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Abstrakt (česky) 

Cílem této práce je analyzovat kritiku romantismu v Clarínových nejznámějších 

románech La Regenta a Su único hijo, která spočívá především v realistickém a 

v naturalistickém popisu vzhledu a charakteru hlavních hrdinů, u kterých se ale objevují 

i romantické prvky. K těmto projevům určitých romantických přežitků se ovšem autor ve 

svých dílech staví poměrně ironicky. Kritika romantismu se v Clarínových románech 

projevuje hlavně prostřednictvím různých paradoxních situací, naturalistických popisů 

anebo zesměšnění postav. 

První část práce má představovat teoretický úvod do dané problematiky, ve kterém jsou 

charakterizované jednotlivé literární směry 19. století, tj. romantismus, realismus a 

naturalismus, jejichž prvky se objevují v analyzovaných románech. Ve druhé části pak 

následuje stručné představení autora a podrobný rozbor kritiky romantismu v jeho 

vybraných románech, přičemž větší prostor je věnován dílu La Regenta, které je 

považováno za nejlepší španělský román 19. století. 

 

 

 

Abstract (in English): 

The aim of this work is to analyze the critique of romanticism in Clarín´s most famous 

novels La Regenta and Su único hijo, which lies in the realistic and naturalistic description 

of the appearance and characteristic of the main characters, in which we can find romantic 

elements as well. However, the author in his work assumes a rather ironic attitude towards 

these symptoms of certain romantic anachronisms. The critique of romanticism in Clarín´s 

novels manifests itself mainly through various paradoxical situations, naturalistic 

descriptions or ridiculed characters. 

The first part of the paper is to present a theoretical introduction of the subject with 

characterization of different literary styles of the 19th century, i.e. romanticism, realism 

and naturalism, which elements appear in the analyzed novels. In the second part follows 

a brief presentation of the author and a detailed analysis of the critique of romanticism 

in his chosen novels, with more space dedicated to the work of La Regenta, which is 

considered to be the best Spanish novel of the 19th century. 
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Úvod 

Jak už vyplývá ze samotného názvu, tato práce se bude zabývat kritikou romantismu 

v Clarínových románech. Vzhledem k rozsahu autorova díla a mé bakalářské práce se zde 

zaměřím pouze na analýzu dvou Alasových nejznámějších románů, a to La Regenta a Su 

único hijo, přičemž větší prostor zde bude věnován prvnímu uvedenému dílu, které je 

považováno za nejlepší španělský román 19. století.  Jelikož se všechny romány datem své 

publikace řadí do literatury 19. století, nabízí se nám nepřeberné množství možností jejich 

interpretací, protože v tomto období se na literární scéně setkáváme ne s jedním, ale hned 

se třemi naprosto rozdílnými literárními směry, a to s romantismem, realismem a 

naturalismem. 

Protože mezi těmi literárními směry neexistuje jednoznačné datové vymezení hranic, 

bylo by velkou chybou domnívat se, že se všichni autoři ve svých dílech omezí na využití 

prvků pouze jednoho z těchto uměleckých proudů. I proto dochází v literatuře 19. století 

k jejich poměrně flexibilnímu prolínání. Mnohdy tak vznikají díla, která v sobě zahrnují 

rysy typické jak pro romantismus, tak třeba pro naturalismus. Je pochopitelné, že takto 

vzniklé románové směsi mohou mít i poměrně dvojznačný charakter, který ztěžuje jejich 

interpretaci. Výjimkou nejsou ani romány, kterými se budu zabývat v této práci. 

Jelikož byl Leopoldo Alas mezi svými kolegy známý především svým smyslem pro 

ironii, kterou často používal jako prostředek kritiky nejrůznějších věcí, není překvapivé, že 

podobnou strategii o něco později uplatnil i při psaní svých rozsáhlejších děl. Cílem této 

práce je tedy prokázat přítomnost ironického vnímání romantických rysů v Clarínových 

naturalistických dílech. 

Pro ulehčení analýzy obou zvolených děl se nejprve v první části práce budu věnovat 

teoretické stránce všech literárních směrů 19. století. Druhá část práce se pak již detailně 

zaměří na rozbor kritiky romantismu v obou románech. Popis konkrétních projevů této 

kritiky bude ještě navíc doplněn i o teoretický výklad, který se k danému tématu vztahuje a 

který nebyl uveden v obecněji zaměřeném teoretickém úvodu.  
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1. Literární směry 19. století 

1.1.  Romantismus 

1.1.1. Počátky romantismu 

Romantismus je umělecké hnutí vznikající na konci 18. století, jehož počátky 

můžeme umístit do oblasti dvou významných evropských zemí, ve kterých se v průběhu 

18. století vytvořily příhodné podmínky pro vznik nového uměleckého a filozofického 

proudu udávajícího směr v několika následujících desetiletích, a to do Velké Británie a 

Německa. Právě odkud se poté v prvním desetiletí 19. století romantismus šíří i do dalších 

evropských zemí jako je Francie, Itálie, Rusko, Španělsko a o něco později romantismus 

ovládne i zbytek Evropy. Přestože se přijetí romantismu v některých zemích značně 

opozdilo, můžeme říci, že kolem roku 1830 již není země, která by nekopírovala původní 

anglické a německé romantické vzory.
1
 

Nově vzniklé hnutí s sebou přináší změny nejenom v oblasti umělecké, politické, 

sociální a ideologické, ale i nové principy jako je svoboda, individualismus, nacionalismus, 

demokracie, apod., z nichž většina přetrvává dodnes.
2
 

O původu názvu tohoto uměleckého proudu se tvrdí, že pojmenování „romantismus“ 

vychází z podobného sémantému jako slova romántico, romanesque nebo romanesco. 

Můžeme tedy konstatovat, že název „romantismus“ má v sobě zahrnovat především 

základní hodnoty, které tento ve své době revoluční směr vyznává, a to sentimentalismus a 

vášeň.
3
 

 

1.1.2. Romantismus v literatuře a v umění 

Romantismus představuje konec klasicismu, který prosazoval hodnoty jako je 

absolutistická monarchie, rozum a pravidla, a nahrazuje ho vlastním pojetím demokracie, 

svobody a osobních tužeb. V tomto období převažuje především subjektivita, co se týče 

vnímání vlastního já, a idealizace vnější reality. Do protikladu se staví i nacionalismus a 

předtím platné celosvětové normy.
4
 Nicméně nelze však jednoznačně tvrdit, že všechny 

                                                 
1 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 16 

2 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 13 

3 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

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

4 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 18-19 
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manifestace romantismu byly ve své podstatě liberální, protože podle literární kritiky lze 

hovořit i o romantismu konzervativním.
5
 

Romantické hnutí má své počátky v Německu, kde hnutí Sturm und Drang vytvořilo 

podloží pro vznik romantické rebelie, která postupem času prosadila tvůrčí svobodu a 

radikálně popřela platnost všech dříve ustanovených morálních norem. Jedním z hlavních 

představitelů výše jmenované německé literární školy období romantismu byl Johann G. 

Herder, který ve svých dílech zdůrazňoval důležitost existence národního ducha 

(Volksgeist), který utváří historii každé země.
6
 Tuto jeho myšlenku později převzal 

i španělský romantismus, který se obrací zpět k lidovým tradicím.
7
  

Podobná situace nastala v Anglii, kde došlo k vytvoření nového uměleckého proudu 

renovujícího formu uměleckého vyjádření, a to i přesto, že zde měšťanstvo zastávalo 

mnohem pevnější pozici než v jiných zemích.
8
 

Co se týče chronologického hlediska, je zřejmé, že by nebylo úplně správné tvrdit, že 

romantismus byl jednotným proudem. Svědectví o tomto tvrzení podává i Juan Chabás, 

když o 19. století říká, že „je tak protikladně rozmanité, tak bohaté na různorodé události, 

tak rušné politicky i sociálně, tak mnohotvárné, pokud jde o literární školy a směry, že je 

skutečně obtížné vymezit jeho rysy přímočarými a uměle jasnými liniemi.“
9
 Právě 

z časového hlediska lze jasně vidět vymezení několika odlišných etap, kterými si 

romantismus během svého vývoje prošel. Většina zdrojů se v tomto případě omezuje na 

definování tří nejdůležitějších etap tohoto literárního období, a to na předromantismus 

(konec 18. století), romantismus (1800 – 1850) a přetrvávání romantismu (1850 – postupný 

nástup realismu).
10

 

Je jasné, že časové kritérium není jediným, podle kterého se dá romantické hnutí 

rozdělit, a tak se v průběhu času se vytvořilo několik dalších teorií, které se této 

problematice věnují. Jedna z nich, která se zaměřila především na obsahovou stránku 

literárních děl tohoto uměleckého proudu, nabízí teorii dělení romantismu na romantismus 

                                                 
5 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

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

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

7 CHABÁS, Juan. Dějiny španělské literatury. Vyd. 1. Praha: SNKLHU, 1960, str. 245 

8 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 15 

9 CHABÁS, Juan. Dějiny španělské literatury. Vyd. 1. Praha: SNKLHU, 1960, str. 239 

10 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 39-40 
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historický, který značí návrat k minulosti jakožto únik od současných problémů a ve 

kterém můžeme pozorovat sklony k nostalgii a melancholii, a romantismus současný, který 

se naopak soustřeďuje na současnou situaci společnosti a sarkasticky popisuje realitu, 

přehání, co se týče protispolečenského chování, a uvádí na literární scénu politicky 

angažovanou poezii.
11

 

Díky tomuto dělení se nyní dostáváme k definování některých témat, která se nejvíce 

objevují v romantické literatuře, a to je historie, city (láska, víra, život a smrt – tedy to, 

co vnímáme prostřednictvím romantického hrdiny) a sociální problémy
12

, z čehož můžeme 

jasně odvodit, že převažujícím typem románu, který se psal v období romantismu, byl 

román morální, sentimentální, strašidelný/horror, antikleriální, historický, sociální, 

o současných událostech a v neposlední řadě i román kostumbristický.
13

 

Jak již bylo výše zmíněno, jedním z témat, která se nejčastěji objevovala v literatuře 

období romantismu, je právě obrat k minulosti, na který se můžeme dívat z několika 

perspektiv. Za prvé ho lze vnímat jako určitou nostalgii nad ztrátou křesťanských a 

rytířských principů, které byly typické pro doby dávno minulé a které vytvořily typ 

společenské hierarchie natolik odlišný od toho stávajícího. Na druhou stanu lze tento obrat 

k minulosti vnímat i jako přejímku určitých prostředí, do kterých bylo možné potom 

zasadit příběhy romantických hrdinů. V tomto případě byl tedy tento návrat k věcem 

minulým zároveň i jakýmsi únikem před tvrdou životní realitou, která spisovatele období 

romantismu obklopovala.
14

 

Minulost byla tedy považována za idylické prostředí pro představení hrdinů a jejich 

hrdinských činů, které povznesly na úroveň pouhého mýtu současná přání a úzkost, se 

kterými se lidé potýkali. Dalo by se říci, že každá romantická postava v sobě přímo odráží 

svého tvůrce, který buď prostřednictvím literárního hrdiny vypráví o dobrodružstvích, 

která sám prožil anebo která by chtěl zažít.
15

 

Tímto se přesouváme k dalšímu typickému rysu literárního romantismu, a to k citově 

rozervanému romantickému hrdinovi. Tvrdí se, že romantičtí spisovatelé vytváří spíše 

                                                 
11 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 18 

12 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 50-52 

13 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 75 

14 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 17-18 

15 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 23 



11 

 

literární typy než charaktery, protože většina romantických postav (ať už hlavních hrdinů 

nebo vedlejších postav) má již předem dané vlastnosti a způsoby chování, které se 

v průběhu díla moc nemění. S detailním psychologickým vývojem jednotlivých postav 

se v literatuře setkáme až o něco později, ale to neznamená, že bychom v období 

romantismu měli co do činění jen s černobílými postavami, které nás nemohou ničím 

překvapit, právě naopak - romantický hrdina je vášnivý, hrdý, zamilovaný, pronásledovaný 

osudem, galantní, ušlechtilý a jeho jednání bývá často nepředvídatelné.
16

 

S postavou romantického hrdiny nepochybně souvisí i celkové pojetí romantismu. 

