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Anotace 

 

 Bakalářská práce ze španělské literatury primárně pojednává o vztahu 

takzvané Generace 98 k romantikovi 19. století Marianu José de Larrovi. 

Jejím cílem je analyzovat vybraná díla na základě jejich níže uvedených 

společných prvků. V první části jsou představeni daní autoři stejně jako doba, 

ve které každý z nich tvořil, a to z historicko-politického hlediska a 

příslušného literárního vývoje. V druhé části jsou rozebírány tři společná 

témata. Nejprve je to ironie a satira, dále pak romantické prvky a nakonec 

téma a obraz Španělska.  
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Abstract 

 

 The Bachelor thesis of Spanish literature deals primarily with the 

relationship between the so-called Generation of 98 and the 19th century 

romantic writer Mariano José de Larra. Its aim is to analyse the chosen work 

on the basis of their common elements that are mentioned below. In the first 

part the given authors are presented as well as the period which each of them 

wrote in from the historical-political point of view and relevant literary 

evolution. In the second part, the three common topics are analysed. In the 

first place, it is the irony and the satire, then the romantic elements and 

finally the topic and the image of Spain.  
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Úvod 

 
Píše se 13. únor 1901 a skupina černě oděných španělských literátů kráčí 

Madridem od Puerty del Sol směrem k atochskému hřbitovu, aby zde položili 

kytice fialek na hrob Mariana José de Larry k příležitosti jeho 64. výročí úmrtí. 

Azorín, vlastním jménem José Martínez Ruiz, pronáší proslov a spolu s dalšími 

intelektuály, mezi kterými se objevují například Ricardo a Pío Barojovi, vzdávají 

romantikovi poctu. Ve své eseji o tzv. Generaci 98 jej následně Azorín pokládá 

za předchůdce této literární skupiny a tento názor zastávají i mnozí literární 

kritici či například modernistický básník Juan Ramón Jiménez. Spojení Larry a 

zmíněné generace je tím pádem nasnadě a ani výběr tématu bakalářské práce 

nebyl tedy zcela náhodný.  

Samotným cílem mojí bakalářské práce je zmapování tří vybraných 

prvků, které jsou pro Larru i Generaci 98 společné, a sice ironie a satira, dále 

pak romantické prvky a na závěr téma Španělska. Vzhledem k rozsahu tvorby 

daných autorů budou vybrána jen některá díla, avšak vždy se bude jednat 

o jedno dílo některého z představitelů Generace 98 a vzhledem ke krátkému 

rozsahu Fígarových děl o několik jeho článků. S přihlédnutím k faktu, že 

Larrovy články nejsou na rozdíl od děl autorů Generace z roku 1898 souborně 

přeloženy do češtiny, budou pro zachování jednoty všechny ukázky v originále, 

tedy ve španělském jazyce. 

V první části se bude nacházet teoretický rámec. Nejdříve bude pro lepší 

orientaci popsán španělský historický kontext, přičemž jako mezní data byla 

vybrána období, ve kterých nejdříve Larra a o pár desítek let později Generace 

98 tvořili, tedy od počátku 19. století do španělské občanské války z let 

1936-1939. Dále pak se zaměřím na vývoj v literatuře v daném období, a sice 

literární proudy od Larrova romantismu až po Generaci 98 a s ní souběžný a 

často za ni zaměňovaný modernismus. Na konci této části budou představeni 

samotní autoři, v případě Fígara, jak zněl jeden z Larrových pseudonymů, se 

bude jednat spíše o biografii a u Generace 98 spíše o jejich charakteristické rysy, 

a to z důvodu množství a nejednoznačnosti jejich členů.  
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 V druhé části pak bude pozornost zaměřena na samotnou analýzu již 

zmíněných společných prvků v jejich dílech. Jak již bylo předesláno, jako první 

byly vybrány ironické a satirické prvky, které tvoří jednu z neodmyslitelných 

charakteristik Larrova stylu a je možné je nalézt například u Unamuna či 

Valle-Inclána. Další kapitola bude věnována romantickým prvkům, které kromě 

romantikových článků lze najít v Barojově či Azorínově díle a závěrečná kapitola 

bude věnována samotnému tématu Španělska, tedy základního tématu, které 

Generace 98 od Fígara přejala, ačkoliv, jak bude podrobněji vysvětleno, 

samotné téma je mnohem starší. 
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1.  Historicko-politický kontext Španělska 

 
Generaci 98 a jejího předchůdce Mariana José de Larru dělilo více než 

šest desetiletí, během kterých se v jejich rodném Španělsku výrazně změnila 

situace jak v politice, tak v literární oblasti. Věnujme se tedy celému období, 

tedy od počátku 19. století, abychom se nelimitovali na Fígarovo narození v roce 

1809, až po počátek občanské války ve Španělsku, neboť zhruba v této době tzv. 

noventayochisté1 zanechali svého hlavního tématu, tedy problému Španělska, 

ačkoliv není známo přesné datum. 

 Z historického hlediska 18. století pro Španělsko skončilo až v roce 1808.2 

Posledním záchvěvem vlády Karla IV. byla aliance s Napoleonem, kdy se 

španělské území stalo územím pro boj s Anglií. V roce 1805 bylo 

španělsko-francouzské vojsko poraženo u Trafalgaru a sousední Portugalsko 

bylo okupováno. O tři roky později byla ve Španělsku umístěna francouzská 

armáda, na což následník trůnu, Ferdinand VII., zareagoval v Aranjuezu 

vzpourou, která přinutila abdikovat jeho otce, již zmíněného krále Karla IV. Oba 

dva však v Bayoně požádali o podporu Napoleona. 

 Druhého května v Madridu vypuklo povstání, které bylo tvrdě potlačeno 

císařským vojskem. Vznikly provinční junty. Císař Napoleon jmenoval králem 

Španělska svého bratra Josefa Bonaparta, který je dnes považován za jednoho 

z nejschopnějších španělských králů vůbec.3 V Bayoně byla vyhlášena první 

španělská ústava, načež vypukla válka, ve které se utkalo napoleonské vojsko, 

podpořené Španěly uznávajícími suverenitu Josefa I. a vojsko patriotů, které 

bylo vnitřně rozděleno na dva tábory. Na jedné straně stáli zastánci 

monarchistického absolutismu spolu se starými osvícenci jako např. Jovellanos, 

kteří hledali umírněné reformy, a na straně druhé pak liberálové, kteří zastávali 

konstitucionální režim a skoncování se stavovskou společností. Liberálové měli 

ideologicky mnohem blíže k tzv. afrancesados, tedy přívržencům Francie, avšak 

dělilo je neakceptování Josefa I. 

                                                
1 Noventa y ocho: Ze španělštiny: devadesát osm   

2 CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2. vydání. Praha: Libri, 2010, str. 104. 

3 Tamtéž, str. 105. 
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 Mezitím v Cádizu zasedly španělské Kortesy, vedené nejradikálnějšími 

liberály, a světlo světa spatřila Ústava z roku 1812, která byla lidově zvána La 

Pepa, neboť byla vyhlášena v den sv. Josefa, tedy 19. března. Její platnost trvala 

sice jen dva roky, ale její cíle byly dle Chalupových slov odvážné.4 

 V roce 1814 se na trůn vrátil Ferdinand VII. a odmítl cádizskou liberální 

ústavu. 4. května 1814 obnovil královským dekretem absolutní monarchii a 

započal represi proti významným liberálům. Mezitím v Latinské Americe začaly 

jednotlivé kolonie vyhlašovat nezávislost, některé akceptovaly závislost na 

Španělsku, jiné ne v její absolutistické podobě.  

 V roce 1820 generál Rafael del Riego vyvolal vzporu v Cabezas de San 

Juan a král Ferdinand byl přinucen obnovit ústavu z roku 1812. Tříletá vláda 

liberálů však byla ukončena invazí ironicky zvaných Cien mil hijos de San Luis 

(Sto tisíc synů sv. Ludvíka), která Španělsku navrátila krále Ferdinanda a byla 

znovu nastolena absolutistická vláda.5  

 Když však v roce 1833 monarcha Ferdinand VII. zemřel, španělská země 

se ocitla na prahu občanské války. Na jedné straně stáli tzv. karlisté, tudíž 

absolutisté, kteří podporovali Ferdinandova bratra dona Carlose, a na straně 

druhé pak liberálové, již zastávali nástupnické právo Isabely II., dcery zesnulého 

krále. Za tehdy tříletou infantku Isabelu, Valle-Inclánem zvanou „královnu 

nešťastného osudu“6, převzala panovnické povinnosti její matka, tedy královna 

regentka Marie Kristýna, která inklinovala k absolutistům. Liberálové se 

rozdělili na dva tábory: moderados (umírnění) a progresistas (pokrokáři). 

Poslední jmenovaní prosadili v roce 1837 novou ústavu. Období, které je známo 

jako první karlistická válka, skončilo v roce 1839 tzv. Abrazo de Vergara.7  

 Následujícího roku byla královna Marie Kristýna vyhnána radikálním 

liberálem (tedy pokrokářem) generálem Esparterem, který je novým regentem. 

Po třech letech je nedobrovolně vystřídán umírněným liberálem generálem 

Narváezem a v listopadu 1844 je mladá Isabela II. prohlášena za plnoletou. 

                                                
4 CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2. vydání. Praha: Libri, 2010, str. 109-110. 

5 Tamtéž, str. 114. 

6 Tamtéž, str. 117.  

7 Tamtéž, str. 120. 
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Nárvaez o rok později vyhlásí novou, umírněnou ústavu, podle které mají 

volební právo jen bohatí lidé, kterých podle Jiřího Chalupy8 bylo v tehdejším 

Španělsku jen 1 %. V roce 1846 se na tři roky rozzuřila druhá karlistická válka, a 

sice zejména v Katalánsku a Valencii.  

 V roce 1854 vypukla revoluce známá jako Vicalvarada, která na dva roky 

navrátila do čela země generála Espartera. Poté se k moci dostal generál 

Leopoldo O’Donnell se svou Liberální unií (Unión liberal), tedy umírnění 

liberálové a ti neumírněnější pokrokáři. Za O’Donnellovy vlády Španělsko 

intervenovalo do Maroka (1859-1860), Mexika (1861-1862) a účastnilo se i první 

Pacifické války proti Chile a Peru (1862-1866).9  

Nutno zmínit, že ekonomická situace Španělska byla čím dál tím horší a 

celá šedesátá léta 19. století se nesla v duchu dekadence a prohlubování krize. 

Široká opoziční koalice podepsala v roce 1866 tzv. Pakt z Ostende, který byl 

zaměřen proti Isabele II. a dva roky poté vypukla revoluce, do historie vzešlá 

jako La Gloriosa (Slavná) či La Septembrina (Zářijová).  V čele stáli generálové 

Prim a Serrano spolu s admirálem Topetem. Isabela byla donucena opustit 

Španělsko a uchýlit se do Paříže. Již zmínění generálové vytvořili prozatímní 

vládu, následujícího roku vešla v platnost nová ústava, jež byla považována za 

nejliberálnější na světě. Požadovala totiž krále, který „kraluje, ale nevládne“, a 

tak se Prim a Serrano jali hledat monarchu pro španělský trůn, na který byl 

v lednu 1871 dosazen italský princ Amadeus Savojský. Generál Prim byl záhy 

zavražděn a proti Amadeovým pokusům o moderní monarchii se postavili 

karlisté, alfonsinisté, církev i část liberálů, což zapříčinilo odchod monarchy na 

samém počátku roku 1873.10 

Jediným řešením byla republika. Krize se dále prohlubovala a lidé se 

bouřili. Karlisté prosazovali na trůn vnuka dona Carlose, Karla VII., a mezi lety 

1872 a 1876 si vytvořili malý stát v Baskicku. Nespokojenost dávali najevo 

i vojáci, kteří už nebyli ve středu dění. Hlavou první republiky se stal katalánský 

politik Estanislao Figueras, v červnu však byla nastolena Federální republika 

                                                
8 CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2. vydání. Praha: Libri, 2010, str. 120. 

9 Tamtéž, str. 120-121. 

10 Tamtéž, str. 123-124. 
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v čele s též Kataláncem Franciskem Pi y Margallem, jehož prosazování 

moderního principu subsidiarity však vyústilo ve zmatek. Na postu prezidenta 

se vystřídali ještě další dva prezidenti, pak se však politici obrátili na vojsko, aby 

zabránili totálnímu kolapsu země. Karlisté byli na severu potlačeni, parlament 

v Madridu rozpuštěn. Republika zanikla v lednu 1874.11 

Návrat Bourbonů byl nevyhnutelný a naplánoval jej, jak píše český 

hispanista Jiří Chalupa ve své knize Španělsko12, nejobratnější španělský politik 

celého 19. století, Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). Na trůn byl 

dosazen Isabelin syn, jak se později ukázalo, schopný Alfons XII. V roce 1876 

vešla v platnost nová ústava, která ustanovila dvoukomorový parlament: Senát a 

Poslaneckou sněmovnu. Cánovasův obrovský přínos spočíval v zavedení tzv. 

turno de partidos, tedy střídání se u moci dvou velkých politických stran. Sám 

stál v čele Konzervativní strany, která se po čase střídala s Liberální stranou 

vedenou Práxedesem Mateem Sagastou. Tento systém přinesl do politiky tolik 

vytoužený klid. Demokracie však byla jen na papíře. Neočekávaný zvrat přišel 

v roce 1885, kdy náhle zemřel král Alfons. Na jaře následujícího roku se narodil 

monarchův pohrobek, Alfons XIII., za kterého vládla Marie Kristina.13  

Nejtragičtějším rokem regentství Marie Kristiny byl bezesporu rok 1898. 

V prosinci tohoto roku byla v Paříži podepsána mírová smlouva, podle které 

Španělsko prohrálo válku s USA a přišlo o své poslední kolonie, tedy Kubu, 

Filipíny a Portoriko. Tato událost se neblaze odrazila nejen na ekonomice země, 

ale také na španělském sebevědomí. V Baskicku a v Katalánsku vznikly 

nacionalistické strany podporující myšlenku separatismu.14 

V roce 1902 se na španělský trůn dostal šestnáctiletý Alfons XIII. Sám 

cítil, že Španělsko potřebuje změnu, všudypřítomná byla myšlenka tzv. 

regeneración, tedy reformy. Cánovas byl zavražděn v roce 1897 a Sagasta zemřel 

v roce 1903. Obě velké strany, jejichž programy se velmi nelišily, se tak ocitly 

bez svých lídrů a nové strany se hlásily o své místo. Lídr konzervativců, Antonio 

                                                
11 CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2. vydání. Praha: Libri, 2010, str. 124-126. 

12 Tamtéž, str. 129. 

13 Tamtéž, str. 130-131. 

14 Tamtéž, str. 131-132. 
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Maura, se snažil decentralizovat administrativu a skoncovat s tzv. caciques, tedy 

lokálními bossy, kteří často manipulovali volby. V čele liberálů stál José 

Canalejas, jenž sázel na socialismus a prosazoval odluku státu a církve. V roce 

1906 vešel v platnost Zákon o soudních pravomocích (Ley de jurisdicciones), 

který tuto moc vložila do rukou vojenských tribunálů a který byl mocně 

uplatněn při sankcích za tzv. Tragický týden (Semana Trágica), při kterém 

anarchisté v Barceloně vyvolali všeobecný chaos.15  

Právě anarchisté byli neopomenutelným dlouhodobým problémem. Ve 

Španělsku se začali objevovat již od 60. let 19. století a první federaci založili 

v následující dekádě. Jejich cílem bylo zlikvidovat nejen stát, ale i armádu a 

církev a následně vytvořit společnost svobodných, sebevědomých jedinců, kteří 

si nenechají poroučet nic a od nikoho.16 Jejich cesta nebyla nenásilná a centrem 

jejich útoků se stali politici (mezi nimi Cánovas či Canalejas) či nevinní civilisté. 

Sám Alfons XIII. z několika útoků vyvázl. 

 Během první světové války Španělsko vyhlásilo neutralitu, což zemi na 

rozdíl od většiny světa přineslo zlepšení ekonomiky. Komu se však lépe nevedlo, 

byli pracující, kteří povstali v létě 1917. Socialisté se nechali zlákat anarchisty 

k revolučnímu protestu, a tak se vzápětí strhla krutá pouliční bitva.17 

 Ve dvacátých letech se reformy ukázaly jako nefunkční. Pomyslnou 

poslední kapkou pak bylo zmasakrování deseti tisíc španělských vojáků 

marockými povstalci u Annualu. Státním převratem na to v září 1923 zareagoval 

generál Miguel Primo de Rivera, první španělský diktátor. Rozpustil parlament, 

vytvořil jedinou stranu, a to Vlasteneckou unii (Unión Patriótica). Hospodářská 

krize přinesla diktátorovi ztrátu podpory a ten v lednu 1930 opouští zemi. 

Monarcha, zdiskreditovaný podporou Rivery, odstoupil a v dubnu 1931 byla 

vyhlášena republika.18 

 Druhá republika přinášela veliká očekávání. Její prezident, dvojnásobný 

premiér Manuel Azaña, se snažil reformami bojovat s velkými problémy. Zavedl 

                                                
15 CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2. vydání. Praha: Libri, 2010, str. 132-134.  

16 Tamtéž, str. 134 

17 Tamtéž, str. 136-138. 

18 Tamtéž, str. 138. 
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agrární reformu na přerozdělení půdy, propustil část armádních důstojníků, 

čímž si je proti sobě poštval, a uvolnil regionální autonomii. Změny byly podle 

lidu pomalé a nejen v případě těch antiklerikálních velmi razantní.19  

 Ve Španělsku vznikly desítky stran, avšak demokracie byla jen formální. 

