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iterárna tvorba žien vyvoláva polemiky. Jedni tvrdia, že literárna tvorba je len jedna a že 

nie je nijaký rozdiel v tom, či ju tvoria muži alebo ženy. Pre ďalších je to iba teoretická 

otázka s množstvom hypotéz. A sú aj takí, ktorí rozdiel medzi ženskou a mužskou tvorbou 

vidia a tvrdia, že nielen tá je odlišná, ale aj samotný diskurz. 

Existuje teda ženská literatúra? Ak áno, aké témy v nej dominujú a čo je pre ňu typické? 

Sleduje nejaký cieľ? Pri hľadaní odpovede na tieto otázky si musíme na prvom mieste všim-

núť feministické hnutie v Španielsku a jeho vývin. 

Feminizmus ako organizované hnutie, ktoré sa snažilo o zrovnoprávnenie žien a mužov, 

v Španielsku do 19. storočia prakticky neexistovalo. V tomto storočí sa pozornosť upriamova-

la na tzv. „ženskú otázku“ a debaty o feminizme boli skôr teoretickou témou pedagogických 

konferencií. 

Až v roku 1915 bola založená Inštitúcia Slobodného Vzdelávania (Institución Libre de En-

seňanza), ktorej úlohou bolo vytvoriť vzdelávacie programy pre ženy. Hovoriť o vzdelávaní 

žien v pravom slova zmysle by však nebolo legitímne, pretože bolo zamerané len na ženy ako 

sprostredkovateľky a vychovávateľky detí. Sociálne postavenie žien sa nezmenilo. Stala sa 

len nástrojom na harmonizáciu spoločnosti. Okrem toho, prístup k tomuto vzdelávaniu mali 

len ženy z vyšších vrstiev. 

V roku 1918 vznikla Prvá Národná Asociácia Žien (Primera Asociación Nacional de Muje-

res). Jej členkami sa mohli stať iba ženy katolíckeho vierovyznania z vyšších vrstiev. Snažili 

sa o zrovnoprávnenie mužov a žien v právnej oblasti. Socialistky a robotnícka trieda boli 

marginalizované, a to jednak kvôli ich radikálnym postojom, ale aj preto, lebo ich požiadavky 

sa sústreďovali predovšetkým na sociálnu oblasť, čo nebolo nič prekvapivé. Zmeny spoloč-

nosti boli potrebné (závislosť od cirkvi, elitársky prístup ku vzdelaniu, súkromné vlastníctvo), 

aby sa muži aj ženy mohli stať nezávislými a mohli žiť v dôstojných podmienkach. 

Nerovné postavenie žien v španielskej spoločnosti bolo dôsledkom toho, že tam neexisto-

valo organizované feministické hnutie. Súviselo to tiež s faktom, že Španielsko bolo predo-

všetkým poľnohospodárskou krajinou, navyše veľmi zaostalou. A tak, ak sa aj sporadicky ob-

javovali prejavy nespokojnosti žien, boli to skôr výkriky do tmy, ktoré ostávali mnohokrát 

nevypočuté. Prejavovalo sa to aj v tom, že sa ženy, hlavne v prvých dekádach dvadsiateho 
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storočia, nemohli angažovať v politike. To sa zmenilo až v období II. Republiky (1931 – 

1936). Vtedy sa začali aj prvé diskusie o vzdelávaní žien a ženám bol umožnený prístup k vy-

sokoškolskému vzdelaniu. 

Po skončení občianskej vojny môžeme hovoriť o dvoch generáciách žien. O staršej, ktorá 

bola dospelá už počas vojny a mladšej, ktorá dospela po jej skončení. 

Pre prvú skupinu bol charakteristický odchod z vidieka do mesta. Ženy sa museli vyrovnať 

s novou situáciou na pracovnom trhu, ako aj s novým sociálnym postavením. Zrazu sa stali 

tými, ktoré museli ťažko pracovať, aby uživili rodinu, keďže mnoho mužov padlo vo vojne. 

Druhá generácia žien dospievala po skončení vojny a mala voľný prístup ku vzdelaniu. 

Tieto ženy mali pred sebou vzor svojich matiek, poznali ich spoločenské postavenie, to sa im 

však nezdalo veľmi atraktívne. Preto začali študovať a získali prístup k médiám. Mnohé 

z nich boli dobre finančne zabezpečené, pretože mali vzdelanie a niekoľko pracovných pome-

rov. Tieto ženy sa stali hnacím ekonomickým motorom v období šesťdesiatych rokov. 

