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Hlavné prÌËiny opakovania öpanielskych novodob˝ch exilov majú ötrukturálnu po-
vahu. Medzinárodná izolácia äpanielska od poËiatku 17. storoËia, fenomén, ktor˝ J. Or-
tega y Gasset naz˝val "tibetizáciou" äpanielska, vyústil do procesu historickej involúcie, 
ktor˝ bol do znaËnej miery endogamn˝. Kaûd˝, kto Ëo len trochu rozumie kultúrnej an-
tropológii, vöak vie, ûe endogamné impulzy sa kompenzujú exogamn˝mi. Zákon an-
tropologickej dialektiky si vyûaduje nastolenie rovnováhy medzi endogamiou 
a exogamiou, aby sa zachovalo zdravie spoloËnosti. Izolácia a involúcia, znaky charak-
terizujúce endogamné postoje, sa kompenzujú komunikáciou a extroverziou, ktoré sú 
zasa charakteristické pre exogamné tendencie. 

V prÌpade äpanielska sa exogamia prejavila v podobe opakovan˝ch exilov, ktoré 
boli Ëasto exilmi filozofick˝mi. Ist˝m spôsobom j e  to logické. A k  niekto v záujme och-
rany svojej æudskej dôstojnosti a osobnej slobody musÌ opustiù krajinu, kde sa narodil 
a kde má korene, Ëasto, a povedal by som, ûe takmer nevyhnutne, ho to vedie 
k filozofickej reflexii. 

äpanielska filozofia má Ëasto charakter "disidentského vedomia". V krajine, kde po 
stároËia bolo ono oficiálne posvätené, prezentované vo forme ortodoxie, sa vöetko, Ëo sa 
od neho vzdialilo, povaûovalo za heterodoxiu a "novoty" sa dokonca tradiËne pokladali 
za zavrhnutiahodné. Vöetko nové bolo vûdy podozrivé a prv˝ch osvietencov naz˝vali 
uráûlivo "novátormi". Kaûdá novota bola podozrivá, pretoûe mala potenciálne blÌzko 
k heréze, a kontrolovala sa prostrednÌctvom úzkej prepojenosti medzi cirkvou a ötátom, 
ktorá v äpanielsku pretrvala po stároËia. Súvislosù medzi herézou a exilom moûno sle-
dovaù poËas cel˝ch dejÌn äpanielska. 

V sociálno-politickej ötruktúre, ako smejú  tu struËne naËrtli, ak˝koævek "disent" vo  
vzùahu k danej spoloËnosti stavia filozofa ako predstaviteæa "disidentského vedomia" na 
pokraj exilu. V skutoËnosti mnoho vynikajúcich öpanielskych filozofov ûilo nejak˝ Ëas 
v exile a niektorÌ v Úom preûili cel˝ ûivot. Sem treba prirodzene zahrnúù a j  takzvan˝ 
"vnútorn˝ exil", ktorÌ tvorili tÌ, Ëo neopustili krajinu, ale boli marginalizovanÌ, prenasle-
dovanÌ Ëi zakázanÌ. 

V prÌpade individuálneho disentu máme do Ëinenia s postavou izolovaného filozo-
fa, ak˝m bol na zaËiatku 16. storoËia Luis Vives, alebo v naáom storoËÌ urËité obdobie 
svojho ûivota Miguel de Unamuno. VäËöinov˝ "disent", zahrÚujúci öirok˝ sektor 
obyvateæstva, môûe byù  prÌËinou obËianskej vojny. Preto sa obËianska vojna Ëasto spája 
s exilom a exil b˝va dialektick˝m dôsledkom obËianskej vojny. Tak to bolo a j  v prÌpade 
filozofického exilu 1939 - tento exil bol dôsledkom obËianskej vojny rozpútanej v roku 
1936. 

