
Zvykal som si na ňu 
a veril spolu s ním. 

Z izby 346 vidieť vežové hodiny, 
treba sa však postaviť 
k oknu. Tentoraz to vyšlo 
na mňa. A tak sa stalo, 
že som povedal: 

Musím už ísť. 

Nechoď. Ešte sme nedodebatovali. 

Veď prídem. 

A zišli sme sa 
za mestom, mnohí a nesúvisiaci, 
zopnutí príležitosťou, mysliaci 
každý na svoje. Vo dverách 
obradnej siene sme si dávali prednosť. 

A to je koniec 
tejto básne, hotovej vo chvíli, 
keď sa v Albínovej tvári začalo dariť 
už iba okuliarom. 

Zajatci svojej generácie 

RUDOLF CHMEL, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 

Hádam môžem pri tejto príležitosti zneužiť licenciu, keď začnem trochu osobnejšie 
či subjektívnejšie, lebo Albín Bagin bol štvrťstoročie, spolu s Ivanom Kadlečíkom, mo
jím najbližším priateľom. Keď mi raz podával svoje čitateľské správy - lebo jeho listy 
boli aj správami o tom, čo číta, akési mikrorecenzie - v apríli 1968, písal: „Prečítal som 
3. číslo Mladej tvorby- pekne sme sa tam všetci traja aj s Ivanom zišli: každý príspevok 
je inakší, ale predsa len cítiť akúsi duchovnú spriaznenosť." Teda to, čo Ivan Kadlečík 
charakterizoval nedávno podobne, keď písal o nás troch: „Nemuseli sme sa navzájom 
hľadať, lebo („.) sme sa už dávno našli na vysokej škole v Bratislave v päťdesiatych ro

koch minulého storočia." A ako Ivan dodáva, „už vtedy sme si cez prázdniny písali''. Ivan 
pri epištolámom žánri zotrval priamo programovo, lebo podľa neho, „keď si ľudia presta
nú písať, ako sa to dnes deje, dejiny znehybňujú, prestanú jestvovat"'. (Z tohto hľadiska 
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som už dnes i ja skôr na strane nehybnosti, aj keď sa ju snažím korigovať - telefonátmi 
s Ivanom, lebo s ním sa, pravdaže, nedá nabehnúť na esemeskový režim.) S Albínom, 
ktorý nebol o nič menší vyznávač epištolámeho žánru, mi zostávajú už len spomienky, 
ktoré som si - aj pre túto príležitosť - oživil čítaním jeho listov, z ktorých sa mi, žiaľ, 
zachovala iba časť. V každom prípade bol tento žáner pre nás koncom päťdesiatych 
a v šesťdesiatych rokov silný komunikačný prostriedok, aj keď to dnes môže vyzerať 
trochu staromódne. (Aj preto nás napríklad zaujímali edície korešpondencie Ľ. Štúra, 
J. Hollého, P. J. Šafárika, M. Hamuljaka, A. Sládkoviča, S. H. Vajanského, P. O. Hviezdo
slava a i., resp. edície memoárovej prózy, ktoré v päťdesiatych až šesťdesiatych rokoch 
tak hojne vychádzali.) 