Ústava z roku 1931 nebyla často dodržována a fyzická likvidace protivníků byla 

téměř na denním pořádku. Napětí a spory donutily Azañův levicový kabinet 

podat demisi v září 1933 a z listopadových voleb vzešla středo-pravicová vláda 

prezidenta Lerrouxe. Ministři z pravicové strany CEDA byli záminkou pro 

protivládní povstání v Asturii, tedy tvrdě potlačený Rudý říjen 1934. Korupce 

podlomila větev i pod touto vládou a v únoru 1936 byly vypsány nové volby 

prezidentem Alcalá Zamorou, jejichž těsné výsledky prohloubily napětí. 

V červenci byl zabit Calvo Sotela a Španělsko se ocitlo na prahu občanské 

války.20 

  

                                                
19 CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2. vydání. Praha: Libri, 2010, str. 143-144. 

20 Tamtéž, str. 145-148. 
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2. Literární vývoj 

 V této kapitole jsou stručně představeny literární proudy ve Španělsku. 

Jako milníky jsou brána období autorů, kteří jsou tématem této práce, tedy 

Larrův romantismus a Generace 98 a s ní časově souběžný a často za ni 

zaměňovaný modernismus. Pro přehlednost bude každý směr zařazen do 

časového kontextu, budou zmíněny jeho charakteristické znaky a samozřejmě 

i jeho španělští představitelé.  

Vzhledem k faktu, že se Larra narodil roku 1809,21 začněme obdobím, do 

kterého tento rok spadá a ve kterém zároveň Larra tvořil, tedy romantismus. 

Tento literární proud se po Evropě začal šířit od konce 18. století jakožto reakce 

na klasicistní dogmata a racionální osvícenství. Hnutí, jehož původ bychom 

našli v Německu a v Anglii, se na Pyrenejský poloostrov dostalo později než do 

jiných oblastí a jak bude podrobněji zmíněno v kapitole věnující se romantickým 

prvkům, jeho vrchol se datuje do období mezi lety 1835 a 1840.22 

Mezi základní znaky romantismu bezesporu patří individualismus, 

rebelie jedince proti společnosti, převaha citu nad rozumem. Romantici se 

vracejí k historickým tématům a znovuobjevují krásy přírody. Španělský 

romantismus vzhlíží k období Zlatého věku (Siglo de Oro) a nejpěstovanějšími 

žánry je historický román, romance, legendy, drama a poezie.23 

Mezi nejvýznamnější představitele romantické poezie jsou řazeni José de 

Espronceda či Gustavo Adolfo Bécquer, mezi prozaiky Enrique Gil y Carrasco a 

Mariano José de Larra a mezi dramatiky Duque de Rivas či José Zorilla, který se 

proslavil svým zpracováním donjuanovského tématu.24 

 Romantismus byl ve Španělsku postupně vystřídán realismem, který se 

stejně jako jeho předchůdce, rozvíjel později než ve zbytku Evropy, a to mezi lety 

                                                
21 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 13. 

22 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 39-41. 

23 KRČ, Eduard a Helena ZBUDILOVÁ. Literatura española II: siglos XIX y XX. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, str. 14. 

24 Tamtéž, str. 13-14. 
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1840 a 1890. Tento literární směr, spojovaný s Comtovým pozitivismem, ze 

začátku obsahuje romantické prvky, „čistý“ realismus přichází po roce 1870 a od 

80. let se mění v naturalismus.25 

 Literární díla období realismu mívají na rozdíl od rozervaných 

romantických protagonistů vyprávějících svůj příběh vševědoucího a zcela 

nestranného vypravěče, jenž zevnitř kritizuje buržoazní společnost, čímž je 

dosažena stoprocentní věrohodnost. Román, hlavní literární žánr realismu, se 

tak stává epopejí každodenního života.26  

 Za hlavní představitele španělského realismu, který byl mnohem 

silnějším hnutím než tamní romantismus, se považují dramatik Pedro Antonio 

de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda, avšak vrcholným autorem je 

bezesporu Benito Pérez Galdós, z jehož románů vycházejí autoři Generace 98.27 

 Jak již bylo zmíněno, od 80. let 19. století se ve Španělsku rozvíjel 

naturalismus, který však mnozí literární kritici často považují za součást 

realismu, popř. jeho odnož. Za kolébku naturalismu je považována vlast jednoho 

z nejvýznamnějších naturalistů Émila Zoly, tedy Francie, ze které se tento směr 

do Evropy začal šířit v poslední třetině 19. století.28 

 V naturalismu bývá realita zobrazována z vědeckého, nezaujatého 

hlediska na rozdíl od realismu, kde ji autor idealizuje. Naturalistický 

pozorovatel si všímá biologických rysů a vlivu společenského prostředí. Častým 

leitmotivem bývají tabu a nešvary společnosti. 

 V tomto směru vynikali Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán či 

Leopoldo Alas, známý pod pseudonymem Clarín, u jehož nejznámějších 

románových děl (La Regenta a Su único hijo) bychom jen těžko hledali jasnou 

linii mezi naturalismem, realismem a dokonce i romantismem.29 

                                                
25 KRČ, Eduard a Helena ZBUDILOVÁ. Literatura española II: siglos XIX y XX. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, str. 41. 

26 Tamtéž, str. 41. 

27 Tamtéž, str. 53.  

28 Tamtéž, str. 60. 

29 Tamtéž, str. 101. 
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 Za rebelii proti předchozím literárním tradicím či dokonce anti-realismus 

bývá považován modernismus, umělecký a literární proud konce 19. a začátku 

20. století, který vznikl v Latinské Americe. Modernisté svým postojem 

reagovali na všeobecnou krizi dané doby.30 

 V tomto období se dodržuje koncept tzv. lartpourlartismu, tedy umění 

pro umění, ve kterém dílo nemá jinou funkci než tu estetickou. Literární žánry 

jsou smíšené, nicméně se užívají nové techniky psaní, nové způsoby pojímání 

časoprostoru či impresionistický jazyk plný exotiky.31 

 Za samotného otce modernismu se považuje Nikaragujec Rubén Darío, za 

předchůdce španělské odnože Salvador Ruda či Manuel Machado a 

nejvýznamnějším představitelem je básník Juan Ramón Jiménez, který se 

zároveň stává otcem Lorkovy básnické Generace 27.32 

Již bylo zmíněno, že za modernismus byla zaměňována tzv. Generace 98, 

které se budu podrobněji věnovat v následující kapitole. Toto hnutí značí 

skupinu literátů začátku 20. století, jejíž členové reagovali na krizi Španělska, a 

to nejen tu z roku 1898, jak by mohl mylně značit její název. Ztráta posledních 

kolonií ve španělsko-americké válce byla jen pomyslnou poslední kapkou. 

Tzv. noventayochisté neměli jednotný styl psaní, každý z nich se 

vyjadřoval vlastním, originálním jazykem a mnozí přinesli inovaci formy, 

zmiňme např. Unamunův román bez planifikace zvaný nivola či Valle-Inclánovo 

esperpento, tedy groteskní deformaci reality vycházející z Quevedových děl. 

Generace 98 se inspirovala filozofy jako Kant, Schopenhauer nebo Nietzsche a 

společným znakem jim byla rebelie a protest. 

Ačkoliv se názory literárních kritiků liší, za jádro této generace jsou 

považováni José Martínez Ruiz, píšící pod pseudonymem Azorín, Pío Baroja, 

Ramón del Valle-Inclán, Ramiro de Maeztu a nejstarší z nich, Miguel de 

Unamuno, který se od ostatních lišil nejen svým věkem, ale často i názory.  

                                                
30 KRČ, Eduard a Helena ZBUDILOVÁ. Literatura española II: siglos XIX y XX. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, str. 101. 

31 Tamtéž, str. 102-103. 

32 Tamtéž, str. 103. 
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3.  Larra a Generace 98 

 Na řadu přichází konkrétní představení subjektů mojí bakalářské práce. 

V obou případech se zaměřuji na dílo a styl psaní, u Mariana José de Larry je 

větší pozornost věnována jeho biografii, u Generace 98 pak z důvodu počtu 

jejich zástupců dán prostor spíše vzniku a myšlenkám této literární skupiny.  

 

3.1 Mariano José de Larra 

Mariano José de Larra y Sánchez de Castro (1809 – 1837) byl španělský 

novinář, kostumbristický spisovatel, politik, literární kritik a jeden 

z nejvýznamnějších představitelů španělského romantismu. Je autorem více než 

dvou stovek článků publikovaných v rozmezí necelých devíti let, a to mezi roky 

1828 a 1837. Psal pod pseudonymy Fígaro, Bachiller, El Duende, El Pobrecito 

Hablador33 a, jak v této práci uvidíme, jeho centrálním a všudypřítomným 

tématem jeho článků je Španělsko. 

Larra se narodil 24. března 1809 v Madridu do rodiny vojenského lékaře 

ve službách francouzské armády Mariana de Larry y Langelota a jeho manželky 

Maríi de los Dolores Sánchez de Castro.34 Doktor Larra sloužil v josefínské 

armádě, tudíž v roce 1813, kdy byl Josef Bonaparte vyhnán, musela rodina 

opustit Španělsko a téměř na pět let se usadit ve Francii. Mladý Mariano se tak 

naučil výborně francouzsky a bylo tedy nevyhnutelné, aby si zamiloval Francii 

jako svou druhou vlast.35  

Po návratu do Španělska pokračoval ve studiu a v patnácti letech započal 

studium práv ve Valladolidu. V této době prožil Larra svou první velkou lásku, 

když se zamiloval do starší ženy, která, jak se později ukázalo, byla milenkou 

                                                
33 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 43. 

34 Tamtéž, str. 13. 

35 UMBRAL, Francisco. Larra: anatomía de un dandy. Madrid: Consejería de educación, 

Comunidad de Madrid, 1965, str. 27 
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jeho otce.36 Následně začal studovat medicínu ve Valencii, avšak ani jedno 

studium nedokončil. 

V srpnu 1829 se mladý Larra oženil s Josefou Wetoret y Velasco. 

Manželství, ze kterého vzešly tři děti, a to syn Luis Mariano (*1830), budoucí, 

leč ne příliš úspěšný autor zarzuel, a dcery Adela (*1832) a Baldomera (*1833), 

nemělo dlouhého trvání a po pěti letech skončilo fiaskem, což se stalo tématem 

pro Fígarův článek Casarse pronto y mal [Oženit se brzy a špatně].37 

Již během manželství s „Pepitou“, jak literátově ženě kvůli jejímu 

infantilismu říkaly i její vlastní děti, se Larra beznadějně zamiloval do vdané 

ženy jménem Dolores Armijo. Téměř pětiletý dandyovský románek plný útěků 

z Madridu skončil odmítnutím ze strany Dolores, což s největší 

pravděpodobností zapříčinilo literátovu sebevraždu 13. února 1837. O důvodu se 

však dosud polemizuje, někteří kritici viní špatnou politickou, ekonomickou 

i společenskou situaci Španělska. 38 

Věnujme nyní pozornost Larrově dílu, které je velmi různorodé. Lze totiž 

u něj nalézt poezii, divadelní hry, překlady, adaptace, z prózy pak historický 

román a žurnalistickou tvorbu, která se ukázala být pro něj tou nejvýznačnější a 

charakteristickou.39 Podívejme se podrobněji na konkrétní žánry.  

Larrova poezie nevzbudila podle výraznou pozornost a ani v dnešní době 

o ní není moc studií.40 Začátek jeho básnické tvorby je spojován s jeho vstupem 

do uskupení Voluntarios Realistas a podle Rubia Cremadese se jedná o konec 

roku 1827.41 V dubnu 1829 se jí pomalu přestává věnovat kvůli publikaci svého 

časopisu El Duende Satírico del Día, následující rok ji opouští úplně a začíná se 

naplno věnovat novinařině. Během tohoto poměrně krátkého období psal 

Mariano José ódy, např. A la exposición primera de las Artes españolas, sonety, 

                                                
36 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 15. 

37 Tamtéž, str. 17. 

38 Tamtéž, str. 18-21.  

39 Tamtéž, str. 23. 

40 Tamtéž, str. 24. 

41 Tamtéž, str. 25. 
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mezi nimi A una ramera que tomaba abortivos, anakreontskou poezii či 

oktávy.42 

Co se týče dramatické tvorby, lze se Larrovi věnovat ze dvou hledisek, a 

sice jednak jako původnímu autorovi divadelních her a zároveň jako autorovi 

překladů či adaptací cizích děl, které jsou z velké části francouzského původu, a 

to díky již zmíněné kostumbristově výborné znalosti jazyka.  

Dříve než budou stručně, povětšinou jen jmenovitě představeny Larrovy 

překlady, je třeba připomenout jeho rozporuplný vztah k samotným 

překladatelům. Rubio Cremades tvrdí, že k nim Mariano José cítil zvláštní 

averzi a nejednou se stalo, že je nemilosrdně zcenzuroval.43 Mezi nejznámější 

Larrovy překlady patří Roberto Dillon. El católico de Irlanda od Victora 

Ducange. Děj tohoto melodramatu se odehrává v Dublinu koncem 16. století, 

tedy v období vlády anglické královny Alžběty. Zajímavostí je, že v Ducangově 

originále je Roberto Dillon toulouský kalvinista, avšak v Larrově překladu je to 

katolík pronásledovaný protestanty. Z dalších překladů jmenujme dílo Don 

Juan de Austria o la vocación autora Casimira Delavigne nebo například El arte 

de conspirar či Partir a tiempo Larrou často překládaného autora Eugèna 

Scriba. 

První Larrovo uvedené dílo byla Scribova adaptace s názvem No más 

mostrador (uvedeno roku 1831), ve kterém se pokusil zesměšnit člověka, který 

se snaží vymanit ze své sociální třídy, a to na prototypické postavě zruinovaného 

zhýralce, hraběte del Verde Saúco.44 Dále stojí za zmínku nikdy neuvedené 

historické drama El Conde Fernán González y la exención de Castilla, jenž 

pojednává o epickém tématu nezávislosti Kastilie za vlády krále dona Sancha a 

je založeno na Rojasově díle La más hidalga hermosura.45 Nesmí být 

opomenuto ani romantické drama Macías, poprvé uvedené na scénu roku 1834, 

na kterém lze dokázat soudobou touhu po návratu do minulosti a zároveň zde 

vidíme protagonistu Macíase jako romantického, tragického, avšak statečného 
                                                
42 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 24-25. 

43 Tamtéž, c1981, str. 27. 

44 Tamtéž, str. 29-30. 

45 Tamtéž, str. 30. 
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hrdinu. Tato úspěšná divadelní hra se shakespearovským koncem prošla rok 

před premiérou státní i církevní cenzurou, avšak pokud by se tomu nebývalo 

stalo, podle Rubia Cremadese by v dějinách romantického divadla Larra 

figuroval jako první, kdo jej nabídl španělskému publiku.46 

Z hlediska románové tvorby Fígara, jak zněl Larrův nejpoužívanější a 

nejznámější pseudonym, je možné mluvit o historickém románu. Jak již bylo 

řečeno, historie byla významným tématem pro romantiky a tento žánr měl 

úspěch nejen v oné době, leč i pozdějších období.47 Rubio Cremades píše, že ze 

sociologického hlediska soudobí čtenáři byli přímo pohlcováni tímto žánrem, a 

to nehledě na jeho často ne příliš dobrou kvalitu, srovnáváme-li s o něco 

pozdějšími, realistickými romány Benita Péreze Galdóse, a dodává následující: 

Fenómeno parecido ofrecerá la novela de folletín y la de entregas, de menor 

calidad, pero de gran aceptación, a finales de los años 30 y década de los 40.48 

Pokud je řeč o Larrových románech, je naprosto nezbytné zmínit dílo 

El doncel de don Enrique el Doliente, jehož námět převzal ze svého Macíase. 

I zde se totiž setkáváme s dámou Elvirou, která je podle literární kritiky 

ztělesněním Larrovy milenky Dolores Armijo, stejně jako protagonisté obou 

jeho děl jsou Fígarovými alter-egy.49 Kritici nehodnotili toto románové dílo 

velmi pozitivně a zároveň se domnívají, že pokud by nebylo podepsáno Larrou, 

pravděpodobně by upadlo v zapomnění, případně by bylo pohřbeno záplavou 

historických románů.50 

Dostáváme se k vrcholnému žánru madridského literáta, a sice k jeho 

článkům a s tím související žurnalistickou dráhou. Články jakožto literární útvar 

byly v té době velmi populární, čehož Larra využíval stejně jako novin, které 

znamenaly krajně důležitý komunikační prostředek, jenž sloužil k Fígarovým 

obratným a trefným kritikám soudobé společnosti a k vyjádření starosti 

                                                
46 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 31. 

47 Tamtéž, str. 35. 

48 Tamtéž, str. 35. 

49 Tamtéž, str. 34.  

50 Tamtéž, str. 37. 
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o literátovu vlast, její osud a problémy.51 Než se však v druhé části práce 

dostaneme k některým autorovým článkům a jejich tématům, považuji za 

důležité zmínit periodika, pro něž tvořil či je sám vydával. 

Larra započal svou žurnalistickou kariéru jako devatenáctiletý svým El 

Duende Satírico del Día, který vydával od 26. února 1828 a v prvním čísle se 

mimo jiné objevil jeho prvotní a dnes velmi významný článek El café. Sám 

tomuto deníku nepřikládal význam a dokonce i F. Courtney Tarr píše ve své 

studii, nebylo tomu tak ani v případě jeho životopisců a kritiků.52 Od této chvíle 

však začíná rozvíjet svůj talent pro satirickou kritiku společnosti a politiky. Po 

autorově kritice José Maríi de Carnerero, ředitele periodika El Correo Literario 

y Mercantil, bylo na žádost ublíženého publikování Larrových článků zastaveno.  

