
„Od prapríbehov k realite“1
(O problémoch rozlišovania fiktívnosti a „pravdivosti“)2

Venované šesťdesiatinám Gizely Gáfrikovej

Vzťah k pravde a z toho prameniaca snaha o korektnosť, dôslednosť, vecnosť a pres
nosť charakterizujú život a prácu literárnej historičky Gizely Gáfrikovej, nech sä ¡už pozrie
me na ktorúkoľvek z jej životných etáp. „Prapríbehy“ literárnych dejín i z literárnych dejín 
sú v jej podaní viac než len predmetom bádateľských ambícií a snáh, majú svoj duchovný 
význam práve vo vzťahu k vernosti pravde, v úsilí priblížiť sa jej čo najviac.

V čase, keď sa nanovo rekonštruuje historické vedomie v našej spoločnosti, keď 
sa vytvára i formuje vzťah k národnej minulosti a napokon, kéď sama literárna história 
ako vedecká disciplína možno zápasí o svoju existenciu, stáva sa, že bádateľ-historik 
ľahko sklzne k rýchlemu „plátaniu dier“ a tam, kde chýba poznanie rekonštruované 
z reálnych vecných faktov, vykonštruuje fiktívny historický príbeh, Metóda „epieko- 
-fabulačného rozprávačstva“ je pritom veľmi presvedčivým prostriedkom a aj v minu
lých storočiach sa odporúčala v rétorických príručkách.3 Fabulačnému „rozptýleniu“ 
podľa rétorických pravidiel sa však vždy „predpisovala prísna subordinácia, poučnej 
zložke, nesmelo presiahnuť hranicu duchovnej aktualizácie“4; inými slovami nemalo 
nahrádzať pravdu samu. („Quia veritas iam corruif in plateis. Xeb pravda již upadla 
v ulici. Izaiáš.“ ) 5 Dokazuje to aj tvorba barokových kazateľov, ktorí „zvyčajne rozlišo
vali medzi fiktívnosťou a , autenticitou1 (pravdivosťou) použitého exemplického príbe
hu“ .6 Moje úvahy sú v tejto chvíli inšpirované vedeckým i etickým odkazom, ktorý 
zaznieva z diela G. Gáfrikovej. Presne v „oblúku od príbehov k  realite“), „od fikcie 
k pravde“ 7 sa totiž pohybuje aj jej vedecký a ľudský rozmer. Výzvy o potrebe nanovo 
objektívne a presne stanoviť hranice medzi „fiktívnosťou a autenticitou“ v literárnohis
torickom výskume opakovane adresované bádateľskej obci, sú súčasťou takmer každej 
z jej vedeckých prác.

Demýtizácia, či inak povedané, odhaľovanie toho, čo sa len zdá,'ale v skutočnosti 
nie je, vyhľadávanie vecných faktov: (ad fontes), demaskujúcich neoprávnené, neoverené, 
ba niekedy vari i zámerné fabuly, patria k zásadám, vďaka ktorým osvetlila nejedno „ta
jomné“ miesto na mape literárnej histórie. Jej zásluhou sa odstránili mnohé nepravdivé

‘Pozri: SLAVKOVSKÁ, G.: „Tajomstvá“ prvého Vydania Valaskej školy. In: Slovenská literatúra,jqč:25, 
1978, č. 6, s. 669. " - , ; ,

2 Parafrázujem titul metodologicky inštruktívnej a obsahovo podnetnej štúdie k problematike interpretácie 
slovenskej barokovej homiletickej tvorby od Gizely Gáfrikovej: K problému rozlišovania fiktívnosti 
a „pravdivosti“ exempla v  barokovej homiletike. In: Slovenská kresťanská a svetská kultúra: Štúdia 
Culturologica Slovaca 1. Bratislava : Veda, 1996, s. 32 -  43.

3 Ref. 2, s. 34. ' ' ; : i ■ ; ,, , ‘ ’ j, ,
4Ref. 2, s. 34.
5 Ref. 2, s. 38.
6íRef. 2, s. 36.
7Ref. í, s. 669.
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tvrdenia sprevádzajúce napríklad dielo Hugolína Gavloviča, ktoré.nespornc „patrímedzi 
najpozoruhodnejšie výtvory záverečnej fázy slovenského literárneho baroka, ktorý sa vy
značuje omnoho diferencovanejšími podobami, než aké mu literárna historiografia bola 
ešte donedávna ochotná priznávať“ .8 Kritickým vydaním Valaskej školy nielen nanovo 
sprístupnila tohto autora čitateľom, no zároveň skorigovala zavádzajúce zásahy jeho pr
vého editora Michala Rešetku, zrekonštruovala pôvodnú podobu textu i knihy a význam
ne posunula aj doterajšiu úroveň slovenskej textológie — editorský i teoreticky. Jéj sprie
vodné štúdie a komentáre sú pre pokračovateľov v tejto disciplíne vynikajúcou metodo
logickou inštrukciou.9 u i _ : ; .

