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Abstrakt 

 

Tato práce zkoumá vztah Leopolda Alase „Clarína“ k německému filozofovi Arthuru 

Schopenhauerovi a pozoruje, jakým způsobem tento vztah reflektuje Clarínovo literární dílo. 

Soustřeďuje se přitom primárně na Alasovu tvorbu povídkovou. Komentuje Schopenhauerovu 

pesimistickou filozofii, sleduje její pronikání do španělského prostředí a následně zkoumá, 

jakým způsobem k Schopenhauerovi a pesimistické filozofii přistupuje Clarín. Cílem práce je 

dokázat, že recepce Schopenhauerova díla měla podstatný vliv na Clarínovo filozofické 

myšlení, které se ve značné míře odráží rovněž v jeho povídkách a novelách. Při analýze, 

u které vychází z konkrétních úryvků z děl obou autorů, studie sleduje analogické myšlenky 

v ryze schopenhauerovských tématech, jako jsou: vůle, představa, čas, pomíjivost, bolest, 

nuda, samota, láska, soucit nebo umění (hudba). Poukazuje přitom na skutečnost, že shoda 

se Schopenhauerem panuje nejvýrazněji v těch Alasových povídkách, ve kterých autor 

prokazuje mimořádnou míru empatie s nekonečnou bolestí lidského pokolení. Právě 

v upřímném soucitu práce nachází klíč k vysvětlení Clarínova „sentimentalismu“. 
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Leopoldo Alas „Clarín“, Arthur Schopenhauer, pesimismus, sentimentalismus, bolest, soucit, 

hudba, lidský úděl, povídka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Abstract 

 

This thesis studies the relationship between Leopoldo Alas "Clarín" and German 

philosopher Arthur Schopenhauer, and examines how it is reflected in Clarín’s literary work. 

This paper focuses primarily on his short stories. It comments on Schopenhauer’s pessimistic 

philosophy, contemplates its influence over Spanish background and subsequently 

investigates how Clarín approaches the pessimistic philosophy and Schopenhauer himself. 

The object of this thesis is to prove, that Schopenhauer’s perception had significant effect on 

Clarín’s philosophical development, which is also reflected considerably in his stories and 

novels. In the analysis which is based on particular extracts from the work of both authors, the 

paper observes analogical thoughts in genuine Schopenhauerian topics such as: will, 

representation, time, transience, pain, boredom, solitude, love, compassion or art (music). At 

the same time it points out the fact, that the concurrence with Schopenhauer is the strongest in 

those stories in which the author displays exceptional deal of empathy with the endless pain 

of the human race. This study finds the key to Clarín’s "sentimentalism" in this very honest 

compassion. 
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Leopoldo Alas "Clarín", Arthur Schopenhauer, pessimism, sentimentalism, pain, compassion, 

music, human condition, short story 
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Úvod 

 

Leopoldo Alas „Clarín“, známý především jako autor románu Regentka (La Regenta), 

byl také tvůrcem řady výjimečných povídek a novel, přičemž právě ty budou hlavním 

předmětem zkoumání této práce. Skrze ně se pokusím představit Clarína jako velkého 

myslitele a znalce lidské duše, jehož filozofické myšlení bylo ovlivněno také učením 

německého filozofa Arthura Schopenhauera.  

Schopenhauer je vedle Friedricha Nietzscheho na španělské půdě velmi dobře známý 

jako filozofický vzor generace 98. Skutečnost, že se recepce Schopenhauerova díla odráží 

také v díle předchůdců této generace, včetně Leopolda Alase, už je ovšem známá méně. 

Clarín byl přitom jedním z myslitelů, kteří Schopenhauerovi porozuměli snad nejlépe. 

Cílem mého bádání bude prokázat skutečnost, že Clarín dílo německého filozofa nejen 

pozorně četl a odkazoval na něj v řadě svých článků a esejí, ale že Schopenhauerovou 

filozofií byla významně ovlivněna také Alasova tvorba povídková. Hlavní hypotézou práce je 

přitom myšlenka, že Schopenhauerovu filozofii odráží nejvíce jeden druh Clarínových 

povídek, které spojuje důležitý prvek – „něha“ (ternura). Právě v těchto povídkách se 

objevuje nejvíce společných témat Alasova a Schopenhauerova myšlení; mezi ty 

nejvýznamnější patří myšlenky o bolesti, soucitu a umění. 

Protože Clarín při psaní vycházel především z vlastních zkušeností a pocitů, 

představím nejprve samotného autora, jeho dobu a dílo. V první části se také pokusím nastínit 

Alasův intelektuální vývoj a jeho filozofické myšlení. 

Další část bude věnovaná především Schopenhauerovi, přičemž zprvu krátce 

představím samotného filozofa a jeho učení. Následně se budu věnovat vztahu Schopenhauera 

ke Španělsku a naopak. Budu pozorovat, kdy a jakým způsobem začala Schopenhauerova 

filozofie pronikat do Španělska, jak byla přijímána, komentována a také kdy se 

Schopenhauerovo dílo začalo překládat do španělštiny. Navazovat bude vztah samotného 

Clarína k Schopenhauerovi; hledání důkazů o četbě spisů německého filozofa, Clarínovy 

zmínky o Schopenhauerovi v článcích, esejích, kritikách a především pak v jeho 

povídkách a novelách. 

Nakonec se budu věnovat pojmu Clarínova „sentimentalismu“, kde mi jako inspirace 

posloužil především článek Gonzala Sobejana „Sentimentální Alas“ (Alas sentimental), 

a vysvětlím v této souvislosti také návaznost na Schopenhauera. V tematicky členěných 

podkapitolách pak na rozboru konkrétních úryvků z děl obou autorů poukážu na shodu v řadě 

významných idejí obou myslitelů. 
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V názvu práce pro stručnost uvádím pouze povídky Leopolda Alase, zabývat se ovšem 

budu jak jeho povídkami, tak novelami, a to především ze čtyř sbírek: Pipá (Pipá), Doňa 

Berta, Havran, Podvod (Doña Berta, Cuervo, Superchería), Pán a ty ostatní, jsou povídky (El 

señor y los demás, son cuentos) a Morální povídky (Cuentos morales). U Schopenhauera 

vycházím z děl Svět jako vůle a představa I, Svět jako vůle a představa II, Aforismy k životní 

moudrosti a Parerga a paralipomena: malé filozofické spisy. 

Při rozboru Alasova díla mi jako opora posloužily zejména studie velkých znalců 

Clarína jako jsou Yvan Lissorgues, Carolyn Richmond, Gonzalo Sobejano, Miguel Ángel 

Lozano Marco, Mariano Baquero Goyanes a řada dalších. 

K zásadním zdrojům při zkoumaní recepce Schopenhauera ve Španělsku pak patří 

především články Donalda Santiaga „Vliv Arthura Schopenhauera ve Španělsku od konce 

19. století“ (La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX) 

a Luise Fernanda Morena Carlose „Schopenhauer ve Španělsku (Bibliografický komentář) 

(Schopenhauer en España (Comentario bibliográfico)). 
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1 Leopoldo Alas „Clarín“ 

 

Intelektuál Leopoldo Alas věnoval kromě literatury nemalou pozornost také 

politickému a společenskému životu a byl v tomto směru velmi aktivní. Neměli bychom tedy 

opomenout alespoň nastínit historický kontext. Krátce se podíváme také na kontext literární. 

Vzhledem k tématu práce nás ovšem bude nejvíce zajímat sám Leopoldo Alas, který do své 

tvorby vtiskl řadu autobiografických prvků. Clarín při psaní povídek velmi často vycházel 

z vlastních pocitů a zkušeností. Podkapitole, která se věnuje životu a dílu autora, především 

pak jeho povídkám a novelám, bude proto věnovaná větší část tohoto stručného úvodu. 

 

1.1 Španělsko 19. století 

 

Španělsko se v 19. století velké prosperitě netěšilo. Procházelo tzv. isabelskou 

epochou a patřilo v té době k jedné z nejzaostalejších zemí Evropy. Zlepšení situace bránily 

občanské války proti karlistům, vojenské převraty, napětí mezi chudými a bohatými, zrod 

regionálních nacionalismů a separatismů. Španělé se rozdělili na dva zcela protikladné 

a nesmiřitelné tábory: liberály, kteří po západním vzoru toužili Španělsko zmodernizovat, 

a konzervativce, tradicionalisty, kteří se před Evropou naopak uzavírali a netoužili po změně, 

o kterou liberálové tolik usilovali. 

Po Slavné revoluci roku 1868 a nepovedené První republice ovládal zemi chaos 

a neměla příliš daleko k úplnému zhroucení. Zřejmě i proto se Španělé bez větších protestů 

smířili s návratem Bourbonů, který velmi obratně naplánoval Antonio Cánovas del Castillo, 

a na trůn tak roku 1875 usedl Alfons, syn Isabely II. V roce 1876 byla vyhlášena nová ústava, 

podle které vedl král zemi ve spolupráci s dvoukomorovým parlamentem. Nejdéle platná 

konstituce v historii Španělska byla zrušena až Druhou republikou. 

Cánovas ve Španělsku zavedl po vzoru Británie systém dvou velkých politických 

stran, které se pravidelně střídaly u moci. Sám Cánovas vedl Konzervativní stranu, která se 

názorově od Liberální strany nevzdalovala natolik, aby znemožnila gentlemanskou dohodu 

mezi jejími lídry. Systém přinesl zemi klid a stabilitu. Roku 1876 byla ukončena třetí 

karlistická válka a o dva roky později také dlouholetá válka proti kubánským povstalcům. 

Roku 1885 Alfons XII. zemřel a na trůn byla dosazena regentka Marie Kristina. 

V období její vlády (1885–1902) utržilo Španělsko po nedůstojně prohrané válce s USA 

velmi bolestivou ránu – ztrátu posledních kolonií (1898). Tím byl zpečetěn definitivní konec 
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kdysi světové říše. Španělsko zůstalo bez spojenců. Události zasáhly jak ekonomickou situaci, 

tak španělské sebevědomí. Problémy tehdejšího Španělska se pak zabývala celá řada 

intelektuálů tzv. generace 98, která mj. navazovala i na Leopolda Alase Clarína.1  

 

1.2 Španělská literatura 19. století 

 

Stejně jako v jiných zemích, bylo i ve Španělsku 19. století obdobím romantismu 

a realismu. První polovině století dominuje romantismus, realismus pak té druhé. Ani po 

přechodu k novým směrům ale romantismus zcela nezanikl. Naopak, ve Španělsku získal tak 

silnou pozici, že se některé jeho rysy promítly i v realismu, a dal tak vzniknout řadě 

eklektických děl.2  

Realismus 19. století někdy dostává přívlastek „kritický“, kvůli hodnotícímu vztahu 

autorů k popisované skutečnosti. V zásadě lze říci, že španělský realismus sestává ze tří 

proudů, které úzce souvisí s historickými událostmi a reflektují politický život své doby. 

Můžeme tedy mluvit o literárních skupinách odpovídajících politické pravici, levici a středu. 

Leopoldo Alas Clarín v rámci tohoto členění zaujímá jednu z vůdčích pozic levicového 

tábora, jenž ostře kritizuje feudální přežitky ve španělském životě, jako je hospodářská 

zaostalost, destruktivní moc církve nebo náboženský fanatismus. 

Zatímco první polovině století vévodí poezie a drama, v polovině druhé je naopak 

zásadním žánrem román, který se po dlouhé době dostává z periferie do středu zájmu. 

A zaslouženě. Velké romány realismu čteme dodnes. Mezi jejich autory, současníky Clarína, 

jsou mj. Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda, Benito Peréz Galdós, 

Emilia Pardo Bazán nebo Armando Palacio Valdés.3  

Podle O. Běliče a J. Forbelského lze konec literárního procesu 19. století určit celkem 

přesně. O zásadní předěl se postarala pro Španělsko velmi neblahá událost – ztráta posledních 

                                                 
1 Informace, které se vztahují k historickému kontextu, čerpám z díla CHALUPA, Jiří. Španělsko. 2., aktualiz. 

vyd. Praha: Libri, 2010. Stručná historie států, s. 117–132. 
2 HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska: baskická literatura, galicijská literatura, 

katalánská literatura, portugalská literatura, španělská literatura. Praha: Libri, 1999. s. 68. 
3 BĚLIČ, Oldřich a Josef FORBELSKÝ. Dějiny španělské literatury: vysokoškolská učebnice pro stud. filozof. 

fakult. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické 

nakladatelství). s. 121–168. 
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kolonií po prohrané válce se Spojenými státy roku 1898 – která dala jméno nové skupině 

spisovatelů vznikající na přelomu staletí, tzv. generaci 98.4  

Ukázalo se, že přelom 19. a 20. století byl silnou epochou, jejíž myšlení zasáhlo vedle 

literatury také filozofii, umění, a dokonce i životní styl. Do literatury a kultury obecně 

pronikal proud pod řadou různorodých názvů: modernismus, dekadence, symbolismus nebo 

právě generace 98 ad.5 „Ve Španělsku se […] udrželo lokální rozlišení dvou skupin: 

estetizujícího „modernismu“ a více filosoficky založené „generace 98“.6  

I tato nová generace přirozeně navazuje na své předchůdce, kteří patrně nebyli 

pouhými vzory, nýbrž samotnými iniciátory moderní doby. Mezi tato jména patří bezpochyby 

také Leopoldo Alas, jeden z otců nové generace autorů, která vykračovala vstříc 20. století. 

Mnozí z nich se ostatně svým obdivem ke Clarínovi a jeho tvorbě netajili.7  

Uveďme jako příklad hned dvě z velkých jmen generace 98 – Unamuno a Azorín. 

Miguel de Unamuno a Clarín se osobně neznali, udržovali ale intenzivní písemný kontakt. 

Unamuno dokonce Clarína v dopisech oslovuje jako svého přítele.8 O velkém obdivu ze 

strany Unamuna není pochyb. Řekl například, že Clarín byl jediným živým Španělem, který 

ho přiměl přemýšlet. Dalším významným jménem je Azorín, Clarínův pozorný čtenář, který 

vyjádřil názor, že Leopoldo Alas nebyl literární kritik, nýbrž filozof a moralista.9 

  

                                                 
4 Tamtéž, s. 123. 
5 HOUSKOVÁ, Anna a Vladimír SVATOŇ, ed. Konec a počátek: literatura na přelomu dvou staletí. V Praze: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, s. 7. 
6 HOUSKOVÁ, Anna. Bledí básníci a vizionáři. In Konec a počátek: literatura na přelomu dvou staletí. 

V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, 189–200, s. 190. 
7 DÍAZ NAVARRO, Epicteto. Leopoldo Alas, hacia fin de siglo (Superchería y sinfonía de dos novelas: una 

medianía). Historia de la literatura, Estudios ofrecidos al prof. José Jesús de Bustos Tovar, s. 1339–1347. 

[online]. [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: http://eprints.ucm.es/17703/1/leopoldo_alas.pdf, s. 1340. 
8 GARCÍA BLANCO, Manuel. "Clarín" y Unamuno. In Leopoldo Alas "Cları́n". Madrid: Taurus, c1978, 82–97, 

s. 82, 89. 
9 DÍAZ NAVARRO, Epicteto. Leopoldo Alas, hacia fin de siglo (Superchería y sinfonía de dos novelas: una 

medianía), s. 1340. 
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1.3 Clarín 

 

Clarín lucha contra su tiempo […]. La obra literaria de Clarín está en pie de guerra contra un 

mundo materialista, hipócrita y duro. 

Mariano Baquero Goyanes10  

 

Clarín byl výjimečný myslitel a velmi plodný spisovatel. Vedle tvorby umělecké psal 

také články a eseje, ve kterých prokazoval mimořádnou orientaci v politickém, 

společenském a kulturním životě, a to nejen na území Španělska. Byl vnímavý a kritický 

k problémům a otázkám své doby. A své poznatky a názory dokázal skrze své texty španělské 

společnosti také předávat. Clarín zdaleka není jen autorem Regentky (La Regenta). V těchto 

podkapitolách si tedy jeho dílo představíme podrobněji. 

 

1.3.1 Clarínovo dílo 

 

[…] při pohasínání Alasovy proslulosti kritické vystoupila z dávného stínu jeho tvorba 

románová a povídková. Ukázalo se, že tento vědec a kritik byl rovněž bystrý pozorovatel 

života kolem sebe, výborný psycholog a vynikající slovesný umělec […]. 

Eduard Hodoušek11 

 

Leopoldo Enrique García-Alas Ureña (1852, Zamora – 1901, Oviedo) vystudoval 

práva v Oviedu, kde se následně stal také profesorem. Roku 1871 se přestěhoval do Madridu, 

kde získal doktorát z filozofie a humanitních věd (Filosofía y Letras). Právě v Madridu roku 

1875 poprvé použil svůj pseudonym „Clarín“ (Polnice). V letech 1875–1880 začal 

spolupracovat především s periodiky El Solfeo a La Unión, ve kterých publikoval téměř 

700 článků.  V těchto letech vydává v časopisech také své první povídky, mezi nimi např. 

                                                 
10 BAQUERO GOYANES, Mariano. Pensamiento y poesía en los cuentos de Clarín. In Historia y crítica de la 

literatura española. Barcelona: Ed. Crítica, 1982, s. 607. „Clarín bojuje se svou dobou […] Clarínovo literární 

dílo je připraveno válčit s materialistickým, pokryteckým a krutým světem.“ Překlad vlastní.  
11 HODOUŠEK, Eduard. Několik slov o autorovi a jeho hrdince. ALAS, Leopoldo. Doňa Berta. Přel. Eduard 

HODOUŠEK. Praha: Československý spisovatel, 1960. Edice ilustrovaných novel, 77–81, s. 79. 
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„Doktor Sutilis“ (Doctor Sutilis)12, „Moudrá moucha“ (La mosca sabia) nebo „Kant, starý 

pes“ (Kant, perro viejo). Mezi lety 1881 a 1884 publikuje 300 článků v madridském, 

barcelonském i asturském tisku. V letech 1885–1900 pak vydá v různých pravidelně 

vycházejících publikacích okolo dalších 1000 článků.13  

Z Clarína se stal uznávaný i obávaný kritik, který měl značný vliv na madridský 

literární život. „Jeho kritiky, otevřené a nesmlouvavé – proto je tehdejší spisovatelé vždy 

očekávali s obavami – nejsou snůškou nezávazných impresí, opírají se vždy o pečlivou 

analýzu hodnocených děl; je na nich patrná disciplína univerzitního badatele.“14 Řada článků 

vyšla v průběhu let v několika svazcích, mezi nimi např. Sóla na Polnici (1881, Solos de 

Clarín), Literatura v roce 1881 (1882, La literatura en 1881), Ztracené kázání (1885, Sermón 

perdido), Nová kampaň (1887, Nueva Campaña), Eseje a časopisy (1892, Ensayos y revistas) 

nebo Tlachání (1894, Palique). V těchto publikacích vycházelo mnohdy vedle článků 

kritických i několik povídek. 

Postupně však Clarínovo kritické dílo ztrácelo na významu a do popření se dostala 

autorova tvorba románová a povídková.15 V lednu roku 1883 začal Leopoldo Alas psát svůj 

nejslavnější román Regentka, jehož první svazek vyšel roku 1884; druhý pak o rok později. 

Svůj druhý a také poslední román Jeho jediný syn (Su único hijo) vydal v roce 1891. Napsal 

také hru pod názvem Teresa, která se premiéry dočkala roku 1895.  

Povídky a novely vydával Clarín v průběhu let jednotlivě v řadě periodik. Jeho 

poslední publikovanou povídkou v tisku byl Odraz (Důvěrnosti) (1900, Reflejo 

(Confidencias)). Sbírek za života vydal Clarín celkem pět: Pipá (1886), Doňa Berta, Havran, 

Podvod (1892, Doña Berta, Cuervo, Superchería), Pán a ty ostatní, jsou povídky (1893, El 

señor y los demás, son cuentos), Morální povídky (1896, Cuentos morales) a Sokratův kohout 

(1901, El gallo de Sócrates). Roku 1916 pak byla vydána ještě posmrtná sbírka Doktor Sutilis, 

                                                 
12 Pokud vím, kromě „Doni Berty“ a „Sbohem, Stračeno!“ nebyla do češtiny přeložena žádná z Clarínových 

povídek a novel. Překlady názvů jsou proto v celé práci mé a pouze orientační. Stejně jako překlady citací slouží 

jen jako pomůcka čtenáři. 
13Informace k této podkapitole čerpám z následujících publikací: BOTREL, Jean-François. Introducción. 

Cronología. ALAS, Leopoldo. Cuentos morales. 1. ed.  Madrid: Cátedra, 2012, 11–80, s. 77–80, HODOUŠEK, 

Eduard. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, s. 82–83, BĚLIČ, Oldřich a Josef FORBELSKÝ. Dějiny 

španělské literatury, s. 166–167 a LISSORGUES, Yvan. Cronología. ALAS, Leopoldo. Narraciones breves. 