Situácia j e  váûna najmä vtedy, ak obËianska vojna skonËÌ nastolenÌm diktatúry, ako 
sa stalo v roku 1939. Exil j e  v takom prÌpade symbolom slobody, keÔûe exulant sa ne-
podrobuje podmienkam vÌùaza a volÌ slobodu a j  za cenu opustenia vlasti. 
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Exulant sa tak stáva paradigmatick˝m prÌkladom jednej z antropologick˝ch dimen-
ziÌ Ëloveka - byù pútnikom vo svete. Jasne to vidÌme v kresùanskom náboûenstve, kde 
neposluönosù naöich prarodiËov mala za následok ich vyhnanie z raja a bludné putovanie 
æudstva po zemi s nádejou, ûe v budúcnosti znovuzÌskajú straten˝ raj. Podobné prÌklady 
vöak nachádzame aj v nekresùansk˝ch náboûenstvách, najmä v orientálnych. V nich j e  
uû samotná existencia ako taká porovnateæná s exilom: explicitn˝ panteizmus t˝chto 
náboûenstiev (hinduizmu, buddhizmu, taoizmu) vedie k náhæadu, ûe uû krok od Jedného 
nediferencovaného k diferencovanej mnohosti prÌrody sám osebe znamená pád, pretoûe 
individuálna existencia v Ëase j e  neoddeliteæná od zla. Existencia j e  bolesù a v tomto 
zmysle je pádom uû samotné stvorenie, ktoré stavia Ëloveka do situácie hæadajúceho pu-
tovania, ktorého zmyslom j e  integrácia s nediferencovan˝m Jedn˝m. 

V úsilÌ o znovuzÌskanie strateného raja sa Ëlovek stáva pútnikom - exulantom na 
Zemi. Tomuto aspektu æudskej prirodzenosti venuje öpanielska literatúra veæa pozornos-
ti, najmä v dvoch veæk˝ch románov˝ch ûánroch: v pikaresknom a rytierskom románe. 
V prvom sa ako jeho hrdina objavuje "pÌkaro" (öibal), symbolická a archetypická po-
stava reprezentujúca æudskú bytosù vrhnutú do sveta z neznámeho raja. Tak sa pri rieke, 
ktorá mu prepoûiËala svoje meno, zrodil Lazarrillo z Tormesu, tak sa z "Adamovho tela" 
zrodil Guzmán z Alfarache, ktor˝ uzrel svetlo sveta v sevillskej usadlosti, ktorej názov 
sa stal súËasùou jeho mena. Práve vÔaka tejto vlastnosti "byù vrhnut˝" do sveta alebo, 
Ëo j e  to isté, byù v Úom exulantom, má jeho biografia pútnickú povahu. PÌkaro ako "slu-
ha mnoh˝ch pánov" zaËÌna svoje putovanie po cestách-necestách ajeho ûivot sa stáva 
putovanÌm sociálne marginalizovanej bytosti, presnejöie, pÌkaro sa stáva "vnútorn˝m 
exulantom". 

Rytiersky román j e  ÔalöÌm literárnym ûánrom s rovnak˝m symbolick˝m v˝zna-
mom, lebo putujúci rytier j e  ÔalöÌm archetypom pútnika na zemi Ëi exulanta vo svete, 
pretoûe pozdvihol rytierstvo na úroveÚ náboûenstva. Urobil z neho rytiersky rád, ktor˝ 
dáva jeho ûivotu v rámci jeho nomádskej povahy zmysel. V dôvtipnom rytierovi z La 
Manche nesporne nachádzame ideál tohto archetypu, pretoûe z rytierstva urobil koneËn˝ 
zmysel vöetk˝ch svojich aktivÌt. Jeho ûivot sa identifikuje s cestou, ktorou kráËa, 
v kaûdom okamihu a aby sa vyhol akémukoævek inému zaradeniu, vzÔaæuje sa od miest, 
ktoré by mu zabraÚovali vykonávaù jeho poslanie slobodne, tak, ako ho vykonáva pod 
öÌrym nebom a mimo rámca akéhokoævek sociálneho poriadku. Preto sa vyh˝ba aj  
Svätému Bratstvu, lebo toto stretnutie by nevyhnutne viedlo ku konfrontácii. Don Qui-
jote upiera svoj zrak len na Dulcineu ako svoj nedosiahnuteæn˝ ideál a táto viera j e  preÚ-
ho zdrojom totálnej a absolútnej slobody, ktorá j e  afirmáciou jeho j a  a základom utópie, 
hæadajúcej v˝luËne spravodlivosù v súlade s vlastn˝m poznanÌm a chápanÌm. Quijo-
tovsk˝ exulant musÌ byù exulantom, aby nÌm paradoxne prestal byù, lebo len v exile, t.j. 
izolovan˝ od vöetk˝ch, môûe urobiù z j a  - zo svojho vlastného j a  - centrum, v ktorom sa 
bude on sám reintegrovaù, mimo akéhokoævek odcudzenia nanucovaného spoloËnosùou. 