Je veľa tém v slovenskej literárnej histórii a historiografii, ktorým je :.už ňä prvý 
pohľad lepšie vyhnúť sa pri súčasnom stave vedeckého výskumu. K týmto (či ideologic
ky alebo bádateľský) komplikovaným a z toho dôvodu nepopulárnym témam patrí ne
sporne otázka jazyka v slovenskej literárnej kultúre v predspisovnOm období a výskum 
počiatkov reflektovania slovenskej historiografie -  historiae litterariae. 10 Veľkým príno
som príspevkov G. Gáfrikovej, reflektujúcich tieto témy, je úsilie konštruktívne usmerniť 
diskusiu; preniesť ju  na objektívnu, neideologizovanú platformu. Jej dôkladné poznanie 
primárnych prameňov starších období literárnych dejín jej pritom umožnilo problemati- 
zované javy nielen zaznamenávať na úrovni bežného mapovania a evidencie, ale aj ko
mentovať a vysvetľovať. K základným a zásadným príspevkom patria jej práce zamerané 
na výskum barokovej literárnej kultúry. Bola jednou z tých, ktorí aj v období socializmu 
prinášali do literárnej diskusie „odstrkované“ náboženské žánre, hľadala pre ne primera
né a zaslúžené miesto v procese literárneho vývinu. Napokon, veď práve bez reflektova
nia ich úlohy v literárnom kontexte nie je možné objektívne postihnúť ani genézu a vývoj 
ostatných žánrov (ich výskum je prínosom „k identifikovaniu dobových štýlotvomých 
prostriedkov, druhových a žánrových foriem či ďalších literárnohistorických javov a sú
vislostí“11). V sprievodnej štúdii k antológii barokovej poézie Já miluji, nesmím povídati 
poukázala na to, že zaťažovanie reflexie literárneho vývinu konfesionalizáciou nie je pro
duktívnym prístupom, pretože míňa celistvý kultúrny kód, ktorý si príslušné obdobie 
dejín našej kultúry príznakovo nieslo. 12 Jej štúdie z hymnológie nielen nadviazali na vy-

8GÁFRIKOVÁ, G.: Nad literárnym dielom slovenského „podivína 18. storočia“. In: Hugolín Gavlovič: 
O dobrých mravoch. (Výber z diela). Zostavila, na vydanie pripravila, poznámky, vysvetlivky a predslov 
napísala Gizela Gáfriková. Bratislava : Slovenský Tatran, 2004, s. 26.

’ GAVLOVIČ, Hugolín: Valaská škola, mravúv stodola. Bratislava : VEDA, 1989. 1000 s. Okrem toho 
pripravila i dve výberové čitateľské vydania z Gavloviča: Naučenia o dobrých mravoch. Bratislava : 
Tatran, 1987. 208 s. O dobrých mravoch (výber z diela). Bratislava : Slovenský Tatran, 2004. 293 s.; Pri 
príležitosti 290. výročia narodenia Hugolína Gavloviča editorský pripravila zborník príspevkov zo semi
nára venovanom tomuto autorovi Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787) v súradniciach do
bovej duchovnej kultúry a vzdelanosti. Bratislava : Serafín, 2004. 143. s. Sama doň prispela štúdiou 
K  otázke duchovnej dimenzie GavloVičovej Valaskej školy, s. 90 -  102. -

10 Pod jej vedením vyšla k danej téme kolektívna monografia: Pannoma docta -  Učená Panónia. 
Z predhistórie literárnej historiografie. Bratislava : Veda, 2003. 355 s.

11 Ref. 2, s. 33. ' . .
12 Já miluji, nesmím povídati. Antológia zo slovenskej barokovej poézie. Zost. G. Slavkovská. Bratislava :

Tatran, 1977,468 s. 1 , . . .  : '
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nikajúce výsledky predvojnového výskumu, ale ho aj korigujú a významne posúvajú do
predu. 13 '

Gáfrikovej „pohľady na Staršiu literatúru“ sú nielen sondami do problematiky, ale 
rozvážne a presne mapujú trasy, ktorými by sa ďalší výskum môhoľ (a ako sä viackrát 
potvrdilo i mal -  pozn. aut.) uberať. Z tohto dôvodu sú prínosné aj svojím metodologic
kým charakterom.

Tým, ktorí dlhodobejšie sledujú bádateľské výstupy našej jubilantky, iste neušlo, že 
jej vzťah k pravde a objektivite stanovil prísnu mieru pre vyslovené ä napísané. Svojim 
tvrdeniam mnohokrát prisudzuje len charakter poznámky. Zodpovednosť za vysloveťlé 
ju vedie k jednému, nevyvolať priskoro pocit, že už môžeme niečo vyčerpávajúco zhod
notiť. Patrí k tým autorom, ktorých si môžeme vážiť aj preto, že overujú nielen tvrdenia 
iných, ale aj svoje vlastné a bez váhania ich spätne korigujú. -

Gizka, pri Tvojom jubileu by sme mali azda zaželať pani „literárnej histórii“, nech 
Tvoje Osobné i odborné posolstvá naďalej moveant (dojímajú a vzrušujú), doceant (poú
čajú) a najmä s odstupom času, ktorý mnohé preverí a potvrdí, aj delectent (potešujú).

Timoteä Vráblóvá

13 Machov Pohrebný kancionál z literárnohistorického hľadiska. In: Pohrebný kancionál Jozefa Macha. 
Zostavila Zora Vanovičová. Bratislava: Prebudená pieseň, 1997, s. 17 -  28. Textové pramene Dlabačovho 
rukopisného kancionála: (Tzv. Koledanova a Palumbiniho zbierka). In: Slovenská literatúra, roč. 33, 
1986, č. 3, s. 268 -  291. K rozsahu pôvodnej piesňovej tvorby Samuela Hruškovica. In: Slovenská litera
túra, roč. 41,1994, č. 4, s. 318-323 . Niekoľko poznámok k problému literárnohistorickej analýzy spev- 

. nika Cantus Catholici. In: Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v Strednej Európe. Ed. L. 
Kačic. Bratislava : Slavistický kabinet, 2002, s. 61 -  66.
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