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MIKULOVÁ, Marcela: TAJOVSKÉHO OBRO- 
DENECKÁ MODERNA. Bratislava : Kalligram 
-  Ústav slovenskej literatúry, 2005. 287 s.

Základným gestom monografie Marcely 
Mikulovej o Tajovskom je explicitná a pomerne 
radikálna polemika s doterajšími výkladmi au
torovho diela a snaha o jeho nové kontextové 
začlenenie. Kniha je  hneď v úvode predstavená 
ako „prvý pokus o komplexnejšie spracovanie 
prozaického diela Jozefa Gregora Tajovského“, 
s odkazom na moment, že doterajšie literárno
historické výklady tvorby tohto autora boli pre
važne skresľujúce a odmietajúce, že Tajovský 
sa stal obeťou ideologických výkladov, že bol 
zneužitý na propagandistické ciele, čo ho -  pod
ľa mienky autorky -  čitateľom „vzdialilo (...), 
sprotivilo, až skarikovalo“. Takúto východisko
vú situáciu pomenúva Marcela Mikulová ako 
„.problém' s Tajovským“, pričom — na rozdiel 
od predchádzajúcej „problematickosti“ -  sama 
jeho dielu priznáva atribúty ako „závažnosť“, 
„objavnosť“, „šírka záberu“, „rôznorodosť“. 
Tajovský je pre ňu mnohorozmerný autor s vý
razným etickým posolstvom, ktorý nemal 
šťastie na empatických vykladačov, ktorý si 
však zaslúži vyslobodenie z ustrnutých a navy
še pomýlených či nepresných interpretačných 
klišé.

Takto určené hlavné sémantické gesto au
torskej monografie ovplyvnilo aj nástroje, s kto
rými Marcela Mikulová k tvorbe Jozefa Grego
ra Tajovského pristúpila -  svoje prehodnotenie 
inovatívne vystavala na práci s pojmami mýtu 
a archetypu a na analýze typov rozprávania 
a funkcií rozprávača.

Monografia Tajovského obrodenecká mo
derna sleduje celý korpus autorovho prozaické
ho diela, a to od jeho počiatkov až po tvorivý 
vrchol, no jej jadro tvorí analýza vybraných, 
tzv. kľúčových próz. Nie je  pritom náhodné, že

v nanovo zhodnocujúcom pohľade Marcely Mi- j 
kulovej, prednostne prezentovanom ako pohľad 
nezaťažený ideológiou, sa predmetom záujmu 
stali vo viacerých prípadoch texty, ktoré boli 
doteraz akoby mimo pozornosti, boli marginali- 
zované alebo úplne odlišne interpretované. 
Okrem umelecky najhodnotnejších textov (za, 
také sú tu priamo označené Do konca, Tajní bo
háči, Mamka Pôstková, ale z povahy interpretá
cie sa k nim pripájajú tiež Maco Mlieč či Hin
chan) sa teda pozornosť venuje aj prácam zdan
livo periférnym, pretože práve krátke texty 
okrajových žánrov sú pre Marcelu Mikulovú 
„objavnejšie ako ambiciózne ,veľké' diela“. Sú 
príťažlivé preto, lebo sú to texty, ná ktoré sa 
vzťahuje konštatovanie—v autorkinej inšpirácii 
J. M. Lotmanom, že „až nasledujúce generácie. 
dokážu v texte, vo svojej dobe považovanom za 
obyčajný obrázok, vidieť zložito štruktúrovanú 
výpoveď o človeku, jeho dobe a o autorovi“.,

V štyroch kapitolách autorka, prepájajúc 
literárnohistorické, teoretické a interpretačné 
prístupy, sleduje Tajovského tvorbu v dobových 
a biografických súvislostiach (aj s uvádzaním 
širších dobových kontextov), v poetologických 
rámcoch (realizmus -  moderna), v naratívnych 
modeloch (autor -  rozprávač). Pri analýze tex
tov viackrát odkazuje na súvisiace fakty z auto
rovho života, s akcentom na relácie reality a jej> 
umeleckej transformácie a modifikácie. Cez 
vzťah realita -  text ukazuje odlišné postoje star
šej generácie realistov a nastupujúcej novej ge
nerácie s novým cítením a s novou poetikou. 
Marcela Mikulová tu nadväzuje na zistenia Os- 
kára Čepana, ktorý svojimi štúdiami zo začiatku 
osemdesiatych rokov prispel k zmene pohľadu 
na Tajovského dielo, pričom vo svojom aktuál
nom výskume jeho konštatovania ďalej preci
zuje, rozvíja a autonómne dopĺňa.

