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ESEJ V äPANIELSKEJ MYäLIENKOVEJ TRADÍCII 
(krátky náËrt) 

LUIS PARDI“AS BÉJAR, ataSé pre vzdelávanie a kultúra äpanielskeho veævyslanectva v Bratislave 

A j  keÔ v öpanielskej kultúre tak ako v kaûdej inej nech˝bajú veæké myölienky 
a filozofické diela, j e  pravda, ûe naöa kultúra nedala svetu mysliteæov, ktorÌ by na 
spôsob star˝ch Grékov Ëi v modernej dobe Nemcov, Francúzov alebo AngliËanov vy-
tvorili veæké filozofické systémy. Naopak, öpanielski autori s obæubou integrovali svoje 
myölienky do kratöÌch literárnych útvarov, do toho, Ëo dnes poznáme ako esej. 

V eseji, chápanej v duchu Montaignovho v˝roku C'est mo i que je pense, autor 
nehæadá rieöenia tém, ktoré nastoæuje, ale vnútorne sa s nimi stotoûÚuje, sugeruje 
Ëitateæovi svoj vlastn˝ subjektÌvny pohæad na ne. V tomto duchu Ortega y Gasset 
v úvodnÌku z E1 Espectador1 napÌsal: "Na t˝chto stránkach sa myölienky, teórie 
a komentáre prezentujú ako autorove vlastné peripetie a prÌhody." 

Vyh˝baù sa vyvodzovaniu záverov samozrejme eöte neznamená, ûe esejistika j e  len 
viac-menej bezv˝znamn˝m cviËenÌm ducha Ëi dôvtipu. KeÔûe esejista ako metódu 
pouûÌva sugesciu, jeho dôkazy sú latentne prÌtomné v samotnom v˝klade a Ëitateæ, 
ochotn˝ pohrúûil' sa doÚ, ich tam dokáûe nájsù. A práve v tejto stávke na risk j e  
najväËöia sila eseje. Nejde tu o matematicky presnú a panensky abstraktnú úvahu, ale 
esejista zÌskava Ëitateæov záujem literárnymi prostriedkami, priËom od neho vyûaduje, 
aby nebol iba pasÌvnym pozorovateæom, ale aby sa do diela pohrúûil, zav‡öil ho 
a reagoval na myölienky v Úom vyslovené. 

äpanielska kultúra mala znamenit˝ch spisovateæov typu Montaigna, ktorÌ dokázali 
do svojho literárneho diela vËleniù svoje myslenie alebo ktorÌ takpovediac budovali 
svoje myslenie s literárnou ambÌciou. Z mnoh˝ch predchodcov esejistiky tu spomenieme 
aspoÚ humanistu Pedra Mexiu (1497-1551) a jeho Silva de varia lección (Súbor rôznych 

ponauËenÌ) (1540), z barokov˝ch autorov Francisca de Queveda (1580-1645) 
a Baltasara Graciána (1601-1658), a to nespomÌname podstatn˝ a cenn˝ prÌnos äpaniel-
ska do klenotnice svetového ducha v diele naöich v mystikov 16. a 17. storoËia, zakore-
nenom v arabsk˝ch a ûidovsk˝ch myölienkov˝ch tradÌciách, ktoré sa koncom stredoveku 
museli zatajovaù. 

HneÔ zaËiatkom 18. storoËia sa objavuje kritika ducha baroka a z Európy 
prichádzajú osvietenské ideály, prispievajúce k utváraniu öpanielskej osvietenskej 
ideológie, zaloûenej na obrane politick˝ch práv, nov˝ch metód v ökolstve a ekonomike, 
na slobode myslenia. Táto ideológia veækou mierou prispela k obnove äpanielska. 

Dielo pátra Benita Jerónima Feijoa (1676-1764) sa dá pokladaù za poËiatok li-
terárneho ûánru eseje ako takej v äpanielsku i v tom zmysle, ako ju  chápeme dnes. Fei-
joo zaËal svoju kritickú prácu pranierovanÌm vöetkého zaostalého a premröteného 

1 El "^spectator (Pozorovateæ) - Ëasopis, v ktorom Ortega y Gasset uverejÚoval s v o j e  prvé 
Ëlánky (pozn. prekl.) 
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v öpanielskej spoloËnosti. Chcel ju  oslobodiù od excesov baroka, ktorého najlepöÌ spiso-
vatelia, ti, ktorÌ hrali hlavnú rolu v druhej polovici predchádzajúceho storoËia, známeho 
ako Siglo de Oro, tu uû dávno neboli. Rovnako ako Feijoo uvaûuje aj  José Cadalso 
(1741-1782) v práci Cartas marruecas (Marocké listy), ktorá svojÌm öt˝lom pripomÌna 
Perzské listy. Duch reformy a pokroku priniesol pozoruhodné ekonomické i politické 
diela, medzi ich autormi vynikali najmä Gaöpar Melchor de Jovellanos (1744-1811) 
a Francisco de Cabarrús (1752-1810). 