V roku 1975 vzniklo v Barcelone hnutie „Moviment de Donnes“ (Hnutie Žien). Jej zakla-

dateľkami boli Lidia Falcón a Cristina Alberdi, ktoré začali organizovať rôzne vzdelávacie 

semináre, ale tiež manifestácie a verejné debaty o postavení žien, čo výrazne prispelo k tomu, 

že sa začala situácia žien zlepšovať. Z trestného zákona boli vyňaté články, ktoré mali sexis-

tický charakter. 

V súčasnosti je feministické hnutie neuniformné a nejednotné. Ženy však už nestoja na po-

kraji spoločnosti a silu ich hlasov môžeme vnímať aj prostredníctvom ich literárnych diel. 

Dominantnou témou románov písaných ženskou rukou je emancipácia. Ak chce byť žena pro-

fesionálne úspešná, musí rešpektovať pravidlá, ktoré zaviedli muži, a to aj vtedy, ak s nimi 

nesúhlasí. Okrem toho jej organizuje život sociálna tradícia, tiež založená mužmi. Pociťuje to 

ako iróniu a veľký paradox, no zároveň to v nej prehlbuje pocit krivdy a nespravodlivosti. 

Ďalšou z frekventovaných tém je vzťah medzi ženou a mužom. Je to nikdy nekončiaci kon-

flikt medzi dvoma pólmi, ktoré sa navzájom dopĺňajú a potrebujú. Žena potrebuje analyzovať 

svoje vzťahy, pretože práve vďaka tejto analýze objavuje samu seba a zároveň aj spoznáva 

a odhaľuje svojho partnera. Muž je menej analyzujúci, ale viac pragmatickejší s tendenciami 

k simplifikácii. 

Autorky sa nevyhýbajú ani ďalšej z veľkých tém, a tou je vzťah s rodičmi, konkrétne 

s matkou. Zväčša je vzťah s matkou taký komplikovaný ako s partnerom. A tak sa môžeme 

prikloniť k názoru, že vzťah s rodičmi je fundamentálny pre jej sociálnu budúcnosť. 

Nie je preto ničím novým fakt, že väčšina protagonistiek viní svojich rodičov z vlastnej 

prehry vo vzťahu. 
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V dielach sa objavuje aj iný faktor, nespomenutý priamo, a tým je spôsob života. Protago-

nistka je zväčša vzdelaná a inteligentná žena. Ale aj napriek svojmu talentu, vzdelaniu a snahe 

sa nemôže realizovať. Lepšie povedané, nedovolí jej to partner. Je pod tlakom, pretože to je-

diné, čo môže, je vykonávanie domácich prác a starostlivosť o deti. Partnerovi nevadí, že je 

nešťastná, ide mu iba o vlastnú povesť. Žena sa preto stavia do pozície trpiteľky a samu seba 

presviedča, že sa s tým nedá nič urobiť. 

Téma rodinných vzťahov v ženských románoch má svoje pevné miesto. Veľmi často rodina 

zlyháva a pripravuje tak hrdinku o detstvo, ktoré je pre ňu strateným rajom, idealizovaným, so 

sladkou príchuťou. Je to dôležité, pretože pre väčšinu žien sa tie najpodstatnejšie veci stali 

práve v detstve. A vždy sa pri tejto téme stretávame s prechodom od objektívneho k subjek-

tívnemu. Ženské protagonistky sa nedokážu odosobniť, čo sa prejavuje v pocite krivdy a trp-

kosti, a v následnej tendencii k vzbure. Vzbura nie je vždy namierená voči mužom, žena sa 

búri predovšetkým voči spoločnosti, voči jej normám, pasivite, ľahostajnosti.. Mnoho auto-

riek sa totiž domnieva, že spoločnosť sa bojí zmien, či už v myslení alebo v systéme, pretože 

tie si vždy vyžadujú revalváciu hodnôt. A tí, ktorí podporujú tradície, nedovolia, aby sa zme-

nilo to, čo funguje už mnoho rokov, aj keby to znamenalo ponižovanie a diskrimináciu určitej 

časti spoločnosti. 

Vnímanie času je jedným zo znakov, ktorými sa líši ženská tvorba od mužskej. Muž vníma 

čas ako niečo progresívne, žena ako cyklické a večne plynúce. Žena ho vníma ako niečo kva-

litatívne, muž zase ako kvantitatívne. Ako obranu pred plynutím času využíva žena spomien-

ky. Vracia sa do minulosti a analyzuje, vysvetľuje a usiluje sa pochopiť a zdôvodniť vlastné 

skutky. Pamäť evokuje predstavu zrkadla, v ktorom sa žena vidí a ktorú sa snaží nahradiť 

inou, tou, ktorou bola predtým. A súvisí to s faktom, že minulosť je vnímaná ako niečo pozi-

tívne, lepšie a menej povrchné. A samozrejme, je tu aj zrejmý pokus o idealizáciu minulosti. 

