeba uvést povídku o «pohostinném králi» nebo o snoubence, která čeká na milého. 

[…] Jak směs různorodých žánrových pvků v Rodóově textu, tak jeho fiktivní základ 

vylučují zjednodušené zařazení Ariela do konkrétnímu žánru.39 

                                                 
34 San Román, Gustavo. „Rodó como intelectual pionero“. In Diario El País digital – Uruguay. [online]. 
[cit. 2007-08-11]. Dostupné z:  http://www.elpais.com.uy/Especiales/rodo/index.shtml. 
35 Ibid. 
36 Castro, Belén. „Introducción“. In José Enrique Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000, s. 63. 
37 Oviedo, J. M. Op. cit., s. 53. 
38 Alas, L. Op. cit., s. 14. 
39 „se hallan ubicados otros géneros y elementos genéricos. […] por ejemplo, elementos genéricos del 
diálogo filosófico-literario,[…], del himno, del monólogo teatral, de la crítica literaria o del tratado 
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Esej je rozdělený do šesti kapitol40. Nejdříve, ještě než začne první kapitola, se 

seznámíme s hlavními „postavami“, které jsou představeny ústy vypravěče. Ten se 

objeví v eseji jen dvakrát, na samém začátku a v úplném závěru poslední kapitoly. 

Ottmar Ette se domnívá, že postava vypravěče nemůže být spojována s autorem eseje. 

Podle jeho názoru stojí Rodó zcela mimo literární text, tudíž ani učitel Prospero ani 

vypravěč s ním nemohou být ztotožňováni.41 Tento názor ale nesdílí všichni literární 

odbornící posuzující Ariel. Pro některé je Prospero Rodóovým alter-egem. Je obtížné 

nespojovat profesora se spisovatelem. Z nejrůznějších sekundárních zdrojů se zdá 

nepochybné, že stejné názory, které jsou v knize pronášeny k mladým posluchačům, 

vyznává i autor eseje. Přikláněli bychom se tedy spíše k tvrzení, že Rodó se do jisté 

míry vtěluje do postavy Prospera a mluví k nám jeho ústy.   

 Prospero, obdivovaný a uznávaný učitel, se nachází spolu se svými studenty        

v prostoru velké studovny. Ariel, druhý z trojice postav, jehož bronzová socha 

dominuje studovně, je autorem charakterizován následovně: 

   

vzdušný duch, […], vláda rozumu a citu nad nízkými iracionálními pudy, velkorysé 

nadšení, ušlechtilá a nezištná pohnutka k činům, duch kultury, živost a půvab 

inteligence… (s. 139).  

 

genio del aire, […], el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de 

la irracionalidad, el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción,           

la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia…42 

 

Ariel je stále přítomen, je středem pozornosti, o čemž vypovídá i samotný název díla 

(srovnejme ho s názvy Shakespearova dramatu Bouře a Renanovým Kalibanem, 

důležitými zdroji inspirace pro Rodóa). Naopak, poslední z trojice postav, Kaliban, 

symbol pudovosti a tuposti, nefiguruje v prostoru studovny.  

 

                                                                                                                                              
científico.[…] Por otra parte, hallan acogida aquí también formas narrativas, entre las que cabe 
mencionar el relato del “rey hospitalario“ o el de la prometida en espera del novio. […] Tanto la mezcla 
de los elementos genéricos más variados en el texto de Rodó como su base ficcional, descartan la 
clasificación simplista de Ariel en un género deteminado.“ Ette, Otmar. Op. cit., s. 78. 
40 Některá vydání se dělí na osm kapitol. V této práci se odkazujeme na vydání v edici Cátedra roku 
2000. 
41 Ette, Otmar. Op. cit., s. 77. 
42 Uvedené ukázky z Ariela jsou citovány z vydání: Rodó, José Enrique. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000. 
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O. Ette si všímá tohoto rozdílu a popisuje symbolický protiklad Kalibana a Ariela takto: 

 

V prostorovém uspořádání „studovny“ není žádný náznak ničeho, co by mohlo 

představovat Kalibana. Sycoraxin syn je stejně opomíjen jako „skutečnost“ davu 

obklopujícího jak studovnu tak knihovnu. Struktura, kterou nám představuje tento 

prostor, není tedy vůbec bipolární, jedná se spíše o homogenní strukturu soustředěnou 

na Ariela.43     

 

Vše v Arielovi navozuje pocit lehkosti a vznešenosti44, i projev vypravěče v úvodu a 

závěru je velmi kultivovaný. Jako bychom se nacházeli v duchovním a intelektuálním 

království Ariela, v uzavřeném světě, chráněném před nepřízní okolí, plného zmatku a 

hrubosti pouliční lůzy. A proto zde Kaliban nefiguruje, „není hoden privilegovaného 

místa v textu, jako by byl schopen ušpinit svou nečistou přítomností bělostné stránky a 

znehodnotit, […] zušlechťující funkci abecedy […].“45. V textu najdeme snad jen dvě 

zmínky, připomínají existenci Kalibana, přestože právě jeho postava budila a stále budí 

větší pozornost a polemiku nežli Rodóem upřednostňovaný Ariel.  

Rodó, který si byl nejspíš dobře vědom nebezpečí otrokova nezdvořilého a 

nekultivovaného projevu, „kde se znak a smysl setkávájí jen v podobě vášnivých 

výbuchů a urážek“, se rozhodl pro Kalibanovo mlčení, čímž se vyvaroval střetu s 

protinázory.46  

Ariel se distancuje od většinového davu, nevztahuje se k žádnému konkrétnímu 

prostředí, času ani prostoru, proto je jeho myšlenka do velké míry utopická a nereálná 

v podmínkách latinskoamerického kontinentu.  

                                                 
43„En la disposición de la “sala de estudio“ no hay indicios de nada que pudiese representar a Calibán. El 
hijo de Sycorax queda tan excluido de este espacio como lo está la “realidad“ de las muchedumbres que 
rodean tanto la sala de estudio como la biblioteca. Con ello, la estructura que nos presenta este espacio no 
es en absoluto bipolar, sino más bien una estructura homogénea centrada en Ariel.“ Ette, Otmar. Op. cit., 
s. 77. 
44 Castro Morales, Belén. Utopía y naufragio del intelectual arielista. In Ottmar Ette y Titus 
Heydenreich, eds. José Enrique Rodó y su tiempo. Cien años de Ariel. Erlangen: Vervuert-
Iberoamericana, 2000, s. 98. 
45 „es indigno de ocupar el lugar privilegiado del texto, capaz como es de mancillar con su presencia 
impura el espacio de la página en blanco y corromper, […], la función ennoblecedora del alfabeto…“ 
Moraña, Mabel. „Modernidad arielista y postmodernidad calibanesca“. In Crítica impura. Vervuert-
Iberoamericana, 2004, s. 95. 
46 Ibid., s. 96. 
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4. Obsah Ariela 

 

4.1. Latinská Amerika jako vlast 

 

 Je důležité upřesnit, že autor nerozlišuje konkrétní státy, obrací se na Latinskou 

Ameriku jako celek, jednotnou vlast Latinoameričanů47. Takový způsob uvažování byl 

vlastní většině tamních intelektuálů píšících na sklonku století devatenáctého.              

Řešili spíše společnou americkou identitu, než že by se zabývali příslušností 

k jednotlivým národům, jak tomu bylo v období romantismu.48  

Rodó odmítal tvrzení, že Bolívarův sen o jednotné Americe je nemožný. Pokud by však 

politická jednota byla těžko dosažitelná, vyzýval alespoň k jednotě kulturní. Toto 

stanovisko jasně definuje i ve svém jednostránkovém eseji Magna Patria z roku 1905: 

 

Pro Hispanoameričany je vlastí španělská Amerika. K vlasteneckému cítění také patří 

neméně přirozený a stejně neochvějný pocit sounáležitosti s provincií, regionem, 

krajem. Provincie, region a kraj této naší velké vlasti jsou národy, na které se vlast 

politicky rozděluje. Co se mě týká, vždy jsem to tak chápal, lépe řečeno, vždy jsem to 

tak cítil. Politická jednota, jež by posvětila a ztělesnila onu jednotu morální – Bolívarův 

sen – je zatím představou, jejíhož uskutečnění se dnešní generace nedožijí. Ale co na 

tom záleží! Itálie byla také jen Metternichovým „zeměpisným pojmem“, dokud ji 

Garibaldiho zbraň s Mazziniho apoštolství nevdechly politickou existenci.    

 

Patria es, para los hispanoamericanos, la América española. Dentro del sentimento de 

la patria cabe el sentimiento de adhesión, no menos natural e indestructible, a la 

provincia, a la región, a la comarca; y provincias, regiones y comarcas de aquella gran 

patria nuestra, son las naciones en que ella políticamente se divide. Por mi parte, 

siempre lo he entendido así, o mejor, simpre lo he sentido así. La unidad política que 

consagre y encarne esa unidad moral – el sueño de Bolívar – es aún un sueño cuya 

realidad no verán las genaraciones hoy vivas. ¡Qué importa! Italia no era sólo la 

„expresión geográfica“ de Metternich, antes de que la constituyeran en expresión 

política la espada de Garibaldi y el apostolado de Mazzini. 49 

                                                 
47 Abellán, José Luis. „Modernismo: Ariel como símbolo“. [online]. [cit. 2007-06-25]. Dostupné z: 
<http://fs-morente.filos.ucm.es/publicaciones/anales/17/abellan.pdf>. 
48 Graf, Marga. Op. cit., s. 142. 
49 Rodó, José Enrique. „Magna Patria“. In José Enrique Rodó. Ed. de José Luis Abellán. Madrid: Ed. De 
Cultura Hispánica, 1991.  
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4.2. Témata eseje 

 

 Nyní se blíže podíváme na témata zpracovaná v jednotlivých kapitolách eseje. 

Dílo je věnováno mladé generaci. Významná postava uruguayské literatury Arturo 

Ardao, jenž se hojně zabýval Rodóovou tvorbou, upozorňuje, že nejde jen o mladé 

jedince, příslušníky amerického národa, nýbrž také o mladé, nezkušené americké 

republiky. Poselství tlumočené slovy Prospera je věnováno nejen americkému mládí ale 

i mladé Americe.50  

 

 4.2.1. Víra v ideál a krásu 

 

V úvodní kapitole Prospero vysvětluje, v čem spočívá přínos mladých 

vzdělaných lidí pro společnost. Profesor v nich vidí sílu a energii lidstva. Domnívá se, 

že    „duch mládí je úrodná půda, do níž zasazené sémě příhodného slova zakrátko nese 

ovoce nehynoucí vegetace (s. 141)“ („el espíritu de la juventud es un terreno generoso 

donde la simiente de una palabra oportuna suele rendir, en corto tiempo, los frutos de 

una inmortal vegetación“).  

Klade důraz na víru v ideál, na naději, i když se zdá bláznovstvím, a odvolává se na 

francouzského filozofa Ernesta Renana, jenž byl jeho velkým vzorem, a jeho pojetí 

křesťanství jako „obraz věčného mládí (s. 146)“ („un cuadro de juventud 

inmarcesible“). V Prosperově projevu je rovněž patrná inspirace ideály renesance. 

Například v okamžiku, kdy vyzdvihuje důležitost lidského úsilí a harmonie těla i ducha.  

Jeho slova, vystihující myšlenku modernismu, byla určitou snahou o renesanci, návrat 

k humanitnímu nasměrování společnosti.   

 

 Téma celkové harmonie, „nezištné“ krásy těla i ducha v antickém slova smyslu, 

jež by měla být svrchovanou touhou každého jedince,  je rozvinuto v druhé kapitole. 

Prospero odrazuje své žáky od přílišného vyhranění zájmů.  

Opět cituje Renana, že „cíl směřování lidské bytosti nemůže být pouze vědění, cítění či 

představivost. Cílem je bytost opravdu a zcela lidská,… (s. 153)“ („el fin de la criatura 

humana no puede ser exclusivamente saber, ni sentir, ni imaginar, sino ser real y 

enteramente humana,...“). 

                                                 
50 Graf, Marga. Op. cit., s. 144. 
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Připomíná A. Comta, jenž upozorňoval na nebezpečí vyspělých civilizací, kde 

nadměrná specializace, zaměření se pouze jedním směrem s sebou přináší 

nesolidárnost.  

 Nejzajímavější částí druhé kapitoly je symbolická povídka o pohostinném králi 

z Orientu. Prospero ji vypráví, aby studenti měli představu, jak by měla vypadat lidská 

duše. V paláci svobodomyslného patriarchy na jedné straně panuje naprostá volnost a 

důvěra a na straně druhé se tam nachází tajemná místnost, uzavřená před okolním 

světem, vyhrazená pro klidné rozjímání, která je symbolem osobní svobody.          

Tento orientální palác je inspirací pro naše „vnitřní království“.  

Každý z nás by si měl střežit osobitost vlastního charakteru, ale zároveň být otevřen 

podnětům vnějšího světa. Architektura paláce rovněž vypovídá o jeho dvojí funkci. 

Vnější stavební prvky jasně dávají najevo, že každý host je zde vítán, a umožňují volný 

vstup. Vnitřní uspořádání, jádro paláce je však bedlivě hlídáno.51  

I studovna, kde Prospero řeční ke svým žákům, je takový uzavřený, chráněný prostor 

určený k přemýšlení a vzdělávání. Ottmar Ette poukazuje na podobnost 

s modernistickou povídkou El rey burgués od Rubéna Daría.52  

 Prospero též doporučuje ponechat si nějaký čas na intelektuální zahálku 

v klasickém slova smyslu, jak se jí těšili staří Řekové. Model antického Řecka se v eseji 

často opakuje. Rodó se domníval, že řecký kult krásy je uložen hluboko 

v latinskoamerické duši.53  

 

Předmětem třetí kapitoly je nezanedbatelný „cit pro krásu“. Prospero spojuje 

krásu a morálku. Propojení obojího pak tvoří skutečnou harmonii. Jako příklad tohoto 

souznění uvádí estetické cítění německého básníka Schillera. (Belén Castro komentuje, 

že Schillerova souhra krásného umění s lidskou harmonií Rodóa vždy fascinovala.) 

Prospero věří ve formu. Vznešený obsah podaný hrubou formou ztrácí na významu. 

Čtenáři se může zdát až povrchní, když říká: 

 

Já považuji za nepochybné, že ten, kdo se naučil odlišovat jemné od hrubého, ošklivé 

od krásného, je v půli cesty k tomu, aby rozeznal špatné od dobrého. (s.165)  

                                                 
51 Ette, Otmar. Op. cit., s. 82. 
52 Ibid., s. 85. 
53 Oviedo, J.M. Op. cit., s. 51. 
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Yo creo indudable que el que ha aprendido a distinguir de lo delicado lo vulgar, lo feo 

de lo hermoso, lleva hecha media jornada para distinguir lo malo de lo bueno. 

 

Pojmy dobro, pravda a krása jsou zde naprosto slučitelné. V tom se Rodó shoduje 

s José Martím, který tvrdí: 

 

Životním cílem je uspokojení z dokonalé krásy […]. A tak se spojuje v jedno pravda, 

která je krásou úsudku, a dobro představující krásu v citech spolu s prostou nádherou, 

jež je krásou umění. 

 

El objeto de la vida es la satisfacción de perfecta hermosura (…) Así, son una la 

verdad, que es la hermosura en el juicio; la bondad, que es la hermosura de los afectos; 

y la mera belleza, que es la hermosura del arte. 54 

 

V Rodóově textu se etika zakládá na estetice.55 Autorův ideál je spojení křesťanství a 

helénismu, „pořečtěné milosrdenství“. Když Prospero mluví o „dobrém vkusu“, nemá 

na mysli jen zdokonalování vnější formy, ale domnívá se, že „dobrý vkus“ je nezbytný 

pro vytvoření vlastního názoru.  

Připouští však také „možnost zlé či chybné krásy“. Usuzujeme, že je to možná 

právě proto, aby nepůsobil povrchně.  Nechce vypadat naivně, jako člověk, jenž se dá 

zlákat jen vnější schránkou a nepřemýšlí o tom, co se skrývá uvnitř. To by nebyl 

dobrým příkladem svým žákům. A Rodóovým cílem je, dle našeho názoru, představit 

Prospera jako dokonalého a zároveň skromného učitele respektovaného pro své 

všestranné vědomosti i charakter.  

Ve třetí kapitole je též zajímavé zmiňované pojetí filosofie německého myslitele 

Rosenkranze, jenž dává do souvislosti vzhled a svobodu jedince. „Otroctví zošklivuje 

(s.171)“ („La esclavitud afea.“), čímž se vysvětluje Kalibanova obludnost. Krása je 

naopak důkazem svobody. 

 Prospero též přiznává, že krása není atributem davu, ale mohla by sloužit jako 

civilizující nástroj nekultivovaných mas. Dle jeho mínění, je dobré se naučit rozpoznat 

krásné umění, dokázat ho ocenit a vychutnat. Krásou se mají masy vzdělávat a 

zušlechťovat. Většinová průměrná společnost však nemůže skutečnou krásu vytvářet, to 

                                                 
54 Citováno podle Housková, Anna. „Rodó y Martí: lo estético en la identidad latinoamericana“. 
Romanistica Pragensia, XVII, 2000, s. 78.   
55 Ette, Otmar. Op. cit., s. 81. 
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je výsadou talentovaných jedinců. Z tohoto názoru se dá usoudit, že si profesor (stejně 

jako autor eseje) nemyslí, že by byly masy schopny řídit společnost. Nemají-li potřebné 

estetické cítění, nemají tedy ani patřičný smysl pro morálku a spravedlnost.  

 

 4.2.2. Téma demokracie 

 

 Úvahy o ideálně fungující společnosti, o silných a slabých stránkách demokracie 

nalezneme na stránkách kapitoly čtvrté. Prospero odmítá jakékoli společenské zřízení, 

které by bylo založeno na utilitaristickém způsobu života, i když uznává, že prospěch a 

zisk mohou být dobrým předpokladem k rozvoji společnosti, nikdy však jejím cílem.  

Profesor uvádí dva hlavní důvody, proč se ve společnosti usazuje duch utilitarismu: 

„objevy přírodních věd a celosvětové rozšíření a triumf myšlenek demokracie (s. 176)“ 

(„las revelaciones de la ciencia de la naturaleza y la universal difusión y el triunfo de 

las ideas democráticas.“). Na první pohled tedy nepatří moudrý profesor ke stoupencům 

demokracie. Obviňuje ji z vytváření průměrnosti, jejímž produktem je omezená touha 

po majetku a materialismus. Rodó nám svěřuje ústy Prospera své obavy. Podle něj je 

duchovní život národa ohrožen demokratickým myšlením, materiálním pokrokem a 

přílivem velkého množství imigrantů, kteří „zmezinárodňují“ latinskoamerickou 

kulturu. Autora eseje též děsil postoj politických vůdců, jako byli v Argentině 

Sarmiento či Alberdi, a jejich prohlašování, že „vládnout znamená zalidňovat“. (Jen pro 

představu, Rodóovo rodné město Montevideo mělo roku 1860 57 tisíc obyvatel,  a 

v roce 1889 jich dosáhlo již 295 tisíc, z čehož 100 tisíc byli cizinci.56)   

 Prospero dává přednost morálce a vzdělanosti, vyzdvihuje kvalitu před 

kvantitou.  