Vo filozofickom pláne dokázal legitimovaù tieto hlboké náboûenské a literárne in-
tuÌcie len existencializmus. Heidegger v Sein undZeit zavádza pojem Geworfenheit aby, 
vychádzajúc z fenomenologie, odhalil základnú skutoËnosù kaûdého æudského ûivota: 
byù vrhnut˝ do sveta ako objekt, naviac v chaose existujúceho. Z tohto pohæadu sa 
vytráca kaûd˝ prvok previnenia alebo trestu, prvotn˝ hriech prestáva byù prvotn˝m 
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hriechom, a stáva sa obyËajn˝m pokleskom vo svete daného. Stará náboûenská intuÌcia 
sa sekularizuje a vyvstáva vo forme existenciálnej kategórie deyección (láva, v˝kaly) 
alebo dereliction (opustenosù). Nachádzame sa zoËi-voËi základnej skutoËnosti kaûdého 
æudského ûivota, ktorá ako taká podmieÚuje jeho existenciu - z Ëloveka robÌ pútnika na 
zemi a z exilu filozofickú kategóriu, definujúcu Ëloveka ako takého. 

Niekedy sa tvrdÌ, ûe t˝mto putovanÌm sa z pobytu Ëloveka na zemi stáva cesta bez 
cieæa, ale nie j e  to pravda. »lovek hæadá dobro, ktoré mu ch˝ba, pokúöa sa prekonaù 
biologickú nedostatoËnosù, do ktorej ho situovalo jeho postavenie exulanta, priËom vie, 
ûe svoj cieæ dosiahne len tak, ûe sa bude znovusituovaù do Centra, nech uû j e  to 
Zasæúbená Zem, Straten˝ raj alebo Otcovsk˝ domov. Ak chceme tento aspekt æudskej 
podstaty analyzovaù hlböie, musÌme preskúmaù, aká dôleûitá j e  pre j e j  úplné pochopenie 
mystická dimenzia Centra. 

Na tomto mieste sa obmedzÌme len na konötatovanie tejto dôleûitosti a na zdôraz-
nenie v˝znamu centra ako spásy. ZnovuzÌskanÌm centra sa Ëlovek zachráni pred vlastnou 
biedou a postavenÌm exulanta. Preto kaûdé Centrum implikuje posvätn˝ priestor - Arca-
dia, Hespérides, AtlantÌda, El Dorado-, ktor˝ sa Ëasto realizuje len v budúcnosti - nebo, 
raj, nov˝ svet, ideálna spoloËnosù-, ale vûdy a v kaûdom prÌpade predpokladá situovanie 
do jediného miesta, kde j e  spása moûná práve preto, ûe umoûÚuje Ëloveku prekonaù 
postavenie exulanta. Pútnik prÌde do vlasti, ktorá ho prijÌma s otvorenou náruËou. Cen-
trum j e  v tomto prÌpade miestom spásy a posvätn˝m miestom, kde sa prekonáva kaûd˝ 
druh prÌkoria, j e  osou sveta -axis mundi-, kde sa spája nebo so zemou a kde vöetky pro-
tireËenia -coincidentia oppositorum- konvergujú do jednoty. Axis mundi a coindentia 

oppositorum sú dimenziami Centra, ktoré umoûÚujú prirodzene prekonaù æudsk˝ údel 
t˝m, ûe Ëlovek znovunadobudne svoj stav pred pokleskom alebo, ak máme pouûiù 
súËasnú terminológiu, prekonaná exil. 

Aplikujme teraz tieto naöe myölienky na exil 1939, ktor˝ bol predovöetk˝m exilom 
politick˝m a ktorého putovanie svetom malo charakter návratu do Centra - t.j. do sta-
rootcovského domu-, bola to forma politickej reötaurácie ideálnej spoloËnosti, o ktorú 
exulanti usilovali. 

Poslúûme si metaforou cesty, ktorá tento exil vyjadruje najpresnejöie. Na inom 
mieste som hovoril o dôleûitosti tejto metafory pre pochopenie akéhokoævek exilu. 
Chápanie ûivota ako cesty j e  Ëosi, Ëo sa objavuje vo vöetk˝ch vymedzeniach exilu ako 
antropologickej dimenzie æudskej prirodzenosti. V náboûensk˝ch vymedzeniach sa 
vyjadruje ako stav hæadania veriaceho - buÔ prostrednÌctvom imitatio Christi, alebo 
prostrednÌctvom itinerarium mentis ad Deum, ktor˝ charakterizuje celú mystickú lite-
ratúru. VidÌme, ûe v literatúre j e  to podobne. Pikaro aj putujúci rytier sú nomádmi, defi-
novan˝mi neustálym putovanÌm. Rovnako môûeme definovaù a j  öpanielsky exil 1939, 
oznaËovan˝ názvom jedného z najdôleûitejöÌch exilov˝ch Ëasopisov Putujúce äpaniel-

