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Na úvod 

V júni 2006 sa v Ústave slovenskej literatúry SAV konal seminár venovaný osob
nosti a dielu literárneho historika, prekladateľa, pedagóga a františkánskeho kňaza 
Celestína (Alojza) Lepáčka. Storočnica jeho narodenia pripadla na II. jún 2005 - a vok
tóbri 2005 uplynulo aj polstoročie od jeho predčasného skonu. Tzv. technické príčiny, 
ktoré podujatie - zorganizované oddelením dejín staršej slovenskej literatúry - posunuli 
o celý rok, sú dnes už sotva dôležité. Podstatnejšie je, že skromný pracovný seminár na 
poctu zabúdanej osobnosti slovenského kultúrneho a vedeckého života sa napokon usku
točnil. 

Redakcia Slovenskej literatúry ponúkla v tomto čísle priestor pre príspevky, ktoré 
na ňom odzneli. 

Český medievalista a literárny historik Jan Lehár upozornil svojho času na aforistic
ky presný výrok Josefa Dobrovského: „Každý chce mať tú česť, že postavil veľkú budo
vu literárnych znalostí, ale nikomu sa nechce podstúpiť tú opovrhovanú prácu, aby na to 
zadovážil kamene, piesok a vápno." Celestín Lepáček patril k tým často nedoceňovaným 
pracovníkom literárnej histórie, ktorým sa nepriečilo podstupovať „opovrhovanú" prácu 
namáhavého a minuciózneho heuristického výskumu - a bez ktorých by „budova" slo
venskej literárnej histórie stála na vratkých základoch. Aj keď jeho literárnohistorické 
dielo bolo v nejednom ohľade prekonané, ostáva súčasťou poznávacieho procesu. Malo 
by preto ostať aj súčasťou našej - všelijako deravej - profesionálnej pamäti. 

Aspoň v krátkosti pripomeňme Lepáčkove základné životopisné dáta. Narodil sa 11. 
júna 1905 v oravskom mestečku Trstená. Základné vzdelanie a nižšie gymnázium absol
voval v rodisku. V r. 1920 vstúpil do františkánskej rehole. Študoval na františkánskej 
humanitnej škole v Hlohovci (1921 - 1923), potom na gymnáziu v Trnave, kde vr. 1926 
zmaturoval. Po maturite nastúpil na bohoslovecké štúdiá, ktoré absolvoval na františkán
skom učilišti v Žiline. Vo vysokoškolskom štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte UK, 
kde študoval odbor slovenčina - francúzština. Popri tom absolvoval aj dvojsemestrálny 
pobyt na parížskej Sorbonne. Po skončení FFUK (doktorát získal r. 1935) pôsobil od r. 
1934 do r. 1945 ako stredoškolský profesor na súkromnom františkánskom gymnáziu 
v Malackách (vr. 1940 - I945 aj ako riadite!'). V apríli I950 bol Lepáček ako rehoľník 
počas tzv. barbarskej noci internovaný v Pezinku. Po prepustení pôsobil ako správca fary 
v Doľanoch. V tom čase uňho prepukla vážna choroba, ktorej podľahol 8. októbra 1955 
v trnavskej nemocnici. 

Od vysokoškolských čias sústreďoval Lepáček svoj literárnohistorický záujem pre
dovšetkým na život a dielo barokového básnika a spisovateľa Hugolína Gavloviča, ale 
i na ďalších františkánskych autorov barokovej, resp. ranoobrodeneckej literatúry 
(Benigna Smrtníka, Paulína Bajana, Antona Benčiča, Vojtecha Šimku a i.). Objavil mno-
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hé neznáme zjavy františkánskeho hudobného baroka. Pozornosť venoval aj zástoju slo
venských františkánov v národnouvedomovacom procese. Po celý tvorivý život bol záro
veň neúnavným popularizátorom dlho zanedbávaných kultúrnych dejín Slovenska. 
V r. 2005 vyšiel vo vydavateľstve Serafin výber z jeho kultúrnohistorických i literárno
historických štúdií a príspevkov pod názvom Františkánsky prínos do slovenskej kultúry 
(editor Július Pašteka). 

Gizela Gáfriková 

Lepáčkov príspevok k výskumu literárneho baroka 

TIMOTEA VRÁBLOVÁ, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 

„Najpálčivejšou otázkou našej literatúry je preskúmanie slovenských pamiatok zo 
17. - 18. storočia. Dokiaľ nebudeme mať prehľad o tomto úseku našich kultúrnych dejín, 
dotiaľ sa budeme vždy potackávať v bludisku neistoty a hádaniek v takom dôležitom ob
dobí nášho literárneho života. (.„) Kým iné národy dôkladným preskúmaním tejto doby 
zistili, že i barok má svoje umelecké hodnoty a krásy, zatiaľ u nás sme ešte len na počiat
koch. No i tieto počiatky sú sľubné a dávajú tušit; že sa dožijeme aj my úplného zobraze
nia slovenského baroka. Dôkaz máme pri najvýraznejšom predstaviteľovi slovenského 
baroka, básnikovi Hugolínovi Gavlovičovi, o ktorom sa donedávna vedelo veľmi málo, 
a dnes píšu o ňom nielen Slováci, ale aj cudzinci, ako Dr. Július Heidenreich a Dr. Wla
dislaw Bobek. V krátkom čase zjavia sa štúdie aj o iných našich barokových spisovate
ľoch, syntéza z ktorých nám dokáže, že slovenský barok je cenným úsekom dejín našej li
teratúry a že nás čestne reprezentuje aj pred cudzinou. " 1 

Lepáčkova vízia provokuje k reflexii a k retrospektívnemu pohľadu na to, do akej 
miery sa v uplynulých desaťročiach naplnila. Rozsiahly materiálový výskum, ktorý by sa 
bol mohol stať platformou pre ďalšie sondy systematicky vedúce k syntetickejšiemu ob
razu, zostal len na úrovni želaní. Lepáčkov pohľad je pre nás teda nepochybne stále ži
vou, neprekonanou výzvou. Je pritom náročné udržať „balans" medzi potrebou spoznať 
ešte z väčšej časti neznáme pramenné bohatstvo našej literárnej kultúry a ambíciou re
konštruovať jej podobu v domácom i nadnárodnom literárnom i medziliterárnom kontex
te. V tomto ohľade čelí naša literárna história stále špecifickým problémom. Jej status 
quo dosahuje priveľmi často extrémne body obidvoch „limitných funkcií". Buď vznikajú 
interpretácie bez dostatočného poznania materiálovej bázy, alebo sa oneskorene dopÍňajú 
obrovské rezervy pramenného výskumu, ktorý uberá čas a priestor pre potrebný výklad 
a interpretáciu. 

Nedobrovoľným prípadom druhého extrému je aj literárnohistorické dielo Celestína 
Lepáčka. Vo svojom výskume sa usiloval vytvoriť podmienky pre poznanie literárnohis-

1 LEPÁČEK, C.: Obrana Gavlovičovej ľudovosti. In: Františkánsky prínos do slovenskej kultúry. 
Bratislava : Serafin, 2005, s. 113. 
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