
Z VEDECKEHO ŽIVOTA

Problematika výskumu literatúry 18. a 19. 
storočia

V dňoch 24. a 25. apríla 2007 zorganizo
vala Katedra slovenskej literatúry a literárnej 
vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenské- 
ho vedeckú konferenciu Problematika výskumu 
literatúry 18. a 19. storočia. V porovnaní s pred
chádzajúcimi konferenciami Slovenský literárny 
barok (2004) a Štyridsiate roky 20. storočia 
v slovenskej literatúre (2006), ktoré položili zá
klady tradície úspešných konferencií, sa organi
zátori rozhodli pre širšie koncipovanie rámcovej 
témy medzinárodného stretnutia odborných ve
deckých pracovníkov, vysokoškolských pedagó
gov i študentov zanietených pre literárnu vedu.

Prvý deň literámovednej konferencie bol 
venovaný problémom výskumu literatúry pre
važne 18. storočia, resp. obdobia prelomu 18. 
a 19. storočia. Úvodný príspevok dopoludňaj
šieho bloku K  otázce periodizace literatúry 18. 
a 19. stoleti jeho autor Ivo Pospíšil z Masaryko
vej univerzity predstavil ako „pokus otvoriť 
priestor“, resp. upozorniť na niekoľko problé
mov pri hľadaní jednotného kľúča periodizácie 
literárnych dejín. Venoval sa predovšetkým 
problému prekrývania literárnych smerov 
v menších stredoeurópskych literatúrach, ktorý 
definoval ako „praepost efekt“ alebo „praepost 
paradox“. Veľký záujem vzbudil referát Marti
ny Bekešovej z Ústavu slavistických a výcho- 
doevropských štúdií Filosofickej fakulty Uni
versity Karlovy Slovenská (a česká) literatúra
18. stoleti a slovenská (a česká) ediční praxe
19. stoleti. Potvrdila to aj rozsiahla diskusia 
k jej vystúpeniu, v ktorej účastníci konferencie 
pochvalne hodnotili zámer autorky zmapovať 
edície starších období a zaujal ich aj problém 
interdisciplinámosti editológie. Nadovšetko 
však vyzdvihli prínos Bekešovej výskumu, kto
rým cez sledovanie edičnej praxe starších lite
rárnych období v mnohom osvetlila veľmi dôle

žité sekvencie literárneho vývinu v českom 
i slovenskom kultúrnom prostredí. Ďalšie dva 
príspevky dopoludňajšieho bloku Timotei Vráb- 
lovej (Ústav slovenskej literatúry SAV) Predho
vor ku Glosiovmu spevníku cirkevných piesní 
Etán hlasité prospévující a Flany Bočkovej 
(Ústav slavistiky Filozofickej fakulty Masary
kovej univerzity) Cesta mariánskeho obrazu 
z Beckova na Moravu. K  tzv. poutni literatúre na 
prelomu 18. a 19. stoleti sa zamerali na špecifi
kovanie žánrov literatúry tohto obdobia, kon
krétne na duchovnú pieseň a púťovú literatúru.

Aj popoludňajší blok referátov -  najmä 
jeho prvá polovica -  bol venovaný problému 
žánrovej charakteristiky diel staršej slovenskej 
literatúry, pričom rezonoval predovšetkým prob
lém ich prehodnocovania. Azda najrazantnejšie 
sa tradičným literárnohistorickým hodnoteniam 
vzoprela Erika Brtáňová z Ústavu slovenskej 
literatúry SAV, ktorá v príspevku Medzi traktá
tom a románom problematizovala hodnotenie 
Doležalovej Tragoedie... ako traktátu a predsta
vila niekoľko argumentov, ktorými dosvedčo
vala autorov zámer napísať román. Svojimi zá
vermi vyvolala živú diskusiu, ktorej dominant
ným problémom bol syňkretický, resp. „synte
tický“ charakter tohto diela. Následne svoje re
feráty prezentovali aj predstavitelia organizá
torskej inštitúcie: Zuzana Kákošová charakteri
zovala poetické pravidlá Cechoŕečnosti Juraja 
Petrmana, Miloslav Konečný sa venoval prob
lému etického a estetického v diele barokového 
básnika Konštantína Halapiho a Peter Mráz sa 
pokúsil načrtnúť podoby česky písanej príleži
tostnej poézie z konca 18. storočia.