sko. V tomto zmysle exulant j e  pútnikom, hæadajúcim skúsenosù zjavenia, ktorá by mu 
umoûnila znovu sa integrovaù do centra. Toto hæadanie bolo u muûov Exilu 39 úsilÌm 
veden˝m snahou vytvoriù - alebo skôr "nájsù"- ideálnu spoloËnosù. Moûno práve v tejto 
vôli tvoriù spoËÌva najhlböie tajomstvo onej obdivuhodnej historickej udalosti, ako to 
dokázal vytuöiù Juan Marichal, keÔ ju  charakterizoval ako Numancia errante.

1 

'Numancia  - h lavné  mesto predrománskeho iberského kmeÚa  Arévakov,  ktoré s o  s v o j i m i  4 
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KeÔ sa zamyslÌme nad psychológiou exilu, zistÌme, ûe charakteristick˝m pocitom 
kaûdého exulanta j e  pocit "nostalgie". Nostalgia po vlasti sa u politického exulanta sto-
toûÚuje s nostalgiou po Centre vlastnou kaûdému Ëloveku. Tieto kategórie nás 
privádzajú k novej existenciálnej kategórii "stretnutia". Práve toto "stretnutie" má exu-
lantovi prinavrátiù stratenú rovnováhu, vrátiù mu Centrum, ktoré stratil pri odchode 
z vlasti. Ako som pÌsal na inom mieste, "s odchodom do exilu zaËÌna exulant putovanie 
za hæadanÌm in˝ch æudÌ a in˝ch kultúr, ktoré by mu pomohli znovu nájsù  zmysel svojej 
æudskosti". äpanieli hæadali v exile túto moûnosù "stretnutia", ktoré by obohatilo 
a naplnilo zmyslom ich ûivoty. To, ûe odiöli práve do latinskoamerick˝ch krajÌn, im do 
urËitej miery umoûnilo priblÌûiù sa k ideálnej spoloËnosti. Preto boli ich postoje také 
utopické. 

Názorn˝m prÌkladom naöej anal˝zy bude mexick˝ exil, konkrétne takmer paradig-
matick˝ prÌpad v˝znamného filozofa Josého Gaosa. Gaos spochybÚuje vöeobecne 
rozöÌrené a prijaté idey o adaptácii jednotlivcov na spoloËnosù. Z vlastnej skúsenosti j e  
mu jasné, ûe Ëlovek sa vûdy na svoju spoloËnosù neadaptuje a ûe sa to stáva Ëasto. Práve 
táto skutoËnosù vysvetæuje existenciu rebelov, nonkonformn˝ch, reformátorov, revolu-
cionárov, ktorá by sa inak dala vysvetliù iba ùaûko. 

Tento názor j e  v súlade s jeho teóriou "dvoch vlastÌ". Gaos rozliöuje vlasù  pôvodu, 

v ktorej sa Ëlovek narodil a ktorá j e  mimo kaûdej osobnej voæby, a vlasù osudu, ktorá sa 
nie vûdy zhoduje s prvou; j e  to vlasù  prijatá, ktorú si jednotlivec zvolil dobrovoæne. Ta-
kouto vlasùou sa pre mnoh˝ch öpanielskych exulantov stalo Mexiko, kde sa usadili po 
prehratej obËianskej vojne. 

Adaptácia na inú spoloËnosù, neû j e  tá, v ktorej sa Ëlovek narodil, závisÌ od vzùahu, 
ak˝ si k nej vytvorÌme. Bol to a j  prÌpad vzùahu öpanielskych republikánov k Mexiku. 
Neadaptovali sa na kráæovské äpanielsko bourbonovskej Reötaurácie a chceli ho nahra-
diù republikánskym reûimom. Nedokázali vöak zabezpeËiù jeho stabilizáciu, preto sa 
rozhodli ûiù v inej krajine - v Mexiku, ktoré v tom Ëase pre nich predstavovalo ideálnu 

spoloËnosù. Gaos pÌöe: "PrÌbuznosù medzi revoluËn˝m Mexikom a republikánskym äpa-
nielskom - ktorej potvrdenÌm boli slávne dejiny Mexika od prÌchodu öpanielskych e-
xulantov - bola rozhodujúcim faktorom vzùahu Mexika k Republike a k uteËencom, ako 
a j  ich adaptácie na Mexiko". 