V súvislosti s otázkou spisovateľovej 
smerovej príslušnosti predstavujú dôležitú časť
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práce problémy literárneho realizmu a prepája
nia realistickej a modernistickej poetiky. Na zá
klade analýzy textov „vyberá“ Marcela Mikulo- 
vá Tajovského zo zaužívanej a hermeticky 
uzavretej kolónky realistu a v kontexte dobo
vých poetík ho v oveľa voľnejšej polohe situuje 
medzi realizmus a modemu. Zastáva názor, že 
,i,klasický' realizmus európskeho razenia v slo
venskej literatúre konca 19. storočia absenluje“ 
a že Tajovský aj bez explicitného priradenia 
v podstate patrí k skupine slovenských moder
nistických autorov. Tajovský je  pre ňu „autor 
zanikajúcej éry ťažko dejinovateľného realizmu, 
ale o to zreteľnejšie sa črtajúcej éry novoro- 
mantizmu“, ktorý sa síce sám deklaroval ako 
realistický spisovateľ, no jeho osobnostné i au
torské ustrojenie ho nasmerovalo k moderne. 
V nadväznosti na to priebežne na ploche celej 
monografie upozorňuje na spojivá medzi Tajov- 
ským a poetikou autorov Slovenskej modemy 
(najmä Krásku), na blízkosť ich pocitových sta
vov i intelektuálneho vnímania dobovej situácie 
a krízového postavenia národného spoločen
stva. Súčasne však odhaľuje v Tajovského pró
zach aj také momenty, v ktorých vidí anticipá
ciu prvkov expresionizmu, avantgardy, lyrizo
vanej prózy a naturizmu.

Marcela Mikulová už vo svojich predchá
dzajúcich prácach odmietla staršiu predstavu 
periodizácie slovenského literárneho realizmu 
na tzv. prvú a druhú vlnu. V súvislosti s autormi, 
ktori sú už dlhodobo predmetom jej bádateľské
ho záujmu -  Timrava, Tajovský, Jeséríský - , 
hovorí o generácii neskorého realizmu (alebo 
o mladšej realistickej generácii), pričom na zá
klade čítania a analýz ich textov smeruje k ešte 
jemnejším odlíšeniam: v monografii o Tajov- 
skom sa jej pre túto generáciu zdá ako presnej
šie pomenovanie predsymbolistická generácia.

Na nové situovanie Tajovského využíva 
Marcela Mikulová prednostne princíp konfron
tácie: Tajovského porovnáva, v širokej miere 
a v značnom rozsahu, s Vajanským. Vajanský 
a Tajovský zosobňujú pre ňu dva proti sebe sto
jace princípy, nielen čo sa týka témy, jazyka, ale 
takisto osobného postoja k literatúre, predstavy 
modelu národnej kultúry i národnej mytológie.

Na pozadí enumerácie Vajanského negatív ä do
kazovania jeho regresu sa jej Tajovský ukazuje 
ako prijateľná podoba hľadania nových komu
nikačných možností literatúry na konci 19. a na 
začiatku 20. storočia. ; . í

Po prvotnej identifikácii charakteristic
kých znakov autorovej poetiky („ústny“ charak
ter textu, charakterové „zníženie“ rozprávača, 
expresivita výrazu -  v ďalších častiach mono
grafie opakovane sa pripomínajúca v spojeniach 
„šťavnatý jazyk“ alebo „šťavnaté prehovory“) 
zhŕňa Marcela Mikulová tie vlastnosti Tajov
ského próz, ktoré fungujú ako rétorické figúry: 
figúry autobiografickosti, referenčnosti, masky, 
persuazívnosti. Pozornosť tiež venuje žánrovej 
podobe textov, pričom upozorňuje na moment 
autorského narúšania konvenčných žánrových 
očakávaní a tiež na prítomnosť mytologických 
a archetypálnych prvkov: Tajovský uprednost
ňuje krátke žánre, pričom svojim črtám, obráz
kom, rozprávkam, poviedkam dáva nový obsah 
s výrazným existenciálnym podtónom a morál
nym posolstvom, často uplatňujúc žánrové prv
ky legendy, ódy, hagiografie, prípadne exemplä. 
Lyrický naturel nachádza v žánri (u Tajovského 
novo identifikovanom) básne y próze (v niekto
rých črtách zo zbierky Rozprávky z Ruska).

V súhrne hodnotí Marcela Mikulová Ta
jovského črtu ako výrazne inovatívny prvok 
v slovenskej literatúre na začiatku 2Í). Storočia, 
ktorý svojím.spôsobom otváral cestu k moder
ne. V nadväznosti na to charakterizuje rámec 
Tajovského tvorby ako álegoricko-mytolologic- 
ko-realistický, hovorí o Tajovského mytologic
kom modeli sveta (s koreňmi v detstve), o jeho 
využívaní simplifikovaných mytologických 
štruktúr, o kontaminácii mýtického pátosu a ci
vilizačného momentu, ô elementámošti ucho
penia a schopnosti univerzalizácie. To ju dová
dza ku konštatovaniu, že „mytologické intencie 
modernej slovenskej prózy majú svoje korene už 
na začiatku dvadsiateho storočia a nezačínajú 
až lyrizovanou prózou, ako to uvádza N. Krau- 
sová v štúdii Od mýtov k m ý tiz á c i iTento citát 
je zároveň ukážkou Mikulovej otvorených pole
mík: okrem Krausovej odmieta napr. interpre
tačný prístup F. Miku a E. Paulinyho pri povied-
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ke Maco Mlieč a najmä zásahy a komentáre K. 
Rosenbauma, ktorý bol editorom Tajovského 
Diela v šiestich zväzkoch vydaného v rokoch 
1953- 1958..