Keď sme v tom historickom roku 1956 (ešte sme netušili jeho historickosť) prišli na 
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, vyzeralo to napriek všetkému na zvláštny rok. 
Vyšla Rúfusova zbierka Až dozrieme, v Kultúrnom živote publikovali Tatarkov ho Démona 
súhlasu, začala vychádzať Mladá tvorba, čítali sme trochu oportúnne Slovenské pohľady, 
ktorých šéfredaktorom bol v tom zmätočnom čase Alexander Matuška. Jeho knihu kritík, 
najmä tých juvenilných, Pre a proti, ktorá vyšla v tom istom roku a inšpirovala nás svojou 
prvorepublikovou otvorenosťou a polemickosťou, sme však nefalšovane obdivovali. Vo 
februári 1956, ešte pred našou maturitou, bol XX. zjazd sovietskych komunistov, ktorý 
detronizoval Stalina a otváral oči aj niektorým našim komunistom. V októbri, po našom 
príchode na fakultu, sme počúvali na Hrade dunenie diel, ktoré sa ozývalo spoza maďar
skej hranice, no maďarská revolúcia nás tiež oslovovala zmätočne. Maďarčinári (teda Ma
ďari) z nášho prvého ročníka nás predsa len trochu v tej zmätočnosti nabádali k pochybova
niu, ktoré sa nám potom už definitívne dostalo pod kožu. Vychádzali Škvoreckého Zbabelci, 
začala vychádzať Revue svetovej literatúry, vychádzali české časopisy ako Host do domu, 
Kveten, Svetová literatura, Plamen, ale napríklad aj Film a doba a iné, čo pre nás s Albínom 
a Ivanom, ktorí sme česko-slovenský literárny kontext zažívali, každý z trochu iných rodo
vých príčin, v autentickej podobe, znamenalo impulz na celý život. 

Zvonku nazerajúc, všetci traja sme prišli z „provincie". Absolvovali sme tie najhor
šie „gymnaziálne" roky, keď u nás začal panovať ten najhorší sovietsky model, tzv. jede
násťročná stredná škola (ale v Sovietskom zväze boli dokonca desaťročenky), ktorý zavr
hol všetky najlepšie tradície klasických či reálnych gymnázií a prežil len vďaka 
pedagógom, ktorí si predsa len ctili tradíciu väčšmi ako súčasné ideologické direktívy. 
Ale, s odstupu vyše polstoročia možno povedať, že aj negatíva môžu byť niekedy pozi
tívne inšpirujúce! V každom prípade sa nám, sedemnásť-osemnásťročným čerstvým ma
turantom zdalo, že sa čosi mení, no na prednáškach a seminároch sme to až tak necítili. 
Albín nemal ešte sedemnásť (hoci možno bol naj sčítanejší), ja som mal sedemnásť a pol, 
Ivan, najstarší, osemnásť a pol, čo ho čoskoro predurčilo na oslovenie „šéfe", na ktoré 
sme si rýchlo on aj my zvykli. 

Nemali sme ani tých povestných dvadsať rokov, ktoré spomína Saint-Beuve, Albí
nov obľúbenec, keď píše, že sme navždy zajatcami svojej generácie, generácie, ktorá bola 
naša, keď sme mali dvadsať rokov, lebo v nej sme si zvolili priateľov i protivníkov. „Mať 
spoločne dvadsať rokov, to spája ľudí navždy," hovoril veľký francúzsky kritik a asi sa 
naozaj nemýlil. V našom prípade istotne nie. 
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Aj keď sme prišli zo spomínaných provincií, doniesli sme si, každý na iný spôsob, 
zázemie, ktoré nás predsa len nepustilo do sveta vulgarizácie a zjednodušovania prvej 
polovice päťdesiatych rokov, hoci sme - napríklad - teóriu literatúry študovali z povest
nej Timofejevovej príručky či Slovníka literárnovedných termínov L. Timofejeva 
a N. Vengrova, ktorý pre slovenské potreby adaptoval (spolu s Rudom Brtáňom) zaklada
teľ slovenského štrukturalizmu náš profesor Mikuláš Bakoš, ktorý ešte tri roky predtým 
vydal vyše 350-stranovú „monografiu" Sta/in a umenie. Našťastie, aj kvôli tomu XX. 
zjazdu sme ju už nemuseli študovať. Ale spomínaná Timofejevova Teória literatúry 
a zmienený adaptovaný Slovník literárnovedných termínov ešte patrili do nášho študijné
ho „portfólia". Z nich sme čerpali tradičné základné poznatky o poetike, ale aj zbytočné 
vedomosti o ľudovosti, straníckosti literatúry, o symbolizme ako o reakčnom smere bur
žoáznej literatúry, o nadrealizme ako dekadencii už ani nevraviac. Aj z takýchto príručiek 
sme sa učili a mali sme ich pri skúškach reprodukovať, hoci v tej „orálnej" podobe to už 
vari nikto z examinátorov vyslovene nežiadal. Aj vtedy totiž platili akési nepísané doho
dy medzi učiteľmi a študentmi. 

