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Alain Guy
Í hans Comento del Cantar de los Cantares (bls. 86), Fray Luis de Leon skrifaði "
Poesia engin es una comunicación del Leyfa ALIENTO himneska guðdómlega vilja
"(Skáldskapur er ekkert annað en samskipti hins himneska og guðlega anda). Hvernig
ekki að vera sannfærður um þetta djúpri sannleika þegar við sjáum í Unamuno og
Machado á náinni og stöðugri tengsl við öfluga ljóðrænu og heimspekilegar íhugun. Bæði
skáldin eru einmitt framúrskarandi hugsuðir sem fara bæði bókmennta stigi, ná
almennilega frumspekilega stig ...
Þetta er einmitt það sem gerir meiriháttar kostur af ótal árekstrum, fyrirtæki hér eftir Patrick
Durantou milli tveggja rithöfunda enn mismunandi skapgerð og stundum jafnvel öfugt. Við
verðum hamingju höfundur þessarar könnunar sem gefur okkur í dag sálfræðileg og
kenningunni strangt greiningu eftir upprunalegu opinberun viðkomandi andlit þeirra. Þessi
alhliða bók dag röð þrettán viðkomandi bindi birt í þrjátíu ár með okkar ' Íberísk

heimspeki og Ibero-American Center "(Ég stofnaði árið 1967 á vegum seint Dean
Georges Bastide, sem gerði okkur fá stöðu lið tengist CNRS) ; Því er það fjórtánda
flaggskip samfélag eftir söfnun og eftir monographic Julián Marías, Queen og Guy Bernard
Milhau.
Spurningin um sjálfsmynd og hreinskilni til annarra er, í lok tuttugustu okkar aldar, meira að
ýta áhyggjum fyrir fréttum. Hvort idiosyncrasy okkar af sjálf eða fólk eða flokki scrupulous
staðfesting á sjálfum sér heldur einnig umhyggju fyrir áframhaldandi skiptum við aðra
menn unquestionably einkennir mest upplýsta hringi. The viðhengi við " hliðsjón sjálf
"Sameiginlega og samúð og kærleika til náungans og fjarlæg hljóð krafist og sameinuð af
the meðvitund fyrirtækja, svo sem kirkjum hvaða kirkjudeild. Veraldlega og trúaðir eru í
fullum samkomulagi um þetta óafsalanleg tilgangi. Hins vegar tvöfaldur skilaboð og steypu
aðgerð - þar á meðal pólitískt - Unamuno og Machado eru allir imbued með gagnkvæmum
brýn skylda. Venjuleg upphafningu núverandi starfsmenn, en einnig eins konar þekkingar
og kærleika erlendis Eru ekki tvær aðal kröfur siðmenntuðum verur ? Self-vitund og
tilfinningu hlutdeild falast okkur nokkuð. Sannarlega húmaníska menningu krefst
margbrotnum eftirspurn, í burtu frá alræðishyggju eins og allir óhóflegri einstaklingshyggju.
Allt sjálfu Patrick Durantou er í þessu samhengi ; hvernig í raun víkja frá þessu svo brýnt
leit finnur kennslu stoicism, af guðspjalli heilags Frans frá Assisi, Jaures, Gandhi eða
Mounier. Höfundur nokkurra góðra verka - sérstaklega ljóðræn - hardworking meðlimur
okkar " Íberísk heimspeki og Ibero-American Center "Og" Toulouse Philosophical
Society " : Heimspeki Verð handhafi Academy of Sciences, áletranir et Fagurbókmenntir
Toulouse Hreyfingaráhrif hinum heimspekilega geiranum útvarpsstöð. Í okkar tími
óþægilegt svo merkilega vísindalega uppgötvun en deplorable með utilitarianism sinni og
sérstaklega af taumlaust dýrkun hans peningum, Patrick Durantou, sem var nemandi
okkar í mörg ár sýnir, þvert á móti, ekta mannleg áhyggjuefni . Þessi vinna veitir nú
almenning frumleg og mjög dýrmæt rannsóknir.
Patrick Durantou var heimspekinámi okkar við Háskóla Toulouse-Le Mirail fyrir tíu árum. Í
desember 1995 er hann hélt því fram þetta mál áður en dómnefnd heimspeki okkar
University of Toulouse-Le Mirail sem ég átti. Orðin " Hægri Honourable "Hann hlaut
einróma. Hann stendur á staðnum, mörg önnur rannsóknarverkefni, þar á meðal viðburði
þýðingu stykki af Unamuno El otro. Lesendur þessarar bókar mun meta bæði vellíðan af
eintölu formi og dýpt þekkingu. Þessi rannsókn var mjög erudite, enn ekki auðvelt að
keyra og stjórna, gefið flókið efni. Árangur af þessari ítarlegu rannsókn sannar ótvírætt.
Þessi ritgerð er ekki ætlað fyrst og fremst að kynna ljóðræn-heimspekilegar hugsanir M.
de Unamuno og A. Machado en inniheldur greiningu á spurninguna um hinn skriflega og
hvað varðar málefni.
Sú aðferð er ekki aðeins eðli heldur pund einingar (eins og í síðari tökkum), ýmsar hliðar
þessara hugsana íberísk öld. M. de Unamuno, Lygamælaþjónusta, ekki búinn, yfir
tegundir, sem " mise-en-stöðu "Tjá hans" agonal trú "Og" Sorglegt Sense of Life ".
Það rekur áfangar (stundum eindregið), vörumerki sjálfbærni.
Höfundur þessarar vinnu skoðar " motivations "(Eins og við segjum í dag), óskir, rót
orsakir slíkrar vinnu sem stór og ríkur. Það kemur í ljós fullkomið samræmi á milli forms og
innihalds, í leik milli athöfn skrifa og innihald. Plunging ekki univocally í þekktum þáttum
unamunienne hugsun, það er enn alvöru í-dýpt og upprunalega yfirheyrslu þetta

Frenchified það pelotari útlegð trygg ævisaga til opinberra aðila og einkaaðila manni, sem
notuð aðferð í samhengi djúpa virðingu fyrir sögu.
The samstofna endurskoðun spurningunni hins M. de Unamuno hefst með greiningu á
þremur textum af höfundinum. Niebla inaugurating þessa rannsókn er tækifæri til að
kanna málið af " ég "Literary gegnum það tvisvar að höfundur það. Saint Manuel Good,
Martyr, undur um að trú gegnum Mið eðli sínu, á síðustu greiningu sögu af því hugsuður
og rithöfundur sem skapar merkingartækni og tungumála áhuga, en er einnig háð
vitsmunalegum forvitni um stað og hlutverk bók í siðmenningu.
Áframhaldandi, P. Durantou reynir að lokum að kynna málið í unamunienne " Analytical
yfirlit yfir vandamál unamunienne "Hvar eru greind, trú, vandamálið tíma, af finitude og
þorsta fyrir eilífð með yfirfærðri útliti þeir taki í gegnum ritun. " gagnrýni "," afbrigði ","
hluti "," þema ectypes "Endurspegla löngun til að kanna málið af framandleika í
prolepses þessum spurningum. Það er að finna í fylgiskjölum þýðingu á fyrstu athöfn leik "
El otro "Mjög áhugavert.
Seinni hluti á Machado hefst með ævisögu manninn sem var enginn annar en meistari
repúblikana Spáni. Eins og í fyrri hluta, þrír af helstu ljóðræn safni höfundar eru greindar.
Það getur ekki verið of hunsa mikilvægi spurningin um hinn í Machado, bæði í ljóðum
hans og í greinum hans út frá " Mirador stríð "Eins og hann kallaði þá.
P. Durantou reynir þá að kynna hagsmuni Seville (1939) til að greina sameiginlega
undirlag. Rannsóknin raun hefst með kenningu þessarar þekkingar í Juan de Mairena
(samnefndu eðli af samantekt) og Abel Martín apocryphal lag bók. Þá kemur duglegir
rannsókn á machadien innblástur tortryggni öldunga (Sextus Empiricus, Zeno ...),
klassíska (Hume, Kant), nútíma. Að lokum, the " tími "The" dauða "," Önnur er
"(Það sem hann kallaði otreté-otredad merkja skerpa á þessum mikilvægum vatnaskilum
nútíma heimspeki), the" Frumspeki friðar "," Eros "Umferð á þessa umfjöllun. Við skila
bætt þýðingu á inntak ræðu á Academy of Language (hann hefur aldrei kvað).
Þriðja syncretic og tilbúið hluti í samanburðarrannsókn formi exudes kjarna þessara
tveggja " mikill "Spænska Letters.
Til að ljúka þessu enn til staðar upprunalega verkið í sexhyrningi (sem bóka frekari nýjar
þýðingar), P. Durantou áfram að fullyrða að það liggur ekki aðeins í afturskyggn en á
rætur að rekja í samtíma hugsun (Derrida, Lyotard, Lacoue Labarthe, Ricoeur, gróðurhús
o.fl.) með því að teikna beinar horfur ...
Viðaukarnir bókarinnar (dagsetning heimildaskrá, sérstaklega) gera þetta bindi tilvísun bók
sem mun gera stúdenta sem menntuðu almennings og heimspeki sérfræðingum eða
Hispanism eftir hvarf Unamuno, af Ortega, Zubiri, Xirau, Garcia bacca o.fl. Heimspeki á
Spáni leitar nýja leið ; Rannsóknir eins og s -ci getur þjónað honum í þessu nýja braut,
þar sem ströngustu dauðastirðnun er ásamt sjarma og aðgengi.
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Stunda og styðja tvískiptur leið, ytri polyfacétisme, endurskoðun á tveimur hönnuðum,
tveimur verkum, enginn gæti það, þá er byggt, af erfiðum þáttum. Þau tvö höfundar, skáld,
heimspekingar, málfræðinga, polygraphs, upplifa alla exegeses. Þeir rekja, að lineaments
af skrifum þeirra, leiðir, líf sjónarmið. Túlkun, víðtækur lestur og yfirbragð " sanngjarnt
"Er í þeim skilningi að difficultueuse hátt. Erfiðleikarnir er að mestu marktektarkr
misheppnað tiltæki fordæmis þeirra og particularism þeirra. The einn er aðeins röð af
sömu og gagnvart sjálfu sér. Álitið er ekki að hugsa. Þetta flókið ríkjandi í sýnilega
skýrleika skrifa á agraphia, eða misreading. Þetta er svo, tvær höfundum sem við leggjum
til að kanna texta, til að skýra efnagreiningu TeX andlegu og merkingu. Fyrir sögnin er
það bara að leita. Þessi rannsókn, getur ekki verið fyrir lesandann sem sjálf-leita. Tíminn
uppruna heimspeki, the pre-sókratísku, tímabilið socrato-Pla tonicienne, the " Ég sjálfur
er að leita að mér "Þegar tilkynnt, ekki hvað var yfirnáttúrulegt, en kalla á að bjóða. The
brot 101 Hey raclite, sem fyrirboði sókratísku verðlaun, virði aðeins betri sjálfsskoðun, a
framkvæmd af sjálfum sér, ef hann væri heima, símtal bergmálaði til framandleika. Í aftur
leik öðrum, þrýsta hver á individuation þess, sérkenni þess, þjálfar harða og stundum
mótsögn. Tómið er ekki tilfinning sem felst í manni. Allt er dreifð, lýstu, stigstærð, og allt
maki.
Það endurskoðun er allt betra stofnuð (og sannað), háttur af Phi losopher tveir
rithöfundar, andstaða déréistique. Þessir fara á meiri steypu töku hagræðingarráðstafanir
eða eingöngu ideational og formalísku rök. Verkefni þeirra eru í fullkomnu samræmi við
örlög þeirra og mannlega ástand. Það er ekkert í Opus þeirra, sem fjölföldun með
intrahistoire lands síns, samlanda sinna, persónulega reynslu sína, alvöru concreteness
um hvað er að vera. Við ættum ekki að leyna deyja hér, framsetning morphè og því ógild
af áætlun ontolo Cal. Sérstaklega Tilvera, spurning hans fellur í skrifum sínum, hvað
varðar mannlega verkefnisins, ekki allur-umkringja og-Poema TI og / eða anoologique
Dasein láni líka, Heidegger. Það er ekkert Ontal í greiningar verkefni þeirra tilveru. Látum
það vera að elska, til að lifa á hverjum degi, deyja, von, auð liggur í nálgun steypu og
kjarna raunveruleikans. Hins vegar er þetta veruleikinn er ekki alltaf, sem Hegelian
úrskurður, skynsamlega, en aðili unni í gatnamótum sýnilega og hið ósýnilega.
Percipients sem eru okkar mjög Getur verja aðför, conation - All Me mig - af náttúrunni og
yfirnáttúruleg, er mannlegur manneskja. Án sjá og þjóta, í sköpun þeirra, ætti að vara
hvaða nálgun og ótvíræð greiningu, allt laut að þessari einu heterö kortinu doxie, sem er
samantekt, oft hugsanir sínar og hugleiðingar. Þetta myndi fela í sér of mikla greinarmun
sem kristallast í Unsaid sem þróa höfnun kreddum. Ef höfnun, það er hugmyndakerfi.
Óhefðbundnu tilhneiging heimspekinnar rithöfunda, miðar að því að auðga Dogma,
framleiða framsækið skriðþunga það.
Það skiptir ekki fylgja frá þessari opnun, í slíkum störfum sagnfræðingur Philo
barnavændi og barnaklámi, eins konar abreaction til tiltekins contropposé, hvaða
gagnrýnanda eða vörn við ákveðna túlkun antilogical. Hvað streymir - skyndilega - tvær
skáld heimspekinga, skáld, heimspekingar bæði í sérkenna þeirra og sérstöðu, ekki
staðreyndin er að nýjungum íberísk þeirra hefð og hluti af West (með því að selja með
einhverjum Orientalists ástæðum eins og H. Hesse eða Scheler). Bæði eru undanfarar og
vitni. Einn teikna frá agonal trú, að hann muni tilnefna síðar á aðra, uns " varðturninn
stríð "Í veislu. Svo koma ekki argumen forcie af métaontologiques kvæmd kerfum til að
ávíta Cer auðveldlega Tain cavillations. Áhrif, heimildir, og við munum tilkynna í profusion
eru ; þess vegna verðleika tveimur hönnuðir sem, án þess að flýja ákveðinn heimspeki
og ljóðræna hefð með því að enri chissant siðferði þeirra fólk vissi tegundir þeirra ajar
kenningum og Praxis, aðdáunarverða líflínur. Hvernig fyrrverandi Pate, þá sumir útgáfur
sem þó hafa tilhneigingu til að hverfa ? raddir þeirra voru ekki þau eina Castilla, en ríkti til