Barcelona: Anthropos, 1989, s. 363–366.  
14 BĚLIČ, Oldřich a Josef FORBELSKÝ. Dějiny španělské literatury, s. 167. 
15 HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska, s. 82. 
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která sdružuje povídky publikované v různých časopisech mezi lety 1878 a 1900 nebo ty, 

které nebyly publikované vůbec. 

Clarínova slavná povídka „Sbohem, Stračeno!“ (¡Adiós, Cordera!) vyšla ve sbírce 

Pán a ty ostatní, jsou povídky. Roku 1894 ji Enrique Gómez Carrillo zahrnul také do 

publikace Vybrané povídky nejlepších současných španělských autorů (Cuentos escogidos de 

los mejores autores castellanos contemporáneos). 

Clarín napsal také řadu prologů, mezi nimi např. prolog ke Vzkříšení L. N. Tolstého. 

V ruském spisovateli našel Alas spřízněnou duši. Vzkříšení nejlépe vyjadřuje Clarínovy pocity 

na konci života. Spojuje v sobě nejhlubší myšlenky, morální a sociální snahy, které tkví 

v dobrodiní, sociální filozofii, která především usiluje o zlepšení lidského nitra.16  

 

1.3.2 Mistr povídky 

 

Sus relatos, injustamente olvidados cuando no malentendidos, necesitan perentoriamente una 

seria reevaluación desde el punto de vista global para que se llegue a apreciar su modernidad 

y su calidad superior. 

Carolyn Richmond17  

 

Leopoldo Alas publikoval nejdříve v periodikách a později v pěti sbírkách přes sto 

povídek a novel, ve kterých se střídá nespočet různých témat, prostředí a postav. Různorodý 

je i tón vyprávění, který osciluje mezi fantazií a realitou, humorem a vážností, satirou 

a něhou.18 

 V souvislosti s  Clarínovou povídkovou tvorbou používá celá řada autorů slova jako 

modernita, neotřelost, iniciátor, zakladatel, průkopník, mistr a mnohé další výrazy, které 

dokazují značnou míru úcty a obdivu k dílu asturského spisovatele. Můžeme se podívat hned 

na několik ukázek.  

                                                 
16 LISSORGUES, Yvan. Cları́n polı́tico. II. 1a ed. Barcelona: Editorial Lumen, 1980, s. 184. 
17 RICHMOND, Carolyn. Cinco estudios. "Vario"… y varia: Cları́n a través de cinco cuentos suyos. 1a ed. 

Madrid: Editorial Orı́genes, 1990. Colección Tratados de crı́tica literaria, 17–152, s. 13. „Jeho příběhy, neprávem 

opomíjené, když pochopené, naléhavě potřebují celkové, seriózní, opětovné hodnocení, aby mohla být doceněna 

jejich modernita a výjimečná kvalita.“ Překlad vlastní. 
18 Tamtéž, s. 11. 
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Například Mariano Baquero Goyanes dává jednomu ze svých článků název „Clarín, 

tvůrce španělské povídky“ (Clarín, creador del cuento español).19 Valentín Martínez-Otero ve 

své publikaci Politické a sociální myšlení Clarína skrze jeho povídky (El pensamiento político 

y social de Clarín a través de sus cuentos) uvádí, že povídka během 19. století ve Španělsku 

pomalu ztrácí nálepku „podžánru“ a v druhé polovině století dosahuje rozmachu z velké části 

právě díky Clarínovi, průkopníkovi v oblasti moderní španělské povídky.20  

Slovo modernidad (modernita) je v  souvislosti s Clarínem velmi často skloňovaným 

výrazem. Esteban Gutiérrez Díaz-Bernardo v knize Španělská povídka 19. století (El cuento 

español del siglo XIX) dokonce tvrdí, že Clarín dosahuje přímo mimořádné modernity 

a málokterý spisovatel minulosti je tak aktuální jako právě on.21 Moderní a nadčasovou 

tvorbou Leopolda Alase se zabývá také článek Johna W. Kronika „Tradice a inovace 

v Clarínových povídkách“ (Tradición e innovación en los cuentos de Clarín). Podle Kronika 

v Clarínových povídkách a novelách dnešní kritik tuší prolínání tradice s inovací.22  

Co však činí Clarínovo dílo výjimečným je ona lyričnost a skutečnost, že se v jeho 

povídkové tvorbě odráží také jeho vlastní životní zkušenosti. Autor nás skrze své texty 

nechává nahlédnout až do svého nitra; ve vyprávěních Alase spatřujeme jeho intimní obraz. 

Podle slov Estebana Gutiérreze Díaz-Bernarda další velcí autoři své doby, jako např. Galdós 

nebo Pardo Bazán, nedosahují velikosti Leopolda Alase, protože postrádají onen lyrický 

impuls, který povznáší Clarínovu tvorbu a činí ji jedinečnou a osobitou.23 Podle J. W. Kronika 

jsou Clarínovy povídky reálným odrazem své doby a zároveň vyjadřují autorovy názory 

a pocity ve vztahu k zobrazované realitě.24  

 

                                                 
19 BAQUERO GOYANES, Mariano. Clarín, creador del cuento español. Cuadernos de Literatura, VI, 1949, 13– 

15, s. 145–169. 
20 MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, Valentı́n. El pensamiento polı́tico y social de Cları́n a través de sus cuentos: 

valor educativo de la narrativa breve clariniana. Madrid: Fundamentos Editorial, 2001. Colección Espiral 

hispano-americana, 47, s. 9. 
21 GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban. El cuento español del siglo XIX. Madrid: Ediciones del 

Laberinto, 2003, s. 159–182. 
22 KRONIK, John W. Tradición e innovación en los cuentos de Clarín. In Leopoldo Alas "Cları́n": actas del 

Simposio Internacional (Barcelona, abril de 2001). Barcelona, Spain: Universitat de Barcelona, 2002, 187–204, 

s. 188. 
23 GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban. El cuento español del siglo XIX, s. 186. 
24 KRONIK, John W. Tradición e innovación en los cuentos de Clarín, s. 203. 
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1.4 Myšlení Leopolda Alase  

 

Clarín byl kulturní člověk s mimořádným rozhledem a jeho velkou pozornost si 

získala také filozofie. S nadšením pročítal různé filozofické spisy a postupně formoval také 

vlastní filozofické myšlení. Alasův rostoucí zájem o filozofii reflektují například autorovy 

pozdní povídky. Pro pochopení Clarínova díla je proto vhodné nastínit jeho intelektuální 

vývoj; poukázat na jeho myšlenkové procesy a vysledovat, kteří myslitelé se mohli zasloužit 

o jejich formování. 

 

1.4.1 Clarín a evropská kultura 

 

[…] la relación privilegiada que Leopoldo Alas mantiene a lo largo de su existencia de 

novelista, ensayista, periodista y catedrático con el entorno cultural europeo. 

Simone Saillard25 

 

Clarín příliš necestoval. V Oviedu ale pečlivě prostudoval vše, co ho z kulturního 

světa zaujalo, ať už šlo o literaturu, vědu nebo filozofii. Nové zajímavé poznatky pak dokázal 

zpracovat takovým způsobem, aby je mohl předat španělské společnosti prostřednictvím 

různých periodik nebo publikací.26 

Ještě než se podíváme na samotné Alasovo filozofické myšlení, bylo by vhodné si ve 

stručnosti připomenout, o které myslitele a autory se Clarín zajímal, ačkoli nám jejich počet 

dovolí uvést jen některé příklady. Vyzdvihneme tedy alespoň pro naše účely nejzajímavější 

jména. K tomu nám velmi dobře poslouží článek Simona Saillarda, který představuje Clarína 

jako velkého propagátora cizích kultur.27 

Francie a francouzská literatura měla pro Clarína zvláštní význam. Francouzštinu 

bezpečně ovládal a s francouzskými texty tak mohl bez obtíží pracovat a překládat je. Ve 

                                                 
25SAILLARD, Simone. Clarín y Europa. [online]. [cit. 2017-06-04]. Dostupné 

z: http://www.cervantesvirtual.com/obra/clarin-y-europa/. „[…] mimořádný vztah k evropskému kulturnímu 

prostředí, který Leopoldo Alas udržoval po celý svůj život romanopisce, esejisty, novináře a profesora.“ Překlad 

vlastní. 
26 LISSOURGUES, Yvan. Leopoldo Alas, Clarín. Pensamiento filosófico y religioso. [online]. [cit. 2017-06-04]. 

Dostupné z: http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/clarin/catalogo/articulos/lissorgues.htm 
27 V následujících odstavcích čerpám z článku SAILLARD, Simone. Clarín y Europa.  
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francouzské literatuře se Clarín pohyboval s velkým přehledem a četl celou řadu autorů od 

Rabelaise přes Corneille a Racina k Voltairovi, Diderotovi či Rousseauovi a od nich až po 

století 19. Clarínův vztah k Francii a dílům francouzských spisovatelů je velmi komplexní 

a shrnout ho lze jen těžko. Zmíníme tedy už jen několik důležitých autorů, které Alas 

obdivoval. Mezi ně patří např. Renan, Flaubert, Chénier, Hugo nebo Baudelaire. Zásadní 

význam měl pro Clarína E. Zola. Na španělské půdě znal Leopoldo Alas Zolovo dílo patrně 

nejlépe. Důležitým francouzským jménem je rovněž psycholog T. Ribot, který se věnoval 

Schopenhauerově filozofii. 

Clarín ovládal z románských jazyků také italštinu a portugalštinu. Z literatury italské 

přečetl velikány staré doby nebo autory moderní jako Carducciho, Manzoniho, Leopardiho 

a řadu dalších.  

Ruská díla četl Clarín ve francouzských překladech. Zvláštní hodnotu mělo pro 

Clarína dílo Tolstého. Mezi dalšími jmény jsou třeba Puškin, Čechov, Gogol, Turgeněv nebo 

Dostojevskij. 

V praxi měl Clarín údajně největší potíže s angličtinou. Není však pochyb o tom, že 

byl v angličtině schopen číst. Kromě výčtu klasiků, které přečetl (mezi nimi třeba 

Shakespeare, Wilde, Byron, Keats nebo Dickens) Clarína zajímali také historici (Carlyle, 

Macaulay) nebo filozofové (Bacon, Spencer). 

Vůbec nejdůležitější je ovšem pro naše účely kultura německá. Diskutovalo se o tom, 

zda Clarín ovládal němčinu, nebo se k německé kultuře dostal jen skrze francouzštinu. Podle 

S. Saillarda lze ale jen těžko věřit, že by Clarínův kontakt s německými autory, kteří navíc 

měli zásadní význam pro jeho další myšlení, nebyl přímý. Alas byl následovníkem krausistů, 

podněcoval k překladům Iheringa, napsal prolog ke Goethemu od Gonzáleze Serrana. Četl 

Kanta, Hegela, Goetheho, Schillera, Heina, Richtera, Nietzscheho a především pak Arthura 

Schopenhauera. 

Za zmínku stojí také Clarínova pozornost věnovaná zemím severským. Zajímal se 

o Kierkegaarda, Ibsena, Oehlenschlängera nebo Brandese.   
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1.4.2 Clarín idealista 

 

[…] Clarín fue siempre idealista […]. 

Luis García San Miguel28  

 

Luis García San Miguel se ve své knize Myšlení Leopolda Alase „Clarína“ (El 

pensamiento de Leopoldo Alas "Clarín") snaží mj. definovat filozofické a náboženské 

myšlenky Leopolda Alase, které rozděluje do čtyř etap. Upozorňuje přitom, že i přes 

nekonečné kritiky periodizací bývá jisté časové dělení užitečné a často nezbytné, pokud se 

snažíme porozumět intelektuálnímu vývoji myslitele, který se stejně jako všichni lidé během 

života nevyhnutelně mění.  

Clarínův filozofický vývoj lze rozdělit do tří fází. V první můžeme Clarína popsat jako 

mladého, zbožného, romantického muže a nepřítele pozitivismu ovlivněného 

tzv. krausismem. Tento filozofický směr, jemuž dal jméno německý filozof Karl Chrisitian 

Friedrich Krause (1781–1832), byl ve své době mezi španělskými intelektuály značně 

rozšířen. Toto učení původně vyjadřovalo jen jisté smíření idealismu s materialismem. Ve své 

španělské podobě však nabývalo dalšího významu – notně pokrokového a proticírkevního. 

Velkým pokrokářem a myslitelem byl i Clarín, ačkoli se vždy poddával také vlivům 

citovým.29  

V druhé fázi začíná být Clarín kritický k některým svým dřívějším spisům. Projevuje 

se u něj vliv naturalismu a obdiv k francouzským autorům, zejména k Zolovi a Flaubertovi. 

V této fázi je patrný i jistý vliv pozitivismu, třebaže své idealistické postoje Alas nikdy zcela 

neopustil. 

Ve fázi třetí, která se pohybuje okolo roku 1890, Alas upouští od nadšení 

z naturalismu a vrací se zpět k myšlenkám idealismu. 

Tato teorie tedy poukazuje na tři relativně snadno oddělitelné etapy Clarínova myšlení 

– první a třetí fázi idealistickou a druhou fázi pozitivistickou. Podle Garcíi San Miguela 

takové dělení opravuje zjednodušený pohled, který dělí Clarínův život na fázi skeptickou 

v jeho začátcích a na fázi idealistickou v dospělosti. Clarín podle jeho slov nikdy nebyl 

                                                 
28 GARCÍA SAN MIGUEL, Luis. El pensamiento de Leopoldo Alas "Cları́n". Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1987. Derecho y la justica, 6, s. 55. „[…] Clarín byl vždy idealista […].“ Překlad vlastní. 
29 HODOUŠEK, Eduard. Několik slov o autorovi a jeho hrdince. ALAS, Leopoldo. Doňa Berta. Přel. Eduard 

HODOUŠEK. Praha: Československý spisovatel, 1960. Edice ilustrovaných novel, 77–81, s. 78–79. 
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skeptik, ať už mluvíme o filozofii nebo o náboženství, právě naopak, Clarín byl vždy v zásadě 

idealista. 

Výhrady má však Luis García k první etapě definované Sainzem y Rodríguezem, tedy 

k etapě „Clarín idealista“. Toto období lze totiž dělit na další dvě fáze – „mladý Alas katolík“ 

a „Alas krausista“. Docházíme tedy k závěru, že je možné hovořit o čtyřech etapách Alasova 

myšlení: katolická, krausistická, krausopozitivistická a idealistická.30  

 

1.4.3 Clarínovo filozofické myšlení 

 

[…] Clarín se muestra […] superior a su tiempo al denunciar ciertas teorías positivistas, que le 

parecen apresuradas, discutibles y peligorsas […]. 

Yvan Lissorgues31  

 

Clarín není známý jako filozof. Nevypracoval žádný filozofický systém, nenapsal 

žádné filozofické pojednání. Svou „filozofii“ však měl. Můžeme se domnívat, že pokud by se 

dožil vyššího věku, realizoval by jedno ze svých přání a napsal pojednání o záhadách 

existence, o životě, o smrti, o tajemstvích duše, o Bohu. Stáří se ale Clarín nedočkal. Kdyby 

mohl, jistě by řekl víc, i tak ale ve svých spisech vyjádřil mnohé. Jeho filozofie není 

systematická, rodí se z idejí, ze zkušeností, ze života. Spíše než o Clarínově filozofii je tedy 

vhodné mluvit o Clarínově filozofickém myšlení.32  

Filozofie a náboženství k sobě mají v případě Leopolda Alase velmi blízko. Clarín 

hledal náboženskou opravdovost, vždy mluvil o Bohu, nicméně vůči katolické církvi se celý 

život vymezoval. O přístupu k víře rozjímá třeba v „Hloubáních“ (Cavilaciones): „Fe, es creer 

lo que no vimos. Está bien. Pero muchos añaden: como si lo hubiéramos visto. Este es el error 

de la fe.“33 Katolictví pro Alase není absolutní pravdou, nýbrž jen ohromným úsilím lidského 

                                                 
30 Informace k této podkapitole čerpám z GARCÍA SAN MIGUEL, Luis. El pensamiento de Leopoldo Alas 

"Cları́n", s. 51–53. 
31 LISSOURGUES, Yvan. Leopoldo Alas, Clarín. Pensamiento filosófico y religioso. „[…] Clarín se ukazuje 

jako někdo, kdo […] předstihl svou dobu, když odsuzuje jisté pozitivistické teorie, které mu přiadají ukvapené, 

diskutabilní a nebezpečné […].“ Překlad vlastní. 
32 V této podkapitole čerpám z LISSOURGUES, Yvan. Leopoldo Alas, Clarín. Pensamiento filosófico 

y religioso a LISSORGUES, Yvan. Cları́n polı́tico. II, s. 178–181.  
33 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. IV. Crítica (Primera parte). Oviedo: Ediciones Nobel, 2003, s. 169. 

„Víra je věřit v něco, co nevidíme. To je v pořádku. Ale mnozí dodávají: jako bychom to viděli. To je chyba, 

které se víra dopouští.“ Překlad vlastní. 
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ducha oprostit člověka od matérie. Filozofie se pak u Clarína prolíná také s politickým 

smýšlením liberála a pokrokáře.  

Dalším důležitým rozměrem je pro Clarínovo filozofické myšlení altruismus. Všechny 

své poznatky a ideje se snažil předávat španělské společnosti. Osobní obohacení z poznání 

pro něj nikdy nebylo úplné, pokud se o něj nějakým způsobem nemohl podělit.  

Filozofie se u Clarína vždy odvíjí od člověka samého, od jeho životního údělu. 

Především jeho konečnost je to, co nás nutí filozofovat: „Los enemigos del afán de filosofar 

verían acaso satisfechos sus deseos si lograsen suprimir el miedo a la muerte.“34 Clarínova 

filozofie se pohybuje mezi poznáním síly rozumu a uvědoměním si jakéhosi mysteria. 

Skutečnost je, ale je záhadná. Mezi objektivní skutečností a pohledem subjektu je tedy podle 

Clarína rozdíl.  

S pozitivismem a vědou se Clarín nikdy neztotožnil. Věda podle něj nedokáže poznání 

uchopit v jeho celistvosti. Filozofické teorie založené na vědě a pozitivizmu tak u Alase 

nemohou obstát. Nenahraditelným prostředkem poznání je pro něj umění, které vždy hodnotí 

výše než vědu. Samo rozumové poznání podle Alase nedokáže do skutečnosti zcela 

proniknout.   

                                                 
34 Tamtéž, s. 177. „Nepřátelé úsilí o filozofování by snad uspokojili svá přání, kdyby dokázali překonat strach ze 

smrti.“ Překlad vlastní. 
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2 „Clarín“ a Schopenhauer 

 

Ještě než se budeme v samotném rozboru Clarínových povídek a novel věnovat 

možnému vlivu Arthura Schopenhauera na Alasovo dílo, bylo by vhodné si nejdříve 

připomenout, kdo byl Arthur Schopenhauer a co hlásal ve svém učení. Abychom pak mohli 

zkoumat společná témata obou myslitelů, aniž bychom se domnívali, že jde o pouhou shodu 

náhod, bude také zapotřebí nejdříve doložit, že Alas Schopenhauerovo dílo skutečně četl.  

V této kapitole tedy zprvu představíme Schopenhauera a jeho filozofii, následně se 

ohlédneme za Španělskem na přelomu 19. a 20. století a prozkoumáme Schopenhauerův vliv 

na španělské vzdělance doby a nakonec se dostaneme k samotnému vztahu Clarína 

k Schopenhauerovi. 

 

2.1 Arthur Schopenhauer 

 

Opravdoví velcí duchové létají jako orli sami ve výšinách. 

Arthur Schopenhauer35 

 

Osud byl k Schopenhauerovi (1788–1860) po materiální stránce velmi štědrý, štěstí 

mu ale mnoho nepřinesl. Německý myslitel se narodil do rodiny zámožného obchodníka. 

K literatuře a umění přivedla Arthura matka, která byla spisovatelkou. Mladému 

Schopenhauerovi se tak dostalo velmi dobrého vzdělání. Díky podpoře rodičů měl také 

možnost cestovat a rozšířit si obzory. Arthurův otec viděl v synovi svého následovníka, který 

převezme rodinnou firmu. Arthur si svou budoucnost ale představoval jinak a život 

obchodníka se mu příčil. Od mladých let toužil po akademickém životě, po vzdělání a bádání. 

Otce ale přesto uposlechl. Z obchodnického života mladého Schopenhauera vysvobodila až 

otcova sebevražda.36  

S matkou, která udržovala styky s J. W. Goethem, se přestěhovali do Výmaru. Zde se 

s Goethem sblížil také Schopenhauer a výmarský pobyt se tak pro něj stal velmi 

obohacujícím. Matka o Arthurovu společnost ovšem příliš nestála. K ní ani k sestře jej vřelý 

                                                 
35 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismy k životní moudrosti. Přel. Milan VÁŇA. Pelhřimov: Nová tiskárna, 

1997, s. 105. 
36 V této podkapitole vycházím z MAJOR, Ladislav. Artur Schopenhaeur: Život a dílo. SCHOPENHAUER, 

Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I. Přel. Milan VÁŇA. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1998. 419–427, s. 419–

421. 
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vztah nepoutal, a z domova proto brzy odešel. Z komplikovaného vztahu s matkou zřejmě 

pramení i Schopenhauerův složitý vztah k ženám. 