Druhým periodikem byl El Pobrecito Hablador, který Larra publikoval od 

srpna 1832 do února následujícího roku pod pseudonymem El Bachiller 

D. Juan Pérez de Munguía53, a představuje se zde čtenářům jako jakýsi 

následník osvícenství z předešlého století, přičemž obviňuje Calomardovu vládu 

za nastolené tmářství.54 V El Pobrecito Hablador najdeme významné Larrovy 

kritiky; jmenujme alespoň kritiku společnosti viditelnou zejména na článku 

s názvem Vuelva usted mañana, ve kterém hned v úvodu odsuzuje národní 

lenost, nebo článek El castellano viejo, který by se dal nazvat kritikou chlouby a 

konzervatismu. 

 Počátkem listopadu 1832 začal Larra spolupracovat s periodikem La 

Revista Española jako divadelní kritik.55 Tyto noviny však následně vystřídal za 

jiný soudobý tisk, a to El Correo de las Damas, pro který psal o nejdůležitějších 

divadelních událostech daného týdne. Z dalších Fígarových spoluprací pak už 

                                                
51 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 38. 

52 TARR, F. Courtney. Larra’s Duende Satírico del Día. Modern Philology, XXV, 1928, str. 31. 

53 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 43. 

54 Tamtéž, str. 43. 

55 Tamtéž, str. 44. 
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jmenujme např. El Observador, Revista Mensajero nebo, jak spokojeně napsal 

v dopise svým rodičům, El Español.56 

 Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv je Fígaro znám především díky svým 

článkům, Mariano José de Larra byl všestranným literátem, jehož jeho starosti 

o Španělsko a dandyovská láska k vdané ženě dovedly k sebevraždě a který již 

téměř dvě století inspiruje umělce, mezi nimiž nejvýznamnější byla španělská 

Generace 98, ke které se tímto dostáváme. 

 

3.2 Generace 98 

 Označením Generace 98 či Generace z roku 1898 je nazývána skupina 

španělských autorů přelomu 19. a 20. století, narozených mezi lety 1864 a 1876, 

jež spojovalo znepokojení z krize Španělska, a to jak sociální a ekonomické, tak 

i politické. Mezi literárními kritiky panují spory o to, kteří autoři do této 

generace patří, nicméně mezi nejvýznamnější představitele jsou tradičně řazeni 

Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José Martínez Ruiz (posléze píšící pod 

pseudonymem Azorín), Ramiro de Maeztu nebo například Ramón del 

Valle-Inclán.57 

 Ačkoliv pohroma v roce 1898 mohla napovídat rok vzniku Generace, 

samotný vznik a její začátek působení na španělském literárním poli není pevně 

dán žádným datem. První významnější zmínkou o možné existence nové 

generace nacházíme v deníku Faro v roce 1908, a sice v polemice historika a 

politika Gabriela Maury s filozofem Josém Ortegou y Gassetem, kde Maura 

popisuje: “generace, která právě přichází; generace duševně zrozená po 

                                                
56 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 47-52. 

57 KRČ, Eduard a Helena ZBUDILOVÁ. Literatura española II: siglos XIX y XX. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, str. 71-72. 
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pohromě”.58 Později španělský literární kritik Andrés González Blanco popisuje 

v Historia de la novela en España jistou Generación del Desastre.59 

 Z dnešního hlediska nejvýznamnější a nejpřesnější poznámky 

o Generaci 98 pocházejí z pera Azorína, jednoho z nejvýraznějších postav celé 

této generace. V roce 1910 tento autor v krátké poznámce “Dos Generaciones” 

srovnává dvě generace. Ke “své” generaci řadí kromě sebe také např. Valle-

Inclána, Baroju, Unamuna, Maeztua, Benaventeho, ale i Rubéna Daría. V roce 

1913 píše sérii článků s názvem La Generación de 1898, kde poprvé akceptuje 

tento název. Jako charakteristiky této skupiny uvádí zejména poloromantický 

idealismus, rebelského protestního ducha a hlubokou lásku k umění. V této 

souvislosti se objevuje i volání o regeneraci Španělska, ale podle Shawa to není 

čistě charakteristikou “noventayochistů”. Pokud bychom totiž pátrali po oné 

touze regenerace Španělska, nemohli bychom pak oddělit Generaci 98 od 

dřívějších “myslitelů” jako byli Joaquín Costa, Macías Picavea či Damian 

Isern.60 

 Abychom našli správnou a úplnou definici Generace 98, je třeba se 

ohlédnout za jejími předchůdci, kteří tuto skupinu autorů bezpochyby ovlivnili. 

Azorín ve svých esejích za předchůdce označuje Mariana José de Larru. Byl to 

právě romantikův „duch analýzy“ a obava o Španělsko, co měli společné.61 

V šedesátých letech 19. století se pak stává populárním německý filozof Karl 

Christian Friedrich Krause, objevený Juliánem Sanzem del Río a jehož myšlenky 

byly založeny na příslibu pozitivní odpovědi na rostoucí intelektuální, duchovní 

neklid.62 Krausismus bývá spojován s tzv. Institución Libre de Enseñanza 

(Svobodný vzdělávací institut), tedy institucí založenou intelektuály jako byl 

Francisco Giner de los Ríos či Joaquín Costa.63 

                                                
58 SHAW, Donald Leslie. La Generación del 98. 7. vyd. Překlad Carmen Hierro. Madrid: 

Cátedra, 1989, str. 14. (La generación que ahora llega; la generación nacida intelectuamente 

después del desastre.) 

59 Tamtéž, str. 14. 

60 Tamtéž, str. 15-16.  

61 Tamtéž, str. 20-21. 

62 Tamtéž, str. 21. 

63 CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2. vydání. Praha: Libri, 2010, str. 139. 
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Jedním z faktorů, které je třeba brát v úvahu a které ovlivnili jak myšlení, 

tak i dílo autorů Generace, je jejich sociální postavení. Všichni pocházeli ze 

střední třídy, což se často odráželo do jejich tvorby.  Ekonomicky byli velmi 

zranitelní, dokonce Miguel de Unamuno byl nucen vydat své první knihy na 

vlastní náklady.64 

Sociálním postavení „noventayochistů“ mělo vlivo i na jejich politické 

přesvědčení. Jediným politickým řešením, které by se zároveň shodovalo s jejich 

myšlenkami a postojem, byl socialismus. Mnozí z členů s ním sympatizovali, 

pomyslným kamenem úrazu však byla jejich nechuť k aktivní účasti na 

propagandě, a proto velká spousta z nich postupně začala nacházet útěchu 

v anarchismu. Ramiro de Maeztu se ve své knize La revolución y los 

intelectuales na téma jejich nečinnosti vyjádřil následovně: 

Cuando cesamos de dar gritos para volver las miradas a nuestro alrededor, nos 

encontramos dolorosamente con que las cosas seguían como antes.65 

 Co se týče filozofie, již bylo naznačeno, že „noventayochisté“ se jí 

inspirovali a zajímali se kupříkladu o Nietzscheho, Schopenhauera, 

Kierkegaarda či Kanta.66 Zajímavostí je následující Barojův výrok o filozofii: 

La filosofía como cuestión de escuela no me interesa nada… lo que me importa 

son las direcciones que puede dar a la vida.67 

Generaci 98 můžeme tedy charakterizovat jako skupinu španělských 

autorů, která spíše než věk či jednotný styl psaní spojuje podobné téma jejich 

děl. Připomeňme slova Donalda Shawa, který tvrdí, že Generace 98 je skupina 

mladých spisovatelů, kteří se v jisté chvíli zajímali o regeneraci své vlasti.68 

                                                
64 SHAW, Donald Leslie. La Generación del 98. 7. ed. Překlad Carmen Hierro. Madrid: Cátedra, 

1989, str. 25-27. 

65 MAEZTU, Ramiro de. La revolución y los intelectuales. Madrid. 2011, str. 24. 

66 KRČ, Eduard a Helena ZBUDILOVÁ. Literatura española II: siglos XIX y XX. 1. vyd. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 378 str. 71. 

67 BAROJA, Pío. Obras completas V. 2. ed. Madrid: Biblioteca Nueva, 1978, str. 1117-1121. 

68 SHAW, Donald Leslie. La Generación del 98. 7. ed. Překlad Carmen Hierro. Madrid: Cátedra, 

1989, str. 16. 
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4. Ironie a satira 

 Následuje druhá část bakalářské práce, jež se věnuje analýze tří prvků, na 

jejichž přítomnosti lze dokázat souvislost mezi Generací 98 a Marianem José de 

Larrou. V první analytické kapitole jsou rozebrány ironické a satirické prvky ve 

vybraných dílech. Z článků Fígara to budou El café [Kavárna], El castellano 

viejo [Starý Kastilec], Vuelva usted mañana [Vraťte se zítra], El día de 

Difuntos de 1836 [Dušičky roku 1836] a La Nochebuena de 1836 [Štědrý večer 

roku 1836], v případě „noventayochistů“ pak Unamunův román Niebla (Mlha). 

Nejprve se však zastavme u toho, co ironie a satira jsou. 

 Ironii, kterou v dnešní době slýcháme a užíváme denně, slovníky 

vysvětlují různě. Nový akademický slovník cizích slov69 vysvětluje ironii jako 

jemný výsměch a úmyslné, vtipné vyjádření myšlenky zpravidla jejím 

protikladem, zatímco Oxfordský slovník literárních pojmů70 ji vnímá jako 

nepatrně vtipný náhled na protiklad, ve kterém očividně přímá výpověď či 

událost je podlomena kontextem, jenž jí dodává zcela jiný význam. 

Německý romantik Friedrich Schlegel vycházel z poznatku, že vesmír je 

chaos a ironie je pak uvědomění si tohoto chaosu. Člověk podle něj žije ve světě 

plném zneklidňujících protikladů a snaží se jej uspořádat, aby ovládl svoji 

úzkost. Schlegel uznává, že v této snaze, do které zasahuje umění a filozofie se 

tak stává estetická, může více uspět umělec než filozof. Francouzský profesor 

Pierre Schoentjes ve své knize konstatuje, že touha po „nedokončeném“ umění 

vysvětluje důležitost romantické ironie.71  

Zvláštním typem ironie, důležitým pro tuto bakalářskou práci, je ironie 

romantická. Její počátek se datuje na úplný konec 18. století, kdy si německý 

romantik Friedrich Schlegel zapsal do svého zápisníku: „Petrarca též má 

romantickou ironii“.72 Ve zkratce ji lze popsat jako uvědomění si své svobody, 

                                                
69 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, str. 365. 

70BALDICK, Chris. The Oxford Dictionary of Literary Terms. 3. vyd. New York: Oxford 

University Press, 2008, str. 361.  

71 SCHOENTJES, Pierre. La poética de la ironía. Překlad Dolores Mascarell. 1a ed. Madrid: 

Cátedra, 2003, str. 92-93. 

72 Tamtéž, str. 87. (Petrarca también tiene ironía romántica.) 
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která na rozdíl od dřívějšího racionalismu, umožňuje autorovi si protiřečit, aniž 

by se snažil tento protiklad vysvětlit. 

Pro Schlegela, který přesnou definici romantické ironie nestanovil, 

znamená ironie základní svobodu. Ironie jako taková bývá spojena s renesancí a 

renovací a Schlegel ji nachází již ve starších dílech, než jsou ta romantická. 

Připouští možnost, že Cervantesův Don Quijote je vůbec první dílo, které od 

začátku do konce udržuje ironický tón. Zmiňuje, že tato metoda vrcholí 

v Sternově Tristramu Shandym a v Diderotově Jakubu fatalistovi.73 

Schlegel vycházel z dvojí tradice: rétorické a sokratovské. Zatímco 

Sokrates ironii používal, Schlegel o ní jen mluvil. Romantická ironie je tak 

pouhou spekulací, která nedá vzniknout žádnému ironickému dílu.74 

 Druhým prvkem zkoumaným v této kapitole je satira, jež může být 

vnímána buď jako literární figura, nebo jako samostatné umělecké dílo.  Výše 

citovaným Oxfordským slovníkem literárních pojmů je satira definována jako 

způsob psaní, které ukazuje nedostatky jedinců, spolků či společnosti za účelem 

výsměchu a opovržení a jako vedlejší prvek se objevuje zejména v komediích. 

O rozdílech mezi ironií a satirou se Mueckově knize zmiňuje americký 

teoretik Morton Gurewitch: 

Perhaps the fundamental distinction between irony and satire, in the largest 
sense of each, is simply that irony deals with the absurd, whereas satire treats 
the ridiculous. The absurd may be taken to symbolize the incurable and 
chimerical hoax of things, while the ridiculous may be accepted as standing for 
life’s corrigible deformities. This means that while the manners of men are the 
domain of the satirist, the morals of the universe are the preserve of the 
ironist.75 

Gurewitch dále přidává, že ironie na rozdíl od satiry nepracuje v rámci 

stability. Ironie má podle něj za následek hypersensitivitu ke světu bez grotesky, 

který se nesnaží vyléčit ironik, nýbrž satirik. 

                                                
73 SCHOENTJES, Pierre. La poética de la ironía. Překlad Dolores Mascarell. 1a ed. Madrid: 
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4.1 Larra – od satiry k ironii 

 V díle Mariana José de Larry jsou prvky ironie a satiry zcela 

neodmyslitelné, neboť tvoří jednu z charakteristik jeho literárního stylu, který 

profesor z Univerzity v Alicante Enrique Rubio Cremades v úvodu své edice 

Larrových Artículos popisuje jako kousavý, jízlivý, rázný, který ladí s vybraným 

tématem.76 

 Larrova satira a později ironie vychází z jeho starosti o Španělsko a 

španělské společnosti. Všímal si nedostatků lidí a poukazoval na ně. Mezi jeho 

nejčastější témata patří pokrytectví, vychloubání se, falešné vlastenectví, lenost, 

ale i chybná syntax či přímo vychvalování nevzdělanosti. Francisco LaRubia-

Prado, profesor na Univerzitě v Georgetownu v USA, v článku věnovaném právě 

tomuto tématu píše: 

En sus artículos, Larra intentó combatir a nivel público y conjurar a nivel 
privado los demonios de su siglo tal y como él los percibía–ante todo: la 
hipocresía, la inauntenticidad, la falta de libertad, la ignorancia, y la 
irracionalidad y/o barbarie de ciertas prácticas culturales tradicionales.77  

 LaRubia-Prado se dále domnívá, že Larra nejprve užíval satiru 

k poukázání na nedostatky společnosti, avšak měl stále víru v její nápravu. Po 

povstání v Paláci La Granja de San Ildefonso, při kterém byla královna regentka 

přinucena obnovit ústavu z roku 1812, a po Larrově ztrátě politické funkce v 

Ávile, propadá žurnalista existečnímu kolapsu, což jej odtáhne od satirického 

humoru k absolutní ironii.  

 Aby zůstal zachován časový postup publikací, bude nejdříve pozornost 

věnována rozboru  Larrova kostumbristického satirického humoru, a to 

v článcích El café (1828), El castellano viejo (1832) a nakonec Vuelva usted 

mañana (1833). K přiblížení nám poslouží klasické teorie humoru, a sice teorie 

převahy, teorie inkongruence a teorie uvolnění.  

                                                
76 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 
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 Teorii převahy zastupuje Thomas Hobbes,  jenž připomíná, že lidé se 

smějí, aby ukázali svůj triumf nad slabostí, neúspěchem či chybami ostatních 

lidí.78 Larra následuje tuto techniku, jejíž pomocí ukazuje vady španělské 

společnosti, což evokuje blahopřání sám sobě za chyby jiných. Jak poznamenal 

LaRubia-Prado79, uvědomění si těchto neřestí vytváří odstup mezi postavou a 

čtenářem, který se pak cítí lepší a nutí ho to nenapodobovat kritizované chování. 

 Tuto teorii můžeme snadno aplikonat na vůbec první úspěšný článku, El 

café80, který mladý žurnalista napsal již v 19 letech. Zmítaný svou zvědavostí se 

vydává do kavárny, kde pozoruje ostatní hosty, kteří jsou pro kostumbristovu 

touhu poukázat na jejich nedokonalost velmi příhodní. Larra zde používá satiru 

ke kritice vychloubání se a stavění na odiv své profese, což, jak je zmíněno výše, 

podle Hobbsovy teorie způsobuje pocit převahy  nad postavou.   

Este deseo, pues, de saberlo todo me metió no hace dos días en cierto café de 
esta corte donde suelen acogerse a matar el tiempo y el fastidio dos o tres 
abogados que no podrían hablar sin sus anteojos puestos, un médico que no 
podría curar sin su bastón en la mano, cuatro chimeneas ambulantes que no 
podrían vivir si hubieran nacido antes del descubrimiento del tabaco: tan 
enlazada está su existencia con la nicociana...81 

 Mluvím-li o článku El café, nelze opomenout kritiku mezi kostumbristy 

velmi oblíbeného typu lidí z  tehdejší španělské společnosti, tedy madridských 

mladých mužů, tzv. lechuguinos82, kteří se striktně oblékali podle poslední 

módy a snažili se i přes svůj často nízký věk vypadat i chovat dospěle. Larra si 

tento fakt bere na mušku, vysmívá se mu a píše: 

Lechuguinos, alias, botarates, que no acertarían a alternar en sociedad si los 
desnudasen de dos o tres cajas de joyas que llevan, como si fueran tiendas de 
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alhajas, en todo el frontispicio de su persona, y si les mandasen que pensaran 
como racionales, que accionaran y se movieran como hombres, y, sobre todo, si 
les echaran un poco más de sal en la mollera.83  

 Tělesné deformace, které předznamenávají Valle-Inclánovo esperpento, 

jsou také zdrojem tohoto typu smíchu, což je názorně ukázáno v článku El 

castellano viejo. Larra se nachází na obědě u přítele a vedle něj sedí tlustý 

spolustolovník, který je podle něj:  

uno de esos hombres que ocupan en el mundo el espacio y sitio de tres, cuya 
corpulencia por todos lados se salía de madre de la única silla en que se hallaba 
sentado, digámoslo así, como en la punta de una aguja.84 

 Hobbes zmiňuje, že pokud se člověk směje sám sobě, ostatní lidé se 

začnou zkoumat. Na konci posledního zkoumaného článku, a sice Vuelva usted 

mañana, Larra kritizuje sám sebe, potažmo celý španělský národ za lenost, kvůli 

které monsieur Sans-délai nemůže vyřídit své pohledávky.  

