
rové (Utopie a topos aneb topika utopiky) s pra
cí Blanky Altové Obrazy ráje ve výtvarném 
umení kresťanského Západu v dobe stredoveku. 
Z relačních vztahu mezi topií, utopií a heteroto
pií venuje Fischerová nejvetší pozornost uto
piím, v nichž ireálné získává prevahu nad reál
ným. Koncept utopie se približuje mytickému 
vnímání sveta jako rajské zahrady. S ideálním 
svetem utopie pracuje ve své studii Hledání zla
tého království i Markéta Krížová nebo Zdenek 
R. Nešpor (Náboženské pouti českého stredo
veku a raného novoveku). Oba autori pracují 
s rozporem mezi realitou a ideálem, tušená ma
gická hranice v jejich konceptech byla prekro
čena, ať už ve smyslu nadpozemském (ráj) nebo 
v negativním (peklo). 

Autori sborníku nabízejí dva základní pi'í
stupy k chápání sveta a prostom kolem nás, my
tický a reálný (geografický), takjak se prolínaly 
v literárních památkách zejména staroveku, ale 
i v novejších kulturách. Jakkoli se dnes zdá, že 
obe pojetí sveta mohou existovat samostatne 
vedie sebe, presto se čtenái' neubrání pocitu, že 
izolovaným „čtením" svetajako reálného, nebo 
toho magického mnohé ztrácí. Jen v propojení 
obou prístupu muže pochopit svet jako neuza
vi'ený živý organismus, jen tak muže dospet 
k celistvosti, jednote, která je součástí i naší 
kulturní pameti. 

Jana Pátková 

DORUĽA, Ján (ed.): POHĽADY DO VÝVINU 
SLOVENSKÉHO JAZYKA A ĽUDOVEJ 
KULTÚRY. Bratislava : Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV, 2008. 317 s. 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 
patrí k pracoviskám, ktoré dnes už neodmysli
teľnú potrebu interdisciplinárneho výskumu, 
medzinárodnej spolupráce a participácie na his
torických, etnografických, umenovedných 
a kulturologických výskumoch (popri domov
skom zameraní) nefonnulujú len vo svojom 
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programe, ale aktívne ju rozvíjajú na všetkých 
svojich podujatiach. Z najvýznamnejších mož
no spomenúť konferencie venované osobnosti, 
dielu a kultúrno-spoločenskému prínosu Pavla 
Dobšinského (Pavol Dobšinský a jeho dedič
stvo, 2004), Jána Stanislava (Sto rokov od naro
denia Jána Stanislava, 2004) a Sama Cambela 
(Stopäťdesiat rokov od narodenia Sama Cam
bela, 2006), či nedávnu konferenciu orientova
nú na výskum prozaického folklóru na prelome 
19. a 20. storočia (Ľudová prozaická tradícia na 
Slovensku v období konštituovania profesionál
nych vedeckých disciplín - národopisu, jazyko
vedy, historiografie a literárnej vedy, 4. - 5. 11. 
2008). Výstupy z týchto podujatí publikuje pra
covisko pravidelne vo svojom časopise Slavica 
Slovaca, ktorý je evidovaný vo viacerých me
dzinárodných databázach (CEEOL, CEJSH, 
CSA, DOAJ) a je v plnom rozsahu prístupný 
i na internetových stránkach ústavu, a tiež 
v knižných monografiách. Najnovšou takouto 
publikáciou sú Pohľady do vývinu slovenského 
jazyka a ľudovej kultúty, integrujúc doposiaľ 
časopisecky nepublikované príspevky z troch 
vyššie spomínaných podujatí. Úvodné slovo 
editora Jána Doruľu o „dlhodobo úspešne pre
biehajúcej a pre všetky zúčastnené strany prí
ťažlivej interdisciplinárnej spolupráci, v ktorej 
pracovisko dosiahlo bádateľské výsledky" (s. 7), 
preto nie je iba obligatórnou frázou, ale opod
statnenou pochvalou svojmu pracovisku. 