 

Masy budou buď nástrojem barbarství nebo civilizace. Podle toho, zda dosáhnou 

vysokého stupně morálního cítění či ne (s.180).  

 

La multitud será instrumento de barbarie o de civilización según carezca o no del 

coeficiente de una alta dirección moral. 

Když se obává „nebezpečí vyvolaného demokratickou degenerací, jež neomylně 

vede k vítězství těch nejméně oprávněných a nejméně ušlechtilých (s. 179)“                 

                                                 
56 Castro, Belén. „Introducción“. In José Enrique Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000, s. 78. 
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(„los peligros de la degeneración democrática que conduce forzosamente a hacer 

triunfar las más injustificadas e innobles de las supremacías“),  má na mysli nebezpečí 

vítězství Kalibana. Stejně jako Rodóův vzor Ernest Renan, jenž tvrdil, že demokracie 

by byla jasným nastolením Kalibanovy vlády.   

Slovutný profesor dokonce dává za pravdu určitému elitářství, když souhlasí 

s názorem severoameričana Emersona, že by společnost měla být posuzována podle 

svrchované menšiny, jelikož tato vzdělaná elita je jediným adekvátním měřítkem. 

Prospero se domnívá, že k organizaci lidského společenství je třeba jisté hierarchie a 

řádu, aniž by ovšem docházelo k potlačování základních osobních svobod.   

 Nicméně, jak před svými žáky uznává sám profesor, nedokonalosti současné 

podoby demokracie nejsou důvodem k opominutí kladných a užitečných stránek tohoto 

zřízení, z nichž nejdůležitější je rovnoprávnost občanů. Přičemž Prospero dodává, že 

nemusí jít o skutečnou rovnost, nýbrž o možnost rovnosti. V tomto bodě se Rodó 

rozchází s Renanem. Tvrdí totiž, že právě toto je nejpodstatnější společenskou 

hodnotou a je povinností každého státu  vytvořit takové podmínky, které by usnadnily 

cestu každého občana k nejušlechtilejším cílům. Prospero si tedy nemyslí, že by 

demokracie byla špatná, jen ji považuje za nedokonalou. Je třeba zapracovat na jejích 

změnách a vylepšovat ji. Jeho představa ideální společnosti je spojení křesťanského 

ducha a lásky vznikajících z rovnosti, a „dědictví antických civilizací, které jsou 

založeny na smyslu pro řád, hierarchii a na nábožném uctívání lidského génia ( s.193)“  

(„…de la herencia de las civilizaciones clásicas nacen el sentido del orden, de la 

jerarquía, y el respeto religioso del genio.“)  

 

4.2.3. Politické téma Ariela  

 

Co se týče politického názoru samotného autora vyjádřeného v eseji Ariel,           

G. Brotherston se domnívá, že není ani konzervativní ani demokratický. Esej totiž 

neobsahuje žádné konkrétní otevřené politické argumenty, které by se vztahovaly 

k tomutu dilematu. „To, co nacházíme, je ještě neuspořádaný soubor různorodých 

odpovědí.“57 Rodó se většinou vyhýbá jednoznačné kritice, počíná si velmi opatrně, 

předkládá rozdíly a protiklady, ale vždy doprovázené větami, jež danou kritiku 

                                                 
57 „y lo que encontramos es una variada y aún confusa colección de respuestas.“ Brotherston, Gordon. 
„Introducción a Ariel (I)“. Op. cit. 
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zmírňují.58 Raději setrvává u svých ideálních utopistických představ. To je 

pravděpodobně, podle G. Brotherstona, největší slabina Ariela. Gustavo San Román se 

pozastavuje nad tím, že esej, který se stal prvním velikým manifestem proti Spojeným 

státům americkým a inspirací panhispanispánského proudu na celém kontinentu 

neobsahuje otevřeně politická prohlášení.59 Avšak Rodóovým záměrem nejspíš nebylo 

vytvořit politický esej, nezamýšlel napsat manifest proti USA ani soubor rad, jak 

směřovat politickou orientaci konkrétních vlád a politků. 

 

To, čím se Rodó ve svých velkých dílech zabýval, nebyly praktické detaily stranické či 

vládní politiky (ačkoli, když bylo třeba, uměl proti ní kriticky vystoupit: proti diktatuře 

Idiarteho Bordy, ve prospěch krátkodobého a užitečného režimu Cuestase, na podporu 

kandidatury José Batlle y Ordoñeze […]), ani užité ekonomie […]. Jeho cíl byl 

abstraktnější: kulturní identita latinských zemí, morální a estetické vzdělání jedinců, 

vztah hodnot demokracie a elit ve světě ohroženém kulturní průměrností.60  

 
 

V určitých momentech cítíme Rodóův příklon k elitářství, když „posloucháme“, 

jak Prospero horlivě řeční o estetice a kráse jako o atributu elity, který rozhodně 

nepřísluší hrubým a nekultivovaným masám. V jiných situacích se naopak prezentuje 

jako velký kritik netolerance a sobeckosti způsobených nesolidárním světem 

důsledného individualismu. Jako shrnutí nám poslouží tvrzení J. M. Ovieda, podle 

něhož Rodó předložil téměř umělecký obraz demokracie, k níž neodmyslitelně patří 

existence elity či intelektuální aristokracie tvořené vzdělanými jedinci, imunními vůči 

nízkým pudům Kalibana. Jednalo by o skupinu filosofů, básníků a politiků,                    

o aristokracii vznešených duší, která by podporovala individuality a bránila by 

                                                 
58 Abellán, José Luis. „Modernismo: Ariel como símbolo.“ Op. cit. 
59 San Román, Gustavo. „El tacto político en Ariel“. [online]. [cit. 2007-06-25]. Dostupné z: 
<http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Sanroman/Ariel1.htm>. 
60„Lo que preocupaba a Rodó en sus grandes obras no eran los detalles prácticos ni de la política de 
partido o gobierno (aunque cuando hubo necesidad, supo hacer crítica concreta de ella: contra la 
dictadura de Idiarte Borda, a favor de la efímera y necesaria dictablanda de Cuestas, de apoyo a la 
candidatura de José Batlle y Ordóñez, […]), ni de la economía aplicada […]. Su meta era más abstracta: 
la identidad cultural de los países latinos, la educación moral y estética de los individuos, la relación 
entre los valores democráticos y las élites en un mundo en que se temía una imposición de la 
mediocridad cultural.“ San Román, Gustavo. „Rodó como intelectual pionero“. In Diario El País digital – 
Uruguay. [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z:  
http://www.elpais.com.uy/Especiales/rodo/index.shtml. 
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rozmachu průměrnosti a uniformovanosti mas, typickému pro severoamerickou 

demokracii.61  

Lidské pokolení, říká Prospero, umožnilo vítězství dvou velkých výdobytků 

civilizace – vědy a demokracie, ale obě musejí být jinak nasměrovány a formovány. 

Jejich morální a kulturní vedení by mělo být svěřeno do rukou vzdělanějších a 

schopnějších, jenž mají vyšší cíle, než je průměrnost a touha po majetku.62 Z tohoto 

odstavce je patrné, jak si Rodó představoval ideální společnost. Dával přednost 

erudovaným myslitelům, kteří by rozhodovali.  

 

Ariel vykresluje podobu takových myslitelů: jsou vedeni vznešenými ideály, jenž 

prosazují v reálném životě. Prozkoumávají všechna duchovní hlediska, nejsou to prostí 

a omezení technokraté. Jedná se o jedince, kteří si každý den vyšetří prostor na 

svobodné rozjímaní. Obhajují demokracii umožňující, aby každá osobnost plně 

rozvíjela své talenty. Což vede k tomu, že ti nejschopnější se ujmou vedoucích pozic. 

Vytváří se tak svět nepříliš odlišný od toho, po němž touží vyspělé demokracie 

dneška.63     

 

4.2.4. Ariel a USA 

 

Vraťme se nyní zpět k obsahu knihy. Pátá kapitola je nejpolemičtější a také 

bývá nejméně pochopena.64 Jde o známou Rodóovu charakteristiku Spojených států 

amerických jako typického představitele utilitaristického smýšlení.  

Podle Prospera Latinská Amerika, která se nevyhne působení šířícího se 

severoamerického „evangelia“, riskuje svou osobitost a nezávislost tím, že bezmezně 

vzhlíží ke vzoru USA fascinována jejich technickou vyspělostí a pokrokem. (Rodó 

tento nekritický obdiv nazýval nordománií.) Od fascinace je jen malý krůček 

k nápodobě. Při hledání cesty a řešení problémů se musí vycházet ze sebe sama, 

                                                 
61 Oviedo, J. M. Op. cit., s. 51. 
62 Castro, Belén. „Introducción“. In José Enrique Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000, s. 60. 
63„El Ariel pinta un retrato de estos pensadores: inspirados por altos ideales que deben aplicar en la 
realidad, exploradores de todas las facetas del espíritu y no meros tecnócratas de miras estrechas, 
individuos que guardan cada día un espacio para la meditación libre, defensores de una democracia que 
permita que cada individuo pueda desarrollar plenamente sus talentos, lo que llevará a que los más 
capaces asuman posiciones de liderazgo. Un mundo no tan distinto del que quieren las democracias más 
avanzadas de hoy.“ San Román, Gustavo. „Rodó como intelectual pionero“. In Diario El País digital – 
Uruguay. [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z:  
http://www.elpais.com.uy/Especiales/rodo/index.shtml. 
64 Oviedo, J. M. Op. cit., s. 48. 
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z konkrétních podmínek vlastních dané zemi. Profesor žáky nabádá, že je nezbytné 

obdivovaný idol dobře poznat, mít jistotu, že jeho zbožnovaní je opodstatněné. Je třeba 

mít pádné argumenty pro víru a nadšení. V tomto smyslu, pokud se tedy blíže 

seznámíme se Severní Amerikou, není žádný důvod k obdivu a slepému napodobování.  

Dříve než Prospero přistoupí k ostré kritice USA, přizná nejprve jejich kvality. 

Vyzdvihuje především sílu a houževnatost, neutuchající energii spolu s pracovním 

nasazením, ale také víru v lidskou vůli. Chválí silnou jednotu federativní republiky, 

kterou vytvořili, aniž by obětovali své hrdé pojetí jedince. Oceňuje též, že si uchovali 

ideál náboženské tradice, jenž „se sice nevznáší na křídlech vytříbené a hluboké 

spirituality, avšak silným smyslem pro morálku drží alespoň zčásti na uzdě drsnou 

vřavu vyvolanou honbou za prospěchem. (s.202)“65 („…que si no levanta sus vuelos en 

alas de un espiritualismo delicado y profundo, sostiene, en parte, entre las asperezas del 

tumulto utilitario, la rienda firme del sentido moral.“).  

Jejich titánská velkolepost bere dech. Neutuchající vůle a schopnost chtít je natolik 

působivá, že i Prospero se přiznává, že k nim cítí obdiv. Jejich představitel, podobný 

Nietzscheho „nadčlověku“, se jmenuje Já chci. Herbert Spencer, dle slov Prospera, 

dobře vypozoroval, že nejpříznačnějším rysem Severoameričanů je „překypující 

neklid“, neznají odpočinek, otium – zahálku v klasickém slova smyslu. Jediným jejich 

cílem je prosperita a bohatství.  

Je smutné, že i přes své materiální zabezpečení nedosáhli „dobrého vkusu“. Skutečné 

umění vzniká jen díky společenským anomáliím z řad vzbouřenců. To byl případ E. A. 

Poea či Emersona. Většině je však ideál krásy a pravdy naprosto lhostejný.  

 

Nicméně Prospero věří, že 

 

dílo severoamerického pozitivismu nakonec poslouží zájmům Ariela. To, čeho národ 

kyklopů svým smyslem pro užitečnost a svou obdivuhodnou mechanickou 

vynalézavostí dobyl bezprostředně pro hmotný blahobyt, podrobí jiné národy, nebo 

snad v budoucnosti i on sám, přísnému výběru. (s. 216-217) 

 

 

                                                 
65 Úryvky z páté kapitoly jsou citovány z českého překladu M. Mašínové v knize Housková A. Druhý 
břeh západu. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 65 – 77. 
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la obra del positivismo norteamericano servirá a la causa de Ariel, en último término. 

Lo que aquel pueblo de cíclopes ha conquistado directamente para el bienestar material 

con su sentido de lo útil y su admirable aptitud de la invención mecánica, lo convertirán 

otros pueblos, o él mismo en lo futuro, en eficaces elementos de seleción. 

 

 Většina tehdejších (i pozdějších) čtenářů ztotožnila Spojené státy s postavou 

Kalibana. „Čtenáři a historické okolnosti dali poslání Ariela širší význam, než jeho 

autor zamýšlel.“66  

 Mnozí kritici, mezi nimi i Belén Castro a Gordon Brotherston, odmítají 

všeobecně rozšířenou domněnku, že pro Rodóa byl Kaliban symbolem Spojených států 

a Ariel charakterizoval Latinskou Ameriku. Jde o chybný výklad, ačkoli je snadno 

vysvětlitelný, bereme-li v úvahu politickou situaci v době vydání díla. Takový názor 

podstatně zjednodušuje komplexní téma eseje a zneužívá ho jako protiamerickou 

propagandu, čímž ovšem redukuje celé dílo jen na pátou kapitolu věnovanou 

problematice USA. 

Slovy G. Brotherstona: 

 

(Rodó) Neztotožňoval Kalibana se Spojenými státy, nýbrž s chybami utilitaristické 

společnosti. Tyto špatné vlastnosti, ač dobře viditelné na příkladu Spojených států 

amerických, by mohly postihnout jakoukoli jinou část amerického kontinentu,                   

a bezesporu to hrozilo v oblasti rychle se ekonomicky rozvíjející Río de la Platy.67 

 

Symbolický protiklad Ariela a Kalibana je jednou z mnoha variant na téma 

civilizace – barbarství, které bylo často diskutované mezi latinskoamerickými 

intelektuály na sklonku devatenáctého století. Závěr, že barbarstvím byl pro 

uruguayského spisovatele pouze materialismus a utilitarismus Spojených států, by byl 

příliš povrchní. „Kalibán je mnohohlavá saň.“68 Rodó uvažoval o barbarství i „zevnitř“. 

Měl na mysli technokratickou společnost v latinskoamerických velkoměstech, problém 

                                                 
66 „Los lectores y la circunstancia histórica llevaron el mensaje de Ariel más lejos de lo que su autor 
intentaba.“ Oviedo, J. M. Op. cit., s. 49. 
67 „Pues él estaba igualando a Calibán no con Estados Unidos, sino con los males de una sociedad 
utilitaria, y esos males, si bien especialmente visibles entonces en Estados Unidos, bien podían afectar 
por igual a cualquier otra parte del continente americano, y por cierto que amenazaban hacerlo en el área 
en desarrollo económico del Río de la Plata.“  
Brotherston, Gordon. „Introducción a Ariel (II)“. [online]. [cit. 2007-06-25]. Dostupné z: 
<http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Brotherston/Rodo%20(II).htm>. 
68 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 79. 
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caudillismu, zkorumpovanou demokracii a politiku, jež nadšeně vítala tisíce 

přistěhovalců z Evropy v domnění, že naučí latinskoamerické „sedláky“ modernizovat 

jejich mladé a nezkušené země. 

 

4.2.5. Závěr eseje 

 

 Naše přiblížení jednotlivých částí eseje uzavřeme šestou kapitolou, v níž jsou 

studenti seznámeni s významem termínu „velikost národa či města“.  

Prospero znovu připomíná, že ani v tomto případě nezáleží na materiálních statcích a 

bohatství a nikdy by se to nemělo stát předmětem veškerého úsilí. Opět zmiňuje 

nesmírnou důležitost vyspělé duchovní a kulturní stránky národa, jedině ta mu zaručí 

věčnou slávu v budoucnosti. V přetechnizovaných, odosobnělých městech se vnímavý 

jedinec cítí nepochopený a osamělý uprostřed davu. Prospero vyzývá své mladé žáky, 

ať toto nepřipustí ve svých domovských městech. 

 

Copak vy nevidíte námi vysněnou Ameriku, vstřícnou k záležitostem ducha, určenou 

ne pouze masám, které se v ní schovávají, přemýšlivou, aniž by váhala odvážit se 

k činům, klidnou a neochvějnou i přes své velkorysé nadšení […]?[…] čest vaší 

budoucnosti závisí jen na tom, zda budete mít stále před zraky duše tento obraz 

obnovené Ameriky, […] (s. 224).  

 

¿No lo veréis vosotros, la América que nosotros soñamos, hospitalaria para las cosas 

del espíritu, y no tan sólo para las muchedumbres que se amparen a ella, pensadora, sin 

menoscabo de su aptitud para la acción, serena y firme a pesar de sus entusiasmos 

generosos[…]?[…] el honor de vuestra historia futura depende de que tengáis 

constantemente ante los ojos del alma la visión de esa América regenerada, […] 

 

Poté upíná pozornost k bronzové soše Ariela, „božsky krásnému“ symbolu „rozumu a 

svrchovaného citu“. Ottmar Ette si všímá jistého zbožštění postavy Ariela a spojuje 

tento rys se sílícím sekularizačním procesem, který byl rozpoután touhou po 

modernizaci.69  Když žáci opouštějí studovnu, oči Arielovy se zalesknou jiskrou naděje. 

                                                 
69 Ette, Otmar. Op. cit., s. 80. 
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5. Inspirační zdroje 

 

 Již z názvu díla je patrné, že Rodó znal tvorbu Williama Shakespeara, konkrétně 

jeho divadelní hru Bouře (The Tempest - 1611), kde dramatik mimo jiné uvádí na scénu 

tři nám známé postavy: Ariela – vzdušného ducha, Kalibana – obludného vévodova 

otroka, a Prospera – milánského vzdělaného vévodu, jenž je vyhnán na pustý ostrov, 

kde přežívá za pomoci Arielovy magie. Rodó se odkazuje na Shakespearovo dílo hned 

na samém počátku eseje. Samozřejmě že doba anglického dramatika se velmi lišila od 

sklonku devatenáctého století, kdy žil uruguayský spisovatel. Dělilo je téměř čtyři sta 

let. Rodó tedy „vsadil na působivější interpretaci Shakespearovských postav, pozměnil 

jejich role, aby je adaptoval na ideologii latinskoamerických intelektuálů roku 1898. 