 Druhou klasickou teorií humoru je teorie nesouladu, jejímž prvním 

teoretikem je německý filozof Arthur Schopenhauer. Na základě této teorie 

humor vzniká z nesouladu mezi „abstraktním“ a „smyslovým“ poznatkem. 

Francisco LaRubia-Prado tvrdí, že smích se rodí, když abstraktní či obecná 

myšlenka a konkrétní realita jsou chápany, jako by byly to stejné, ačkoliv jsou to 

dvě naprosto odlišné věci.85  

 Schopenhauer rozlišuje dva druhy komičnosti, a to „důvtip“ (wit) a 

„pošetilost“ (folly). V prvním případě se přechází z reality k tomu abstraktnímu, 

v případě druhé, naopak. LaRubia-Prado konstatuje, že je to právě tento druhý 

typ komičnosti, jenž používal Larra, aby zesměšnil své postavy.86 V El café 

nacházíme mnohé případy přednosti abstraktního nad životní realitou. Např. 

Larra, sedící v kavárně, popisuje bývalého vojáka: 
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Hubo un joven ex militar de los de estos días, que cree que tiene grandes 
conocimientos en la estrategia y que puede dar voto en materias de guerra por 
haber tenido varios desafíos a primera sangre y haberle favorecido en no sé qué 
encrucijada con un profundo arañazo en una mano, no sé si Marte o Venus; el 
cual dijo que todo era cosa de los ingleses, que era muy mala gente, y que lo que 
querían hacía mucho tiempo era apoderarse de Constantinopla para hacer del 
Serrallo una Bolsa de Comercio, porque decía que el edificio era bastante 
cómodo, y luego hacerse fuertes por mar.87 

 V případě Vuelva usted mañana, Monsieur Sans-délai představuje typický 

abstraktní hlas, který nebere v potaz realitu, ačkoliv se jej Fígaro, jak Larra tento 

článek podepsal, snažil varovat. Sans-délai, jehož jméno je příznačné88, přijel do 

Madridu přesvědčený, že je to tam stejné jako ve Francii. Již bylo zmíněno, že 

tento článek je namířený proti španělské národní lenosti, a Sans-délai tak pozná 

španělskou realitu. 

–Mirad –le dije–, monsieur Sans-délai –que así se llamaba–; vos venís decidido a 
pasar quince días, y a solventar en ellos vuestros asuntos. 
–Ciertamente –me contestó–. Quince días, y es mucho. [...] 
–Permitidme, monsieur Sans-délai –le dije entre socarrón y formal–, permitidme 
que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en 
Madrid.89 

 Poslední teorií, které se v této práci věnuje pozornost v kontextu s články 

Mariana José de Larry, je teorie uvolnění. Její představitel, Herbert Spencer, 

tvrdí, že “smích je pouze uvolněním energie”90, tedy v momentě, kdy si 

uvědomíme, že nahromadění energie je neadekvátní, smějeme se. Pokud 

člověka například v noci vyleká neznámý zvuk, ale vzápětí si uvědomí, že je to 

vítr, uvolní energii způsobenou strachem. 

 Sigmund Freud též viděl smích jako uvolnění negativní psychické 

energie, kterou nepotřebujeme. Humor podle něj předpokládá odmítnutí 

                                                
87 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 113. 

88 Sans-délai: Alegorická personifikace. Z francouzštiny: bez meškání 

89 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 192.  

90 MORREALL, John. A New Theory of Laughter. The Philosophy of Laughter and Humor. 

1982, 42. ročník, 2. číslo, str. 243-254. (“laughing [...] is just a release of energy”) 
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utrpení. Vzniká tak hra, při které superego zaujímá humoristický postoj ve 

vztahu k egu, a tak jej ochraňuje před utrpením.91 

 Aplikuji-li tuto teorii na vybrané články, názorný příklad je vidět hned na 

samotném začátku El café. 

No sé en qué consiste que soy naturalmente curioso; es un deseo de 

saberlo todo que nació conmigo, que siento bullir en todas mis venas, y que me 

obliga más de cuatro veces al día a meterme en rincones excusados por escuchar 

caprichos ajenos, que luego me proporcionan materia de diversión para aquellos 

ratos que paso en mi cuarto y a veces en mi cama sin dormir; en ellos recapacito 

lo que he oído, y río como un loco de los locos que he escuchado.92 

 Larra se směje problémům druhých, aby tak ochránil své ego. Podle 

Francisca LaRubii-Prada93 lze touto Freudovou teorií snadno vysvětlit přechod 

španělského romantika od satiry k ironii. Jak je popsáno výše, ironie se na rozdíl 

od satiry nesnaží napravit svět a nesměje se realitě, nýbrž se v ní utápí. Po 

zmíněném existenciálním kolapsu se Fígaro již nesnaží ochraňovat své ego, 

neodmítá světobol, což vede k jeho ironické fázi. 

 Od 2. listopadu 1836, kdy Mariano José napsal článek El día de Difuntos 

de 1836, až do své smrti v polovině února následujícího roku píše v duchu 

romantické a později absolutní ironie, kterou lze názorně ukázat na zmíněném 

článku o Dnu mrtvých a samozřejmě na jednom z nejslavnějších Larrových 

článků, a sice La Nochebuena de 1836. 

 V článku El día de Difuntos de 1836 se Fígaro přidává k davu, který míří 

na hřbitov. Ptá se, na který madridský hřbitov míří, ale uvědomuje si, že 

                                                
91 MORREALL, John. A New Theory of Laughter. The Philosophy of Laughter and Humor. 

1982, 42. ročník, 2. číslo, str. 243-254. 

92 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 111-112. 

93 LARUBIA-PRADO, Francisco. Demonios públicos y privados: Del humor satírico a la ironía 

absoluta en Mariano José de Larra. The Colorado Review of Hispanic Studies. podzim 2006, 

4. vyd., str. 233. 
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“Madrid je ten hřbitov”,94 kde jsou to právě mrtví, kteří “žijí, protože mají klid; 

mají svobodu”.95  

 La Nochebuena de 1836 již odráží svým velmi ironickým tónem Larrovu 

hlubokou krizi a de facto je jeho vůbec posledním článkem. Na úvod říká, že 

“v každém článku pohřbí jednu naději”96, avšak už v El día de Difuntos de 1836 

poukazuje ke svému srdci jakožto dalšímu hrobu, jehož nápis nám říká “Zde leží 

naděje”.97 

 Fígaro čili Larra po ztrátě nadějí se věnuje zkoumání sebe sama a svých 

démonů. V článku La Nochebuena de 1836 následuje tradici římských saturnálií 

a dá peníze svému sluhovi, aby se  opil a upřímně mu řekl, co si o něm myslí.98 

 Paul de Man vychází z Baudelairova textu „De l’essence du rire“, kdy se 

člověk dostává do kontaktu s Přírodou, a to po pádu, při kterém se jeho ego 

rozštěpí na empirické a ironické já.  

 V našem případě Larra představuje empirické ego a jeho sluha to 

dehumanizované ironické, díky kterému Fígaro poznává pravdu o sobě, kterou 

si však nechce připustit. Je to pravděpodobně poprvé, kdy si uvědomuje své 

pokrytectví. 

-Escucha: tú vienes triste como de costumbre; yo estoy más alegre que suelo. 

¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas hondas y verdes ojeras que 

ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? ¿Por qué esa distracción 

constante y esas palabras vagas e interrumpidas de que sorprendo todos los días 

fragmentos errantes sobre tus labios?99  

  

                                                
94 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 395. 

95 Tamtéž, str. 395. 

96 Tamtéž, str. 401.  

97 Tamtéž, str. 399.   

98 Tamtéž, str. 404.  
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4.2 Ironie a satira v Mlze 

 V dílech autorů Generace 98 bychom našli ironii i satiru pojatou různě. 

Mohli bychom se zabývat Valle-Inclánovými romány a jeho konceptem 

tzv. esperpenta, avšak pro tuto práci bylo vybráno dílo giganta této generace, 

Miguela de Unamuna, a sice Niebla, do češtiny překládáno jako Mlha. 

 Unamuno, který byl značně ovlivněn německým filozofem Arthurem 

Schopenhauerem, tvrdí v prologu Mlhy ústy svého knižního alter-ega Víctora 

Gotiho, že „není nic méně humoristického než drsná, avšak jasná, průhledná 

satira, jako ta Quevedova, která nám kázání hned odkrývá“.100 V Mlze však lze 

najít vtip, výsměch, který Unamuno nazval „bufo-komický“, dále pak ironii 

i ironický výsměch, který se v kombinaci s kritikou, změní v satiru. 

 Protagonista knihy, Augusto Pérez, se stává všeobecným terčem 

výsměchu. Tropí si z něj legraci úplně všichni, od služebnictva až po Eugenii, 

dívku, do které je zamilovaný, ale která jej však odmítá. Jak lze vidět na 

následující ukázce, Eugenia ke svému výsměchu často používá druhou důležitou 

ženskou postavu, Rosario. 

Ah! exclamó Eugenia, aquí estorbo ya. Es la... Rosario que le 
espera a usted. ¿Ve usted cómo no podemos ser más que amigos, buenos 
amigos, muy buenos amigos? 

  Pero Eugenia... 
  Que espera la Rosario...101 

 Unamuno, který kromě svého alter-ega do knihy vnáší i postavu dona 

Miguela de Unamuna, díky níž může sám sebe kritizovat, stejně jako to udělal 

Larra v článku La Nochebuena de 1836. Ve scéně, kdy Domingo přikrývá 

Augusta, pro kterého je to poslední noc mezi živými, tento se sluhy ptá, zda zná 

Unamuna-postavu. Domingo odpovídá: 

Sí, algo he leído de él en los papeles. Dicen que es un señor un poco raro 
que se dedica a decir verdades que no hacen al caso... 
Pero ¿le conoces? 
¿Yo?, ¿para qué?  

                                                
100 UNAMUNO, Miguel de a Manuel Cifo GONZÁLEZ. Niebla. Tarragona: Tárraco, 1986, str. 61. 

101 Tamtéž, str. 171. 



34 
 

Pues también Unamuno es cosa de libros... Todos lo somos... ¡Y él se 
morirá, sí, se morirá, se morirá también, aunque no lo quiera... se morirá! 
Y esa sera mi venganza. ¿No quiere dejarme vivir? ¡Pues se morirá, se 
morirá, se morirá! 
¡Bueno, déjele en paz a ese señor, que se muera cuando Dios lo haga, y 
usted a dormirse102! 

 Celé dílo se nese v ironickém duchu, avšak jednou z největších ironií je 

fakt, že pianistka Eugenia, jíž Augusto Pérez vyřešil finanční problémy, utíká 

s Mauriciem, jemuž pro změnu náš protagonista pomohl získat zaměstnání. 

Manuel Cifo González ve svém článku o Mlze tvrdí, že paradoxně to není 

Augusto, kdo odchází a uvolňuje tam cestu Eugenii a Mauriciovi, ale jsou to 

právě tito dva.103 Celou hořkou situaci završuje krutý a posměšný dopis od 

Eugenie, na jehož konci Augusto čte: 

No viene con nosotros Rosario. Te queda ahí y puedes con ella 

consolarte.104 

 Jak již bylo předesláno, v této nivole, tedy románu bez předchozího 

naplánování struktury, se objevuje i satira, kterou lze vidět zejména u postavy 

Víctora Gotiho, nositele myšlenek svého stvořitele Miguela de Unamuna. Goti 

mluví o svém příbuzenství s donem Miguelem, které si nechá ověřit u Antolína 

Sáncheze Paparrigópula. Tato postava je Unamunem-autorem velmi satiricky 

kritizovaná v 13. kapitole a nemá znázorňovat nikoho jiného než kritika a 

historika Marcelina Menéndeze Pelaya, s nímž nesouhlasila celá Generace 98.105 

 Další zajímavou satirou je kritika člověka jako živočišného druhu, 

o kterém Augusto Pérez říká, že když mluví, lže, a když mluví sám se sebou, tedy 
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když přemýšlí a ví, že přemýšlí, lže sám sobě. Nejsarkastičtěji a nejironičtěji však 

kritizuje člověka Augustův pes Orfeo, který v epilogu říká: 

»¡Pobre amo! Dentro de poco le enterrarán en un sitio que para eso tienen 

destinado. ¡Los hombres guardan o almacenan sus muertos, sin dejar que 

perros o cuervos los devoren! Y que quede lo único que todo animal, empezando 

por el hombre, deja en el mundo: unos huesos. ¡Almacenan sus muertos! ¡Un 

animal que habla, que se viste y que almacena sus muertos! ¡Pobre hombre!106 

 

  

                                                
106 UNAMUNO, Miguel de a Manuel Cifo GONZÁLEZ. Niebla. Tarragona: Tárraco, 1986, 

str. 244. 
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5. Romantické prvky 

Druhým z témat, které spojuje naše autory, jsou bezesporu romantické 

prvky v jejich dílech. Larra svým dílem a zejména životem naplňuje představu 

o romantickém umělci a podobné rysy lze vypozorovat i u autorů Generace 98. 

Ačkoliv literární proudy byly rozebrány již ve třetí kapitole, ráda bych se ještě 

podrobněji pozastavila u romantismu jakožto literárního hnutí, jeho hlavních 

rysů a španělské odnože. Následně bude již pozornost věnována konkrétní 

analýze, a to Larrových romantických článků El día de Difuntos de 1836 

[Dušičky roku 1836] a La Nochebuena de 1836 [Štědrý večer roku 1836] a 

Azorínovu existenčnímu románu La voluntad, do češtiny přeloženému jako 

Vůle. 

Literární kritici Milagros Rodríguez Cáceres a Felipe B. Pedraza Jiménez 

se shodují, že najít přesnou a jedinou správnou definici romantismu, je velmi 

těžké, ba i nemožné.107 Lovejoy dodává, že slovo „romantické“ znamená tolik 

věcí, že samo o sobě neznamená nic.108 

Obecně je romantismus vnímán jako kulturní a politické hnutí, a to jako 

revoluční reakci na racionální smýšlení období klasicismu a osvícenství. Jeho 

počátky nacházíme v Německu na konci 18. století a jsou spjaty 

s preromantickým literárním hnutím Sturm und Drang (do češtiny překládáno 

jako Bouře a vzdor), za jehož hlavního představitele bývá označován Johann G. 

Herder.109 Tento německý romantik kladl důraz na tzv. Volksgeist, tedy 

existenci ducha národa, který utváří jeho historii. Tato myšlenka ovlivnila nejen 

španělský romantismus vracející se k folkoru110, ale objevuje se i jako 

„intrahistoria“ v díle představitele Generace 98 Miguela de Unamuna, o jehož 

konceptu bude pohovořeno v následující kapitole. 

                                                
107 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura 

española: VI. Época romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982, str. 17. 

108 WELLEK, René. Conceptos de crítica literaria. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 

1968, str. 103. 

109 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990, str. 15.  

110 CHABÁS, Juan. Dějiny španělské literatury. Vyd. 1. Praha: SNKLHU, 1960, str. 245.  
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Juan Chabás vyzdvihuje rozmanitost, mnohotvárnost a bohatost 

19. století jeho literárních škol a proudů, že je obtížné jasně vymezit jeho linie.111 

Tradičně se však romantismus rozděluje do tří následujících období; 

předromantismus (konec 18. století), romantismus (1. polovina 19. století) a 

přetrvávání romantismu (1850 – pozvolný nástup realismu).112  

Pedraza Jiménez a Rodríguez Cáceres vidí další možné dělení 

romantismu v jeho tématu, a to na romantismus historický a romantismus 

současný. V prvním případě nacházíme nostalgickou touhu po návratu 

k minulosti, kam se romantičtí autoři utíkali před problémy své pohnuté doby, 

v případě současného romantismu je pak pozornost zaměřena na přímo 

larrovskou kritiku společnosti a její aktuální situace, na řadu přichází 

sarkasmus, ironie, satira, přehánění a politicky angažovaná poezie.113 

 Jak již bylo nastíněno, mezi hlavní rysy romantických děl patří bezesporu 

historie a touha po návratu do minulosti, dále pak současné sociální problémy a 

velký důraz je kladen i na city, které romantického hrdinu sžírají, ať už je to 

láska, otázky života a smrti, nebo třeba pochybnosti o víře.114 

 Na téma minulosti, tedy idylického prostředí pro romantického hrdinu a 

jeho činy, které se povznesly na úroveň mýtu úzkost a přání současnosti, mohl 

soudobý autor nahlížet dvěma způsoby. V prvním případě vyjadřoval nostalgii 

nad nenávratností doby hrdinů, ve které platily křesťanské a rytířské zásady a ve 

společnosti byla dodržována přísná hierarchie. V druhém případě vnímali 

romantici středověk jako utopické prostředí, kam jejich hrdinové utíkali, a to 

pro jeho odlišnost od reality 19. století. Pedraza Jiménez a Rodríguez Cáceres 

však tvrdí, že není neobvyklé, aby se u stejného autora a dokonce i ve stejném 
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díle objevily protikladné aspekty, ani aby byla vyjadřována touha po ztraceném 

pořádku zároveň se znechucením nad utiskující realitou.115 

 Zvláštní pozornost si zaslouží i romantický hrdina. Jedná se o rozervance, 

který stojí na okraji společnosti, a je to právě její pevný řád a již zmíněná 

hierarchie, která mu předurčí jeho osud a velmi často i podepíše rozsudek 

smrti.116 Juan Chabás ve své knize potvrzuje, že „hrdina je stravován svými 

touhami a sny, je hotov kdykoliv obětovat život, dává mu náhle vzplanout 

ohněm, který ho spaluje. Tento oheň, to je ideál. Zemřít náhle pro tento ideál 

nebo jako jeho oběť je krásné.“117  

Je jisté, že autor má hluboký vztah ke své postavě, pokud se s ním přímo 

neidentifikuje. Chabás v tomto kontextu dodává, že „mladí umírají nejen 

hrdinové romantických básní, dramat, románů, ať už vyčerpáni opojením ze 

života pitého příliš velkými doušky nebo sebevraždou; mladí umírají 

i romantičtí umělci.“118 

V období romantismu došlo i k reformaci v oblasti literárního jazyka. 