annarra " razas "Og vel umfram það emanated Universalist kommur. Hugsanir franska
og þýska tilveru hunsað þessar sömu talsmenn hreyfingarinnar. Kannski það líka, orð
þeirra til gististaðar, daient þeir meiða alla gregariousness. Við sleppa ekki að tilnefna,
eftir allt, margar tilraunir pólitískra endurheimtur í landi sínu fyrir og eftir lággildi sem var
Second World War. Bæði eru utan Rétttrúnaðar hugsun, strauma, skólar, phalansteries, í
orði : Modes.
Í þessari víðsýni lífsins, verk, hugsanir tveimur Philo sophers þar sem þessi Slóð miða á
fyrirfram cis, tilgerðarlaus til strangari, vefa við í þrjá hluta, obtrusive nálgun. Hvað þarf til
að halda áfram, gushing " springa "Eins aletheia, er ekkert minna en verkefnið gegn
Oblivion, minni tími, uppspretta og úrræði ins anna, tímabil og stafar og flótta. Sammála
um að Triptych, jafn tilbúnir og trúr skapandi leið, hann myndi halda, við sjáum ekki beygja
gagnvart tæmandi. Þessi vinna, sem starfa í röð eftir vaxandi kross-leit, í samræmi við
díalektíska stefið " opinn "The míns og / eða þversum bjóða, við vonum, lesandanum,
að greina og greina líf, intrahistoire á fólk og stund sögu heimsins og Opus tveimur
herrum. É Ishafsins Tripar Tite, í þessu skyni, samanburðarprófanir tveir ljóðrænheimspekilegar hugleiðingar, krýndur með greiningu, merkið syncré ekki tilbúið, einn
ment, í nálgun og samstofna nálgun á fyrstu tveimur hlutum. Það hefði verið, við höfum
verið sannfærð og styrkt í þessari sannfæringu, hvatvís - eigum við að segja - og
ófullnægjandi leggja aðeins gríðarlegt og einstaka greiningu (svo einstakt) tvær hugsanir.
Sömuleiðis hafði hann verið eins ófullnægjandi að spila einn parallelism af tveimur
verkum.
Svo er markmið okkar að distill undir krossinum og fyllingar formi, vanræksla hvaða
yfirbragð tilvonandi hliðar hugsunum tveimur afrancesados. Það væri gleyminn, hógvær
og hollur hátt, ekki til að semja um að skrifa epistolary ánægju, eins og í staðinn, til að
rekja tvo höfundum sem fann sig í okkar landi sömu nokkrar franska hagsmuni í stjórn á
fjölmenningu sem við leitað að rekja, " Tras los Montes ".
Einn paralleling getur aðeins þjónað greiningaraðgerðir umfjöllun hjálpsamur til betri
skilnings á þessum tveimur blönduðum örlög. Ef í hnitmiðaðar og ófullnægjandi nálgun,
specious, the " sorglegt tilfinning "Og" agonal trú "Virðast dirimance með tortryggni
Melio riste og húmor Machado þá nær, eru mögu svar Lag á vandamálum sínum tíma.
Sumir myndu sjá í þessum reynt anna í congruence, eins konar óréttmætu cyclotémie
dénantie og undirstöður. Það er engin réttlæting. Án efla mikill vinur vingast og mikill
aðdáun hét sem tveir menn, leiðir þeirra hugsun, e crits þeirra og stundum, stíll þeirra
INCOM Rable voru merkt líkt og hið sama " ilmvatn "Modern. Meðal þess sem auðga
okkur með samfelldri línur þeirra eða útlit er að nútímans að á sumum sviðum er í leynd,
annað ríkjandi í verkum sínum. Módernísk tíma húfi Um rannsókn á tveimur verkum. Einn
Machado var innblásin ekki aðeins módernísk táknað með R. Darío þokkafullur, hitt gerði
mark í fyrstu ritum hans, þrátt fyrir þjálfun þeirra og historicist aðdráttarafl, en bæði í
sameiginlega undirlag , framúr í boða, á þann hátt á Apollinaire alkóhóls eða ítalska
Futurism bestu hagsmuni hvað það er að vera nútíma. Sammála um að þetta nútímans og
vegna þess að það sleppur smá EXE gèses, hefur lítið sameiginlegt með hvaða hugmynd
eða raunsærri slíkt qu'usitée venjulega. Gjörsneyddur hvaða auglýsing þætti, " Gervi Current "Hún tilkynnti, ekki í framtíðinni, en framtíð á grunni mönnum gangi.
The erfitt aðgang við meðferð fyrr er magnað með tvö höfundum skara fram úr í ýmsum
áttum. Við munum kynna frekari rit gæði. Íhuga samræmis Requisit á thisness og höfunda