Už při studiu medicíny v Göttingenu se v mladém myslitelovi rodil zájem o filozofii. 

V Berlíně se jí pak již věnoval naplno. Jeho dizertační práce O čtveru kořenech věty 

o dostatečném důvodu přesahovala rámec školní práce a byla důležitým krokem k jeho další 

tvorbě. Pod vlivem Goetheho vydal spis O vidění a barvách. 

Roku 1819 vydává Schopenhauer první svazek svého hlavního díla Svět jako vůle 

a představa (Die Welt als Wille und Vorstellung). Doba však přála Hegelovi 

a Schopenhauerův spis velký úspěch nesklidil. Hegelův optimismus Schopenhauer zásadně 

odmítal. Prohlašuje, že optimismus se mu jeví „nikoli jen jako absurdní, ale i opravdu 

bohaprázdný způsob myšlení, jako trpký výsměch nepojmenovatelnému utrpení lidstva“.37  

Myslitele Hegela, Schellinga a Fichta Schopenhauer ostře kritizoval. Ve spise Svět 

jako vůle a představa Schopenhauer například tvrdí: „[…] průměrný člověk, Hegel, pomocí 

všeobecně známých prostředků falešně oceněn za velkého filosofa […].“38 V Berlíně byl 

ovšem vlivný G. W. F. Hegel hlavní autoritou a Schopenhauer vždy zůstával v jeho stínu. Byl 

znechucen Hegelovým systémem a nikdy mu neodpustil svůj neúspěch. Rozčarovaný 

Schopenhauer se později stáhl do ústraní. Zprvu cestoval a zbytek samotářského života pak 

strávil ve Frankfurtu nad Mohanem.  

V Goetheho rodném městě pokračoval Arthur Schopenhauer ve své filozofické tvorbě. 

Roku 1836 vyšel spis O vůli v přírodě, roku 1841 pak Dva základní problémy etiky. V roce 

1844 vychází druhý svazek stěžejního díla Svět jako vůle a představa. Schopenhauer napsal 

také populárnější díla jako např. O ženách nebo malé filozofické spisy Parerga 

a Paralipomena (1851).  

Byla to právě až Parerga a paralipomena, která přinesla Schopenhauerovi slávu. 

Autor přitom spis paradoxně považoval jen za práce vedlejší, pouhé pozůstatky. Vydání 

dvousvazkového díla, jehož hlavní část tvoří Aforismy k životní moudrosti, se přesto stalo 

Schopenhauerovým rozhodujícím momentem a velkým úspěchem.39  

                                                 
37 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I. Přel. Milan VÁŇA. Pelhřimov: Nová tiskárna, 

1998, s. 261. 
38 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II. Přel. Milan VÁŇA. Pelhřimov: Nová tiskárna, 

1998, s. 435. 
39 ABENDROTH, Walter. Schopenhauer. Přel. Nicole VALLEJOS a Michael SUBÍK. Olomouc: Votobia, 1995, 

s. 106–110. 
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Pilíře svého učení vystavěl Schopenhauer již v první části díla Svět jako vůle 

a představa. V pozdějších spisech už tyto hlavní myšlenky jen rozvíjí. Ač z nich mnohdy také 

čerpá, své současníky (především Kanta, Hegela, Fichta, Schellinga) Schopenhauer nejednou 

kritizuje. Svým hlubokým pesimismem se Schopenhauer stavěl na odpor německému 

idealismu. „Zcela právem ho hodnotíme jako jednoho z nejdůležitějších průkopníků 

poklasické (pohegelovské) filosofie 19. století, z níž z velké části vyrůstá i naše soudobé 

myšlení.“40  

Arhur Schopenhauer je pro svůj vliv na současnou literaturu a myšlení považován za 

jednoho z autorů, bez kterých bychom evropské kultuře 20. století nebyli s to zcela 

porozumět.41 Výrazně ovlivnil např. filozofii života nebo existencialismus. Jeho dílo si 

získalo uznání velkých jmen jako Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Thomas Mann, Franz 

Kafka, Ludwig Wittgenstein, Thomas Bernard nebo Jorge Luis Borges.42  

Pro Nietzscheho bylo Schopenhauerovo učení zcela zásadním vlivem a impulsem. 

Zprvu Schopenhauerovu filozofii s obdivem přijal, později se však vůči ní vymezil a od 

Schopenhauera se zásadně odklonil v přístupu k vůli. Zatímco Schopenhauer hlásá její 

popření, Nietzsche se naopak přiklání k jejímu potvrzení.  

 

2.2 Schopenhauerovo učení 

 

[…] naše celé bytí je něco, co by bylo lepší, kdyby nebylo […]. 

Arthur Schopenhauer43 

 

V předmluvě k prvnímu vydání knihy Svět jako vůle a představa Schopenhauer 

nikterak nezastírá, že jeho dílo není určeno běžnému čtenáři, a že pochopit ho může jen hrstka 

výjimečných jedinců, „těch několik nemnohých, jejichž neobvyklý způsob myšlení by to 

snesl“.44 Na svého čtenáře klade nemalé požadavky, když upozorňuje, že jeho spisu nedokáže 

dostatečně porozumět ten, kdo si jej nepřečetl alespoň dvakrát, kdo nečetl některé z jeho 

dřívějších spisů (O čtyřech kořenech věty o dostatečném důvodu: filozofické pojednání 

                                                 
40 MAJOR, Ladislav. Artur Schopenhaeur: Život a dílo, s. 421. 
41 MORENO CARLOS, Luis Frenando. Schopenhauer en España (Comentario bibliográfico). Revista de 

Filosofía, 1994, n° 8, 203–232, s. 203. 
42 Tamtéž. 
43 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismy k životní moudrosti, s. 78. 
44 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 8. 
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a O vidění a barvách) nebo kdo postrádá důkladnou znalost Kantovy filozofie. Připomíná 

také, že ještě vnímavějším a připravenějším čtenářem Světa jako vůle a představy bude čtenář 

Platóna a vůbec největší výhodu pak bude mít ten, kdo porozuměl starým indickým textům 

(Védy).45 Autorka této práce s pokorou přiznává, že Schopenhauerovy požadavky zdaleka 

nesplňuje. Přesto se pokusí nastínit některé z jeho myšlenek, se kterými bude později při 

zkoumání Clarínova díla pracovat. 

Hlasatel hlubokého pesimismu Arthur Schopenhauer bývá někdy nespravedlivě 

souzen za svou přehnanou roztrpčenost. Schopenhauer byl sice samotář s přísným úsudkem 

a místy snad zatrpkle působícím projevem, za zahořklého mizantropa bychom ho ale 

neoznačili. Byl to člověk velmi citlivý, který horlivě zastával vnímání soucitu jako ctnosti. 

K jisté zahořklosti ho snad mohly vést neblahé životní zkušenosti.  

I přesto Schopenhauerovi nechyběl výjimečný smysl pro humor, třebaže poněkud 

jízlivý. Pro příklad není třeba chodit daleko. Stačí znovu nahlédnout do předmluvy Světa jako 

vůle a představy, kde autor připomíná další možnosti čtenáři, který si knihu již zakoupil, ale 

předmluva ho od dalšího čtení odradila:  

 

Moje poslední útočiště nyní je připomenout mu [čtenáři], že umí knihu přece použít 

rozmanitým jiným způsobem, aniž by ji právě četl. Může jako mnohé jiné vyplnit mezeru jeho 

knihovny, kde se pěkně vázaná bude jistě dobře vyjímat. Nebo ji také může položit na toaletní 

stolek své učené přítelkyni. Nebo ji dokonce může – a to je jistě ze všeho nejlepší a radím 

k tomu obzvlášť – recenzovat.46  

 

Pravdou je, že německý filozof dokázal být k lidem a společnosti velmi kritický, 

odsuzoval lidskou hloupost, omezenost a krutost. Byl zklamán společností i životem. Lidstvo 

přesto zcela nezavrhnul. Vyzýval k solidaritě a soucitu, a dokázal poukázat i na světlé 

momenty našeho bytí. 

Lidský úděl je podle Schopenhauera vždy tragický a bolest nevyhnutelná. „Z života 

nelze svalit bytostnou bolest,“ říká Schopenhauer ve Světě jako vůli a představě.47 Štěstí pak 

není nic víc než pouhá chiméra. Ranami na nás život nešetří; lidé celý život v podstatě jen 

zápasí v předem prohraném boji, a přesto tuto nesmyslnou bitvu nevzdávají a dále se ženou za 

                                                 
45 Tamtéž, s. 5–7. 
46 Tamtéž, s. 8–9. 
47 Tamtéž, s. 252. 
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nedosažitelným. Život každého člověka je podle Schopenhauera „trudný a krátký“ a nutně 

spěje ke stáří a ke smrti.48 Princip bytí je přitom „výslovně bezdůvodný, totiž že je to slepá 

vůle k životu“.49 

Náš svět, viditelný svět, je jen pouhou subjektivní představou. Neexistuje o sobě, 

nýbrž pro nás. Věcí o sobě v Kantově pojetí je totiž podle Schopenhauera slepá, bezdůvodná 

vůle: „Vůle, jejíž objektivací jako každý jev je lidský život, je snažení bez cíle a bez konce.“50 

V druhém svazku Světa jako vůle a představy Schopenhauer vysvětluje vůli také následovně:  

 

[…] vůle k životu není důsledek poznání života […] a vůbec nic sekundárního: spíše je to 

první a nepodmíněné, premisa všech premis a právě proto to, od čeho má filosofie vycházet; 

neboť vůle k životu tu není v důsledku světa, nýbrž svět v důsledku vůle k životu.51 

 

Schopenhauerův pohled na svět je v zásadě pesimistický. Navzdory svému hlubokému 

pesimismu ale Schopenhauer nabízí také útěchu a rady, jak se se životem vypořádat. Podle 

jeho teorie existují tři cesty úniku před strastmi a utrpením života. Tyto cesty ovšem dokáže 

odhalit jen hrstka vybraných jedinců – géniů. Pouze ti jsou schopni porozumět podstatě tohoto 

světa a života. Schopenhauer přesto nezapomíná ani na člověka, který nedosahuje 

nadprůměrných kvalit, a cesty úniku jsou pro něj proto nepřístupné. Ve svých populárnějších 

dílech mu tedy nabízí recepty, jak alespoň prožít život co nejuspokojivěji.  

Schopenhauer vysvětluje, že „žít šťastně“ znamená vlastně „žít méně nešťastně“.52 

Zmírňovat své utrpení, vyhýbat se bolestem a strastem života není nemožné, jak se 

dozvídáme v Aforismech k životní moudrosti. Životní moudrostí přitom rozumíme „umění 

prožít život co nejpřijatelněji a nejšťastněji“.53 Štěstí se podle Schopenhauera nachází jedině 

uvnitř každého z nás. Odkazuje přitom na Goetheho, když tvrdí, že ve všem je člověk 

nakonec odkázán jen sám na sebe.54 

Vraťme se ale v tomto směru k podstatnější části Schopenhauerova učení, tedy k oněm 

cestám, jež se otevírají géniům. Jen ti jsou schopni dotknout se úplného poznání a je jim tak 

                                                 
48 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 422. 
49 Tamtéž, s. 427. 
50 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 257. 
51 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 263. 
52 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismy k životní moudrosti, s. 75. 
53 Tamtéž, s. 5. 
54 Tamtéž, s. 9. 
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umožněno utrpení života zcela uniknout. Schopenhauer zásadně odmítá sebevraždu jako 

východisko z tragického života. Volí cestu popření života, odmítnutí a vyhasnutí vůle 

k životu. Géniovi se tak nabízejí tři možnosti, jak tohoto stavu dosáhnout: cesta umění 

(především hudby), cesta morální (soucitu, lásky k bližnímu) a v neposlední řadě cesta 

filozofická (cesta k nirváně).  

V rámci umění Schopenhauer nejvýše hodnotí hudbu – filozofii beze slov, která 

vytváří zcela samostatnou kategorii: „[…] uměním, zcela se odlišujícím od všech jiných, je 

hudba.“55 Ta na rozdíl od ostatních umění nezobrazuje ideje vůle, nýbrž vůli samu. Ze všech 

umění pak hudba přináší největší uspokojení a duševní klid. Otevírá cestu úniku; je totiž 

poznáním a „vnitřní radostí, která oslovuje nejhlubší nitro naší bytosti“.56 

Další možností je cesta morální, cesta soucitu. Mravně výjimečný člověk, který sám 

cítí hluboké utrpení, dokáže skrze něj zároveň soucítit s bolestí všech lidských bytostí. Slovy 

Schopenhauera: 

 

[…] ten, kdo ve všech bytostech poznává své nejniternější a pravé já, musí brát za své 

i nekonečné utrpení všeho živého a přisvojit si tak bolest celého světa. Žádné utrpení už mu 

není cizí.57 

 

Takový člověk „[p]oznává celek, chápe jeho podstatu a nachází ji v stálém zanikání, 

v nicotném usilování, ve vnitřním rozporu a stálém utrpení“.58 Což člověka nakonec vede 

k rezignaci, k úplnému popření vůle k životu. 

K nejúčinnějšímu osvobození je ale třeba se vydat cestou filozofie. Ve chvíli, kdy 

výjimečný jedinec a myslitel zcela pochopí podstatu vůle a jevového, představového světa, 

utichá v něm všechna bolest. Tato cesta vede do náruče nicoty, nirvány. „Pravá spása, 

vykoupení od života a utrpení jsou bez celkového popření vůle nemyslitelné.“59 

  

                                                 
55 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 208. 
56 Tamtéž, s. 209. 
57 Tamtéž, s. 300. 
58 Tamtéž, s. 301. 
59 Tamtéž, s. 315. 
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2.3 Schopenhauer ve Španělsku  

 

La enorme frecuencia con que Schopenhauer hace suyas ideas básicas de nuestro pensamiento 

y cita expresiones de nuestros autores, motivará que, al leer las páginas del filósofo, el público español 

redescubra concepciones pertenecientes a su propia cultura y tradición. 

Donald Santiago60  

 

Kolem roku 1900 už bylo Schopenhauerovo myšlení významným vlivem ve španělské 

kultuře, obzvlášť pak v literárním prostředí.61 Španělsko již dříve zasáhla německá filozofie 

a umění. Vzpomeňme například na krausismus, hegelianismus nebo neo-kantismus.62 Navíc 

v sousední Francii zaznamenalo Schopenhauerovo učení velký úspěch; kolem roku 1880 zde 

byl Schopenhauer filozofem v módě.63 Není tedy divu, že se oblibě těšil také v nedalekém 

Španělsku. Francie zpočátku figurovala rovněž jako prostředník mezi Španělskem 

a Německem. Schopenhauerova filozofie se do Španělska dostávala zprvu především ve 

francouzských překladech.64 

Rychlému šíření pesimismu v té době přispěla sociopolitická situace.65 Španělé si 

uvědomovali krizi, v níž se jejich vlast nacházela, což se do značné míry také podílelo 

na vnímání pesimistické teorie jako možného vysvětlení životní situace v zemi.66 Šíření 

                                                 
60 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX. Actas del 

VI Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana: Salamanca, del 26 al 30 de septiembre de 

1988. 1990,  411–424, s. 415. „Ohromná frekvence, se kterou si Schopenhauer osvojuje základní ideje našeho 

myšlení a cituje výrazy našich autorů, způsobí, že při čtení jeho stránek, španělské čtenářstvo znovu objeví 

koncepce, které náleží jeho vlastní kultuře a tradici.“ Překlad vlastní. 
61 PRIETO DE PAULA, Ángel L. Schopenhauer y la formalización de la melancolía en las letras españolas del 

novecientos. In Anales de Literatura Española. Schopenhauer y la Creación Literaria en España. Serie 

Monográfica, n° 2. Universidad de Alicante: 1996, n° 12, 55–87, s. 61. 
62 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 414. 
63SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. Schopenhauer, Zola y Clarín. In In Anales de Literatura Española. 

Schopenhauer y la Creación Literaria en España. Serie Monográfica, n° 2. Universidad de Alicante: 1996, n° 12, 

13–26, s. 19. 
64 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 411. 
65 Tamtéž, s. 413. 
66 Tamtéž, s. 416. 
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pesimismu zásadně podpořily i literární kruhy. Mladí neoromantici67 se skrze svá pera snažili 

vyjádřit bolesti lidského života, čímž otevřeli cestu k pesimistické filozofii.68 Pesimismus byl 

přitom ve španělské literatuře sice podnícen Schopenhauerovou filozofií, kořeny má však až 

ve španělské tradici, která sahá od mystiků a Calderóna až po Bécquera.69  

 

2.3.1 Schopenhauerův vztah ke španělské kultuře 

 

Za zmínku stojí velmi kladný vztah německého filozofa ke španělské kultuře, který 

mohl do jisté míry Schopenhauerovo rychlé přijetí ve Španělsku ovlivnit. Ze stránek 

Schopenhauerova díla je patrný obdiv ke španělským autorům, které také velmi rád cituje. 

Mezi jeho oblíbené spisovatele patřili například Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la 

Barca, Mateo Alemán nebo Baltasar Gracián.70 

Zvláštní vztah měl Schopenhauer právě k dílu spisovatele a myslitele Graciána.71 

Autora Kritikonu, kterého Schopenhauer s obdivem pročítal, cituje třeba v druhém svazku díla 

Svět jako vůle a představa: „Také Balthasar Gracian líčí v nejčernějších barvách bídu naší 

existence v Criticonu, Parte I, Crisi 5, hned na začátku, a Crisi 7 na konci, kde představuje 

život výslovně jako tragickou frašku.“72 Některé odkazy a citace najdeme také v Aforismech 

k životní moudrosti.73 O velkém uznání vypovídá také skutečnost, že Schopenhauer označoval 

Kritikon za „jednu z nejlepších knih světa“.74 Schopenhauer se dokonce s obdivuhodnou 

lehkostí zhostil velmi náročné úlohy a přeložil Graciánovo Příruční orákulum a umění 

moudrosti (Oráculo Manual y Arte de Prudencia). Překlad se objevil až krátce po 

Schopenhauerově smrti a měl v Německu značný vliv na studium Graciánova díla. 

                                                 
67 ALONSO, Cecilio. Notas sobre el pesimismo activo en la literatura española hacia 1900. (Un fin de siglo entre 

la voluntad y el dolor de vivir). In In Anales de Literatura Española. Schopenhauer y la Creación Literaria en 

España. Serie Monográfica, n° 2. Universidad de Alicante: 1996, n° 12, 27–54, s. 27. 
68 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 413. 
69 ALONSO, Cecilio. Notas sobre el pesimismo activo en la literatura española hacia 1900, s. 51. 
70 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 415. 
71 Tamtéž. 
72 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 434. 
73 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismy k životní moudrosti, s. 115, 122. 
74 FORBLESKÝ, Josef. Graciánovo Příruční orákulum. GRACIÁN, Baltasar. Příruční orákulum a umění 

moudrosti. Přel. Josef FORBELSKÝ. Praha: Odeon, 1990. Skvosty španělské literatury, 185–197, s. 190. 
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Schopenhauer totiž jako první přeložil Příruční orákulum přímo ze španělštiny a zbavil ho tak 

vlivů, které pramenily z francouzských překladů.75 

 

2.3.2 Recepce Schopenhauera ve Španělsku 

 

Schopenhauer měl koncem 19. století na Evropu značný vliv.76 Pesimistická filozofie 

byla v Evropě v módě a netrvalo dlouho, než zasáhla také Španělsko77, ačkoli prvotní 

simplifikovaný výklad Nietzscheho ranou interpretaci pesimismu ve Španělsku poněkud 

zjednodušoval.78 Schopenhauer spolu s Nietzschem patřili k významným filozofickým 

vzorům generace 98.79 Jejich myšlení zasáhlo celou řadu autorů; vedle Miguela de Unamuna 

třeba také Pía Baroju, Azorína nebo Antonia Machada.80  

Ve Španělsku byl Schopenhauer znám takřka bezprostředně po své smrti roku 

1860 a přístup k němu můžeme rozdělit do tří období: období entuziasmu (přibližně od roku 

1870 do 30. let 20. st.), období zapomnění (od občanské války po rok 1975) a období 

znovuoživení (od roku 1980 do 90. let).81  

Koncem 19. století se ve Španělsku začalo objevovat stále více odborných studií, 

článků a překladů Schopenhauerova díla. Pro účely této práce nás bude zajímat především 

prvotní pronikání myšlenek německého filozofa na španělské území, přičemž se tento proces 

pokusíme sledovat přibližně do roku 1901, tedy roku úmrtí Leopolda Alase.  