Romantičtí autoři vyměnili kult krásy za kult expresivnosti119 a tradiční žánry se 

pomalu proměňovaly. Svoboda literárního projevu totiž umožňovala jejich 

kombinaci, jak jen sám autor uznal za vhodné.120 Objevovaly se tak nové, dosud 

nevídané hraniční žánry jako prozaický verš či poetická próza.121 Změnu 
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znamenal i odklon od tradičního přísného dělení slov na vznešená a vulgární, 

jejichž užívání v literárním jazyce bývalo dříve nemyslitelné.122 

Další zajímavostí, která se v romantismu objevuje, je prototyp tzv. 

proklatého básníka, kterého romantická společnost zbožňuje a zároveň 

zatracuje, nakonec jej však pohltí její síla a přizpůsobí si ho k obrazu svému.123 

Vzhledem k faktu, že v této době jsou mecenáši spíše už jen světlou výjimkou, 

umělec bývá nucen si najít vedlejší zaměstnání, velmi často to bývá byrokracie či 

politika,124 jak jsme již viděli například na životě Mariana José de Larry. 

 Dostáváme se ke španělské odnoži romantismu. Španělští romantičtí 

autoři, stejně jako tomu bylo i jinde ve světě, vnímali tento literární směr jako 

pátrání po své národní identitě, tedy po tom, co je jako národ spojuje a co je 

naopak odlišuje od ostatních.125 Lze zde podotknout, že toto hledání slavilo 

úspěch zejména v španělské dnes autonomní oblasti Katalánsku, neboť právě 

Katalánci se obraceli k minulosti, aby tak našli svou národní identitu, kterou 

vzhledem k jejich poloze Francie ustavičně potlačovala.126  

 Pokud bychom chtěli vymezit přesný moment, kdy se romantismus dostal 

do Španělska, nebylo by to tak snadné. Existují totiž tři teorie. První z nich tvrdí, 

že španělský romantismus se rozvíjel souběžně s ostatními evropskými zeměmi, 

druhá se však domnívá, že romantismus ve španělských zemích vůbec nenastal 

a poslední z nich jej označuje za natolik opožděný, že jinde již nastává jeho 

úpadek.127 

 Poslední teorii zastává i Juan Chabás, podle kterého romantismus ve 

Španělsku zvítězil až v momentě, kdy se do své vlasti navrátili liberálové 
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127 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura 

española: VI. Época romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982, str. 42. 
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vyhnaní roku 1814 Ferdinandem VII., a tím pádem měla španělská odnož oproti 

německému či anglickému romantismu značné zpoždění.128 Jak již bylo popsáno 

v kapitole věnující se historickému kontextu, tento panovník z bourbonské 

dynastie vládl absolutisticky a jeho konzervativní postoj a hlavně přísná cenzura 

neumožňovaly romantismu výrazný rozvoj.129 Když však král Ferdinand v září 

roku 1833 zemřel a dostali se k moci liberálové, došlo ke zlepšení situace. 

 Co se týče představitelů španělského romantismu, jedná se podle Navase 

Ruize o autory tvořící od 30. do 50. let 19. století, kam řadíme kromě klíčové 

postavy této práce Mariana José de Larry též například dramatika José Zorrillu, 

autora nejznámější verze Dona Juana, básníky José de Esproncedu nebo Ángela 

Maríu de Saavedru, známého pod svým šlechtickým titulem duque de Rivas 

(vévoda z Rivasu).130 

Obecně můžeme o romantismu říci, že je to literární proud, který 

představoval rupturu s klasicistickým souborem stereotypních pravidel a 

vyzdvihoval svobodu. Romantismus je také způsob, jak cítit a vnímat přírodu, 

život a člověka, avšak se týká jeho konkrétního charakteru, záleží na každém 

státě. Například ve Francii znamenal revoluční hnutí, ten španělský však měl 

konzervativnější charakter a z již zmíněných důvodů nedosáhl svého vrcholu.131 

Ricardo Navas Ruiz k tomu dodává, že Španělsko romantismus pouze převzalo, 

avšak nijak tento proud nepozměnilo.132 

 

5.1 Dandy Larra 

Bere-li se v potaz fakt, že Mariano José de Larra se řadí do romantismu, 

je nasnadě, že se v jeho díle budou objevovat romantické prvky. Než však bude 

přistoupeno k jejich analýze, konkrétně k jeho dvěma již jmenovaným článkům, 

které napsal jen pár měsíců před svou smrtí a které do jisté míry mohly tuto 

tragickou událost předpovídat, nabízí se ohlédnout se za postavou Fígara 
                                                
128 CHABÁS, Juan. Dějiny španělské literatury. Vyd. 1. Praha: SNKLHU, 1960, str. 245. 

129 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990, str. 19. 

130 Tamtéž, str. 39-41. 

131 Tamtéž, str. 37-38.  

132 Tamtéž, str. 13-14 a 17. 
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jakožto za rozervaným literátem toulajícím se Madridem 19.  století a hledajícím 

vhodný materiál pro své články. 

Neodmyslitelnou charakteristikou romantika (a Larra není výjimkou) je 

jeho potřeba hodnotit, kritizovat společnost a svět. Ve španělské literatuře, a to 

nejen v období romantismu, najdeme takových vykořeněnců hned několik. 

Tradičně bývá vytvořena následující linie: Quevedo, Larra, Valle-Inclán. Tito 

dandyové, ačkoliv se nacházejí osamoceni ve společnosti, jsou pro Španělsko 

typičtější než střídmá linie Cervantes, Pérez Galdós, Machado, neboť ukojují 

španělskou touhu smát se světu a kritizovat.133 

Podle Francisca Umbrala134 lze takového rozervance rozpoznat velice 

snadno. Cituje Baudelairovy Květy zla, kde slovo dandy značí „ten nejlepší 

charakter a bystré vnímání celého morálního mechanismu, avšak na druhou 

stranu dandy spěje k bezcitnosti.“ Obecně mívá dandy konotaci s dobře 

oblečenými hejsky. Však už i Quevedo, podle Umbrala dandy předcházející 

dandismu, nosíval své zlaté ostruhy, které odpovídají Larrově brokátové vestě a 

později plášti Valle-Inclána.135 Důkazem o Larrově dandismu nám budiž úryvek 

z jeho předposledního článku, La Nochebuena de 1836, ve které mu opilý sluha 

nastavuje zrcadlo. 

Escucha: tú vienes triste como de costumbre; yo estoy más alegre que suelo. 
¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas hondas y verdes ojeras que 
ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? 

[...] 

Tú acaso eres de esos criminales y hay un acusador dentro de ti, y ese frac 
elegante y esa media de seda, y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto son 
tus armas maldecidas.136  

 

                                                
133 UMBRAL, Francisco. Larra: anatomía de un dandy. Madrid: Consejería de educación, 

Comunidad de Madrid, 1965, str. 15-16. 

134 Tamtéž, str. 18. 

135 Tamtéž, str. 16-17. 

136 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 406-407. 
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Protagonista Azorínova románu Vůle, Antonio Azorín, ve svém projevu 

na hřbitově říká, že Larra „miloval a tvořil.“137 První část tvrzení, tedy že Larra 

miloval, lze omezit na jeho dvě velké lásky: Dolores Armijo a Španělsko, 

kterému je věnována zvláštní kapitola. 

Fígaro se během svého života zamiloval hned několikrát. Jak již bylo 

řečeno v kapitole věnované životu tohoto romantika, svou první velkou lásku 

prožil již jako náctiletý během studiu práv ve Valladolidu, kdy jeho pozornost 

zaujala vdaná žena, jež byla milenkou jeho otce, což však mladý Mariano José 

dlouho netušil. O pár let později se oženil s již zmíněnou Josefou Wetoret y 

Velasco, ale hned ve stejném roce, kdy se jim narodilo první dítě, syn Luis 

Mariano, poznal Larra další vdanou ženu, jemu osudnou Dolores Armijo.138 

Jak již bylo řečeno, Larra v Dolores našel inspiraci pro svou postavu 

Elviry z děl El Doncel de don Enrique el Doliente a Macías. Dolores jako 

historická postava bývá popisována jako mlčenlivá, vtipná, milá a krásná, avšak 

hlavně vdaná, tedy jistým způsobem nedosažitelná, ačkoliv právě to je pro 

Umbrala jediná milenka, kterou může tolerovat dandy. Fígaro však v tomhle 

vztahu není svůdce, leč svedený, neboť je to právě Dolores, kdo se unaví, kdo jej 

opustí a v neposlední řadě kdo slyší výstřel poté, co s ním definitivně ukončila 

románek.139 

 Dostáváme se k druhé části tvrzení Antonia Azorína, tzn. že Larra tvořil. 

V předcházející kapitole již byl popsán vývoj Larrova díla, kdy od satiry, jejímž 

prostřednictvím humorně kritizoval nedostatky společnosti druhé čtvrtiny 

19. století, kvůli ztrátě idejí a naděje postupně přešel k absolutní ironii. Právě 

v tomto posledním období, koncem roku 1836, napsal dva ze svých 

nejznámějších článků, a sice El día de Difuntos de 1836 a o necelé dva měsíce 

později La Nochebuena de 1836, na kterých lze ukázat Larrovu „nemoc století“ a 

další romantické prvky. Podívejme se tedy na ně podrobněji. 

                                                
137 „Amó y creó.“ AZORÍN a E. Inman FOX. La voluntad. 2. ed. Madrid: Castalia, 1973, str. 245. 

138 UMBRAL, Francisco. Larra: anatomía de un dandy. Madrid: Consejería de educación, 

Comunidad de Madrid, 1965, str. 99. 

139 Tamtéž, str. 99-102. 
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 Krátký článek s názvem El día de Difuntos de 1836 [Dušičky roku 1836] a 

podtitulem Fígaro en el cementerio [Fígaro na hřbitově], vydaný 2. listopadu 

onoho roku v časopise El Español,140 se kterým Larra spolupracoval, nás zavádí 

do Madridu, kterým se Larra vydává spolu s průvodem směrem na hřbitov, jak 

bývá v tento svátek zvykem. 

 Fígaro, tedy samotný autor, nejprve sedí doma v křesle, které nazývá 

„hrobkou všech svých rozjímání“,141 a zachvacuje jej typicky romantický pocit 

melancholie, kterou si dle jeho slov „za těchto okolností dokáže představit jen 

španělský liberál“142 a kterou srovnává s mnoha neutěšenými situacemi, z nichž 

podle něj ta zcela nejmelancholičtější je ta jeho. Cituji: 

Quiero dar una idea de esta melancolía; un hombre que cree en la amistad 
y llega a verla por dentro, un inexperto que se ha enamorado de una mujer, un 
heredero cuyo tío indiano muere de repente sin testar, […] un militar que ha 
perdido una pierna por el Estatuto, y se ha quedado sin pierna y sin Estatuto, 
[…] son todos seres alegres y bulliciosos, comparada su melancolía con aquélla 
que a mí me acosaba, me oprimía y me abrumaba en el momento de que voy 
hablando.143 

 Fígaro následuje průvod a vydává se na hřbitov, přičemž si klade otázku, 

kde se ono pohřebiště nachází, zdali „uvnitř, či venku“, avšak vzápětí si 

uvědomuje, že „Madrid je ten hřbitov“.144 Pokud je Madrid hřbitovem, pak 

i tamní obyvatelé musejí být podle Larry mrtví, a proto je kritizuje za jejich 

návštěvu hřbitova, které se sám účastní, však jako by k nim vůbec nepatřil: 

–¡Necios! –decía a los transeúntes–. ¿Os movéis para ver muertos? ¿No tenéis 
espejos por ventura? ¿Ha acabado también Gómez con el azogue de Madrid? 
¡Miraos, insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro 
propio epitafio!145 

 Larra prochází hřbitovem, jako by procházel Madridem. Zastavuje se 

u náhrobků a přidává jim vlastní jména i epitafy podle soudobých problémů. 

                                                
140 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 392. 

141 Tamtéž, str. 394. 

142 Tamtéž, str. 393. 

143 Tamtéž, str. 393-94. 

144 Tamtéž, str. 395. 

145 Tamtéž, str. 395. 
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Nejdříve se zastavuje u náhrobku s nápisem „Palác“, na jehož frontonu stojí 

psáno „Zde leží trůn“ a Larra dodává, že se zrodil za vlády Isabely Kastilské a 

zemřel během povstání v La Granja.146 Pokračuje v procházce a vybízí „Čtěme!“: 

 Aquí yace el valor castellano, con todos sus pertrechos. R.I.P. 
 Los Ministerios: Aquí yace media España; murió de la otra media.  
  [...]  

Más allá: ¡santo Dios! Aquí yace la inquisición, hija de la fe y del fanatismo: 
murió de vejez. Con todo, anduve buscando alguna nota de resurrección: 
o todavía no la habían puesto, o no se debía de poner nunca.  

  [...] 
¿Qué es esto? ¡La cárcel! Aquí reposa la libertad del pensamiento. ¡Dios mío, 
en España, en el país ya educado para instituciones libres! Con todo, me acordé 
de aquel célebre epitafio y añadí, involuntariamente:  

Aquí el pensamiento reposa,  
En su vida hizo otra cosa. 147 

 Na konci své procházky je Fígaro zhrozen a chce ze hřbitova utéct. Chce 

se ukrýt ve vlastním srdci, kde však, jak jsme se už dozvěděli výše, nachází jen 

další hrob, jehož náhrobek dává čtenáři znát, že Fígaro již ztratil veškerou 

naději na zlepšení situace Španělska.148 Svůj článek zakončuje: 

¡Santo cielo! También otro cementerio. Mi corazón no es más que otro sepulcro. 
¿Qué dice? Leamos. ¿Quién ha muerto en él? ¡Espantoso letrero! ¡Aquí yace la 
esperanza!!  
¡Silencio, silencio!!!149 

O dva měsíce později Larra napsal a v časopise El Redactor General 

publikoval svůj předposlední článek nazvaný La Nochebuena de 1836 (Štědrý 

den roku 1836) s podtitulem Yo y mi criado. Delirio filosófico (Já a můj sluha. 

Filozofické delirium).150  

V tomto článku, který je mnohem intimnější než autorova předchozí 

tvorba, se nám Fígaro svěřuje se svou pověrčivostí, co se týče čísla 24. Jak Larra 

                                                
146 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 
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147 Tamtéž, str. 396-97. 
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149 Tamtéž, str. 399. 

150 Tamtéž, str. 400. 
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i jeho biografové připomínají, dvacátého čtvrtého se i sám narodil.151 Ve svém 

díle přiznává, že jeho obavy z 24. dne v měsíci je tak velký, že „od půlnoci 

nevezme do ruky ani skleničku, aby ji nerozbil, popř. ani se nesnaží zaujmout 

žádnou ženu, aby náhodou nesouhlasila“152, což je podle Mariana Josého ta 

nejhorší věc, co se muži (rozumějme dandymu) může stát. 153 

Fígara nacházíme v romanticky depresivní náladě u něj doma uprostřed 

noci z 23. na 24. prosince 1836. K dokreslení typického romantického prostředí 

kostrumbristovi posloužilo počasí, neboť velmi znepokojeně píše, že se při 

rozednění sněžilo a teploměr značil spoustu stupňů pod nulou, což trefně 

přirovnal ke stavu španělské pokladny.154 

Pokud byla u předchozího článku řeč o ztrátě naděje, kterou Larra našel 

navždy odpočívat v jeho srdci, nyní se situace ještě zhoršila. Mluví o svých 

rozepsaných článcích, které srovnává s výklenky na hřbitově. Fígarovy články 

jsou tedy jakési hrobky, ve kterých – dokonce píše, že v každém jednom – 

pohřbívá své naděje. Konkrétně říká: 

Ora vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen 

empezados y no acabados ha más de seis meses sobre mi mesa, y de que sólo 

existen los títulos como esos nichos preparados en los cementerios que no 

aguardan más que el cadáver; comparación exacta,  porque en cada artículo 

entierro una esperanza o una ilusión.155 

 Již zaznělo, že návrat k minulosti je jedním z hlavních témat 

romantických děl a Larra se v tomto článku k ní obrací hned několikrát. 

Vzpomněl si na římské saturnálie, 156 kdy si otroci vyměnili role se svými pány a 

ti se tak o sobě dozvěděli pravdu, což se rozhodl vyzkoušet na svém sluhovi, 

jemuž bude pozornost věnována za okamžik. Dále připomíná, že je tomu právě 

                                                
151 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 13 a 400. 
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1836 let, co se narodil Spasitel, a zároveň kritizuje, že by se o tomto tajemství 

mělo přemýšlet, avšak lidé jej jen oslavují hostinou.157  

 Vydává se do divadla, přičemž pro tuto cestu používá přirovnání, které 

plně vyjadřuje jeho beznaděj a ztrátu smyslu života. Cesta z domu do divadla 

přes náměstí plné lidí a stánků je pro něj jako životní dráha od kolébky do 

hrobu, přičemž člověk musí projít přes bolest.158  

Zmíněný sluha asturského původu je důležitou a kromě Larry jedinou 

mluvící postavou v tomto článku, k němuž se Fígaro vyjadřuje velmi despektně. 