Spomínam to všetko preto, že aj pre naše pokolenie, nielen pre predchádzajúce no
geovsko-petríkovské, nebolo štúdium dejín literatúry (ale platilo to pre spoločenské vedy) 
v časoch už bujnejúceho socializmu celkom jednoduché, lebo druhá polovica päťdesia
tych rokov ešte ani zďaleka nebola taká ako druhá polovica šesťdesiatych rokov. Ale 
zasa, našli sa v tomto nečase učitelia, ktorí nás dokázali priťahovať aj inými než striktne 
ideologickými formami. A niečo, možno dosť podstatné, sa dalo dosiahnuť aj vlastným 
štúdiom a kontaktmi, z ktorých sa to štúdium ďalej odvíjalo. Keď sme napríklad s Albí
nom a Ivanom navštívili v dedinskom vyhnanstve neďaleko Bratislavy Mila Urbana 
(zdal sa nám už vtedy, čosi po päťdesiatke, vetchý starček!), tak sme veru veľa toho ne
vedeli o prvom slovenskom štáte (hoci sme v ňom prežili detstvo), či o Gardistovi, ktoré
ho naši rodičia svorne nečítali, ale predsa len o jeho novelách a románoch už dosť (napo
kon Andrej Mráz bol jeho kritik), aj keď sme sa pre práve vychádzajúce Zhasnuté svetlá 
akosi nedokázali nadchnúť. Kým však k ľudáckemu novinárovi a vynikajúcemu prozai
kovi sme sa dostali (cez Urbanovho syna Cyra, študenta strojáriny, ktorý bol Ivanov spo
lužiak z tej jedenásťročenky), ku komunistickému novinárovi a politikovi, avantgardné
mu básnikovi Lacovi Novomeskému, ktorého sme chceli navštíviť v Prahe v Památníku 
národního písemníctví, kam ho režim schoval po prepustení z väzenia, sa nám to už ne
podarilo. Aj také boli paradoxy, ktoré nás koncom päťdesiatych rokov formovali a mohli 
aj deformovať. 

Naši učitelia nás do literatúry 19. a 20. storočia uvádzali aj s mnohými limitmi tých 
čias, čo bolo, pravdaže, príznačnejšie pre 20. storočie, ale predsa len sme neboli odkázaní 
iba na prednášky či semináre, ale aj na ich práce z čias pred rokom 1948, či iné dostupné 
pramene. V antikvariáte na Sedlárskej ulici sme s Albínom (Ivan bol v tomto pohodlnej
ší) každý pondelok skoro ráno čakali v rade na „novinky", medzi ktorými sa našli aj 
knihy v niekoľkých režimoch už zakázané. Napríklad Bakošov výber z ruských formalis
tov bol pre nás nadlho tou najlepšou učebnicou teórie literatúry. Keby sme nepoznali 
takto vlastne autenticky- v Bakošom výbere aj preklade - Šklovského, Tyňanova, Jakob
sona, Ejchenbauma a ďalších ruských formalistov, nebodaj by sme mohli uveriť tomu, čo 
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sa o nich písalo v roku 1956 v už spomínanom Slovníku literárnovedných termínov, a to 
nebolo nič pozitívne, hoci zrejme Mikuláš Bakoš prepašoval do neho tú smelú formulá
ciu, že „niektoré formalistické (štrukturalistické) práce, založené na skúmaní konkrétne
ho materiálu literárnych diel" priniesli „pozitívne poznatky z oblasti básnického jazyka, 
štýlu spisovateľov, slovenského verša a pod.". Inak z Bakošovho seminára z teórie litera
túry kedysi v piatom ročníku, teda na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, sme sa 
veľa podnetného nedozvedeli (sám som mal dvojhodinový referát o aktuálnej diskusii 
o socialistickom realizme v časopise Nová mysl!). Ak sme ešte čosi ako tak prijímali 
z Bakošovej knihy Literatúra a nadstavba (1960), o štyri roky neskôr, už v našom tzv. 
doktorandskom veku, v jeho knihe Problémy literárnej vedy včera a dnes sme si boli 
načistom, že by bolo možné spojiť hľadisko genetické so štruktúrnym, v šesťdesiatych 
rokoch obohatené o revitalizovanú komparatistiku, že možno syntetizovať diachronický 
a synchronický princíp v historickej poetike. 