[…] přejímá postavy změněné v kulturní archetypy.“70  

Není třeba zde líčit dramatickou zápletku Bouře, ta se v Arielovi neprojevila, ani 

ho, zdá se, ničím neinspirovala. V Rodóově eseji dějové zvraty a události naprosto 

ztrácejí smysl, nejde ani o dramatickou formu. Shakespearem použité dialogy se 

radikálně mění v monolog a otevřený prostor ostrova se uzavírá do mikrokosmu 

studovny. Uruguayský autor přejímá v podstatě jen trojici postav. B. Castro k tématu 

dodává: 

 

Shakespeare vymyslel název domorodce Kalibana přesmyčkou slova kanibal. […] 

Prostřednictvím Kalibana nám ukazuje pološíleného divocha připoutaného k přírodě, 

tak jak ho vnímali Evropané na základě kontaktu s jinakostí Indiánů, […] současně 

podřízujícího se a zpupného, potupeného i mstivého, […] jehož viny jsou chápány jako 

neobratná reakce na příkoří působené Prosperem.71    

 

Jako inspirace pro postavu Kalibana posloužil Shakespearovi Montaignův esej o 

kanibalech. 

                                                 
70 „Rodó optó por una interpretación más impactante que sutil de los personajes shakespeareanos, 
reinventando sus funciones para adaptarlas a la ideología de los intelectuales latinoamericanos de 1898. 
[…] convertidos en arquetipos culturales.“ Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 75. 
71 „Shakespeare inventó el nombre del indígena Calibán a partir de la metátesis de la palabra caníbal. 
[…] Nos muestra a través de Calibán al salvaje semibestial arraigado a  la naturaleza, tal como lo 
percibió la mirada europea en su contacto con la alteridad indígena, […] a la vez sumiso y rebelde, 
humillado y resentido, […] y sus culpas son comprendidas como la torpe respuesta a los ultrajes 
recibidos de Próspero.“  Ibid., s. 75, 76. 
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 V divadelní hře je Kalibanův vzhled popsán a mnohokrát omílán v dialozích 

postav, které stále upozorňují na otrokovu obludnou obludnost, jež je odrazem jeho 

pokroucené morálky. Naproti tomu „Ariel je neviditelný duch, jenž na sebe může brát 

nejrůznější podoby, například sirény nebo harpyje, a jeho přítomnost se projevuje 

prostřednictvím hudby či poezie. Ariel je také nápad anglického mistra. Nejsou známy 

žádné předchozí podobné vzory, kromě hebrejského Ariela, […] a biblického odkazu 

na název města, kde bydlel David.“72  

 Nejvroucnější přání Shakespearova vzdušného ducha je svoboda. Slouží 

Prosperovi, propůjčuje mu své magické schopnosti z čistě zištných důvodů. Stále myslí 

na to, že mu Prospero umožní žít svobodně, a často to také vévodovi připomíná. Jinak 

by mu nepomáhal. Ariel i Kaliban se vyjadřují slovy. Avšak zatímco Ariel zpívá, velebí 

a slibuje, Kaliban zlořečí (mal-dice), kleje a obviňuje vévodu, že ho naučil své řeči jen, 

aby ho mohl lépe ovládat. V Rodóově eseji má pouze učitel Prospero dar řeči.  

 

 Kromě zjevné inspirace Shakespearem, nalezneme mnoho dalších filosofů, kteří 

ovlinili uruguayského spisovatele a potvrzují tak, že myšlenky a symboly použité 

v Arielovi nejsou zcela původní. G. Brotherston podtrhuje vliv francouzských 

myslitelů, Ernesta Renana a Alfreda Fouilléeho. Belén Castro ve své podrobné 

předmluvě k vydání Cátedra rovněž zmiňuje projev Paula Groussaca, ředitele časopisu 

La Biblioteca. Tento projev byl zveřejněn roku 1898 v Montevideu v novinách La 

Razón jako reakci na výsledek válečného střetu mezi Španělskem a Spojenými státy. 

Groussacův postoj vůči severoamerickému imperiu je patrný z následujícího 

úryvku citovaném v prologu B. Castro:   

 

Groussac opěvoval dobyvatelský význam španělského impéria («rytířského národa») 

na americkém kontinentě, jeho ušlechtilost a kulturní a duchovní odkaz. Zatímco 

Spojeným státům přisuzoval nepřiměřenou a zotročující sílu obrovského monstra 

zaslepeného nízkými pudy a materiálními zájmy, […]. Přídavné jméno «kalibanský» 

tak v kontextu roku 1898 charakterizuje nové anglosaské barbarství.73  

                                                 
72 „Ariel, genio invisible que se expresa através de la música y la poesía, y que puede tomar distintas 
apariencias como la de sirena o la de arpía, es también una invención de Shakespeare sin otros 
precedentes reconocidos que el de un Ariel hebreo y la referencia bíblica al topónimo de la ciudad donde 
habitó David.“ Ibid., s. 76. 
73 „Groussac entonaba una alabaza a la grandeza conquistadora e imperial de España («el pueblo 
caballero») en América, a su nobleza y a su legado cultural y espiritual, mientras atribuía a los Estados 
Unidos la fuerza desmedida y avasallante de un monstruo gigantesco cegado por los bajos instintos y los 
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Z předmluvy B. Castro také víme, že ve stejné roce publikoval Rubén Darío článek 

podobného vyznění nazvaný Kalibanův triumf (El triunfo de Calibán). Šlo o karikaturu 

znázorňující hrozivého divocha z ostrova Manhattan, který požírá latinskoamerické 

státy. Zakladatel hispanoamerického modernismu také odsuzuje agresivní počínaní 

Spojených států a rehabilituje Španělsko, jež nazývá „Matkou Ameriky“. Nikaragujský 

básník již použil symboliku „USA – Kaliban“ o dva roky dříve, když napsal esej o 

Edgaru Allanu Poeovi, kde je americký básník připodobněn Arielovi trpícímu 

v kalibanském prostředí.74 Rodó připomíná tuto výraznou postavu americké literatury 

v páté kapitole eseje a vyznává se ze svého obdivu mimořádného Poeova talentu.  

Všimněme si, že ve srovnání s Groussacem či Daríem Rodó zvolil daleko 

abstraktnější pojetí svých postav. Jak už jsme uvedli výše, Rodó se bránil otevřeně a 

explicitně ztotožnit Ariela a Kalibana s konkrétním národem. Jen uváděl 

charakteristické vlastnosti těchto symbolických postav. Nicméně je možné, že 

z opatrnosti nevyjádřil svůj názor, ale poskytl mnohé návody, které naznačily čtenářům, 

jak si jeho symboliku vyložit. 

B. Castro se shoduje s G. Brotherstonem zdůrazňujícím jako inspirační zdroj 

Renanovy texty. 

 

Renan se proslavil svými díly Intelektuální a morální reforma (La reforma intelectual y 

moral -1871) a Kaliban (Calibán - 1878) coby kritik demokracie a obránce vzdělané 

aristokracie. Dalším diskutovaným dílem, které mělo velký dopad na katolické myšlení 

tehdejší doby, byl Život Ježíšův (La vida de Jesús -1863). Toto dílo bylo v Uruguayi 

okamžitě přeloženo do španělštiny a značně se odrazilo na myšlení v oblasti Río de la 

Plata na sklonku století.75     

 

Vliv je patrný hned v první kapitole Ariela, když Prospero cituje Renana: „Říkám vám, 

společně s Renanem: »Mládí je objev nesmírného horizontu, kterým je život.« (s.142)“ 

                                                                                                                                              
intereses materialistas, […] El adjetivo  «calibanesco» aparece así en el contexto noventayochista 
latinoamericano para caracterizar la nueva barbarie anglosajona.“  Ibid., s. 80, 81. 
74 Housková, Anna. Op. cit., s.19. 
75 „Renan destacó como crítico de la democracia y defensor de la aristocracia intelectual en obras como 
La reforma intelectual y moral (1871) y  Calibán (1878). Otra obra polémica, de gran influencia en el 
pensamiento católico de la época, fue La vida de Jesús (1863), inmediatamente traducida al español en 
Uruguay y de gran resonancia en el pensamiento finisecular rioplatense.“  
Castro, Belén. „poznámka 2“.  In José Enrique Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000, s. 142. 
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(„Yo os digo, con Renan: »La juventud es el descubrimiento de un horizonte inmenso, 

que es la vida«.“). 

Níže též prohlašuje: „Čtěte Renana vy, kteří ho ještě neznáte, a budete ho milovat 

stejně jako já (s. 176).“ („Leed a Renan, aquellos de vosotros que lo ignoréis todavía, y 

habréis de amarle como yo.“) 

 Renanův Kaliban je milánský dělník, demokratický politický vůdce, který díky 

lidové podpoře přemohl vznešeného Prospera a nechal zmizet ušlechtilého Ariela. 

Uruguayec Alberto Zum Felde zastává názor, že Rodó objevil shakespearovské postavy 

díky Renanovu dílu a jeho interpretaci. Domnívá se, že Ariel je odpovědí na otázky 

položené Renanem v Kalibanovi, především ty, jež se týkaly střetu demokracie a 

kultury. To ovšem neznamená, že by Rodó s Renanem vždy bezvýhradně souhlasil. 

Arturo Ardao uvádí jeden podstatný rozdíl: Renan byl vždy stoupencem klasické 

aristokratické hierarchie ve společnosti a odsuzoval demokracii kvůli šíření 

průměrnosti. Zatímco Rodó si byl také vědom nedostatků demokracie, nicméně ji, ve 

zdokonalené formě, považoval za jediné vhodné řešení pro civilizovanou společnost. 

Jeho postava Prospera je tedy všeobecně chápána jako zastánce demokracie.  

Proto G. Brotherston podotýká, že Rodóovým vzorem byl spíše Alfred Fouillée, 

neboť, stejně jako autor Ariela, chtěl přesáhnout myšlenky pozitivistické filozofie a 

dovést je k duchovnímu rozvoji. Ve svých dílech vyznával hodnoty inteligence a lidské 

vůle jako myšlenkový pohon, jehož zásluhou je možno dosáhnout osobní svobody76. 

Nedospěl k jednostranému odsouzení ani demokracie ani aristokracie. 

Též Rodó viděl výhody i nevýhody v obou filozofických přístupech, žádný 

z nich mu nepřipadal zcela ideální. Jednoznačně se přikláněl k jejich kombinaci. Čerpal 

inspiraci od zástupců obou směrů. Na jedné straně obdivoval vyznavače individualismu 

pohrdající masami. Jmenujme například Nietzscheho, Ibsena, Emersona, Renana, 

Comta, Carlylea nebo Taineho. Na straně druhé ho silně ovlivnili i myslitelé 

upřednostňující společnost před jedincem a zastávající názor, že důležitější je většina, 

jako byl Quinet, Bagehot, Bérenger nebo Bourget.  

                                                 
76 Castro, Belén. „poznámka 26“.  In José Enrique Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000, s. 190. 
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Přes značný počet Rodóem citovaných autorů,  je autorovi Ariela vytýkána jistá 

manipulace a tendenčnost. Zvláště v případě zdrojů informací o politice a společnosti 

USA. 

 

Úctyhodné práce jako například Tocquevillova De la démocratie en Amérique či 

nejlepší kniha Bourgeta, Outremer, jsou použity jen částečně a navíc tendenčně: ke 

čtenáři Ariela se nedonese nic o soukromém obdivu Tocquevilla k zemi, kterou poznal 

z první ruky, a jen málo o Bourgetově nadšení. Jeho ostatní prameny jsou spíše 

menšího významu, jako Lettres sur l’Amérique du Nord od Chevaliera, nebo satiricky 

nezodpovědné, jako Paris en Amérique od Laboulaya, či útočně předpojaté, jako 

Baudelairův esej o životě Poea. […] úmyslně přehlíží Whitmana (jehož práci znal) a 

naopak mluví o Poeovi a Longfellowovi, protože to vyhovuje jeho argumentaci.77    

 

V Arielovi najdeme veliké množství citátů a odkazů vztahujících se ke všem 

výše jmenovaným autorům. Jako bychom se ocitli v Prosperově virtuální knihovně, jež 

nám ukazuje, že inspirace vedoucí k sepsání Ariela pramenila z mnoha zdrojů. Je 

vyloučené mluvit pouze o jednom či dvou autorech. Rodó četnými citacemi slovutných 

filozofů posiluje svoji autoritu a dokazuje své všestranné znalosti  a inteligenci78.  

Stejně tak ale může dávat prostor k pochybnostem o originalitě svých myšlenek. Carlos 

Real Azúa, Rodóův krajan zabývající se esejistikou, cituje jednoho z prvních kritiků, 

který po vydání Ariela roku 1900 napsal, že „autor netříbí, nevymýšlí, přebírá otázky, 

tak jak je nachází.“79   

Zajímavé je, že autor eseje o identitě a duchovním rozměru Latinské Ameriky 

neuvádí jména hispanoamerických filozofů. Ariel je plný především evropských jmen. 

Nepochybný vliv José Martího čteme mezi řádky.  

                                                 
77„Trabajos respetables como  De la démocratie en Amérique de Tocqueville, y el mejor libro de 
Bourget, Outremer, son usados parcialmente y aun tendenciosamente: nada de la reservada admiración 
de Tocqueville por el país que conoció de primera mano, y poco del entusiasmo de Bourget, son dejados 
pasar al lector de Ariel. Sus demás fuentes son o bien menores, como el  Lettres sur l’Amérique du Nord 
de Chevalier, o satíricamente irresponsables, como el Paris en Amérique de Laboulaye, o agresivamente 
prejuiciosas, como el ensayo de Baudelaire sobre la vida de Poe. […] ignora deliberadamente a Whitman 
(cuyo trabajo conoció) y habla en cambio de Poe y Longfellow, porque esto conviene a su 
argumentación.“ Brotherston, Gordon. „Introducción a Ariel (II)“. [online]. [cit. 2007-06-25]. Dostupné 
z: <http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Brotherston/Rodo%20(II).htm>.  
78 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 71. 
79 „…el autor no sutiliza, no inventa y toma las cuestiones en el estado en que se halla.“ Real de Azúa, 
Carlos. Prólogo in José Enrique Rodó. Ariel. Motivos de Proteo. Caracas: Ayacucho, 1976. s. 14.  
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B. Castro také upozorňuje, že ne vždy Rodó upřímně cituje, z jakých zdrojů čerpal. 

Často je cenzuruje, i přesto, že je zjevně studoval a v mnohém s nimi sdílí podobný 

názor. To je případ Nietzscheho a Baudelairea.80 Jejich myšlenky uruguayského autora 

beze sporu inspirovaly a ovlivnily, ale výrazná dekadentnost, kterou se vyznačovali, 

nebyla zcela v souladu s rodóovským mladistvým nadšením a optimismem.  

 

I co se týče formy eseje, se nechal Rodó inspirovat. C. R. Azúa uvádí zřejmý 

vliv přednášek Lucia Vicente Lópeze působícího v devadesátých letech devatenáctého 

století na univerzitě v Buenos Aires. Neopomíjí ani vliv francouzských vzorů - Julese 

Simona, který byl názoru, že profesor filozofie byl měl být „laickým kazatelem“ 

podporujícím touhu po vzdělání a dosažení ideálu, a samozřejmě Ernesta Renana. Ten 

roku 1896 pronesl před Pařížskou studentskou asociací tzv. „světské kázání“, jehož 

obsah se dotýkal velmi podobných témat jako o čtyři roky pozdější Ariel.  

 

                                                 
80 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 69. 
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 6. Počátky arielismu  

 

Síla Arielova slova byla tak mocná, že ovlivnila celé generace Latinoameričanů 

a dala vzniknout intelektuálnímu proudu nazývanému arielismus. J. M. Oviedo 

poznamenává, že nešlo o žádnou školu či konkrétní jasnou formu amerického 

myšlení81. Spíše se jednalo o skupinu autorů, ve své době významných, dnes již však 

téměř zapomenutých, kteří se hlásili k Rodóově odkazu, šířili jeho myšlenky a ještě za 

jeho života propagovali jeho tvorbu. V první dvou dekádách 20. století se poměrně 

úspěšně rozšiřovaly řady tzv. arielistů. Rodó měl tedy štěstí, že byl svědkem příznivých 

ohlasů reagujících na jeho dílo.  

Avšak s chválou šla téměř vždy ruku v ruce i kritika. Někteří ho považovali za 

génia, jiní našli v jeho díle mnoho nedostatků. I první arielisté, nadšení Rodóovým 

poselstvím, s ním ve všem bezvýhradně nesouhlasili. Pochybovačné hlasy, postupně 

sílící od třicátých let dvacátého století, vyčítaly Arielovi především neaplikovatelnost 

jeho myšlenek, které ignorují latinskoamerický kontext (například většinové indiánské 

či míšenecké obyvatelstvo), přehlížení konkrétních problémů, ostrou a dostatečně 

nepodloženou kritiku Spojených států či neprostupnost složitého textu napodobujícího 

francouzské autory. 

Přestože se dá říci, že první hlasy reagující na Rodóovu tvorbu, zvláště pak na 

jeho nejvýraznější esej Ariel, patřily spíše k těm pochvalným, úspěch Ariela nebyl 

okamžitý, jak mají tendenci tvrdit někteří Rodóovi životopisci, například jeho krajan a 

obdivovatel Pérez Petit. Rodó se však nadále svědomitě věnoval rozesílání svého díla a 

korespondenci se všemi zájemci o Ariela. Vždy velmi ochotně zaslal výtisk eseje 

komukoli, kdo si o něj napsal. Nezáleželo mu na důvodech žadatele.  

                                                 
81 Oviedo, José Miguel. Op. cit., s. 59. 
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Carlos Real de Azúa uvádí pro příklad ukázku z dopisu, jenž Rodó poslal                 

i s výtiskem Ariela Venezuelci Césarovi Zumetovi: 

 

Maje v sobě vášeň a úctu k intelektuálnímu bratrství lidu Ameriky, zasílám Vám výtisk 

své knihy, jež právě vyšla z tiskárny. Podobá se, jak uvidíte, manifestu morálních a 

sociologických idejí, který je určen mladé generaci naší Ameriky. V poslední části se 

věnuje  severoamerickému vlivu. Přál bych si, aby tato má práce byla výchozím bodem 

propagandy šířící se mezi americké intelektuály. Hájím zde vše, co by nám, jako 

Latinoameričanům a intelektuálům, mělo být drahé…     

 

Teniendo yo la pasión, el culto de la confraternidad intelectual entre los hombres de 

América, le envío un ejemplar de un libro mío que acaba de salir de la imprenta. Es, 

como Ud. Verá, algo parecido a una minifiesto dirigido a la juventud de nuestra 

América sobre ideas morales y sociológicas. Me refiero en la última parte a la 

influencia norteamericana. Yo quisiera que este trabajo mío fuera el punto inicial de 

una propaganda que cundiera entre los intelectuales de América. Defiendo ahí todo lo 

que debe sernos querido como latino-americanos y como intelectuales…82 

 

Zanedlouho jeho mravenčí práce a obětavá snaha jeho příznivců přinesly kýžené 

ovoce. Dle slov Alberta Zum Feldeho, se během dvaceti let Ariel stal 

latinskoamerickým evangeliem a byl završením snahy o národní sebeurčení.83     

Zamýšlí-li se C. Real de Azúa nad úspěchem a oblibou Rodóova eseje v Latinské 

Americe, související s pozdější vlnou arielismu, důvody mu připadají jasné a snadno 

pochopitelné. Vždyť „všechny její (Latinské Ameriky) sklony, záliby, náchylnosti byly 

povýšeny na ctnosti a veškeré její obavy byly podávány jako globální nebezpečí…“84  

 

Též reakce přicházející z Pyrenejského poloostrova byly spíše kladné. Již jsme 

zmínili v úvodu, že španělští kritici ocenili Rodóův vstřícný přístup k jejich království. 