Bylo by patrně velkou chybou, kdybychom se při jeho definici omezili pouze na literaturu, 

protože toto revoluční hnutí je nejenom literárním, filozofickým a historickým proudem, 

ale především postojem k problémům člověka, společnosti a kultury. Právě liberální postoj 

ke všem těmto problémům umožňuje, aby si vzájemně protiřečily například v tom, že 

člověk sice je vnímán jako individuální jedinec, který má své touhy, nicméně v širším 

kontextu pořád zůstává součástí společnosti, která v zásadě odmítá, aby se kdokoli 

jakýmkoli způsobem odlišoval od ostatních. I proto je romantický hrdina vždy sám, ačkoli 

je obklopen lidmi.
17

 

Vzpurnost romantického hrdiny se nám proto představuje jako součást určité sociální 

dimenze. Takovýto hrdina si zvyká na to, že je vyloučen ze společnosti, je nucen žít na 

hranici zákonů a norem a je utlačován společností, která se zde proměňuje v toho, kdo 

nakonec určí hrdinův osud. V období romantismu navíc dochází ke kombinování sociální 

determinace s individuálním osudem jedince, což nakonec způsobuje naprosté zatracení 

hrdiny.
18

 Romantici vidí život v tom nejhorším světle možná i z toho důvodu, že se 

romantická duše projevuje jako morálně nemocná a smutná, jelikož hledá nedosažitelný 

ideál, který spíše připomíná neuchopitelný sen. Hlavním přítelem hrdinů období 

romantismu je pocit vyřazení ze společnosti a samota. Pesimismus je v tomto období 

skutečně všudypřítomný ať už se jedná o pomíjivost mládí, nestálost lásky či ztrátu 

majetku.
19

 

Jak uvádí v jedné své studii Peers, nejoblíbenějšími typy romantických hrdinů jsou 

buď rebelové (kriminálníci, bandité, korzáři, vrahové, piráti apod.) nebo lidé bezmocní 

                                                 
16 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 60 

17 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 37-38 

18 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 30-31 

19 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 55 
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(žebráci, sirotci, nevinné dívky, poutníci, zajatci, sebevrahové apod.), tedy postavy, se 

kterými může čtenář určitým způsobem soucítit.
20

 

Dalším důležitým rysem romantismu je i změna kultu, který se projevuje zejména 

v jazyce literárním, protože v tomto období nastává situace, kdy literární žánry ztrácejí své 

tradiční vymezení, a tak dochází ke vzniku poetické prózy nebo prozaického verše.
21

 Tato 

změna představuje především opuštění do té doby stanovených pravidel krásy vyjadřování 

a definování toho, že literární jazyk má být především expresivní, což vedlo k rozšíření 

možností osobitého vyjadřování jednotlivých autorů. Díky této svobodě literárního projevu 

dochází nově ke kombinování různých literárních žánrů podle toho, co autor uzná za 

vhodné
22

, a ke smíšení prvků tragédie a komedie neboli míšení kultivovaného (vysokého) a 

hovorového (nízkého) stylu vyjadřování
23

, což znamená, že se nově odmítá dělení na slova 

vznešená a plebejská, tedy na ta, která se mohou a která se nesmí používat.
24

 

Kromě změn v oblasti expresivity literárních děl dochází v období romantismu také 

ke změně statusu, který do té doby zastával každý spisovatel. Nejen že se vytváří nový 

fenomén tzv. prokletého básníka, který je jak uctívaný, tak pronásledovaný společností, 

která si ho neváží a která ho kritizuje, ale nakonec ho asimiluje pomocí síly, kterou vůči 

němu má
25

, ale navíc se pomalu začíná vytrácet z literatury mecenášství a spisovatel se tak 

začíná stávat závislým pouze na tom, co sám „vyprodukuje“, tedy i na literárním trhu a 

jeho poptávce. Když vezmeme v úvahu, že se ani v dnešní době nelze psaním uživit 

(alespoň ve většině zemí to stále platí), pak není překvapující, že většina spisovatelů té 

doby vykonávala kromě psaní i jiné povolání, většinou se pak jednalo o kariéru v oblasti 

politiky anebo byrokracie.
26

 I možná proto spisovatelé období romantismu kladou takový 

důraz na prostředí, které člověka obklopuje a které ho svým způsobem formuje.
27

  

                                                 
20 PEERS, Edward Allison. Historia del movimiento romántico español II. 2. vyd. Madrid: Gredos, 1972. str. 356 

21 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 38 

22 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 120 

23 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 57 

24 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 61 

25 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 35 

26 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 63 

27 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 58 
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Přestože je cílem této práce okomentovat romantismus a jeho kritiku v konkrétních 

literárních dílech, je třeba alespoň okrajově zmínit, že literatura nebyla jediným typem 

umění, které romantické hnutí ovlivnilo. Kromě oblasti politické, filozofické a náboženské 

můžeme romantické vlivy zpozorovat třeba i v hudbě, módě anebo v malířství, kde se 

romantismus podepsal i na tvorbě jednoho z nejznámějších španělských malířů vůbec, 

kterým byl Francisco de Goya.
28

 

 

1.1.3. Romantismus ve Španělsku 

O moderním Španělsku můžeme poprvé mluvit právě v období romantismu, kdy se 

tuto zemi podařilo začlenit do ideálů, které byly společné zemím jako Anglie, Francie, 

Německo, které byly o několik kroků napřed před zbytkem Evropy.
29

 Toto období je 

v dějinách Španělska spojováno nejenom se snahou reformovat stávající situaci v zemi, ale 

i s hledáním národní identity, tedy toho, co dělá Španělsko Španělskem.
30

 Obdobu tohoto 

stavu hledání sebe sama můžeme pozorovat i v Katalánsku, pro jehož obyvatele byl 

romantismus důležitý hlavně z hlediska návratu do minulosti, který byl pro Katalánce 

jedinou cestou k tradicím a národní identitě, která byla pod francouzským nátlakem 

potlačována.
31

  

Bohužel nepravidelný vývoj španělské kultury a historie neumožňuje s přesností 

určit období zrodu romantismu ve Španělsku. Není proto divu, že tento nedostatek 

informací zavdal příčinu pro vznik mnoha teorií a názorů, kdy některé uvádí, že španělský 

romantismus byl paralelní literární směr s romantismem v ostatních evropských zemích, 

zatímco další tvrdí, že romantismus ve Španělsku buď vůbec neexistoval anebo se tam 

objevil s takovým zpožděním, že zbytek Evropy se již nacházel v období literární 

dekadence.
32

 

Můžeme tedy konstatovat, že na rozdíl od jiných zemí, které se aktivně podílely na 

budování tohoto uměleckého hnutí, se Španělsko postavilo do role pouhého pozorovatele, 

                                                 
28 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 18 

29 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 49 

30 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 45 

31 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 48 

32 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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který romantismus nakonec přijal, ale který ho nikdy nějakým významným způsobem 

nemodifikoval.
33

 

Juan Chabás ve svých Dějinách španělské literatury uvádí, že „vítězství romantismu 

ve Španělsku se časově shoduje s návratem liberálních emigrantů, které vyhnal z vlasti 

ferdinandovský absolutismus. Ve srovnání s vyvrcholením romantického hnutí 

v Německu, Anglii a Francii je to vítězství poněkud pozdní.“
34

 Toto tvrzení by nám tedy 

mohlo posloužit jako indicie k alespoň přibližnému určení doby, kdy ve Španělsku došlo 

ke změně situace, která nakonec umožnila rozvoj romantismu.  

Dalo by se říci, že vláda Ferdinanda VII. pořádně započala teprve po jeho návratu 

z exilu roku 1814 a přestože se zpočátku zdálo, že mladý monarcha přijme systém 

cádizského zákonodárného sboru, nakonec byla situace poněkud jiná. A tak došlo ke 

znovunastolení absolutistické monarchie na území Španělska, což s sebou neslo 

pochopitelně i velmi silné represe proti liberálně smýšlejícímu obyvatelstvu, které se 

stávající situaci buď alespoň částečně snažilo přizpůsobit, anebo bylo nuceno emigrovat.
35

 

Jedním z center, kam se sjížděli španělští emigranti, byl pochopitelně Londýn. Zde se 

konala nejrůznější shromáždění literátů, politiků, kněží a vojáků. Tato setkání pak 

nejčastěji probíhala v British Coffee House. Vzhledem k velkému množství španělských 

emigrantů, kteří do hlavního města Velké Británie přijížděli, není divu, že se jim povedlo 

dokonce obsadit celou londýnskou čtvrť, která je známá pod názvem Somers Town.
36

 

Za vlády Ferdinanda VII. se romantismus ve Španělsku začal uchycovat jen velmi 

pomalu, protože všechny nové myšlenky, které přinášeli ti, co cestovali po Evropě, 

časopisy a překlady byly podrobeny přísné cenzuře.
37

 Tento absolutistický vladař totiž 

nejenom tvrdě pronásledoval všechny své liberální odpůrce, ale stejně nesmlouvavým 

způsobem přistupoval i ke kontrole obsahu knih a časopisů vydávaných ve Španělsku. Tisk 

byl totiž jedním z nejefektivnějších způsobů šíření liberálních myšlenek, jež byly 

panovníkem považovány za kacířské. Vzhledem k tomuto odmítavému přístupu 

z Ferdinandovy strany ke všemu liberálnímu lze jasně soudit, že hlavním cílem jeho 

absolutistické vlády bylo „zmrazit realitu“ neboli zabránit jakémukoli politickému či 

                                                 
33 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 13-14 

34 CHABÁS, Juan. Dějiny španělské literatury. Vyd. 1. Praha: SNKLHU, 1960, str. 245 

35 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 47 

36 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 29 

37 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 19 
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literárnímu rozmachu, protože takovýto rozvoj s sebou vždycky přinášel nebezpečí 

možného rozvratu.
38

 Nicméně i přes všechny možné represe z panovníkovy strany došlo za 

jeho vlády přece jen k podstatnému rozvoji obchodu s knihami a to i díky mechanizaci 

tiskáren.
39

 

Rapidní zlepšení situace ale nastává teprve po jeho smrti roku 1833, protože teprve 

tehdy se dostali k moci liberálové, kteří se nicméně později začali pomalu navracet 

k proudu konzervativnímu. Mezi španělské spisovatele období romantismu patří především 

autoři publikující svá přelomová díla přibližně v rozmezí let 1830 – 1850, mezi které 

můžeme řadit například spisovatele, jako byl Mariano José de Larra, José de Espronceda, 

duque de Rivas nebo třeba José Zorrilla.
40

 

Pravý liberální a přehnaný romantický impuls na španělské půdě bohužel neměl 

dlouhého trvání, jelikož jeho hlavní představitelé brzy umírají (např. Larra), anebo 

zastávají takové povolání, které si vyžaduje umírněnější chování (např. Martínez de la 

Rosa).
41

  

Není proto divu, že na rozdíl od Francie, kde romantismus zastával pozici 

revolučního hnutí, bylo romantické hnutí ve Španělsku spíše konzervativního charakteru. 

Hledaly se zde nové normy, které by stabilizovaly stávající situaci v zemi.
42

 

Za tohoto politického uspořádání dochází k oslabení cenzury a rozvoji tisku, což 

mělo přirozeně velice příznivý vliv i na šíření literatury – většina básní, povídek a románů 

ve formě románů na pokračování poprvé spatřila světlo světa na stránkách různých 

časopisů a novin.
43

 Kavárny a soukromé domy se nově stávají dějištěm literárních a 

politických sešlostí, na kterých se nejen diskutovalo o literatuře a politice, ale kde se 

rovněž osnovala spiknutí všeho druhu.
44

 

Pokud porovnáme španělský romantismus s jinými literárními proudy, které se v této 

zemi uchytily, dojdeme ke zjištění, že tento umělecký směr zde nedosáhl tak vrcholné fáze, 

                                                 
38 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 61 

39 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 62 

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

41 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 44-45 

42 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 17 a 41 

43 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 67 

44 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 70 



16 

 

jako tomu bylo třeba v Anglii nebo ve Francii. Důvody, proč tomu tak bylo, mohly být 

různé. 

Rozhodně mezi ně můžeme řadit i fakt, že většina Španělů v té době neuměla číst. 