V tom bol pre nás, pre Albína osobitne, napriek svojim vybočeniam a odbočeniam 
z prvej polovice päťdesiatych rokov, Mikuláš Bakoš ešte inšpiratívny. Myslím si, že hoci 
to nebolo nikdy také okázalé, u Albína sa komplementarizoval Bakošov scientistický dô
raz na literárnosť a jej imanentnosť s Matuškovým intuitívnejším esejizmom a mrázov
sko-pišútovským záujmom o literárnohistorický kontext a o spoločenskú funkčnosť lite
ratúry z nás troch najoptimálnejšie. Na Pišútovom diele Albín Bagín inak aj neskôr ( 1978) 
oceňoval „komunikatívnosť a súčasnú vysokú informačnú hodnotu" jeho literárnohisto
rických interpretácií autorov a problémov romantizmu, pričom, ako dodával, prvá z nich 
(tá komunikatívnosť) „už dávno nie je v slovenskej literárnej vede samozrejmou vecou, 
a tým menej to platí o spojení oboch". Inak Albín Bagin vo svojich textoch - recenziách, 
esej ách, štúdiách - toto spojenie naplnil vzorovo. Bolo to isto aj preto, že hovoriac s Vla
dimírom Petríkom, vracal literárnu vedu „do sféry ľudí, ochotných rozmýšľať nad prob
lémami človeka, spoločnosti a ich vývinu". 

Albín Bagin už od vysokoškolských štúdií smeroval k syntetickému typu literárne
ho vedca - teoretika, historika a popritom ustavične kritika -, ktorý prebádal takmer pol
druha storočie slovenskej literatúry a niektoré významné zjavy svetového písomníctva 
s dôkladnosťou vari len jemu vlastnou. Šesť samostatných kníh jeho štúdií, esejí, kritic
kých statí, navyše jedna v spoluautorstve s Jánom Števčekom, spoluúčasť na kapitolách 
kolektívnych Dejín slovenskej literatúry (1984), to všetko tvorí dielo, ktoré dodnes ne
stratilo na inšpiratívnosti. S týmto dielom to Albín Bagín „dotiahol" na odborného asis
tenta! Aj to je kapitola, ktorá by si žiadala analýzu, hoci nie literárnovednú. Kapitola 
smutná, nielen osobne. 

Albín Bagin nebol polemik, ironik, nebol kritik negácie, skôr porozumenia, inter
pretačný kritik sympatie, ale najmä bol kritík iniciačný. Lebo podľa jeho názoru, kritická 
osobnosť „sa nerodí z popierania, čo ako efektívneho, ale z formulácie pozitívneho spo
ločenského a literárneho ideálu". Od knižného debutu Priestory textu ( 1971 ), v ktorom so 
zjavnou náklonnosťou interpretoval básnickú a prozaickú tvorbu mladého a najmladšie
ho pokolenia (konkretisti, Buzássy, Peteraj, Lenčo, Kužel, Hrúz), po nasledujúce knihy 
odrážajúce kritický postoj neraz už vo výbere, v subjektívnom vkuse, v záujme o dielo, 
autora, ktorý sa zákonite rozširoval smerom do minulosti aj do súčasnosti, Albín Bagin 
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prezentoval dôsledne úsilie pochopiť umenie, porozumieť mu a vysvetliť ho. I on, ako 
jeden z jeho učiteľov, spomínaný Saint-Beuve, radšej vysvetľoval, ako súdil. Aj preto 
toto jeho úsilie založené na všade prítomnom historickom vedomí, tradícii mohlo akcep
tovať pokolenia či generačné vrstvy, najmä však tvorbu, ktorou, ako písal na konci života, 
sa „vylamujeme z vlastnej každodennosti", ktorá nás „dotvára a modeluje do celistvosti 
a vracia nám to, čo v každodennom živote strácame, ale bez čoho by sme boli chudobnej
ší". Priamo testamentárny ráz v tomto zmysle dostali jeho Traja majstri, o ktorých sme sa 
už v mladosti čosi narozprávali (Flaubert, Čechov, Th. Mann), ktorí mu tak pomáhali 
utvárať jeho „vlastný výhľad na skutočnosť a svet slovesného umenia". 