Od vydání Ariela si slibovali obnovení kulturních styků Španělska a Latinské Ameriky 

a že se latinskoameričtí intelektuálové „rozvzpomenou“ na jednu z významných 

součástí jejich kořenů. Po válkách za nezávislost se kulturní i politická scéna odvrátila 

                                                 
82 Real de Azúa, Carlos. Prólogo in José Enrique Rodó. Ariel. Motivos de Proteo. Caracas: Ayacucho, 
1976. s. 21. 
83 Ibid., s. 22. 
84 Ibid., s. 23. 
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od Španělska coby imperialistického usurpátora. Na poli literárním se spíše přiklonila 

ke vzorům francouzským.  

Leopoldo Alas dal ve své předmluvě k Arielovi najevo, že si byl vědom, do jaké 

míry upadla na americkém kontinentu autorita španělské kultury: 

 

Také v americké literatuře můžeme zaznamenat projevy, jež odrážejí příznivé či 

neblahé tendence, které na novém kontinentě panují vůči Španělsku. Ano, před mnoha 

roky […] se spisovatelé, zvláště pak básníci, nechávali inspirovat našimi nejlepšími 

autory, ku příkladu Quintanou, Esproncedou, Zorrillou. V pozdějších letech bylo 

zjevné, že nové generace opomíjejí španělské podněty a čerpají inspiraci z jiných 

evropských literatur, převážně z francouzské. Tento jev byl obvyklý jak u literatury tak 

i u jiných oblastí společenského života. […] Španělsko neposkytovalo svým 

americkým dětem dostatek intelektuální potravy.85    

 

Přední španělský spisovatel s povděkem přijal Rodóovu obhajobu hispánských tradic. 

Tomu oponoval Alasův krajan a rovněž spisovatel Juan Valera, jenž Rodóovi naopak 

vytýkal zjevné protěžování kultury francouzské. Ani Miguel de Unamuno nesdílel 

Alasovo nadšení.86 Předmluva Leopoldo Alase je po všech stránkách velmi uctivá. 

Chválí mimo jiné „hloubavost a uvážlivou vřelost, kterými Rodó docílí harmonie. 

Zároveň je vždy veden spravedlností, vždy upřímný, odvážný a rozhodný v obraně 

vlastních myšlenek, avšak loajální k protikladným názorům, aniž by je 

překrucoval…“87. Bez váhání tedy doporučuje uruguayský esej ke čtení. Stejného 

názoru jako L. Alas byl i Rafael Altamira, jenž věnoval hned roku 1900 tématice Ariela 

dva články uveřejněné ve španělských časopisech El Liberal a Revista Crítica.88   

 Podle B. Castro je nepochybné, že zájem a pozornost španělských kritiků a 

spisovatelů zvučných jmen o útlé dílo do té doby téměř neznámého autora jednoznačně 

podpořily šíření arielistické myšlenky a Rodóovy tvorby obecně.   
                                                 
85„Pues también en la literatura americana podemos observar manifestaciones que nos hablan de las 
tendencias favorables y adversas que en el nuevo continente existen respecto de su trato con España. Sí, 
hace muchos años […] los literatos, especialmente los poetas, solían inspirarse en nuestros autores más 
célebres, como Quintana, Espronceda, Zorrilla; después se vió que nuevas generaciones iban olvidando 
esta sugestión española, para entregarse a la de otras literaturas europeas, principalmente la francesa. Este 
fenómeno era común a las letras y a otras esferas de la actividad social. […] España no daba a sus hijos 
de América suficiente pasto intelectual.“ Alas, Leopoldo. Op. cit., s. 12. 
86 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 92, 94. 
87„…la profundidad y la serena unción con que Rodó sabe llegar a la armonía, siempre inspirado por la 
justicia, siempre sincero, valiente y decidido en la defensa de sus propias ideas, pero leal con las 
opuestas, sin desvirtuarlas,…“ Alas, Leopoldo. Op. cit., s. 15. 
88 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 93. 
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7. Ariel v Mexiku 

 

Dovolíme si tvrdit, že reakce na vydaní Ariela se dají vypozorovat téměř 

v každé zemi Latinské Ameriky, ve Spojených státech amerických i v některých 

evropských státech, například ve Francii a Španělsku. Bohužel rozsah tohoto 

zajímavého tématu, jakým je recepce Ariela, nám nedovoluje věnovat se mu v této 

diplomové práci v celé jeho šíři. My jsme se pokusili o jakýsi průřez dvacátým 

stoletím, jenž nám umožní vytvořit si základní představu o tom, jak evropští, převážně 

však latinskoameričtí intelektuálové reagovali na Rodóův esej a jeho poselství. Po 

stručné zmínce o charakteru, jimž se vyznačovaly první odezvy, se budeme soustředit 

na přijetí Ariela v Mexiku. Při zpracovávání této kapitoly nám velmi pomohla 

publikace Ateneo de México 1906 – 1914 španělského profesora Alfonsa Garcíi 

Moralese. Tato kniha z roku 1992 obsahuje zajímavé informace o publikaci Rodóova 

eseje v Mexiku za přispění mladých spisovatelů ze skupiny Ateneo de Juventud 

(později Ateneo de México). Mezi nejvýraznější osobnosti této skupiny patřili Alfonso 

Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos a bratři Max a Pedro Henríquez Ureña. Tito 

mladí intelektuálové navázali v rámci šíření Ariela kontakty s ostatními mladými autory 

na území celé Latinské Ameriky. Dá se říci, že tak se splnilo očekávání uruguayského 

spisovatele, který si přál, aby jeho dílo Ariel „bylo výchozím bodem propagandy šířící 

se mezi americké intelektuály“ (celá citace viz str. 32). Nedá se však rozhodně mluvit o 

masové záležitosti, jednalo se většinou o soukromé iniciativy jednotlivých spisovatelů 

či Rodóových obdivovatelů.  
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7.1. Ariel a spisovatelé Atenea 

 

Podle slov Alfonso García Moralese, byl až do roku 1907 José Enrique Rodó 

mexickým čtenářům neznámý89. Teprve roku 1907 vyšel v Mexiku Ariel. Na jeho 

vydání se výrazně podíleli bratři Max (1885 – 1968) a rok mladší Pedro (1884 – 1946) 

Henríquez Ureñovi, původem z Dominikánské republiky. Před příchodem do Mexika 

působili na Kubě, kde se též zasloužili o publikaci Rodóova díla (Ariel vyšel na Kubě 

počátkem roku 1905 jako příloha k časopisu Cuba Literaria, jehož zakladatelem byl 

Max Henríquez Ureña).  

Ureñovi se seznámili s uruguayským esejem ještě před příchod na Kubu, 

v Dominikánské republice, kde byli stálými hosty literárních večírků u Leonory Feltz, 

v jejichž rámci se dozvídali o knižních a kulturních novinkách.90 V Dominikánské 

republice vyšel Ariel díky Enrique Deschampsovi již roku 1901 v Revista Literaria.  

Jednalo se o jeho první zahraniční vydání a zároveň o svědectví fenoménu arielismu, 

jehož semínko Ureñovi zaseli do mexické půdy, kde vrcholila diktatura Porfírio Díaze a 

vzdělávacím institucím udával směr pozitivismus.91  

Vedle oficiální pozitivistické filozofie se snažili univerzitní studenti v čele s 

Alfonsem Reyesem, Antoniem Casem a José Vasconcelosem, s podporou bratrů 

Ureñových a spisovatele a významného politika Justa Sierry (jehož J. M. Oviedo 

považuje za ryzího arielistu, bližšího Rodóovi než ti, kteří se tak nazývali92), o obnovu 

humanistické vzdělanosti a estetiky.93  

Tito mladí intelektuálové se stali výraznými představiteli antipozitivistického 

přístupu v Mexiku. Roku 1907 zahájili „Konferenční společnost“ („Sociedad de 

Conferencias“) a o dva roky později založili Ateneo de la Juventud, jenž od roku 1912 

do roku 1914 fungovalo pod názvem Ateneo de México. 

Belén Castro uvádí ve své předmluvě, že mexičtí arielisté z počátku dvacátého 

století založili na prahu mexické revoluce roku 1910 významnou instituci Školu 

vysokých studií zaměřenou na humanitní vědy, se zvláštním důrazem na literaturu, 

klasické i moderní jazyky a filozofii. Dva roky poté, na popud Atenea vzniká Mexická 
                                                 
89 García Morales, Alfonso. El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la cultura mexicana 
contempránea. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1992, s. 119. 
90 Ibid., s. 21. 
91 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 96. 
92„… un arielista más auténtico y cercano al maestro que los que así se llamaron.“ Oviedo, José Miguel. 
Op. cit., s. 59.  
93 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 97. 
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lidová univerzita.94 Není pochyb o tom, že Rodóova tvorba ovlivnila nově se orientující 

vzdělávání v Mexiku.  

 

Četba Ariela uspokojila mnohé z požadavků nové intelektuální vrstvy v Mexiku. […] 

Nabízela také pedagogickou doktrínu, jež osvobozovala jedince od role davového 

člověka. Poskytovala duchovní a neoidealistický rozměr, na jehož základě mohl každý 

rozvinout a zdokonalovat originální tvořivost. […] Podtrhovala především 

modernistický (antidekadentní) záměr, hledání kompromisu mezi materiálním 

pokrokem a individuálním osobním růstem a etickým pozdvihnutím méně vyspělých 

společností, zatížených analfabetismem a zneužívaných plutokratickými oligarchiemi.95  

 

Vliv arielistických myšlenek na mexické školství potvrzuje i korespondence, 

kterou roku 1908 vedl s Rodóem ředitel Národní přípravné školy Porfirio Parra. (Její 

ukázka je publikována v souborném díle E. Rodrígueze Monegala, my ji však známe 

díky knize Garcíi Moralese). Porfirio Parra se svěřuje obdivovanému uruguayskému 

mysliteli s cílem znovu zavést do školy etické i estetické hodnoty, jež by kultivovaly 

ducha mladých studentů a pomáhaly vytvářet ušlechtilé ideje založené na reálném 

základu. K tomuto účelu, jak důvěrně sděluje Rodóovi, by rád použil esej Ariel, který 

se mu k jeho velké radosti dostal do rukou a jenž splňuje formou i obsahem Parrovu 

představu. Proto ředitel školy dal vytisknout „skromnou edici“ určenou však jen pro 

studenty a profesory, aby jim bylo umožněno seznámit se s myšlenkou arielismu. 

 

Vrátíme-li se k mexickému vydání Ariela, ze 14. května 1908, důležitou roli 

sehrál jeden z nejvýraznějších esejistů latinskoamerické literatury, tehdy ovšem 

jednadvacetiletý začínající spisovatel působící v mexickém Ateneu, Alfonso Reyes 

(1889 – 1959). Přesvědčil svého otce generála Bernarda Reyese, aby na tento kulturní 

počin poskytl finance. Mexičtí vydavatelé ani nepožádali Rodóa o souhlas. Jak později 

osvětlil Pedro Henríquez Ureña v dopise montevidejskému spisovateli, bylo to proto,  

                                                 
94 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 100. 
95„La lectura de Ariel vino a satisfacer muchas demandas de la nueva intelectualidad mexicana. […] 
También ofrecía Ariel una doctrina pedagógica que liberaba al individuo de su condición de hombre-
masa para ofrecerle un horizonte espiritual y neoidealista donde desarollar y educar su originalidad 
creadora. […] Subrayaba sobre todo su condición auténticamente modernista (antidecadentista), que 
buscaba conciliar el progreso material con el crecimiento personal del individuo y con la dignificación 
ética de sociedades atrasadas. Lastradas por analfabetismo y explotadas por oligarquías plutocráticas.“ 
Ibid., s. 101.   
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aby publikaci zbytečně neoddalovali a dílo se dostalo co nejrychleji do oběhu a našlo si 

v Mexiku své čtenáře. 

Vydání Ariela (celkově páté vydání a třetí mimo Uruguay) mělo v Mexiku 

značný úspěch. Stejně jako předtím na Kubě a ve Španělsku, i zde dílo oslovilo velké 

množství mladých vzdělanců. Vzhledem k politickým souvislostem a hlavní tématice 

eseje tento úspěch nebyl nijak překvapivý. Jak tvrdí García Morales, „Antilské ostrovy, 

Mexiko a Španělsko patřily v onu dobu mezi oblasti zvláště citlivé na intervenční 

politiku Spojených států.“96 Proto je vlna arielismu výjimečně zasáhla, patrně více než 

ostatní země Latinské Ameriky a Evropy. Přijetí Rodóovy vize bylo vřelejší, ač ne 

bezvýhradné a nekritické. García Morales uvádí názor Pedra Henríqueze Ureñi: 

 

Nesnažíme se tvrdit, že Rodó poskytuje mladé generaci jediný či dokonalý návod. Na 

poli filozofickém mu mnozí mohou leccos vytknout. Též v oblasti sociální psychologie 

lze žádat podrobnější koncepci řeckého života a rozsáhlejší představu o 

severoamerickém duchu. Avšak nikdo mu nemůže upřít zásadní ctnost jeho doktrín, 

které se v jádru omezují na nejvznešenější svrchované duševní stránky lidskosti, ani 

energickou a podněcující sílu či přesvědčivost jeho kázání. Nelze mu upřít ani to, že 

Ariel byl v dané době nejmocnějším vzorem ideálu a snahy člověka určeným mladé 

generaci naší Ameriky. 

 

No pretendemos afirmar que Rodó ofrezca ni única ni la más perfecta enseñanza que a 

la juventud conviene. En el terreno filosófico, podrán muchos discutirle, en el campo 

de psicología social, podrán pedirle una concepción más profunda de la vida griega y 

una visión más amplia del espíritu norte-americano; pero nadie podrá negar, ni la virtud 

esencial de sus doctrinas, que en lo fundamental se ciñen a las más excelsas de los 

espíritus superiores de la humanidad, ni la enérgica virtud del estímulo y persuasión de 

su prédica, ni, en suma, que ARIEL sea la más poderosa inspiración de ideal y esfuerzo 

dirigida a la juventud de nuestra América en los tiempos que corren.97  

 

 

 

                                                 
96„…las Antillas, México y, en ese momento, España, eran zonas especialmente sensibles al 
intervencionalismo estadounidense.“ García Morales, Alfonso. El Ateneo de México. Op. cit., s. 122.  
97 Citováno podle García Morales, Alfonso. El Ateneo de México. Op. cit., s. 124.   
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Pedro Henríquez Ureña považoval Rodóa, vedle Díaze Rodrígueze a Césara Zumety, za 

jednu ze tří nejvýznamnějších osobností moderní literární vlny.  

 

Ariel José Enrique Rodóa nás naučil vychutnávat si nového stylu španělštiny, četli jsme 

také bezchybné stránky Díaze Rodrígueze a bystrou Zumetovu prózu,… 

 

El Ariel de José Enrique Rodó nos hizo gustar del nuevo estilo castellano, y leímos 

también las impecables páginas de Díaz Rodríguez, la prosa vívida de Zumeta…98   

 

„V knize esejů Hodiny studia (Horas de estudio – 1910) formuloval kritiku Comtovy 

filozofie a přihlásil se k Rodóovu humanismu“.99 I přesto vytýkal jemu i ostatním 

modernistům (například Rubénu Daríovi) jejich příliš ostrou kritiku USA. Laura Febres 

cituje jeho výrok na adresu Rodóa: „Je třeba, dle mého názoru, navrhnout poopravení 

některých z jeho přísných soudů o severním národu…“ („Cabe, en mi sentir, oponer 

reparos a algunos de sus juicios severos sobre la nación septentrional“)100. Vysvětluje to 

tím, že Ureña žil v USA přes tři roky a potkal řadu významných osobností kulturního i 

politického života, kteří ho přesvědčili o kladech severoamerické společnosti.101           

Proto ji hájil slovy: 

 

I přes praktické zaměření, si uchovává tato společnost ušlechtilý ideál, byť se liší od 

našeho intelektuálního ideálu: zdokonalování lidské bytosti, jehož cílem je morální 

dobro a jež má sloužit z hlediska společnosti k povznesení kolektivního života. 

 

Pero por encima de sus tendencias prácticas, aquel pueblo sustenta un ideal elevado, 

aunque distinto de nuestro ideal intelectualista: el perfeccionamiento humano, que tiene 

por finalidad el bien moral y debe traducirse socialmente en la dignificación de la vida 

colectiva.102  

 

 

                                                 
98 Citováno podle García Morales, Alfonso. El Ateneo de México. Op. cit., s. 20.    
99 Housková, Anna. Op. cit., s. 91. 
100 Citováno podle Febres, Laura. Pedro Henríquez Ureña. Crítico de América. Caracas: La Casa de 
Bello, 1989, s. 27. 
101 Ibid., s. 28. 
102 Henríquez Ureña, Pedro. Selección de ensayos. Op. cit., s. 19. 
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Jeho silný zážitek z návštěvy USA popisuje i García Morales. Ve své knize uvádí 

úryvek líčící Ureñovy předsudky o severoamerické společnosti vytvořené na základě 

četby Rodóova Ariela, jež ho uchvátil literární úrovní. Jím prezentovaný názor na USA 

však přehodnotil již během tamního prvního pobytu. Pro Ureñu byl symbolem moderní 

kultury New York, nikoli Paříž. Byl šťastný, že viděl skutečný civilizovaný svět, o nějž 

latinskoamerické státy tolik usilovaly, na vlastní oči a nebyl odkázaný na 

zprostředkované informace z knih.103 Ureña si návštěvou USA splnil stejný sen, o němž 

snili i modernisté, s tím rozdílem, že pro ně byla vzorem vyspělé kultury Paříž. 

Dominikánského mladíka navíc nikterak neděsilo nebezpečí nordománie. Naopak se 

domníval, že rozumná a přiměřená dávka přizpůsobení se severoamerickému vzoru 

může latinským národům prospět a posílit jejich osobitost.104    

Shodných rysů s uruguayským autorem však bylo mnoho, ať už se jednalo o 

výrazné vlastenectví nebo o nesouhlas s pozitivistickou filozofií (Juan Carlos Torchina 

Estrada Ureñu dokonce řadí mezi jedny z prvních, kdož bojovali proti myšlenkám 

pozitivismu v Americe105). Rodóova tvorba Ureñu podstatně ovlivnila, hlavně během 

jeho mexického období. I jeho koncepce krásy a estetiky se velmi podobá té, kterou 

známe z pasáží Ariela. „Kult řecké krásy je pro něj způsobem, jak uspořádat chaos 

reality, jak ho zorganizovat.“106  

Jeho tvorba se ale přirozeně vyvíjela a on, jak komentuje L. Febres, se snažil „vědomě 

vzdálit od modernismu a studiem získat vlastní a ryze osobní úsudek“.107  

 Sourozenci Ureñovi udržovali písemný kontakt s José Enrique Rodóem od 

konce roku 1904, kdy začali připravovat kubánské vydání Ariela. Toto vydání bylo 

doplněno kritickým esejem Ariel Pedra H. Ureñi, jenž pak sám autor zaslal 

uruguayskému spisovateli.108 Ureña ve svém eseji oponuje příliš negativnímu 

vykreslení Spojených států. Zároveň však chápe, že Ariel nebyl psán jako sociologická 

studie, a proto na jeho stránkách téměř nenajdeme narážky na nedostatky 

latinskoamerické reality.  