Dříve než samotné překlady díla Schopenhauerova ve Španělsku začaly vycházet 

odborné články, které se objevovaly v různých periodikách – ve filozofických, kulturních, 

literárních časopisech či novinách.82 O vůbec první zmínky o pesimistické filozofii se 

zasloužil článek Emilia Huelina „Kongresy o filozofech v Německu“ (Congresos de filósofos 

en Alemania) z roku 1870. Huelin v tomto příspěvku okomentoval dva kongresy věnované 

německým filozofům. První se uskutečnil v Praze roku 1868 a druhý o rok později ve 

                                                 
75 Tamtéž, s. 189–191. 
76 MORENO CARLOS, Luis Frenando. Schopenhauer en España, s. 208. 
77 Tamtéž, s. 228. 
78 ALONSO, Cecilio. Notas sobre el pesimismo activo en la literatura española hacia 1900, s. 32. 
79 PRIETO DE PAULA, Ángel L. Schopenhauer y la formalización de la melancolía en las letras españolas del 

novecientos, s. 63. 
80 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 422. 
81 MORENO CARLOS, Luis Frenando. Schopenhauer en España, s. 227. 
82 Tamtéž, s. 220. 
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Frankfurtu nad Mohanem. Huelin ve svém  textu upozorňuje také na Arthura 

Schopenhauera.83 

Od této chvíle se ve Španělsku budou odkazy na pesimistické myslitele objevovat stále 

častěji. Zlomovým momentem byl však až rok 1875, kdy se objevila publikace autora 

kubánského původu Josého del Peroja Eseje o intelektuálním hnutí v Německu (Ensayos sobre 

el movimiento intelectual en Alemania). Tento spis představoval ve Španělsku především 

důležitý zdroj pro výklad neokantismu. Část textu je přitom věnovaná hlavním myšlenkám 

Arthura Schopenhauera, které autor s Kantovou filozofií také spojuje. Studie, která byla 

dokonce přeložena do němčiny a publikována v německém filozofickém časopise, měla 

zásadní dopad na španělské intelektuální prostředí. Perojo, mladý student filozofie na 

univerzitě v Heidelbergu, se svou publikací zasloužil o začátek skutečné diskuze 

o pesimistické filozofii ve Španělsku.84 

Po Perojově studii vyšla ve Španělsku řada dalších článků týkajících se pesimismu 

a Schopenhauerovy filozofie, počínaje komentáři díla Perojova. V roce 1875 vyšel článek od 

Rafaela Montora „Intelektuální hnutí v Německu (Kritické poznámky ke knize p. Peroja)“ (El 

Movimiento intelectual en Alemania (Apuntes críticos sobre el libro del Sr. Perojo)) a „Arturo 

Schopenhauer“ od Josého del Peroja. Roku 1876 vydal Perojo „Kroniku německé literatury“ 

(Crónica de la literatura alemana) a Emilio Boutroux „Německou filozofii“ (La Filosofía 

alemana). V roce 1877 vychází „Pesimismus ve vztahu k praktickému životu“ (El pesimismo 

en su relación a la vida práctica) od Gumersinda de Azcarate a „J. Bahnsen, nový 

Schopenhauerův stoupenec“ (J. Bahnsen, un nuevo discípulo de Schopenhauer) od Eduarda 

von Hartmanna. Roku 1878 E. Caro publikuje „Pesimismus v 19. století“ (El pesimismo en el 

siglo XIX). O rok později vychází „Nauka o lásce: Podobnosti v teoriích Schopenhauera 

a Giordana Bruna“ (La doctrina del amor: Afinidades entre las teorías de Schopenhauer 

y Giordano Bruno) od Romea Manzoniho. Tématu se věnuje také Emilia Pardo Bazán, která 

roku 1892 publikuje v časopise La España Moderna článek „Teorie útěchy“ (Teoría del 

consuelo).85 

Vidíme tedy, že španělští autoři se o Schopenhauera a pesimistickou filozofii zajímají 

přibližně od roku 1870, kdy vychází Huelinova studie. K nárůstu komentářů, který spustí 

                                                 
83 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 413. 
84 Tamtéž, s. 413–417. 
85 MORENO CARLOS, Luis Frenando. Schopenhauer en España, s. 220–221. 



„Sentimentalismus“ v povídkách Leopolda Alase „Clarína“ (recepce Arthura Schopenhauera) 

  31 

Perojova publikace, dochází od roku 1875. Španělských překladů se však Schopenhauerovo 

dílo dočkalo podstatně později. 

První překlad vydal Antonio Zozaya. V roce 1889 vychází v jeho překladu jedno 

z populárnějších Schopenhauerových děl Parerga a paralipomena: Aforismy k životní 

moudrosti (Parerga y Paralipomena: Aforismos sobre la sabiduría de la vida). O čtyři roky 

později, v roce 1893, Rodríguez Serra uveřejnil Vybrané studie o bolestech světa (Estudios 

escogidos acerca de los dolores del mundo). Až v roce 1896 pak vychází ve španělštině 

Schopenhauerovo hlavní dílo Svět jako vůle a představa (El mundo como voluntad 

y representación) v Zozoyově překladu. Ve stejném roce vychází v periodiku La España 

Moderna bez uvedení překladatele Základ etiky (El fundamento de la moral). Roku 1900 byl 

vydán překlad Miguela de Unamuna O vůli v přírodě (Sobre la voluntad en la naturaleza).86  

Velmi významným zdrojem, který v tomto výčtu nelze opomenout, byla nikoli 

španělská, nýbrž francouzská studie o Schopenhauerově filozofii – Schopenhauerova filozofie 

(La philosophie de Schopenhauer), kterou vydal v roce 1874 Théodule-Armand Ribot. Roku 

1879 se ke španělské veřejnosti dostala také v překladu Mariana Arése (Salamanka). Ribotova 

kniha po Španělsku tedy kolovala jak v originále, tak v Arésově španělském překladu.87 

A jelikož byl Svět jako vůle a představa do španělštiny přeložen až roku 1896, stal se pro řadu 

spisovatelů hlavním zdrojem myšlenek Schopenhauerovy filozofie.88 

 

2.4 Clarín a Schopenhauer 

 

[…] ha pasado largas horas en la biblioteca del Ateneo leyendo páginas y páginas de 

Schopenhauer, de Kant, de Hartmann, de Spencer, de Wundt. 

Yvan Lissorgues89  

 

Je jisté, že Clarín Schopenhauera četl. Někteří dokonce tvrdí, že patřil k jeho 

nejpozornějším a nejchápavějším čtenářům. Podle Gonzala Sobejana musel Clarín znát 

                                                 
86 Tamtéž, s. 209. 
87 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 417. 
88 MORENO CARLOS, Luis Frenando. Schopenhauer en España, s. 217. 
89 LISSORGUES, Yvan. Leopoldo Alas, Cları́n: en sus palabras (1852–1901): biografı́a. Oviedo: Ediciones 

Nobel, c2007, s. 220. „[…] trávil dlouhé hodiny v knihovně Atenea četbou mnoha stránek Schopenhauera, 

Kanta, Hartmanna, Spencera, Wundta.“ Překlad vlastní. 
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Schopenhauera velmi dobře.90 Dokonce se domnívá, že byl Schopenhauer Alasův 

nejoblíbenější filozof.91 Ani Adolfo Sotelo Vázquez nepochybuje o tom, že byl Clarín se 

Schopenhauerovu filozofií obeznámen, přinejmenším prostřednictvím T. Ribota: 

 

[…] está claro que Leopoldo Alas a la altura de 1879 conoce, al menos en el esquematismo 

divulgado por Ribot, la filosofía de Schopenhauer. […] me parece que Clarín fue el crítico 

cultural y literario que mejor entendió […] el pensamineto de Schopenhauer […].92 

 

2.4.1 Eseje Josého del Peroja 

 

Francouzská literatura byla Clarínovi velmi blízká, není tedy divu, že se dostal také 

k četbě Ribotovy Schopenhauerovy filozofie. Zajímavější je v tomto směru však jiné jméno – 

José del Perojo.  

Když vyšla Perojova publikace Eseje o intelektuálním hnutí v Německu, Clarín byl 

vůbec první, kdo čerstvě vydané dílo okomentoval.93 Rychlost a nadšení, s nimiž Clarín 

Perojovu studii recenzoval, nepochybně svědčí o jeho zájmu o německé pesimistické 

myšlení a filozofii Arthura Schopenhauera. Zvláště když víme, jak uměl být Clarín ve svých 

článcích kritický. 

Recenze Perojovy knihy se objevila v časopise El Solfeo v sekci „Knihy a braky“ 

(Libros y Libracos) ve dvou částech. První vyšla 10. října 1875 pod názvem „Kniha. Eseje 

o intelektuálním hnutí v Německu, od dona Josého del Peroja. – První část.“ (Un libro. – 

Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania, por don José del Perojo. – Primera 

serie).94 Druhá vyšla o čtyři dny později pod názvem „Kniha. Eseje o intelektuálním hnutí 

                                                 
90 SOBEJANO, Gonzalo. Forma literaria y sensibilidad social. Madrid: Editorial Gredos, 1967, s. 158. 
91 SOBEJANO, Gonzalo. Alas sentimental. In Leopoldo Alas "Cları́n": actas del Simposio Internacional 

(Barcelona, abril de 2001). Barcelona, Spain: Universitat de Barcelona, 2002, 311–323, s. 322. 
92 SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. Schopenhauer, Zola y Clarín, s. 17. „[…] je jisté, že Leopoldo Alas v roce 

1879 zná, přinejmenším prostřednictvím Ribotova schematismu, Schopenhauerovu filozofii. […] zdá se mi, že 

Clarín byl kulturním a literárním kritikem, který nejlépe porozuměl […] Schopenhauerovu myšlení […]. Překlad 

vlastní. 
93 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 418. 
94 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. V. Artículos (1875–1878). Oviedo: Ediciones Nobel, 2002, s. 139–

143. 
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v Německu, od dona Josého del Peroja. – Další významné dílo.“ (Un libro. – Ensayos sobre el 

movimiento intelectual en Alemania, por don José del Perojo. – Otro libro notable).95  

Schopenhauer ve Španělsku nebyl zprvu přijat s velkým nadšením a kritika tak příliš 

nesdílela Perojův entuziasmus.96 To ovšem neplatilo v případě Clarína, který se k práci 

mladého studenta filozofie vyjadřuje s úctou a zaujetím. 

Hned na úvod se v Alasově komentáři Perojových Esejů dočteme, že nové knihy 

vycházejí sice denně, ale dobré knihy, to už je věc jiná.97 V druhém článku pak najdeme ještě 

více pochvalných slov: „[…] doy gran importancia al libro del señor Perojo o, mejor dicho, 

que él la tiene sin que yo se la dé.“98 Clarín chválí jak „unidad de propósito“ (jednotu 

záměru), tak „unidad de tendencia“ (jednotu směru). A dodává, že dát jednotu dílům tohoto 

žánru vyžaduje také velkou dávku inteligence. Perojův záměr pro sepsání Esejů byl podle 

Clarína čistý a upřímný, což je mu na knize nejsympatičtější.99 Článek pak uzavírá těmito 

slovy: 

 

Zoilito siente no poder ser más largo ni más profundo, y concluye dando al señor Perojo la 

más sincera enhorabuena por haber enriquecido nuestra escasa literatura filosófica con joya de 

tantos quilates.100 

 

2.4.2 Schopenhauer v Clarínových článcích  

 

Zda byl Clarín schopen číst Schopenhauerovy knihy v originále, nevíme. S jistotou 

však můžeme tvrdit, že je přinejmenším v překladu určitě četl. Přesvědčíme se o tom přímo 

u samotného Alase při pročítání jeho článků a esejů. 

Jedna z prvních zmínek se objevuje v Clarínově závěrečné práci „Právo a morálka“ 

(1878, El derecho y la moralidad).101 Ta se sice týkala práva, Clarín v ní však chtěl využít 

                                                 
95 Tamtéž, s. 149–152. 
96 SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. Schopenhauer, Zola y Clarín, s. 15. 
97 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. V. Artículos (1875–1878), s. 139. 
98 Tamtéž, s. 149. „[…] přisuzuji velký význam knize pana Peroja, lépe řečeno, ona ho má, aniž bych jí ho já 

dával.“ Překlad vlastní. 
99 Tamtéž, s. 150, 152. 
100 Tamtéž, s. 152. „Zoilito cítí, že už nemůže zacházet dál ani hlouběji, a uzavírá tím, že panu Perojovi upřímně 

gratuluje k obohacení naší nedostatečné filozofické literatury tak ryzím skvostem.“ Překlad vlastní. 
101 SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. Schopenhauer, Zola y Clarín, s. 16. 
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i svých filozofických znalostí a studoval proto tehdejší filozofické tendence v Evropě.102 

V práci použil úryvek ze Světa jako vůle a představy (kapitola 62). V přístupu k právu zde 

Clarín se Schopenhauerem ovšem nesouhlasí.103 

Záhy ale přicházejí důležitější komentáře. Jedny z prvních najdeme třeba v článku 

„Láska a ekonomika“ (El amor y la economía), který vyšel roku 1879 v časopise Revista de 

Asturias. Clarín v  textu humorně komentuje Schopenhauerovu teorii lásky: 

 

Un señor alemán muy excéntrico y que tenía un apellido muy raro (¡figúrense Vds. que se 

llamaba Schopenhauer! pronúncienlo Vds. como quieran, si no quieren abrir mucho la boca) 

dijo que los mejores matrimonios son esos que no se hacen por amor, sino por arreglo, porque 

en ellos no se sacrifica el individuo a la especie, como sucede en los consorcios por cariño 

[…] estos esposos olvidan su propio interés y trabajan inconscientemente por la especie, es 

decir, porque no se acabe el mundo.104 

 

V roce 1880 Clarín píše „Hloubání“, která vychází také ve sbírce textů Sóla na Polnici 

(1881). V těchto krátkých zamyšleních se již objevují důležité odkazy na pesimismus 

a s největší pravděpodobností také na Schopenhauerovu filozofii. Clarín například vyzdvihuje 

význam teorie bolesti: 

 

Toda filosofía que pretenda merecer que la estudie el hombre experimentado, no debe dejar 

entre lo accesorio la teoría del dolor. No abordar este problema o tratarle con fórmulas sin 

fondo, es huir la dificultad más real del objeto último, según los más, de la filosofía.105 

 

                                                 
102 LISSORGUES, Yvan. Leopoldo Alas, Cları́n: en sus palabras (1852–1901): biografı́a, s. 220. 
103 SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. Schopenhauer, Zola y Clarín, s. 16. 
104 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. V. Artículos (1875–1878), s. 184. „Jeden německý pán, velmi 

excentrický, který měl velmi podivné příjmení (představte si, že se jmenoval Schopenhauer!, vyslovujte to, jak 

chcete, pokud nechcete příliš otvírat ústa), řekl, že ta nejlepší manželství jsou ta, která se neuzavírají z lásky, ale 

po dohodě, protože v těch se jedinec neobětovává pro druh, jak je tomu ve svazcích z lásky […] takoví manželé 

zapomínají na svůj vlastní zájem a nevědomě pracují ve prospěch druhu, totiž, aby nenastal konec světa.“ 

Překlad vlastní. 
105 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. IV. Crítica (Primera parte), s. 176. „Každá filozofie, která usiluje 

o to, aby byla studována zkušeným člověkem, nemůže opomíjet teorii bolesti. Nijak nepřistupovat k tomuto 

problému nebo o něm pojednávat pomocí bezobsažných frází, znamená utéct před tím nejreálnějším problémem 

konečného objektu, podle ostatních, před filozofií.“ Překlad vlastní. 
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A vyjadřuje se také konkrétně k samotnému pesimismu: 

 

Los filósofos pesimistas suelen equivocarse en su sistema y en las consecuencias que deducen 

de los datos recogidos; pero los datos casi siempre son ciertos. Esto es lo más triste del 

pesimismo.106 

 

Zmínky o Schopenhauerovi najdeme také ve svazku Eseje a časopisy. Clarín zde 

prokazuje velmi dobrou znalost Schopenhauerova prologu k dílu Svět jako vůle a představa, 

když komentuje román Benita Peréze Galdóse Neznámá (La Incógnita). Clarín tvrdí, že 

Galdóse zřejmě napadlo napsat Neznámou, když rozjímal nad Schopenhauerem.107 

Další důležité komentáře se objevují ve sbírce Tlachání, kde Clarín prohlašuje, že 

Schopenhauera četl. Závoreň velmi tvrdě kritizuje Emilii Pardo Bazán za její zjednodušený 

výklad Schopenhauerovy filozofie. Alas zde prokazuje znalost Schopenhauerova díla a brání 

jeho učení před simplifikací, které se podle něj Pardo Bazán dopouští: 

 

Ante todo, doña Emilia; ¿ha leído a Schopenhauer, o ha leído lo que Wagner dice de 

Schopenhauer? Yo he leído a Schopenhauer, y declaro  que no es tan claro como dice Wagner 

o como dice doña Emilia. […] Me parece a mí, señora Pardo, que un libro que hay que leerlo 

dos veces para entenderlo; que parece claro y no lo es, no representa el 

sistema clarísimo […].108  

 

Clarín v této kritice opět odkazuje na Schopenhauerův prolog, ve kterém jsou 

vyjmenovány požadavky na potenciálního čtenáře: dvojí četba samotného díla, znalost 

jakéhosi úvodu k Světu jako vůli a představě, tedy jeden ze Schopenhauerových dřívějších 

spisů (O čtyřech kořenech věty o dostatečném důvodu: filozofické pojednání) a znalost díla 

Kantova. 

Ostře a ironicky, jak je Clarínovi vlastní, kritizuje ignoranci Emilie Pardo Bazán, která 

tvrdí, že Schopenhauerův systém vlastně ani není pesimistický:  

                                                 
106 Tamtéž, s. 177. „Pesimističtí filozofové se často mýlí ve svém systému a v důsledcích, které vyvozují ze 

sebraných dat; ale data jsou to takřka vždy správná. To je na pesimismu to nejsmutnější.“ Překlad vlastní. 
107 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. IV. Crítica (Segunda parte). Oviedo: Ediciones Nobel, 2003, s. 1630. 
108 Tamtéž, s. 1832–1833. „Především, doňo Emilie; četla jste Schopenhauera, nebo jste četla, co Wagner říká 

o Schopenhauerovi? Já jsem četl Schopenhauera a prohlašuji,  že není tak jasný, jak říká Wagner nebo jak říká 

doňa Emilia. […] Zdá se mi, paní Pardo, že kniha, která se musí přečíst dvakrát, aby byla pochopena; která 

vypadá srozumitelně, ale taková není, nepředstavuje naprosto jasný systém […].“ Překlad vlastní. 
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Ahora viene lo más fuerte. Según doña Emilia, la filosofía de Schopenhauer no es pesimista 

[…]. Doña Emilia, me obliga a recordar vulgaridades, porque niega su verdad evidente.109  

 

Clarín Emilii Pardo Bazán vytýká, že pracuje příliš rychle a tak už ani neví, co říká, 

a doporučuje jí proto nechat filozofii raději na pokoji. Vedle emotivní kritiky spisovatelky, 

podle které je Schopenhauer „filósofo clarísmo“ (jasně srozumitelný filozof), ovšem také 

prokazuje více než znalost Schopenhauerova prologu, když například vysvětluje, jak rozumět 

pojmu Schopehauerovy vůle.110  

Donald Santiago uvádí další příklady, kdy Clarín odkazuje na Schopenhauera. Alas 

filozofa cituje například na stránkách časopisu La España Moderna (1890), když mluví 

o španělských básnících. Na Schopenhauera odkazuje také v úvodu ke španělské verzi Hrdinů 

(Los héroes) od Carlyla (1893).111 

 

2.4.3 Schopenhauerova filozofie v Clarínově románové a povídkové tvorbě 

 

Viděli jsme, že v článcích Leopolda Alase lze dohledat řadu odkazů a komentářů 

týkajících se pesimismu nebo samotné Schopenhauerovy filozofie. Alasův zájem o novou 

filozofii se ovšem projevil také v jeho tvorbě románové a povídkové. 