Pokud vezmeme v potaz historiografické studie, které zpracoval Vicens Vives y Sánchez 

Agesta, zjistíme, že kolem roku 1800 umělo číst přibližně 600 000 obyvatel Španělska, což 

při tehdejším počtu obyvatel, který se přiblížil 10 milionům, představuje pouze nějakých 

6% veškeré španělské populace. Snad jediným pozitivem nad těmito alarmujícími čísly je 

to, že počet Španělů, kteří umí číst, se s postupem desetiletí začne navyšovat. Takže pokud 

si pro názorné srovnání prostudujeme již výše zmíněné studie, uvidíme, že v roce 1860 se 

počet čtoucích španělských obyvatel přiblížil 20% celkové španělské populace, což tedy 

tvořilo něco málo přes 3 miliony obyvatel.
45

 

Kromě analfabetismu byla významným problémem i cena knih, protože ne každý si 

mohl jejich koupi dovolit.
46

 Novináři sice knihy propagovali, ale ani to nezaručovalo jejich 

prodej. Z edice o nákladu dvou tisíc kusů se prodalo třeba jen 100 knih.
47

 

Někteří lidé by se mohli domnívat, že jednou z dalších příčin toho, proč romantismus 

nezastával tak silnou pozici jako v jiných zemích, je to, že se zde nepsala tolik románů a 

jiných literárních děl jako v jiných zemích, ale tak tomu opravdu nebylo. V této době ve 

Španělsku vznikalo mnoho literárních děl nejrůznějších žánrů, ale problém spočíval v tom, 

že většina z nich postrádala nové inovativní a kreativní prvky, které by vyzdvihly jejich 

hodnotu. Právě z toho důvodu můžeme tvrdit, že ve Španělsku neexistoval jediný 

spisovatel, který by byl schopný vytvořit nějaký inovativní literární žánr, který by nebyl 

pouze pouhým opakováním jinde vytvořených literárních struktur.
48

 

V souvislosti s výše zmíněnou ne úplně ideální kvalitou španělských románů období 

romantismu je třeba také zmínit téma literárních překladů, které představovaly další 

možnost šíření literatury a nových myšlenek. Jak už to tak ale bývá, ne všem lidem se tento 

způsob šíření znalostí a povědomí o určitých věcech líbil, a to hlavně proto, že někteří 

autoři považovali vznikající literární překlady za ničení španělštiny. Nicméně příliv 

překladů na španělský trh znamenal velký přínos pro vývoj domácího románu. Pokud 

                                                 
45 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 64 

46 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 64 

47 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 97 

48 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 171-172 
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bychom měli zmínit alespoň několik autorů, jejichž díla se v té době hodně překládala, pak 

bychom rozhodně neměli opomenout známé spisovatele, jako byl například François René 

de Chateaubriand, Walter Scott, Ann Radcliffeová nebo třeba Jonathan Swift.
49

 Bohužel 

stejně jako každá věc má svůj rub a líc, i u literárních překladů můžeme vysledovat jeden 

negativní aspekt, kterým bylo, že se nepřekládala jen díla dobrá, ale i ta špatná, aniž by se 

mezi nimi nějak výrazně rozlišovalo, takže všechna byla přijímána se stejně velkým 

nadšením a byla stavěna do pozice nových literárních vzorů.
50

 

Zajímavostí ovšem zůstává, že cizinci Španělsko vždy považovali za typicky 

romantickou zemi, a to i přesto, že si španělský romantismus prošel ve své zemi poněkud 

obtížným vývojem a rozhodně ho tedy nelze považovat za typicky španělský literární směr. 

K tomuto závěru mohli dojít z důvodů ať už historických nebo sentimentálních. 

V souvislosti s tímto tématem se často hovoří o přežití rytířského ducha, náklonnosti 

k tradici, patriotismu a o literárních vzorech jako byl don Quijote a don Juan. Není důležité 

diskutovat o tom, jestli tomu tak opravdu bylo, dnes už je pro nás podstatné pouze to, že 

tomu sami představitelé Anglie, Francie a Spojených států věřili. To oni proměnili 

Španělsko v model, který je třeba obdivovat a imitovat…
51

 Faktem ovšem zůstává, že ve 

zlatém období španělské kultury bylo Španělsko romantické formou, ale nikoli duchem.
52

 

 

1.1.4. Význam romantismu ve Španělsku 

Určit, kdy přesně romantismus končí, je téměř nemožné. Je zřejmé, že již od 

poloviny 19. století můžeme pozorovat pozvolný nástup nových tendencí, ze kterých se 

později vyvine realismus, ale tyto inovativní myšlenky se dočkají konečného triumfu 

teprve roku 1875
53

. Ani příchod nových literárních směrů jako je realismus a naturalismus 

definitivně neukončil éru romantismu, protože jeho prvky se i nadále objevují napříč celou 

světovou literaturou 19. století.
54

 

                                                 
49 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 175-176 

50 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 173 

51 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 25 

52 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 43 

53 PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. a Milagros RODRÍGUEZ CÁCERES. Manual de literatura española: VI. Época 

romántica. Tafalla (Navarra): Cénlit, 1982. str. 45 

54 CHABÁS, Juan. Dějiny španělské literatury. Vyd. 1. Praha: SNKLHU, 1960, str. 247 
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Přestože romantismus ve Španělsku nikdy nedosáhl podobné úrovně jako například 

romantismus v Latinské Americe, který svou rozmanitostí, hlavně pokud jde o nové 

náměty, ten španělský naprosto zastínil, nebo ve Francii, rozhodně nelze říci, že by byl 

naprosto bezpředmětným či zavrženíhodným, což v jedné své práci potvrzuje i Jerónimo 

Borao y Clemente: 

El romanticismo no fue, como se ha dicho, un sueño febril y 

pasajero, sino el resultado de grandes combinaciones, la evocación 

de grandes recuerdos, la expresión de una grande época, la 

literatura en fin de nuestros días.
55

 

Není pochyb o tom, že španělský romantismus byl velice důležitým krokem z 

pohledu vývoje španělské literatury, což se potom naplno projeví v období realismu, které 

na tento literární směr přímo navazuje a kdy Španělsko znovu získá zpět svou ztracenou 

literární nadvládu nad Latinskou Amerikou. Takže ačkoli byl španělský romantismus spíše 

jedním z méně výrazných literárních směrů co se týče důležitosti jednotlivých období 

španělské literatury, ve významu celkovém je jeho hodnota nevyčíslitelná.
56

 

 

1.2.  Realismus 

1.2.1. Vznik a hlavní rysy realismu 

Realismus je umělecký směr, který se pomalu začíná formovat ve Francii kolem roku 

1830 jako reakce na romantické hnutí a který dosáhl největšího rozvoje ve druhé polovině 

19. století.
57

 Nově vzniklé literární hnutí hlásalo úctu k materiálním faktům, studovalo 

člověka podle jeho chování v jeho prostředí a ve světle společenských a fyziologických 

teorií.
58

 Na rozdíl od předcházejícího literárního hnutí se v období realismu naplno 

projevila nedůvěra vůči snu, imaginaci a metafyzice.  

To ale neznamená, že by z literatury zmizela témata, která se těšila oblibě už v době 

romantismu. Jedním z nich byl i konflikt mezi realitou a idealizovaným světem, který vedl 

ke ztrátě iluzí a nedůvěře. Přestože realisté toto téma od romantiků přejali, je třeba 
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poznamenat, že si ho i částečně obměnili k obrazu svému. Zatímco tedy romantici v návalu 

depresí ukončovali své životy sebevraždou, realisté se k této problematice postavili spíše 

dokumentárně a snažili se co nejvěrněji zachytit vývoj lidské psychiky v závislosti na 

prostředí. Možná i díky vlastním životním zkušenostem jednotlivých autorů je tématem 

většiny realistických děl potlačení individualismu nějakou vyšší autoritou anebo vytlačení 

problematického jedince na okraj společnosti. Případný pád hlavního aktéra románu se zde 

ale obejde bez patetického hrdinství, které bylo typické pro romantiky.
59

 

Nelze ovšem tvrdit, že by realismus byl prvním uměleckým směrem, který se začal 

zajímat o objektivní vnímání světa, který nás obklopuje. Již předchozí literární proudy se 

svým způsobem pokoušely o přiblížení se skutečnosti, nicméně nikdy v něm nedosáhly 

takové dokonalosti jako právě realismus.
60

 

S pojmem realismus ovšem souvisí i jeden zásadní problém. Existují totiž dva 

koncepty toho, co všechno se vlastně může považovat za realistické dílo. Zatímco první 

z těchto dvou pojetí realismu považuje za realistické dílo takové, které sám autor označí za 

věrohodné, druhý koncept přikládá větší váhu hodnocení čtenáře.
61

 

Tyto koncepty nabízí dva úhly pohledu na způsob definování realistického díla. 

Zásadním kritériem pro oba je otázka, jestli dílo skutečně odráží reálný obraz světa se 

všemi jeho klady a zápory.  

K docílení toho, aby dílo působilo na čtenáře tak, jak má, nestačí autorovi pouze 

znalost místa nebo historické doby, kterou popisuje. Mezi klíčové vlastnosti dobrého 

realistického spisovatele totiž patřil kromě vynikajícího pozorovacího talentu i cit pro 

výběr adekvátních stylistických prostředků, které by měly podtrhnout charakter literárního 

díla.
62

 I z toho důvodu se mnoho autorů ve svých dílech uchyluje k použití prvků 

hovorového jazyka, galicismů, anglicismů, nejrůznějších knižních obratů nebo třeba 

technických výrazů.
63
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Pro realistické spisovatele je navíc charakteristická snaha o neosobní vyprávění 

daného příběhu. Účelem autorova zmizení ze scény je především pokus proměnit literaturu 

v přesnou vědu, která by byla schopná detailně popsat realitu. Nicméně i přes veškeré 

snahy ze strany literátů o objektivní popis reality je třeba si přiznat, že člověk jakožto tvor 

zvyklý zaujmout určité stanovisko k tomu, co se kolem něj děje, není schopen 100% 

objektivity. Proto můžeme konstatovat, že realita, kterou analyzují spisovatelé období 

realismu ve svých dílech, je především detailním popisem jimi vytvořeného obrazu světa.
64

 

Kromě již několikrát zmíněné objektivity se literatura období realismu vyznačuje 

také vůlí umístit postavy do komplikovaného a dynamického prostředí a touhou zrcadlit 

současný život. Co se týče literárních žánrů, tak pouze román byl schopný splnit tyto tři 

podmínky, a to díky tomu, že se svým rozsahem nejlépe hodil pro detailní popisy. I proto 

se uvádí, že román byl jediným zásadně realistickým žánrem, který se v této době těšil na 

literární scéně význačné pozici.
65

 

 

1.2.2. Realistický román 

Realismus se rozvíjí ve chvíli, kdy u moci usazuje měšťanstvo. V souvislosti se 

zklidněním do té doby revoluční situace se tato třída opět navrací ke konzervativním 

postojům a obnovuje svazky se šlechtou a duchovenstvem, kterým moc vyrvala z rukou. 

S výsadním postavením měšťanstva ve společnosti je svázán i rozvoj trhu, kapitalismu a 

vznik průmyslového proletariátu.
66

 

I z tohoto důvodu se realistický román často profiluje jako žánr typicky měšťanský, 

o jehož rozvoj se zasadila především revoluce roku 1868. Právě v této době se zcela mění 

pohled na to, jak správně psát román a jak vnímat románovou realitu. To způsobuje, že je 

tento literární žánr vnímán nejen jako součást historického vývoje, ale především jako 

mluvčí ducha tohoto století.
67

 

Za klíčové datum ustanovení realistického románu bychom mohli považovat rok 

1870, kdy Benito Pérez Galdós publikuje dílo La Fontana de oro. Přestože se ale 
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realistický román věnuje hlavně měšťanské společnosti, nemusíme se obávat, že by nám 

byl předkládán pouze idealistický obraz této sociální vrstvy. Většina děl se naopak snaží 

poukázat i na nedostatky této společenské třídy, a proto se v této době můžeme setkat 

i s kritickým románem zaměřeným proti měšťanské vrstvě.
68

 

Hlavním cílem spisovatelů období realismu je pozorování reality, která je obklopuje. 

Toto prostředí se pak autoři budou snažit zachytit ve svých dílech co nejvěrnějším 

způsobem, přičemž budou klást důraz především na obyčejné každodenní události. 