Monografia zahií'ía dvadsať príspevkov 
od slavistov, jazykovedcov, historikov jazyka, 
muzikológov, folkloristov, teatrológov a prekla
dateľov, usporiadaných do tematických okru
hov, ako ich vymedzili jednotlivé konferenčné 
podujatia. Najväčší priestor je v nej venovaný 
slavistickým a jazykovedným témam (Ján 
Doruľa: Reč kázní Jána Kollára v kontexte slo
venského jazykovo-kultúrneho vývinu, Ľuboš 
Lukoviny: Spišské modlitby - vplyv byzantsko
-slovanskej liturgie Jána Zlatoústeho?, Mária 
Košková: Etymologické figúry v bulharskej ľu
dovej piesni z pohľadu slovenského recipienta, 
Peter Žeňuch: Preklady perikop v rukopisných 
poučiteľných evanjeliách zo 17. a 18. storočia, 
Andrej Škoviera: Skupina svätých slovanských 
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sedmopočetníkov, Svorad Zavarský: Príspevok 
k latinsko-slovenským jazykovým vzťahom 

v predbernolákovskom období, Vincent Blanár: 
Proper Names in the Light od Theoretical Ono
mastics, Igor Haraj: Vlastné meno v kontexte 
signifikačnej sémantiky Tomáša z Erfurtu, Má
ria Nováková: Osobné mená v najstarších 
miestnych názvoch Uhorska) s dôrazom nadie
lo Jána Stanislava (Ivor Ripka: Dejiny sloven
ského jazyka Jána Stanislava a slovenská dia
chrónna jazykoveda, Lubomíra Havlíková: Ján 
Stanislav a Praha, Viera Kováčová: Sotácke ná
rečia severovýchodného Zemplína na západo
slovansko-východoslovanskom jazykovom po
medzí v kontexte názorov Jána Stanislava, 
Vincent Sedlák: Miestne názvy v diele Jána Sta
nislava a ich novšie výklady); sem je zaradený 
i príspevok muzikológa Ladislava Kačica Hu
dobníci a Slovenské učené tovarišstvo, v kto
rom autor približuje hudobné diela františkána 
P. Adalbertusa Gazdu a piaristu P. Norbertusa 
Schreiera. Zborník uzatvárajú príspevky veno
vané Dobšinskému, ktoré si bližšie všimneme. 

V úvode textu Rozprávky Pavla Dobšin
ského po sto rokoch upozorňuje Viera Gašparí
ková na pretrvávajúcu absenciu zhodnotenia 
významu tejto osobnosti v dejinách slovenskej 
kultúry, ktorú do značnej miery determinujú ne
uspokojivo riešené vzťahy medzi literatúrou 
a folklórom. Autorka pripomína odborníkom 
síce známe, no vo všeobecnosti málo akcento
vané súvislosti a aspekty Dobšinského diela 
(unikátna zberateľská a textologická činnosť, 
preberanie štylizácií rozprávok od iných zbera
teľov, vzťah k reussovskej teórii výkladu roz
právky), pričom pri jeho hodnotení kladie dôraz 
na medzinárodné súvislosti (zvlášť inoslovan
ských zberateľov). Upozorňuje, že na rozdiel od 
rozprávok Erbena či Nemcovej v českom 

prostredí Dobšinského rozprávky významne 
ovplyvnili folklórnu tradíciu, čo ďalej ilustruje 
na rozsiahlych príkladoch z tzv. wollmanovské
ho zberu, ktoré (okrem iného) túto skutočnosť 
potvrdzujú. Kultúrnohistorickým rozmerom 
Dobšinského diela sa zaoberá aj Ján Michálek 
(Pavol Dobšinský a jeho miesto v slovenskej 
kultúre). Podobne ako Gašparíková zdôrazňuje 

Slovenská literatúra, 5 6, 2009, č. 2 

jeho význam v širších európskych kontextoch, 
ktoré v minulosti neboli dostatočne akcentova
né, no práve ony zvýznamií.ujú hodnotu Dobšin
ského diela. V chronologickom zábere približu
je Dobšinského zberateľské a národopisné 
aktivity a tieto vysvetľuje v súvislostiach s dô
razom na funkčný a národnoobrodenecký as
pekt, pričom upozorňuje na participáciu Augus
tína Horislava Škultétyho v koncepte a textovej 
podobe Slovenských povestí. 