                                                 
103 García Morales, Alfonso. El Ateneo de México. Op. cit., s. 22.  
104 Ibid., s. 28. 
105 Ibid., s. 35. 
106 Ibid., s. 38. 
107 Ibid., s. 33. 
108 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 96. 
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Rodó se jen, podle něj, snažil „poskytnout vládnoucí třídě ideál, jenž tolik 

postrádala.“109 V svém eseji shrnul zásadní Rodóovu myšlenku následovně:  

 

Přemítáme-li o neskonalé plodnosti přírody Nového světa a věříme-li v dosud 

nevyužité možnosti původních národů, k nimž duchovně a jazykově náležíme, a 

v dosud nepoznaný potenciál našeho různorodého sociologického složení, budoucnost 

se zdá být velmi slibná.  Víra v budoucnost, krédo silného a vznešeného mládí, se má 

stát praporem našeho vítězství. Takové je zásadní ponaučení vyplývající z proslovu 

Ariel J. E. Rodóa. 

 

Y cuando se medita en la inagotable fecundidad de la naturaleza del Nuevo Mundo, y 

se confía en la virtualidad aún no agotada de la antigua raza a que pertenecemos 

principalmente por la vida espiritual y la lengua, y en la potencialidad desconocida de 

nuestra compleja constitución sociólogica, el porvenir aparece rico de promesas 

efectivas. La fe en el porvenir, credo de toda la juventud sana y noble, debe ser nuestra 

bandera de victoria. Tal es la enseñanza fundamental de José Enrique Rodó en su 

discurso Ariel.110   

 

Rodó oceňoval mladistvý zápal bratrů Ureñových a velmi kladně hodnotil 

Pedrovo literární počínání na poli kritického eseje. V jednom z četných dopisů, které si 

uruguayský autor s mladým kritikem vyměnil, ho přirovnává k Peruánci Franciscovi 

García Calderónovi. Ten patřil k oddaným stoupencům arielismu a jeho názory i styl se 

nápadně podobaly Ureñovým. Rodó nabádá mladíka, aby se s Calderónem spojil.           

Na tento popud tedy vzniklo krátké, ale intenzivní intelektuální přátelství mezi 

předními osobnostmi nastupující mladé generace, silně ovlivněné vlnou arielismu.                

Právě navazování kontaktů po celém americkém kontinentě a určité sbratření, k němuž 

docházelo mezi arielisty, bylo jedním z velkých kladů Rodóova počínání.                     

Alfonso Reyes to popisuje následovně: 

 

První četba Rodóa některé z nás přiměla pochopit, že mezi národy panuje jistá 

solidarita a že my závisíme na všech těch, kteří závisejí na nás. Jemu […] mnozí z nás 

vděčíme za to, že jsme si uvědomili přesný význam amerického bratrství… 

                                                 
109 Henríquez Ureña, Pedro. Selección de ensayos. Op. cit., s. 16. 
110 Henríquez Ureña, Pedro. „Ariel“. In Goic, Cedomil. Historia y crítica de la literatura 
hispanoamericana 2 (Del romanticismo al modernismo). Barcelona: Editorial Crítica, 1991, s. 645. 
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La primera lectura de Rodó nos hizo comprender a algunos que hay una misión 

solidaria en los pueblos, y que nosotros dependíamos de todos los que dependían de 

nosotros. A él, […] debemos algunos la noción exacta de la fraternidad americana…111  

 

 

7.2. Arielista Francisco García Calderón  

 

 Uruguayský esejista považoval Francisca Garcíu Calderóna (1883 – 1953)        

za „svého prvního žáka“. Tak ho prezentoval a doporučoval svým přátelům a čtenářům. 

Zmínil se o něm, jak se dovídáme od Moralese, i v korespondenci s Miguelem de 

Unamunem. Tento významný představitel španělské generace 98 ho pak představil 

hispánským čtenářům a jeho první knize De Litteris věnoval pozornost ve španělském 

časopise La Lectura.  

O tom, že si Rodó svého peruánského obdivovatele považoval, svědčí i to, že opatřil 

tuto sbírku literárních kritik evropských děl De Litteris (1904) předmluvou.  

Podle peruánského intelektuála Ariel ukazoval mladé generaci soužené politickou 

situací, anarchií a násilím, důležitost vnitřního života a víru v demokracii.112  

Peruánský kritik Luis Alberto Sánchez o Calderónovi prohlásil, že se stal po 

Rodóově smrti „vrchním kapitánem myslitelů Nového hispánského světa“ a že „byl 

známý mezi intelektuály ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století jako nejlepší 

odborník na otázky latinskoamerické reality.“113 Uvážíme-li jeho popularitu a známé 

jméno, je překvapivé, že trvalo celých 64 let, než bylo jeho francouzsky napsané dílo 

Latinské demokracie v Americe (Les démocraties latines de l‘ Amérique - 1912) 

přeloženo do španělštiny.  

Calderón se podobal Rodóovi erudovaným stylem psaní a sdílel s ním řadu 

myšlenek a postojů. Byl pevně přesvědčen o potřebě privilegované vzdělané elity, jež 

by měla v rukou moc. Co se týká vztahu ke Španělsku, v jednom ze svých projevů se 

vyjádřil velmi pochvalně o jeho významu pro Latinskou Ameriku. „Neomezil se přitom 

                                                 
111 Citováno podle García Morales, Alfonso. El Ateneo de México. Op. cit., s. 132.   
112 Hampe Martínez, Teodor. „Francisco García Calderón, el arielista: un pensador de talla continental“. 
[online]. [cit. 2007-08-04]. Dostupné z: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Historia/amer_peru/francisco_garcia.pdf. 
113 Sánchez, Luis Alberto. „Prólogo“. In Francisco García Claderón. Las democracias latinas de 
America. La creación de un continente.  Caracas: Ayacucho, 1979, s. 15.  
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jen na zmínku o jazyce a náboženství. Španělsko přeneslo do Nového světa celé své 

bytí.“114  I další témata, kterým se ve svých textech věnoval, se podobají, jak uvádí L. 

A. Sánchez, Rodóovu vzoru :   

 

Španělsko, Francie, Spojené státy americké, v poslední době i míšenectví jsou 

Calderónova oblíbená témata. Malou pozornost však věnoval Indiánovi, ústřední 

postavě hispanoamerických dějin. To samé platilo pro Rodóa […]. Nicméně dnes se 

vysvětluje, že pro Uruguayce byl Indián spíše dekorativním prvkem. Rozumí se, že 

v kosmopolitním Buenos Aires znamenal Ital to samé co Španěl a oba znamenali více 

než guaraní či pampa. Ale v Peru, Bolivii, Mexiku, Ekvádoru, Kolumbii, Střední 

Americe, Brazílii a v Chile působí nevěrohodně přehlížet někoho, kdo zásadně ovlivnil 

národ: Indiána.115 

 

Každopádně L. A. Sánchez se chce vyvarovat káravého tónu a výčitek, že Calderón 

příliš nedbal jednoho ze stěžejních témat americké reality. „Každá generace přináší své 

motto, které určuje její vymezení a charakter.“116  

 García Calderón se nevyhýbal kritice rodóovské vize, přestože patřil mezi první 

nadšené stoupence arielismu. Otevřeně pochyboval o realizaci jeho představ s ohledem 

na podmínky panující v latinskoamerických zemích. Zdálo se mu též paradoxní 

přisuzovat tamnímu obyvatelstvu, z většiny tvořenému Indiány a míšenci, vlastnosti 

typické pro antické Řeky. I Rodóův věrný žák váhal nad efektivností jeho řešení.  

 

Jak vytvořit opravdovou demokracii, svobodný výběr schopných jedinců, když stále 

panuje kasikismus a zastaralé feudální tyranie se drží u moci nad velkým množstvím 

analfabetů? Rodó nabádá k antické zahálce v republikách ohrožených bující byrokracií. 

Láká k odpočinku vlastnímu vznešené kultuře, když půda potřebuje maximální úsilí a 

z dobyvačné touhy po bohatství se rodí čirý materialismus. 

 
                                                 
114„No se limitó a idioma y religión, España había transferido al Nuevo Mundo todo su ser.“ Sánchez, 
Luis Alberto. „Prólogo“. Op. cit., s. 18.  
115„España, Francia, Estados Unidos, últimamente el mestizo son los temas preferidos de García 
Calderón quien concede poca atención al indio, personaje central de la historia hispanoamericana. Lo 
mismo hizo Rodó  […]. Ahora bien, se explica que para un uruguayo, el charrúa fuese un elemento 
decorativo, se comprende que para Buenos Aires-Cosmópolis, el italiano tuviese la misma importancia 
como el español y ambos más que el guaraní y el pampa; pero, en Perú, Bolivia, México, Ecuador, 
Colombia, Centroamérica, Brasil y el mismo Chile, resulta inverosímil prescindir de quien dio el tono 
fundamental a la nación: el indio.“ Sánchez, Luis Alberto. „Prólogo“. Op. cit., s. 18.     
116„Cada generación trae su motto, que es su limitación y su carácter.“ Sánchez, Luis Alberto. „Prólogo“. 
Op. cit., s. 18.  
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¿Cómo fundar la verdadera democracia, la libre selección de capacidades, cuando 

domina el caciquismo y se perpetúan sobre la multitud analfabeta, las antiguas tiranías 

feudales? Rodó aconseja el ocio clásico en repúblicas amenazadas por una abundante 

buracracia, el reposo consagrado a la alta cultura, cuando la tierra solicita todos los 

esfuerzos, y de la conquista de la riqueza nace un brillante materialismo.117      

 

Calderón působil velkou část svého dospělého života v Paříži. K Francii a jejím 

spisovatelům měl silný vztah. Částečně se nechal inspirovat myšlenkami stejných 

autorů jako Rodó. Například Renanova tvorba mu poskytla nemálo podnětů k jeho 

vlastní tvorbě. Některá díla publikoval ve francouzštině. Dá se říci, že pro Calderóna 

znamenala přítomnost a vliv francouzské kultury na americkém území více než 

španělský odkaz. Jeho význam si sice mladý peruánský umělec též uvědomoval, 

nicméně francouzský prvek jako by posouval intelektuální vývoj v Americe ještě o 

krok dále, blíže k univerzálnosti. Tento názor, mezi jinými, předkládá ve své knize 

Latinské demokracie v Americe (Les démocraties latines de l‘ Amérique - 1912):  

 

…francouzské ideje nejprve připravují a posléze ovládají americké myšlení od dob 

nezávislosti až po současnost. […] Tak vznikl na americkém kontinentě myšlenkový 

proud, jenž není pouze iberský, nýbrž francouzský a římský. Francie započala duchovní 

dobývání našich demokracií a vytvořila tak rozmanitost latinského ducha. 

 

…las ideas francesas preparan primero y gobiernan luego los espíritus americanos 

desde la época de la Independencia hasta nuestros días. […] Así se ha formado en el 

continente americano una corriente general de pensamiento que no es sólo ibérica, sino 

francesa y romana. Francia ha realizado la conquista espiritual de nuestras democracias 

y ha creado en ellas una variedad del espíritu latino.118   

 

I přes svůj dlouhodobý pobyt na evropském kontinentu ho latinskoamerické 

otázky nikdy nepřestaly zajímat. Carlos Real de Azúa se domnívá, že snad neexistuje 

jediné jeho dílo, které by se nesnažilo zodpovědět pro Latinskou Ameriku palčivé 

                                                 
117 Citováno podle Castro Morales, Belén. Utopía y naufragio del intelectual arielista. Op. cit., s. 100. 
118 Citováno podle Hampe Martínez, Teodor. „Francisco García Calderón, el arielista: un pensador de 
talla continental“. [online]. [cit. 2007-08-04]. Dostupné z: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Historia/amer_peru/francisco_garcia.pdf. 
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otázky. Nepřemýšlel o nich jako o problému výhradně se týkajícím amerického 

kontinentu, nýbrž jako o tématu všeobecném, univerzálním.119  

Podle García Moralesových slov, každou ze svých knih posílal Pedrovi H. 

Ureñovi. Ten je častokrát překládal do španělštiny a postaral se o jejich rozšíření mezi 

latinskoamerické vzdělance. V dopisu z ledna roku 1908 Alfonsu Reyesovi, jehož 

úryvek uvádí García Morales, neskrýval Ureña nadšení z nově nastupující generace 

peruánských kulturních představitelů a konkrétně i z Calderónovy tvorby:  

 

Nikdy bych tolik neočekával! Pro začátek, předmluva je od Boutrouxe, ve 

francouzštině, a všechny otázky jsou filozofické (…). Neobyčejný styl, směsice Renana 

a Taineho či, ve španělštině, Rodóa a Sanín Cana! Nesmírná bohatost myšlenek a 

velice osobitý způsob, jak čelit problémům! 

 

¡Nunca hubiera esperado tanto! Para comenzar, el prólogo es de Boutroux, en francés, 

y todos los asuntos son filosóficos (…).¡Qué nervio de estilo, mezcla de Renan y Taine 

o, en castellano, de Rodó y Sanín Cano! ¡Qué riqueza de ideas y qué modo tan personal 

de enfrentarse a los problemas!120  

 

Francisco García Calderón díky Ureñovi navázal styky s celou skupinou 

mexického Atenea. V rámci utužování těchto svazků napsal Alfonsu Reyesovi, s nímž 

se sblížil během jeho diplomatického pobytu v Paříži, předmluvu k jeho Estetickým 

otázkám vydaným roku 1910 a o rok později ve Francii. V této předmluvě představil 

Calderón Reyese jako „obhájce arielismu v Americe.“121  

Jak jsme uvedli na začátku této podkapitoly, sám Rodó nazýval Calderóna 

„svým prvním žákem“. Rovněž on se hrdě hlásil k arielovskému odkazu, i mnoho 

kritiků a spisovatelů ho tak vnímá (například Gabriela Mistral prohlásila, že byl 

„skutečným a možná též jediným dědicem uruguayského autora“122). 

                                                 
119 Real de Azúa, Carlos. „El último libro de Zum Felde. La historia literaria de América como 
compromiso.“ [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z: 
http://www.archivodeprensa.edu.uy/carlos_real_de_azua/textos/bibliografia/La%20Historia%20literaria
%20de%20America.pdf. 
120 Citováno podle García Morales, Alfonso. El Ateneo de México. Op. cit., s. 138.  
121 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 99 . 
122 G. Mistral to napsala v předmluvě ke knize Benjamína Carrióna Tvůrci Nové Ameriky (Los creadores 
de la Nueva América - 1929).Uvedeno v: Hampe Martínez, Teodor. „Francisco García Calderón, el 
arielista: un pensador de talla continental“. [online]. [cit. 2007-08-04]. Dostupné z: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Historia/amer_peru/francisco_garcia.pdf.   
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José Miguel Oviedo však upozorňuje na zajímavý fakt, že houževnatý peruánský autor 

se od uruguayského vzoru dosti myšlenkově odchýlil a Rodóovo zdůrazňování latinské 

tradice dohnal do krajnosti.  

 

Autor, zastánce eurocentrismu, jenž se opíral o rádoby vědecké základy a zjevné 

stereotypy, vytvořil rasistickou studii, v níž černoši a Indiáni představují primitivní 

rasy, neschopné podílet se na pokroku demokracie. […] Někteří žáci, jako tento, 

přeměnili myšlenku Ariela na banální zbožňování všeho evropského a odmítání 

vlastních kořenů americké společnosti.123   

 

Toto tvrzení dokazuje Calderón hlavně na stránkách svého díla Stvoření kontinentu (La 

creación de un continente – 1913), kde se svěřuje, ovlivněn rasistickými teoriemi 

Gustava Le Bona, se svými obavami z častého míšení ras a velkého počtu 

méněcenných Indiánů a černochů. Spoléhá na příliv cizinců z Evropy, kteří pozvednou 

úroveň společnosti.124 I to potvrzuje odchýlení od myšlenek Rodóova Ariela a posouvá 

jeho odkaz zcela jiným směrem.  

 

 Velmi podobný osud má tvorba José de la Riva Agüery patřícího do stejné 

generace mladých peruánských autorů jako Calderón. Někteří literární kritici vycházejí 

z toho, že navázal na Rodóovo učení, a proto ho řadí, stejně jako jeho krajana, mezi 

významné představitele arielismu. J. M. Oviedo ho ovšem označuje za dalšího autora 

hlásícího se k myšlence Ariela, přičemž jeho názory se do značné míry odchylují. 

Rozdílnost je patrná z následujícího úryvku díla Charakter literatury nezávislého Peru 

(Carácter de la literatura del Perú independiente – 1905). Jedná se o diplomovou 

práci, jež napsal Riva Agüero v pouhých devatenácti letech: 

 

Je na čase, abychom se my Peruánci vážně zaobírali myšlenkou obrátit se na evropské 

imigranty a na praktickou vzdělanost (chcete-li, nazývejme ji bez vytáček 

utilitaristickou), jak to velmi úspěšně činí v Mexiku či v Argentině. 

                                                 
123„ Defensor de un europocentrismo que se apoyaba en bases seudocientíficas y en obvios estereotipos, 
el autor hace una síntesis racista de la cultura latinoamericana, en la que los negros y los indios aparecen 
como razas primitivas, incapaces de contribuir al progreso democrático. En algunos discípulos como 
éste, el mensaje de Ariel había dado paso a una forma vulgar de adoración europeizante y al rechazo de 
las raíces mismas de la sociedad americana.“ Oviedo, José Miguel. Op. cit., s. 55 – 56.  
124 Hampe Martínez, Teodor. „Francisco García Calderón, el arielista: un pensador de talla continental“. 
[online]. [cit. 2007-08-04]. Dostupné z: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Historia/amer_peru/francisco_garcia.pdf. 
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Es hora de que los peruanos pensemos seriamente en recurrir a la inmigración europea 

y a la educación práctica (si se quire, la llamaremos sin esbozo utilitaria), que están 

produciendo en Méjico y en la Argentina muy aceptables resultados.125  

    

Podle Ovieda ho silná hrdost, kterou cítil k hispánské rase, a extrémistické katolické 

smýšlení dovedly k obhajobě zpátečnických postojů a na konec až k otevřenému 

obdivu italského fašismu.126  

 Na příkladu těchto dvou peruánských spisovatelů, je patrné, že se názor kritiků a 

literárních odborníků na představitele tzv. arielismu občas výrazně rozchází. Na jedné 

straně nalezneme tato jména v různých publikacích zařazena v kapitolách o 

pokračovatelích arielismu (mimo jiné v Manual de la literatura hispanoamericana III. 