Veľmi zaujímavým spoločným znakom, ktorý môžeme nájsť v ženskej literárnej tvorbe je 

nekoherentnosť. Mnohokrát môže mať čitateľ pocit, že sa autorka zbláznila. Jej prejav evoku-

je chaos. Často chýba dielam usporiadanie, myšlienky akoby spolu nesúviseli. 

Ale to je iba jeden pohľad. Je dobré si uvedomiť, že hovoriť chaoticky je jednou z foriem, 

ako vyjadriť to dlho potláčané. Existujú teórie, podľa ktorých je literárna tvorba autoanalýzou. 

Ak je tomu tak, nuž by sme mohli povedať, že úlohou písania je vyjadriť to, čo nebolo ešte 

vypovedané; spontánne a slobodne. Spontánne slovo je totiž vlastné slovo. Voľne použité slo-

vá majú viac sily a umožňujú, aby sa medzi autorkou a čitateľkou vytvoril nový vzťah. 



Ženská literatúra v súčasnom Španielsku 350 

Charakteristickou črtou ženského románu je aj dôležitosť sna. Sen otvára ďalšiu dimenziu 

a necháva priestor fantázii. Sen a fantázia, ako niečo symbolické, umožňujú útek od reality, 

od stereotypu a zároveň odhaľujú veľa z našej identity. 

A práve symboly sú v ženskej tvorbe veľmi častým prostriedkom, ktorý slúži na vyvolanie 

pocitov a poukázanie na ich hĺbku. Medzi tie najčastejšie patria: vtáci, let, voda, dvere. Vtáci 

symbolizujú neuskutočnené želanie lietať a nebyť v klietke, hoci zlatej. Klietka zas evokuje 

dom, ktorý nemá východ (teda situáciu, z ktorej niet úniku). 

Druhým symbolom, ktorý však nie je prítomný iba v dielach ženských autoriek, ale spre-

vádza takmer celú španielsku literatúru, je voda v akejkoľvek podobe. Miguel de Unamuno ju 

napríklad vníma ako zdroj ochrany a regenerácie. V ženskej tvorbe je voda symbolom života, 

čistoty, tajomstva nekonečnosti a simultánnosti. 

Pre ženské romány je tiež charakteristické hľadanie vlastného štýlu. Štúdie dokázali, že 

ženský štýl vyjadruje neistotu a dôležitosť zdôvodňovať to, čo už bolo vypovedané. Dáva 

priestor zdvorilostným frázam, ktoré sú konzekvenciou toho, že protagonistka nevie inak vy-

jadriť, čo cíti. Kedysi bol ženský spôsob vyjadrovania chápaný ako ten najupokojujúcejší, čo 

súviselo s úlohou matky. Dnes je však tendencia práve opačná. Je evidentná snaha ujsť od ma-

terského postoja. Žena sa stala verejne činnou, aktívnejšou a je o nej počuť. Jej jazyk je dô-

raznejší a namiesto rezignácie je v ňom badať až agresivitu. 

V ich lexike prevládajú eufemizmy a alúzie (narážky). Veľmi dlho nebol akceptovaný aký-

koľvek stupeň egocentrizmu a zveličovania v ženskej literatúre. Dnes je to pomerne častý 

spôsob, ako nepomenovať veci priamo, aby sa bolo možné vyhnúť prípadnému konfliktu. 

Ženský román, ako sme už spomínali, je zameraný na hľadanie vlastného „ja“ svojich hr-

diniek. A neuspokojuje sa iba s prerozprávaním, ale snaží sa nájsť vnútorné pohnútky ľudské-

ho konania. Dnes je bežná otázka: „Kto som?“, „Prečo vlastne žijem?“ A práve na to, aby sme 

mohli na tieto dve otázky odpovedať, musíme vedieť, kým sme boli a ako sme sa stali takými, 

akými sme dnes. Preto je v ženskej literatúre evidentná snaha o revalváciu minulosti z dneš-

ného pohľadu, o jasné uvedomenie si vlastnej identity. Ako uvádza literárna kritička Biruté 

Ciplijauskaité, dochádza k tomu najmä v troch rovinách: 

• uvedomovanie si vlastnej identity a pamäť, 

• uvedomovanie si vlastnej identity a dospievanie, 

• uvedomovanie si vlastnej identity a zrelá žena, 

• pričom je možné toto rozdelenie podložiť aj konkrétnymi literárnymi dielami. 
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Najreprezentatívnejším dielom, v ktorom hraje pri hľadaní vlastnej tváre hlavnú úlohu pa-

mäť, je román Rosy Montero: „Funcción Delta“ (Funkcia Delta). 