Adolfo Sotelo Vázquez poukazuje na skutečnost, že Clarín se současně zajímal jak 

o Schopenhauera, tak o francouzského naturalistu Zolu.112 Přílišné Zolovy sympatie si 

Schopenhauer sice nezískal, pravdou ale je, že jisté podobnosti mezi jeho filozofií 

a naturalismem jsou nepopiratelné.113 Naturalisté navíc u Zoly tuší také Schopenhauerův 

vliv.114 Clarín, který francouzskou literaturu pozorně sledoval, tuto skutečnost vnímal a při 

četbě Zolova díla se v něm probouzel ještě větší zájem o Schopenhauerovo myšlení. Podle 

                                                 
109 Tamtéž, s. 1834. „Teď přijde to nejlepší. Podle doni Emilie, Schopenhauerova filozofie není pesimistická 

[…]. Doňo Emilie, nutíte mě pomýšlet na vulgarity, protože negujete evidentní skutečnost.“ Překlad vlastní. 
110 Tamtéž. 
111 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 420. 
112 SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. Schopenhauer, Zola y Clarín, s. 18. 
113 Tamtéž, s. 19. 
114 Tamtéž, s. 22. 
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Adolfa Sotela tedy naturalismus Clarína přiměl k důkladnější analýze pesimistické 

filozofie.115 

Sotelo Vázquez dochází k závěru, že podněty z četby Schopenhauera a Zoly měly 

zásadní vliv na Clarínův román Regentka: „El dolor se convierte en la única realidad en el 

inmenso mar de dudas y vacilaciones en el que vive sumida Anita […].“116 Myšlenka, že 

skutečné není nic než bolest, je bezpochyby navýsost schopenhauerovská.   K tomuto tématu 

Adolfo Sotelo dále velmi výstižně dodává:  

 

Especialmente relevante para la experimentación artística de La Regenta es el [discurso] de 

Schopenhauer, quien sostenía que por su origen y por su esencia la voluntad está condenada al 

dolor, que en la existencia cotidiana, en la prosa del mundo, se combina con el hastío y el 

tedio. He ahí las coordenadas de la trayectoria vital de Ana: hastío, tedio, aburrimiento, vacíos, 

silencios, dolor.117  

 

V závěrečném vnitřním procesu a tragické samotě Any Ozores se dokonce odráží celé 

kapitoly Světa jako vůle a představy.118 Vidíme tedy, že důležitá témata Schopenhauerovy 

filozofie (především myšlenka nekonečné bolesti a samoty) se objevují i na stránkách Alasova 

nejslavnějšího románu. 

Schopenhauerův vliv se přirozeně promítl také v povídkách a novelách Leopolda 

Alase. Donald Santiago tvrdí, že stejně jako u Unamuna, je také u Clarína patrný vliv 

Schopenhauerovy filozofie na povídkovou tvorbu, která je prolnuta idejemi německého 

filozofa a typickou bolestnou a melancholickou atmosférou.119 Santiago ke Clarínovi také 

poznamenává: 

 

                                                 
115 Tamtéž, s. 20. 
116 Tamtéž, s. 23. „Bolest se promění v jedinou skutečnost v nekonečném moři pochybností a váhání, ve kterém 

žije hluboko ponořena Anička […].“ Překlad vlastní. 
117 Tamtéž, s. 24. „Zvlášť podstatný je pro uměleckou experimentaci Regentky Schopenhauerův [diskurz], ve 

kterém hlásal, že vůle je svým původem a podstatou odsouzená k bolesti, která se v každodením životě, v próze 

světa, mísí se znechucením a nudou. Takové jsou souřadnice Aniny životní cesty: znechucení, nuda, prázdnota, 

ticho, bolest.“ Překlad vlastní. 
118 Tamtéž, s. 25. 
119 SANTIAGO, Donald. La influencia de Arturo Schopenhauer en España desde finales del siglo XIX, s. 422. 
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Y, sobre todo, en gran cantidad de sus relatos cortos flota esa influencia en el ambiente que se 

respira en ellos, de manera especial en las desengañadas actitudes vitales de sus personajes, 

a las que "Clarín" llama reiteradamente "filosofías".120 

 

Dostáváme se tak pomalu k jedné z hlavních otázek této práce: jakým způsobem je 

v povídkách a novelách Leopolda Alase reflektováno Schopenhauerovo učení, jaká témata 

jsou těmto dvěma myslitelům společná. Této problematice se bude podrobněji věnovat celá 

následující kapitola. Podíváme se na konkrétní úryvky z Clarínova díla a pokusíme se ukázat, 

co Donalda Santiaga patrně přimělo k použití obratů jako „las desengañadas actitudes vitales“ 

(životní postoje zbavené iluzí)121 nebo „un ambiente de tristeza y melancolía“ (smutná 

a melancholická atmosféra).122 

  

                                                 
120 Tamtéž, s. 420. „A především, ve většině jeho povídek je patrný tento vliv v atmosféře, která je z nich 

zvláštním způsobem cítit, v rozčarovaných přístupech k životu jeho postav, které „Clarín“ opakovaně nazývá 

„filozofiemi“.“ Překlad vlastní. 
121 Tamtéž, s. 422. 
122 Tamtéž, s. 420. 
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3  „Sentimentalismus“ Leopolda Alase „Clarína“ 

 

V poslední kapitole konečně vysvětlíme, co se v Alasově kontextu skrývá pod pojmem 

„sentimentalismus“ a jaká je zde spojitost se Schopenhauerem a jeho filozofií. Pokusíme se 

vypozorovat odraz recepce Schopenhauerova myšlení v Clarínově povídkové tvorbě 

a poukázat na náměty a přesvědčení Leopolda Alase, při jejichž formování mohl s velkou 

pravděpodobností vycházet právě ze Schopenhauerovy filozofie. 

 

3.1 Dvě tváře Leopolda Alase 

 

[…] la ternura, ingrediente esencial de los mejores cuentos clarinianos. 

Mariano Baquero Goyanes123  

 

Clarínovy texty se ve své povaze různí. Na jedné straně vidíme ostrého kritika 

a satirika, na straně druhé vnímavého, citlivého spisovatele. Mariano Baquero Goyanes 

podobným způsobem dělí na dva typy také Clarínovy povídky: 1) povídky satirické, 

karikaturní, kritické a 2) povídky plné citu a něhy.124 A právě ty povídky, ve kterých podle 

Baquera převládá „la ternura“ (něha), nás budou zajímat nejvíce. 

Znalci Clarínova díla se často shodují, že Alasovy povídky plné něžného citu patří 

v rámci jeho tvorby k těm nejlepším. Řadí se mezi ně třeba tituly jako „Nové světlo“ (Cambio 

de luz), „Quin“, „Doňa Berta“, „Chraplavý duet“ (El dúo de la tos), „Pipá“, „Manín de Pepa-

José“, „Chiripův hovor“ (La conversación de Chriripa), „Starý nemrava“ (Un viejo verde), 

„Podfuk“ (La trampa), „Torzo“ (El torso), „Kukuřičný chléb“ (Boroña) a mnoho dalších.  

Tyto v jistém slova smyslu „sentimentální“ povídky budou pro účely této práce 

stěžejní, protože jsou to právě ony, které často reflektují Schopenhauerovo myšlení a ve 

kterých v rámci Clarínovy umělecké tvorby cítíme recepci Schopenhauera nejsilněji.  

  

                                                 
123 BAQUERO GOYANES, Mariano. Los cuentos de "Clarín". In Leopoldo Alas "Cları́n". Madrid: Taurus, 

c1978, 245–252, s. 245. „[…] něha, hlavní ingredience Calrínových nejlepších povídek.“ Překlad vlastní. 
124 Tamtéž, s. 247–248. 
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3.2 Clarínův „sentimentalismus“ 

 

No es lo principal, en la mayor parte de estas invenciones mías, la descripción del mundo 

exterior, ni la narración interesente de vicisitudes históricas, sociales, sino el hombre interior, 

su pensamiento, su sentir, su voluntad. 

Clarín, „Prolog“ k Morálním povídkám125  

 

V první řadě je třeba objasnit, co máme v případě Clarína na mysli, když používáme 

termín sentimentalismus a jaké důvody nás k takové charakteristice vedou. Obecně jde 

o výraz, který má spíše negativní konotace. To ovšem u Clarína neplatí.  

Slovníky cizích slov definují pojem sentimentalismus jako 1) přílišnou citovost, 

rozcitlivělost, přecitlivělost, sentimentálnost, nebo také 2) literární a umělecký směr 

18. a začátku 19. století předjímající romantickou citovost a subjektivnost či 

preromantizmus.126 V etymologickém slovníku výrazu sentimentální náleží vysvětlení 

1) přecitlivělý, příliš naplněný citem, nebo 2) adjektivum od anglického spisovatele 

L. Sterna a jeho románu A Sentimental Journey through France and Italy (1768) a to od 

anglického sentiment – cit, myšlenka – z francouzského sentiment, jež se vyvinulo 

z latinského sentῑmentum, od sentῑre – cítit, mínit.127  

Když o „sentimentalismu“ hovoříme u Clarína, máme na mysli něco jiného než 

definice, které nalezneme ve slovnících. Vycházíme sice z původu slova, tedy z citovosti, ale 

pouze v pozitivním slova smyslu. Clarín totiž ve svých dojemných povídkách prokazuje 

mimořádnou míru empatie a porozumění lidskému nitru. Yvan Lissorgues vysvětluje, že 

Clarínovo umění spočívá také v tom, že si za každých okolností zachovává svou důstojnost. 

Nikdy nepřekročí onu pomyslnou hranici mezi něhou (ternura) a přecitlivělostí 

                                                 
125 ALAS, Leopoldo. Cuentos morales. 1a ed.  Madrid: Cátedra, 2012, s. 109. „Ve většině těchto mých 

smyšlenek není podstatný popis vnějšího světa, ani zajímavé vyprávění historických či sociálních zvratů, nýbrž 

vnitřní člověk, jeho myšlení, jeho cítění, jeho vůle.“ Překlad vlastní. 
126 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2009, s. 721. 
127 REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012, s. 568. 
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(sensiblería).128 Slovy Baquera Goyanese: „[Clarín] huye de lo sensiblero y va directamente 

a lo humano.“129 

Alas byl velmi empatický, vnímavý člověk a skvělý psycholog. Nejenže dokázal 

porozumět lidskému nitru, dovedl složité duševní stavy skrze své postavy také obdivuhodně 

vykreslit. Z jeho povídek je patrný zájem o ta nejhlubší a nejtemnější zákoutí lidské duše. 

Clarín při psaní vycházel z vlastních pocitů, proto jsou jeho povídky tak „opravdové“. 

Celá řada Clarínových povídek vykazuje autobiografické rysy. Mnohdy se v nich 

odráží nejen život autora, ale také jeho osobnost se všemi vnitřními obavami, tužbami, 

rozpory, myšlenkami a těmi nejniternějšími prožitky.130 Alas ve svém díle s postupem času 

opouští detailní popisy vnějšího světa, typické pro realismus a naturalismus, a ubírá se stále 

více do lidského nitra. V pozdních povídkách, kterým dominují filozofická témata, se také 

zrcadlí obraz jeho nitra.131 Během svých posledních let už Clarín literaturu a umění běžně 

spojuje se slovem duše.132 

Clarínovy postavy jsou často lidé s nešťastnými osudy. Jejich životy jsou tragické 

a plné utrpení. Myšlenku skvěle rozvádí John W. Kronik, který za Clarínovy nejpůsobivější 

povídky považuje právě ty, které se soustředí na ubohé lidské bytosti, vyčleněné na okraj 

společnosti a zničené životním bojem či hledáním ideálů.133 Prostí, skromní lidé jsou 

předmětem Clarínovy lásky, soucitu a srdečného porozumění.134 Clarín ve svých povídkách 

projevuje hluboký soucit s bolestí a nesmyslnou, bídnou existencí těchto lidských bytostí.  

Předchozími odstavci jsme konečně naznačili odpověď na  naši hlavní otázku: co 

představuje Clarínův „sentimentalismus“? Problematiku snad nejlépe vystihuje Gonzalo 

Sobejano, který vysvětluje, jak bychom měli sentimentálnímu Clarínovi rozumět: 

 

                                                 
128 LISSORGUES, Yvan. Estudio preliminar. ALAS, Leopoldo. Narraciones breves. Barcelona: Anthropos, 

1989, 7–42, s. 36. 
129 BAQUERO GOYANES, Mariano. Pensamiento y poesía en los cuentos de Clarín, s. 609. „[Clarín] uniká 

přecitlivělosti a míří přímo k lidskosti.“ Překlad vlastní. 
130 MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, Valentı́n. El pensamiento polı́tico y social de Cları́n a través de sus cuentos: 

valor educativo de la narrativa breve clariniana, s. 153. 
131 RICHMOND, Carolyn. Cinco estudios. "Vario"… y varia: Cları́n a través de cinco cuentos suyos, s. 12. 
132 LISSORGUES, Yvan. Cları́n polı́tico. II, s. 177. 
133 KRONIK, John W. Tradición e innovación en los cuentos de Clarín, s. 192. 
134 GARCÍA PAVÓN, Francisco. Gentes humildes en la obra narrativa de "Clarín". In Leopoldo Alas "Cları́n". 

Madrid: Taurus, c1978. s. 263–271, s. 263. 
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No, desde luego, que sienta con intensidad cualquier sentimiento […] sino ciertos 

sentimientos, vinculados a la experiencia del dolor (del dolor ajeno y del propio, y del ajeno 

como propio). Es “sentimentalˮ quien siente como suyo el sufrimiento del otro […]. Es 

“sentimentalˮ quien expresa o excita sentimientos […] de viva compasión: conmiseración 

y lástima hacia quienes sufren […].135 

 

Mít soucit s těmi, kteří trpí. Při takovém vysvětlení se nutně nabízí asociace se 

Schopenhauerem. A stejným směrem se ve své úvaze ubírá také Sobejano:  

 

[…] en la aludida acepción de ʻviva compasión con quienes sufrenʼ (y Schopenhauer es aquí 

el oráculo), el sentimentalismo de Alas explica narraciones tan memorables como Las dos 

cajas, Doña Berta, El señor, ¡Adiós, Cordera!, Boroña, El dúo de la tos, El Torso, El Quin 

o La Trampa.136 

 

Schopenhauer byl Clarínovi učitelem.137 Bolest, soucit i melancholická atmosféra 

v schopenhauerovském pojetí je přesně to, co vytváří Alasův „sentimentalismus“.  

  

                                                 
135 SOBEJANO, Gonzalo. Alas sentimental, s. 312. „Zajisté ne, že by intenzivně pociťoval jakýkoli cit […], 

nýbrž jisté city, které se pojí s prožitkem bolesti (bolesti cizí a vlastní, a cizí jako vlastní). Je „sentimentální“,  

kdo cítí jako své utrpení druhého […]. Je „sentimentální“, kdo projevuje či vyvolává pocity […] čistého soucitu: 

soustrast a lítost s těmi, kteří trpí […].“ Překlad vlastní. 
136 Tamtéž, s. 313. „[…] v uvedeném významu ‚čistého soucitu s těmi, kteří trpí‘ (a Schopenhauer je tu 

orákulem), Alasův sentimentalismus objasňuje tak nezapomenutelná vyprávění jako „Dvě truhly“, „Doňa Berta“, 

„Pán“, „Sbohem, Stračeno!“, „Kukuřičný chléb“, „Chraplavý duet“, „Torzo“, „Quin“ nebo „Podfuk“.“ Překlad 

vlastní. 
137 Tamtéž, s. 322. 
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3.3 Odraz recepce Arthura Schopenhauera v Clarínových povídkách 

 

[…] la razón de ser mis cuentos como son, se funda en cosas mías […]. 

Clarín, „Prolog“ k Morálním povídkám138  

 

Clarín v „Prologu“ k Morálním povídkám vysvětluje, že předmětem povídek nejsou 

popisy okolního světa ani vyprávění historických či sociologických zápletek, nýbrž „hombre 

interior“ (vnitřní člověk) s jeho myšlenkami, pocity a vůlí.139 Právě pro svůj zájem o lidské 

nitro nazývá Clarín povídky morálními. Clarínovi nejde v žádném případě o to, aby snad 

čtenáři připomínal dobré mravy, aby určoval, co je správné a co ne. Odvrací zrak od vnějšího 

světa a soustřeďuje se čistě na vnitřní stránku člověka, na jeho duši.  

V takovém přístupu najdeme shodu se Schopenhauerovou etikou. Filozof poukazuje 

na marnost pozorování fyzického světa. Mnohem podstatnější je pro něj morální zkoumání, 

protože „jedině v morální stránce lze najít útěchu, neboť zde je předmětem pozorování 

hloubka našeho vlastního nitra“.140 

Clarín a Schopenhauer se v nazírání na člověka a jeho vnitřní svět mnohdy shodují. 

Recepce Schopenhauerovy filozofie je v Alasových povídkách patrná. Najdeme v nich 

nejeden odkaz na německého filozofa. Například v povídce „Podvod“ (Superchería) Clarín 

Schopenhauera zmiňuje přímo: „¡Ahora miro mi sistema de la muerte inmortal, y me pongo 

rojo de vergüenza! Por un lado, plagio de Schopenhauer y de Guyau, y por otro, sueños de 

enfermo.“141 

Těžko říci, do jaké míry Clarínovo filozofické myšlení, které se promítá i v jeho 

umělecké tvorbě, ovlivnila Schopenhauerova filozofie. Kdy z učení filozofa čerpá přímo, kdy 

se jím inspiruje. Můžeme se jen dohadovat, zda by bylo Clarínovo myšlení stejné, kdyby 

Schopenhauerovo dílo nečetl. Shoda ovšem panuje v celé řadě myšlenek těchto dvou učenců. 

V následujících podkapitolách si proto ukážeme úryvky z děl obou autorů, abychom mohli 

                                                 
138 ALAS, Leopoldo. Cuentos morales, s. 111. „[…] mé povídky jsou, jaké jsou z toho důvodu, že se zakládají 

na mých věcech […].“ Překlad vlastní. 
139 Tamtéž, s. 109. 
140 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 434. 
141 ALAS, Leopoldo. Doňa Berta, Cuervo, Superchería. 4a ed. Madrid: Cátedra, 2013, s. 205. „Právě rozmýšlím 

nad svým systémem nesmrtelné smrti a zrdunul jsem studem! Na jedné straně, plagiát Schopenhauera a Guaye a 

na straně druhé snění nemocného.“ Překlad vlastní. 
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posoudit, do jaké míry se v zásadních tématech Schopenhauerovy a Clarínovy myšlenky 

shodují. 

 

3.3.1 Vůle a představa 

 

„Svět je má představa“142 a „svět je má vůle“143, to jsou dvě hlavní teze, kterými 

Schopenhauer zahajuje své stěžejní dílo. Okolní svět je pro Schopenhauera jen subjektivní 

představou, za věc o sobě považuje vůli:  „Věc o sobě znamená to, co se vyskytuje nezávisle 

na našem vnímání, tedy to vlastně jsoucí. Démokritovi tím byla zformovaná hmota, Lockovi 

v zásadě ještě totéž, Kantovi pak x, mně vůle.“144 

Pokud člověk k takovému poznání dojde, jako jediné východisko se podle 

Schopenhauera nabízí popření vůle: 

 

[…] ono podstatné poznání celku, podstaty věci o sobě, se stává kvietivem všeho a každého 

chtění. Vůle se odvrací od života, hrozí se jeho požitků, v nichž poznává přitakání životu. 

Člověk dosahuje stavu dobrovolného odříkání, rezignace, pravé umírněnosti a úplného 

oproštění od vůle.145 

 

Také Clarín činí rozdíl mezi objektivní realitou a subjektivním pohledem na svět. 

Stejně jako Schopenhauer tvrdí, že člověk nikdy nevidí věc o sobě, nýbrž pouze vlastní 

představu věci, což můžeme pozorovat třeba v novele „Podvod“. Intelektuál a samotář 

Nicolás Serrano dochází k poznání, že svět jevů není nic než pouhé subjektivní vnímání, nic 

než podvod: „[…] Serrano, sin saber lo que hacía, torció a la derecha […] como si quisiera 

seguir la pista del perro canelo, que tomaba los fenómenos como lo que eran, como una… 

superchería.“146 

                                                 
142 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 20. 
143 Tamtéž, s. 21. 
144 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy. Přel. Milan VÁŇA. Pelhřimov: 

Nová tiskárna, 2011, s. 56. 
145 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 301. 
146 ALAS, Leopoldo. Doňa Berta, Cuervo, Superchería, s. 256. „[…] Serrano, aniž by věděl, co dělá, zahnul 

doprava […] jako by snad chtěl jít po stopách hnědého psa, který přijímal fenomény takové, jaké jsou, jako… 

podvod.“ Překlad vlastní. 
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„[E]l poema del misterio del vivir“, takový příměr pro tuto novelu použil Gonzalo 

Sobejano.147 Každá z novel v knize Doňa Berta, Havran, Podvod se podle Sobejana věnuje 

jinému tématu: lásce, smrti a poznání.148 Přestože jsou v „Podvodu“ témata lásky a smrti 

přítomna také, stěžejním tématem zůstává tajemství života a poznání. Především pak prozření, 

ke kterému dospěl také Schopenhauer, tedy že „[ž]ivot se podává jako neustálý podvod, 

v malém i ve velkém“.149 

Pro Clarína kromě světa jevů existuje také další, skrytý svět. Rozum se k tomuto 

záhadnému světu přiblížit nedokáže, to však nevylučuje jeho existenci. Pro Clarína je tento 

svět stejně tak reálný, jako svět fenomenální.150 Věda a pozitivizmus tak podle Clarína 

nenabízejí víc než útěchu založenou na lži.151 

Konec „Podvodu“ prozrazuje navíc skutečnost, kterou známe také od 

Schopenhauera, a která nás přivádí k dalšímu tématu, tedy že „s poznáním roste schopnost 

pociťovat bolest“.152 

 

3.3.2 Čas a pomíjivost 

 

[…] kdo by mohl i jen snést myšlenku na smrt, kdyby byl život radostí! Tak však vždy před 

sebou přece jen vidíme dobro, konec života a nad utrpením života se utěšujeme smrtí a nad 

smrtí utrpením života. Pravdou je, že obojí k sobě nerozlučně patří, neboť vytváří šílenost 

světa, z níž vystoupit je tak těžké, jako žádoucí.153 

 

Tak Schopenhauer popisuje absurditu našeho bytí, které se potácí mezi strachem ze smrti 

a touze po ní. Stejně tak Clarín ve svých vyprávěních odhaluje své obavy ze smrti a úzkostný 

pocit, který přináší myšlenka pomíjivosti a nesmyslnosti lidské existence.  