í sínu " bætur "litte að tímabundin. Prófið virðist við fyrstu sýn, að hafa verið forgang
sinnar tegundar meðal allra í vinnu unamunienne. Þessi fengið á sig neitt til erudition
hans, sem gerir eins og af nákvæmni og nákvæmni, philologist gaf hæfileika sína með því
að bæta tilhneigingu til að anecdote, myndrænu líkingu, auka ánægju af textanum. Huga
reglum tegund, Unamuno reyndar full af tilvitnunum, sem dæmi, myndlíkingum, en hefur
með lesandanum skýra samsekt í interrogator ingar, spyrja (sem við takast oft).
Skáldsagan, sagan, nýja, virðast frekar í þágu ná mesta fjölda. OCB sie, það er hér, annar
þversögn, meðal þeirra, staðfestir glæsileiki á œ út sem maður er meira en söng, sálm að
vona , kvein frá hjartanu tileinkað líf í mörgum þáttum. Ljóð Unamuno er ekki nauðsynlegt
LEMENT trúarleg eða fideist en sameinar trú og tjáningu fegurð fólki og hlutum. Leikhús
tegund, virðist hafa verið höfundur El Otro, töfrum leið persónugervingur, cathartic sköpun
sama fleti og Machado.
Í Machado er að tekjur af sjálf-leita og A (a) nother (eða hvað hann omnipresence,
Dreifing og einfaldleika í einu), í skáldskap. The machadienne ljóð, ef einn var að bera
saman Globa LEMENT að af Unamuno, er meira Dionysian en höfundar El Cristo de
Velázquez. Eins og fyrir blaðamennsku - fyrir Machado - það var bara ja en það hefur
tilhneigingu til að hlutlægni, miðlungs og auðmjúkur húsverk, án affectations né öfgar, hið
gagnstæða að fullyrðing A. Gide [1] " Ég kalla blaðamennsku allt sem mun vera minna
áhugavert morgun en í dag. Hversu margir frábærir listamenn vinna rannsókn sína í
áfrýjun ".
Sérhver höfundur, reyndar fyrir suma er viðurkennt möguleiki vaticination (sem er leyfilegt
- ad hoc - kraftaskáld starfsmenn Belles lettres eða scribblers), ekki yfirgefa ekki síst að
því tilskildu daginn eftir hendur. Það er nauðsynlegt að búa á hugleiðingar og áhrifum
poïen, sérstaklega mönnum sem strax seduce, að amaze, procu leigu, nakedly, arfleifð,
sem þula " inni fjarlæg "Sem er ekki enn. The konar próf, og hefur þessi myndræna
semiotic vídd opnun, samkvæmt ananke, primultime vöruna, sem prósa erindi. Metaphors
og merki um það að sýna Mallarmé " mærin, skær og falleg í dag ... "The Ritgerð,
geinos sköpun, nálgast poiesis sem qu'augure nánast ekkert, þekkingu lífsins, að tracet,
sem er augljóst Beauty. Ef því allir vinna, enda er það hér og nú (hér og nú), eins náinn og
innri Requisit hennar, og einnig af gæðum, áfrýjun og örlög. Einn skola af næmi tveggja
heimspekinga okkar í, heiltölur contemporaneity þeirra og aðdáendur uppruna þeirra, eru
þeir hugsjónafólk sem gera ekkert duldar í ólokið (ef einhver í raun um) ýmsar framleiðslu
þeirra og allt.
Whatever ýmsir tegundir tökum af höfundum þeirra, sem eru viðfang okkar í vestigations
og greinir öll hafa f, hlýðni vörumerki með hefð og í einu sambandi, nýsköpun, ljómi ... A
ferskeytlu Don Antonio [2] saman, með ósvikinn húmor þessum fáu orðum :
Í gær svo ég dreymdi að ég heyrði
Guð gráta mig Alert !
Þá var það Guð sem var sofandi
og ég grét Awake !
Þessi rannsókn, þrískipt, segist, aucuneme NT, að veita tæmandi, allar hliðar, því "
hreyfingar "Hugsanir M. de Unamuno og A. Machado. Það er ekki krafa, heldur greina,
criti Quer, allar mögulegar þemu verkum sínum. Það er í vissum skilningi, sem birtist
verðmæta og rétta tóninn, sem við reyndum að gera sameiginleg vandamál sín og þekkja

nokkur stig þangað til þá, það virðist, óþekktar. Það hefði verið hroka að gera ráð fyrir
alheims rannsóknir og totalizing, sem hugsanir þeirra eru rík, fjöl facétiques, ýmsar ... Því
meira sem svo, eins og þau eru óumbreytanleg í skóla, skóli af hugsun, en crossings án
umfram Synthesis stæð, með mörgum áhrifum, þó bæði fest í hefð transibérique djúpt.
Við höfum stutt ítarlega flokkun um uppruna þessa eða el hugtak og, í eurythmy með að
skrifa tvær heimspekingar skáld, án þess að flokka hugmyndir Essen synlegt - forðast
monogenesis - áfram, svo melodic línur af tveimur höfundum : Ita er.
Getur verið borið, umfram - annars - um traust aukið stað tveggja höfunda okkar, ekki að
fela, heldur róttækar átak til að rannsaka, að " upplýsingar "Intratextual þeirra, qu'avertis
yfirlýsingu L. Vinci [3] , considérions við þessi áhrif " Reynslan sýnir að þeir sem hafa
aldrei treyst neinum verður aldrei fyrir vonbrigðum " ? Archétipaux þessum kerfum, ekki
sigra því á eigin sök okkar, irregu fragable og í öðrum skilningi parahermé neutique deyja
dulkóða, Caute með dauðastirðnun og texta, hneta, önnur Ecor niflage skrifa meira og /
eða sjaldnar sem specious. Þetta er svo, eins og í orðum Stendhal [4] , um ást " Ást er
eini ástríða sem greiðir gjaldmiðil það framleiðir sjálft ".
Eftirfarandi triadic Rannsóknin, meira en innan, þríhliða aftur fasa hluta og / eða
sjálfstæðum hreyfingar okkur langar, að um varúðarráðstöfun fullt ráð tions, ríkið, aftur
rekstrartekjur sem hafði þrjá vængi þar sem hver þáttur er umfram fyrri stykki " valinn ".
Það er val, og svo var það líka, metnaðarfull og Herkænskuleikir vannærð ention, verkefni
sem hún er rétt að slá á gangvirði, concev við ons, þetta leyna, nakedly sannað á-Dialec
horfur ticks og semiotic valið og hann virðist leitandi að góðan skilning á texta og innri
merkingu þeirra. Ánægjan af hreinsaður lesa merki sem gæti stafað, myndi aðeins gera
fyrir ánægju, að innri tilfinningu eimað og leynd, þróun, sjá hér að framan, skola með mals
alghédonique fræðilegar, getur leyft sér að kynna þetta lesa, ráð og vonast til, nær nálgun
okkar. Skynsemi er hlutur " betri parta Gee "Með hvað er stundum hætta og mótsögn
meðal allra individuations, andstæða þess getur ekki, í það vara okkur á formi af e zetetic
phectique, af principled ósvikinn, isostémique sem byrjar, gæti aðeins neitað, í " sæti
"Málefni sem við munum kynna, með mesta Desiderata dygga lesendahóp og óskum
þungaðrar sjúklings. The úrræði þótt fjölorður, aðeins elsti einfalt ; húmor færir gleði og
viðeigandi og tímanlega stutta minnispunkta á sama tíma skilvirkni þess. Hvernig þá,
skýrara ment, túlka eftirfarandi ? Aðeins í framrás hvað það er að lifa og klekjast öndun
texta, og í árstíð gígju í umferð hans eilífa hamingju ; þetta er aðeins mögulegt sviði
játaði hvísla hans a undir dict og ósagður ... segjum Semine, vona að hugsanlega forcie
hvað við úthluta.
Til að slá aftur bráðum einn af um það bil Ortega y Gasset (1883-1955), skal setja fram "
Ég er ég og aðstæður mín ". Þessi yfirlýsing myndi gilda bara að tveimur rithöfundum
sem við leggjum til að rannsaka og kanna þemu og málefni hvers, allt interpenetrating. Ef
verk skrifa og e athöfn skrifa sem skáld af aðgerðum, og " Nám svimi "Er ekkert sem er
að beygja til annars,"
hræsnari
"Af eigin penna hans, Unamuno og Machado,
fullkomlega réttlæta. Það sem við leggjum í de finitive, væri andleg ganga frá þeim lýst
bæði herrum. Það virðist af þessu, að ganga í skrautskriftarsafnið svíf, er hvorki meira né
minna en historiographical protentional og vottað auðlind.
Endurskoðunin byrjaði í hvert fyrstu tveimur hlutum, með ævisögu hvoru mikill hugur sem
falla undir tveggja fjölbreyttum aðferðum. Varðandi fyrsta, við viljum nefna nákvæmari sem
mynd, borða, vissulega af mörgum intrahistoriques tilvísanir, persónuleg og að einhverju

sögulegu ráðstöfun í spænsku ljóðræn hefð Retrato, opnun nokkur söfn af fyrri eras .
Seinni æviágrip Rannsóknin er nátengdari í sama hraða og hreyfingu, til lífs, til að vinna,
að maður, meira rætur í uppruna og tilvísanir af þeim tíma sem tveir höfundum okkar.
Hagkerfið af tveimur textum stjórnast af þessum áhyggjum, játaði að bera kennsl nánar
tölur, og í einu, hugsanir allra. Lífið er spurning sem nær kostnað. Þeir heimspekingar og
heimspekinga skáld - skáldin voru interspersed við mótlæti, en glitrandi fundir, gleði,
hamingja, og þetta " björt logi af ást "Talað Jóhannesar af Krossi.
Innan hvers af fyrstu tveimur hlutum, myndum, dregin til baka ingardegi síðari tvær
ævisögur og grunntónn, sönnum á problema ticks þemu og / eða áherslusviða " sæti
"Við vildum að draga nokkur deciphering, virkar, leikrit, bækur, sögur, ljóðrænheimspekilegar af mismunandi vægi. Í fyrsta hluta, tileinkuð Don Miguel er Niebla, Saint
Manuel Good, Martyr, og einn af þeim sögum birtist í NRF safni í París árið 1961 [5] .
Niebla er hluti af aðhaldssamri útgáfu, marmoreal, þar sem " hetjan "Aðeins principal"
leikfang "Höfundur hennar í bókmennta anthology peroration. Aðal persónan er anti-hetja
sjálfur. The frægur saga, næst, er í aðstöðu, langur contro greitt, prestur sem gefur gott í
tapi trúnni, enn það geislar öðru fólki þorps í vatninu, sem innblástur fæddist meðan
göngu frá skapara síns : Faith má búið á mismunandi vegu og vilja. Þriðja íhugun er
sönnum af sögu, The Library Ciudamuerta, þar sem húmor á Unamuno, sviti hverja línu,
en tilgangur virðist gaman sem vill hljóma með lesandanum mjög persónulegt næmi "
sem læsi bibliophile laga talkative prufa og atvinnumaður lixe ". Í seinni hluta, munum við
leggja áherslu, í sama þríleik þætti við rannsókn á þremur söfnum Machado, þessir
ljóðrænum lemmas, með Soledades hlutum, Campos de Castilla Nuevas canciones. Þessi
rannsókn gefur möguleika til að greina ed þróast ingar machadienne í hvað það getur
eignast og skilja meira sorglegt. Við munum þróa á eftir, í það þannig, og í fyrsta hluta
tileinkað Unamuno ; ljóð skín og ummyndast, frá flestum náinn að incantatory ljóðrænu
og ljómandi.
Hin aðferð felur í sér ýmis greiningar, í fyrsta hluta, sem við tákna hugtakið " Transversal
". Allt interpenetrate, congruently, að hækka, eins og afbrigði, til anarchétypal
endurskoðun, en gagnlegur, að fullum skilningi á unamu spegilmynd nian. Þannig munum
við takast samtímamynd greiningu fideism höfundar angistarinnar kristni [6] . Við munum
halda áfram í gegnum til the fjörugur hátt Kant , gagnrýninn, í öllum afbrigði, svo sem
hæfni til að dæma [7] og með því að fylgja, að öðrum afbrigði, sem nauðsynlegar eru til
skilnings á nálgun okkar. Sumir " hluti ", eftir sem vara okkur við fjölbreytileika hugsun
höfundar um hörmulega Sense of Life . Á endanum, Stu við dierons Moult þemu, eins og
hreyfingu og A. Machado , í því lögum dreifðum zététisme á illustrious Basque.
Varðandi seinni hluta, það er rétt (Drait) að tileinka, co nfection, fleiri hefðbundnum og "
klassískt " efnislega frumur breiður og vígður. Það er með víðtæka lestur höfundar Juan
de Mairena við flokkað, annarra aðila, að því tilskildu að það besta sem við virtist réttlæta
öllu starfi. Þessi seinni hluti hefst með rannsókn á þekkingu, epistemological kenning
Machado. Í kjölfar rannsókn á tortryggni, forcie heimspekilega sögulegu áminningu. Önnur
þemu, dregin til baka Síðbúnari, verður eldsneytið vinnu okkar, eins og þau Time, dauði
og spurninguna um hinn. Að lokum, eftir endurskoðun á frumspeki friðar, höfum við
áskilinn kafli í E ros machadien ríkur, meginþema skáld á eilíft kvenleg.
Sem til þriðja aðila e þessarar rannsóknar, við erum sammála um að það er enn á móti til
dagsins - aðallega til að lesa, sem fullkominn uppspretta heimspekilega ljóðræn , í það,