Konkrétnymi textotvornými stratégiami 
a redakčnými postupmi Dobšinského pri prípra
ve rozprávkových zbierok sa venuje Viktoria 
Ľušuk v príspevku P. Dobšinský a lingvistické 
otázky úpravy prozaických folklórnych textov. 
Uvedené vhodne ilustruje na rozprávkach, ktoré 
editor prevzal do Prostonárodných slovenských 
povestí z vydania Slovenských povestí Janka Ri
mavského. Rozdiely medzi Rimavského a Dob
šinského redakciou analyzuje na jazykovo-šty
listickej úrovni, pričom Dobšinského prax 
odôvodňuje konceptom rozprávky, ako ho autor 
prezentoval v Úvahách o slovenských poves
tiach. 

Väzbe na divadlo ako menej známej podo
be Dobšinského diela sa v príspevku Dobšinské
ho život ako divadelná rozprávka venuje Ladi
slav Čavojský. Vychádza z rekonštrukcie 
levočského ovzdušia v rokoch 1845 až 1848, 
ktoré bolo rozvoju dramatiky mimoriadne na
klonené a ktoré zásadným spôsobom ovplyvnilo 
ďalšie Dobšinského divadelnícke aktivity, mi
moriadne všestranné (prvé predstavenie - Ko
cúrkovo, prvý preklad cudzojazyčnej drámy -
Joseph Heidrich oder Deutsche Treue). 
Zdôrazňuje, že v päťdesiatych rokoch práve 
Dobšinský inicioval na Gemeri vznik ochotníc
kych súborov, v matičnom období na stránkach 
časopisov publikoval divadelné state z levočskej 
dielne, čím aktualizoval koncepty predrevoluč
ného obdobia. Čavojský bližšie charakterizoval 
Dobšinského preklady Shakespeara, ktorých 
originalita spočíva v jazykovom kóde a štylizá
cii slovenských rozprávok s cieľom priblížiť tie
to drámy slovenskému publiku. Teatrologický 
koncept sleduje aj príspevok Oľgy Panovovej 
Slovenská ľudová rozprávka v profesionálnom 
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bábkovom divadle, kde si autorka všíma insce
načné realizácie rozprávok na motívy Dobšin
ského. 

Príspevkom k dejinám zberateľstva je text 
Kataríny Žeňuchovej Zápisy ľudovej prózy 
v prameňoch dialektologických výskumov 19. 
a začiatku 20. storočia, v ktorom sleduje zbera
teľsko-textologickú a edičnú prax v danom ob
dobí. V úvode upozorňuje na kvalitatívny rozdiel 
medzi touto činnosťou ponímanou vedecky a jej 
realizáciou slovenskými národovcami v 19. sto
ročí, pričom zdôrazňuje, že zbierky publikované 
slovenským romantikmi nemajú dokumentárny 
charakter a nie sú vhodným prameňom na histo
rický výskum folklórnej prózy, ktorý možno, na
opak, realizovať na početnom materiáli zazna
menanom dialektológmi a folkloristami od konca 
19. storočia (Šujanský, Hňaťuk, Cambel a i.), 
a tento ďalej charakterizuje. 

Zborník Pohľady do vývinu slovenského ja
zyka a ľudovej kultú1y tematickým a odborným 
zameraním príspevkov napÍňa koncept interdis
ciplinárneho výskumu vybraných problémov 
z dejín jazyka a kultúry, ako je prezentovaný v ná
zve i v úvodnom slove editora, a preto mu tema
ticko-disciplinámy rozptyl nemožno vyčítať. 