K problému žánrovej štruktúry slovenskej 
ranoobrodeneckej poézie sa vrátil aj v druhej 
časti popoludňajšieho bloku Miloslav Vojtech 
z domáceho pracoviska. V príspevku prezento
val potrebu nového pohľadu na žánrové spek
trum staršej slovenskej literatúry, pričom sa za
meral najmä na žáner epigramu a príležitostnej
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poézie. Ako všeobecnejšia úvaha o literárnej 
produkcii prechodného obdobia medzi staršou 
a modernou literatúrou bol koncipovaný príspe
vok Heleny Májekovej (z rovnakého pracovis
ka) Literárne dielo medzi dokumentom a monu
mentom. Na druhej strane príspevky Lenky 
Riškovej z Ústavu slovenskej literatúry SAV 
Princíp „ estetika ešte etica “ v Tablicových úva
hách o básnickom umení a Róberta Kiss Szé- 
mana z Katedry slavistiky Univerzity ELTE 
Budapešť Ján Kollár -  veľký kreátor ponúkli 
konkrétny pohľad na literárne názory a umelec
ké koncepcie literárnych osobností reflektova
ného obdobia.

Druhý deň konferencie sa účastníci (s vý
nimkou posledného) zamerali prevažne na 
problematiku literatúry preromantizmu, roman
tizmu a realizmu. V prvom referáte dopoludňaj
šieho bloku sa Peter Káša (Katolícka univerzita 
v Pilíšskej Čabe) zaoberal predovšetkým osob
nosťou Pavla Jozefa Šafárika v kontexte jeho 
názorov na slovenskú/slovanskú poéziu, ktoré 
okrajovo doplnil o hlavné črty estetických ná
zorov Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hur- 
bana. Situoval Šafárikovo dielo do širších eu
rópskych súvislostí (počiatky slovenského ná
rodného hnutia, vytváranie kolektívnych identít, 
vznik „nového vlastenectva“). Za ústredný po
jem jeho novátorsky pôsobiacej estetickej kon
cepcie, ktorou sa vyhraňoval voči Jozefovi 
Dobrovskému, Káša označil „prirodzenosť“.

Na príspevok Petra Kášu nadviazal Ladi
slav Cúzy z Katedry slovenskej literatúry a lite
rárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Ko- 
menského príspevkom Literárnoestetické názo
ry Jozefa Miloslava Hurbana. Vyslovil v ňom 
presvedčenie o absencii systému v Hurbano
vých názoroch na literatúru a umenie a rovnako 
skepticky sa postavil k myšlienke o existencii 
jednotného programu romantickej literárnej ge
nerácie. Skonštatoval, že ide skôr o individuál
ne autorské výkony, ktoré sa konfrontovali 
s osobnosťou Ľudovíta Štúra. V súvislosti 
s Hurbanovými literámoestetickými názormi 
upozornil na ich analógiu s názormi Karola 
Kuzmányho.

V ďalšom príspevku Rozprávka ako este
tický ideál slovenských romantikov (Teória roz
právky a je j vplyv na iné oblasti umenia) sa jeho 
autorka Jana Pacálová z Ústavu slovenskej lite
ratúry SAV zaoberala problematikou rozprávky 
ako signifikantného žánru v kontexte ideologic
kej a estetickej koncepcie romantizmu. Funkciu 
rozprávky ako dobového estetického ideálu de
monštrovala analýzou statí orientovaných na 
teóriu drámy (Slovo o dramate slovanskom 
Sama Ormisa a Slovo k náveštiu Petra Kellne- 
ra-Hostinského).

Ľubica Somolayová (z rovnakého pracovis
ka) v, príspevku Reflexia literatúry v rukopisoch 
Sama Bohdana Hroboňa referovala o koncepcii 
básnického jazyka tohto autora, pričom zohľadni
la literárnohistorické hľadisko a konfrontovala ju 
so širším európskym estetickým kontextom, s ro
mantickými teóriami básnického jazyka a kon
cepciami „prirodzeného“ jazyka (Baden, Bôhme). 
Sústredila sa najmä na dva aspekty týchto koncep
tov: snahu o funkčnú a štruktúrnu dokonalosť 
a podobu jazyka ako halucinačného, schopného 
sprostredkovať zážitok mystických zjavení.