Když jej sluha před odchodem do divadla zavolá k jídlu, literát se nad něj 

povyšuje, sám sebe považuje za filozofa a jeho jen za servilní hlas, který dokonce 

žádá o povolení, aby mohl zaznít.159 Rozervaný Larra vykřikne jako don Quijote:  

«Come, Sancho hijo, come, tú que no eres caballero andante y que naciste para 

comer»; porque al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no 

comer, pero ¡los criados de los filósofos!160 

 Po návratu z divadla nachází sluhu opilého a nazývá ho pouhým tělem 

bez duše.161 Ačkoliv si chvíli předtím posteskl, že dvacátý čtvrtý den mu 

nepřinesl nic špatného,162 zanedlouho stál tváří v tvář sluhovi, tedy pravdě, 

kterou se několikrát snažil umlčet. Sluha mu vytýká jeho skleslost a říká mu, že 

nevypadá jako kriminálník nebo alespoň že spravedlnost jej nestíhá, avšak 

dodává, že v té dobé jsou stíháni jen lupiči a vrahové, ale ne zločinci, kteří „ničí 

klid rodin sváděním vdaných žen či počestných dcer ani ti, kteří kradou 

s kartami v rukou“.163 Tuto ironickou poznámku pronesenou sluhou, který může 

být jen Fígarovo svědomí, vnímáme jako sebekritiku za románek s Dolores. Dále 

nám Astuřan podává svědectví o Larrovi hodné romantického umělce, neboť 
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nám jej představuje jako osamělého, svým způsobem do sebe zahleděného 

spisovatele zklamaného z hledání štěstí v lidském srdci. Cituji: 

Tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso le destrozas, hozando en 
él, como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el 
desengaño no me espera a la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor, y 
¡qué tormentos no te hace pasar tu amor propio, ajado diariamente por la 
indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de muchos! Preciado 
de gracioso, harías reír a costa de un amigo, si amigos hubiera, y no quieres 
tener remordimiento.164 

Monolog, jenž je jen občas přerušovaný Fígarovými výkřiky, aby přestal, 

končí sluha, rozumějme Larrovo svědomí, slovy: „Já jsem sice opilý vínem, ale 

tebe opily přání a bezmoc.“ Fígaro tak poznal „den 24“ a ráno jeho pohled 

spočinul na žluté schránce, ze které mohl vyčíst jediné slovo: zítřek. 165 Ačkoliv 

tuto krabičku v článku nijak nespecifikuje, z autorovy výše zmíněné biografie 

víme, že v ní Larra schraňoval dvě pistole a že z jedné z nich o měsíc a půl 

později vyšel výstřel. 

 

5.2 Azorín, fialky a Vůle 

 Romantických prvků bychom v dílech představitelů Generace 98 našli 

zcela jistě bezpočet. Nemůže tomu být jinak u literárního uskupení, které, jak již 

v této práci několikrát zaznělo, za svého předchůdce považuje předního 

romantika, jakým je Larra. Bylo by možné mluvit o romantické stránce Pía 

Baroji, jehož dílu Strom poznání je věnována následující kapitola, a proto v této 

kapitole bude pozornost věnována José Martínezu Ruizovi a jeho románu Vůle. 

Dalšími důvody, proč jsem si pro analýzu vybrala právě tohoto 

„noventayochistu“ a jeho román, je kontrast mezi Azorínem-člověkem a 

Azorínem-autorem, která se i s dalšími romantickými prvky dá ukázat na jím 

iniciované a již v úvodu zmíněné poctě Larrovi, na jejímž zpracování v tomto 

díle je postaven následující rozbor. 
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 Vzhledem k tomu, že kontradikce je obecně považována za romantický 

prvek a, jak již bylo naznačeno, Azorín si protiřečil v názorech a hodnotách, 

které uznával jako člověk, oproti těm, o kterých psal. Abychom si to tento jev 

mohli názorně ukázat, je třeba nejdříve poznat Azorína-člověka. Není tedy od 

věci alespoň stručně pohovořit o jeho životě.  

 Azorín se narodil 8. června 1873 v Monóvaru, a sice jako José Augusto 

Trinidad Martínez Ruiz. Jeho otcem byl právník a rodina tak byla ekonomicky 

zajištěna, což Pepemu, jak si nechával říkat, trávit čas na chalupě v Collado de 

Salinas, kde četl a psal a odkud pocházejí jeho významné popisy krajiny.166 Od 

osmi do šestnácti let navštěvoval piaristickou internátní školu (Colegio de los 

Padres Escolapios) v Yecle, odkud pocházel jeho otec a která se stala inspirací 

pro jeho romány. Podle Inmana Foxe se celkově toto období odrazilo na 

Azorínově charakteru i v díle Vůle.167  

V roce 1888 začal Martínez Ruiz studovat právo na Univerzitě ve Valencii. 

Studium však nedokončil, avšak v této době četl Leopardiho, Baudelaira, 

poznával krausistické myšlenky prostřednictvím Eduarda Solera a začal psát pro 

místní tisk.168 Je ovlivněn myšlenkou «fin de siècle» (konec století) a začíná se 

věnovat literární kritice. V roce 1896 se už jako tzv. literární anarchista vydává 

do Madridu, kde se poznává s Píem Barojou a dalšími členy Generace 98 a kde 

s přestávkami žije až do své smrti dne 4. března 1967.169  

 Nyní bych ráda představila román, který je Donaldem Shawem 

považován za Azorínův jediný podstatný přínos Generaci 98, a sice La Voluntad, 

do češtiny tradičně překládán jako Vůle.170 Edward Inman Fox poznamenává, že 

pokud bylo Španělsko pozadu za Evropou, zvlášť se to projevilo v literatuře, 

avšak dodává, že rok 1902, kdy byla vydána Vůle spolu s Barojovým románem 

Camino de perfección (Cesta k dokonalosti), Valle-Inclánovou Sonata de otoño 

(Podzimní sonáta) a dílem Amor y pedagogía (Láska a pedagogika) Miguela 
                                                
166 AZORÍN a Edward Inman FOX. La voluntad. 2. vyd. Madrid: Castalia, 1973, str. 10-11. 

167 Tamtéž, str. 12. 

168 Tamtéž, str. 13-14. 

169 Tamtéž, str. 17. 

170 SHAW, Donald Leslie. La Generación del 98. 7. vyd. Překlad Carmen Hierro. Madrid: 

Cátedra, 1989, str. 212. 
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de Unamuna, znamenal pro španělský román velkou změnu a regeneraci. Tento 

literární žánr zděděný po Cervantesovi a vychovaný Pérezem Galdósem nabral 

zcela nový směr.171 

 Vůle patří do Azorínovy trilogie spolu s díly Antonio Azorín (1903) a 

Confesiones de un pequeño filósofo (Vyznání malého filosofa, 1904). Všechny 

tři romány spojuje postava protagonisty Antonia Azorína, podle nějž si Martínez 

Ruiz později zvolil svůj pseudonym, ačkoliv všechny tři knihy byly ještě 

podepsány pod autorovým pravým jménem. 

 Celý román je rozdělen do prologu a tří částí. V prologu nám autor 

popisuje stavbu katedrály v Yecle, odkud, jak již bylo řečeno, pocházel jeho otec, 

kam sám Azorín chodil do piaristické školy a kam umístil děj svého románu. 

 V první části se setkáváme s Antoniem Azorínem, přemýšlivým, mladým 

novinářem tíhnoucím k anarchismu, a s archetypickými postavy, které však 

mladík považuje za výjimečné. Nejvýraznějšími z nich jsou postavy, které na 

konci této části umírají, tedy starý, zklamaný filozof mistr Yuste a Justina, dívka 

milující Azorína, u které bychom mohli najít jistou paralelu s mystickými zážitky 

sv. Terezie z Ávily, neboť zažívá extáze, jež ji nakonec odvedou od Azorína. 

 Druhý část líčí Azorínovy melancholické procházky Madridem a 

pozornost je zaměřena na dva následující momenty. Jak je popsáno níže, Azorín 

spolu se svými přáteli se vydá na hřbitov, aby uctil památku Larry. Poté čtenář 

nachází protagonistu v knihovně, jak prochází staré noviny a přemýšlí nad 

marností, prchavostí a zbytečností lidského bytí. 

 V posledním oddílu se Azorín vrací na venkov a je stále více a více sžírán 

svým životním zklamáním. Uběhne pár let a další děj je nám vyprávěn již 

pomocí dopisů José Martíneze Ruize, tedy jakéhosi sekundárního autorova 

alter-ega, které adresuje další reálné osobě, autorovu příteli a spolučlenovi 

Generace 98 Píu Barojovi. Pisatel popisuje svůj výlet do vesnice Antonia 

Azorína, kde se po něm ptá. K jeho údivu jej však nikdo nezná, přičemž na konci 

díla se dozví, že don Antonio Azorín je nyní znám jako Antoñico, muž, který 

                                                
171 AZORÍN a Edward Inman FOX. La voluntad. 2. vyd. Madrid: Castalia, 1973, str. 27. 
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ztratil jakoukoliv vůli a je jen pouhou loutkou své manželky doñi Iluminady, 

kterou poznal hned po Justinině smrti. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, důležitým momentem jak pro tuto práci, 

tak pro samotnou Vůli je 13. únor 1901, kdy se Azorín-autor se svými známými, 

kterými jsou Ignacio Alberdi, Camilo Barquieta, Pío Baroja, Ricardo Baroja, 

José Fluixá, Jesús Fluixá a Antonio Gil,172 vydává na hřbitov, aby zde vzdal hold 

Larrovi v den jeho 64. výročí úmrtí. Azorínův životopisec Antonio Montoro o 

tomto dnu ve své knize píše, že „tato pochmurná pocta, kterou vzdávají památce 

Fígara někteří intelektuálové a jiní pseudointelektuálové, byla částečně 

inspirována Azorínem.“173  

Samotný Martínez Ruiz popisuje tuto událost o 15 let později ve své knize 

Rivas y Larra následovně: 

En la tarde del 13 de Febrero de 1901 un grupo de jóvenes se dirigía por la calle 
de Alcalá abajo, desde la Puerta del Sol, en dirección á Atocha. Vestían estos 
mozos trajes de luto; iban cubiertos con sombreros de copa; llevaban en las 
manos ramitos de violetas. El sombrero de algunos de estos jóvenes era de ala 
plana, recta; una larga melena bajaba casi hasta los hombros; el cuello iba 
rodeado con triple vuelta de una negra corbata. Diríase una típica figura de un 
cuadro de Esquivel. Estos muchachos se encaminaban hacia el cementerio de 
San Nicolás, donde estaba enterrado Fígaro. Llegados ante la tumba del 
escritor, depositaron en ella los ramitos de violetas y uno de los jóvenes leyó un 
breve disurso en el que se enaltecía la memoria de Larra. “Maestro de la 
presente juventud es Mariano José de Larra”. La juventud de que aquí se habla 
es la que luego ha sido llamada generación de 1898.174 

Avšak hned rok po samotném průvodu se toto odpoledne objevuje  téměř 

identicky v románu Vůle, jak již bylo zmíněno, v deváté kapitole druhé části 

popisující hrdinovy toulky španělským hlavním městem. Zde se setkáváme 

s protagonistou Azorínem, tedy Azorínem-postavou, jenž je alter-egem 

Azorína-autora. Spolu se svými přáteli, mezi nimiž pozorujeme i Olaize, který 

                                                
172 AZORÍN a Edward Inman FOX. La voluntad. 2. vyd. Madrid: Castalia, 1973, str. 241. 

173 MONTORO SANCHIZ, Antonio. ¿Cómo es Azorín?: Datos y opiniones para su biografía. 

Madrid: Biblioteca Nueva, 1953, str.88. 

174 AZORÍN. Rivas y Larra: razón social del romanticismo en Espaňa. 2.a ed. Madrid: Espasa-

Calpe, 1957, str. 225. 
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má představovat Martínezova kolegu Pía Baroju.175 Než se pustíme do rozboru 

této události, připomeňme pro srovnání ukázkou styl, jakým ji Azorín zachytil ve 

své knize. 

Y este grupo de jóvenes entusiastas decidió celebrar el aniversario de Larra. Era 
el día 13 de febrero. 
–Larra, para mí –decía por la mañana Olaiz en su despacho–, representaba  la 
generación romántica de 1830... Es algo como un símbolo de toda una época... 
Yo veo en toda esta gente cierto lirismo, cierto ímpetu hacia un ideal... que 
ahora no tenemos. Y por eso nosotros, cuatro, ó seis, ó los que seamos, al ir á 
celebrar la memoria de Larra damos un espectáculo extraño, discordante del 
medio en que vivimos.176 

Montoro Sanchiz upozorňuje na extravagantní styl oblečení účastníků 

pocty, tedy jejich cylindry, popř. zvláštně uvázané kravaty, díky kterým opravdu 

připomínají Esquivelova plátna. Říká, že v roce 1901 by se stačilo obléci 

jednoduše, avšak zde je očividný jasný cíl provokovat, přitáhnout na sebe 

pozornost Madriďanů. Autor dodává, že tato romantická extravagance je 

v přímém rozporu s osobností a stylem Azorína, jenž však tento nápadný průvod 

zorganizoval, a že možná vybral právě tento způsob vzdání holdu jako 

připomenutí slavného Larrova článku El mundo todo es máscaras. Todo el año 

es Carnaval, ve kterém autor kritizuje přetvářku a důraz na vzhled.177 

 Dalším z romantických prvků, které lze zkoumat na této události a jejím 

literárním zpracování v románu Vůle, je symbolika fialek. Azorín i Baroja, který 

událost zachytil jako první a z jehož poznámek čerpal i Martínez Ruiz, píší, že 

mladíci položili na hrob kytice fialek. Detail, který by obecně v beletrii nemusel 

znamenat vůbec nic, má zde svůj význam, který za chvíli uvidíme. 

Podíváme-li se do historie, o fialkách již bylo po celém světě napsáno 

poměrně hodně, z čehož nesmí být opomenuto francouzské dílo z 13. století od 

neznámého autora s příznačným názvem Le roman de la violette. Lisïart se zde 

vsadí s Gerartem, že se pomiluje s dívkou Eurïaut. Ovšem jediné, čeho dosáhne, 

                                                
175 SHAW, Donald Leslie. La Generación del 98. 7. vyd. Překlad Carmen Hierro. Madrid: 
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je, že ji vidí spát nahou v jejím pokoji, kam se tajně vplížil. Všimne si však na 

jejích hýždích mateřského znaménka ve tvaru fialky, čímž podvede Gerarta, jenž 

se ale nakonec dozví pravdu a sám si vezme Eurïaut. V tomto románu, který 

inspiroval Boccacia i Shakespeara, měla fialka na dívčině těle představovat 

symbol mládí i ztrátu panenství.178 

Co se týče fialek obecně, ani tento motiv není ve španělské, potažmo 

hispanoamerické literatuře neobvyklý. Lze jej nalézt například v Cervantesově 

Žárlivém Extremaduřanovi nebo ve španělsky psaných verzích původně 

Platónova příběhu o Gigově prstenu, který zpracovali José de Cañizares, 

následně Jacinto Grau a nelze opomenout ani adaptaci hispanoamerického 

nositele Nobelovy ceny za literaturu Maria Vargase Llosy.179 Nejdůležitějším 

dílem s tímto motivem je však Cadalsův článek Los eruditos a la violeta, od 

jehož vydání v roce 1772 jsou fialky spojovány s novostí, mládím a 

lehkovážností.180 

Nyní se podívejme na samotný název díla a jeho původ. Azorín se 

inspiroval v konceptu německého filozofa Arthura Schopenhauera. Tento 

myslitel ve svém díle Svět jako vůle a představa (v originále Welt als Wille und 

Vorstellung) popisuje Vůli jako poznatek a priori, který není jako jediný založen 

na fenoménu, tedy na zkušenosti. Rodí se totiž z bezprostředního vědomí a 

člověk tuto vůli nemůže na rozdíl od Svévůle ovlivnit. Vůle je totiž Kantovou věcí 

o sobě.181 

Aplikujeme-li Schopenhauerovu filozofii na dílo Martíneze Ruize, vidíme 

Antonia Azorína, který je sžírán marností a prchavostí života, se dostává do 

stavu tzv. atharaxie, tedy stavu, kdy člověk po ničem netouží a jediné, co jej 

ovládá, je Vůle, tedy síla, která hýbe vesmírem a kterou nelze ovlivnit. Tato Vůle 

zajišťuje, že Azorín-postava přežívá, že má pud sebezáchovy, ovšem nepřemýšlí, 

                                                
178 ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín. Violetas para Larra (un paseo con Cadalso, Azorín y 
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nedělá žádná rozhodnutí a nechává se ovládat svou manželkou, doñou 

Iluminadou. 

Na závěr bych ráda podotkla, že ačkoliv se může zdát, že Vůle není vůbec 

romantické dílo, není to pravda.  Podíváme-li se podrobněji na postavu Antonia 

Azorína, vnímáme ho jako romantického hrdinu. Připomeňme, že Antonio 

sympatizuje s anarchisty, tedy bouří se proti konvencím a proti mase, což je 

jasným znakem rozervance. Dále pak mezi znaky romantické postavy rozhodně 

patří zmíněný průvod na hrob romantického autora s kyticí fialek v ruce a 

v neposlední řadě i svým způsobem tragický osud Azorína, kdy se změní z rebela 

na dona Antoñica, kdy už i tato zdrobnělina napovídá o labilním a podrobeném 

charakteru nového, změněného Antonia. 
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6. Španělsko 

Poslední kapitola pojednává o tématu neboli problému Španělska ve 

vybraných dílech Larry a Generace 98 a jejím cílem je přiblížit obraz Španělska. 

Nejprve bych se však ráda zastavila u otázky, kterou nacházíme již v Quijotovi, 

tedy co je Španělsko, a jak bude vzápětí objasněno, odpověď lze najít právě na 

postavě Dona Quijota. 

Části osudu Španělska byla věnována již druhá kapitola, a to epoše, která 

je pro moji bakalářskou práci zásadní, tedy 19. a začátku 20. století. Jak jsme se 

dozvěděli, Španělsko po celou dobu procházelo krizí, která se odrazila 

i v literatuře, potažmo v umění obecně. Mnozí literáti či filozofové hledali řešení, 

jak dostat svou vlast z krize, a v úvodu této kapitoly budou společně s jejich 

myšlenkami zmíněni dva z nich, člen Generace 98 Miguel de Unamuno a filozof 

a literát José Ortega y Gasset. 