Predmetom analýzy sú okrem už spome
nutých Tajovského žánrových preferencií aj 
jeho tematické dominanty (dedina), typy postáv 
(obyčajný človek, outsider, ktorého životný prí
beh je  prezentovaný ako neobyčajný), spôsoby 
rozprávania. Na viacerých miestach Marcela 
Mikulová zdôrazňuje moment Tajovského chá
pania písania ako terapeutického aktu, ako akej
si profylaxie, opakuje sa í pripomienka jeho 
vážneho ponímania literatúry a spisovateľskej 
angažovanosti. Významnú úlohu-mám neho as
pekt sociálnosti {„každá Tajovského próza je  
zároveň sociálnou štúdiou o pomeroch na Slo
vensku či o povahe Slovákov“), pričom ťažisko
vé sú témy maďarizácie a alkoholizmu.

Názov monografie Tajovského obrode- 
necká moderna vysvetľuje Marcela Mikulová 
v závere -  ako využitie výrazu českého literár
neho historika Radka Pytlíka. „obrodenecká mo
derna“ z jeho knihy Na prelomu stoleti a jeho 
vztiahnutie na tvorbu J. G. Tajovského, ktorá sa 
javí Pytlíkovmu termínu typologický' blízka, 
keď v sebe spája autorovo výchovno-buditeľ- 
ské odhodlanie písania pre ľud a jeho .modernis
tický literárny výraz.

Predložená monografia ukazuje, že uplat
nením iných interpretačných.modelov sa aj ob
raz napohľad ustáleného autora javí y celkom 
nových súvislostiach,. Rozrušením ustrnutej ce
listvosti sa objavuje dynamika vnútrotextových 
procesov a vzťahov, odhaľuje sa napätie medzi 
jednotlivými komponentmi dobového literárne
ho života a individuálnymi autorskými straté
giami, prevrstvuje sa textový korpus esteticky 
relevantných, hodnotovo univerzálnych diel. 
Marcela Mikulová svojou sústredenou analýzou 
postayila Tajovského prózy do nového svetla, 
a tak prispela k odhaleniu ďalších jemnejších 
.odtienkov v poetike realizmu a moderny na pre
lome 19. a 20. storočia.

Dana Kršáková

RÉDEY, Zoltán:. SÚČASNÁ SLOVENSKÁ 
PRÓZA V KONTEXTE CIVILIZAČNO-KUL- 
TÚRNYCPI PREMIEN. Nitra.: Univerzita Kon
štantína Filozofa, 2007. .180 s. ' »’ -

Slovenská literatúra po roku 1989 sa po
maly stáva predmetom -prvých pokusov o lite
rárnohistorické syntézy, ba tie vlastne začínajú 
byť aktuálnou úlohou slovenskej literárnej 
vedy. Ide napokon už o takmer dvadsaťročie, 
čo nie je zanedbateľný časový úsek (veď rovna
ko dlho trvalo celé jedno významné obdobie -  
tzv. medzivojnová literatúra), navyše je to epo
cha, v ktorej sa udiali zásadné, spoločenské 
zmeny ovplyvňujúce aj dianie v literatúre. 
Okrem bezprostredných _ literárnokritických 
reakcií by teda k sebapoznaniu slovenskej li
teratúry (a sprostredkovane i spoločnosti) 
prispel i literárnohistorickýmadhľad, ktorý by 
odhalil dominantné javy obdobia a načrtol jeho 
hodnotové kontúry

Na druhej strane táto kultúmo-spoľočenská 
potreba sa vynára v metodologicky nie práve 
najšťastnejšej „postmodernej“ ére hlásajúcej skôr 
nemožnosť napísať akékoľvek dejiny, keďže tie 
by. znamenali akt násilného vnucovania; svojho 
„rozprávania“ na úkor ostatných verzií, "ktoré 
všetky sú si akosi rovnocenné. V takomto „anti- 
itotalitnom“ babylone diskuržov sa však nielen 
stráca akákoľvek autorita, ale relativizuje sä aj 
kompetencia:. každý názor je,,‘rovnako platný 
a mať názor je pomaly dôležitejšie ako poznať,..

’ V.takejto situácii je.gestd Zoltána Rédeya 
celkom, nekompetitívne: nechce agresívne vnu
covať svoju verziu modelu súčasnej slovenskej 
literatúry (nerobil by to, napokon, ako. ho po
známe, ani za iných okolností),. nezapájarsa do 
„voľného trhu“ názorov, ale diskrétne vsádza na 
vlastnosť, ria ktorú sa v tom jarmoku zabúda -  
práve na onú kompetenciu. Z jeho textov, či už 
o poézii alebo próze, .vystupuj e, prirodzene 
■a, možno..i celkom mimovoľne dôraz na kvalifi
kovanosť literárneho vedca, na schopnosť naj
prv prečítať text v súvislostiach a hĺbke, ktoré 
umožňuje dosiahnuť len sústavná príprava, a až 
potom prípadne vysloviť, resp. i nevysloviť ná
zor, či vstupovať do dialógu s inými názormi.;
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