Jana Pácalová 

MIKULOV Á, Marcela: TAJOVSKÉHO OBRO
DENECKÁ MODERNA. Knižnica slovenskej 
literatúry. Bratislava : Kalligram - Ústav sloven
skej literatú1y SAV, 2005. 287 s. 

Monografická práca Marcely Mikulovej 
o J. G. Tajovskom má dve prednosti: je prvou 
ucelenou syntetickou štúdiou o tomto prozaikovi 
a zároveň - je prvou prácou, ktorá radikálne pre
hodnocuje doterajšie názory na Tajovského, po 
novom analyzuje jeho tvorbu a nachádza mu iné 
miesto vo vývine slovenskej literatúry. V tomto 
zmysle je to práca novátorská, ba hádam aj revo
lučná. Je výsledkom viacročného sústavného 
a dôkladného štúdia Tajovského tvorby i celého 
literárneho a kultúrneho kontextu od konca 19. 
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storočia, teoretického zvládnutia danej proble
matiky a precíznych analýz a interpretácií Tajov
ského ťažiskových diel. Najmä táto posledná 
dispozícia pomohla autorke presnejšie určiť sku
točnú hodnotu jeho diela a spresniť i postavenie 
tohto autora v rámci slovenskej prózy. 

Dobová kritika situovala Tajovského do 
prúdu slovenského literárneho realizmu a ne
skoršia literárna veda ho (spolu s Timravou) 
pasovala na kritického realistu. Bol to v jednom 
i druhom prípade výsledok povrchového čítania 
Tajovského tvorby, v druhom navyše ideologic
ky deformujúceho. Po novom dôkladnom čítaní 
a precíznych interpretáciách autorka presvedči
vo dokázala, že Tajovský na viaceré spôsoby 
prekročil hranicu (poetiku) realizmu smerom 
k moderne a situovala ho (spolu s Jesenským 
a Timravou, každého s inou dominantou) do 
predsymbolistického obdobia. V závere práce 
charakterizovala jeho tvorbu ako „obrodeneckú 
modemu". S touto charakteristikou a s týmto 
zaradením možno súhlasiť, pretože vyplynuli 
z analýz konkrétnych textov. M. Mikulová sa 
cez ne dostala hlboko k ich skutočnému zmys
lu, a to jej nakoniec zmenilo celkový pohľad na 
tohto autora. Posunula ho z periférie realizmu 
(kdesi tam ho zaraďovala trvalo kritika) sme
rom do centra, náležite zhodnotiac estetickú 
i vývinovú hodnotu jeho diela. Pravda, dobre si 
všimla, aj to pripomenula, že nie pod všetko, čo 
tento autor publikoval, sa podpísala kvalita. Ale 
našla prekvapujúco vysokú kvalitu tam, kde - či 

ponad čo - ostatní prešli nevšímavo. Odhalila 
pravdivo Tajovského pohľad na život (i na lite
ratúru ajej poslanie), kde to iní pred ňou (s ma
lými výnimkami) nezbadali. A to je naozaj vý
kon hodný ocenenia. 

Pôvodne pociťovaná Tajovského „perifér
nost"' vyplynula i z toho, že sa vo svojej prozaic
kej tvorbe nedostal „nad" žáner krátkej prózy, 
keď ideálom realistického obdobia bol román, 
suplovaný u nás „plachtami" Vajanského. Miku
lová však dokázala, že i v rámci črty možno for
mulovať závažnú výpoveď o živote, a to nielen 
v jeho sociálnej rovine, ale i o existenciálnom 
osude jednotlivca. V Tajovskom to našla. Pritom 
- a to tiež zdôraznila - Tajovského črta naplnená 

Slovenská literatúra, 56, 2009, č. 2 