Vypravěč realistických románů proto bývá často označován za vševědoucího, protože 

v díle představuje stvořitele perfektně znajícího svět a fyzický i morální stav jednotlivých 

postav. Jinými slovy vypravěč zde má plnit funkci jakéhosi kronikáře, který do nejmenších 

detailů ví, proč se co děje, a který je schopen předem určit i následky, které činy různých 

postav způsobí.
69

 

Z toho jasně vyplývá, že všechny podstatné informace o postavách se čtenář dozvídá 

právě od vypravěče. Málokdy jsme v realistických románech svědky nepřímé 

charakteristiky postav, ke které dochází prostřednictvím toho, co nám o hlavním hrdinovi, 

případně nějaké vedlejší postavě, sdělí jiný aktér románu.
70

 

Pro román období realismu jsou typické jednak postavy s komplikovanější 

psychologií, která se navíc ještě vyvíjí v průběhu románu v závislosti na okolnostech děje, 

a jednak postavy ztvárňující určité literárními typy. Tyto schematické postavy se vyznačují 

především jedním zásadním rysem, a tudíž se jejich charakter v průběhu románu nijak 

zásadně nemění. Hlavní funkcí tohoto typu postav v románu je posloužit jako groteskní 

prvek, který má dílo ozvláštnit. Není pochyb o tom, že právě vytvoření rovnováhy mezi 

oběma typy postav zajišťuje nejen pestrost světa, který nám autor ve svém díle představuje, 

ale zároveň navozuje pocit skutečnosti.
71

 

Dalším velice zajímavým prvkem, který s sebou přináší realismus, je to, že se 

některé postavy objevují ve více dílech, přičemž jejich funkce v jednotlivých dílech může 

být rozdílná. Zatímco tedy v některých dílech se setkáváme s danou postavou v pozici 

hlavního hrdiny, v jiném románu se tento hrdina objevuje třeba jen ve funkci vedlejší 
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postavy. Opakovaným použitím čtenáři již známé postavy se autor snaží navodit atmosféru 

propojenosti světa, kdy jeden příběh je součástí mnohem většího, a právě onou postavou 

propojeného, celku.
72

 

Pokud bychom si měli vyjmenovat alespoň některé sociální typy postav, které se 

objevují v realistických románech, pak bychom sem nepochybně zařadili úředníky, 

politiky, vysoké měšťanstvo, aristokraty, klérus, nemajetné lidi ze střední třídy a prostý 

lid.
73

 

V období realismu vznikají různé typy románů. U španělských spisovatelů se těšil 

velké oblibě především román z prostředí Madridu, ve kterém je hlavním protagonistou 

člověk ze střední třídy, román provinční, který představuje korupční a netolerantní 

prostředí maloměst a velkých vesnic a v neposlední řadě román regionální zobrazující 

blaženost patriarchálního světa, který je ale později zničený liberalismem a industrializací. 

Za hlavní autory těchto typů románů pak můžeme považovat spisovatele, jako byl Benito 

Pérez Galdós, Palacio Valdés, Pedro Antonio de Alarcón, José María de Pereda nebo třeba 

Juan Valera.
74

 

 

Podobně jako u romantismu, tak i u realismu je těžké přesně určit dobu konce tohoto 

literárního směru. Existují názory, že se toho umělecké hnutí táhne až do roku 1890 a že 

jeho dozvuky můžeme pozorovat až do konce dvacátých let 20. století ve formě realismu 

spiritualistického.
75

 Poslední fáze realismu se shoduje s dobou nástupu modernismu. 

 

1.3.  Naturalismus  

Zatímco romantismus měl v době svého vzniku poměrně volné pole působnosti, pro 

realismus to tak úplně neplatilo. Již od 70. let 19. století se musel o svou pozici na výsluní 

nejen španělské, ale i světové literatury dělit s dalším literárním směrem, pro který byl 

v mnohém ohledu předlohou, a to s naturalismem. Pokud bychom měli s přesností určit 

dobu, od které můžeme mluvit o naturalismu, pak by se jednalo o rok 1868, kdy vychází 
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druhé vydání Zolova románu Thérèse Raquin (1867). Toto vydání je pro nás důležité 

hlavně proto, že v úvodním prologu poprvé narážíme na výraz naturalismus. Podrobné 

rozpracování teorie tohoto literárního proudu vychází o něco později v Zolově eseji Le 

roman expérimental (1880).
76

 

Rozdíl mezi realismem a naturalismem spočívá především v tom, že zatímco 

realistický spisovatel se spokojí s vnější tváří reality, naturalisté jdou ve svých 

pozorováních mnohem více do hloubky. I toho důvodu musí být postoj naturalistického 

autora ke všemu, co velice detailně popisuje, naprosto objektivní a neosobní, tedy 

oproštěný od všech citů, které by mohly pozorovanou realitu nějakým způsobem 

idealizovat. Výsledkem tohoto nového dokumentárního přístupu ke zkoumání reality je to, 

že se román mění v jakousi kroniku každodenního života.
77

 

Je třeba zmínit, že tato nová podoba románu je odlišná i v tom, že se děj neomezuje 

pouze na popisy věcí, které vyvolají ve čtenáři příjemné pocity, nýbrž i na detailní popisy 

všeho morbidního, co v člověku vyvolává pocit zhnusení. Následkem toho je i fakt, že se 

literární jazyk v období naturalismu odklání od líbivých a vzletných vyjádření a stává 

se v první řadě surovým a drsným.
78

 

Důležitou inovací i ve vztahu k literatuře romantismu je změna způsobu jakým se 

nahlíží na otázku lidských citů a s tím souvisejícího celkové psychického stavu člověka. 

Zatímco ale pro romantiky jsou podstatné city jako takové, naturalisté se k jejich 

pozorování staví tak jako by se jednalo o jakoukoli jinou hmotu, a proto se ve svém 

dokumentárním výzkumu noří až do samé hloubky této problematiky. Tím dochází k tomu, 

že se v literatuře poprvé objevuje přímá spojitost mezi lidskou psychikou a fyziologií.
79

 

Vzhledem k tomu, že naturalisté považují tento stav propojení lidské mysli a těla za 

jedno z hlavních témat svých děl, není divu, že je pro ně důležitá i otázka týkající se genů, 

které člověk zdědil po svých rodičích, a sociálního prostředí, ze kterého daná osoba 
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pochází. Všechny tyto uvedené aspekty totiž mají přímý vliv na jednání každého jedince 

v určitých situacích, kterými se zabývají naturalisté ve svých jednotlivých dílech.
80

 

Co se týče naturalismu ve Španělsku, můžeme říci, že ten se dostává do této země 

s menším zpožděním oproti Francii, kde toto umělecké hnutí vzniklo, a to v 80. letech 

19. století. Pro jeho další šíření byly důležité především překlady děl z francouzštiny. 

Podobně jako tomu bylo i s jinými uměleckými nebo filosofickými tendencemi, které se do 

Španělska rozšířily z jiných zemí, tak i přijetí naturalismu se dočkalo rozdílných reakcí. 

Zatímco tradicionalisté protestovali proti nemorálnosti a nestydatosti tohoto literárního 

proudu, jiní lidé vůči němu zaujali stanovisko pozitivní.
81

 

Přestože španělský naturalismus přejal od svého francouzského kolegy některé 

narativní techniky a témata, v podstatě u něj lze pozorovat i jistou osobitost. Ve španělské 

literatuře totiž nikdy nedošlo k takovému detailnímu popisu reality, hlavně co se týče věcí 

morbidních, nelíbivých a vulgárních. Instinkty zobrazené ve španělských naturalistických 

dílech se tedy v zásadě zdají být méně kruté, a tudíž více humánní.
82

 

Dalším rozdílem mezi francouzským a španělským naturalismem je i odlišné 

vnímání reality. I když španělští autoři dodržují francouzský vzor dokumentárního popisu 

místa, kde se děj románu odehrává, to, v čem se vymykají francouzským naturalistům, je, 

že se nedokáží plně distancovat od toho, co popisují. Španělský naturalismu tedy spočívá 

v hledání zlaté střední cesty mezi ne tak detailním realismem a v mnohých ohledech 

morbidním francouzským naturalismem. 

V zásadě bychom tedy mohli říci, že španělský naturalismus postrádá to, co by 

Francouzi popsali jako vědecké zkoumání látky, a proto je i méně materiální, než původní 

Zolovo pojetí.
83

 

Za nejvýznamnější představitele španělského naturalismu, který byl pro Španělsko 

dalším podstatným krokem na cestě k modernismu, můžeme považovat Benita Péreze 

Galdóse, Emiliu Pardo Bazán a Leopolda Alase, jehož vybranými díly se budeme 

podrobně zabývat v další části této práce. 
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2. Leopoldo Alas  

Leopoldo García-Alas Ureña se narodil 25. dubna 1852 v Zamoře, ale již roku 1863 

se jeho rodina přestěhovala do Ovieda, které se později stalo jak místem, kde vyučoval na 

univerzitě, tak i dějištěm jeho nejznámějšího románu La Regenta.
84

 

Přestože Alas vystudoval práva, již od počátku jeho studií se jeho zájmy upínaly 

k literatuře, a to především k literární kritice.
85

 Již od roku 1873 publikuje tento autor své 

často velmi kritické texty v různých časopisech, kde vystupuje pod pseudonymem Clarín. 

Výběr tohoto uměleckého jména není náhodný – jedná se o jméno přejaté od jedné postavy 

z Calderónova díla La vida es sueño, která přesně odpovídá Alasovu postoji je španělské 

literatuře té doby, když říká: „pues para mí este silencio|no conforma con el nombre|Clarín, 

y callar no puedo.“
86

  

Podle Juana Chabáse a Rafaela Altamiry byl Clarín člověk neobyčejně bystrý, 

soudný a svědomitý, který všechny ostatní spisovatele své doby předčil v originálnosti 

myšlenek a v nepředstírané nezávislosti.
87

 
88

 Po dokončení studií se Alas oženil s Onofre 

García Argüelles a začal přednášet na Katedře politické ekonomie v Zaragoze, odkud se 

později přesunul do Ovieda, kde vyučoval římské právo. Clarín měl podle mnohých svých 

kolegů na studenty neobyčejný vliv. Rafael Altamira dokonce tvrdí, že už na dálku bylo 

lehké odlišit studenty, kteří chodili na Alasovy přednášky, od těch, kteří jím nebyli 

ovlivněni, protože Clarínovi posluchači byli schopni porozumět hlubším myšlenkám a 

vytvořit si k nim vlastní stanovisko.
89

 

Leopoldo Alas umírá na střevní tuberkulózu 13 června 1901.
90
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3. Kritika romantismu v díle La Regenta 

Román La Regenta (Regentka, 2001), který vyšel ve dvou svazcích v lednu a 

v červnu 1885 v Barceloně (Biblioteca Arte y letras)
91

, je patrně dílem, které Leopolda 

Alase nejvíce proslavilo, i když na tom měly nepochybně svůj podíl i polemiky, které 

vydání tohoto mistrovského díla vyvolalo. Publikace Regentky, která je tradičně 

považována za naturalistický román, se dočkala jak příznivého ohlasu ze strany některých 

literárních kritiků, jako byl třeba Menéndez Pelayo nebo Pérez Galdós, tak i naprosto 

opačného postoje.
92

 Kromě nařčení z plagiátorství musel Clarín čelit i velké kritice ze 

strany oviedské společnosti, která byla tímto románem pobouřena v domnění, že románová 

Vetusta je přesným obrazem Ovieda.  Sám autor ale nikdy nepotvrdil, že by tomu tak 

skutečně bylo, a proto je tato otázka dodnes předmětem různých spekulací. 

Pokud tedy bylo Clarínovým cílem vytvořit takové dílo, při jehož interpretaci by se 

dostalo do střetu nepřeberné množství teorií od různých literárních kritiků, profesorů, 

spisovatelů apod., pak se mu to v případě Regentky nepochybně povedlo. Tento román 

totiž i po dlouhých letech, kdy se jeho výkladem zabývalo tolik odborníků, stále nabízí 

další náměty ke zkoumání. Dokonce i obyčejný čtenář si toto dílo může přečíst vícekrát, 

protože si z něj pokaždé odnese nové poznatky. Není tudíž překvapující, že s opakovanou 

četbou Regentky se mění i dojem, který v nás dílo vyvolalo – zatímco zpočátku se zdá, že 

vše, co je v díle řečeno, myslí autor naprosto vážně, již po druhém, případně třetím, 

přečtení se nám celý příběh jeví v docela jiném světle. 

Clarínovi se rozhodně nedá upřít specifický smysl pro humor a ironii, který značně 

ztěžuje jakýkoli pokus o správnou interpretaci jeho děl. V případě pokusů o výklad 

Regentky je situace ještě o něco komplikovanější, protože tento slavný román je jakousi 

syntézou tří významných literárních směrů, tj. romantismu, realismu a naturalismu. 

I z tohoto důvodu je občas těžké s určitostí sdělit, jestli se naše interpretace shoduje 

s původním autorským záměrem. 

Cílem této práce je pokusit se o dešifrování pomyslné hry s prvky romantismu a 

realismu, za kterými se skrývá jak ostrá, tak i v některých případech humorná kritika 

romantismu. Vzhledem k tomu, že se autorova kritika projevuje především prostřednictvím 
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hlavních aktérů tohoto románu, budu se jim podrobněji věnovat v následujících 

podkapitolách. 