Clarín ve své tvorbě reflektuje mizérii, bolest a pocity zklamání, které jsou důsledkem 

absurdnosti lidského údělu. Stejně tak vnímá život jako obrovské rozčarování také 

                                                 
147 SOBEJANO, Gonzalo. Cları́n en su obra ejemplar. Madrid: Castalia, c1991, s. 96. 
148 Tamtéž, s. 91. 
149 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 422. 
150 LISSORGUES, Yvan. Clarín: Un realismo de fronteras, s. 17. 
151 DOBÓN, M. Dolores. Tema e imagen en Superchería. Naufragio en Guadalajara. In Anales de Literatura 

Española. Universidad de Alicante: 1993, n° 9, 21–30, s. 27. 
152 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 428. 
153 Tamtéž, s. 426. 
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Schopenhauer, který říká, že „[n]ejsprávněji chápeme život jako desangano, zklamání: k tomu 

viditelně vše směřuje“.154 Ricardo Gullón v souvislosti s Clarínem hovoří o pocitu frustrace: 

„Todos sienten, como Alas sentía – cada cual a su modo –, que la vida, según es, no 

corresponde a la posibilidad imaginada. Y no sólo la vida en cuanto a pequeñez y miseria de 

diario fracaso, sino en su totalidad perdida.“155 Podle E. Díaze Navarra předchází Clarínova 

„angustia existencial“ (existenciální úzkost) té, se kterou s později setkáme u Unamuna.156 

„Život většiny je jen stálý boj o tuto existenci, kterou nakonec s jistotou všichni ztratí. 

Co však v tomto tak únavném boji umožňuje vytrvat, není ani tak láska k životu jako strach 

před smrtí.“157 Právě strach ze smrti je také jedním ze zásadních Clarínových témat.158 Třeba 

básník Vario ze stejnojmenné povídky si ve své samotě pokládá otázky jako mnozí z nás – 

otázky týkající se života, smrti, nesmrtelnosti, nicoty. Díky svému básnickému talentu je ale 

na rozdíl od jiných dokáže vyjádřit.159 Vario představuje touhu po nesmrtelnosti, kterou se 

pokouší hledat v poezii.160 

Variův příběh odráží řadu autobiografických rysů. Stejně tak další nostalgická povídka 

„Odraz (Důvěrnosti)“. Clarín čtenáři vypráví o starém osamělém spisovateli, na kterého už 

všichni zapomněli a který v podstatě jen čeká na smrt. Uvědomuje si plynoucí čas stejně jako 

Schopenhauer, který říká, že „[č]as je to, díky čemuž se všechno každý okamžik pod našima 

rukama stává ničím – čímž vše ztrácí pravou hodnotu“.161 

 Jde o jakýsi žalozpěv o ztraceném čase, samotě, stáří a smrti.162 Clarín se připravuje 

na blížící se stáří163 nebo snad dokonce cítí nadcházející konec svých dní.164 Povídku si tak 

můžeme vykládat také jako jisté Alasovo rozloučení.165 

                                                 
154 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy, s. 159. 
155 GULLÓN, Ricardo. Las novelas-cortas de Clarín. In Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: 

Ed. Crítica, 1982, s. 605. „Všichni cítí, jako to cítil Alas – každý po svém –, že život, takový, jaký je, 

neodpovídá vysněné alternativě. A nejen život ve smyslu mizérie každodenních nezdarů, nýbrž ve své ztracené 

úplnosti.“ Překlad vlastní. 
156 DÍAZ NAVARRO, Epicteto. Leopoldo Alas, hacia fin de siglo, s. 1344. 
157 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 251. 
158 GARCÍA SARRIÁ, Francisco. Cları́n o la herejı́a amorosa. Madrid: Editorial Gredos, c1975, s. 155. 
159 RICHMOND, Carolyn. Cinco estudios. "Vario"… y varia: Cları́n a través de cinco cuentos suyos, s. 17. 
160 LISSORGUES, Yvan. Clarín: Un realismo de fronteras, s. 21. 
161 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy, s. 156. 
162 GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban. El cuento español del siglo XIX, s. 180. 



„Sentimentalismus“ v povídkách Leopolda Alase „Clarína“ (recepce Arthura Schopenhauera) 

  47 

Podle Schopenhauera je „[č]as a pomíjivost všech věcí […] pouze forma, pod níž se 

vůli k životu, která je jako věc o sobě nepomíjivá, vyjevuje nicotnost jejího úsilí.“166 

Nicotnost lidského života si uvědomoval i Clarín, ale na rozdíl od Schopenhauera nikdy 

neztrácel víru. V povídce „Nové světlo“ se objeví pochybnosti o existenci Boha. Ovšem 

pokud by byl svět klamný a život směřoval jen ke smrti a nicotě, bez víry už by ztratil veškerý 

smysl a stal se absurdním světem plným bolesti bez příčiny a důvodu. Proto je víra pro 

Clarína tak důležitá.167 Jorge Arial tedy uvažuje: „Si hay Dios, todo está bien; si no hay Dios, 

todo está mal.“168 

Bídný úděl našeho bytí způsobuje bolest, se kterou je tak těžké se smířit, a která sužuje 

také hosta v pokoji 36 v Clarínově povídce „Chraplavý duet“: „[…] todavía no había 

aprendido a toser, como la mayor parte de los hombres sufren y mueren sin aprender 

a sufrir y a morir.“169  

Podle Schopenhauera nakonec lidé v životě jen „zblázněni nadějí tancují do rukou 

smrti“.170 Stejně jako Clarínova Doňa Berta, jejíž smrt byla stejně tak osamělá a nešťastná 

jako celý její život. Umírá přitom v pošetilé naději a víře v dobrý konec.  

 

3.3.3 Bolest 

 

Jestliže nejbližším a bezprostředním účelem našeho života není utrpení, pak je naše existence 

nejneúčelnější na světě. Je totiž absurdní přijmout, že nekonečná bolest […] jíž je svět všude 

                                                                                                                                                         
163 RUBIO JIMÉNEZ, Jesús. En torno a un cuento de Clarín: Reflejo. Confidencias. Revista de literatura, 2002, 

LXIV, 127, 93–106, s. 101. 
164 MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, Valentı́n. El pensamiento polı́tico y social de Cları́n a través de sus cuentos: 

valor educativo de la narrativa breve clariniana, s. 19. 
165 GUTIÉRREZ DÍAZ-BERNARDO, Esteban. El cuento español del siglo XIX, s. 180. 
166 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy, s. 156. 
167 LOZANO MARCO, Miguel Ángel. Sugestiones de Clarín (2). Cambio de luz. [online]. [cit. 2017-06-04]. 

Dostupné z: http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_13/26072013_01.htm 
168 ALAS, Leopoldo. El señor y lo demás, son cuentos. Barcelona: Austral, 2013, s. 52. „Jestliže Bůh je, vše je 

v pořádku; jestliže Bůh není, vše je špatně.“ Překlad vlastní. 
169 ALAS, Leopoldo. Cuentos morales, s. 199. „[…] dosud se nenaučil kašlat, stejně jako většina lidí trpí 

a umírá, aniž by se naučila trpět a umírat.“ Překlad vlastní. 
170 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy, s. 157. 
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plný, by měla být bezúčelná a čistě náhodná. Každé jednotlivé neštěstí se sice jeví jako 

výjimka, ale neštěstí vůbec je pravidlo.171 

 

Jednou ze stěžejních myšlenek Schopenhauerovy filozofie je vnímání života jako neustálého 

utrpení. Bolest se mu jako jediná jeví reálnou: „Cítíme bolest, ne však bezbolestnost; cítíme 

starost, ne však bezstarostnost; strach, ne však bezpečí.“172 Ze života podle Schopenhauera 

zkrátka „nelze svalit bytostnou bolest“.173 

Clarín sdílí Schopenhauerovu myšlenku všudypřítomné bolesti. Příkladem může být 

závěr povídky „El señor“, ve které k Juanovi de Dios promlouvá hluboký vnitřní hlas slovy: 

„El dolor y Yo [Dios] estamos en todas partes.“174 Shodu velmi dobře odráží také Morální 

povídky, které jsou prostoupeny onou bolestí, „el dolor sordo, intenso, sin conciencia de su 

causa…“, jež se stává nedílnou součástí našeho života.175  

Podle Schopenhauera je život „zpravidla řadou velkých a malých nehod“.176 

Podíváme-li se přitom na život obecně, je ve své podstatě vždy tragédií; podíváme-li se však 

zblízka na jednotlivé části, jeví se spíše jako komedie.177 Takovým příkladem je třeba doňa 

Berta, jejíž cesta do Madridu a pošetilá honba za iluzí (obrazem ztraceného syna), je stejně tak 

komická, jako tragická. Tragikomická postava doni Berty podle Eduarda Hodouška rovněž 

nápadně připomíná mnohem slavnější španělskou postavu tohoto charakteru – dona 

Quijota.178 

Podle Schopenhauera je štěstí nedosažitelné179 a „každé uspokojené přání vyvolává 

nové“.180 Život jsou jen zklamané naděje.181 Štěstí je podle Schopenhauera pouhá iluze „[a] ti 

poměrně šťastní, jsou většinou šťastní jen zdánlivě“.182 Nejen doňa Berta, ale i řada dalších 

                                                 
171 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy, s. 160. 
172 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 423. 
173 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 252. 
174 ALAS, Leopoldo. El señor y lo demás, son cuentos, s. 32. „Bolest a Já [Bůh] jsme všude.“ Překlad vlastní. 
175 ALAS, Leopoldo. Cuentos morales, s. 296. „[H]luchá, silná bolest, bez vědomí příčiny…“ Překlad vlastní. 
176 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 260. 
177 Tamtéž, s. 258. 
178 HODOUŠEK, Eduard. Několik slov o autorovi a jeho hrdince, s. 80. 
179 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 257. 
180 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 421. 
181 Tamtéž, s. 422. 
182 Tamtéž. 
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Clarínových postav se často marně žene za nedosažitelným a zažívá nejedno zklamání. Jejich 

životy provázené nadějí pak obvykle končí nešťastně. 

Ve svém díle dokáže Clarín s velkou něhou vykreslit tuto hořkou realitu a soužení 

ubohých bytostí, které svádí svůj existenční boj. Hlavní příčina bolesti Clarínových postav se 

přitom často opakuje a shoduje s pohledem Schopenhauera, podle kterého je zdrojem 

nejhoršího zla, a tedy i původcem bolesti, sám člověk.183 S neúprosnou lidskou krutostí se 

setkáme v řadě Clarínových povídek. Připomeneme si tedy alespoň některé z nich. 

Pro Chiripu („Chirirpův hovor“), který hledá úkryt před nevlídným počasím, zůstávají 

všechny dveře ve městě zavřené. Útočiště nachází až v kostele. Manín („Manín de Pepa 

José“) se nikdy necítil uznávaný a šťastný ani ve vlastním domě. Žil s přísnou matkou, která 

mu ještě před smrtí našla stejně přísnou ženu. Nakonec, po smrti své ženy i dcery, musí 

Manín snášet ohavný teror svého zetě Roqueho. Pepe Francisca („Kukuřičný chléb“) se po 

letech tvrdé práce v Mexiku vrací domů, bohatý, ale nemocný. Touží už jen cítit vzduch rodné 

země a ještě jednou zakusit chléb, který mu připomíná šťastné dětství. Zatímco se smrt 

Pepeho blíží, jeho bezcitní příbuzní se nezajímají o nic než o jeho pozůstalost. Elisa Rojas 

(„Starý nemrava“) svého ctitele jednoho dne nazve „starým nemravou“ a ublíží mu tím 

natolik, že se muž k milované ženě už nikdy nepřiblíží. Elisa svého činu lituje, až když už je 

pozdě.  

Skvělým příkladem Clarínova „sentimentalismu“ je povídka „Quin“, jejímž záměrem 

je „estudiar el estado de alma de un perro“.184 Věrného psa Quina opustí jeho milovaný pán, 

který ho nakonec vymění za jiného. Quin tak zůstane zcela sám jen se svou bolestí: „No vivía 

ni para afuera, ni para adentro; ni para el mundo ni para sí. No hacía más que dormir y sentir 

un dolor raro.“185 

Clarín ve svých povídkách ukazuje, že lidé si vzájemně tolik ubližují a umocňují tak 

jen svou bolest. Jak to krásným obrazem vystihuje Schopenhauer: „Svět je peklo a lidé jsou na 

jedné straně trýzněné duše a na druhé straně ďáblové v něm.“186 

 

                                                 
183 Tamtéž, s. 425. 
184 ALAS, Leopoldo. Cuentos morales, s. 275. „[S]tudovat stav duše jednoho psa.“ Překlad vlastní. 
185 Tamtéž, s. 293. „Nežil ani pro vnějšek, ani pro nitro; ani pro svět, ani pro sebe. Nedělal nic, než spal 

a pociťoval zvláštní bolest.“ Překlad vlastní. 
186 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy, s. 165. 
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3.3.4 Nuda 

 

Podle Schopenhauera může být na jedné straně utrpení života tak ohromné, že ačkoli 

náš život spočívá v útěku před smrtí, člověk po ní začne toužit; a na druhé straně, pokud se 

nám utrpení a bída vyhýbají, ihned se ohlásí nuda.187 To, že se bolest v situacích všedního dne 

mísí s nudou, vidíme také u Clarínových postav. Vzpomeňme třeba na Anu Ozores 

(Regentka).188 

Bohatí lidé, kteří neznají bídu, znají nudu. To platí například pro protagonistu 

„Podvodu“, životem znuděného Nicoláse Serrana:  

 

De noche, [se iba] al Retiro a dar una vuelta, una sola; porque el aburrimiento era tan fuerte 

y tan inmediato, que no podía pasar allí más tiempo del necesario para volver a encontrar la 

salida.189 

 

Jako další příklad můžeme uvést rod Ronadliegů, bratry Doni Berty, kteří jsou 

nadšeni, když je z jejich samoty a nudy vytrhne zábavný kapitán: „[…] vieron en el negro un 

excelente amigo, capaz de distraerlos de su resignado aburrimiento […].“190 

Podle Schopenhauera se „[m]ezi bolestí a nudou […] potácí každý lidský život“.191 

„Jak známo, zlo se ulehčí tím, že je lidé snášejí společně: zdá se, že k tomu lidé počítají 

i nudu; shromažďují se tedy proto, aby se společně nudili.“192 Jak to dělají při oslavách třeba 

obyvatelé Rescolda v „Pohřbu sardinky“ (El entierro de la sardina), kteří se marně snaží 

                                                 
187 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 251. 
188 SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. Schopenhauer, Zola y Clarín, s. 24. 
189 ALAS, Leopoldo. Doňa Berta, Cuervo, Superchería, s. 213. „V noci, [chodíval] na otočku do Retira, jen na 

jednu; protože nuda byla tak silná a tak bezprostřední, že tam nemohl strávit více času, než bylo třeba, aby se 

vrátil k východu.“ Překlad vlastní. 
190 Tamtéž, s. 116: „[…] objevili v tom politickém odpůrci dva z bratří, tehdy přítomní na Usedlosti […], 

výborného přítele, schopného vytrhnout je z jejich poklidné nudy […].“ Překlad: ALAS, Leopoldo. Doňa Berta. 

Přel. Eduard HODOUŠEK. Praha: Československý spisovatel, 1960. Edice ilustrovaných novel. 
191 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 253. 
192 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismy k životní moudrosti, s. 88. 
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hlasitým smíchem alespoň na malou chvíli zahnat bolest a nudu: „[…] volvía lo de siempre: 

tristeza fría, aburrimiento sin consuelo.“193 

 

3.3.5 Samota 

 

Podle Schopenhauera naše utrpení vychází i ze společnosti. Štěstí nám zajišťuje jedině 

samota. Ta je nám přirozená a přináší duševní klid. Ušlechtilejší a rozumnější lidé proto volí 

samotu. Ani ta není dokonalá, přesto však přináší méně strastí než život společenský.194 

Samota je jedním z velkých témat Clarínových povídek. Jeho postavy jsou často 

osamělí lidé, kterým se nedostává lásky, porozumění ani útěchy, a kteří nejsou schopni se do 

společnosti začlenit. Jsou odsouzeni k životu v samotě. Podle Carolyn Richmond ke 

Clarínovým nejzdařilejším povídkám patří ty, ve kterých dokáže udržet rovnováhu mezi 

myslí a duchem, mezi hlavou a srdcem, právě z těch totiž cítíme neštěstí lidského údělu – 

nekonečnou samotu.195 

Osudy Clarínových postav jsou frustrující. Snaží se překonat vlastní samotu, ale jejich 

snahy jsou většinou marné.196 Existence Nicoláse Serrana („Podvod“) je samotářská 

a sužovaná splínem.197 Quinovi se za jeho lásku a oddanost dostane jen bolesti a samoty. 

Protagonisté povídek „Manín de Pepa José“ nebo „Chiripův hovor“ jsou příklady společností 

zavržených jedinců.198 Jejich samota je nešťastná, ovšem společnost lepší alternativu 

nenabízí, právě naopak. 

Dva osamělí lidé v „Chraplavém duetu“ nikdy neuskuteční představu o společném 

štěstí a konci jejich smutné samoty. Gonzalo Sobejano spatřuje v závěru této povídky střet 

citu s rozumem199, tedy stejný dualismus (hlavy a srdce), o kterém mluví C. Richmond.200 

                                                 
193 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. III. Narrativa breve. Oviedo: Ediciones Nobel, 2003, s. 816. 

„[…] vracelo se obvyklé: chladný smutek, bezútěšná nuda.“ Překlad vlastní. 
194 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismy k životní moudrosti, s. 89–93. 
195 RICHMOND, Carolyn. Cinco estudios. "Vario"… y varia: Cları́n a través de cinco cuentos suyos, s. 11. 
196 RICHMOND, Carolyn. Aproximación a la narrativa breve de Clarín. ALAS, Leopoldo. Obras completas. 

Sv. III. Narrativa breve. Oviedo: Ediciones Nobel, 2003, 7–81, s. 43. 
197 DÍAZ NAVARRO, Epicteto. Leopoldo Alas, hacia fin de siglo, s. 1341. 
198 MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, Valentı́n. El pensamiento polı́tico y social de Cları́n a través de sus cuentos: 

valor educativo de la narrativa breve clariniana, s. 86. 
199 SOBEJANO, Gonzalo. Alas sentimental, s. 316. 
200 RICHMOND, Carolyn. Aproximación a la narrativa breve de Clarín, s. 38. 
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Podle Sobejana nezná tento střet vítěze, a právě v tom také vězí Clarínův 

„sentimentalismus“.201  

Řada Clarínových postav žije smutné životy, které končí osamělou smrtí. „Pohřeb 

sardinky“ nebo „Starý nemrava“ jsou dojemná vyprávění vystavěná na pocitech smutku, 

bolesti a samoty. Stejně tak jako „starý nemrava“, také Cecilia Pla („Pohřeb sardinky“) 

zemřela ublížená a osamělá: „[…] pues ella era en efecto; sola en el mundo.“202 

Z Clarínových vyprávění je cítit strach ze smrti, především ale strach ze smrti 

v samotě, bez lásky, bez soucitu. Takové obavy mají třeba protagonisté „Chraplavého duetu“: 

„¿Estás solo en el mundo? Yo también. ¿Te horroriza la muerte en la soledad? También 

a mí.“203 

 

3.3.6 Láska a soucit 

 

Je něco, co spojuje všechny Clarínovy osamělé postavy, a to příčina jejich samoty, 

kterou je absence a potřeba lásky.204 Nedostatkem lásky trpí například postavy v  povídkách 

„Doňa Berta“, „Dvě truhly“ (Las dos cajas) nebo „Pán“ (El señor). Jak těžké je, aby láska 

vůbec dostala šanci, vidíme v „Chraplavém duetu“. Náklonnost na straně jedné a nezájem na 

straně druhé spatřujeme ve vztahu pána a zvířete v povídce „Quin“. O hrůze z odloučení jsou 

povídky jako „Sbohem, stračeno!“ nebo „Podfuk“. Potřebu milovat a být milován 

v Clarínových povídkách takřka vždy ukončí jakýsi apatický stav, když ne smrt.205 Jen 

málokterá touha je nakonec naplněna.  