eins og fram kemur hér að framan, Ensemble com sitja, ekki einu blokk, en hreyfing "
confortale " og samhæfingu nious af krossfarana og vaxandi takti. Sammála, of, a
tiltekinna Tain magn af mismunur , það varðveitir þá ábyrgð, eða, texta, hluti af rannsókn
okkar, eins og efni þeirra, auk möguleika á gildra, stjórna - að breyttu breytanda - hvað er í
húfi og tilgangi. Það er því næstum ljóðræn í einum áhyggjum, valið við fyrir eftirfarandi
pagination, kynna við.
Það virðist líka, leitandi, að koma hvers val á umferð framleiðslu, hreinsaður í lok hvers
framangreindum hlutum s . Í einu, það er að spila, El Otro, sem virðist fulltrúa andrúmslofti
og stíl höfundar. Við distill fyrsta gerðin, sem er í söguþræði, Mið stafir og inniheldur
meginregluna vinur, meira en að eyða í viðaukanum herbergistegund heild ; þetta í Excel
til að varðveita texta rangt túlkun koma, ef við hefði vísvitandi valið að skýra merkingu og
almennu ásetning og náinn leikskáld. Hin Viðauki samanstendur af Input ræðu í Royal
Academy of Language . Í henni, Machado segir trú, húsverk, bragð hans fyrir list ljóð,
heimspeki, ekki án húmor tungumálum (ekki iconoclastic en fullt af fjörugur ment), og allar
persónulegar þýðingu. Loksins, loksins, pre við teljum þýðingu bréfi beint eftir skáldið til
vinar síns og félaga, sem aftur sume augnablik í lífi höfundar Soledades . Við höfum
leitast við að virða eins mikið og mögulegt er, í besta falli, í bókstaf og anda, hugsanir
tveggja hönnuða, sem við vonum að muni fá nú á dögum að jafnvel lengur í Frakklandi í
heimi, bara bergmálaði sem skilið gildi þeirra.
Að lokum, hvernig á að fela appréciat yndisleg jón, vöktu að tileinka þessa rannsókn til
tveggja fulltrúa sem Hispanidad, með ljóma og verkfræði, gátu, í nánd, ekki aðeins IberoLUSI taniens Amé og Latin Bandaríkjamenn, en gátu einnig tengt við fulltrúa Vestur
hugsun þeirra og jafnvel meira, með náð og glæsileika ? ...
Við gætum alveg eins vel, jafnvel, hægt að semja epigraph þetta fullyrðingu Machado að
ljúka þessa yfirlýsingu : " Fyrir okkur DIF fuser og verja menningu eru það sama ; aukning
í heimi fjársjóð manna vakandi samvisku "(1937).
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I. FERILSKRÁNNI
Unamuno fæddist í Bilbao í gamla Bilbao, einn af las Siete Calles að morgni 27.
september 1864. Faðir hans var frá Vergara, móðir hans var Basque. Eins og við muna
Luis S. Granjel , Unamuno var skyldari móður sína en föður sínum, sem hann sýnir í
Como se Hace una novela . Frá barnæsku, hélt hann aðeins mjög fáir minningar og segja:
" Cuando Apenas yo Habia los seis años cumplido imagen Y toda Suya er borrado mig ha
af Memoria " . Endurupplifun af móður heimili og land Vizcaya eru skráð í Paz La guerra ,
Recuerdos de niñez Y mocedad . Í þessu nýjasta verki, Miguel de Unamuno vekur
bernsku hans og æsku, segir frá evanescent flæði vera og verða. Það hefst: " yo no mig
acuerdo de Haber nacido "
[8] . Kannski eru þessi einföldu orð saman barnaleg og
óveruleg þeir láta skína og þeir leyna varla nokkur tilfinning að fjörga maður, rithöfundur,
hugsuður í ástríðu hans fyrir lífinu var að hörmulega skilningi hans; Unamuno bæta [9] að
það " vilji ekki hafa annað hvort beint innsæi hugmyndin um dauða hans ." Faðir dó þegar
Miguel náði sex árum sínum 1870. Ungi Miguel mun halda föður sínum að hverfulu myndir
meira tengjast auk myndum af herberginu sínu og þeir rætur sínar í fyrstu sameiginlegum
sínum hvötum.
Bara þegar minni föður smýgur úða af the fortíð. Á sama bók fagur minningum og ljóðræn
efni reyndist, framtíðin kennarinn frásögnin lögð sem tala í safninu að hætti Rousseau ,
minningin um móður sína að tala nokkur orð í frönsku, sem vöktu tilfinningar hjá sumum
barnið vaknaði birtuskil samskipti og kannski eins afturvirkt með húmor, köllun á
philologist. Byltingarinnar september 1868 Unanumo man ekki áhrif þess á existin ss jón
Bilbao. Þetta eru fyrstu fjölskyldu hans tilfinningar. Eins og fram kemur í skapari, Elstu
minningar hans byrja í háskóla sem var einn af frægustu borgarinnar. Fyrsta húsbóndi
hans, " lítill gamall maður " , líða aga og virðingu fyrir yfirvaldi, fyrir notkun refsingar og
ýmsum mortifications, en ljós, sem og " leikhús ". Fyrrverandi fangelsi samanstendur af
verönd og forn stiga efst sem hljómaði fjöldafundur bjöllu, lærði hann af a einhver fjöldi af
hlutur, urbanity eða háttsemi, þar nánast guðfræðilegt og halló við bjarta og hlýja virðingu
fyrir öðlingur reyr tala um forna Biblíunni ættföðurins, Don Higinio þar sem fyrrum
skólastrákur síðar fyrsta opinbera viðurkenning þröskuldur verður heiðraður með "
¡Bendita sjó su minni! " . Hvað Unamuno man þessi ár var rótgróinn virðing
fullorðinsfræðslu lög, sem í baráttunni sem er lífið.
Það var í 1876- 18 77 unga Miguel eyddi seinni Bachelor námskeið hans með sem
prófessor í Latin Barron og Carreño í sögu. Hann stundaði nám við Instituto Provincial " án
efa fallegasta Bilbao " . The Aridity rannsóknanna var mildaður með þessari fegurð eru
þeir staðir þar niður stigann bókin undir handlegg hans var stolt. The skemmta eymsli sem
hellir Unamuno á æsku hans, dylja innræti námsfús og beitt til nemanda Miguel lesa upp
ljóð og nokkrar vinsælar lög, en boðið og í erfiðleikum með að ráða fornum ritum,
evrópska eða forvitinn Saga líffræði. The aðdráttarafl rökfræði, sálarfræði og siðfræði
koma árið Bachelor hennar staðfesta persónuleika hins unga manns, sem þegar blasa við
" gömlu Kant " , Fichte eða Balmes . Þessar nokkur ár virðast skipta máli að Miguel sem
fannst tilefni til að segja: " það Poesia pura más Humana eru óaðgengilegar a Quien ekki
Haya Pasado alguna vez en su Vida nótt más eða Menos kreppa Misticas EFIMERAS " .
Kæruleysi barnsins varð kvíði, duldum kreppu. Á grannur vexti, bein, lítill áhugi á íþróttum,