 

3.1.  Kritika církve a církevních hodnostářů 

Důležitým tématem, jehož vývoj můžeme sledovat v průběhu celé knihy, je kritika 

církve a církevních hodnostářů. Co se týče originálnosti námětu, můžeme konstatovat, že 

negativní vnímání činnosti duchovenstva není na literární scéně ničím neobvyklým. Již 

v období romantismu se tato problematika stala zajímavým podnětem pro tvorbu některých 

autorů.  

Je třeba si uvědomit, že to, co stojí za úspěchem antiklerikálního románu v období 

romantismu, je především odmítání do té doby platných náboženských hodnot, které 

vychází z pesimistického vnímání světa očima romantického hrdiny. Takovýto jedinec už 

nechce být omezován církví a Bohem, ve kterém vidí jasného viníka své bídné existence. 

Není se proto čemu divit, že v tomto období se zbožnost začíná pomalu vytrácet anebo se 

stává jen pouhou pózou.
93

 Ačkoli v průběhu 19. století můžeme pozorovat pozvolné 

oslabování pozice víry a důvěry v ní, nelze jednoznačně tvrdit, že pojetí tématu kritiky 

církve bylo v romantické a realistické literatuře zcela totožné. 

Ačkoli se v období romantismu těšilo téma kritiky náboženství velkému zájmu ze 

strany spisovatelů, nesmíme zapomenout na to, že tato kritika nikdy nedosáhla takové 

hlouby jako později v období realismu a naturalismu. Dokonce i přes veškeré nedostatky, 

které byly spatřeny v oblasti fungování jednotlivých církevních institucí nebo 

v nepatřičném chování duchovenstva, si náboženství v období romantismu udrželo alespoň 

částečně svou idealizovanou podobu. Proto i nadále někteří lidé hledají ve víře v Boha 

oporu a spásu: 

Los primeros definidores ligan la religiosidad al predominio de lo 

fantástico, lo melancólico y lo sentimental. No es extraño que el 

idealismo siempre frustrado y en tensión de los hijos del siglo 

buscase el apoyo de un misticismo sui generis como lenitivo para 

su angustia. […] Como resaca de la exaltación pasional, agriada y 
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salpimentada siempre por el sentimiento de culpabilidad, se 

producen reacciones sinceras que hacen volver la mirada a Dios.
94

 

Naopak v období realismu a naturalismu se kritika církve a kléru, ostatně jako 

i kritika dalších aspektů ovlivňujících lidský život, znatelně prohlubuje. Naturalisté ji navíc 

dovádí až do extrému, když čtenáři ve svých dílech ukazují zkaženost církevních 

hodnostářů skrz naskrz. Podobně se k této problematice staví i Clarín v Regentce. 

I v tomto případě jsme svědky Alasova talentu pro vytváření paradoxních situací. 

Zatímco v úvodní kapitole je popsána velkolepá vetustská katedrála takovým způsobem, 

za který by se nemusel stydět žádný romantický spisovatel, na následujících stranách je 

nám postupně odkrýváno to špatné, co se skrývá v jejích zdech. To, že budeme mít co do 

činění s duchovními a jejich pomocníky, kteří rozhodně nesplňují romantický ideál 

služebníka božího, můžeme poznat i podle popisu vzhledu a charakteru jednotlivých 

postav.  Za nejvýmluvnější důkaz prohnilosti lidí z katedrály lze považovat nepochybně 

naturalistický pasáž ze samého závěru knihy: 

Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la 

perversión de su lascivia: y por gozar un placer extraño, o por 

probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la 

Regenta y le besó los labios. 

Ana volvió a la vida rasgando las nieblas de un delirio que le 

causaba náuseas. 

Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un 

sapo.
95

 

Samozřejmě že ne všichni představitelé církve v tomto románu dosahují takové 

zkaženosti, jako ministrant Celedonio ve výše uvedené ukázce. Nicméně z následujícího 
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popisu chování některých duchovních je zřejmé, že ideálního představitele církve bychom 

ve vetustské katedrále hledali jen marně: 

Acontecía allí lo que es ley general de los corrillos. Entre todos 

murmuraban de los ausentes, como si ellos no tuvieran defectos, 

estuvieran en el justo medio de todo y en la vida hubieran de 

separarse. Pero marchaba uno, y los demás le guardaban cierto 

respeto por algunos minutos. Cuando ya debía de estar en su casa el 

temerario, alguno de los que quedaban, decía de repente: 

—Como ese otro... 

Y todos sabían que aquel gesto de señalar a la puerta y tales 

palabras significaban: 

—¡Fuego graneado! 

Y no le quedaba hueso sano a ese otro.
96

 

Z této ukázky je jasně patrné, že i velevážený klérus, který by měl být nad podobné 

způsoby povznesen, se občas chová naprosto neadekvátně svému postavení. Přetvářka, 

pomluvy a touha po moci, to jsou vlastnosti typické pro vetustskou společnost, mezi kterou 

tím pádem tito panáci v sutaně snadno zapadnou. Výjimkou není ani vetustský vikář 

Fermín de Pas. Toho totiž můžeme považovat za největšího vychytralce z celé Vetusty, 

který rozhodně ví, jaké jsou jeho cíle a vize, a který se jich také snaží dosáhnout a to ať už 

s většími, či menšími úspěchy.  

Fermína de Pase nám představuje především slavná scéna hned v první kapitole, kdy 

vikář vystupuje na zvonici u katedrály, aby odtud mohl dalekohledem pozorovat celou 

Vetustu, která si právě užívá blaženou siestu. Právě tento výjev, ve kterém provizor z výše 

pozoruje celé město a přitom jasně definuje prostor, ve kterém uplatňuje svou moc, je 

jasným důkazem vikářovy sebestřednosti a povýšenosti. O jeho pýše svědčí i to, že ve 
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chvíli, kdy vidí Regentku ve své kapli, dělá jakoby nic a záměrně se s ní nesetká, anebo že 

navštěvuje jenom ty lidi, kteří mu mohou posloužit v jeho plánech.  

Zároveň je třeba zmínit, že Fermín de Pas není typem člověka, který by své zájmy 

uplatňoval nějakým agresivním způsobem. Místo toho dokáže naplno využít své 

vychytralosti a inteligence, potažmo i přetvářky, aby nenápadným způsobem dokázal 

zmanipulovat lidi kolem sebe. Jeho přívrženci se pak chovají přesně tak, jak jim určí. 

Dokonce i smrt dona Víctora je vikářovým dílem. Nebýt totiž oné návštěvy, při které 

podnítil bývalého regenta k tomu, aby se svůdci Mesíovi pomstil, celá záležitost by se 

vyřešila jinak. 

Kromě cílevědomosti je charakteristickou vlastností dona Fermína i jistá frustrace, 

protože jeho kněžská kariéra se, jak je z románu zřejmé, nevyvíjela úplně tak, jak si asi 

představoval: 

Y bastante resignación era contentarse, por ahora, con Vetusta. De 

Pas había soñado con más altos destinos, y aún no renunciaba a 

ellos.
97

 

S touto frustrací může být spojen i fakt, že don Fermín je v podstatě pouhou figurkou 

v rukách své matky, která mu celý život naplánovala podle svých vizí: 

Ella era el general invisible que dirigía aquellas cotidianas batallas; 

el Magistral era su instrumento inteligente.
98

 

Možná právě proto ve chvíli, kdy se má Regentka stát jeho zpovědní dcerou, ji vikář 

zpočátku nevnímá jako člověka, kterému by měl jako správný duchovní pomoci od 

každodenních strastí, nýbrž jako nástroj dosažení moci, který už mu byl téměř odepřen. Jak 

ale můžeme sledovat, postupem času se jeho vztah k Aně Ozoresové mění. Vikář v ní 

začne vnímat nejen spřátelenou sesterskou duši, ale i ženu, do níž se později bezhlavě 

zamiluje, což způsobí i to, že nad ním matka ztratí částečně svou moc. 
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Výsledky této neopětované lásky mají katastrofální následky. Don Fermín začne 

podléhat návalům žárlivosti, která by spíše příslušela Anině právoplatnému manželovi a 

která se stane příčinou pomsty, jejíž obětí se ale nakonec stane sám podvedený manžel 

a nikoli milenec. 

Tím, co zde Clarín nejvíce kritizuje, je tedy hlavně touha přetvařujícího se 

duchovenstva po moci. Dochází tedy k naprostému popření původního ideálu, který 

představoval klérus jako pokorného služebníka božího, kterému na světských hodnotách 

příliš nezáleží. Navíc se zde oproti romantické idealizaci setkáváme i s velmi realistickým 

důkazem toho, že člověk je předurčen k tomu, aby podlehl svým tělesným tužbám. 

Výjimkou z tohoto pravidla není pochopitelně ani muž zastávající církevní úřad.  

Nezbývá nám však nic jiného než hádat, jestli tato ostrá kritika církve a 

duchovenstva vznikla na základě autorových vlastních zkušeností, či je pouhou románovou 

fikcí. Ale jak se říká: Na každém šprochu pravdy trochu… 

 

3.2.  Álvaro Mesía aneb Don Juan k smíchu 

Nyní se dostáváme k postavě, kterou lze v širším kontextu považovat za typickou pro 

španělskou literaturu, a to k Álvaru Mesíovi alias vetustskému donchuánovi. 

Pokud se vrátíme trochu do historie španělské literatury, zjistíme, že téma týkající se 

tohoto nepřekonatelného svůdce a záletníka již využilo ve svých dílech několik autorů. 

Z těch nejslavnějších jmenuje například dílo El burlador de Sevilla y convidado de piedra 

(1625), které napsal Tirso de Molina, nebo třeba divadelní hru z období španělského 

romantismu Don Juan Tenorio (1844) z pera Josého Zorrilly. 

Za ta léta, co se postava Dona Juana pohybuje nejen na španělské, ale i na světové 

literární scéně, jsme se dočkali publikace několika desítek děl, která se inspirovala 

donchuánským mýtem. Při srovnání jednotlivých aktérů těchto děl dojdeme ke zjištění, že 

základní charakterové vlastnosti literárního typu, který zde postava Dona Juana 

představuje, zůstaly v rámci rozdílných zpracování tématu takřka nezměněny. Naopak 

v jiných aspektech si náš donchuán prošel velice zajímavým vývojem, za jehož završení 

můžeme považovat právě postavu Álvara Mesíi, který je jednou ze tří nejdůležitějších 

postav románu Regentka. 

Než se ale budeme věnovat pravděpodobně nejvtipnějšímu představiteli legendárního 

svůdce, pojďme si alespoň ve stručnosti připomenout osudy dvou předcházejících 

donchuánů, kteří si na španělské půdě vydobyli velký ohlas. 
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Tirso de Molina nám ve svém díle představuje typického Dona Juana, který své 

předem vyhlédnuté oběti svede ani ne tak svým neodolatelným vzhledem a šarmantním 

chováním jako spíše pomocí prachobyčejné lsti, například když se vydává za dívčina 

milého nebo když dané dámě naslibuje, že si ji vezme za ženu. Jak už to tak bývá, 

i takovému svůdci, jako je Don Juan, se mohou věci vymstít, a tak je přistižen při činu 

otcem podvedené dívky Donem Gonzalem, kterého nakonec v souboji zabije. Později se 

mrtvému vysmívá u hrobu a zve ho na večeři. To ještě netuší, že se socha Dona Gonzala na 

schůzku opravdu dostaví a že ho na oplátku pozve rovněž na večeři do své kaple. Když 

Don Juan dorazí, socha ho usmrtí a stáhne s sebou do horoucích pekel.
99

 

Na rozdíl od tohoto pojetí donchuánského tématu, kdy hlavní hrdina skončí v pekle, 

se v období španělského romantismu setkáme s mnohem idealističtějším vyústěním celé 

situace. I v divadelní hře Josého Zorrilly dochází k tomu, že Don Juan v rámci sázky 

uzavřené s Donem Luisem Mejíou svede nejednu dívku. Když se o tom dozví otec doni 

Inés, kterou si má slavný svůdce vzít za ženu, rozhodne se domluvený sňatek zrušit, a 

proto se Don Juan odhodlá k tomu, že Inés unese. Don Gonzalo není v tu chvíli jediný, kdo 

chce Dona Juana zabít, protože na jeho stranu se přidává i Mejía, kterému přítel svedl 

snoubenku. Souboj ale nakonec končí vítězstvím Dona Juana a smrtí obou protivníků. 