 Profesor Diego Sánchez Meca tvrdí, že o přeměnu národa velmi usilovali 

tzv. regeneracionalisté.182 Toto hnutí vzniklo a snažilo se o přeměnu národa 

prostřednictvím vzdělání a jejich důležitým ústavem byla Institución Libre de 

Enseñanza (Svobodný vzdělávací institut) založená roku 1876 skupinou 

profesorů, mezi nimiž nejvýraznější byl Francisco Giner de los Ríos.183 Tito 

intelektuálové tak reagovali na Cánovasovu reformu výuky, kdy byla omezena 

svoboda vzdělávacích institucí, pokud byla v rozporu s vírou. 

 Regeneracionisté viděli příčiny zaostalosti a slabosti Španělska v izolaci 

od důležitých evropských ideologických a kulturních hnutí té doby stejně jako 

tzv. caciquismus, tedy rozdělení území na malé části a dosazení do nich lokální 

bossy (caciques), a v neposlední řadě i nevýkonnost a průměrnost španělských 

politiků. Vůdce tohoto hnutí, Joaquín Costa, navrhl jako řešení tohoto problému 
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europeizaci Španělska, tedy otevření se Evropě a jejím moderním myšlenkám, 

mezi nimiž byl i scientismus.184 

 Stejnou myšlenku zastával i významný španělský filozof 20. století a člen 

tzv. Generace 14 José Ortega y Gasset, který však vinu za krizi Španělska 

nesvaloval pouze na politiky, nýbrž i na samotné Španělsko, neboť podle něj 

„vládnoucí třída během mnoha století (kromě pár období) nevládla špatně čistě 

náhodou, nýbrž protože Španělsko, které spravovali, bylo stejně nemocné jako 

ona“.185  

 Oproti tomu člen Generace 98 Miguel de Unamuno nevěřil, že by 

zavedení evropských technik a vědy bylo schopné vyléčit nemoc, kterou jeho 

vlast trpěla, protože cítí, že moderní doba dospěla ke svému konci, s čímž ovšem 

souhlasil i Ortega y Gasset. Argumentoval tím, že Costův racionalismus a pokus 

o europeizaci Španělska mu připadá jako snaha o implantaci buržoazního ideálu 

racionalizace života, což je pro něj jen další druh kolonizace a falsifikace jejich 

pravého životního pocitu.186 Za zmínku stojí, že Ángel Ganivet, jeden 

z možných předchůdců Generace 98, zastával stejný názor jako Unamuno a 

doporučoval, aby Španělé zapomněli na Evropu a naučili se sami sebe 

identifikovat pomocí vlastní „intrahistorie“, tedy jakési španělské národní 

vnitřní historie, která se časem nemění.187  

 Podle Sáncheze Meky Unamuno žádá, aby jeho tzv. tragický pocit života 

proudil z hrdinských činů, a proto je pro něj ideálem mravních hodnot 

Cervantesova postava Dona Quijota, kterého Unamuno interpretuje jako symbol 

španělské národní duše. 188 V knize o tragickém pocitu života popisuje Quijota 

jako „hrdinného zoufalce, hrdinu vnitřní a odevzdané beznaděje, a proto je 
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věčným vzorem každého člověka, jehož duše je bitevním polem mezi rozumem a 

nesmrtelnou touhou“.189 

 Quijotismus se tak stává pro Unamuna jakousi španělskou vědou tragédie 

života, tedy vědou, která nám odhaluje náš pravý pohled na svět, jenž je 

v protikladu s  racionalistickým optimismem vanoucím Evropou. Quijotismus 

tedy představuje idealistickou koncepci světa založenou na již zmíněné 

„intrahistorii“ španělského národa a Sánchez Meca dodává, že podle Unamuna 

je nutné hledat esenci „toho španělského“ v conquistadorech, v Kontrareformě, 

v Loyole a v mystice, kterou „noventayochista“ definuje jako metafyziku člověka 

podle ekonomie věčného.190 

 Unamuno však nebyl jediný člen Generace 98, který se k Donu Quijotovi 

obracel. Pedro Pascual ve svém článku El 98 de Don Quijote píše, že 

noventayochisté využili třístého výročí od vydání knihy a v roce 1905 se spolu 

s ostatními soudobými literáty snaží svými články a knihami o významu Dona 

Quijota vzbudit snahu o kritiku situace.191 

 Azorín procestoval španělskou provincii Kastilii-La Manchu, aby na jejím 

základě napsal pro periodikum El Imparcial cestovní deníky nazvané La ruta de 

Don Quijote. Připomeňme, že právě La Mancha je krajem Dona Quijota a že 

obecně Kastilie je tradičním námětem pro Generaci 98. Pascual se však 

domnívá, že si tito literáti Španělsko přikrášlovali, aby tak odůvodnili svou 

literární tvorbu.192 

 Na druhou stranu Ramiro de Maeztu viděl v Quijotovi spíše dekadenci 

národa a kritizuje jednání Španělů nejen v době kolonizace. Říká, že chápe, že 
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bylo třeba španělský lid pro jeho vlastní dobro zbavit iluzí, avšak varuje, že 

naopak jeho doba potřebuje znovu pocítit ideál.193 

 Quijote se spolu se svou slavnou otázkou „Bože můj, co je Španělsko?“ 

stal věčným tématem i pro již zmíněného Ortegu y Gasseta, pro nějž na rozdíl od 

Unamuna heroické neznamená nutně mimořádné, nýbrž vyjadřuje vztah 

k realizaci životního plánu každého člověka, aniž ztrácí odvahu a čest. Dle slov 

Diega Sáncheze Meky pro Ortegu heroismus rozhodně neznamená žádný 

tragický boj proti světu za nemožný ideál, ale spíše předpokládá ustavičnou 

bitvu proti nátlaku toho nehrdinského, rutinního.194 

 Jako řešení, aby se španělský lid dostal ze situace zpoždění a zaostalosti, 

vidí Ortega y Gasset v nutnosti uzdravení duše a překonání možných škod, které 

na ní mohla zanechat tradiční katolická víra. Proto navrhuje kulturu země a 

štěstí proti Unamunově utopické nadpřirozenosti a exaltaci křesťanské víry.  

Můžeme tedy říct, že proti sobě stojí Unamunův tragický pocit života a vitalistův 

„radostný pocit života“, který by podle Sáncheze Meky mohl rozvinout kvality, 

které podle Ortegy Španělům v té době chyběly, tedy entusiasmus pro to skvělé, 

láska k pravdě, obdiv nadřazených, vůle k dialogu, střídmá důvěra, radost ze 

hry.195 

 Závěrem připomeňme, že Generace 98 nebyla jediná, která se 

o Španělsko zajímala ani, jak již bylo uvedeno v kapitole věnované právě této 

literární skupině, nebylo to jejich jediné téma. V tomto úvodu jsme si představili 

pravděpodobně nejstarší literární zmínku o starosti o Španělsko, a to 

v Cervantesově Důmyslném rytíři Donu Quijotovi de la Mancha, což přivedlo 

Dr. Pedra Pascuala k myšlence, že spíše než Generace z roku 1898 by byl 

vhodnější název „Generace Quijota“.196 

  
                                                
193 PASCUAL, Pedro. El 98 de Don Quijote. Actas del VIII Coloquio Internacional de la 

Asociación de Cervantistas, 1999, str. 153. 

194 SÁNCHEZ MECA, Diego. El quijotismo de Unamuno, el cervantismo de Ortega y la España 

de 1898. Praxis Filosófica. 2005, č. 20, str. 79. 

195 Tamtéž, str. 80. 

196 PASCUAL, Pedro. El 98 de Don Quijote. Actas del VIII Coloquio Internacional de la 

Asociación de Cervantistas, 1999, str. 143. 
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6.1 Fígarovo Španělsko 

 V předchozí kapitole bylo řečeno, že Španělsko bylo jednou ze dvou 

Larrových velkých lásek, které se pravděpodobně staly příčinou literátova 

zoufalství a s ním související sebevraždy. Pro úplnost připomeňme, že druhou 

láskou byla jeho vdaná milenka Dolores Armijo.  

 Larra se sice ve Španělsku narodil, ale již zaznělo, že od čtyř do devíti let 

vyrůstal ve Francii. Když Ferdinand VII. udělil amnestii Bonapartovým 

přívržencům, Mariano José se s rodinou vrátil a začal poznávat a vnímat svou 

vlast, která se stala hlavním tématem jeho kostumbristických článků. 

 Připomeňme si, že Larra aktivně tvořil posledních zhruba devět let svého 

života, tzn. mezi lety 1828 a 1837, vnímáme Fígarovo Španělsko jako zemi 

nejprve pod absolutistickou vládou Ferdinanda VII., který mimo jiné výrazně 

omezil svobodu tisku, a následně zemi postiženou první karlistickou válkou. Po 

celou dobu však ve Španělsku vládla hlavně církev, která diktovala pravidla pro 

vzdělávání i pro život věřících. Larrovu vlast tedy můžeme shrnout jako 

vyčerpanou, izolovanou zemi bez jakéhokoliv kurzu ve vnitřní politice a zcela 

netečnou, co se týče pokroku, ke kterému mezitím docházelo v Evropě 

i v Americe.  

Fígaro, jehož osud byl stejně pohnutý jako osud Španělska, situací 

Španělska velmi trpěl, a tak zvolil pero za svou hlavní zbraň v boji za její 

zlepšení, ačkoliv nesmíme opomenout již zmíněný fakt, že v roce 1836, tedy rok 

před svou smrtí, byl zvolen poslancem v Ávile. Tento úřad však nikdy fyzicky 

nevykonával.  

Vzhledem k faktu, že téma Španělska najdeme, byť jen okrajově, 

v každém kostumbristově článku, bylo by možné zmínit a citovat úplně všechny. 

Připomeňme si, že Larra je autor kostumbristický, tedy autor, který popisuje 

místní zvyklosti. Uvedu tedy ukázky z jeho nejznámějších článků, na kterých 

jsou Larrou kritizované typicky španělské vlastnosti a zvyky nejvíce vidět, 

ačkoliv některé z nich v této práci již zazněly, tudíž se jim budu věnovat jen 

okrajově. 
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O prvním významnějším Fígarově článku, El café [Kavárna], byla v této 

práci řeč hned několikrát. Již jsme se setkali s jeho kostumbristickým popisem 

společnosti, tedy prototypů lidí sedících v kavárně, mezi nimiž jsme viděli lékaře 

s holí či literáta s brýlemi, bez nichž by viděl lépe.197 Larra nás v článku zasazuje 

do konkrétního historického kontextu, neboť o stránku dál píše, že se tehdy 

nemluvilo o ničem jiném než o turecko-egyptské námořní porážce. Autor 

využívá situace ke kritice jevu, který nazývá „politikománie“, tedy zálibu 

španělského národa v komentování politické situaci, aniž ji znají či jí rozumějí. 

Ukažme si to na příkladu muže, který se v oné kavárně dal s Fígarem do řeči. 

–No dan en el punto, amigo mío; un niño que nació en el año II, y que nació rey, 
reinará sobre los griegos; las potencias aliadas le están haciendo la cama para 
que se eche en ella: desengañémonos (como si supiera que yo estaba engañado): 
el Austria no podrá ver con ojos serenos que un nieto suyo permanezca hecho 
un particular toda su vida. ¿Qué tal? –Como quien dice: ¿he profundizado? ¿He 
dado en el blanco?198 

Larrovým tématem, které v této práci nelze opomenout, je kritika starých 

kastilských mravů. V příznačně nazvaném článku El castellano viejo [Starý 

Kastilec] z roku 1832 nám Fígaro představuje svého přítele Braulia, který je 

právě tím prototypem tohoto nemoderního Španěla. Braulio pozve literáta na 

oběd k příležitosti svých narozenin. Larra, ač nerad, souhlasí, avšak vzápětí 

lituje, neboť hosté se chovají nezdvořile, negativně komentují jídlo, atp. Po 

návratu domů Fígaro kritizuje jejich chování. 

Concluida mi deprecación mentalcorro a mi habitación a despojarme de mi 
camisa y de mi pantalón, reflexionando en mi interior que no son unos todos los 
hombres, puesto que los de un mismo país, acaso de un mismo entendimiento, 
no tienen las mismas costumbres, ni la misma delicadeza, cuando ven las cosas 
de tan distinta manera. Vístome y vuelo a olvidar tan funesto día entre el corto 
número de gentes que piensan, que viven sujetas al provechoso yugo de una 
buena educación libre y desembarazada, y que fingen acaso estimarse y 
respetarse mutuamente para no incomodarse, al paso que las otras hacen 
ostentación de incomodarse, y se ofenden y se maltratan, queriéndose y 
estimándose tal vez verdaderamente.199 

 

                                                
197 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 112. 

198 Tamtéž, str. 114. 
199

 Tamtéž, str. 189 
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Další z typických kastilských, potažmo španělských vlastností je Fígarem 

zvaná „národní lenost“, popisovaná v článku Vuelva usted mañana [Vraťte se 

zítra], která byla již zmíněna v kapitole o ironii a satiře, a proto ji jen stručně 

připomenu. Larra popisuje situaci, kdy do Madridu přijede Francouz, pan Sans-

Délai, a má iluzi, že během čtrnácti dní si vyřídí svoje záležitosti. Každý den se 

mu však dostává stejné odpovědi: „Vraťtse se zítra.“200  

Zajímavé a velmi nadčasové téma, které se dá aplikovat nejen na 

Španělsko počátku 19. století, nýbrž na většinu zemí i období, nacházíme 

v článku nazvaném En este país [V této zemi], vydaném v časopise La Revista 

Española koncem dubna 1833. Larra zde mluví o větě, která neustále přežívá 

mezi španělským lidem a kterou lze použít jako univerzální vysvětlení pro 

jakýkoliv problém či nesnáz, který lidé nechtějí či nemohou řešit.201 Jedná se 

právě o větu, která se nachází již v názvu, tedy „V této zemi“. Larra o tomto 

nešvaru španělské společnosti píše: 

En este país... Ésta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de 
clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros 
ojos choque en mal sentido. ¿Qué quiere usted?, decimos, ¡en este país! 
Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, creemos explicarle 
perfectamente con la frasecilla: ¡Cosas de este país! que con vanidad 
pronunciamos y sin pudor alguno repetimos.202 

Častým argumentem je, že v zahraničí jsou lepší poměry a Larra nám 

tento zlozvyk názorně ukazuje na svém známém, který neustále hledá výmluvy 

pro vlastní neschopnost či neobratnost, jak je vidět na následujících ukázkách.  

Encontréle en una habitación mal amueblada y peor dispuesta, como de hombre 
solo; reinaba en sus muebles y sus ropas, tiradas aquí y allí, un espantoso 
desorden de que hubo de avergonzarse al verme entrar. 
Este cuarto está hecho una leonera me dijo. ¿Qué quiere usted? En este 
país... y quedó muy satisfecho de la excusa que a su natural descuido había 
encontrado.203 

[...] 

                                                
200

 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 190-202. 

201 Tamtéž, str. 226-227. 

202 Tamtéž, str. 227 

203 Tamtéž, str. 229. 
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Metió el pie torpemente en un charco. 
¡No hay limpieza en España! exclamaba. 
En el extranjero no hay lodo.204 

Fígara rozhořčuje, že tuto nešťastnou větu pronášejí zejména „Španělé, 

kteří neznají jinou zemi než tu jejich“205 a vyzývá španělský národ, aby vymazali 

ze svého slovníku tuto potupnou frázi a ať srovnávají svou vlast se zahraničím 

jen tehdy, pokud chtějí nahradit špatné dobrým.206 Nakonec žádá: 

Si alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extrajero, sea para 
prepararnos un porvenir mejor que el presente, y para rivalizar en nuestros 
adelantos con los de nuestros vecinos: sólo en este sentido opondremos 
nosotros en algunos de nuestros artículos el bien de fuera al mal de dentro.207 

 Na samém konci života se Fígaro dostává do stavu absolutního zoufalství 

a nevidí řešení situace Španělska, což se odráží na jeho článcích, konkrétně těch, 

které byly podrobně rozebrány v předchozí kapitole, a sice El día de Difuntos de 

1836 [Dušičky roku 1836] a La Nochebuena de 1836 [Štědrý večer roku 1836].  

Připomeňme si, že v prvním zmíněném článku našel Larra hrobku nadějí přímo 

ve svém srdci208 a v druhém jmenovaném článku vzpomíná, že v každém svém 

článku pohřbívá jednu naději209 a jediný zítřek vidí ve své žluté schránce na 

pistole.210 Všechny tři aspekty nám dávají najevo, že Fígaro již ztratil víru, že by 

se situace ve Španělsku mohla někdy zlepšit, což jej společně s odmítnutím ze 

strany Dolores přimělo otevřít onu žlutou skříňku. 

 

  

                                                
204 LARRA, Mariano José de a Enrique RUBIO CREMADES. Artículos. Madrid: Cátedra, 2012, 

str. 231. 

205 Tamtéž, str. 233. 

206 Tamtéž, str. 233. 

207 Tamtéž, str. 233. 

208 Tamtéž, str. 399. 

209 Tamtéž, str. 400. 

210 Tamtéž, str. 409. 
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6.2 Strom poznání 
 
 Mluvíme-li o Španělsku Generace 98, máme na mysli Španělsko v období 

po roce 1898, ačkoliv již bylo řečeno, že toto datum neznačí začátek literárního 

působení této skupiny, nýbrž událost, která opětovně rozpoutala zájem 

o Španělsko, jeho problémy a jejich možná řešení. 

