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Pedro CalderÓn de la barCa (1600–1681) uzavírá řadu velkých 
tvůrců španělského „zlatého věku“. Je o dvacet let mladší než Francisco de 
Quevedo a Tirso de Molina, od Lope de Vegy ho dělí téměř čtyřicet let, od 
Cervantese víc jak půl století. Ve svém osmdesátiletém životě je svědkem 
konce jedné epochy, hroucení panství rodu Habsburků a jejich křečovitých 
pokusů udržet se u moci a zastavit děsivý hospodářský a mravní úpadek.

Válka za válkou: s Anglií, porážka Nepřemožitelné armády, válka 
s Francií a v Nizozemí, válka třicetiletá. Znehodnocení práce, obrovská 
inflace, obrovské státní dluhy, vyhnání morisků.

Calderón tedy přichází ve chvíli veliké a poslední krize jedné epochy, 
ve chvíli zpochybnění její životní koncepce.

Objevy, které učinil španělský „zlatý věk“, tady už tedy jsou:
Donkichotská projekce snu o nefalšovaném, „nehraném“ životu do sku-

tečnosti, životní praxe poctivosti v realitě, ve společnosti, která sen považu-
je za obyčejnou potřeštěnost.

Je tu dále donjuánství – ať už je vykládáme jakkoli: jako cynické posmí-
vání falešné přítomnosti nebo jako tauromachii nebo jako touhu po nedo-
sažitelném absolutnu, touhu, jež je doprovázena následnou destrukcí, nebo 
jako něco, co není s to samo sebe přečíst a vysvětlit se, a co tedy, když to 
nemůže „mít“, alespoň to zničí zároveň se sebou.

Je tu projekt nepochybně posilovaný vzrůstajícím zoufalstvím nad 
stavem soudobé společnosti: statečnost je povinností nadosobní, stateč-
nost je víc než láska, víc než láska je čest. Láskou lze sice omluvit selhá-
ní, nedostání povinnosti, ale milovat nečestného nelze. Selžeš-li kvůli lás-
ce, ztratíš ji – na rozdíl od romantismu, kde láska je démonická, dědictví 
titánské vzpoury a povoluje i spolčení ve zločinu. Barokní čest je závaž-
nější než individuální život, morálka diktovaná obcí je pro jedince závaz-
ná, ať chce nebo nechce. Zrada, milostná i občanská, nejenže bolí, ale 
uráží, degraduje člověčenství. Sen, snění není féerií ani slastí, není podí-
vanou, španělský sen této doby je projekce – u Cervantese i u Queveda, 
sen z hořkosti. A z té vyvěrají jenom sny − výzvy burcující k probuze-
ní z falešné skutečnosti, ze skutečnosti, která se za skutečnost vydává 