O několik let později se Don Juan vrací do Sevilly a nachází hrob doni Inés, která zemřela 

žalem nad nenaplněnou láskou. Poté hrdina potkává ducha Dona Luise a dohodnou se, že 

spolu povečeří. Během hodování se najednou objevuje Don Gonzalo a chce Dona Juana 

odnést do pekla, jenže v tu chvíli se objevuje Inés, která svého milého zachrání, a oba jsou 

vzati do nebe.
100

 Jak tedy můžeme vidět, osud Dona Juana Tenoria je značně idealizovaný, 

protože zde láska vítězí nad hříchy, kterých se sevillský svůdce dopustil.
101

 

Po stručném připomenutí dvou literárních děl zabývajících se mýtem Dona Juana, 

která se stala inspirací i pro další autory na poli světové literatury, se přesuneme k dílu, 

které nás v této práci zajímá nejvíce, a to k Regentce od Leopolda Alase. 

Již na začátku je třeba zmínit, že Clarín pojal postavu donchuána Álvara Mesíi 

z trochu jiné perspektivy, než jeho výše jmenovaní předchůdci. Autor totiž opustil 

idealizovaný mýtus tohoto literárního typu, který slavil úspěch především v období 

romantismu, a rozhodl se nám představit tohoto jedince hlavně jako obyčejného člověka. 

                                                 
99 MOLINA, Tirso de. Sevillský svůdce a kamenný host. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1984, 168 s. 

100 ZORRILLA, José a Aniano PEŇA. Don Juan Tenorio. 13.a ed. Madrid: Cátedra, 1991, 226 s.  

101 NAVAS RUIZ, Ricardo. El romanticismo español. 4. vyd. Madrid: Cátedra, 1990. str. 45 
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I proto v Regentce můžeme vypozorovat dvě hlavní podoby vetustského svůdce. Zaprvé se 

jedná o podobu idealizovanou, která svým způsobem odpovídá ideálům období 

romantismu a která je především obrazem určitého mýtu, který si o Mesíovi vytvořili 

ostatní obyvatelé Vetusty. Důkazem existence tohoto mýtu je i to, jak tohoto muže vnímají 

někteří jeho nepřátelé, například Ronzal: 

Ante su fantasía el Presidente del Casino era todo un hombre de 

novela y hasta de poema. Creíale más valiente que el Cid, más 

diestro en las armas que el Zuavo, su figura le parecía un figurín 

intachable, aquella ropa el eterno modelo de la ropa; y en cuanto a 

la fama que don Álvaro gozaba de audaz e irresistible conquistador, 

reputábala auténtica y el más envidiable patrimonio que pudiera 

codiciar un hombre amigo de divertirse en este pícaro mundo.
102

 

Jak tedy můžeme vidět, Vetusťané vidí v Álvaru Mesíovi vyhlášeného šviháka, 

úspěšného a oblíbeného předsedu Kasina a šéfa liberální strany a v neposlední řadě 

i váženého člena vetustské společnosti. Není proto divu, že se všemi těmito idealizovanými 

vlastnostmi je Mesía považován za tu nejlepší partii a pro většinu žen zájem z jeho strany 

představuje pokušení, kterému nelze odolat. 

Na druhé straně ale můžeme vidět i Mesíovu reálnou podobu, která odpovídá 

charakteristikám období realismu a naturalismu. Druhá tvář tohoto hrdiny je tedy zároveň 

kritikou onoho dříve popsaného romantického ideálu a autorovi slouží hlavně jako 

prostředek ke zboření onoho Vetusťany vytvořeného mýtu. I proto lze ve vetustském 

donchuánovi vidět velkého domýšlivce, sobce a především muže neschopného opravdové 

lásky, který svedenou ženu odkopne jako hračku, která už ho přestala bavit: 

Como una dama rica y elegante deja vestidos casi nuevos a sus 

doncellas, Mesía más de una vez dejaba en brazos de Paco amores 

                                                 
102 ALAS, Leopoldo, Juan OLEZA, Josep Lluis SIRERA a Manuel DIAGO. La Regenta I. 10.a ed. Madrid: Cátedra, 

1998, str. 352-353; v českém překladu Eduarda Hodouška str. 139-140:  

„V jeho fantazii byl předseda kasina dokonalým hrdinou z románu a dokonce z básně. Považoval ho za statečnějšího než 

Cida, za obratnějšího ve zbrani než Zuáva, jeho vzhled mu představoval bezvadného šviháka, jeho obleky věčný módní 

model; a co se týkalo Mesíovy pověsti jakožto smělého a neodolatelného dobyvatele ženských srdcí, pokládal ji za 

hodnověrnou a zároveň za nejzáviděníhodnější výsadu, po jaké může dychtit muž, který se na tomto darebném světě rád 

povyrazí.“ 
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apenas usados. Y Paco, por ser quien era el otro, los tomaba de 

buen grado. Tanto le admiraba.
103

 

Nicméně existuje přinejmenším jedna věc, kterou náš hrdina nedokáže ovlivnit, a to 

je stárnutí a s tím spojený úbytek sil potřebných pro jeho pravidelné zálety. Před tento 

problém by idealizovaný Don Juan, jenž se objevuje v dílech světové literatury období 

romantismu, nikdy nebyl postaven. A právě v tom spočívá kritika romantismu, ke které 

dochází prostřednictvím tohoto hrdiny. Clarín nám zde názorně ukazuje, že i takový 

legendární idol, jako je Álvaro Mesía, podléhá obyčejnému lidskému údělu, jako je stárnutí 

a směřování ke smrti, což jsou témata, kterými se zabývali především naturalisté. Situace 

je ještě o to víc paradoxní, že se tento fyzický úpadek vyhlášeného svůdce dostaví právě ve 

chvíli, kdy po dlouhých letech marných snah konečně pokoří svou vyhlédnutou oběť. 

Samotný don Álvaro si svůj úbytek sil uvědomuje a je jím poněkud zneklidněn: 

Y él mismo notaba que su rostro perdía la lozana apariencia que 

había recobrado en aquellos meses de buena vida, de ejercicio y 

abstinencia que él, prudentemente, había observado antes de dar el 

ataque decisivo a la fortaleza de la Regenta.
104

  

Životní osudy vetustského donchuána jsou jasným důkazem Clarínova smyslu pro 

ironii a nemilosrdnou kritiku, kterou se autor proslavil. V podstatě tedy můžeme tvrdit, že 

se v tomto případě jedná o nejvtipnější triumf Dona Juana v rámci španělské literatury 

vůbec. Paradoxní ovšem je i konečný osud této postavy, která neskončí ani v pekle, ani 

v nebi, nýbrž se navrátí do náruče jedné ze svých předchozích milenek a pokračuje 

v normálním způsobu života. Tím se stává zároveň jedinou ze stěžejních postav tohoto 

románu, které se tragédie vyhne. 

Závěrem je tedy třeba podotknout, že Leopoldo Alas svým naprosto jedinečným 

ztvárněním Dona Juana naprosto překročil stín svých předchůdců, kteří kdy téma 

donchuánského mýtu zpracovali. Přestože don Álvaro zůstává v románu poněkud v pozadí 

děje, který se věnuje hlavně Aně Ozoresové a vikáři, je třeba si položit otázku, co by byla 

                                                 
103 ALAS, Leopoldo, Juan OLEZA, Josep Lluis SIRERA a Manuel DIAGO. La Regenta I. 10.a ed. Madrid: Cátedra, 

1998, str. 366; v českém překladu Eduarda Hodouška str. 149: 

„Jako přenechává bohatá elegantní dáma skoro nové šaty svým komorným, Mesía nejednou nechal v Pacově náruči sotva 

použité lásky. A vzhledem k tomu, kdo byl Mesía, je Paco milerád bral. Tolik se mu obdivoval.“ 

104 ALAS, Leopoldo, Juan OLEZA, Josep Lluis SIRERA a Manuel DIAGO. La Regenta II. 10.a ed. Madrid: Cátedra, 

1998, str. 514; v českém překladu Eduarda Hodouška str. 700: 

„A sám pozoroval, že jeho obličej ztrácí svěží vzhled, jehož nabyl za těch několik měsíců spořádaného života, cvičení a 

zdrženlivosti, kterou obezřele zachovával, než podnikl rozhodující útok na Regentčinu pevnost.“  
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Regentka bez něj? Když se nad tím zamyslíme, dojdeme k závěru, že právě díky Álvaru 

Mesíovi je tento román takový, jaký je. Bez přítomnosti donchuánského elementu by dílo 

zcela ztratilo jednu ze svých humorných složek, a tím by se pravděpodobně proměnilo 

v nudný příběh o cestě k náboženskému fanatismu, který by se nepochybně ztratil 

v propadlišti literárních dějin. 

 

3.3.  Antihrdina Víctor Quintanar 

Zatímco hrdinu literárních děl období romantismu lze definovat charakterovými 

vlastnostmi jako je hrdost, vášeň, ušlechtilost a více či méně úspěšná snaha čelit nepřízni 

osudu, u manžela Any Ozoresové bychom tyto vlastnosti hledali marně. Přestože by se na 

první pohled mohlo zdát, že v určitých ohledech ve Víctoru Quintanarovi přežívá ideál 

romantického hrdiny, tyto domněnky jsou velmi záhy popřeny díky poměrně kritickému 

popisu této postavy. Vždyť don Víctor je především velký hlupák. 

Potvrzením tohoto faktu je i to, že vztah mezi ním a jeho manželkou se spíše podobá 

vztahu mezi otcem a dcerou. Kromě toho můžeme u bývalého regenta pozorovat 

i obrácený žebříček priorit, než by tomu bylo u hrdinů z románů vzniklých v období 

romantismu. A tak dochází k tomu, že nad city a s nimi spojeným sentimentalismem vítězí 

u spíše materiálně založeného dona Víctora zábava spojená s praktickým účelem, jakou byl 

například lov: 

Él se inclinó para besarle la frente, pero ella, echándole los brazos 

al cuello y hacia atrás la cabeza, recibió en los labios el beso. Don 

Víctor se puso un poco encarnado; sintr hervir la sangre. Pero no se 

atrevió. Además, antes de tres horas debía estar camino del 

Montico con la escopeta al hombro. Si se quedaba con su mujer, 

adiós cacería...
105

 

Dalším důkazem toho, že don Víctor Quintanar je s největší pravděpodobností 

zpodobněním romantického antihrdiny, je i jeho postoj k otázce cti, ve které si značně 

                                                 
105 ALAS, Leopoldo, Juan OLEZA, Josep Lluis SIRERA a Manuel DIAGO. La Regenta I. 10.a ed. Madrid: Cátedra, 

1998, str. 231; v českém překladu Eduarda Hodouška str. 65: 

„Sklonil se, aby ji políbil na čelo, ale ovinula mu paže kolem krku a zvrátila hlavu dozadu, takže dostala polibek na rty. 

Don Víctor trochu zrudl; cítil, že mu vře krev. Neodvážil se však. Už taky proto, že za necelé tři hodiny musí být s 

ručnicí přes rameno na cestě k Monticu. Kdyby zůstal u ženy, musel by se rozloučit s lovem…“ 
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protiřečí. Na jednu stranu se na stránkách románu setkáváme s bývalým regentem coby 

nadšeným fanouškem Calderónových her, které se věnují především tématům jako je láska, 

víra a čest. Don Víctor si dokonce své oblíbené pasáže z těchto her recituje v posteli před 

spaním s šavlí v ruce. Navíc tento čestný člověk přísahá, že kdyby ho někdy měla jeho 

manželka podvést, tak by zabil ji i jejího milence. 

Oproti tomu jsme v románu svědky i scény, ve které je tato přísaha naprosto 

zesměšněna, když don Víctor říká své ženě: 

—Nada; fallo: que debo condenar y condeno esta vida que haces, y 

desde mañana mismo otra nueva. Iremos a todas partes y, si me 

apuras, le mando a Paco o al mismísimo Mesía, el Tenorio, el 

simpático Tenorio, que te enamoren.
106

 

O něco později se dokonce s touto myšlenkou svěřuje samotnému Álvaru Mesíovi, 

budoucímu milenci své ženy (který mu následně slibuje plnou podporu a přátelství): 

—¡Lo juro por mi nombre honrado! ¡Antes que esto, prefiero verla 

en brazos de un amante! 

—Sí, mil veces, sí, —añadió— ¡búsquenle un amante, 

sedúzcanmela; todo antes quo verla en brazos del fanatismo!...
107

 

Po takovémto hloupém prohlášení by ale bývalý regent neměl být překvapen, že mu 

někdo jeho, do té doby naprosto ctnostnou, manželku svede, a to navíc když se jedná 

o přítele, kterému Anu dokonce málem vnucoval. V každém případě po odhalení poměru 

Mezi Anou a Mesíou, ke kterému došlo jen díky pomstychtivé služebné Petře, se navíc don 

Víctor zesměšní ještě tím, že není ani schopen dostát svému slovu oba milence zabít. 

