
STÉ V›RO»IE GENERÁCIE 1898 
V »ECHÁCH A NA SLOVENSKU 

Nad v˝znamn˝m medznÌkom v modern˝ch dejinách äpanielska, nad rokom 1898, 
keÔ krajina stratila svoje posledné kolónie a ocitla sa na rozhodujúcej kriûovatke svo-
jich novodob˝ch dejÌn, sa v roku 1998 zam˝öæal nielen cel˝ hispánsky svet, ale aj  hispa-
nisti v »echách a na Slovensku. 

S cieæom pripomenúù si dopad t˝chto historick˝ch udalostÌ nielen na intelektuálny 
ûivot äpanielska a Hispánskej Ameriky, ale aj na ûivot náöho stredoeurópskeho regiónu 
Inötitút románskych ötúdiÌ Karlovej univerzity v Prahe, ktorá v tom istom roku oslavova-
la 650. v˝roËie svojho zaloûenia, spolu so äpanielskym veævyslanectvom v Prahe zorga-
nizoval medzinárodné sympózium Rok 1898 v öpanielskej a hispanoamerickej literatúre 

a myslenÌ. Sympózium otvoril dekan FF Karlovej Univerzity Frantiöek Vrhel, CSc., 
v˝znamn˝ Ëesk˝ hispanista. Rokovanie pozdravilo aj viacero prÌtomn˝ch veævyslancov. 

ÚËastnÌci sympózia vo svojich referátoch podali vöestrann˝ pohæad na Generáciu 

1898, ktorá sa pokúöala vyviesù krajinu z morálneho a politického marazmu, v akom sa 
v tom Ëase nachádzala. Maria Dolores Albiacová (Univerzita Zaragoza) sa vo svojom 
prÌspevku zam˝öæala nad krÌzou mladého umelca v öpanielskej literatúre koncom sto-
roËia. Javier Huerta Calvo (Univerzita Complutense, Madrid) sa venoval problému re-
novácie literárnych ûánrov u predstaviteæov Generácie 1898. Nad dopadom roku 1898 
na kultúru ArgentÌny sa vo svojom referáte zam˝öæal Teodosio Fernández (Autonómna 
univerzita, Madrid). Na nové súvislosti medzi tvorbou öpanielskeho realistického 
spisovateæa B. Péreza Galdósa a spisovateæmi Generácie 1898 poukázal Demetrio 
Estébanez Calderón, poradca pre ökolstvo pri äpanielskom veævyslanectve v Prahe. 

Zatiaæ Ëo popredn˝ Ëesk˝ znalec öpanielskych dejÌn a literatúry 20. storoËia J. For-
belsk˝ (Karlova univerzita) sa zameral na rok 1898 v stredoeurópskej reflexii, in  ̋
v˝znamn˝ hispanista-historik J. Opatrn˝ (Karlova univerzita) hovoril o v˝zname roku 
1898 v medzinárodnom kontexte. VäËöina prÌspevkov Ëesk˝ch kolegov z Inötitútu 
románskych ötúdiÌ, napr. prÌspevok riaditeæky Inötitútu H. Vydrovej,  ale aj A. Housko-
vej  a A. Charvátovej, bola zameraná na osvetlenie toho, ako sa rok 1898 premietol 
v hispanoamerickej poézii a próze. Pavel ätÏpánek (Univerzita Olomouc) rozöÌril hori-
zonty aktivÌt Generácie 1898 na v˝tvarné umenie a vo svojom referáte hovoril 
o recepcii popredného maliara tejto generácie Ignacia Zuloagu v »echách. P. äiömiöová 
(Univerzita Preöov) vo svojom prÌspevku akcentovala filozofickú dimenziu Generácie 

1898 a predstavila M. de Unamuna - filozofa tragického pocitu ûivota v slovenskom 
kultúrnom kontexte. Veæmi podnetné boli aj prÌspevky doktorandov Ústavu románskych 
ötúdiÌ M. Fouseka, ktor˝ sa pokúsil o postmodernú interpretáciu Unamuna, a M. ÿÌhu, 
ktor˝ priblÌûil "katalánsky pohæad" na rok 1898. 

Nemenej zaujÌmavé boli podujatia usporiadané pri prÌleûitosti 100. v˝roËia Ge-

nerácie 1898 na Slovensku. Na Treùom celoslovenskom stretnutÌ uËiteæov öpanielËiny, 
usporiadanom äpanielskym veævyslanectvom v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom 
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ökolstva SR, sa zúËastnilo nielen viacero popredn˝ch öpanielskych spoloËenskovedn˝ch 
odbornÌkov, ale aj  reprezentanti veævyslanectiev äpanielskeho kráæovstva a Kubánskej 
republiky v SR. Don Laureano Cardoso Toledo, veævyslanec Kubánskej republiky na 
Slovensku, sa aktÌvne zúËastnil na panelovej diskusii na tému Kuba a äpanielsko - 1898, 
kde tlmoËil "kubánsky pohæad" na udalosti roku 1898. VeÔ práve Kuba bola prÌËinou 
toho, ûe äpanielsko vyhlásilo vojnu USA, ktorú prehralo, a ParÌûskym mierom, 
podpÌsan˝m v r .  1898, sa zrieklo svojich posledn˝ch kolóniÌ. Pohæad "druhého" aktéra 
udalostÌ roku 1898 v panelovej diskusii reprezentoval Juan Ignacio Pulido, profesor 
modern˝ch dejÌn z Univerzity Alcalá de Henares. 

Do kritického myslenia Generácie 1898 s osobitn˝m zreteæom na tvorbu Á. Gani-
veta "inicioval" prÌtomn˝ch Juan Paredes NúÚez (Univerzita Granada). P. äiömiöová 

(Univerzita Preöov) sa vo svojom prÌspevku zamerala na objasnenie úlohy M. de Un-
amuna ako duchovného lÌdra Generácie 98 a jeho koncepcie "kichotizovaného Ëloveka" 
ako "v˝chodiska" z "európskej tragikomédie" zaËiatku 20. storoËia. Viacero referátov 
bolo venovan˝ch aj  básnickej a dramatickej tvorbe Garcia Lorcu a problematike jeho 
slovensk˝ch prekladov (J. Zambor), ktorého sté v˝roËie narodenia si äpanielsko v tom 
Ëase pripomÌnalo. 

Generácii 98 bolo venované aj  filozoficko-poeticko-dramatické pásmo s názvom 
O tom, ako básnici, filozofi a prozaici vojdú do dejÌn ako generácia, organizované Spo-
loËnosùou prekladateæov umeleckej literatúry spolu so äpanielskym veævyslanectvom 
v Bratislave a Divadeln˝m klubom MKS Bratislava Staré mesto v novembri 1998. Nad 
ideov˝m odkazom generácie sa zam˝öæal L. FranÏk, poéziu "oficiálneho básnika" ge-
nerácie A. Machada prÌtomn˝m priblÌûili E. PalkoviËová a J. Pardifias a prekladateæka 
J. Srnenská si zaspomÌnala na niektoré zaujÌmavé okamihy z prekladania diel 
v˝znamného prozaika tejto generácie PÌa Baroju. 

Uveden˝mi aktivitami si hispanisti v »echách a na Slovensku dôstojne pripomenuli 
sté v˝roËie v˝znamnej öpanielskej filozofickej a literárnej generácie a snáÔ podnietili a j  
nové bádania v tejto problematike, u nás eöte stále málo známej. 
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