Modernismo127), na straně druhé jsou nám ti samí autoři představeni jako spisovatelé 

mylně interpretující poslání Ariela (jako příklad jsme citovali z Oviedova díla Stručné 

dějiny hispanoamerického eseje).  

 Z tohoto důvodu se domníváme, že je potřeba uvažovat o arielistech jako o 

autorech, kteří vyslyšeli Prosperovo volání. Rodó je, ústy Prospera, žádal o záchranu 

latinskoamerické bohaté kulturní tradice. Vnuknul jim myšlenku, že je Latinská 

Amerika potřebuje, že budoucnost je v jejich rukách. Záleží jen na nich, zda kontinent 

Španělské Ameriky bude vytvořen suverénními státy s vlastní identitou či jen pouhými 

nepovedenými imitacemi. Arielisté přijali tuto roli, Rodóovy myšlenky je zasáhly a 

ovlivnily. Je však pochopitelné, že se jako mladí intelektuálové dále vyvíjeli a vnímali 

řadu jiných vlivů. Proto se mnoho z nich nakonec vydalo zcela jinou cestou, jenž 

neodpovídala představě uruguayského autora. Jak už jsme výše komentovali, esej Ariel 

nevnucuje konkrétní politická či sociologická řešení. Dává prostor k nejrůznějším 

interpretacím. Nestanovuje jasnou cestu, jíž by se latinskoamerická budoucnost měla 

ubírat. Nejedná se tedy o ideologické hnutí, jak se vyjádřil Oviedo, nýbrž o skupinu 

autorů, které Ariel podnítil ke kulturnímu působení a touze navázat na Prosperův 

projev. Ovlivnil jejich smýšlení o latinskoamerické identitě a kulturní tradici. Arielisté 

však přistupovali k Rodóovu poslání různě, ať už z našeho pohledu blíže či dále 

učitelovým představám. 

                                                 
125 Citováno podle Unamuno, Miquel de. Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1968, s. 106. 
126 Oviedo, J. M. Op. cit., s. 57. 
127 Pod vedením Felipe B. Pedrazy Jiméneze. Pamplona: Cénlit Ediciones, 1998.  
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 8. Postmoderní éra Kalibana  

 

 Po první vlně arielistického nadšení z počátku dvacátého století, se situace v 

mnohém změnila. I když se nedá tvrdit, že by se po vydání Ariela nevyskytovaly 

pochybovačné a nesouhlasné námitky ohledně jeho obsahu či formy. Zmiňovali jsme, 

že právě první horliví arielisté byli zároveň i prvními, kdo upozornil na jeho chyby. 

Nicméně arielismus na počátku dvacátého století vzbudil převážně u latinskoamerické 

mladé generace opojný a dosud nepoznaný pocit, že jsou hlavními účastníky 

politického a společenského dění, proto byly některé nedostatky rodóovské myšlenky 

snadněji promíjeny. 

Klima 20. a 30. let však bylo poněkud odlišné, v literatuře nastoupila avantgarda 

a na poli socio-politickém se začaly prosazovat levicové názory. To se projevilo na 

kritice Rodóových myšlenek i na symbolickém protikladu Ariel – Kaliban.  

Do té doby přehlížený nevzdělaný Kaliban, jehož Rodó „vyhnal“ z éterického 

království Ariela, se dostává do popředí pozornosti a někteří latinskoameričtí myslitelé 

s ním ztotožňují ducha utlačované, kolonizované španělské Ameriky.  

 

(Kaliban) byl vykázán do temných koutů měšťanského svědomí, do nekonečné a 

nezměrné oblasti. Ta se, jako za koloniálních dob, rozprostírá na periferii vznešeného 

prostoru, kde podrobené rasy pracují, aniž by byly spatřeny, aby přikládaly polínka do 

velkoměstských krbů.128  

 

 Rodríguez Monegal je přesvědčen o možnosti, že samotný J. E. Rodó 

předznamenal „nástup Kalibana jako představitele Naší Ameriky“, když  roku 1912 

použil pseudonym Kaliban. Podepsal se tak pod dva články „Paladines de hoy“ a 

„Nuestro desprestigio. El cacique endémico“ uveřejněné v Diario del Plata v dubnu 

roku 1912. Týkaly se politického oportunismu, korupce a autoritářství, které jsou 

příčinou špatné pověsti a podceňování latinskoamerických republik v Evropě.129  

Nicméně vydání Rodóova díla Prosperova rozhledna (Mirador de Próspero – 1913) 

potvrzuje názor, že jeho ztotožnění se s Kalibanem bylo pravděpodobně jen 

                                                 
128„…relegado a la oscuridad de la conciencia burguesa, y al área indefinida e irreducible que se 
extiende, como en tiempos coloniales, en las afueras del espacio letrado, donde las razas sometidas 
trabajan sin ser vistas, para acercar la leña a los hornos metropolitanos.“ Moraña, Mabel. „Modernidad 
arielista y postmodernidad calibanesca“. Op. cit., s. 95. 
129 Ibid., s. 97. 
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přechodným nápadem a výrazně nemění orientaci autorova díla. I ve svém posledním 

díle, navazujícím na poetiku Ariela, se opět hlásí k odkazu slovutného učitele.      

   

Esej Ariel nebyl postmoderními intelektuály zapomenut. Pouze začal být 

vnímán v kontextu jiné doby a jiného společenského klimatu. Belén Castro to 

potvrzuje: „Stále četli Rodóa, ale jinak. Usilovali o víc než jen pouhé zneuctění či 

naopak zbožštění dvojznačné Rodóovy myšlenky“130. A tak, podle slov autorky, někteří 

významní kritici (mezi nimi Roberto Ibáñez, Arturo Ardao, Carlos Real de Azúa, Emir 

Rodríguez Monegal, Mario Benedetti) ve snaze o systematickou revizi Rodóovského 

odkazu založenou na skutečné analýze jeho děl, shromáždili a seřadili jeho publikace 

včetně značné části jeho korespondence do cenných souborných vydání a umožnili nám 

tak dnes přehledně studovat Rodóovu tvorbu.131  

 Ostrou kritiku, jež podávala význam Ariela již bez vlasteneckého nadšení 

prvních dvou desetiletí dvacátého století, započal Rodóův krajan Alberto Zum Felde. 

Jeho názor, že poselství Ariela patří minulosti, jsme zmínili již v úvodu práce.  

Belén Castro podtrhuje význam jeho kritického díla Intelektuální proces v Uruguayi a 

kritika její literatury (Proceso intelectual del Uruguay y crítica de su literatura – 1930, 

1941), v němž Zum Felde hodnotí omyly a nepřesnosti Ariela, jenž podle něj 

neodpovídá potřebám současného ducha a je jen svědectvím o dobách minulých.  Jeho 

přínos shledává jen v Rodóově výzvě k latinskoamerické jednotě.132  

 Podobně nekompromisní byl Luis Alberto Sánchez. O jeho nabroušených 

protiarielistických argumentech mluví José G. Antuña v publikaci Duchovní panorama 

(Un panorama del espíritu – 1969) i Belén Castro, jež mu přisuzuje překrucování 

Rodóových tvrzení a jejich vytrhávání z kontextu, jen aby vyzněly co možná nejhůře. 

Sánchez, podle ní, dokonce obviňuje uruguayského odpůrce severoamerického způsobu 

života ze skryté nordománie.133 Podle Antuñi, využil svého talentu a kulturního 

bohatství, aby slovně napadal a odsuzoval Rodóa i jeho tvorbu.134  

 

                                                 
130 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 112. 
131 Ibid. 
132 Ibid., s. 113. 
133 Ibid., s. 114. 
134 Antuña, José G. Un panorama del espíritu. El „Ariel“ de Rodó, 2 sv. Montevideo: Biblioteca Artigas, 
1969, s. 118. 
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Zajímavé je, že ve své předmluvě ke Calderónově Stvoření světa a Latinským 

demokraciím v Americe (viz výše), kterou napsal v roce 1979, se o významném 

peruánském arielistovi nevyjadřuje nikterak hanlivě. Naopak o něm píše  pochvalně, a 

to i přesto, že na samotném eseji Ariel a jeho autorovi, jehož vliv je na Calderonově 

tvorbě patrný, nenechal nit suchou. 

 Téměř ve všech sekundárních pramenech týkajících se tvorby J.E. Rodóa se 

často skloňuje jméno jeho dalšího krajana – Maria Benedettiho, autora monografie 

Duch a postava José Enriqua Rodóa (Genio y figura de José Enrique Rodó – 1966). 

Benedetti si je také vědom Rodóových omylů, ale vybízel, aby jeho dílo bylo v první 

řadě nazíráno v kontextu doby, kdy bylo napsáno. Rodó nebyl autorem, jenž by svou 

tvorbou přesáhl dobu, ve které tvořil a působil. Uruguayský esejista, podle Benedettiho 

mínění, byl opravdovým mužem devatenáctého století a, i když nahlédl do století 

dvacátého, do devatenáctého století patřil celou svou duší.135  

Dáváme Benedettimu za pravdu, že z dnešního pohledu je snadné Rodóa kritizovat, je 

však potřeba si uvědomit, že v mnoha ohledech to byl právě on, kdo jako první otevřel 

diskuzi na řadu tehdejších aktuálních otázek.  

Nesporná je, podle Benedettiho, důležitost Ariela coby proslovu proti útlaku ze 

strany USA. „Možná se Rodó zmýlil, když měl pojmenovat nebezpečí, nicméně 

správně rozpoznal, kde to nebezpečí je“.136 S tím naprosto souhlasí kubánský autor 

Roberto Fernández Retamar, jenž v sedmdesátých letech vyvolal polemiku esejem 

Kaliban. Ve svém eseji dokonce tento Benedettiho výrok cituje. 

                                                 
135 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s.115. 
136 „Quizá Rodó se haya equivocado cuando tuvo que decir el nombre del peligro, pero no se equivocó en 
su reconocimiento de dónde estaba el mismo.“ Citováno podle Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 
115 – 116. 
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9. Kaliban R. Fernándeze Retamara a L. Zei 

 

 V této kapitole se budeme zabývat dvěma eseji z druhé poloviny dvacátého 

století: Kaliban (Calibán) Roberta Fernándeze Retamara a Filozofie z pohledu okraje 

společnosti a barbarství (Filosofía desde la marginación y la barbarie) Leopolda Zei. 

Oba autoři zastávají shodný názor, že Kaliban je přesnou metaforou latinskoamerického 

původního obyvatelstva. Vybrali jsme je pro tuto studii, protože jsou zajímavou 

ukázkou naprosto opačného výkladu rodóovské symboliky. 

 

Tvorba Roberta Fernándeze Retamara (1930) je úzce spjata s kubánskou 

revolucí z roku 1959 a spisovatel se vždy vyjadřoval v souladu s politikou Fidela 

Castra. Ve svých kritických dílech, která velmi často reprezentují oficiální postoj 

revoluce k otázkám týkajícím se kultury, revidoval v té době již klasická témata 

latinskoamerické literatury – Sarmientův protiklad civilizace a barbarství a Rodóův 

střet severoamerického utilitarismu versus hispanoamerický idealismus.137      

Roku 1971 publikoval socio-politicko-kulturní esej Kaliban, v němž si klade 

řadu otázek, jejichž společným jmenovatelem je existence latinskoamerického národa a 

jeho budoucnost. Retamarovým symbolem je Kaliban, ne vzletný a kultivovaný Ariel, 

nýbrž zotročený divoch, kterého kolonizátoři, evropští dobyvatelé naučili jazyku, aby 

ho mohli ovládat. Tento obrácený výklad Rodóových symbolických představitelů je 

velmi zajímavý, ale je třeba souhlasit s J. M. Oviedem, že Retamarovo absolutní a 

nekritické zastávání marxistické ideologie a agresivní tón, jímž komentuje a soudí 

počínání ostatních latinskoamerických autorů138, do jisté míry negativně odvádí 

čtenářovu pozornost. 

Retamar ve svém eseji, stejně jako Rodó, připomíná Bolívarovu vizi Ameriky. 

Mnohokrát také vzdává hold José Martímu, jehož myšlenky často cituje. Navazuje na 

Martího Naši Ameriku a za esenci Ameriky považuje míšenectví (jak ve smyslu 

etnickém, tak i kulturním).  

 

                                                 
137 Oviedo, José Miguel. Op. cit., s. 148. 
138 Ibid. 



 52 

V koloniálním světě, na planetě, existuje výjimečný případ: rozsáhlé území, kde 

míšenectví není nehoda, nýbrž je to základ, ústřední linie: my, «naše mestická 

Amerika». 

 

Existe en el mundo colonial, en el planeta, un caso especial: una vasta zona para la cual 

el mestizaje no es el accidente, sino la esencia, la línea central: nosotros, «nuestra 

América mestiza».139  

 

Míšenectví je, jak autor uvádí, společné všem kolonizovaným zemím. Zatímco státy 

bohaté, kapitalistické se snaží o homogenní společnost.  

V části nazvané „Dějiny Kalibana“ autor stručně nastiňuje historii karibské 

oblasti od připlutí Kolumba po Kubánskou revoluci. Pohoršuje se nad naprosto 

nesmyslnou a zkreslenou představou, jež měli Evropané v dobách objevení Ameriky o 

Indiánech. Takový popis krvelačných oblud a kanibalů, zprostředkovaný 

Montaignovým esejem, ovlivnil i Shakespeara, jenž jako první uvedl Kalibana na 

scénu. Retamar je přesvědčen, že Shakespearův ostrov v Bouři je jasnou narážkou na 

ostrovy karibské (o čemž vypovídají kupříkladu i španělská jména postav v dramatu).  

 Kubánský esejista rekapituluje zásadní díla světové literatury dotýkající se 

symboliky Ariel – Kaliban. Neskrývá pobouření, jež mu způsobila četba Kalibana 

Ernesta Renana. Odsuzuje jeho aristokraticismus (dle Retamara je předchůdcem 

fašismu) a zjevný souhlas s kolonialismem. Cituje pasáže Renanova Kalibana, aby 

dokázal autorův rasismus a nelásku k vlastnímu národu. 

Zmiňuje rovněž projev Paula Groussaca roku 1898, který ovlivnil Rodóa a 

přisoudil Kalibanovi podobu severoamerického giganta. Vzpomíná i pojednání Brazilce 

José Verissima o národním vzdělávání z roku 1890, v němž zazněla věta na adresu 

Spojených států amerických: „Obdivuji je, ale necením si jich.“140, nápadně 

připomínající tolik citovanou, téměř stejně znějící, větu Rodóova Ariela.  

Retamar neodsuzuje Rodóovu arielistickou myšlenku, jak by se na první pohled 

mohlo zdát. Je patrné, že si kubánský autor váží uruguayského spisovatele. Uznává jeho 

kvality. Jeho ideologii si však do velké míry přizpůsobuje vlastním představám.             

Proto zdůrazňuje, dle komentáře Belén Castro, blízkost názorů Rodóa a svého 

                                                 
139 Retamar, Roberto Fernández. „Calibán“ In Calibán y otros ensayos. La Habana: Editorial Arte y 
Literatura. 1979, s. 12.  
140„Los admiro, pero no los estimo.“ Citováno v Retamar, Roberto Fernández. „Calibán“ In Calibán y 
otros ensayos. La Habana: Editorial Arte y Literatura. 1979, s. 25. 
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největšího učitele Martího, i když se jejich návrhy na řešení problémů latinskoamerické 

společnosti značně rozcházely. Spojuje rovněž arielistický model s levicovou 

budoucností kubánského národa (po vzoru krajana Antonia Mella).141 

 

To že, Rodóova vize napomohla, aby následující představy byly méně naivní a 

radikálnější, my Kubánci dobře víme. Stačí se podívat na dílo našeho Julia Antonia 

Melly, na jehož myšlení měl Rodó rozhodující vliv.  

 

Que la visión de Rodó sirvió para planteos posteriores menos ingenuos y más radicales, 

lo sabemos bien los cubanos con sólo remitirnos a la obra de nuestro Julio Antonio 

Mella, en cuya formación fue decisiva la influencia de Rodó.142  

 

Nepochybuje, že „Rodóův Ariel bezesporu posloužil tomuto prvnímu kubánskému 

marxistovi – a jednomu z prvních na kontinentě – jako „odrazový můstek“ jeho 

závratné revolucionářské kariéry.“ („Sin duda el Ariel de Rodó sirvió a este primer 

marxista orgánico de Cuba – y uno de los primeros del Continente – como plataforma 

de lanzamiento para su meteórica carrera revolucionaria.“)143 

 Z Retamarova postoje vyplývá, že si na Rodóově esejistické tvorbě nejvíc váží 

jeho vyhraněného a otevřeně kritického výstup proti Spojeným státům americkým.        

To považuje za naprosto zásadní myšlenku Ariela. Proto ve svém eseji Kaliban 

nevybíravě oponuje Emirovi Rodríguez Monegalovi, jenž tvrdil, že ve srovnání 

s otázkami filozofickými a sociologickými je politické téma v Arielovi spíše 

podružné.144 Retamar naopak patří k těm, kteří si vykládali Ariel čistě jako politický 

manifest proti USA.  

Za zcela nesprávné však považuje Retamar Rodóovo užití symboliky postav. 

„Ztotožnění Kaliban – USA, jež navrhl Groussac a rozšířil Rodó, bylo bez pochyb 

nevhodné.“ („La identificación Calibán – Estados Unidos que propuso Groussac y 

divulgó Rodó estuvo seguramente desacertada.“)145  

Stejně jako Benedetti i on je názoru, že se Rodó dopustil chyby při pojmenování 

hrozícího nebezpečí pro Latinskou Ameriku. Nebezpečím není rozhodně barbarský 

                                                 
141 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 119. 
142 Retamar, Roberto Fernández. „Calibán“ In Calibán y otros ensayos. Op. cit., s. 34.   
143 Ibid., s. 35.   
144 Ibid., s. 35.   
145 Ibid., s. 25.  
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Kaliban útočící ze severu. Rodó, podle Retamarova soudu, nepochopil, že 

kolonizátorský Prospero pošlapává Kalibanovu národní hrdost a identitu. Uruguayský 

esejista nerozpoznal, že Kaliban charakterizuje Martího Naší Ameriku. V tom tkví, dle 

Retamara, zásadní omyl Rodóovy symboliky. Veškerý prostor věnoval jen Prosperovi a 

Arielovi, Kalibana – symbol utlačovaných mas, nenechal vůbec promluvit, projevit se.  

První pozitivní změnu ve vnímání postavy Kalibana zaznamenává Retamar 

v díle  Francouze Jeana Guéhenna Kaliban mluví (1928).  

Ještě důraznější posun v symbolice postav je patrný u Argentince Aníbala Ponce. 