illa menntaðir og illa svikin líkamlega hæfni, persónuleika unga frambjóðanda tilkynnir
kreppunni ár og áframhaldandi áhyggjum en glæsilegu og frjósöm fullorðna.
Í Recuerdos de niñez Y mocedad , Unamuno narrates hans fyrstu fimmtán ára uppgötvun,
spila vitni líka, þar sem aðeins anecdote hlið Heljar og blóðugum atburði í þessu fevered
svæði Spánar. Líf unga Miguel virðist hafa verið rokkuðu í sakleysi og þroska,
vitsmunalegum forvitni og gaman þar sem styrkþegi og nýliði lýst á ákveðinn hátt og enn
finnst heilagt. Getur hann orðið þess brenglast og villandi afturvirku prisma seint
sjálfsævisögu, staðreyndin er að þessi nokkur ár eru indubi tably merkt með innsigli
stórkostlegu.
The frægur philologist og heimspekingur fyrrverandi cathedra að þegar við Bókaðu oft
svikin og meiða eins mikið í dag með einfaldleika nánast frivolous master leikmaður sem
birtist og sýnir ánægð eins mikið og hann rediscovers fyrstu árum hans. Vissulega er dá
rithöfundur, sem emblematic mynd af landinu bæta við söguna skemmta alvarleika
skipstjóra við ungan nemanda með vígslu og delicacy þó stutt í gegnum í þessum
minningum, mjög gamansaman hátt um Apollinaire [10] , er Queneau sama. Textinn í
alvöru quiddity sinni nær yfir áhuga sínum á þessu tvöfalda auðkenninu-texta skilningi
árekstrum liðinna veruleika með dómi fullorðnum og almennings maður til stígvél. Það er í
þessu ítarlega frásagnargleði sem Unamuno fyrirtæki tekst fullkomlega áætlanir sínar um
ævi fed mönnum og menningar fjársjóði.
Hann fékk 21 júlí 1880, stöðu Bachelor á Instituto Vizcaino heimabæ sínum og tóku þátt í
september sama ár við lagadeild Bréf og heimspeki Madrid. Þremur árum síðar, júní 21,
1883, hann fór tókst leyfi og árið eftir var hækkuð til læknisins ritgerð heitir critica del
Problema sobre El origen Y PREHISTORIA af Raza Vasca . Það mun halda þessum
árum mikla ást og rætur á svæðinu sínu á Euzkadi sem næra og viðhalda alla ævi. Það
virðist greinilega, næstum fastar, sem Unamuno viðhengi við móðurmáli svæðinu hans
langvarandi felst í bókum er abysmal efni höfundar til svæði, þjóð, minn er sérstaklega
sagt að Raza undir hans helstu einkenni.
Á þessum árum námsfús og hugsi, höfundur í Torno Al casticismo , lýsir tilfinningu ekki á
jörðinni, en mest quintessential sjálftryggt eðli - næstum frumspekilega - tengsl við lífið,
elska að tilfinning finitude fólk unglingsárum hans. Fyrir Unamuno, umskipti tímabil var
eins mikið og vakning kynferðislega eðlishvöt, uppgötvun eigin innri hans heimi.
Sveiflunum affec tions eru litlu máli fyrir unga Miguel staðfestu án ójafnvægi milli tilfinninga
lífi sínu sem Vensla og vitsmunalegum líf. Það er þetta jafnvægi sem verður oft hrist þó
varðveita rithöfundinn allt líf sitt þar sem kvíði í hugsun mun einnig vera endurbætt leið
félagslíf.
Hann opinberaði síðar árið 1930 að Cesar González ruano [11] : " Madrid mig Fue hostil
desde El primer día ... Solo Para Recordar vivía Mi Tierra Y Sonar í vafra A Ella " .
Burtséð frá fræðilegum skyldum sínum, Unamuno frequented Vasco-Navarro Circle og
opinber tertulia el Ateneo. Unamuno búa síðan sumarið 1884 þar 1891, árið sem fæst úr
ræðustól grískum bókmenntum og tungumálum við Háskóla Salamanca, Bilbao. Dagarnir
fara í nám í einkareknum stofnunum eða af undir ingu á oposi c jónum.
Þessi æfing í 1890-1891 ár sem dósent í Latin við Instituto Vizcaino. Hann hélt áfram
námi og rannsóknum á Basque tungumáli og reyndi nokkrar greinar í staðbundnum
fjölmiðlum undir ýmsum pseudo- samningum. Þessi tími nánast militant, ráðstefnur, Colla
útfærslu fara við fjölmiðla, með hugmyndaríkur phalansteries vinum sínum þá, Pedro
Jiménez Ilundain og Enrique Areilza var lýst síðar Unamuno sjálfur að " É tímum mest
afgerandi líf hans " [12] . Already háskóla, Unamuno ætlaði að skrifa " sögu Basque fólki
í sextán eða tuttugu bindi í arkarbroti ." Ungi Miguel veit snemma hollustu hann lagt

metnað sig tilnefna dulspeki; sumir dagar voru úthella tárum að ástæðulausu sem hann
taldi uppgötva ótímabæra dulspeki, önnur sinnum var varið að spila e fagnaðarerindið og
gegndreypa vísur framburður andstef.
Í þessum áfanga aukinni religiosity fylgdi kvíða dauðans sem á sér stað eins og P. legið
Entralgo segir : " El Hombre adquière - súbitamente, Muchas Veces - að noción af finitud
su existencia. Para El Niño No Existe una hugmynd de la vida del transito hacia la
Muerte ...
El unglingur comienza hefur serlo cuando advierte, con más eða Menos de Lucidez að "
ES " algo Que podría engin ser " .
Bú trú " barn " oft afgerandi og gilda ham hugsun, volition og yfirbragð brjósti ímyndunarafl
margra einstaklinga, og opinberun og úrskurði um mönnum tilgangi sem tók í engu með
undrun og skelfingu fyrirmyndar sem fullyrðingu legið Entralgo að enginn menningar,
Evangelical, vanhelga, intellec tualiste eða vísindamaður gæti komið vekja og hvetja í
unga Miguel skilningi finitude. The Lygamælaþjónusta í ýmsum bókmennta sínum áttum
gerast áskrifandi, leysið þversögn í Raza dénantie af Shamanism, sem apriority af
skilningi finitude, sem á engan hátt og bújörð, aðeins veldur á sviði " menningar " án þess
að orð forðast obviated en útvortis. Reyndar, Unamuno unglingur , var hann frammi án
persónulega dauða né hættu, né sjúkdómi, sem aflað Moult ungu fólki sem tilfinning um "
ekki einn daginn " og vitund hans, skyndilega hátt.
Relatedly, trúrækni Unamuno hefur að fullu ljóst hneigð sína í þorsta fyrir þekkingu á unga
nemanda og kennara. Alltaf fús til að læra, " lýðskyldur " meira en bookish þekkingu og bjó
á samræmdum orð mannleg, en fræðileg undirstöður, virkir, stöðugt endurnýjað, bæði í
fornum tungumálum (Latin, grísku) og nútíma (franska, Þýska, Danish, osfrv), guðfræði,
rökfræði loks í sögu heimspekinnar, þar sem hann skaraði fram úr í lok fræðimaður og
fréttaskýrandi. Það er lítinn áhuga á að þróa gegn Intel lectualisme unga prófessor þá,
viðurkenndu skapara, en það kann að virðast að þessi löngun nægur þekking var engu
trú. PL Entralgo minnir okkur: " The unglingur inquietud de Unamuno - Intelectual Antes
Que Otra Cosa toda, vega vissi antiintelectualismo ef foreshadows como saber apetito "
[13] .
Á fjórum árum Bachelor Unamuno hafði áhuga á Balmes , Kant , Descartes , Hegel og
virðist freistað með óljósar heimspekilega verkefni, en " kerfisbundin ", " samhverfur " og
mikinn með formúlur ludicrous.
Í rannsókninni var mynd stendur Granjel [14] , í stað lögð áhersla með nákvæmni og
rökstuðning við persónuleika höfundar, í áhrif, ástríður betri en sumir æviágrip leiðum sem
oft maður-Unamuno er fjarverandi eða kerfisbundin með einhverjum abstrakt datives
aðeins kennileitum.
Árin sem fylgdu merkt heildar fyllingu skapandi, frjósama ár, interspersed með kreppur.
Milli 1890 og 1912, gefa út dagsetning Del sentimiento trágico de la vida , meiriháttar verk
hans, sem mest einbeitt, mest sýnileg Domin a NT í Evrópu Spencer og þéttur
Evolutionism Darwinismi og positivism og tölur Renan og Taine . Þessi áhrif eru allt
afstætt því framar athygli prófessor í fornu tungumálum til Bergson , Dilthey , Brentano og
William James Hann nefndi oft í El sentimiento trágico de la vida . The lykill tala og
mikilvægi er að S. Kierkegaard fyrir vinnu sem Unamuno lærði dönsku í því skyni að trufla
í flestum lúmskur kynningar höfundar Philosophical Fragments . Það var á þessum tíma
sem mundillo (sem " lítill heimur ") Spanish Cultural, eftir Krausists og rationalists kynslóða
ljós rithöfunda á borð Menéndez Y Pelayo , Perez galdos , Becquer og Echegaray (Nobel

Prize 1904). Unamuno viðurkenndi að Federico Úralfjöllum hann las mikið, eins og margir
bók sálfræði (Wundt , James , Brain , Ribot , osfrv) sem heimspekileg ritgerðum og skáld
Leopardi , Carducci , Wordsworth , Coleridge og Burns .
Intellectual þjálfun Unamuno var lokið, ríkur og mestu leyti gagnrýni eins mikið og
recension; í lok fræðilegum andrúmsloftinu prófessor virka prédikunarstóll og árekstra við
hugmyndir og karla. Á tímabilinu áhrif krausiste til Madrid háskóla frá 1880 til 1884 að
tekist þátttöku í kynslóð 1898 (noventaiochistas) og illustrious fulltrúar hennar, ekkert
gefur brottflutning þeirra óhefðbundnu kenningu en nánast trúarleg Krause og Sanz del
Río , sem meðlimir, samkvæmt Padre Oromi [15] eru erfingjar: " Estan comple tamente de
acuerdo con la Española Tradicion krausista; sem importancia Este ES influjo indudable,
pues, svo eru cierta afirmación þess los Hombres y Ocho Noventa af hans " verdadero del
krausismo erfingjar " " .
Tveimur árum áður birta Paz La guerra [16] árið 1895, Unamuno þá tuttugu og níu, sagði
Clarin áætlun hans til að skrifa sögu þar sem barn sem fékk djúpa trúarlega menntun
kemur til Madrid og tapaði í að reyna að hagræða. Þetta eru ár missi trú, eða nánar tiltekið
sem tilboðið Castilian, af descreimiento. Þetta décroyance ekki discredit trú, en um
ýmsum áhrifum lesefni sársaukafull reynsla efa einstakur eiginleiki örvun á Unamuno.
Í bréfi til Maragall dags 28. des 1909, Unamuno hrópa : " Ég er betri í huga að þetta
Salamanca Bilbao " .
Lífið Unamuno í Salamanca fór fram eintóna throbbing þrátt fyrir gríðarlega virkni og
mikilvægt bókmenntaverk framleiðslu sem mun leiða til æviloka hans. Hann tengir oft vini
sína í Madrid eða Bilbao getaways.
Ferrater Mora bendir á að þessi Salmantines ár voru ár friðar (augljós) og ró á besta talið.
Þar dró hann innblástur fyrir grundvallar þemu hans. Hann skrifaði í cor hans dans það "
líður þroskað " , sagði jafnvel þyngd hennar sjötíu og átta kíló og stolti faðerni sex.
Með því að safna vitnisburð Heran Benítez , Unamuno virðist sem við æfa kaþólsku trú,
virðingu kreddum í borginni del Tormes á fyrstu árum komu hans, með nokkrum stuttum
leiðréttingum óhefðbundnu. The bráðum Kreppan hingað árið 1897, markar tímamót í
alvarleika þess og afleiðingar. Allir segja og leggur áherslu á mikilvægi þessa stund í lífi
skapara. Þetta er ekki tilfallandi heldur væntanlega síðasta tímabil sem við staðsetjum árið
1895, þegar trúarleg fervor varamanna með efa. Við gætum uppgötva það með - út
óvæntur þætti, er tvískinnung um meinafræði þar Extreme yfirlýsingar oft þátt í tilvísun til
hvers annars í tómið og skarpur viðbrögð vonbrigðum.
Það umbrotnar þá efa blandað angist og ákvarðanafælni næstum acca taleptique, merki
um trú eða skilað til kaþólsku kreddum, né skortir félagslega efni en enn virkur, félagslega,
aldrei upplifað sem aðeins persónulegri reynslu og minni fylgni textar, sem siður, litið í
Pious samfélagi hans öllu, þrátt fyrir bókstaf og nauðsynlegum tilfinningalega og Actus liðs
við margan trú á Kierkegaard . The stærð af the unamunienne nálgun kreddum endilega
auðgað trú og tjáning baráttu og stöðugt endurnýjað frjósamur leit mótsagnakennt mest
ekta Christian religere í sínum ekki stjarfur og nauðsynlegur qu'oublieux hennar og
imbued pietist dynamic, ungum rithöfundur veit völd.
Rétt eins og hlýðni og trú má yfirgefin eða tapast auk þeirra margra einstaklinga getur
votta að opinberun eða endurnýja trú sína, sem Unamuno ekki leyna neinu í texta, sem
samkvæmt ýmsum vitnisburðum, né rétttrúnaði né agnosticism eða trúleysi, en trú er
heimspekingur forveri tilvistarspeki er - að breyttu breytanda - sem, lofsönginn til lífsins og
para doxically einnig, the sköpun af trúuðum, fleiri almenn og oft fleiri einlæg og her einu
fideism.