Alla Mašková z Katedry slavistiky Filo
logickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity 
sa v referáte Slovenská literatúra v Rusku v 19. 
storočí venovala historickému prehľadu ruskej 
recepcie diel slovenských autorov. Upozornila 
na to, že v danom období boli najprekladanejší- 
mi slovenskými básnikmi v Rusku Ján Kollár 
a Svetozár Hurban Vajanský, a pripomenula 
ohlas ich diel v slavianofilských kruhoch (Odo- 
jevskij, Chomjakov, Ťuťčev). Hovorila tiež 
o konkrétnych kontaktoch ruských a sloven
ských spisovateľov (napr. Gogoľa a Šafárika), 
pričom neopomenula ani iniciatívu literárneho 
historiografa Pypina, ktorá položila základy vý
skumu slovakistiky v Rusku.

Diskusia k príspevkom dopoludňajšieho 
bloku sa koncentrovala prevažne na pôetologic- 
ké východiská a verzologické problémy sloven
skej literatúry v prvých desaťročiach 19. storo
čia, ako aj na nevyjasnené momenty prednášok 
Ľudovíta Štúra o slovanskej poézii.

Poobedňajší blok príspevkov sa viazal 
k literárnohistorickým problémom druhej polo
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vice 19. storoči a. Príspevkom Román podľa Ku- 
bániho ho otvorila Anna Kruláková z domáceho 
pracoviska. Prezentovala v ňom Kubániho sériu 
úvah, napísanú ako fiktívne listy Pavlovi Dob
šinskému, ktoré sú prvým dobovým pokusom 
koncepčne sa vyjadriť k problematike prózy 
(románu). Identifikovala „mesianistickú“ dikciu 
autorových názorov a zachytila jeho konfrontá
ciu so „západnou populárnou“ literatúrou, kon
krétne s knihami A. Dumasa a E. Sua.

Katefina Bláhová z Ústavu pro českou li
teratúra AV ČR v príspevku Jaroslav Vlček 
a institucionalizace literárnévédného bádaní 
oboznámila s dosiaľ menej prebádanými inicia
tívami tohto významného literárneho historika. 
Rekonštruovala kroky, ktoré Vlček podnikol 
smerom k inštitucionalizácii literárnohistoric
kého odboru prostredníctvom odborného peri
odika (snaha vytvoriť samostatnú literárnohis
torickú revue). Autorka pripomenula metodolo
gické aspekty Vlčkových aktivít, ako aj Pekáro
vu reflexiu spomínaných výkonov.

Poéziou Svetozára Hurbana Vajanského 
sa v referáte Vajanský básnik zaoberal Valér Mi- 
kula (z domáceho pracoviska). Na konkrétnych 
ukážkach predviedol rôzne podoby písania 
tohto autora. Okrem iného skonštatoval, že 
popri zaujímavo pôsobiacich momentoch, keď 
sa u Vajanského objavuje estetika zániku, ktorá 
korešponduje s dobovými tendenciami svetovej 
literatúry, či popri okamihoch štylizovanosti, 
pôsobiacej u tohto autora ako prednosť, sa jed

noznačnou dominantou jeho básnických textov 
stáva ideologická tendencia v mnohotvárnom 
výraze.

Ivana Taranenková z Ústavu slovenskej 
literatúry SAV v príspevku Literárno-estetické 
názory Svetozára Hurbana Vajanského v kon
texte ideológie nacionalizmu charakterizovala 
kultúrnu a estetickú koncepciu autora v kon
texte jeho literámokritickej činnosti. Sústredi
la sa na jej detennináciu nacionalistickou ideo
lógiou a klasicizujúcou/antikizujúcou esteti
kou, čo konkretizovala pripomenutím Vajan
ského recepcie tvorby Pavla Országha Hviez
doslava.

Ako posledné referáty konferencie odzneli 
príspevky Zuzany Kamenskej z domáceho pra
coviska o prvotinách Janka Jesenského a Daniela 
Škoviera z Katedry klasickej a semitskej filoló
gie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
O vydávaní latinskojazyčnej slovenskej literatú
ry. D. Škoviera sa zaoberal situáciou vo vydáva
ní latinských textov^ ktoré patria do slovenskej 
literatúry, v súvislosti s rozvojom novolatinských 
edícií, pričom sa pomerne kriticky vyjadril na 
margo súčasnej editorskej praxe.

Následná diskusia uzatvárajúca konferen
ciu prebehla v znamení problematiky vydavateľ
skej činnosti, ako aj problému postavenia latin
sky písanej literatúxy v kontexte slovenskej lite
ratúry.

Lenka Rišková — Ivana Taranenková
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