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Žena v románech Miguela de Unamuna 

Dílo španělského spisovatele a myslitele Miguela de Unamuna již samozřejmě bylo předmětem 

nesčetných studií a analýz; vybízí k tomu již svou spjatostí s pro Španělsko klíčovým obdobím přelomu 

19. a 20. století, úzkým kontaktem s různými filozofickými školami a názory i úsilím renovovat 

španělský román vytvořením svébytného útvaru „nivola“. 

Klára Seifertová tyto zmíněné otázky ve své práci neopomenula, ale rozhodla se je pojednat 

prizmatem jiným: položila si otázku, v jaké podobě se objevují v Unamunových prózách ženy, zda a 

jakým způsobem reflektují měnící se postavení žen na přelomu století a jak jejich vnímání souvisí 

s Unamunovými filozofickými a náboženskými a koneckonců i s jeho životními zážitky a zkušenostmi. 

Předložený text tak opravdu nabízí soustředěnou a fundovanou studii. 

Struktura práce vhodně směřuje od obecného ke konkrétnímu. Od jasných tezí v úvodu autorka 

pokračuje přes společenský kontext a situaci španělského románu v té době až k Unamunovým 

textům. Ty analyzuje z různých hledisek; zajímavý je názor Unamunovy současnice Emilie Pardo 

Bazánové, která tvrdí, že se názory španělských mužů na ženy během staletí v podstatě nezměnily – 

Klára Seifertová cituje ze spisu Fray Luise de León „La perfecta casada“ a hledá paralely s myšlením 

přelomu 19. a 20. století. Podnětný je i exkurz do světa dobového feminismu a poukaz na to, že se 

Unamuno s emancipovanými ženami stýkal, byť ženy v jeho dílech většinou naplňují ideál tradiční 

poslušné ženy. Důležité místo zaujímá i kapitolka věnovaná ženám v Unamunově životě – jeho matka 

jako strážkyně domácího krbu, jako ta, kdo ho přivedl k náboženské víře, a poté manželka, s jejíž 

pomocí překonal nejrůznější krize a stinné momenty a která mu vlastně také byla „matkou“. 

Autorka poukazuje na jistou typizaci, strnulost a mělkost Unamunových ženských hrdinek; vymyká se 

tomu teta Tula, kterou Klára Seifetová představuje jako nejpropracovanější ženskou postavu. 

Činí tak pomocí vhodně zvolených citací z pramenů i se sekundární literatury, která je přirozeně 

začleněna do textu. Práce je pěkně stylizována, styl je čtivý, výstižný; jen pozor na některé hovorové 

výrazy, např. „novinové plátky“ (str. 8). 

Poněkud zjednodušený je pohled na modernismus; píše-li autorka, že „modernistům šlo především o 

jazyk básnický, zatímco generaci 98 zaujala především próza“ (17), pak je to názor překonaný; 

modernistická obnova jazyka totiž začíná právě v próze (již v 70. letech 19. století), modernisté se 

tématem „umělecké prózy“ zabývají i teoreticky a právě snaha učinit i z jazyka románů, povídek či 

esejů jazyk básnický (ve smyslu propracovaný, melodický) byla jejich ambiciózním cílem. Rovněž  fakt, 

že literáti generace 98 odmítali povrchnost modernismu, se jeví spíš jako dobové nepochopení než 

jako realita, a spřízněnost mezi oběma proudy se ukazuje větší, než byla ve své době mnohým po 

chuti (Juan Ramón Jiménez nazýval Unamuna velkým modernistou). 

Práce Kláry Seifertové splňuje nároky kladené na diplomovou práci  a proto ji doporučuju k obhajobě 

a navrhuji hodnocení výborně. 

Praha, 10. 6. 2014       Mgr. Dora Poláková PhD. 

 



 