Láska mezi mužem a ženou v Clarínově tvorbě s postupem času zaniká.206 Stává se 

nedosažitelnou. Jako to můžeme vidět například v povídce „Starý nemrava“. Krásná žena 

natolik ublíží muži, který ji miluje, že navždy zmizí z jejího života. Podle Martíneze Otera je 

                                                 
201 SOBEJANO, Gonzalo. Alas sentimental, s. 316. 
202 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. III. Narrativa breve. Oviedo: Ediciones Nobel, 2003, s. 818. 

„[…] byla totiž na světě sama.“ Překlad vlastní. 
203 ALAS, Leopoldo. Cuentos morales, s. 201. „Jsi na světě sám? Já také. Děsí tě osamělá smrt? Mě také.“ 

Překlad vlastní. 
204 RICHMOND, Carolyn. Aproximación a la narrativa breve de Clarín, s. 37. 
205 SOBEJANO, Gonzalo. Alas sentimental, s. 314. 
206 GARCÍA SARRIÁ, Francisco. Cları́n o la herejı́a amorosa, s. 157. 
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v Clarínově tvorbě láska vždy úzce spojena s úzkostí a nejistotou.207 Ani Nicoláse Serrana 

(„Podvod“) z jeho metafyzické úzkosti nevyléčí láska k ženě.208 To, co Nicolás nakonec cítí 

ke Caterině, totiž není láska v tradičním slova smyslu, nýbrž soucit, což je pojem navýsost 

schopenhauerovský. Na rozdíl od Kanta, který ho považoval za slabost209 a Nietzscheho, 

v jehož „obrazu ideálního člověka není místo pro soucit“210, pokládá Schopenhauer soucit za 

ctnost.211 

 Clarín, stejně jako Schopenhauer, chápe pravou lásku jako hluboký upřímný soucit, 

který německý filozof vysvětluje následovně: 

 

[…] životu jako celku je bytostné utrpení […] každé uspokojení je jen oddálenou bolestí […]. 

Co tudíž také dobro, láska a šlechetnost dělají pro druhého, je vždy jen zmírnění jejich 

utrpení a tedy to, co může pohnout k dobrým skutkům a dílům lásky je vždy jen poznání 

cizího utrpení, pochopeného bezprostředně z utrpení vlastního a jemu kladeného na roveň. 

Z toho však vyplývá, že čistá láska (caritas) je svou povahou soucit; utrpení, které zmírňuje, ať 

velké či malé, je vždy nějakým nesplněným přáním.212 

 

Krásnou ukázkou lásky jako soucitu je povídka „Pán“, příběh o nemožné lásce 

a o hledání spřízněné duše. Láska se zde jeví především jako bolest, skrze kterou vede cesta 

k Bohu: „Del amor se va a Dios, por el dolor.“213 To, co k sobě pojí Rosario y Juana, je 

nedostatek lásky a výsledná bolest.214 Křesťanská láska se tedy zdá být láskou trýznivou, z níž 

nemůže vzejít nic než slzy: „[…] todo el amor cristiano era así: amor doloroso, amor de luto, 

amor de lágrimas.“215 

Juan de Dios cítí Rosariinu bolest jako by byla jeho vlastní: „Juan la compadecía tanto 

como la amaba. […] no pedía nada para sí; todo para ella. […] Sólo él compartía su dolor, 
                                                 

207 MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, Valentı́n. El pensamiento polı́tico y social de Cları́n a través de sus cuentos: 

valor educativo de la narrativa breve clariniana, s. 29. 
208 GARCÍA SARRIÁ, Francisco. Cları́n o la herejı́a amorosa, s. 161. 
209 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 298. 
210 SCRUTON, Roger. Krátké dějiny novověké filosofie: od Descarta k Wittgensteinovi. 2. vyd. Přel. Jiří 

OGROCKÝ. Brno: Barrister & Principal, c2005. Studium (Barrister & Principal), s. 216. 
211 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 298. 
212 Tamtéž. 
213 LISSORGUES, Yvan. Estudio preliminar, s. 38. „Od lásky se jde k Bohu přes bolest.“ Překlad vlastní. 
214 GARCÍA SARRIÁ, Francisco. Cları́n o la herejı́a amorosa, s. 159. 
215 ALAS, Leopoldo. El señor y lo demás, son cuentos, s. 26. „[…] každá křesťanská láska je taková: láska 

bolestivá, láska smutná, láska uplakaná.“ Překlad vlastní. 



Kateřina Koubská 

54 

 

sólo él sufría tanto como ella misma.“216 A to je přesně onen soucit, ke kterému nás nabádá 

Schopenhauer:  

 

Vezmi na zřetel jedině jeho utrpení, jeho úzkost, jeho bolesti. Pak se s ním vždy budeš cítit 

spřízněný, budeš s ním sympatizovat a […] budeš s ním mít onen soucit, který jedině je agapé 

[láska] […].217 

 

Je třeba doplnit, že morálku podle Schopenhauera nelze založit na ničem než „na 

soucitu, na sebe-identifikaci s jiným člověkem, a ještě spíše: se všemi živými tvory“.218 Tedy 

když Schopenhauer mluví o soucitu, nemá na mysli jen lidi, ale také zvířata, ke kterým 

obecně chová více sympatií než k lidem. Vztahy mezi lidmi a zvířaty se objevují také 

v Clarínových povídkách a to v různých podobách. Například kráva-matka Stračena lásku 

dává i dostává, věrný pes Quin lásku jen dává a třeba klisna Chula („Podfuk“) ji naopak spíše 

přijímá.219 

Vzpomeňme na Schopenhauerovy cesty, které nás mohou zbavit utrpení a zmírnit tak 

náš bídný životní úděl. Podkapitola, kterou jsme právě zakončili, se v této souvislosti vztahuje 

k cestě morální (cestě soucitu). Kapitola následující se bude věnovat dalšímu způsobu úniku, 

který má v Clarínově díle rovněž významné postavení, tedy cestě umělecké.  

 

3.3.7 Hudba 

 

Zvláštní význam má v Schopenhauerově filozofii hudba, o které německý myslitel 

říká, že je nejmocnějším ze všech umění.220 Velkým hudebním nadšencem byl také Clarín, 

který svou vášeň pro hudbu promítl i v řadě povídek. V nich několikrát dokonce odkazuje na 

samotného Schopenhauera i jeho velkého následovníka Richarda Wagnera. Na Clarínovo 

vnímání hudby měli tito dva myslitelé nepochybně vliv. Podíváme se tedy, co pro 

                                                 
216 Tamtéž, s. 27. „Juan ji litoval natolik, nakolik ji miloval. […] nežádal nic pro sebe; vše pro ni. […] Jen on 

sdílel její bolest, jen on trpěl tak jako ona sama.“ Překlad vlastní. 
217 SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga a paralipomena: malé filosofické spisy, s. 110. 
218 ABENDROTH, Walter. Schopenhauer, s. 89. 
219 SOBEJANO, Gonzalo. Alas sentimental, s. 318. 
220 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 329. 
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Schopenhauera znamenala hudba, jak na jeho filozofii navazoval Wagner, a jak to vše souvisí 

s Alasovým dílem. 

Schopenhauer hudbu považoval za odraz samotné vůle.221 V hudbě dokážeme vnímat 

to, co nám jinak neustále uniká, tedy objektivní přítomnost vůle. V každém jedinci se totiž 

vůle projevuje subjektivně. V hudbě ji však chápeme odděleně od všech individualit. 

V melodii „v okamžicích probleskuje oceán věčnosti“.222 Hudba dokáže podle Schopenhauera 

vyjádřit i to nejskrytější: 

 

To, co vidíme v poezii, nacházíme opět i v hudbě, v jejíž melodii poznáváme obecně 

vyjádřené nejniternější dějiny sebe si vědomé vůle, nejskrytější život, dychtění, utrpení 

a těšení, odlivy a přílivy lidského srdce.223 

 

Na Schopenhauerovu metafyziku hudby navázal jeho velký obdivovatel, skladatel 

Richard Wagner, který v myslitelově filozofovi nacházel velký zdroj inspirace: 

 

Filosoficky jasně pochopil i definoval však postavení hudby vůči ostatním krásným uměním 

teprve Schopenhauer tím, že jí přiřkl povahu zcela odlišnou od umění výtvarného i od umění 

básnického. […] Schopenhauer se domnívá, že v hudbě samotné rozeznává ideu světa, protože 

ten, kdo by ji uměl znázornit zcela v pojmech, by tím současně předvedl filosofii, která by 

vysvětlila svět.224 

 

 Nikdo se Schopenhauerovy metafyziky hudby nezastával tak, jako právě Richard 

Wagner. Je tedy zajímavé, že poté, co nechal Wagner Schopenhauerovi poslat své dílo Prsten 

Nibelungův, filozof jen poznamenal, že má Wagner větší nadání básnické než skladatelské. 

Wagner byl přitom jedním z jeho nejoddanějších a nejvýznamnějších příznivců. Prsten 

Nibelungův byl kritikou dokonce označován za „rýmovaného Schopenhauera“. Dílo ovšem 

vzniklo dříve, než Wagner mohl Schopenhauera vůbec znát. Až dílo Tristan a Isolda bylo 

vytvořeno pod vlivem Schopenhauerova učení.225 

                                                 
221 Tamtéž. 
222 SCRUTON, Roger. Krátké dějiny novověké filosofie: od Descarta k Wittgensteinovi, s. 207. 
223 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 257. 
224 WAGNER, Richard. Wagner o hudbě a umění: výběr statí. Sv. II. Přel. Jitka FUČÍKOVÁ a Hana 

ŠNAJDROVÁ. Praha: SNKLHU, 1959. Klasikové hudební vědy a kritiky, s. 323. 
225 ABENDROTH, Walter. Schopenhauer, s. 115–116.   
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Schopenhauerovy i Wagnerovy myšlenky byly podstatnou inspirací také Clarínovi. 

Hudba se v jeho díle ukazuje ve stejném světle, jako právě u Wagnera nebo u Schopenhauera, 

který tolik věřil v nevypověditelné.226 Podle Y. Lissorguese není jisté, do jaké míry si Clarín 

osvojuje Schopenhauerovo a Wagnerovo přesvědčení, že je hudba vyjádřením citu. Jisté 

ovšem je, že hudba je podle Clarína vyjádřením nepopsatelného.227 

Alas měl k hudbě obecně velmi vřelý vztah. Že pro něj byla hudba obzvlášť důležitá, 

prozrazuje i několik jeho povídek, které odrážejí jistý vliv Schopenhauerovy metafyziky 

hudby a Wagnerova díla.228 

Andrés Ruiz Tarazona ve svém článku „Opera a zarzuela v Clarínovi“ (Ópera 

y zarzuela en Clarín) klade důraz na Alasův výjimečný vztah právě k Wagnerově hudbě. Ve 

své době údajně dokázali vytušit Wagnerův význam jen Clarín, Galdós a Blasco Ibáñez. Alas 

v povídce „Nové světlo“ poukazuje na fakt, jak komplexní a filozofické je Wagnerovo dílo. 

Na to, že jeho pochopení vyžaduje čas, Clarín upozorňuje skrze postavu Jorgeho Ariala: 

„Muchas veces hacía que su hija le leyera las lucubraciones en que Wagner defendió sus 

sistemas, y les encontraba un sentido muy profundo que no había visto […].“229 Není jisté, 

o které texty se jedná, když Jorgemu Arialovi jeho dcera předčítá Wagnera. Mohlo jít 

o úryvky z děl Opera a drama (Oper und Drama) či Můj život (Mein Leben).230 

Je možné, že Clarín mezi lety 1881 a 1890 navštívil v Teatro Real v Madridu některé 

z představení Wagnerova Lohengrina či Tannhäusera. Alas však neměl příležitost slyšet řadu 

dalších děl. Třeba opera Tristan a Isolda byla v Teatro Real odehrána v roce 1911, Parsifal 

pak až roku 1914. Je obdivuhodné, že i přes tato omezení byl Clarín schopen vycítit 

Wagnerovu genialitu.231 

Wagnerovo dílo se objevilo také v Clarínových kritikách. Roku 1878 vydal v časopise 

El Solfeo článek „Richard Wagner. Biograficko-kritická esej, od dona Joaquína Marsillacha, 

s prologem doktora Letamendiho“ (Ricardo Wagner. Ensayo biográfico-crítico, por Don 

                                                 
226 SCRUTON, Roger. Krátké dějiny novověké filosofie: od Descarta k Wittgensteinovi, s. 209. 
227 LISSORGUES, Yvan. Clarín: Un realismo de fronteras, s. 28. 
228 RUIZ TARAZONA, Andrés. Ópera y zarzuela en Clarín. [online]. [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: 

http://cvc.cervantes.es/actcult/clarin/catalogo/articulos/ruiz01.htm 
229 ALAS, Leopoldo. El señor y lo demás, son cuentos, s. 58. 
230 RUIZ TARAZONA, Andrés. Ópera y zarzuela en Clarín. 
231 Tamtéž. 
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Joaquín Marsillach, con un prólogo del doctor Letamendi.)232 V článku komentuje knihu 

španělského hudebního kritika, znalce a velkého obdivovatele Wagnerova díla, Joaquína 

Marsillacha, který znal německého skladatele dokonce osobně.233 Clarín ve svém textu ocenil 

Marsillachovu knihu, která dle jeho slov přispěla modernímu umění. Alas neopomněl zmínit, 

že kdo se zajímá o budoucnost lyricko-dramatického umění, o filozofii umění, rozhodně musí 

studovat Wagnera.234 

Marsillachovo jméno se pojí ještě s jednou zajímavostí. V mládí totiž napsal povídku 

„Pohřeb houslí“ (El entierro de un violín), která Clarínovi zřejmě posloužila jako inspirace 

k napsání novely „Dvě truhly“.235 Marsillachovo zachycení německého hudebního prostředí 

v „Pohřbu houslí“ je důležité pro úplné pochopení Clarínovy novely. Venturova „música 

sincera“ (upřímná hudba) znamená vlastně totéž co Wagnerova „Zukunfstmusik“ (hudba 

budoucnosti).236 

Vliv Schopenhauera a Wagnera na Clarínovo pojetí hudby asi nejlépe reflektuje právě 

novela „Dvě truhly“ a pak také povídka „Nové světlo“, které rozebereme o něco podrobněji. 

Hudba jejím protagonistům přináší hlubší pohled. Přiblížit se pravdě totiž dokážeme jen 

s pomocí různých způsobů poznání, jelikož věda je v tomto směru nedostačující. Musíme se 

naučit milovat, cítit, dívat se pod povrch, jako to dokázal Jorge Arial („Nové světlo“).237 Jak 

pro Jorgeho Ariala, tak pro Venturu („Dvě truhly“) hudba vysvětluje nevysvětlitelné, je 

výrazem těch nejhlubších vnitřních pocitů a promlouvá k nám přímo z jiného, skrytého 

světa.238 

Protagonistou novely „Dvě truhly“ je houslista Ventura, jenž se snaží dosáhnout 

ideálu, který pro něj představuje „la música sencilla, natural“ (jednoduchá, přirozená hudba), 

tedy „la música sincera, una música del porvenir“ (upřímná hudba, hudba budoucnosti).239 

Ventura svůj wagnerovský ideál najde. Jeho vytoužená hudba však neodráží jemné city, nýbrž 

                                                 
232 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. V. Artículos (1875–1878), s. 1008. 
233 RICHMOND, Carolyn. Las dos cajas de Clarín y dos de Marsillach: Una fuente literaria descondida. 

Hispanic Review, University of Pennsylvania Press, 1984, vol. 52, n. 4, 459–475, s. 467–468. 
234 ALAS, Leopoldo. Obras completas. Sv. V. Artículos (1875–1878), s. 1004. 
235 RICHMOND, Carolyn. Las dos cajas de Clarín y dos de Marsillach: Una fuente literaria descondida, s. 464. 
236 Tamtéž, s. 470. 
237 LISSORGUES, Yvan. Estudio preliminar, s. 40. 
238 BONET MOJICA, Laureano. „Clarín“, Jean Paul, Baudelaire: Un triptico simbolista. In Cları́n y La regenta 

en su tiempo: actas del simposio internacional. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 

1987, 859–872, s. 966. 
239 ALAS, Leopoldo. Pipá. 10a ed. Madrid: Cátedra, 1990, s. 260. 
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je vyjádřením lásky a bolesti. Když se podporučík zaposlouchá do Venturovy hudby, vrací se 

mu bolestivé pocity: 

 

A los pocos compases le hizo acordarse de su madre, que estaba en el otro mundo, y de su 

novia, que le había dado calabazas. […] estaba muy solo y muy triste, tenía mucha nostalgia 

[…] aquella música le estaba llegando al alma.240 

 

Jak už na to Clarín poukázal v mnohých povídkách, bolest a láska jdou společně ruku v ruce. 

A jinak tomu není ani ve „Dvou truhlách“.  

Venturovi jeho víra v ideál štěstí nepřinesla. Když hraje, probouzí se v jeho ženě 

platonická láska k podporučíkovi: „[…] la música sencilla, sincera […] los arrastraba 

a regiones de luz, al mundo invisible de la poesía. ¡Era él quien les facilitaba aquel palacio 

encantado del sueño del amor!“241 Když Ventura zjistí, co má jeho „música sincera“ na 

svědomí, rozbije své housle, které pro něj měly tak velký význam. Pár dní poté Venturu 

zasáhne další tragédie, smrt jediného syna. V symbolickém závěru se houslista rozhodne 

zničený nástroj pohřbít vedle rakve svého dítěte. 

Ventura se stále snažil najít svou ideální hudbu, což mu přineslo neúspěch. Bolest 

z neúspěchu se však ukázala být podmínkou pro jeho objev. Bolest ho totiž přivedla 

k porozumění.242 Nástroj, který pohřbí vedle svého syna, představuje ideál, který se v reálném 

světě promítl v jiné podobě, než v té, po které Ventura toužil. Závěr novely odráží bolest, 

samotu a vlastně symbolickou smrt protagonisty Ventury, který ztratil iluze a pohřbil proto 

nástroj, který vyjadřoval jeho sen o hudbě budoucnosti.243 Přijetí bolestivé reality mu však 

přináší jisté prozření a klid, možná rezignaci, což nápadně připomíná Schopenhauerovo učení. 

Protagonistou další povídky („Nové světlo“) je Jorge Arial, jemuž je hudba 

prostředkem, který dokáže vyjádřit nové pocity a díky kterému překoná své pochybnosti 

a opět získá ztracenou víru.244 Hudba je schopna ukázat základní pravdy nikoli skrze logiku, 

nýbrž skrze cit. Jorge Arial oslepl a díky melodiím poznal onu esenci, kterou dovede 
                                                 

240 Tamtéž, s. 274. 
241 Tamtéž. „[…] jednoduchá, upřímná hudba […] je vtáhla do místa plného světla, do neviditelného světa 

poezie. Byl to on, kdo jim zpřístupnil onen kouzelný hrad snu o lásce!“ Překlad vlastní. 
242 LOZANO MARCO, Miguel Ángel. Sugestiones de Clarín (1). Las dos cajas. [online]. [cit. 2017-06-04]. 

Dostupné z: http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_13/09072013_01.htm 
243 RICHMOND, Carolyn. Las dos cajas de Clarín y dos de Marsillach: Una fuente literaria descondida, s. 464. 
244 RICHMOND, Carolyn. Aproximación a la narrativa breve de Clarín, s. 45. 
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vystihnout jedině hudba. Jorge se nově dokáže dívat pod povrch: „Veo de otra manera; veo 

las cosas por dentro; veo la verdad; veo el amor.“245 Hudba, kterou Arial objevuje, „música 

subjetiva“ (subjektivní hudba)246, odráží jisté podobnosti s Wagnerovou teorií:  

 

V ní [hudbě] k nám vnější svět promlouvá neporovnatelně srozumitelně, neboť nám sluchem 

prostřednictvím zvukového působení sděluje zcela to, co my sami k němu z nejhlubšího nitra 

voláme.247 

 

Arialovo oslepnutí není neštěstím, naopak, přineslo mu prozření a ukázalo sílu hudby, 

která pro něj odhalila novou perspektivu.248 Všechno najednou získalo smysl a Jorge dosáhl 

blaženého klidu. Neštěstí a bolest se v jeho případě tedy ukazují jako pozitivní. Dávají prostor 

hudbě, která Jorgemu Arialovi přinese poznání a pokoj. 