Þetta trúarlega kreppa innblástur Don Miguel, prófa Nicodemo el fariseo , fyrsta sinni
Meditaciones evangelísku . Í bréfi til Luis Ruiz Contreras [17] Þetta rit virðist loka þessa
trúarlegu kreppu eftir það mun gera þorsta sínum fyrir eilífð, " án þess að það er ekkert
mál, hann þarf á henni og að það sé nauðsynlegt; annars, er það gleði lífsins og gleði af
því að búa þýðir meira meina neitt " [18] . Milli 1891-1901 ár, bæði persónuleg og
opinber líf Unamuno snýr Gran dissante viðburðaríkt. Árið 1891 giftist hann Concha
Lizarraga , a innfæddur maður af Guernica, níu börn fæddust. Næsta ár markar tap til
Spánar á Kúbu. Athyglisverð verk þessa áratugar, ríkur í fundum, lestur, í einkalífi sínu,
munum við nefna Tres ensayos , birt í 1900, sem eru eins konar opinberun krýndur með
trú sem verður að tala um lausnara Mið og nodal. Það er í þessu augnabliki lífs síns til að
taka staðfesting á CG Jung stóð betri skilning og ákveðinn framkvæmd persónuleika hans
heitir " sjálf-factuation ". Starfsfólk og vitsmunalegum afrek endurbætt námsstyrk
philologist lesefni og töluverður Universalist menningu Polyglot, gráðugur guðfræði,
skáldsögur, ritgerðir frá ólíkum bakgrunni og erlenda höfunda ljóða.
Á einni hæð sem æviágrip ferðina, ást hans fjölskyldu, heimilis (del Hogar), transcended
af konu með traditionalist axiologie endurnýjast métabiographie þess sem verk hans,
næstum fyrirmyndarvelferðarríkið eftirnafn matic kosti paralogical, oft lýst í bréfaskipti eins
og í verkum hans. Konan hefur, segir hann, félagslega verkefni og óumbreytanleg
fjölskyldu Mission: " Sambandið milli karls og konu er mest ómissandi af mannlegum
samskiptum "
[19] . The Unamuno eigin Sambandið við Doña Lizarraga Ecérano það
var aura af gagnkvæmri virðingu útboð húmor lið af þeim fyrstu í bréfi fyrir brúðkaup,
fullkomlega vekur tala um löngun hans til að procreate: " Ef Guð minn gefur, það er
mikilvægt, þeir vilja vera fullkominn! Og eftir allt, er hún ekki barn? Barn, alvöru barn, til
auglitis; hvers vegna I like it! " [20] . Til að halda áfram, með áherslu á hreinleika og
ferskleika framtíðar konu sína, í hamingjusamur maður, og einnig með hans áhugi gleði,
Varon, hann aldrei falið í laudatory um ríka eðli Doña Concha, hans " dögun " sem "
fallegasta á milli dag- nótt " .
Annar stigi æviágrip rannsókn sem bréfaskipti og starfi Unamuno, einnig veita fullkomlega
liggur í tengslum við rithöfundur-heimspekingsins stolt Salamanca sem hann var rektor
Háskólans í 1901 - áhrifaríkt stöðu - sem vöktu í honum viðbrögð: " Tanto como eScan
Madalo del klaustur Júbilo del alummado " [21] . Undanskildum sem við háskólann í
Salamanca Unamuno sem varðveitir og dýrka er eilíft virtu byggingar hægur civitas annar
eftirnafn og af öldungi, svæðið Castile svo að hermi Salamancan borgin landslag er einnig
eðli og sambærileg góður að af Kastilíu. Salamanca Unamuno býður einveru svo
nauðsynlegt fyrir þróun í starfi sínu. Eitt er ánægður með að ímynda höfund í Torno Al
casticismo full af nöldrari fortíðarþrá sjá ráfandi fornu götur ágúst borgina. Salamanca var
annar " satt heimili sálarinnar " . Ef það var konu sína og börn í hlýju og útboð návist
þeirra, langt frá vinum sínum í höfuðborginni eða vinstri í Bilbao, gæti það verið of
viðkvæmt til að greina þar, þetta factuation einmanaleika, celle- A sama. Machado jörðum
Soria og Baeza. Eins auðkennt LS Granjel [22] , hönnun á heimilinu sem athvarf tengir
þessi af Ortega y Gasset , sem fyrir hann er " leið sambúð leysti alveg frá félagslegum
convivence " [23] .
Þriðji og síðasti stigi til að greina og greina er að áhrifum samtímamanna, sem skapari og
nafnlaus, persónuleikans Don Miguel. Ímyndaðu þroskað mann í persónulegum Akme
hans, intellec andlegu, mikinn, eins og við áður hefur komið fram, ýmsar lestur, a
sjaldgæfur vitsmunalegum forvitni, fyrirmyndar þjálfun og viðurkenningu sannað frekar
fljótt. Man í fullum jafnvægi eftir cyclotymique árabili frá 1895 til 1897, sigrar heiður og
mannorð. ímyndunarafl hans hefur lengi fóstrað illustrious eða hverfulu kynni hennar
merkjanlegt í sköpun eins Paz La guerra , sem Cantes , í minna mæli San Manuel Good,
Martyr . Þetta er í tengslum við bookish stofnun þess og epistolary Don Miguel, varð

opinber persóna. Verkið, sem interventionism af Unamuno fann Ómun langt utan
Salamanca, Castilla og jafnvel í Evrópu. Algengt er að helstu áhyggjur af Unamuno
-recteur og Unamuno frægur rithöfundur og figurehead af einhverjum Spáni var fortíð og
framtíð, erfitt staðar er quintessentially Spánn adulated. Verkin sem birtast á þessum
árum eru Poesías , Bilbao, 1907 fræga og sagði, Vida de Don Quijote y Sancho Segun
Miguel de Cervantes Saavedra explicada comentada það , Madrid 1905 ; De míl País ,
Madrid 1905, Paisajes , Salamanca, 1902 og auðvitað Amor Y pedagogia , Barcelona
1902.
Þetta er tvöfaldur þáttur, eins og hann mun elska að lýsa því, " söguleg " og "
intrahistorique " staking Unamuno lífi . Einnig reyndar þáttur opinberra mannsins, daglegt
líf Unamuno virðist subservient, samkvæmt samtímamanna hans ríkur bréfaskipti, eins og
í orðum fréttaskýrendur, að fleiri qu'existentielle viventielle angist, þorsta (Sed ) ódauðleiki.
Í einni af bréfum hans
[24] , Unamuno, trúarlegum áhyggjur og sósíalisti
kenningasmiður, segir: " illsku núverandi sósíalisma er að það gefur í einum kenningu og
gleymt þar til vandamálið lífsins er að dauða. " Það er, hér til að leggja áherslu á þessa
tvöfalda unamunien andlit almennings mannsins, charismatic, nánast einstaklega (með
smá munur einmitt þessi dómur ekki dogmatic forsendum verkum sínum, eins núverandi
hennar eða ræðu fyrst, þá hægur breyting á hreyfingu " geði " ) og trúarleg, vafasamt,
kvíða, næstum sjálfsvígshugsanir í sumum paroxysms. Það er ekki hægt að draga úr
mikilvægi trúarlegra kreppum eða nánar tiltekið hugarangist tilvist polygraph, án þess að
dæma eindregið mælst upplýsingar um incongruity líka vitnað, en það virðist nauðsynlegt
að muna raunverulegt leiki - cathartic fjörugur sjálf-psychanalises Unamuno, ásamt móður
sinni og fjölskyldu hans.
Eins og fram kemur LS Granjel [25] , ástríðu fyrir það sem hann kallaði Unamuno, eina
spurningin - sem er á einhvern hátt einstakt eða samræmd mál - táknar fullkomlega
trefjum skapara í angist sinni, hneigð hans, víra Ariane vinnu hans, sem við ekki vera lýst
sem eintóna með eina flötur alltumlykjandi og nánast neinn. The Modus Vivendi
unamunien mynda mikilvægu angist, en einnig fleiri náinn nærveru gleði og jubilant skrifa
færni. Þetta agonal lífið var " ósvikinn ástríðu til að lifa. " [26] Í ritstjórn samhengi til betri
staðsetja verkefnið unamunien í samfellu, það er nauðsynlegt að muna og vitnað rit sem
mikil og rík PE Salmantine tímabil. Það var árið 1911 sem virðist Rosario sonetos Líricos
sem felur í sér Sonnet " On Esperenza " sem í síðustu tveimur þríburar hans formúlu þætti
Halcyon " ansia af inmortalidad " :
Yo Te Espero, sustancia de la vida;
nei hann sökk að pasar cual desvaída
en el Rondon á macabra Danza,
pues Para algo NaCl; con míl flaqueza
cimientos echaré a tu Fortaleza
Það Vivire esperándate, Esperanza!
Um trú hans, er hann ekki betri vitni en að jafnvel Unamuno sem í bréfi til Ilundain [27] og
ítrekar: " Þetta er betra en heimskur friði dauðum trúar eða dauða incrédubilité. Ég mun
ekki breyta þessu ástandi í kveljast huga mínum, né bull hefðbundnum kaþólskrar eða
fyrir bull af frjáls-hugsun skynsemis-. " Margir fréttaskýrendur sem faðir Oromi
[28]
tilgreina ofsahræðslu eðli og volitional í einum skilningi þeirrar trúar sem er ekki aðild í
fræðilegu sannleika en er meira traust á mann, sem Guðs - sama. Þetta ætti að vera
skipaður, andstætt sumum fræðimönnum, a óhefðbundnu trúin kom í the gangstígur af
einlægni og guðrækinn trú snemma æsku fylgt eftir með beittum kreppu í unglingsárum,
hverfulu optim vísindamaður ISM síðar, og loks, öflugt trú, vegna þess að stöðugt fed
vafasömum kvöl og náinn trúrækni. Það má bara greina í þessu viðhorfi að unamunien
rómantík eins Chateaubriand eða Senancour , alvarleika og dýpt persónuleika, líf