V jeho díle Buržoazní humanismus a humanismus proletářský (Humanismo burgués y 

humanismo proletario – 1935) je Kaliban chápán jako představitel zneužívaného a 

trpícího lidu. Prospero je osvíceným tyranem renesančního typu a Ariel je prodejný 

intelektuál, podřízený sluha, představitel stáda, jež si nedovolí vzbouřit se ani 

protestovat. Ariel tedy stejně jako Kaliban, možná nenásilnější formou, slouží pánovi, 

je nesvobodným otrokem. Ponce nepřevrací Rodóovu symboliku, netvrdí, že Kaliban 

by lépe představoval podstatu latinskoamerického národa. Jeho cílem je „přeměnit 

buržoazního Ariela na angažovaného a zapáleného Ariela proletářského.“146  

Rovněž Retamar považuje Ariela za intelektuála, jenž plní Prosperovi příkazy. 

Podle něj však dosáhne svobody jedině tím, že se přidá na stranu Kalibana, že „zpřetrhá 

svazky ke společenské (často maloburžoazní) třídě, z níž vzešel. Též je zapotřebí zlomit 

pouta závislosti na velkoměstské kultuře, jež ho naučila řeči.“ („…debe romper sus 

vínculos con la clase de origen (con frecuencia, la pequeña burguesía), y también debe 

romper sus nexos de dependencia con la cultura metropolitana que le enseñó el 

lenguaje,…“)147  

 

Ariel, ve velkém shakespearovském mýtu, jemuž jsem se ve svých poznámkách 

věnoval, je, jak už bylo řečeno, intelektuál obývající stejný ostrov jako Kaliban. Může 

si vybrat, zda sloužit Prosperovi  (to je případ protiamericky zaměřených intelektuálů), 

s nímž si zjevně výborně rozumí, ale jehož ustrašeným sluhou nikdy být nepřestane, 

anebo zda se přidat ke Kalibanovi v jeho boji za skutečnou svobodu. 

 

 

                                                 
146 Castro, Belén. „Introducción“. Op. cit., s. 118. 
147 Retamar, Roberto Fernández. „Calibán“ In Calibán y otros ensayos. Op. cit., s. 82. 
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Ariel, en el gran mito shakespeareano, que he seguido en estas notas, es, como se ha 

dicho, el intelectual de la misma isla que Calibán: puede optar entre servir a Próspero-

es el caso de los intelectuales de la anti América-, con el que aparentemente se entiende 

de maravillas, pero de quien no pasa de ser un temeroso sirviente, o unirse a Calibán en 

su lucha por la verdadera libertad.148  

 

Dalším dílem, jemuž Retamar věnuje pozornost, je Psychologie kolonizace 

francouzského psychoanalytika Octave Mannoniho. Mannoni pozoroval problém 

kolonizátora a kolonizovaného na Madagaskaru. Pravděpodobně jako první použil 

Shakespearovy postavy v psychoanalytické studii na toto téma. Mannoni mluvil o tzv. 

„Prosperově komplexu“. V jeho pojetí je kolonizovaný Kaliban trpící pocitem 

méněcennosti psychicky připoután k rasistickému a paternalistickému Prosperovi149.       

Je svázán strachem z opuštěnosti. Mannoniho teorie ale připadala některým soudobým 

autorům nevěrohodná a dostatečně nepodložená. Mezi kritiky byl i jeho bývalý student 

Aime Césaire.150 Tento známý spisovatel z Martiniku je autorem dramatu Bouře (Une 

Tempete – 1968) s podtitulem Adaptace Shakespearovy Bouře pro černé divadlo, jež je 

rovněž zmíněno v Retamarově přehledu.  

Kubánského esejistu také nemálo ovlivnily texty barbadoských spisovatelů 

George Lamminga a Edwarda Brathwaita. V díle Potěšení z exilu (The pleasures of 

exile – 1960) prvního zmiňovaného autora je řeč, kterou Prospero naučí porobeného 

Kalibana, symbolem věčného otrokova vězení a závislosti. Brathwait věnoval svou 

báseň Kaliban (ze sbírky Ostrovy (Islands – 1969) konkrétně kubánskému ostrovu.  

Posledním rekapitulovaným jménem v Retamarově eseji je Angličan John 

Waine, který v Živém světě Shakespeara (The Living World of Shakespeare, a 

playgoer's guide - 1964) vyjadřuje svůj názor, že Kaliban představuje zoufalství všech 

využívaných národů.  

Z přehledu nastiňujícího „Kalibanovu literární historii“ vidíme, že původní 

shakespearovské postavy na sebe v průběhu dvacátého století (zvláště v jeho druhé 

polovině) braly nejrůznější podoby. Retamarův výklad Kalibana jako kolonizovaného 

obyvatele Ameriky měl mnoho inspiračních zdrojů a předchůdců s podobným 

smýšlením.  

                                                 
148 Ibid., s. 80.  
149 Ibid., s. 119. 
150 Lynch, Anne M. „Octave Mannoni“ [online]. [cit. 2007-07-22]. Dostupné z: 
<http://www.english.emory.edu/Bahri/Mannoni.html>.  
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 Vraťme se nyní znovu, trochu podrobněji k Retamarově symbolice Kalibana, 

což je na jeho eseji, dle našeho názoru, nejzajímavější a pro naší práci nejpřínosnější. 

Retamar se domnívá, že osud Kalibana pod nadvládou Prospera přesně vystihuje osud 

latinskoamerického kontinentu: 

 

Naším symbolem není tedy Ariel, jak se domníval Rodó, nýbrž Kaliban. To je něco, co 

my, míšenci obývající tytéž ostrovy, kde žil Kaliban, vidíme s neobyčejnou jasností: 

Prospero vpadl na ostrovy, zabil naše předky, zotročil Kalibana a naučil ho své řeči, 

aby se s ním mohl domluvit: co jiného může Kaliban udělat, než použít tuto řeč, aby 

klel a aby mu přál, ať na něj padne „rudá pohroma“? Neznám příhodnější metaforu naší 

kulturní situace, naší reality. 

 

Nuestro símbolo no es pues Ariel, como pensó Rodó, sino Calibán. Esto es algo que 

vemos con particular nitidez los mestizos que habitamos estas mismas islas donde vivió 

Calibán: Próspero invadió las islas, mató a nuestros antepasados, esclavizó a Calibán y 

le enseñó su idioma para poder entenderse con él: ¿Qué otra cosa puede hacer Calibán 

sino utilizar ese mismo idioma para maldecirlo, para desear que caiga sobre él „la roja 

plaga“? No conozco otra metáfora más acertada de nuestra situación cultural, de 

nuestra realidad.151 

   

Retamar před nás staví jiný symbolický protiklad než Rodó. V Kalibanovi nejde 

o neslučitelnost vzdušného ducha Ariela a obludného nevzdělaného Kalibana, nýbrž o 

protiklad Prospera a Kalibana. Z vnějšího světa zasahující kolonizátor a otrokář versus 

kolonizovaný zotročený domorodec. Podle Kubánce v podstatě ani žádná polarita Ariel 

– Kaliban neexistuje. Oba slouží Prosperovi, oba jsou nesvobodní otroci a jejich osud je 

v rukou pána.  

                                                 
151 Retamar, Roberto Fernández. „Calibán“ In Calibán y otros ensayos. Op. cit., s. 32.  
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Téměř totožný názor prezentuje i přední osobnost mexické literatury Leopoldo 

Zea (1912 – 2004) v eseji Filozofie z pohledu okraje společnosti a barbarství (Filosofía 

desde la marginación y la barbarie). Jde o další příklad „nerodóovsky“ pojaté 

symboliky postav. Zea přečetl svůj esej u příležitosti dvoustého výročí narození Simona 

Bolívara roku 1983.  

 

V této Naší Americe, […], otázku (národní identity) určovali jiní lidé, jiné společnosti, 

které pro uspokojení  svých omezených zájmů zpochybnily existenci lidí či národů tím, 

že je považovaly za prosté nástroje. V tomto smyslu mi připadá neobyčejně výstižná 

konfrontace dvou postav Shakespearovy Bouře, Prospera a Kalibana. Avšak odlišného 

Prospera a Kalibana od interpretace, jež použil Rodó, blíže pojetí těchto symbolických 

postav Robertem Fernándezem Retamarem. 

 

En esta Nuestra América, […], el problema lo han planteado otros hombres, otras 

sociedades que, para afirmar sus limitados intereses han puesto en duda la existencia de 

hombres o pueblos considerándoles simples instrumentos. […] En este sentido 

encuentro extraordinariamente expresa tal relación en el encuentro de dos personajes de 

La Tempestad de Shakespeare, Próspero y Calibán. Un Próspero y un Calibán extraños 

a la interpretación que de ellos hiciera José Enrique Rodó en su Ariel, y más de acuerdo 

con el rescate que de estas simbólicas figuras fue hecho por Roberto Fernández 

Retamar.152       

 

Prospero se, podle Zei, staví do role Kalibanova učitele, „civilizátora“, aby skryl svou 

touhu po moci a dominanci. Otrok může být však stěží takový jako jeho pán. Kaliban se 

nemůže Prosperovi nikdy rovnat. Nikdy se nenaučí pánovu řeč správně, vždy ji bude 

komolit a plést. 

 

Je to Prospero, kdo ho (Kalibana) opatřil darem řeči […].  Řeči, která, ať se ji Kaliban 

snaží naučit sebevíc a přisvojit si ji, mu brání, pro jeho nízký původ, být takový jako 

jeho učitel, mistr či pán. Kaliban, ať dělá, co dělá, se nikdy nevyrovná Prosperovi! 

Nanejvýše může pochopit svůj význam a místo v rámci této řeči. Na základě toho je 

pouhým nástrojem v rukou kolonizátora. 

 

                                                 
152 Zea, Leopoldo. „Filosofía desde la marginación y de la barbarie“. Casa de las Américas, n. 140, 1983, 
s. 115. 
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Es Próspero el que le ha dotado de lenguaje […]. Un lenguaje que, por mucho que se 

empeñe  Calibán en aprenderlo, en hacerlo suyo, la bajeza de su origen le impedirá ser 

como su maestro, master o amo. ¡Haga lo que haga, Calibán nunca podrá ser semejante 

a Próspero! Lo más que puede aprender es su significación y lugar dentro de tal 

lenguaje; y de acuerdo con ello es solo un instrumento de su colonizador.153      

 

Leopoldo Zea je přesvědčen, že právě v odlišnosti a nepřizpůsobivosti tkví podstata 

Kalibanovy osobnosti. Slovy samotného autora: „Kaliban tím, že nepřijme zlořečení 

Prospera, jehož rovnocenným druhem se nikdy nestane, přijímá vlastní odlišnost jako 

projev osobní identity.“ („Calibán, al no aceptar la maldición de Próspero, de que nunca 

podrá ser su igual, acepta su propia desigualdad como expresión de su propia 

identidad.“)154 Neudělá-li to, akceptuje-li jen to, co mu předkládá Prospero, jeho 

svobodná existence je ztracena. Bude vždy jen podřízeným a porobeným.                  

Zea zdůrazňuje, že Kaliban, rozumějme tedy i každý Latinoameričan, má svůj jazyk, 

jimž se dorozumívá a vyjadřuje osobitou kulturu v rámci vlastního světa, stejně 

jedinečného jako je ten Prosperův. Kalibanův svět však může být ostatními nepochopen 

a nedoceněn. Toto nepochopení vede k rasismu, k nemožnosti vzájemného soužití 

různých národů a etnik.  

 

Prospero vštípil svou řeč Kalibanovi, aby ho ovládl, Kaliban se ji naučil, aby dosáhl 

svobody. Teď je na řadě Prospero, aby přijal Kalibanův proslov, jehož vznik umožnily 

právě jeho vlastní slova. 

 

Próspero inculcó a Calibán su lenguaje para dominarlo, Calibán lo aprendió para 

liberarse. Es Próspero el que tiene ahora que aceptar el discurso de Calibán, que su 

propio discurso originó.155  

 

To, že se svobodný Kaliban i nadále vyjadřuje slovy Prospera je podstatným 

rysem odlišujícím latinskoamerické kolonie od jiných bývalých kolonií Evropanů, 

například v Asii či Africe. Kolonie na americkém kontinentě se totiž po dobytí 

nezávislosti nevrátily ke svému původnímu jazyku, protože na většině nově 

vytvořených území neexistovala jiná společná řeč, jež by krajanům umožňovala 

                                                 
153 Ibid., s. 115.  
154 Ibid., s. 116.  
155 Ibid., s. 119.   



 59 

komunikaci, než ta, kterou je naučil Prospero. Stejně tak si ponechala jeho náboženství. 

Dnes drtivá většina obyvatelů Jižní a Střední Ameriky vyznává katolickou víru 

dovezenou z Evropy. Kalibanova existence je předurčena působením Prospera, jehož 

vliv zanechal nesmazatelné stopy. Prosperův otrok, již osvobozený od útrap a příkoří, 

hledá svou skutečnou identitu tvořenou na jedné straně hluboko uloženými tradicemi 

prapředků z dob předkolumbijských a na straně druhé Prosperovým odkazem, jehož se 

neumí a ani nemůže vzdát.     

 Problém Ameriky, na který tolik upozorňoval José Martí, jehož odkazu se 

dovolávala řada latinskoamerických intelektuálů, mezi nimi i zmiňovaní Retamar či 

Zea, je, že po prohlášení nezávislosti na Španělsku podlehla nadvládě nového Prospera. 

Tím se sama odsoudila k dobrovolnému otroctví. 

 Retamar i Zea bytostně nesouhlasí se Sarmientovou představou civilizace a 

barbarství, jež, podle Mexičanových slov, nabádala domnělé barbary zbavovat se 

svého barbarství, tím že se nekriticky podřídí civilizovanému Prosperovi. Být 

civilizovaným znamenalo zříci se vlastní identity a co nejlépe napodobovat 

pokrokovějšího a bohatšího pána. Před nebezpečím slepé imitace (zvláště severních 

sousedů) varoval Rodó na přelomu 19. a 20. století a i o osmdesát let později je toto 

téma stále aktuální.  

Kubánský esejista v Kalibanovi dokazuje, na kolik byly odlišné názory 

Sarmienta a Martího, když cituje Martího řečnickou otázku: „Je snad bitva mezi 

civilizací a barbarstvím něčím jiným, než bitvou falešné učenosti a přirozenosti?“156. 

Podle Retamara je domnělé barbarství latinskoamerických národů výmyslem těch, kteří 

si chtějí usurpovat jejich území.157   

Stejně tak jako Rodó, kritizuje politiku Alberdiho a Sarmienta. Rodó se 

nesouhlasně vyjadřoval hlavně k jejich vstřícnému chování vůči imigrantům („vládnout 

znamená zalidňovat“). Retamar odsuzuje Sarmientovo pohrdání původními obyvateli, 

nositeli lidových tradic, a jeho rasismus vůči nim. „Pro Sarmienta vládnout znamenalo 

také vylidňovat, zbavovat se Indiánů (a gaučů)“. („Para Sarmiento gobernar es también 

despoblar de indios (y de gauchos).“)158 

 

                                                 
156„No hay baltalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza?“ 
Citováno v Retamar, Roberto Fernández. „Calibán“ In Calibán y otros ensayos. Op. cit., s. 49.   
157 Retamar, Roberto Fernández. „Calibán“ In Calibán y otros ensayos. Op. cit., s. 50. 
158 Ibid., s. 53. 
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 Retamar se v eseji Kaliban pouští mimo jiné do osobního hodnocení dvou 

významných veličin latinskoamerické literatury – Jorge Luise Borgese a Carlose 

Fuentese. Uznává sice Borgesovo výjimečné literární nadání, ale nesouhlasí 

s řadou jeho tvrzením o latinskoamerické kulturní tradici a některými politickými 

názory. Stejně tak nesouhlasí ani s výroky Fuentese, jehož dílo Nový hispanoamerický 

román (La nueva novela hispanoamericana) hodnotí jako ideologický manifest.159  

Je škoda, že se kubánský autor na stránkách jinak zajímavého eseje až příliš 

negativně zaobírá vybranými spisovateli. Jeho čistě osobní postoj je silně ovlivněn 

politicky poněkud jednostranným názorem a oslava kubánské revoluce prostupuje 

celým textem. Je tedy potřeba brát v úvahu, že Retamarovy reflexe jsou často velmi 

tendenční a poplatné myšlenkám revoluce.  

My jsme se snažili při rozboru věnovat pozornost především jeho výkladu 

Kalibanovy postavy v obecném pohledu na latinskoamerickou kulturu a problém 

identity španělské Ameriky.  

 Ve své snaze definovat latinskoamerickou kulturu dospěl ke stejnému závěru 

jako Alfonso Reyes, pro něhož byla „kulturou syntézy“.  

 

Tato kultura, jako každá živá kultura, zvláště ve svých počátcích, je v pohybu. Tato 

kultura má bezesporu vlastní charakteristiku, i přesto že se utvářela […] syntézou, a 

v žádném případě se neomezuje na pouhé opakování rysů prvků, které ji formovaly. 

Toho si dobře všiml Mexičan Alfonso Reyes. 

 

Esa cultura, como toda cultura viva, y más en sus albores, está en marcha; esa cultura 

tiene desde luego rasgos propios, aunque haya nacido, […], de una síntesis, y no se 

limita de ninguna manera a repetir los rasgos de los elementos que la compusieron. 

Esto es algo que ha sabido señalar el mexicano Alfonso Reyes.160   

 

Souhlasil s Reyesem, že splynutí evropských prvků s tradicí původních obyvatel před 

příchodem Španělů není konečným stavem latinskoamerické kultury. Naopak se jedná 

o počáteční bod, od něhož se spisovatelé a umělci odrazí, neustrnou na něm.  

                                                 
159 Ibid., s.  68. 
160 Ibid., s. 76. 
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Ačkoliv se může zdát, že Retamar v eseji Kaliban zdůrazňuje hlavně tradice 

původních amerických národů, za důležité považuje i dědictví evropské, což je patrné v 

následující citaci z eseje Další Kalibanův výstup (Otra salida de Calibán – 1974): 

 

Je zjevné, že by žádného upřímného latinskoamerického intelektuála nenapadlo 

opomíjet to nejlepší ze západní kultury, mimo jiné proto, že také to je jeho tradicí, naší 

tradicí. 

 

Es obvio que a ningún intelectual latinoamericano serio se le ocurriría prescindir de lo 

mejor de la cultura occidental: entre otras cosas, porque esa es también su tradición, 

nuestra tradición.161   

 

      

                                                 
161 Retamar, Roberto Fernández. „Otra salida de Calibán“ In Calibán y otros ensayos. Op. cit., s. 101. 
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10. Závěrem 

 

Esej J. E. Rodóa Ariel velmi dobře vystihuje atmosféru vládnoucí                       

v intelektuálních kruzích na sklonku devatenáctého století. Je ukázkou smýšlení 

tehdejších kulturních představitelů, kteří toužili vymezit osobitou tradici a jedinečnost 

Latinské Ameriky. Ariel je patrně nejvýraznější dílo latinskoamerické esejistiky, jež 

ilustruje téma národního charakteru prostřednictvím trojice shakespearovských postav 

Prospera, Kalibana a Ariela. Připomíná také stěžejní protiklady latinskoamerické 

kulturní identity: civilizace a barbarství, amerikanismus versus hispanismus, 

spiritualismus proti utilitarismu a materialismu.  