Paradoxní je, že je ještě navíc začne litovat: 

Quintanar no tenía miedo, pero desfallecía de tristeza; «¡qué 

amarga era la ironía de la suerte! ¡Él, él iba a disparar sobre aquel 

                                                 
106 ALAS, Leopoldo, Juan OLEZA, Josep Lluis SIRERA a Manuel DIAGO. La Regenta I. 10.a ed. Madrid: Cátedra, 

1998, str. 467; v českém překladu Eduarda Hodouška str. 218: 

„Už ani slovo; podle práva odsuzuji život, jaký vedeš, a hned od zítřka začneš nový. Budeme všude chodit, a jestli mě 

doženeš k nejhoršímu, pošlu na tebe Paca nebo samotného Mesíu, toho donchuána, sympatického donchuána, aby se ti 

dvořili.“ 

107 ALAS, Leopoldo, Juan OLEZA, Josep Lluis SIRERA a Manuel DIAGO. La Regenta II. 10.a ed. Madrid: Cátedra, 

1998, str. 437; v českém překladu Eduarda Hodouška str. 638: 

„To přísahám při svém poctivém jménu: než takhle bych ji raději viděl v náručí milence!“ 

„Ano, tisíckrát ano,“ dodal, „ať mi někdo najde pro ni milence, ať mi ji svedou; všechno je lepší, než ji vidět v objetí 

fanatismu…!“  
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guapo mozo que hubiera hecho feliz a Anita, si diez años antes la 

hubiera enamorado! […] »
108

 

Přestože Quintanar původně chtěl nechat Mesíu utéct, nakonec byl žárlivým vikářem 

vmanipulován do souboje, který pro něj bohužel skončil tragicky. A aby toho nebylo málo 

tak mu ani autor nedopřeje hrdinskou smrt. Bývalý regent totiž nakonec umírá na následky 

zranění ze souboje, ve kterém ho zasáhla Mesíova kulka přímo do plného močového 

měchýře.  

V důsledku všech poznatků, který byly zmíněny v průběhu této podkapitoly, můžeme 

tedy konstatovat, že romantický antihrdina don Víctor Quintanar je jak největším 

hlupákem, tak i největším smolařem tohoto románu. 

 

3.4.  Romanticko-naturalistická Ana Ozoresová 

Poslední, ale neméně důležitou postavou, které se budu věnovat v rámci této práce 

zabývající se kritikou romantismu, je Ana Ozoresová. Vzhledem ke sklonům k silnému 

mysticismu, idealizaci reality a velice živé představivosti bychom tuto ženu mohli klidně 

zařadit na úroveň literárních hrdinek z období romantismu. Bohužel tato klasifikace bývalé 

vetustské Regentky by nebyla úplně správná. I když Aně rozhodně nechybí romantická 

duše, již od počátku u ní můžeme sledovat i zcela jinou povahovou stránku, která ve 

většině případů úplně zastíní tu mystickou. 

Tato druhá tvář Any Ozoresové přímo souvisí s tím, že její manželství s donem 

Víctorem je v podstatě pouhou formalitou, protože bývalý regent vidí ve své manželce 

spíše dceru a ne objekt své sexuální touhy. To ovšem neznamená, že by mu Ana byla úplně 

lhostejná. Naopak ve většině případů, kdy se Regentky zmocnily nervové záchvaty nebo 

jiné nemoci, se o ni manžel, i přes občasnou nechuť způsobenou sobeckou touhou využít 

„promarněný“ čas lépe, pozorně staral. 

Přestože sama Ana přiznává, že svého manžela nemiluje, na rozdíl od ostatních žen 

v podobné situaci ho nechce podvádět, a proto odolává vetustskému donchuánovi Álvaru 

Mesíovi tak dlouho. I z toho důvodu můžeme v určitých pasážích knihy pozorovat, že se 
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1998, str. 578; v české překladu Eduarda Hodouška str. 755: 

 „Quintanar neměl strach, ale skličoval ho smutek; jak hořká je ironie osudu! On, on bude střílet na toho švarného 

mládence, který by byl učinil Anitu šťastnou, kdyby se byl do ní zamiloval o deset let dřív!“ 
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z Regentky začíná pomalu stávat náboženská fanatička, což je výsledkem vikářova vlivu. 

Zatímco si ale Fermín de Pas představuje v Aně „sesterskou“ duši, kterou tak dlouho 

hledal, ona sama vidí ve vikáři spíše spasitele, který jí pomůže od hříšného pokušení 

v podobě neodolatelného svůdníka. Vyvrcholením jejích sentimentálních představ ohledně 

lásky dona Álvara k ní je scéna, kdy si představuje dona Fermína a dona Álvara jako soky, 

kteří touží po její přízni. 

Jak tedy můžeme vidět, kritika romantismu se zde projevuje především v kontrastu 

mezi představou idealizované lásky a obyčejnou sexuální touhou, kterou se tato žena 

marně pokouší potlačit. Joan Ramon Resina
109

 dokonce v jednom svém článku uvádí, že 

právě tato potlačená sexuální touha je příčinou hysterie a nervových záchvatů, které se 

u Any často objevují právě ve chvíli, kdy je citově rozrušená. I tento fakt lze pokládat 

za přímý důkaz kritiky romantismu v tomto díle, protože propojení citového stavu člověka 

s jeho stavem fyzickým je věc, kterou se podrobněji zabýval až naturalismus. Právě proto 

v literatuře období romantismu nacházíme pouze představu citů idealizovaných, jejichž 

nenaplnění má za následek tak maximálně sebevraždu. 

Když už zde mluvíme o kontrastu mezi idealizovaným romantismem a spíše na 

fyzické jevy v životě člověka zaměřeným naturalismem, nelze vynechat zmínku o hlavní 

touze, kterou je Ana Ozoresová posedlá, a to je touha po dítěti, která i díky nezájmu ze 

strany dona Víctora, zůstane nenaplněna. Sám Clarín nám dokonce předkládá v Regentce 

pasáž, která přímo zachycuje rozpor mezi oběma póly Aniny povahy: 

«Era verdad, ella se parecía a la Virgen; a la Virgen de la Silla... 

pero le faltaba el niño;» y cruzada de brazos se estuvo 

contemplando algunos segundos.
110

  

Z této ukázky lze jasně vidět, že mystické představy, které se v souvislosti 

s náboženstvím objevují v Anině hlavě, jsou vždy potlačeny touhami fyzického charakteru. 

Když k tomu ještě přidáme i jistou předurčenost spojenou s tím, že Anina matka byla 

pouhá italská švadlena pocházející ze špatné společnosti, dojdeme k závěru, že Regentka je 

                                                 
109 RAMON RESINA, Joan. Ana Ozores's Nerves. Hispanic Review. jaro 2003, roč. 71, č. 2, s. 229-252. Dostupné 

z:http://www.jstor.org/stable/3247189 

110 ALAS, Leopoldo, Juan OLEZA, Josep Lluis SIRERA a Manuel DIAGO. La Regenta II. 10.a ed. Madrid: Cátedra, 

1998, str. 350-351; v českém překladu Eduarda Hodouška str. 570: 

„Je to pravda, podobá se Panně Marii, Madonně della Sedia…, ale chybí jí dítě; a se zkříženýma rukama se několik vteřin 

prohlížela.“ 
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postavou spíše naturalistickou a že na její sentimentalismus a mysticismus je třeba nahlížet 

spíše kriticky. 

 

Tímto jsme zakončili kapitolu rozebírající kritiku romantismu v Clarínově 

nejznámějším románu. Na následujících stranách se budu ještě věnovat některým dalším 

aspektům této kritiky, která se objevuje v díle Su único hijo. 
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4. Kritika romantismu v románu Su único hijo 

Román Su único hijo byl publikován roku 1891, tedy necelých šest let poté, co vyšel 

druhý svazek Regentky. Ačkoli si jsou obě velice podobná, pokud jde o kritiku provinční 

společnosti, za tuto poměrně krátkou dobu mezi vydáním obou děl došlo v autorově životě 

k zásadní krizi, která se podepsala nejen na dlouhé přípravě tohoto díla, ale i na jeho stylu. 

Nemoc, spory, zátěž spojená s publikováním různých článků v novinách a finanční 

problémy – to jsou jen některé z faktorů, které stály za příčinou vzniku Clarínovy osobní 

krize v poslední dekádě 19. století. Prostřednictvím této krize v sobě Leopoldo Alas 

objevuje své nové já, a to ideální, sentimentální a zbožné já.
111

 

To, že autor v poslední etapě své literární tvorby inklinuje směrem k téměř mystické 

spiritualitě, ale neznamená radikální odmítnutí všech zásad naturalismu, které až do té 

doby zastával. Jeho pojetí naturalismu totiž spočívalo především v odmítání výlučné 

pozice jedné literární tendence. Clarín naopak zastával názor, že naturalistická estetika 

neodmítá vliv ostatních filozofických a uměleckých směrů, které literaturu ovlivňovaly. 

I proto nadále hájí pozici neutrálního vypravěče a prohlašuje, že román by měl být 

především úplným a nezávislým dílem, které by nemělo odmítat žádný aspekt reality, 

i kdyby to byly třeba city nebo víra.
112

 

I v tomto díle, které je, co se týče literárního stylu, trochu jiné povahy než Regentka, 

můžeme pozorovat určitou kritiku romantismu. Na rozdíl od původního pojetí tohoto 

literárního směru se zde setkáme s obrazem romantismu falešného, provinčního a 

dekadentního. A tak lze hlavního hrdinu tohoto románu, jemuž se budu podrobněji věnovat 

na následujících stránkách, považovat spíše za postavu pseudoromantickou než 

romantickou.
113

 

 

4.1.  Pseudoromantismus a Bonifacio Reyes 

Hlavním hrdinou románu Su único hijo je Bonifacio Reyes, písař, do něhož se 

zamiluje dcera jeho zaměstnavatele.  Tento muž představuje pro mladou Emmu jasný ideál 
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jejích romantických iluzí, a proto si ho značně idealizuje. I přes počáteční problémy se 

nakonec Bonifacio přižení do rodiny bohatých Valcárcelů, kde je Emma jedinou dědičkou. 

Teprve po sňatku Emma zjišťuje, že její muž není takový, jak si ho představovala, což 

s největší pravděpodobností ovlivní i jejich vzájemný vztah. 

Hned v úvodu je velice naturalisticky vykreslena atmosféra, která v domě vládne a ze 

které poznáváme, že Bonifacio se ani u ostatních členů rodiny netěší žádné autoritě – je 

v rodině v podstatě jako páté kolo u vozu. Právě v tomto popisu lze vidět jasný prvek 

naturalistické determinace – písař navždy zůstane písařem, i když se z něj téměř přes noc 

stane pán domu.  

Nicméně tím, kdo ve skutečnosti představuje skutečnou autoritu, je jeho manželka 

Emma. Ta zde zároveň zastává i pozici tyrana, který zachází se svým manželem jako 

s nesvéprávným dítětem. Absolutně neprůbojný Bonis je tedy pouhou loutkou v rukách své 

ženy, která mu nejen určuje denní rozvrh, ale i to, co si má vzít na sebe. Není divu, že je 

nás hrdina v takovémto manželství nespokojený. Překvapivé ale je, v čem hledá útěchu: 

Buscando, pues, algo que le llenara la vida, encontró una flauta.
114

 

Zajímavé je, že najednou dochází k propojení čistě materiální věci, tj. flétny, 

s hudbou, která představuje pro nešťastného Bonifacia zdroj harmonie a je i jakýmsi 

balzámem pro jeho romantickou duši. Zde se totiž dostává do konfliktu romantický 

sentimentalismus a měšťanská touha po osobním vlastnictví, přičemž v průběhu děje 

románu prostřednictvím Emminých myšlenek zjišťujeme, že pro Bonifacia je přednější 

flétna, než život jeho manželky. 

Bonisova posedlost hudbou se ještě vystupňuje ve chvíli, kdy do města přijede 

divadelní soubor. Písař najednou začne ve dne v noci navštěvovat různá vystoupení, 

protože v tom vidí jediný možný útěk z tvrdé životní reality. Možná i díky jistému 

omámení hudbou se zamiluje do Serafiny… Můžeme se pouze dohadovat, jestli by v ní 

našel zalíbení, i kdyby to nebyla zpěvačka. 