V Gaosovom prÌpade bola adaptácia taká dokonalá, ûe ho viedla k revÌzii jeho 
predchádzajúcich názorov na mexick˝ a öpanielsky národ. Gaos tvrdÌ, ûe v 18. storoËÌ sa 
v äpanielsku i v jeho americk˝ch kolóniách zrodilo hnutie za kultúrnu obnovu 
a prekonanie dekadencie, ktoré na polostrove vyústilo do snáh o kritickú revÌziu a na 
kontinente do úsilia o politickú nezávislosù. Obe hnutia - kultúrne a j  politické - sa ûivili 
spoloËnou túûbou po slobode. Kolónie sa chceli oslobodiù od svojej  metropoly 
a metropola od seba samej - a obe, metropola a j  kolónie sa spolu túûili oslobodiù od 
spoloËnej imperiálnej minulosti. 

"Hnutie - pÌöe Gaos - sa definitÌvne stalo hnutÌm politick˝m a ako také na zaËiatku 
20. storoËia triumfovalo v kolóniách kontinentu. V kolóniách na Antilsk˝ch ostrovoch 

000 obyvateæmi dokázalo v y ö e  desaù rokov odolávaù  r Ìmskemu obliehaniu, a û  napokon h o  v r. 

133 pred Kristom nechal vyhladovaù  Publius Escipión so s v o j o u  öesùdesiattisÌcovou armádou. D o  

dej Ìn sa dostalo ako symbol  nepokoriteænosti (pozn. prekl.). 
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politické hnutie v priebehu 20. storoËia stále silnelo, aû koncom tohto storoËia triumfo-
valo v poslednej z kolóniÌ. Na polostrove v priebehu minulého a náöho storoËia pretrva-
lo, rozöÌrilo sa, pozdvihlo sa na úroveÚ duchovného hnutia a vyústilo do politick˝ch 
hnutÌ za konötitúciu a liberalizmus a do hnutÌ republikánskych, ktoré viedli k prvej 
a druhej republike, ale ako politické hnutie eöte netriumfovalo." (GAOS, J.: Pensamien-
to de lengua espaflola. México, Editorial Stylo, 1945, s. 38-39). 

Záver j e  jasn˝: "äpanielsko j e  posledná kolónia, ktorá zostáva kolóniou seba sa-
mej, jedin˝ hispano-americk˝ národ, ktor˝ má pred sebou úlohu zÌskaù nielen duchovnú, 
ale aj  politickú nezávislosù. Hnutie za duchovnú a politickú nezávislosù, ktoré predsta-
vovala Druhá republika, skrachovalo poráûkou v obËianskej vojne, öpanielski repu-

blikáni vöak videli pokraËovanie svojich liberálnych snaûenÌ v americk˝ch republikách, 

ktoré realizovali ich túûby. Preto Gaos ako lÌder exulantov tvrdÌ: "Ameriku sme prijali 
ako osud, o öùastnej ruke ktorého sme sa Ëoskoro presvedËili. Tu sme mohli Ôalej bez 
pocitu zrady rozvÌjaù tradÌcie öpanielskeho liberalizmu, ktoré sme v t˝chto krajinách 
a v ich liberálnych reûimoch povaûovali za triumfujúcu tradÌciu v boji za nezávislosù. 
Práve preto sme sa nemohli cÌtiù ako cudzinci v krajinách rozvÌjajúcich tie isté tradÌcie, 
pre vernosù ktor˝m sme sem priöli." (GAOS, J.: Confesiones profesionales. México, 
F.C.E., 1958, s. 112). 