polygraph. Í bréfi til Maragall [29] Hann treyst árið 1906: " að gera ljóð hugga mig ." LS
Granjel
[30] ekki tekst að styðja þessa hreyfingu fréttaskýrendur sem jafngilda trú
Unamuno , að af A. Machado , þegar það segir:
NACE en una Fe
cuendo Se Busca a Dios Y No Se alcanza
Meistaraverk þessu tímabili unamunienne er ekki mótmælt af nýmyndun á hugsun og
umhyggju, Stílfræði og róttækar umræðu, Del sentimiento trágico de la vida En Los
Hombres y los Pueblos sem hafa upprunalega titlinum, lagt af höfundinum var Tratado del
amor de Dios . Í þessari sannarlega meðhöndlaðir ellefu köflum halda öll nauðsynleg
þemu penna ed höfundur þar sem einn ber yfirskriftina " El hombre de carne y hueso " til "
el problema práctico " í ástríðufullur sönnun innsigli apophansis og glæsileika í formi og
efni. Þessi bók um tvö hundruð og fimmtíu síður, gefin út árið 1913 í Madrid, frægasta af
polygraph, er bent jarðefnaleit ferlar unamunienne þétt í para-afdráttarlaus áferð en
byggingarlistar, fyrrverandi cathedra, kann að vera einstakt í heimurinn bókmenntir.
Prófunarskýrslur um ósvikin lag sálarinnar vegna Quixotic galdur í ofurmannlegur og
hörmulega hreim hans sem gígju á Bárð, með tilbrigðum, þetta óslökkvanda þorsta fyrir
samfélagi og gjöf catharti sem. Í þessari tegund af hégóma og á sama tíma, fé raula nára
er ekki skráð eins konar falinn neyð og sársauka, eins og Nietzsche , eða Schopenhauer
sem kvíði er annaðhvort í þeim skilningi Dionysian grimée eða merkt dropa, en næstum
demiurgic kraftur brottför hans í sköpun og þekkingu.
Í prófunum, Unamuno er að boða og verja þessa þorsta fyrir ódauðleika, þessa baráttu
trúarinnar, auk bensín og g Loire afleiðing löndum sínum en hefur tilhneigingu hlutlægt úr
fjarlægð gagnvart skrúfa sig, því tagi náð, bókmennta og skapandi prerogative öðruvísi en
í AUT Res stillingar á tjáningu. Unamuno reyndar, bæði í gegnum skáldsagnapersónur
hans, leikhús, er að fullu eins mikið og í raunveruleikanum tvískinnungshátt í Ergoæviágrip líkt og tilviljunum, of, ýmsar fréttaskýrendur svíkja minningu hans eða aðra
sjálfsævisögulegt sögur. Prófið í eðli sínu og hlutverki sínu er leiðin til að hlutgera og gera
ýmsar alhliða. Prófið er meira en útrás fyrir kvíða hans, sem leyna á intrahistoire hans,
tegund jöfnuður ágæti, ekki í þeim skilningi að poïen en þessi af almenna ramma þar
alhliða Blanda tilfinning og samheldnin .
Árið eftir, breyta sendandi El sentimiento trágico de la vida , var fyrir Unamuno að
uppsögn rektors Háskóla Salamanca fyrir stuðning hans bandamenn í opinberu hlutleysi í
heimsstyrjöld. Þetta er einnig árið sem birtingu undarlega Niebla .
Rit Eftirfarandi dagsetningu uppsögn milli 1914-1924 ára, voru fjölmargir. Þrátt fyrir mjög
umdeild uppsögn vegna mjög hlutdræg, frægur höfundur er að vaxa og mjög frjósöm
innblástur. Eftir Niebla , Madrid Residencia de Estudiantes, birti sjö bindi Ensayos , þar á
meðal: Abel Sánchez (1917), El Cristo de Velázquez (1920); Tres novelas ejemplares þar
prólogo (1920); La Tía Tula (1921); Fedra (1921); Soledad (1921) og Raquel (1921);
Andanzas það visiones españolas (1922); Rimas de Dentro (1923); Teresa (1923). Eins
og getið er, nokkrir rit fæddust sama ár, einkum milli 1920 og 1921. " Production "
unamunienne er gríðarlega, rík hugmyndir bæði nýstárlegar, óhefðbundin, hljóð og
andstæðingur-dogmatic. Erfiðleikar daglegs lífs, faglega sjálfur, eru yfir í bókmennta
þeirra, heimspekileg, ljóðræn og leikræn. Hver vinnu táknar ákveðna eiginleiki í vinnu
polyfacétique de Unamuno , með óbilandi samfellu með bráða athugun á daglegu lífi,
hörmulega tilfinning og sjónleikur af persónum sínum þar skáldskapur er spegilmynd leiddi
til alhliða, að af þessu tagi hlutgervingu á áhrif. Á þessu tímabili fullur af ákafa sköpun,
höfundur birtist í þessu framleiðni uppörvun í ýmsum áttum, svo sem heitið, ekki " m ission
" orð, of emphatic og overused, en að hluta cathartic vinnu, fyrir lesenda , annað frelsandi
bæði.

Tryggð við sannfæringu sína, viðurkenningu innan menntamönnum og lesendur þess, í
vaxandi fjölda, ekki aðeins Elite þjóðarinnar, en á miðjum jarðlögum þjóðarinnar, þrátt fyrir
hátt hlutfall af ólæsi og ólæsi, auk auðlegð tón, vann til Unamuno, í samstarfi sínu með
virkum blöðum herferð gegn einræðisstjórn Primo de Rivera , handtöku hans veturinn
1924. Það er vel þekkt að persónuleiki sem bita vindictive og grimmur gagnvart pólitískum
gat ekki síst, fyrir áframhaldandi samstarfi og áberandi í fjölmiðlum eins mikið og "
kynferðisleg ", sem skiptir máli, og hugtök í málinu viðbrögð vegna yfirbjóða í hvert
veruleika, viðurkennt viðveru og antithetical sem var hennar . Unamuno var handtekinn og
fluttur í febrúar, Fuerteventura, á Kanaríeyjum, þar sem hann var í nokkra mánuði til júlí
sama ár, de samþykkt með franska skonnortu L'Aiglon , frétée með dumay . The vér
athugið, eins ímynd útlegð á Kanaríeyjum, í eyjunni Fuerteventura créateu ljósmynd r
dreginn á bak við úlfalda emaciated andlit, álút fyrr borinn af árin og vinnu Quixotic
endurtekin mótlæti og grimmur, en traustur og göfugt í útlegð. Sjálft hæfur til Quixotic
æviár ofsóknum, bjó í útlegð þar haustið General Primo de Rivera . Samkvæmt dict, d , e
sumir fréttaskýrendur, eins og A. Sánchez Barbudo í grein, " El Misterio af personalidad
de Unamuno " birt í Buenos Aires árið 1950, það myndi birtast að útlegðin styrkt
persónuleika hans eða, forcie í starfi sínu, að draga úr persónum sínum. Sumir, eins og
Ferrater Mora , tilnefna þennan frest sem rafall á " sanna upprisu "
[31] .
Kom í Canary 10 Mars 1924, gefin út 9. júlí, sem Aiglon AR riveted Las Palmas á 11. degi
þá sigldi til Cherbourg 21. Þannig elskar tilgreina LS Granjel [32] haldast þrjú landslag
tengjast útlegð. Í fyrsta lagi er um að eyjan " eyðimörk ", " ber ", " beinagrind " í predicates
sem virðast svipuð af Kastilíu. Á heimsókn til eyjanna, Unamuno lýsir tilfinningu sína
almennings mannsins í útlegð
[33] :
Los clamaís að " ¡indulto! " Id er porra,
sem hefur vuestra sorglegt España nr Amoldo ME;
Arde del Santo oficio Aun El Rescoldo
Y Lena í envidia lo atiborra.
Í þessum árekstrum fundist (útlegð), útlegð, takast uppsagnir tíu árum síðan,
heimspekingurinn skáldið skildi ekki eftir bókmennta velgengni eða frægð sem var hans,
að hugrekki fæddist dyggð og seinni skapandi festing unreasoning ágæti hans, sem
gestgjafi til the söngvari, og að Machado . The frægur rithöfundur og opinber tala, þurfti að
gera við búast, ekki missa lucidity hans, sjáanda af krafti, á sér visku óhjákvæmilega vakti
hindrun, skortur á frelsi, fann fjarlægð nauðsynlega allir exp ression. Hann upplifði í
þessari fyrstu skoðun, einnig, angist deyja, segist í ferskeytlu:
Cielo Este una Palma de Tu Mano,
Señor, sem verndar mig frá Muerte.
Del Alma Y La Otra Palma Este Fuerteventura
sosegado Y gall Oceano.
Annað landslag, eins og nafnið eins og að Granjel er að Paris, Paris á millistríðsárunum,
freyðandi og Legendary fundust. Hann dvaldi í farfuglaheimili götu Perugia, nálægt Arch of
the E striga, þar sem hann fékk marga gesti. Spænska stjórnmálamenn, rithöfundar og
blaðamenn frá öllum löndum, umkringdur vináttu og fervor það sem er ekkert minna en
frægt leiðtogi stjórnarandstöðunnar. Hann frequented kaffihús á Rotunda, sem var
sanctum sanctorum menntamenn og karla af bréfum frá þeim tíma. Það verður, cepend
maur, reyna þetta tímabil útlegð eins lofuðu tengilinn hluti af e phalansteries gylltan salons
en hóflega, dvöl sem auðgar nám og styrk í maður og stækkar hring hans vináttu og álit
meðal höfundum. Paris var ekki meira, fyrir heimspekinginn, stund sem hann vissi við