Pravdou ovšem zůstává, že v některých pasážích knihy lze vypozorovat určité 

náznaky toho, že Bonifaciovy city k mladé sopranistce nejsou úplně přesvědčivé: 

Le zumbaban los oídos, y pensaba que si en aquel momento aquella 

mujer le proponía escaparse juntos al fin del mundo, echaba a 

correr sin equipaje ni nada, sin llevar siquiera las zapatillas; y eso 
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que no concebía cómo hombre nacido podía echarse por la mañana 

de la cama y calzarse las botas de buenas a primeras. Siempre que 

leía aventuras de viajes lejanos, grandes penalidades de náufragos, 

misioneros, conquistadores, etc., etc., lo que más compadecía era la 

ausencia probable de las babuchas.
115

 

Z této ukázky je jasně vidět, že ačkoli Bonifaciovi nechybí bohatá představivost 

typická pro romantiky, zároveň je u něj možné zpozorovat i zjevné měšťanské manýry, 

kterými už je náš hrdina ovlivněn. Nehledě na to, že Bonis je především velký zbabělec, 

který se své ženy bojí natolik, že i kdyby se mu naskytla příležitost k podobnému útěku, 

s největší pravděpodobností by jí nebyl s to využít, případně by ho časem dostihly výčitky 

svědomí, které by ho přinutily k návratu k manželce.  

Kromě toho lásku mezi ním a Serafinou nelze vnímat jako úplně nezištnou, protože 

on se jí v podstatě snaží uplatit prostřednictvím jejího šéfa, kterému neustále půjčuje 

peníze, přičemž mladá zpěvačka o všem ví, ale stejně chudáka Bonise nechá platit dál. 

V tomto ohledu tedy Bonifacio hodně připomíná paní Bovaryovou, která se taky snaží 

vlichotit svým milencům prostřednictvím dárků, které jim dává a na které si také musí 

neustále půjčovat. Dokonce si troufám tvrdit, že Bonifacio v tomto díle představuje obdobu 

paní Bovaryové akorát s tím rozdílem, že v tomto případě ještě lépe vyniknou úplně 

všechny negativní vlastnosti, které tato postava má. Navíc u mužského hrdiny vyznívají 

některé věci mnohem směšněji, než v případě ženských postav. Na mysli mám především 

scénu, kdy je Bonis v přítomnosti tak přemožen city, až z toho omdlí. Zatímco u ženy by se 

podobný citový kolaps ještě dal tolerovat, u muže vyznívá značně komicky. 

Kromě již výše zmíněné kritiky nepravosti Bonifaciova romantického citu můžeme 

v románu Su único hijo pozorovat zesměšnění ještě jednoho tématu z období romantismu, 

a to sebevraždy. 

Jednou z hlavních příčin, proč se sebevraždy v období romantismu staly součástí 

normálního denního pořádku či případným módním hitem, je všudypřítomná úzkost, která 

člověka zcela pohltila. I proto se často v souvislosti s tímto uměleckým obdobím často 

hovoří o tzv. „zlu století“, které se neprojevovalo ničím jiným, než nerozumným řešením 

konfliktů, které s sebou přinášela existence. A právě z tohoto důvodu může být romantické 

téma týkající se zanícené a ve většině případů nedosažitelné lásky považováno za pouhou 
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metaforu pro manifestaci enormních životních úzkostí, které mladého člověka dovedly 

kolikrát až k rozhodnutí skoncovat se životem.
116

 

Celkem výstižně popisuje problematiku postoje romantického hrdiny ke smrti Juan 

Chabás v knize Dějiny španělské literatury: 

Hrdina je stravován svými touhami a sny, je hotov kdykoli 

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. Mladí umírají nejen hrdinové romantických básní, 

dramat, románů, ať už vyčerpáni opojením ze života pitého příliš 

velikými doušky nebo sebevraždou; mladí umírají i romantičtí 

umělci.
117

 

Zatímco ale romantičtí hrdinové páchali sebevraždu z přesvědčení, že teprve smrt 

jim přinese vytoužený klid, Bonifacio Reyes se k této otázce staví se značnou ironií a 

cynismem:  

Dio expresivas muestras de gratitud al zapatero, que se ofreció a 

acompañarle a su casa y salió, sacando fuerzas de flaqueza, a paso 

largo, sin saber adónde iba. «Yo debía tirarme al río», se dijo. Pero 

enseguida reflexionó que ni por aquella ciudad pasaba río alguno, 

ni él tenía vocación de suicida.
118

 

Paradoxní je, že Bonifacio uvažuje o sebevraždě ve chvíli, kdy má řešení problému 

vrácení vypůjčených peněz na dosah ruky. I tímto jednáním se tedy Bonifacio vymyká 

standardnímu pojetí romantického hrdiny, který se k sebevraždě odhodlá teprve, když 

zjistí, že nic není takové, jak si to ve svých idealizovaných vizích představoval. 

Na konci knihy potom můžeme vidět, že jeho láska k Serafině pomalu začíná ztrácet 

původní romantický zápal. Pro Bonifacia se totiž v tu chvíli stane podstatnou otázka 

otcovství. Přestože mu Serafina tvrdí, že mu manželka byla nevěrná a že jeho syn, po 

kterém tolik toužil, je ve skutečnosti dítětem jiného muže, Bonifacio to odmítá a i nadále je 

přesvědčen, že je otcem svého dítěte. 
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I když tento román nabízí čtenáři velmi zajímavou zápletku a zároveň inovativní 

zpracování některých témat, která byla literárně zpracována už vícekrát, jeho publikace se 

nedočkala takového ohlasu, jaký by si s největší pravděpodobností zasloužil. Překvapivé je 

i to, že se toto dílo nedočkalo kladného hodnocení dokonce ani od Clarínových přátel…
119

 

Možná i z tohoto důvodu Su único hijo zůstalo zastíněno Regentkou, které je považována 

za Alasovo stěžejní narativní dílo. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat kritiku romantismu v Clarínových románech La 

Regenta a Su único hijo, které jinak spadají do literatury období naturalismu. První část 

byla věnována teoretickému úvodu do problematiky existence více literárních směrů, které 

ovlivnily literární tvorbu 19. století. Ve druhé části pak následoval podrobný rozbor kritiky 

romantismu ve dvou zvolených Clarínových románech. 

Jak jsme mohli vidět na předcházejících stránkách, tato kritika se v dílech projevuje 

především na první pohled svou zdánlivou nenápadností, jelikož je čtenáři představována 

nepřímo pomocí charakterů hlavních hrdinů. Domnívám se, že právě v tom spočívá její 

největší síla a zároveň největší úskalí, co se týče jejího zkoumání. Na jednu stranu autor 

čtenáři ponechává možnost, aby kritickou stránku jeho děl odhalil sám, na stranu druhou 

ale neexistují žádné ustanovené hranice, které by mohly zabránit případné špatné 

interpretaci obou děl. 

Ať už se tedy jedná o kritiku církve, donchuánského mýtu nebo měšťanstva, všechny 

prostředky, kterými jí bylo dosaženo, byly koncipovány tak, aby zaujaly čtenáře, přičemž 

mu ale nevnucovaly myšlenku „tohle je špatně“. I to svědčí o Clarínově genialitě. Tato 

koncepce kritiky navíc odpovídá jedné přednosti, kterou má každý dobrý pedagog, 

tj. povědomí o tom, že občas nejlepší věcí, jak studenty něco naučit, je naznačit jim cestu 

k řešení a poté je nechat, ať se k němu sami dopracují. 

Proto ani cílem mé práce není definovat jedinou správnou cestu, jakou lze nahlížet na 

kritiku romantismu v Clarínových románech La Regenta a Su único hijo, nýbrž představit 

jednu z možných interpretací této problematiky, která se ukrývá v těchto dvou dílech.  

Vzhledem k tomu, že je můj rozbor obou románů založen nejen na mé subjektivní 

interpretaci, ale i na vynikající sekundární literatuře, pevně věřím, že by se má práce mohla 

stát podnětem pro zkoumání problematiky kritiky romantismu i v dalších Clarínových 

dílech a tedy i přínosem pro všechny, kteří se o tvorbu tohoto autora zajímají.  

  



46 

 

Resumé 

Cílem této práce je popsat kritiku romantismu v Clarínových románech. Vzhledem 

k rozsahovému nepoměru autorova díla a mé bakalářské práce jsem se rozhodla zaměřit 

pouze na jeho dvě nejznámější díla, kterými jsou La Regenta a Su único hijo. V práci je 

o něco větší prostor věnován právě prvnímu zmíněnému dílu, které je považované za 

nejlepší španělský román 19. století. 

První část práce má představovat teoretický úvod do zkoumané problematiky. Jelikož 

byla literatura vznikající v 19. století ovlivněna hned třemi významnými literárními směry, 

tj. romantismem, realismem a naturalismem, je zde každému z nich věnována zvláštní 

podkapitola. V rámci této krátké studie je u těchto uměleckých směrů popsána doba 

vzniku, rysy, kterými se literatura daného období vyznačovala, oblíbená témata a literární 

žánry, které se těšily velkému zájmu ze strany autorů, apod. 

Druhá část je věnována představení autora, po kterém již následuje rozbor obou 

zvolených děl. Kromě stručného uvedení základních informací o díle, reakcí na jeho 

publikaci případně okolností jeho vzniku, jsou zde analyzovány již konkrétní případy 

kritiky romantismu. Protože se tato kritika projevuje především prostřednictvím jednání 

jednotlivých postav, které se v dílech objevují, je jim vždy v rámci většího celku 

vyčleněného každému dílu věnována samostatná podkapitola. 

Kapitola týkající se díla La Regenta se postupně věnuje čtyřem stěžejním postavám 

tohoto románu, a to vikáři Fermínu de Pasovi, donchuánovi Álvaru Mesíovi, bývalému 

regentovi Víctoru Quintanarovi a jeho manželce Aně Ozoresové. V každé podkapitole je 

popsán kontrast mezi původním romantickým ideálem a jinak naturalistickým 

zpracováním charakteristiky daného hrdiny, po kterém následuje analýza kritiky 

romantismu i vymezení prostředků, kterými je jí dosaženo. 

V románu Su único hijo je zaměřena pozornost především na hlavního aktéra 

Bonifacia Reyese, jehož prostřednictvím budeme sledovat kontrast mezi sny romantické 

duše a měšťanským prostředím, kterým byl Bonis formován. 

Závěr práce pak nabízí shrnutí pojetí kritiky romantismu v obou románech. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es describir la crítica del romanticismo en las novelas de 

Clarín. Dada la asimetría entre la amplitud de la obra del autor y la de nuestro trabajo de 

grado, nos hemos centrado en dos de sus obras más importantes, La Regenta y Su único 

hijo. En el trabajo se dedica un poco más espacio a la primera obra mencionada, que es 

considerada la mejor novela española del siglo XIX. 

En primer lugar, realizaremos una introducción de la literatura del siglo XIX, con 

especial atención a las corrientes literarias que se originan durante este siglo, es decir, el 

romanticismo, el realismo y el naturalismo. En este breve estudio caracterizamos la época 

de la creación de estos movimientos artísticos, las características por las que se describe la 

literatura del momento, los temas y géneros literarios populares que gozan de gran 

popularidad entre los autores, etc. 

En segundo lugar, realizaremos una presentación del autor seguida de un análisis de 

las dos obras elegidas. Además de una breve introducción de la información básica acerca 

de la obra, de una reacción a su publicación y, eventualmente, de las circunstancias de su 

creación, en este apartado analizaremos algunos casos concretos de la crítica del 

romanticismo. Como esta crítica se manifiesta principalmente a través de las acciones de 

los personajes individuales que aparecen en las obras, siempre les dedicaremos un apartado 

separado dentro del todo más grande que es asignado para cada obra. 

Primero nos centraremos en los cuatro personajes clave de la obra La Regenta: el 

vicario Fermín de Pas, el donjuán Álvaro Mesía, el exregente Víctor Quintanar y, por 

último, su esposa Ana Ozores. Para ello, describiremos el contraste entre los ideales 

originalmente románticos y las características naturalistas del héroe y realizaremos un 

análisis de la crítica del romanticismo en la que determinaremos los medios por los que se 

desarrolla. 

Del mismo modo, en la novela Su único hijo, prestaremos atención sobre todo al 

personaje Bonifacio Reyes, a través del cual observaremos el contraste entre los sueños de 

un alma romántica y el ambiente burgués, donde se formó Bonis. 

Para finalizar nuestro trabajo, realizaremos un breve resumen que recogerá los 

aspectos fundamentales del concepto de la crítica del romanticismo en ambas novelas. 
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