Výše bylo zmíněno, že většina literátů viděla řešení „problému Španělska“ 

ve vědě a výjimkou nebyl ani Pío Baroja, jehož románu El árbol de la ciencia, do 

češtiny překládanému jako Strom poznání, je v této podkapitole věnována 

pozornost. Představme si tedy nejdříve dané dílo a následně se věnujme odrazu 

Španělska a řešení jeho situace zobrazených ve Stromu poznání. 

Strom poznání je román nevelkého rozsahu publikovaný v Madridu 

v roce 1911. Setkáváme se s protagonistou Andrésem  Hurtadem, studentem 

medicíny na univerzitě v Madridu. Andrés má několik sourozenců, mezi nimi 

malého, nemocného Luise, kterého se snaží vyléčit a který může představovat 

nemocné Španělsko, pro které se Baroja, který osobně byl vystudovaný lékař, 

snaží najít lék. Hurtado poznává svět a jeho nešvary a postupně upadá čím dál 

víc do deprese, a když přijde o manželku i o syna, sám spáchá ze zoufalosti 

sebevraždu.  

Je důležité připomenout, že samotný název pochází z Bible a vztahuje se 

ke stromu, ze kterého Eva ochutnala jablko a prozřela. Domnívám se, že si 

Baroja myslí, že by i Španělsko mělo ochutnat vědu, aby prozřelo. Autor v tomto 

díle ústy Andrése vědu brání, avšak, jak bude za chvíli ukázáno, nesetkává se 

s pochopením. V románu stojí následující obranné výroky: 

La ciencia es la única construcción fuerte de la Humanidad.211  

[…] 

Hay que reírse cuando dicen que la ciencia fracasa. Tontería: lo que fracasa es la 
mentira, la ciencia marcha adelante arrollándolo todo.212 
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 Celý román se skládá ze sedmi, zrcadlově rozložených kapitol. První tři 

kapitoly líčí Andrésovo studium a neúspěšnou snahu o vyléčení Luisita, čtvrtou 

kapitolu tvoří filozofický rozhovor s protagonistovým strýcem Iturriozem a 

poslední tři kapitoly Andrésovu praxi a prohlubování znechucení a beznaděje. 

Laura V. Sández ve svém článku říká, že Baroja svůj román rozdělil do krátkých 

kapitol, které jsou jako různé čeledi jednoho druhu. Vidíme Andrése, jak 

prochází různými generačními vrstami, které se od sebe liší. Vnímáme 

pokrytectví univerzity, divokost Valencie a primitivnost Alcoley, tedy Barojovu 

vizi Španělska. Autorka konstatuje, že Andrés se vyvíjí spolu s dějem. 

Hrdinův vývoj je rychlý jako vývoj v přírodě a této rychlosti je dosaženo 

Barojovým stylem vyprávění. Kromě krátkosti kapitol, potažmo nevelkému 

rozsahu celého románu, používá polopřímou řeč, kterou přibližuje hrdinovy 

myšlenky a pocity bez nutnosti introspektivní analýzy.213 Ukázku vidíme na 

následujícím úryvku: 

A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él 
había creído que el español, inepto para la ciencia y para la civilización, era un 
patriota exaltado y se encontraba que no; después del desastre de las dos 
pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al 
teatro y a los toros tan tranquilo; aquellas manifestaciones y gritos habían sido 
espuma, humo de paja, nada.214 

 Paralelu s vědou lze najít i v jazyku, který Baroja používá. Je stručný a 

stejně jako zápisky z antropologické studie i myšlenky, vzpomínky a akce jsou 

představovány chronologicky bez retrospektivy či jiných skoků v čase. Baroja se 

navíc vyhýbá jakémukoliv ztotožňování se s postavou Andrése Hurtada, aby se 

tak vyhnul subjektivitě.215 

 Podle Laury Sández používá autor románu popisy s jasným cílem 

představení perspektivy, z jaké se má na danou postavu nahlížet. Například: 

                                                
213 SÁNDEZ, Laura V. El árbol de la ciencia y Tiempo de silencio: "El problema de España" en un 

tiempo de anestesia. Hispania. 2011, č. 94.2, s. 256-257. 

214 BAROJA, Pío. El árbol de la ciencia. 4a. ed. Madrid: Alianza, 2011, str. 213 . 

215 SÁNDEZ, Laura V. El árbol de la ciencia y Tiempo de silencio: "El problema de España" en un 

tiempo de anestesia. Hispania. 2011, č. 94.2, str. 258. 
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La criada apenas sabía castellano, y después de una charla confusa le contesto 
que cerraba el cuarto para que no entrara el sol.216 

Tímto se dostáváme ke kritice nevzdělanosti španělského národa, proti 

které, jak bylo již několikrát zmíněno, zbrojili již regeneracionisté, ale vyjádřil se 

k ní i Ortega y Gasset ve svém sloupku v periodiku El Imparcial, a sice 

následovně:  

España es la inconsciencia; es decir en España no hay más que pueblo.  

Baroja ve Stromu poznání kritizuje nevzdělanost a s ní související 

zaostalost Španělska a používá k tomu z nižších sociálních tříd. Ukažme si 

„noventayochistovu” kritiku na služebné z předchozí románové ukázky, které se 

Andrés snažil pomocí vědy vysvětlit, proč má nechávat otevřená okna, neboť 

jeho malý bratr je nemocný. 

¿Usted ha oído hablar de los microbios? —Yo, no, señor.  
—¿No ha oído usted decir que hay unos gérmenes..., una especie de cosas vivas 
que andan por el aire y que producen las enfermedades?  
—¿Unas cosas vivas en el aire? Serán las moscas.  
—Sí; son como las moscas, pero no son las moscas.  
—No; pues no las he visto.  
—No, si no se ven; pero existen. Esas cosas vivas están en el aire, en el polvo, 
sobre los muebles..., y esas cosas vivas, que son malas, mueren con la luz... ¿Ha 
comprendido usted? —Sí, sí, señor.  
—Por eso hay que dejar las ventanas abiertas... para que entre el sol.217  

 Andrésova snaha o osvětu však přišla vniveč, neboť služebnictvo, 

potažmo lidé z nižších tříd, na začátku 20. století nemělo přístup ke vzdělání, je 

tedy pochopitelné, že služka mladíkovi nevěřila, považovala jeho slova za čiré 

bláznovství a okna znovu zavřela. 

Efectivamente; al día siguiente las ventanas estaban cerradas, y la criada vieja 
contaba a las otras que el señorito estaba loco, porque decía que había unas 
moscas en el aire que no se veían y que las mataba el sol.218 

 

                                                
216 BAROJA, Pío. El árbol de la ciencia. 4a. ed. Madrid: Alianza, 2011, str. 126. 
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Závěrem můžeme říci, že abychom pochopili děj románu Strom poznání, 

je nezbytné chápat vědeckou metodu jako kontrast k hypotéze, vzdání a 

vzdálení, neboť podle Laury V. Sández věda pro Baroju znamená dosáhnout 

kontrastem pravdy a její použití jako tématu je symbolem inovace.219  Právě 

inovaci, tedy zavádění moderních postupů a technologií, chápali 

regeneracionisté i Baroja jako řešení krize Španělska. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat tři prvky, kterými je 

navázána spojitost mezi žurnalistickou tvorbou romantika Mariana José de 

Larry a romány tzv. Generace 98. Vzhledem k rozsahu byl výběr omezen na 

články, popř. romány, na kterých byl daný prvek nejviditelnější. Než však bylo 

přikročeno k samotné analýze, pro lepší pochopení a orientaci byl představen 

i historicko-politický kontext a literární vývoj devatenáctého a části dvacátého 

století. Následně byla pozornost věnována i samotným autorům.   

 Předmětem první analýzy se staly ironické a satirické prvky. U Fígara 

jsme sledovali vývoj v jeho díle, a sice od satirického humoru, kterým kritizoval 

španělskou společnost, avšak kterým dával najevo svou víru ve zlepšení situace, 

až k hluboké ironii, jíž vyjadřoval svou ztrátu iluzí. Následně byla pozornost 

věnována velikánovi Generace 98, Miguelu de Unamunovi, a jeho „nivole“ Mlze, 

ve které se dal pozorovat výsměch hlavnímu hrdinovi, na jednu stranu 

prostému, jak napovídá jeho obyčejné příjmení Pérez, na druhou však, jak pro 

změnu dává znát jeho vznešené křestní jméno Augusto, šlechetnému člověku.  

 Následně byla pozornost věnována romantismu a romantickým prvkům. 

Ačkoliv Larra se řadí mezi romantiky, jeho prvky jsou nejvíce znatelné až v jeho 

pozdním díle, kdy se autor otvírá čtenáři a místo popisu společnosti a jejich 

nešvarů se věnuje více svému nitru, potažmo svému srdci, které nazývá hrobkou 

svých nadějí. V Azorínově Vůli jsme se pak setkali s protagonistou Antoniem 

Azorínem, který by se mohl považovat za romantického hrdinu, neboť jakožto 

člověk tíhnoucí k anarchismu protestoval proti společnosti. 

 Na závěr byl prostor věnován Španělsku, jež bylo jedním z hlavních, 

avšak rozhodně ne jediným tématem Generace 98 a zároveň věčnou starostí 

Fígara. Bylo však zjištěno, že obava o Španělsko se objevila již v nejznámějším 

španělském románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha světoznámého 

autora Miguela de Cervantese Saavedry, a tudíž se nabídlo zkoumání vztahu 

mezi Quijotem a dvěma španělskými filozofy, Unamunem a Ortegou y 

Gassetem. V samotné analýze byly zmíněny Larrou kritizované vlastnosti 

španělského národa a jeho následné upadnutí v beznaděj, na druhou stranu 
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v případě Pía Baroji byl představen jeho návrh regenerace Španělska pomocí 

vědy, a sice na díle Strom poznání. 

Celá závěrečná práce měla být nejen ukázat vztah Generace 98 ke svému 

romantickému předchůdci, ale také představit jejich společné prvky na 

konkrétních dílech. S přihlédnutím k rozsahu děl Larry i Generace 98 by bylo 

možné rozebrat tyto i jiné prvky podrobněji, budiž tedy tato práce podnětem pro 

další studium těchto vynikajících autorů. 
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Resumé 

 Tato bakalářská práce si klade za cíl najít spojitost mezi skupinou 

španělských literátů, takzvanou Generací 98, a jejím předchůdcem, významným 

romantikem Marianem José de Larrou, a to na základě tří rysů, které jsou pro 

jejich díla společné. Nejdříve se jedná o ironii a satiru, následně o romantické 

prvky a na závěr o téma Španělska. 

 Na úvod je představen historicko-politický kontext. Vzhledem k faktu, že 

Larra se narodil již roku 1809, tedy za vlády francouzského Josefa Bonaparta, 

avšak Generace 98 tvořila až začátkem 20. století, bylo nezbytné se pro lepší 

orientaci a pochopení zabývat celým devatenáctým stoletím a první třetinou 

století minulého. 

Vzápětí je představen vývoj v literatuře, a to od Larrova romantismu až 

po Generaci 98 a s ní souběžný (a velmi často za ni zaměňovaný) modernismus. 

U každého literárního proudu pak byly představeny jeho myšlenky a zástupci.  

 Další kapitola byla věnována představení subjektů této práce a byla 

rozdělena do dvou podkapitol. První z nich představovala život a dílo Fígara, 

jak zněl pravděpodobně nejznámější Larrův pseudonym, a ta druhá vznik, 

myšlenky a členy Generace 98. 

 Na řadu přichází analýza první ze tří skupin rysů, a sice ironických a 

satirických prvků. Kromě vymezení základních pojmů a jednotlivých funkcí 

daných prvků, byla zde popsána i historie ironie a satiry ve světové i španělské 

literatuře. Dále pak následuje struktura, která se opakuje i ve dvou následujících 

kapitolách. Nejprve byly rozebrány vybrané Larrovy články, ve kterých se prvky 

satiry a ironie objevují, stejně jako jejich vývoj v celém Fígarově díle. Přechod 

od satirického humoru k absolutní ironii předznamenávající kostumbristovu 

sebevraždu je zde ukázán na jeho nejznámějších článcích, a to El café 

[Kavárna], El castellano viejo [Starý Kastilec], Vuelva usted mañana [Vraťse 

se zítra], El día de Difuntos de 1836 [Dušičky roku 1836] a La Nochebuena de 

1836 [Štědrý večer roku 1836]. Druhá podkapitola se věnovala daným prvkům u 

„noventayochistů“, zde konkrétně v Unamunově Mlze. 
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 V pořadí druhá kapitola věnující se rozboru společných rysů dává prostor 

pro analýzu romantických prvků. Nejprve je však popsán romantismus 

v literatuře, jeho charakteristické rysy a španělská odnož. U Larry je zde 

pozornost věnována jeho pozdním, ironickým článkům, El día de Difuntos de 

1836 a La Nochebuena de 1836, a u Generace 98 je pak rozebrána Azorínova 

Vůle, na které kromě romantických prvků lze pozorovat i vztah 

„noventayochistů“ k Fígarovi. 

 Poslední kapitola se zabývá tématem Španělska a jeho obrazem v dílech 

našich autorů.  Než je však přikročeno k samotné analýze, bylo sáhnuto do 

historie tohoto problému, neboť první, kdo si položil otázku, co je Španělsko a 

začal pátrat po odpovědi, byl Cervantesův don Quijote. Larra, který svůj život 

údajně ukončil i kvůli špatné situaci jeho vlasti, užíval tohoto tématu snad ve 

všech svých dílech, ať se jednalo o drama, román či nejúspěšnější jeho žánr, tedy 

článek. Bylo by tedy možné rozebrat všechna jeho díla a látka by stále nebyla 

vyčerpána, avšak pro účely této práce byly vybrány jen články El castellano 

viejo, Vuelva usted mañana, En este país [V této zemi], El día de Difuntos de 

1836 a La Nochebuena de 1836. Někteří kritici považují problém Španělska za 

hlavní téma Generace 98 a i v tomto případě musel být výběr omezen, a to na 

Barojův román Strom poznání. 

 Závěrem jsou shrnuty poznatky nabyté jak při studiu teorie, tak při 

analýze jednotlivých děl a zároveň jsou vyzdviženy nejzajímavější či 

nejpřekvapivější informace. 
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Resumen 

 Esta tesis tiene el objetivo de investigar la relación entre un grupo de 

literatos españoles, la llamada Generación del 98, y  su precursor, el destacado 

escritor decimonónico Mariano José de Larra. Para ello, se pone énfasis en  tres 

rasgos que sus obras tienen en común. Primero, se trata la ironía y la sátira, 

después, los elementos románticos y, finalmente, el tema de España. 

 Para empezar, se presenta el contexto histórico-político. Dado que Larra 

nació en el año 1809, es decir, durante el gobierno del francés José Bonaparte, 

pero la Generación del 98 no creaba hasta principios del siglo XX, fue 

imprescindible tratar todo el siglo decimonoveno y el primer tercio del siglo 

siguiente.  

 En segundo lugar, se describe la evolución literaria en dada época, o sea, 

desde el romanticismo de Larra hasta la Generación del 98 y su corriente 

paralela –y muchas veces por esta confundido–, el modernismo. En cada una de 

las corrientes son presentadas sus ideas y sus representantes. 

 El siguiente capítulo se dedica a la presentación de los dos sujetos de este 

trabajo y está dividido en dos subcapítulos. El primero representa la vida y la 

obra de Fígaro, que fue probablemente el seudónimo más conocido de Larra, y 

el segundo, el origen, ideas y miembros de la Generación del 98. 

 Después aparece el análisis del primer grupo de los rasgos mencionados, 

es decir, los elementos irónicos y satíricos. Además de la definición de los 

términos básicos y de sus funciones particulares, en este capítulo también se 

describe la ironía y sátira en el contexto de las literaturas mundial y española. 

La siguiente estructura se repite en los dos capítulos restantes; primero, son 

analizados tanto los artículos de Larra seleccionados, en los que aparecen los 

elementos mencionados, como su evolución en la obra de este. El paso del 

humor satírico a la ironía absoluta, que  esta última anunció el suicidio del 

costumbrista, se demuestra en sus artículos más conocidos: El café, El 

castellano viejo, Vuelva usted mañana, El día de Difuntos de 1836 y La 

Nochebuena de 1836. El otro subcapítulo presta atención a dados elementos en 

la obra de los «noventayochistas», en concreto, en la Niebla de Unamuno. 
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 El siguiente capítulo se dedica al análisis de los elementos románticos. 

Antes de empezar, se presenta el romanticismo literario, sus rasgos 

característicos y su rama española. En cuanto a Larra, la atención se dedica a 

sus irónicos artículos posteriores, El día de Difuntos de 1836 a La Nochebuena 

de 1836, y, en cuanto a la Generación del 98, se analiza La Voluntad de Azorín, 

en la que, además de los elementos románticos, se puede observar la relación de 

los noventayochistas con «Fígaro». 

 El último capítulo pone énfasis en el tema de España y su imagen en la 

obra de dados autores. Antes de abordar el análisis, se describe la historia de 

este problema, dado que el primero que se preguntó «¿Qué es España?» fue el 

Quijote de Cervantes. Larra, que supuestamente se quitó la vida también por la 

mala situación de su patria, se servía de este tema probablemente en todas sus 

obras, ya sea el drama, novela o su género más exitoso, es decir, el artículo, 

conque sería posible analizar toda su obra y el tema no se agotaría. No obstante, 

para el propósito de este trabajo fueron elegidos los artículos El castellano viejo, 

Vuelva usted mañana, En este país, El día de Difuntos de 1836 y La 

Nochebuena de 1836. Algunos críticos consideran que el problema de España es 

el tema principal de la Generación del 98, por eso también en este caso la 

selección se tuvo que restringir a la novela barojiana El árbol de la ciencia. 

 Para terminar, se resumen los conocimientos adqueridos tanto durante el 

estudio de la teoría como durante el análisis de obras particulares y son 

destacadas los informaciones más interesantes o sorprendentes. 
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