Ponúka nám dve formy autobiografie: písanie pamätí a denník. Obe časti sú napísané 

v tom istom období. Jedna však opisuje minulosť, ktorá samozrejme zasahuje aj do jej prí-

tomnosti, a druhá reflektuje prítomnosť, ktorá sa odohráva na nemocničnom lôžku. 

Hlavnou hrdinkou je filmová režisérka Lucía, ktorá je hospitalizovaná kvôli rakovine. 

Spočiatku vníma Lucía písanie ako niečo, čím sa dá vyplniť čas, ale postupne sa stane dôleži-

tou súčasťou jej života, niečím, čo jej pomáha vyrovnávať sa s chorobou. 

Pamäti sa odvíjajú v lineárnom príbehu, ktorý opisuje aj tie najintímnejšie detaily jej života 

v chronologickom slede. Jej spomínanie odhaľuje samotu, neistotu a neschopnosť viesť nor-

málny, rovnocenný vzťah. Na jednej strane sa snažila dokázať svoju sebestačnosť v drsnom 

mužskom svete, ale na druhej strane zistila, že nie je schopná zniesť samu seba, ale ani vzdo-

rovať svetu osamote. Jej mottom bolo: „Kto priveľa hovorí, stráca moc“. S týmto postojom sa 

však ochudobňovala o nadviazanie dôstojného vzťahu. Zisťuje, že po tridsiatich rokoch života 

je sama a potrebuje niekoho, kto by ju v týchto ťažkých momentoch podržal. Jediným priate-

ľom, ktorý sa stane jej spovedníkom aj kritikom napísaných riadkov, je Ricardo. Je to jej dáv-

ny kamarát, ktorý sa na konci stáva jej milencom a je jediný, kto sa o ňu stará, pozná ju a mô-

že konfrontovať jej riadky so skutočnosťou. Pomáha jej pri analýze jej života a zároveň jej 

dodáva chuť žiť. 

Je evidentné, že Lucía vyjadruje písaním svoju potrebu viesť dialóg. Vie, že nemá veľa ča-

su a zároveň si uvedomuje, že dialóg je cesta k tomu, aby ju konečne niekto spoznal a akcep-

toval takú, aká je bez toho, aby sa obávala, že ak sa zdôverí, bude zraniteľnejšia a bezbrannej-

šia. 

Ako reprezentanta druhej roviny sme vybrali román „Nada“ (Nič) od Carmen Laforet. 

Predstavuje dospievanie ako obdobie, v ktorom sa hádam najintenzívnejšie prejavuje potreba 

vlastnej identity. Hlavnou hrdinkou je Andrea, dievčina, ktorá prichádza po vojne do Barcelo-

ny ku svojej babičke Glorii, pretože stratila svojich rodičov. Andrea vyrastala v prostredí slo-

body, plnom snov a neformálnosti. Musí sa však prispôsobiť oficiálnemu a absurdnému spô-

sobu života, ktorý vedie rodina jej babky a predovšetkým jej teta Angustias. Dej sa odohráva 

v tmavom dome, kde je vždy pochmúrna atmosféra a ktorý evokuje beznádej a zlo. 

Rodinu tvorí babička, ktorá jediná má Andreu rada, oblieka ju a živí. Zároveň je však 

smutnou hrdinkou neschopnou vzoprieť sa a riešiť rodinné problémy. 

Ďalšou osobou je Andreina teta Gloria. Náboženská fanatička, „ktorej pohladenia bolia“. 

Nedovoľuje Andrei prechádzky bez sprievodu a zakazuje jej priateľstvá. 
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Juan, Andrein strýko, je umelecký maliar, ktorého môžeme pokojne označiť za mytologic-

kú postavu. Je súčasťou Andreiných snov a v jej očiach je skutočným umelcom. Juan sa ním 

aj cíti, a to aj napriek faktu, že sa jeho diela predávajú za pár drobných. 

Avšak protagonistom, ktorý si zasluhuje najväčší priestor, je ďalší Andrein strýko, Ramón. 