V 19. storoËÌ, keÔ sa aj  v äpanielsku odohrávajú politické boje medzi liberálmi 
a konzervativistami, keÔ sa formuje burûoázia a robotnÌcke hnutie, poËnúc romantiz-
mom sa hojne pÌöu esejistické diela. SvojÌm literárnym a ûánrov˝m pôvabom medzi nimi 
vynikajú publicistické Ëlánky Mariana José de Larru (1809-1837), vydávané 
v novobjavenom médiu, ktoré absorbuje väËöinu esejistick˝ch textov tejto epochy. 
A z oblasti literatúry, ktorá v 19. storoËÌ pravidelne "presahovala" aj do esejistiky, ne-
smieme zabudnúù ani na v˝stiûné Ëlánky ClarÌna (vlastn˝m menom Leopoldo Alas, 
1852-1901), ktor˝ pranieroval strnulé a nekompromisné ötruktúry öpanielskej spo-
loËnosti. 

V druhej polovici storoËia narastá poËet diel s filozofick˝mi, sociálnymi 
a politick˝mi úvahami. Ich autormi sú buÔ hlásatelia reakËného politického myslenia 
(J. Balmes a Donoso Cortés)2, myslenia socialistického (F. Garrido) a niektorÌ vystupujú 
ako obrancovia demokracie (E. Castelar). Osobitne treba vyzdvihnúù monumentálne 
a veæmi osobné dielo M. Menéndeza y Pelaya (1856-1912) História de los heterodoxos 
espaÚoles (Dejiny öpanielskych inovercov), v ktorom autor napriek svojej do znaËnej 
miery deformovanej anal˝ze a interpretácii sprÌstupnil vedeckej obci prakticky vöetk˝ch 
v˝znamn˝ch öpanielskych mysliteæov vöetk˝ch Ëias. Je to tieû obdobie, keÔ öpanielski 
spisovatelia regeneracionisti (J. Costa, Á. Ganivet, Lucas Mallada) a po nich autori ge-
nerácie 1898 (M. de Unamuno, R. de Maeztu, AzorÌn, A. Machado) zaËÌnajú analyzovaù 
rovnako váûne a individualistick˝ limitovane a viac puristicky, ako by bolo vhodné, si-
tuáciu äpanielska a naËrtávajú cestu, ako by chceli zmieriù äpanielsko s jeho hlbokou 
duöou a zároveÚ, ale nie vo vöetkom, ho doviesù k európskej modernosti. V t˝chto Ëa-
soch sa oz˝vajú hlasy, poûadujúce napredovaù a j  v ÔalöÌch oblastiach, ako sú ökolstvo 
a vzdelanie. Tak sa rodÌ myslenie Francisca Ginera de los Riosa (1839-1915), ktor˝ 
v súlade s krausizmom pokladá za nevyhnutné, aby bolo ökolstvo svetské a aby prestalo 
byù monopolom náboûensk˝ch inötitúciÌ. 

Na konci 19. storoËia sa súËasne s kastÌlsky orientovan˝m purizmom, ktor˝ sa pre-
javuje u spisovateæov zo skupiny regeneracionistov a aj u generácie 98, objavuje aj na-
cionalizmus z perifériÌ, konkrétne katalánsky a baskick˝, formulovan˝ v dielach E. Prata 
de la Ribu (1870-1917) a Sabina Arana (1865-1903), ktor˝ sa vyznaËuje jasne integris-
tick˝m videnÌm. 

Na záver tohto predhovoru a krátkeho náËrtu niektor˝ch mien a dôleûit˝ch 
medznÌkov v dejinách öpanielskeho myslenia spomenieme eöte nástup dvadsiateho sto-
roËia. Na jeho poËiatku sa objavuje pojem intelektuál. V äpanielsku bol dokonale 

2 Je zaujÌmavé, ûe jeho  Esej o katolicizme, liberalizme a socializme (Ensayo sobre el catoli-
cismo, el liberalismo y el socialismo) sa v Európe hneÔ od svojho vzniku teöila veækej obæube, 
ktorá eöte vzrástla poËas vlády faöizmu. 
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zosobnen˝ v postave José Ortegu y Gasseta (1883-1955), ktor˝ j e  spoloËne 
s Unamunom a Quevedom azda najznámejöÌm öpanielskym mysliteæom. Bol to muû, 
ktor˝ patril ku generácii primárne univerzitnej a európskej. SpoloËne s nÌm vynikli ÔalöÌ 
v˝znamnÌ intelektuáli, ako boli Eugenio D'Ors (1882-1954) so svojÌm kozmopolitn˝m 
modernizmom, R. Menéndez Pidal (1869-1968), ktor˝ vranej kastÌlskej slovesnosti 
pátral po pôvode národného bytia a svojho jazyka, a napokon historici Américo Castro 
(1885-1972), C. Sánchez Albornoz (1893-1984) a Julián Ribera (1858-1934), ktorÌ vo 
svojich prácach mapujú stopy in˝ch kultúr (arabskej a ûidovskej) v öpanielskych de-
jinách. 

Zo öpanielskeho originálu Ensayo en la tradition del pensamiento espaÚol (Breve 

esbozo) preloûila Roxana Maliti. 
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