V „Novém světle“ spatřujeme odrazy Schopenhauerovy myšlenky o hudbě, „která na 

nás často působí tak povznášejícím způsobem, až se nám zdá, jako by mluvila o jiných 

a lepších světech“.249 Clarín v povídce na tuto ideu reaguje a podává vlastní pojetí: „Un 

pesimista ha dicho que la música habla de un mundo que debía existir; yo digo que nos habla 

de un mundo que debe de existir.“250 

Jorge Arial najde jakési schopenhauerovské štěstí, tedy štěstí uvnitř sebe samého: 

„[…] había descubierto mundos […] interiores en que había consuleos grandes, paz, hasta 

alegrías.“251 Jak Jorge Arial, tak Ventura, nepochopeni okolím, se svým prozřením přibližují 

k Schopenhauerovu uměleckému géniovi, který se skrze umění dokáže dotknout pravdy 

a dosahuje tak jistého vysvobození: 

 

Požitek veškeré krásy, útěcha, kterou poskytuje umění, entuziasmus umělce, který mu 

dovoluje zapomenout na strasti života, což je jedinou výhodou génia před ostatními, která 

                                                 
245 ALAS, Leopoldo. El señor y lo demás, son cuentos, s. 61. „Vidím jiným způsobem; vidím věci zevnitř; vidím 

pravdu; vidím lásku.“ Překlad vlastní. 
246 Tamtéž, s. 57. 
247 WAGNER, Richard. Wagner o hudbě a umění: výběr statí, s. 327. 
248 LOZANO MARCO, Miguel Ángel. Sugestiones de Clarín (2). Cambio de luz. 
249 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. II, s. 336. 
250 ALAS, Leopoldo. El señor y lo demás, son cuentos, s. 58. „Jeden pesimista řekl, že hudba promlouvá ze 

světa, který by měl existovat; ja říkám, že k nám promlouvá ze světa, který musí existovat.“ Překlad vlastní. 
251 Tamtéž, s. 62. „[…] objevil světy […] vnitřní, ve kterých nalezl velkou útěchu, klid, až radost.“ Překlad 

vlastní. 
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jedině ho odškodňuje za utrpení, stupňované vzrůstající jasností vědomí, i za pustou osamělost 

mezi heterogenním pokolením […].252 

 

Hudba se objevuje také v povídce „Quin“, kde dochází k velmi zajímavému spojení 

soucitu s pocity, které reflektuje hudba. Když totiž Sindulfo hraje na flétnu, Quin cítí smutek 

svého osamělého pána, kterému chybí láska. Skrze hudbu pak dokáže cítit jeho bolest: 

 

Le leía en los ojos […] y, sobre todo, en el [modo] de tañer la flauta, el fondo del alma. Era un 

fondo muy triste […]. Era Sindulfo hombre nacido para que le quisieran mucho, pero incapaz 

de procurar traer a casa el amor […].253 

 

Na závěr tedy jeden krásný příklad Clarínova „sentimentalismu“ a spojení některých 

schopenhauerovských témat. V „Quinovi“ se prolíná nedostatek lásky se samotou, bolestí 

i schopenhauerovskou touhou po klidu a popření vůle: „¡Si todavía podré ser yo feliz con algo 

más que paz y resignación dulce!“254  V této povídce, která je vyprávěna s výjimečnou něhou, 

Clarín prokazuje, že byl skutečně mimořádným znalcem lidské duše. „Quina“ bychom mohli 

nepochybně zařadit mezi Clarínovy povídky, které Lozano Marco považuje za nejzdařilejší: 

„[…] tal vez los mejores sean los que construyen su trama sobre la historia de un sufrimiento 

o los consuelos de un dolor.“255   

                                                 
252 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Sv. I, s. 217. 
253 ALAS, Leopoldo. Cuentos morales, s. 284. „Viděl mu v očích […] a především ve [způsobu], jakým hrál na 

flétnu, hloubku jeho duše. Byla to duše velice nešťastná […]. Sindulfo se narodil, aby byl vřele milován, ale 

nebyl schopen do domu přivést lásku […].“ Překlad vlastní. 
254 Tamtéž, s. 285. „Jestli by mě tak ještě mohlo učinit šťastným něco jiného než klid a sladká odevzdanost!“ 

Překlad vlastní. 
255 LOZANO MARCO, Miguel Ángel. Sugestiones de Clarín (4). El entierro de la sardina. [online]. [cit. 2017-

06-04]. Dostupné z: http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/octubre_13/04102013_01.htm. „[…] jeho 

nejlepší povídky jsou snad ty, jejichž děj se zakládá na příběhu utrpení či utěšení bolesti.“ Překlad vlastní. 
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Závěr 

 

 Leopoldo Alas „Clarín“ si svým rozsáhlým dílem získal značný obdiv a stal se 

inspirací nejen pro generaci 98. Není divu, že je tento výjimečný myslitel považován za 

zakladatele španělské povídky a jeho tvorba je hodnocena jako neotřelá a nadčasová. Cílem 

práce bylo mimo jiné představit Clarína jako autora a vzdělance s mimořádným rozhledem, 

jako vnímavého psychologa a v neposlední řadě jako myslitele, kterého zasáhla 

Schopenhauerova pesimistická filozofie. 

Clarínovo filozofické myšlení je vždy úzce spjato se skutečným lidským životem. 

Nikdy se také neodklonil od víry, což ovšem neplatí pro katolickou církev, vůči které se vždy 

vymezoval. Život je pro Clarína jakési mysterium, kterému rozum nikdy nedokáže zcela 

porozumět a člověk proto musí hledat poznání i jiným způsobem – skrze umění. Věda 

a pozitivismus jsou v tomto směru podle Alase nedostačující. Ke Clarínovi můžeme také 

poznamenat, že kromě víry, kterou nikdy neopustil, byl také celý život altruistou a idealistou. 

Abychom se mohli zabývat vztahem Clarína k Schopenhauerově filozofii, bylo třeba 

prvně nastínit, kdy a jakým způsobem začalo Schopenhauerovo myšlení do Španělska vůbec 

pronikat. Schopenhauerův pozitivní vztah ke španělské kultuře zřejmě značně usnadnil 

šíření a přijetí jeho filozofie. Koncem 19. století tak Schopenhauerova pesimistická filozofie 

začala penetrovat také do španělských intelektuálních kruhů. 

O první zmínky o Schopenhauerovi se zasloužil Emilio Huelin v roce 1870. 

Zlomovým momentem byl ovšem až rok 1875, kdy José del Perojo vydal své Eseje 

o intelektuálním hnutí v Německu. Tato publikace je zásadní také v souvislosti s Clarínem, 

který ji jako vůbec první recenzoval, a to velmi pozitivně. Po Perojově knize vyšla řada 

dalších článů a studií o Schopenhauerově filozofii. Na první španělský překlad 

Schopenhauerova díla si však Španělé museli počkat až do roku 1889, kdy byla vydána 

Parerga a paralipomena: Aforismy k životní moudrosti v překladu Antonia Zozayi. 

Ukazuje se, že Clarín Schopenhauera četl. Sám to také deklaruje ve sbírce textů 

Tlachání. Prokazuje hluboké porozumění Schopenhauerově filozofii, kterou navíc obhajuje, 

např. před simplifikací, které se podle Alase dopustila Emilia Pardo Bazán. Podle Gonzala 

Sobejana byl Schopenhauer dokonce Clarínův nejoblíbenější filozof. 

Vedle článků a kritik se recepce Schopenhauerova díla objevuje také v Clarínově 

tvorbě románové a zejména pak povídkové. 

Odkryli jsme postupně dvě tváře Leopolda Alase; tvář satirickou, kritickou a tvář 

citlivou, něžnou. Ukázalo se, že právě povídky, které jsou prostoupeny onou něhou, nejlépe 
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odráží Clarínův „sentimentalismus“, který chápeme jako Alasovu nesmírnou empatii, 

porozumění lidskému nitru a především jako vyjádření hlubokého soucitu s těmi, kteří trpí, 

tedy soucitu v ryze schopenhauerovském pojetí. Empatie, bolest, soucit, melancholická 

atmosféra, to vše vytváří Clarínův jedinečný „sentimentalismus“. 

Právě v těchto povídkách můžeme také nejjasněji zaznamenat shodu s řadou 

schopenhauerovských témat, což jsme dokázali na porovnání konkrétních úryvků obou 

myslitelů. Zaměřili jsme se přitom na několik zásadních otázek, ve kterých lze vysledovat 

řadu podobností. V porovnání jsme mohli tedy pozorovat následující: 

1) Vůle a představa. V povídce „Podvod“ Clarín skrze postavu N. Serrana prohlašuje, 

že fenomény nejsou nic než podvod. Clarín tak činí rozdíl mezi objektivní realitou 

a subjektivním pozorováním. S použitím schopenhauerovského slovníků tedy hovoříme 

o rozdílu mezi vůlí a představou. 

2) Čas a pomíjivost. Obavy ze smrti, konečnost, neúprosně plynoucí čas, to vše trápilo 

také Clarína. Uvědomoval si, stejně jako Schopenhauer, absurditu lidského bytí a údělu. Pro 

Schopenhauera představuje nespolehlivější cestu úniku filozofické poznání a popření vůle 

k životu. Jen tak může člověk dosáhnout blaženosti. Clarín východisko nachází ve víře. Bez 

ní by totiž podle něj život ztrácel smysl a byl by jen nekonečným utrpením. 

3) Bolest. Jak u Schopenhauera, tak u Clarína se objevuje důležitá myšlenka 

všudypřítomné bolesti a také lidské krutosti, která tuto trýznivou realitu ještě více podněcuje. 

S utrpením a ubohostí lidské existence se setkáváme v celé řadě Clarínovch povídek. 

4) Nuda. Další téma, které spojuje naše dva myslitele. Oba cítí, jak tenká je hranice 

mezi bolestí, bídou a utrpením na straně jedné a nudou na straně druhé. 

5) Samota. Celá řada Clarínových postav je odsouzena k nekonečné samotě. 

Schopenhauer samotu nepovažuje za ideální, ale i tak ji upřednostňuje před společností. 

Stejně tak u mnohých Clarínových postav vidíme, že ze samoty sice často pramení bolest, ale 

mezi lidmi lze přitom útěchu najít jen stěží. 

6) Láska a soucit. Jako příčina samoty se v Clarínových vyprávěních ukázala absence 

a potřeba lásky. Láska mezi mužem a ženou se ale pro Clarína postupně stává nereálnou. 

Láskou tak rozumíme jedině hluboký soucit s bolestí druhého. Stejně pravou lásku vnímá 

Schopenhauer. 

7) Hudba. Schopenhauer hudbu hodnotil jako nejvýznamnější ze všech umění. Na jeho 

myšlení pak navázal také Richard Wagner. Vliv obou přitom můžeme pozorovat 

rovněžu Clarína. Hudba v Alasových povídkách vyjadřuje ty nejhlubší pocity, vysvětluje 
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nevysvětlitelné, otevírá novou perspektivu, nahlíží pod povrch, tedy tam, kam sám rozum 

nemůže nikdy proniknout. 

Schopenhauer hovoří celkem o třech cestách, kterými se lze zcela nebo alespoň 

částečně vyhnout nekonečnému utrpení: cestu filozofickou, cestu morální a cestu uměleckou. 

V Clarínově díle můžeme do jisté míry pozorovat všechny tři. Nicolás Serrano („Podvod“) se 

přiblížil k cestě filozofické, když odhalil podstatu fenoménů a pochopil rozdíl mezi objektivní 

realitou a subjektivním pohledem. Juan de Dios („Pán“) si uvědomil všudypřítomnost bolesti 

a pocítil hlubokou a opravdovou lásku, která však není ničím jiným než hlubokým soucitem 

s bolestí druhého. Objevil tak cestu morální. Skrze hudbu, která otevírá cestu uměleckou, 

k hlubšímu poznání dospěl např. Jorge Arial („Nové světlo“) nebo také Ventura („Dvě 

truhly“). 

Důležitá idea, která spojuje Clarína se Schopenhauerem, je myšlenka pozitivní bolesti. 

Jorge Arial akceptoval své neštěstí, které mu nakonec s pomocí hudby přineslo prozření 

a vnitřní klid. Schopenhauer vyzývá k přijetí bolesti a následnému popření vůle k životu. 

Podobný přístup můžeme nejspíš sledovat také u Ventury, který dospěl skrze svou hudbu 

k poznání, přijal svou bolest a můžeme snad tvrdit, že také svým způsobem rezignoval na 

život. 

Vysledovali jsme hned několik oblastí, ve kterých se Clarínovy myšlenky podobají 

myšlenkám Arthura Schopenhauera. V některých otázkách panuje jasná shoda, v jiných 

přirozeně shledáváme jisté odlišnosti. Že byl pro Alasovu tvorbu Schopenhauerův vliv 

zásadní, bezpečně tvrdit nemůžeme. Není však třeba pochybovat o tom, že mluvíme 

o významné okolnosti a že recepce díla německého pesimistického filozofa je u Clarína 

patrná.  
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Resumé 

 

Práce „Sentimentalismus“ v povídkách Leopolda Alase „Clarína“ (recepce Arthura 

Schopenhauera) pojednává o vztahu Leopolda Alase k německému filozofovi Arthuru 

Schopenhauerovi. Jejím cílem je prokázat, že asturský spisovatel Schopenhauerovo dílo nejen 

četl a porozuměl mu, nýbrž že se tento vliv významně promítl také v Alasově tvorbě. Práce se 

přitom zaměřuje především na Clarínovy povídky a novely. 

Po nastínění historického a literárního kontextu se studie věnuje samotné osobě 

Leopolda Alase. Připomíná jeho život, dílo a intelektuální vývoj. Představuje Clarína jako 

výborného povídkáře a jako velmi vzdělaného a sečtělého člověka s mimořádným kulturním 

rozhledem, zájmem o společnost, politiku a samozřejmě také o filozofii. Upozorňuje ovšem 

na skutečnost, že Alas nevypracoval žádný filozofický systém, a než o jeho filozofii je proto 

vhodnější mluvit spíše o jeho filozofickém myšlení. 

V další části se práce zabývá pronikáním Schopenhauerovy pesimistické filozofie do 

španělského prostředí. Stručně čtenáře seznamuje s osobou Arthura Schopenhauera a s jeho 

učením. Dále upozorňuje na filozofův kladný vztah ke španělské kultuře, který mohl 

pozitivně ovlivnit jeho rychlé šíření a přijetí. 

O Schopenhauera se Španělé začínají zajímat koncem 19. století. O první zmínky se 

zasloužil Emilio Huelin v roce 1870. Zásadním datem byl ovšem až rok 1875, kdy eseje 

Josého del Peroja o německé filozofii zahájily skutečnou diskuzi o pesimismu ve Španělsku. 

Clarín byl přitom vůbec první, kdo Perojovu knihu recenzoval a oproti doposud kritickému 

okolí sdílel autorův entuziasmus. Na první španělský překlad některého ze 

Schopenhauerových spisů si Španělé ovšem museli počkat až do roku 1889, kdy byla 

přeložena Parerga a paralipomena. 

Práce dále poukazuje na Clarínovy zmínky o Schopenhauerovi a jeho filozofii v řadě 

článků či kritik a dokládá, že Clarín Schopenhauerovo dílo nepochybně četl, přinejmenším 

prostřednictvím francouzských publikací. Clarínovo filozofické myšlení, kritické 

k pozitivismu a vědeckému poznání, předcházelo svou dobu. Na Alasův intelektuální vývoj 

pak mohl mít zásadní vliv právě také Arthur Schopenhauer. 

Recepce Schopenhauerovy filozofie se odráží i v Clarínově tvorbě povídkové. Studie 

poukazuje na dvě odlišné polohy Clarínova psaní: polohu satirickou a polohu něžnou. Na 

základě porovnání úryvků z děl obou autorů práce zjišťuje, že právě povídky, ve kterých se 

Clarín ukazuje nikoli jako ostrý kritik, nýbrž jako velmi citlivý a empatický znalec lidské 
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duše, nejvýrazněji reflektují některá z témat Schopenhauerovy filozofie, jako jsou: vůle, 

představa, čas, pomíjivost, bolest, nuda, samota, láska, soucit nebo umění (hudba). Clarín 

v těchto povídkách projevuje upřímný hluboký soucit s bolestí druhých, a právě v tom také 

tkví vysvětlení jeho osobitého „sentimentalismu“. 

Práce pojednává také o Schopenhauerově teorii tří cest, které vedou k jistému 

vysvobození a dosáhnout jich mohou pouze výjimeční jedinci – géniové (cesta morální, cesta 

umělecká a cesta filozofická), a dochází k závěru, že se tato teorie do jisté míry objevuje 

rovněž v Alasově díle.  

Nebylo v možnostech této studie obsáhnout všechny aspekty Schopenhauerovy 

filozofie ani prostudovat celé Clarínovo dílo a řada témat tak zůstala opomenuta. V dalším 

případném zkoumání by bylo jednak vhodné rozšířit studovaný materiál a hlouběji probádat 

řadu dalších oblastí jako například úvahy myslitelů o víře nebo smrti. 
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Resumen 

 

El estudio "El sentimentalismo" en los cuentos de Leopoldo Alas "Clarín" (percepción 

de Arturo Schopenhauer) trata de la relación entre Leopoldo Alas y el filósofo alemán Arturo 

Schopenhauer. Su objetivo es mostrar que el escritor asturiano leyó y entendió la obra de 

Schopenhauer y que la influencia se percibe también en la obra clariniana. El trabajo se centra 

sobre todo en los cuentos y novelas cortas de Clarín.  

Después de introducir brevemente el contexto histórico y literario el estudio presta 

atención al mismo Leopoldo Alas. Se comenta su vida, su obra y su desarrollo intelectual. Así 

mismo, se presenta a Clarín como a un cuentista extraordinario y un hombre muy sabio que se 

interesaba mucho por la vida cultural, social, política y naturalmente también por la filosofía. 

Sin embargo, se advierte que Alas no elaboró ningún sistema filosófico y por eso es mejor 

hablar de su pensamiento filosófico antes que de su filosofía. 

La parte siguiente se dedica al estudio del proceso de introducción de la filosofía 

pesimista de Schopenhauer en el entorno español. Brevemente se informa sobre Arturo 

Schopenhauer y su filosofía. Luego se advierte que la relación positiva que Schopenhauer 

mantuvo con la cultura española favoreció la difusión de su filosofía. 

Los españoles se interesan por la filosofía de Schopenhauer a partir de finales del siglo 

XIX. La primera referencia la hace Emilio Huelin en el año 1870. No obstante, la fecha más 

importante es el año 1875, cuando los ensayos del José del Perojo sobre la filosofía alemana 

iniciaron una seria discusión sobre el pesimismo en España. En este contexto Clarín fue el 

primero que hizo una reseña del libro de Perojo y a diferencia del ambiente crítico compartió 

el entusiasmo de su autor. Los españoles no pudieron leer la obra schopenhaueriana en su 

lengua antes del año 1889 en el que apareció la traducción de Parerga y paralipomena. 

El trabajo apunta a las menciones de que Clarín hace sobre Schopenhauer y su 

filosofía en sus numerosos artículos y críticas y demuestra que sin duda leyó la obra de 

Schopenhauer, por lo menos a través de las publicaciones francesas que de éste existían. Con 

su pensamiento filosófico crítico con el positivismo y con el conocimiento científico Clarín se 

adelantó a su tiempo. Y justamente la filosofía de Schopenhauer pudo tener una influencia 

determinante sobre el desarrollo intelectual de Alas.  

Los cuentos de Clarín también reflejan la percepción de la filosofía schopenhaueriana. 

Este estudio indica dos tipos diferentes en los cuentos clarinianos: los satíricos y los tiernos. 

Comparando los fragmentos de la obra de los dos autores el trabajo da pruebas de que 
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justamente los cuentos en los que Clarín no aparece como un crítico duro sino como un 

sensible y empático conocedor del alma humana son los que más reflejan algunos temas 

schopenhauerianos como por ejemplo: la voluntad, la representación, la temporalidad, el 

dolor, el aburrimiento, la soledad, el amor, la compasión o el arte (la música). En estos 

cuentos Clarín muestra una compasión sincera y profunda con el dolor del otro, y justamente 

en eso consiste la explicación de su particular "sentimentalismo". 

Por último, el trabajo trata de la teoría de Schopenhauer sobre los tres caminos que 

pueden llevar al hombre a una cierta liberación y que pueden conseguir solamente algunos 

individuos extraordinarios – los genios (camino moral, camino artístico y camino filosófico) 

y concluye que esta teoría aparece en cierto modo también en la obra de Alas.  

Este estudio no ha tenido la intención de tratar todos los aspectos de la filosofía 

schopenhaueriana ni de estudiar la obra completa de Clarín y así hay muchos temas que han 

quedado omitidos. En la próxima posible investigación sería conveniente ampliar las fuentes 

estudiadas y tratar más profundamente otras cuestiones como por ejemplo las reflexiones de 

los pensadores sobre la fe o la muerte.  