hlutfallslegan brevity styrk en var líka staðurinn íhugun og virka fortíðarþrá Castile og
Salamanca. Þetta líka, fannst hann með kannski meira bráðum en við komu og mánuði
dvalar hans í Fuerteventura með staðbundinni nágrenni þeirra, stundlegum og
tilfinningalega, beiskja útlegð , að af fordæmingu, höfnun, forboðna. Raunveruleg "
anathema ", hleypt af stokkunum af stjórnvöldum, lítið áfram, hins vegar, þrátt Ble
sprungur sálarinnar hraðar en við " hvati " sköpun framan og alltaf.
Það var í París að hann hitti J. CASSOU , G. Duhamel og meðal annars E. Ortega y
Gasset . Hið síðarnefnda í bók sinni gagnlegt og viðeigandi, Monodiálogos af Don Miguel
de Unamuno [34] við sem lýst er í forréttinda vitni komu og móttöku eftir og áhugasamari í
höfuðborginni. Aquiline nef, húfu, gefa það, samkvæmt sumum, a Chaplin-stíl loft og við
viljum skilgreina íbúum, " erlendis " í hvaða borg, af ástæðum sem hann virðist sjálfsmynd,
voru nánast eins óséður og sterkum persónuleika rithöfundur. Hið sama E. Ortega y
Gasset bendir var hann séð eftir komu hans þann 2. október, " stundum ljómandi,
stundum grínisti ," " sjaldgæf og frumlegt ." Hann vann nokkuð fljótt við blaðið, The Daily ,
hár dreifingu, vinstri næmi, ekki mjög merkt, þó í viðvarandi og venjulegur þátttöku sem
ritstjóri Herra Dumas sem var raunverulegur leikstjóri, þakka með dithyrambics gildi því að
setja saman panegyric af fínu námsstyrk á polygraph, the " fullkomna þekkingu á franska
tungu " og fullvissaði hann um fullt frelsi til tjáningar og tón. Það ætti að muna og ljóst,
fullkominn stjórn, ekki répertorielle né " doctus ásamt Libro " Don Miguel, margvísleg mál,
sérstaklega Franska, talaði hann sagt var með hreim af hádegi.
Það er einnig í París sem var birt fyrsta útgáfa af The agonía del Cristianismo í franska
þýðingar eftir J. CASSOU, auk þessi af, Como se Hace una novela , bæði birt í franska
höfuðborg áður birtingu í Madrid þá í Buenos Aires.
Þriðji og síðasti " landslag " útlegð var ekkert sem frá anda samúðar í heimalandi sínu er
að franska Baskalands, sérstaklega þessi af Hendaye. The rithöfundur mun eyða fjórum
árum, nærri Spáni. orðspor hennar þá, rit, eru tala skuldbindinga hvorki þá beint í þessu "
hræsnari lesandi " sem kveðinn fræga skáld franska kjölfar rómantískt í sínum " að gera "
bókmennta - felst tilfinningu í Actus skrifa - ekki bara ímyndaður og brothætt samsetningu
og effectibilité fréttir lesandi lét tilvísun til skapara hefur að skilja að mjög efficiencehennar í fullum skilningi þess limpid sakleysi. The unamunienne vinna eins fljótt að A.
Machado , er það, magister Dixit, áberandi í Romancero del útlegð , sem birt var í Buenos
Aires árið 1928 og það sem hann skrifaði í peroration ljóðum
[35] :
Vendrá de noche, ef vendrá de noche,
su Sello Negro pinna þjóna
Cierra að Al Alma;
vendrá Noche synd ruido Acer,
apagará er hó Lejos El Ladrido,
vendrá lægði ...
vendrá de Noche ...
Full samkvæmni Unamuno , maðurinn, skaparinn, er að finna í þessari einu fullyrðingu að
bregðast við J. CASSOU í, Como Se Hace una novela [36] þar sem fyrsta stefndi til vinar
síns, duglegur og fréttaskýrandi of enn óþekkt hæfileika, í raun, " og stóð etymological ferli
fyrrverandi systur, systur-Con, með tilvísun til-systur og teningar -sister ". Þetta innlögn,
nánast alveg fjárhæðir upp tilfinningu útlegð, með öruggum hætti, draga hugsanlega
sönnum þessi af a líf.
Heimilisfastur í Ocean Resort Hendaye framan Hondarribia, því - utan Bidassoa,
frequenting kaffi frá Republic Square, það er hér sem vitni síðasta ári sínu, hitti hann
Pierre Loti , sem hann vildi þá mæta minnkað. Uppgötvað og Pacific bókmennta

landkönnuður var forviða að lýsingarorð " útlegð " sem réttar gildir aðeins til það er ekki
verið að og deyja. Þetta er í hjarta baráttunni gegn qu'Unamuno Management í nauðung,
skuldabréfum og ákafa á skilningi að vera ekki í för með sér tómleika í hvaða röð sem er,
en það á járni kynnir fæddur og svikin í mótlæti, qu'Unamuno fyllir alltaf sterkasta verk
hans og skyldur. Við eins og að sjá til þess að byggja á ævisögu mala, tilbúið spænska og
franska Formgerðarflokkun fyrir ævisögu sem hreint unamuniens einkennum hugsun hans
og líf hans er fullkomin passa við Castilian vinnslu háttur þessir machadiens, french nánar
um verkið, verk, og intrahistoriques sögulegar staðreyndir og betri accommodated.
Unamuno var það kannski, með sjálfsmynd áhyggjuefni, meira en opinberunar og aukapersónulegri snefill, flutningur sjálfsævisögulegt tegund, en sérstaklega af innra lífi, og
samtímis, opinber, að flýja af þessu tagi rifling þetta í samræmi við hugsun sína og
skoðanir sem hann viðurkennt af öllum frá auðugur nánd í hjarta sínu. Engu að síður, eins
og lýst er hér að ofan, þetta er á engan hátt pretensions vorir né fyrirtæki okkar, en af the
fleiri nýjunga að teikna flytjandi Retrato náinn ferlar og / eða tilfinningaleg af gríðarlega
skapandi í til reiði tíma.
Eftir fjögurra ára útlegð í Hendaye þar sem hann naut nálægðar við heimalands, hugsuður
aftur til Spánar 9. febrúar 1930 eftir fall Primo de Rivera og yfirtöku Berenguer . Hann
huldi stól hans í Salamanca eftir sex ára fjarveru og það gerði ræðu á Ateneo. Í
Salamanca hann relives á árum áður útlegð, venjum hans, fjölskyldu hans, samkomur,
ýmsum fundum og elated og ánægð með að skila illustrious borgina. Hann kom út sama
árið, Dos Y dos Articulos discurso í Madrid. Það er í dag 14. apríl, 1931 lýsti lýðveldið á
svölunum Salamanca City Hall í almenna jubilation. Kjörinn staðgengill, finnur hann rektor
Háskóla Salamanca, sama ár. Hann endurnýjaði á þessum árum með leikrænni sköpun,
birt fætur, El Otro (1932), Medea (1933) og El Hermano Juan árið 1934.
Á þeim tíma þensluárunum, andlát Doña Concha kom myrkva daga heimspekingsins, sem
í meira en fjörutíu ár sem hann deildi dýrð, vicissitudes, og einhvern tíma, angist af kvöldu
tíma. Opinber viðurkenning, heiður, 1935, til að starfslok hans frá jubilación, skipun
heiðurs ríkisborgari lýðveldisins og Honorary Alcalde Salamanca mildað skapgerð og
tauga ástand, kvíða spennt karakter eins og einhver forspár óróa. Hann lýsti September
30, 1934 til ungra nemendur, allt " móðganir, lastmælgi, athlægi guðlaus " voru ekkert
minna en " einkennum landsvísu slit, borgaraleg og félagsleg ." Borgarastyrjöld undrandi
Unamuno í Salamanca, það var steypt af stóli 12 á október 1936 af Franco ríkisstjórn frá
starfi sínu sem rektor, eftir atvik þar sem hann stóð upp á móti þjóðernissinnar turpitude
og legalistic. The frægur atvik átti sér stað í viðurvist Millan afvega , en hann svaraði, "
það er ekki nóg til að vinna, en til að sannfæra ."
Það er í götunni Bordadores, þar sem hann var bundinn heima, skyndilega dauða
skapara, síðasti dagur 1936, dökknar þjóðina, í von um að enginn déraisonnement í huga
- að lokum - vel qu'embuée þögul sorg, mun hjálpa kom síðast.
Hvarf Mr de Unamuno , eins og það var allt sem hann þurfti að þjást, ekki gerst, ekki
minna, í einskonar fullkominn lexíu prófessors Fyrirlestur í sorg á íberísk þjóðarinnar
hvaða heild. Það er í nascent ótti rifið landinu og Evrópu, verða svipuð, Master fer fram,
kvíða, að sátt af verkum hans, lærdóm hans, ræðum hans og fyrirlestrar, "hans
intrahistoire " með dauða indecency mannsins, sem heilagt, sumir aðferðir það var.
Ultimate kennslustund í ljósaskiptunum á lífi sem hefur ítrekað fordæmdi brot á líf,
glæpastarfsemi, inauthenticity, teikna frá kristöllun af ást, bjarta línu, með sjaldgæfan
glæsileika og oft dreifð einbeita dýrmætur og ríkur líf til síðasta anda. Sérhver höfundur er
handan brottför augnablikinu eða síðasta, agonal, gullgerðarmann, sem galdur er ekkert
minna en að ricochet og rekja shimmering áfangar í einu eftir að straumar staðar. Hann
var frekar eða einhver, af Unamuno og hver vel; vaknar, plógför, miklaði í þjáningu sig, í