Tento hrdina dostáva v diele najväčší priestor a to predovšetkým pre jeho snahu o zmenu. 

Odmieta pasivitu a reprezentuje akciu a dynamiku. Je veľký umelec, vášnivý zvodca žien, 

ktorý nachádza radosť v tom, keď ich ponižuje. Vždy ubližuje tým najslabším: ženám, svojmu 

psovi a bratovi Juanovi. Ako dobrodruh je odvážny a vedie bohatý emocionálny život, ktorý 

narúša pokojný a absurdný život jeho rodiny. Jeho samovražda na konci diela je akýmsi vyvr-

cholením všetkých absurdných vecí, ktoré sa dejú v dome. S ním umrie aj nádej na zmenu. 

Jeho postava je symbolom vtedajšieho Španielska, jeho temnoty a pasivity, ktorá nemala nič 

spoločné s hrdinstvom, ale iba s mizériou. 

„Nada“ je psychologickým dielom, ktoré opisuje pasivitu človeka, jeho snahu o idealizáciu 

zla a zvrátenosti. No na druhej strane, ponúka aj dôkaz o sociálnych rozdieloch, ktoré sa pre-

javia, ako napr. poníženie Andrey na večierku, ktorý zorganizoval jej snúbenec, chlapec 

z vyššej vrstvy. Ponížil ju on sám kvôli šatám, ktoré mala oblečené. Vtedy sa prvýkrát skla-

mala v človeku, ktorého ľúbila. 

Druhým momentom jej vytriezvenia a zároveň príspevkom k strate ilúzií bolo zistenie, že 

jej najlepšia kamarátka mala vzťah so strýkom Ramónom. 

Vo chvíli, kedy si Andrea uvedomí, v akom prostredí to žije, odchádza do Madridu. Juan sa 

zblázni, Ramón spácha samovraždu. 

Sme svedkami dozrievania a poučenia hlavnej predstaviteľky. „Nič“ je názov diela a je 

v tom symbol, pretože neostalo „nič“ z jej ilúzii, snov a neexistuje „nič“, čo by si mohla vziať 

so sebou. Nie je isté, či dozrela, ale určite sa k zrelosti priblížila. 

A práve zrelosť a hľadanie identity je ďalšou oblasťou, v ktorej lavírujú hrdinky ženských 

románov v Španielsku. Na jednej strane máme zrelú ženu, samostatnú a nezávislú, ktorá na 

druhej strane popiera svoju zrelosť svojím nesprávnym výberom partnera. Ako príklad mô-

žeme spomenúť dielo „De lo visible e invisible“ (O tom viditeľnom a o tom neviditeľnom), 

autorky Lucie Etchebarrie. Dej sa môže zdať banálny. 

Hrdinami sú dvaja mladí ľudia., Ruth a Juan. Ruth je režisérka, populárna osobnosť, ktorej 

filmy majú úspech. Stretáva Juana, priemerného spisovateľa, ktorý sa usiluje vydať svoj dru-

hý román. Ich vzťah, na začiatku vyzerajúci harmonicky, sa po určitom čase mení na začaro-

vaný kruh, ktorý nemajú silu preťať a ukončiť. 
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Juan žiarli na úspech, ktorý ma jeho priateľka, začína ju ponižovať, psychicky týrať a vy-

dierať. Ich vzťah sa skončí v momente, keď ho Ruth fyzicky napadne a zraní. 

Autorka sa snažila o analýzu vzťahu dvoch nerovnocenných partnerov a predstavuje prob-

lém psychického týrania ženy, ktorá má najprv pocit, že si takýto prístup zaslúži, pretože je 

jeho príčinou. Po skončení vzťahu sa Ruth zmieta medzi potrebou začať vzťah s Juanom od-

znova, ale prichádza na to, že je to nemožné a je schopná žiť bez neho, pretože je zrelá a uve-

domuje si, že nemá byť zo svojho zlyhania (fyzického napadnutia) sklamaná, pretože sú na 

svete ľudia, ktorí sú „schopní zo svojho partnera dostať tie najhoršie stránky, aké sa v ľud-

skom vnútri dajú nájsť“. A že jej čin nebol útokom, ale obranou, akýmsi posledným aktom 

záchrany, ktorý v konečnom dôsledku rozhodol o jej slobode. 

Otázka, či existuje ženský štýl písania ostáva otvorená. Ženská tvorba, chápaná ako zrkad-

lo spoločnosti, sa neustále vyvíja. Dôležité však je, že vtáčik lieta a nehrozí mu žiadna klietka, 

aj keby bola zo zlata. 
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