My jsme se v naší studii pokusili nastínit tato důležitá témata i rodóovskou 

symboliku postav, abychom lépe pochopili, v čem spočíval Arielův odkaz. Rodó snil o 

tom, že vzkaz tlumočený ústy Prospera se donese ke sluchu mladých intelektuálů, kteří 

naplní jeho představu o budoucnosti Ameriky. Proto se snažil, aby se jeho dílo, resp. 

arielistická myšlenka šířila mezi latinskoamerickou inteligenci. Tomu odpovídala i 

zvolená forma proslovu. 

Ukázali jsme, že vydání Ariela rozhodně nezůstalo bez povšimnutí. Tento esej 

vyvolával nejrůznější ohlasy a vybízel k zajímavým interpretacím. A přestože se řada 

tzv. arielistů od Rodóovy myšlenky odchýlila a vydala se jinou cestou, počátek té cesty 

byl nesporně ovlivněn Prosperovými slovy pronášenými před zraky Ariela.  

Abychom ilustrovali do jaké míry zanechal Ariel stopy v latinskoamerické 

esejistice a v intelektuálním vývoji celého kontinentu během dvacátého století,  

věnovali jsme podstatnou část této práce výrazným osobnostem hispanoamerické 

esejistiky, jež byly ovlivněny Rodóovou tvorbou.  

V kapitole „Ariel v Mexiku“ jsme sledovali, jak myšlenky obsažené na 

stránkách tohoto eseje zasáhly do přeměny pozitivistické vzdělanosti, jíž se mexičtí 

intelektuálové (mimo jiné mladí spisovatelé Atenea de Juventud) snažili vtisknout 

humanistický ráz. Ariel patřil mezi prameny, z nichž čerpali inspiraci pro vlastní tvorbu 

esejisté jako byl Pedro Henríquez Ureña či Alfonso Reyes. Rodóův esej v nich jako v 

představitelích mladé generace vyvolal pocit, že budoucnost je v jejich rukou. 
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Arielovo poselství bylo často vykládáno z pohledu určitých dobových tendencí   

a ideologií. Připadalo nám velmi zajímavé poodhalit, jak se měnilo vnímání jeho 

společenského významu. Na počátku století dvacátého byl Rodóův esej chápán jako 

antipozitivistický manifest, který povznáší Arielovu oduševnělou vzdělanost nad 

omezenost Kalibana. Pro veřejnost na Pyrenejském poloostrově byl zase znamením, že 

se pozornost latinskoamerických intelektuálů obrací směrem ke španělskému dědictví. 

Především ho však čtenáři považovali za otevřený nesouhlas s invazivní politikou 

Spojených států amerických. Takový výklad Rodóova textu je pravděpodobně 

nejčastější, ať už to autor měl či neměl v úmyslu. Je patrný rovněž v esejích                     

R. Fernándeze Retamara a L. Zei ze sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. 

Tito spisovatelé též používají rodóovskou trojici postav, byť ve zcela opačném smyslu. 

Pro ně zásadní protiklad spočívá ve dvojici Prospero – Kaliban, neboli kolonizátor a 

jím zneužívaný otrok symbolizující původní obyvatelstvo Ameriky.  

Myslíme si, že téma, jež Rodó mistrně zpracoval v eseji Ariel a obavy, které ho 

sužovaly na konci devatenáctého století, dávají podnět k přemýšlení i dnešnímu čtenáři, 

obklopeného masovou kulturou. Rodóovo poselství nepovažujeme za překonané, 

neboť, jak shrnuje Mabel Moraña:   

 

Arielův příběh je svým způsobem neustálou připomínkou nevinnosti ducha ztraceného 

ve zmateném kontaktu s realitou, která dává přednost mnohočetnému a uniformnímu 

před jedinečným, poskvrňuje umění a pragmatizuje intelektuální počínání, jež otevírá 

dveře a zavírá okna vnitřních prostorů, Rodóem vnímané jako skleníky plné orchidejí a 

leknínů.162  

         

 

 

 

                                                 
162„La historia de Ariel es, por su parte, la persistente evocación de la virginidad del espíritu perdida en el 
contacto promiscuo con la realidad, que impone lo múltiple e indiferenciado sobre lo singular, que 
contamina el arte y pragmatiza la función intelectual, que abre puertas y cierra las ventanas de los 
espacios interiores, que José Enrigue Rodó percibía como un invernadero de orquídeas y nenúfares.“ 
Moraña, Mabel. „Modernidad arielista y postmodernidad calibanesca“. In Crítica impura. Vervuert-
Iberoamericana, 2004, s. 93.  
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Resumen 

 

Este trabajo está dedicado a la obra más famosa de José Enrique Rodó,                    

el ensayo Ariel cuya significación es bien explicada por palabras del profesor español 

Alfonso García Morales:  

 

Ariel, escrito en 1900, ensayo de conciliación entre dos siglos, fue el último entusiasmo 

de muchos intelectuales hispánicos formados durante el siglo XIX, y el primero de los 

jóvenes que buscaban una orientación para adentrarse en el XX…    

 

El primer capítulo trata las circunstancias de la época del nacimiento de Ariel.                   

El acontecimiento clave del fin del siglo XIX fue la guerra hispano-norteamericana por 

Cuba y Puerto Rico en el año 1898 y la consecuente intervención militar de los Estados 

Unidos en la independencia de los países latinoamericanos. En América Latina se oían 

voces advirtiendo del expansionismo norteamericano. Ariel de Rodó fue uno de ellos. 

Su autor criticaba mucho el materialismo y utilitarismo del gigante del Norte, en vez 

del ejemplo estadounidense propuso el modelo de la tradición greco-latina. 

El ambiente intelectual de aquel tiempo fue formado por dos importantes 

movimientos filosóficos – el positivismo, cuyo impacto iba disminuyendo,                             

y el modernismo recién nacido a vísperas del siglo XX. Ariel pertenece a muestras de 

esta nueva orientación intelectual y artística. 

En los siguientes dos capítulos nos enfocamos en el propio ensayo. Primero 

mencionamos su género complejo y estudiamos cómo ve Rodó la simbología de                

la trinidad shakesperiana. Próspero es el viejo y venerado maestro pronunciando               

el discurso hacia sus estudiantes bajo la estatua de bronce de Ariel quien es visto como 

genio del aire y el imperio de la razón y el sentimiento. El tercer personaje, torpe y 

vulgar Calibán, amenaza la vida espiritual de la sociedad. El cuarto capítulo versa sobre 

los temas básicos del ensayo: la generación joven como la fuerza de la humanidad, la fe 

en el ideal y en la esperanza, la necesidad de buen gusto y la absoluta belleza 

“desinteresada“, el otium griego, la cuestión de la democracia y la bien conocida crítica 

de los EE.UU. y su utilitarismo. La crítica de la vida estadounidense fue probablemente 

lo que influyó más a los lectores de Ariel.  
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Cabe decir que el ensayo uruguayo fue comprendido en muchas ocasiones como el 

manifesto “anti-yanqui“ y de acuerdo con esto despertaba reacciones positivas o 

negativas. Parece paradójico porque el autor del ensayo tenía intención de eliminar 

afirmaciones abiertamente políticas. 

La quinta parte de este trabajo se dedica a las fuentes de inspiración más 

importantes para Rodó. Nombramos entre otros Shakespeare, Ernest Renan, Paul 

Groussac, Rubén Darío, Alfred Fouillée, Nietzsche, Comte, Carlyle, Bourget o 

Bérenger. Rodó se apoya en su ensayo en muchos filósofos ilustres y muestra sus 

conocimientos amplias. No obstante hay críticos que le reprochan cierta subjetividad en 

la selección de las opiniones que había estudiado, sobre todo en cuanto a la información 

de los EE.UU.  

A partir del capítulo centramos al tema de la recepción de Ariel, del arielismo. Como 

este tema es tan amplio, nos limitamos sobre todo a la atención que el ensayo llamó en 

México a principios del siglo XX y a la interpretación de la simbología rodoniana en           

la segunda mitad de aquel siglo.  

Ariel se publicó en México en el año 1907 sobre todo gracias a los jóvenes de 

Ateneo de Juventud. Éstos estudiantes (entre otros Alfonso Reyes, Antonio Caso, José 

Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña) pretendían cambiar el ambiente intelectual        

y universitario que había sido determinado por la orientación positivista. Querían hacer 

un renacimiento de las humanidades y el ensayo de Rodó les convenía perfectamente. 

Enfocamos con más detalle el impacto que dejó Ariel sobre todo en la persona de Pedro 

Henríquez Ureña. Él y su hermano Max fueron de la República Dominicana a México a 

través de Cuba donde asimismo publicaron Ariel, en 1905. Las opiniones de Rodó 

formaron sin duda el pensamiento de Ureña aunque el joven dominicano no estaba 

siempre de acuerdo con Rodó, especialmente si se trató de las advertencias de                      

la sociedad norteamericana. Creemos que Ariel fue una de las más fuertes inspiraciones 

de ideal que influyó la generación joven, no sólo en México sino en toda la América 

Latina. El papel importante de este ensayo fue que unió a muchos escritores americanos 

bajo las alas de  Ariel. La red de arielistas se ampliaba por correspondencia.  
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Como ejemplo mencionamos el caso de la relación entre Pedro Henríquez Ureña 

y Francisco García Calderón de Perú. Refiriéndose a este autor es interesante ver cómo 

se puede desviar el mensaje original. Este tema lo trata en breve una parte del capítulo 

séptimo. 

La última parte de este trabajo explica la actitud e interpretación diferentes hacia 

el ensayo uruguayo en la segunda mitad del siglo XX. Mabel Moraña, profesora de 

Pittsburgh, llama esta época atinadamente la postmodernidad calibanesca. Ante todo es 

curioso el cambio del punto de vista en cuanto a la simbología de la trinidad Próspero – 

Ariel – Calibán. La contradicción Ariel – Calibán cesa de ser significante y resulta que 

la atención se centra en la oposición Próspero – Calibán. El venerado maestro de Rodó 

se convierte radicalmente en opresor colonizador del pobre Calibán quien representa a 

los explotados pueblos nativos de América. Muchos escritores latinoamericanos               

lo entienden como una metáfora de su realidad.  

Como ejemplo indicamos en el último capítulo dos ensayistas: al cubano 

Roberto Fernández Retamar y al mexicano Leopoldo Zea.  

Fernández Retamar en su ensayo Calibán (1971) expresa, además de su 

afiliación política a la revolución cubana, su convicción de que Rodó sabía bien dónde 

estaba el peligro para los latinoamericanos, no obstante se equivocó en decir el nombre 

del peligro. Según su opinión Rodó no reconoció que Calibán no era el monstruo 

utilitario sino al contrario representaba a los pueblos americanos. El autor cubano 

explica que Ariel no era nadie más que otro esclavo de Próspero y su única posibilidad 

de conseguir la libertad era juntarse con Calibán y luchar contra su amo. 

El filósofo mexicano Leopoldo Zea compartía la postura de Fernández Retamar en 

cuanto al personaje de Calibán. En este trabajo comentamos su ensayo Filosofía desde 

la marginación y la barbarie (1983) en el que opina que Calibán nunca podrá ser su 

igual a Próspero, nunca aprenderá su lenguaje. No obstante según las palabras de Zea 

resulta que Calibán acepta su propia desigualdad como expresión de su propia 

identidad. 
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Résumé 

 

 Předmětem této studie je esej Ariel uruguayského autora J. E. Rodóa a vlna 

reakcí a interpretací, které vyvolával od svého vydání roku 1900 po celé dvacáté století.  

 Nejprve věnuje pozornost zásadním okolnostem vzniku eseje. Charakter konce 

století byl výrazně ovlivněn válečným konfliktem mezi USA a Španělskem a s tím 

související invazivní politikou USA. V latinskoamerických zemích se ozývaly hlasy 

varující před agresivní rozpínavostí severního souseda. Rodóův Ariel byl jedním z nich. 

Rodó kritizoval nordománii a vybízel k navázání na latinskou tradici.  

Studie též stučně uvádí vliv dvou zásadních ideologíi na tehdejší společnost -  

odeznívajícího pozitivismu a nově se formujícího modernismu, jehož ukázkou je právě 

i esej Ariel. 

Následně se práce soustředí na samotný esej. Třetí kapitola komentuje žánr 

textu a rodóovské pojetí shakespearovských postav, jimiž jsou: uznávaný učitel 

Prospero, Ariel - symbol ušlechtilosti a vzdělanosti, a Kaliban představující 

nekultivovanou masovou společnost. Čtvrtá kapitola pak rekapituluje jednotlivá témata 

eseje: význam mladé generace pro společnost, víru v naději a ideál, důležitost krásy, 

dobrého vkusu a zahálky po vzoru antického Řecka, představu ideální demokracie, 

která neutlačuje roli jedince, a proslulou kritiku USA a utilitarismu.  

Diplomová práce neopomíjí ani hlavní zdroje inspirace, jež ovlivnily Rodóa. 

Mezi jinými Shakespeara, Ernesta Renana, Paula Groussaca, Rubéna Daría, Alfreda 

Fouilléeho, Nietzscheho, Comta, Carlylea či Bourgeta a Bérengera, které autor bohatě 

cituje ve svém eseji. 

 Předmětem druhé části studie je otázka, jak byl význam díla chápán 

intelektuální veřejností a jak se jeho výklad měnil v průběhu dvacátého století. Kvůli 

šíři daného tématu se omezuje jen na přijetí Ariela v Mexiku na počátku století. Jako 

příklad pozdějších interpretací rodóovské symboliky práce uvádí eseje R. Fernándeze 

Retamara a L. Zei. 

Spisovatelé mexického Atenea de Juventud se zasadili roku 1907 o jeho vydání 

v Mexiku. Podrobněji se studie zabývá činností bratrů Maxe a Pedra Henríquez 

Ureñových z Dominikánské republiky, kteří byli již u vydání kubánského Ariela roku 

1905 a navázali písemný kontakt s J. E. Rodóem. Pedro Henríquez Ureña považoval 

uruguayský esej za zásadní obrat ve směřování kulturně-společenského života, jemuž 
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do té doby udávala tón pozitivistická ideologie. Svůj názor vyjádřil mimo jiné ve stejně 

pojmenovaném eseji Ariel. Rodó se v dopise P. Ureñovi zmínil o peruánském 

spisovateli Franciscu Garcíovi Calderónovi, jemuž se stručně věnuje jedna z podkapitol 

této práce. On i jeho krajan Riva Agüero sice patří mezi oddané arielisty, uvedli jsme 

však, že jejich tvorba se do velké míry odchýlila od Rodóových myšlenek. 

 Posledním tématem rozebíraným v této studii je osud rodóovských 

symbolických postav v druhé polovině dvacátého století. Mnoho autorů se vracelo 

k trojici Prospero – Kaliban – Ariel, ale zcela jiným způsobem. Do popředí pozornosti 

se dostal Kaliban, který byl ztotožněn s utlačovaným původním obyvatelstvem 

Ameriky. Proti němu stál Prospero, zdánlivě civilizovaný kolonizátor a usurpátor. 

Ukázkou této „nerodóovsky“ pojaté symboliky je esej Kaliban (Calibán) Roberta 

Fernándeze Retamara ze sedmdesátých let a o něco mladší práce Leopoldo Zei nazvaná 

Filozofie z pohledu okraje společnosti a barbarství (Filosofía desde la marginación y la 

barbarie).    
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Summary 

 

The subject of this study is the Uruguayan essay Ariel of José Enrique Rodó and 

the wave of reactions and interpretations caused by this essay from 1900 on, the year of 

its publication, through the entire twentieth century. 

The first part of the thesis focuses on the circumstances of the time when Rodó 

wrote his famous essay. The character of the end of nineteenth century was determined 

by the war between Spain and the USA in 1898, and by an increasingly aggressive 

approach on the part of the USA as a result of a their growing military capabilities. In 

Latin American countries, voices were heard who warned about the danger of 

expansive politics of the northern neighbour. Rodó’s Ariel was one of these voices. The 

Uruguayan author criticized the so called nordomanía and advocated continuing the 

Latin traditions of their Spanish ancestors. 

The work deals also with the main influences of two important philosophical 

movements, positivism and modernism, on the society. 

What follows is a discussion of the essay itself. The third chapter comments on 

the gender of the text and on Rodó’s conception of Shakespeare’s characters – the 

venerable teacher Próspero, Ariel – a symbol of spirituality and intelligence, and 

Caliban as representing vulgar multitudes. The fourth chapter summarizes the main 

topics of the essay, that is the significance of the young generation for the Latin 

American future, the faith in hope and ideal, the importance of beauty, „good taste“ and 

leisure following the example of Ancient Greece, the conception of a viable democratic 

system which would not limit individual personality, and the well-known diatribe 

towards the USA and utilitarianism.  

The thesis does not neglect sources that had inspired Rodó, in particular: 

Shakespeare, Ernest Renan, Paul Groussac, Rubén Darío, Alfred Fouillée, Nietzsche, 

Comte, Carlyle or Bourget and Bérenger, who are mentioned several times in Ariel.  

The central topic of the second half of the study is the question of how the 

essay’s meaning was received by intellectuals and how its interpretation was changing 

during the twentieth century. Due to the wide scope of this topic, the work is limited to 

the reception of Ariel in Mexico in the beginning of the century. As an example of the 

following interpretations of Rodó’s symbology, the study presents two essays: one by 

Roberto Fernández Retamar and the other by Leopoldo Zea. 
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Concerning the topic of the Mexican reception of Ariel – the essay was 

published there in 1907 thanks to the Mexican writers from Ateneo de Juventud. 

This thesis deals in more detail with the activities of the brothers Pedro and Max 

Henríquez Ureña. Living in Mexico, they were of Dominican origin and had also lived 

in Cuba where they had succeeded in publishing Ariel in 1905. They were in touch with 

Rodó through letters. Pedro Henríquez Ureña considered the Uruguayan essay a 

fundamental change in the intellectual orientation of Latin American society that 

previously had been determined by positivism. His opinion is expressed in an essay 

bearing the same title as the one by Rodó, Ariel. The Uruguayan writer mentioned the 

name of Francisco García Calderón in one of his letters to young Pedro Henríquez 

Ureña. A short chapter of the thesis is dedicated to this Peruvian author and his 

compatriot Riva Agüero, who were both devoted arielists although their ideas differed 

significantly from the basic message of Rodó’s Ariel. 

The last part examines the destiny of the symbolic trinity of Próspero, Ariel and 

Caliban in Latin American essays of the second half of the twentieth century. Many 

writers went back to Rodó’s characters, but they saw them from a different perspective. 

The main focus is not on Ariel, as in Rodó’s case, but on Caliban who represents a 

Native American oppressed by the colonizer Próspero. The contrast Ariel – Caliban is 

replaced by the contrast Próspero – Caliban. To show concrete examples of this shift, 

two essays are mentioned: Caliban (Calibán) of Cuban Roberto Fernández Retamar 

from the seventies and Philosophy from marginalization and barbarity (Filosofía desde 

la marginación y la barbarie) written in the eighties by the Mexican author Leopoldo 

Zea.  

 

    

 
 

 

 

  

    