Podobn˝ osud mali mnohÌ ÔalöÌ öpanielski exulanti v rozliËn˝ch hispano-
americk˝ch krajinách. Gaosov postoj môûeme povaûovaù za paradigmu pre mnoh˝ch 
in˝ch a jeho samotného za hovorcu celej skupiny. V tomto duchu j e  Gaosova argu-
mentácia v˝razom celého exilu. Utopick˝ impulz, ktor˝ sa premietol aj v jeho postoji 
k exilu, sa odráûa aj v úvodnÌku, ktor˝ vyöiel v prvom ËÌsle Ëasopisu EspaÚa peregrina 

(Putujúce äpanielsko) vo februári 1940, t.j. necel˝ rok po skonËenÌ obËianskej vojny: 
"My, öpanielski intelektuáli, duchovnÌ dediËi snaûenÌ náöho národa, ktorÌ máme tieû öpa-
nielsku vôæu pozdvihnúù sa na úroveÚ sveta, v ktorom by v celej plnosti zaûiarila æudská 
dôstojnosù, verejne deklarujeme naöe rozhodnutie neæutovaù snahy ani obete vedúce 
k vÌùazstvu veci äpanielska na jeho územÌ a na celom svete. Verejne deklarujeme naöu 
neochotu ûiù vo svete, kde vládne nespravodlivosù, resp. vo svete, ktor˝ sa nesnaûÌ ju  
odstrániù. Verejne vyznávame naöu vieru v univerzálny poriadok pravdy, prekonávajúci 
akékoævek násilie. Vyhlasujeme, ûe nepodmieneËne zasvätÌme naöe ûivoty rozvoju naj-
vyööÌch hodnôt ducha, osobnej a kolektÌvnej morálky, konkviste univerzálneho vedomia 
a jeho pokladom komunikácie, tvorivej slobode imaginácie a inteligencie; to vöetko sú 
aspekty vyööieho ûivota, uskutoËniteæného len v rámci spoloËnosti, ktorá namiesto toho 
aby ho zakazovala, bude ho podporovaù. Ide nám o to, aby sa naöa duöa stala hlasom 
krvi náöho æudu, aby sme odsúdili vöetko to, Ëo volanie tejto krvi odsudzuje, a aby naöe 
slová a Ëiny oûivili vöetko to, Ëo oûivuje mimoriadna plodnosù tejto krvi. Pod túto zakr-
vavenú zástavu, reprezentujúcu nezlomnú vôæu öpanielskeho æudu, povolávame 
vöetk˝ch æudÌ dobrej vôle na celom svete. [...] Tu j e  äpanielsko, objaviteæ nov˝ch, 
cudzÌch svetov, v hæadanÌ duchovn˝ch a materiálnych právd [...] Zvláöù sa obraciame na 
vás, americké národy, ktoré sa zaËlenili do sveta vÔaka tvoriv˝m snahám äpanielska. 
Pod znakom Nového sveta ste sa tu narodili a tu ste, oddelenÌ od Európy, vyrástli. Sve-
tová epocha, ktorú otvoril holocaust Matky äpanielska, nepochybne svedËÌ o obdobÌ 
vaöej zrelosti, v ktorom musÌte rozvÌjaù vaöe osobitosti a danosti, esenciu Nového sveta, 
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ktorá vás odliöuje od kontinentálu a charakterizuje. Tu, medzi vami, nás podnecuje rov-

nak˝ historick˝ cieæ - zasvätiù svoje sily úlohe budovania nového sveta..." 

Ak máme na zreteli, ûe filozofick˝ Exil 1939 j e  prvou väËöou kultúrnou, politickou 

a filozofickou emigráciou äpanielov do iberoamerick˝ch krajÌn od Ëias vyhlásenia poli-

tickej nezávislosti t˝chto krajÌn v roku 1824, môûeme ho povaûovaù za prv˝ v˝znamn˝ 

krok konötituovania spoloËného "hispánského povedomia", ktoré by bolo zjednocujúcim 

Ëiniteæom pre vöetky krajiny hovoriace t˝m ist˝m jazykom. V októbri 1946 bol tento 

zámer potvrden˝ zaloûenÌm Ëasopisu Las EspÚas (äpanielska). Gramatická forma 

plurálu v názve Ëasopisu vyjadruje existenciu Iberoamerickej spoloËnosti národov, ktorá 

bola inötitucionálne ustanovená aû omnoho neskôr, po nastolenÌ demokracie 

v äpanielsku. Medzit˝m veækÌ exilovÌ myslitelia - samotn˝ Gaos, Ferrater Mora, Garcia 

Bacca, Maria Zambranová atÔ. - poloûili základy tohto grandiózneho "stretnutia", 

ktor˝m sa prekonáva ak˝koævek exil. 

Zo öpanielskeho originálu. Exilio, literatura, fiosofia (En torno al exilio expaÚol J939) -

pôvodného textu napÌsaného pri prÌleûitosti 60. v˝roËia ukonËenia äpanielskej obËianskej vojny -

preloûila PaulÌna äiömiöová. 

Filozofia 55, 2 93 