V lete toho pamätného roku 1968, po relatívnom vyliečení zo život ohrozujúcej cho
roby, Albín, ktorý žil v Košiciach a trápil sa s Ivanom Kadlečíkom s provinčnou nomen
klatúrou a miestnymi géniami pri záchrane dobre rozkročeného časopisu Krok (nedal sa 
však už zachrániť napriek tzv. obrodnému procesu) a poctivo sa venoval pedagógii na 
prešovskej filozofickej fakulte, mal niekoľko ponúk na relatívne lukratívnejšie šéfredak
torské i vedecké posty, zostal však verný svojmu učiteľstvu, na ktoré bol predurčený ako 
málokto nielen z našej generácie. Nie iba pre chorobu, ale i preto, ako mi písal v lete 
1968, že v tom, v spojení s literatúrou a jej výkladom, videl vyššie poslanie: ,ja hodlám 
byt' verný poézii a próze, napriek demokratizácii, lebo toto všetko sa preženie a ,slovo 
literárne' sa nás spýta, kde sme boli." To vonkoncom neznačilo rezignáciu, Albín sa akti
vizoval najmä pri Matičnom čítaní, ktorému šéfoval od jesene 1968 Ivan Kadlečík. Ale, 
asi aj vo svojich hraniciach ľudských a zdravotných, veril v literatúru, tak ako z iného 
uhla Ivan Kadlečík. Keď sa v polovici sedemdesiatych rokov podaril Albínov „prestup" 
na bratislavskú filozofickú fakultu, zdalo sa, že aspoň pokiaľ ide o subjektívne podmien
ky jeho života a aktivít profesných sa mu situácia zlepší. Oddanosť a uvzatosť, s ktorou 
Albín Bagin bez nároku na čo i len minimálne spoločenské či odborné uznanie - na „slo
vo literárne" nerezignoval, si vyžaduje úctu aj po vyše dvadsiatich siedmich rokoch po 
jeho predčasnom odchode. Tento náš seminár by mohol byt' aspoň malou splátkou dlhu, 
ktorý Albínovi Baginovi môžeme vrátiť. 

Ospravedlňujem sa ešte raz za trochu subjektívnejší tón tohto textu, ale jednak si 
myslím, že už sub specie veku a ešte väčšmi sub specie môjho priateľstva s Albínom 
Baginom mám naň nárok, a jednak som už čosi objektívnejšie vari o ňom napísal pred 
takmer štvrťstoročím, keď som pripravil na vydanie jeho dovtedy knižne nevydané texty 
pod názvom Hľadanie hodnôt. Nazdávam sa, že aj v dnešnom hodnotovom chaose by 
nám Albínove súdy a postoje mohli byť kompasom, ktorý je spoľahlivý i v časoch, keď 
konzum a gýč v sprievode nacionalistických extrémov sa tak nástojčivo tlačia do vedo
mia spoločnosti. 

P. S. Ivan Kadlečík to nedávno v Romboide vyslovil ešte presnejšie, keď si napriek 
všetkým pochybnostiam položil hypotetickú otázku: „(„.) totiž akú rolu by v súčasnom ne
gatívnom chaose a dezorientovanosti literárnej a spoločenskej zastával spisovateľ a literár
ny vedec Albín Bagin („.) vzhľadom na jeho povahu a charakter v bezcharakternej dobe. 
Pri jeho mene mi na um prichádzajú pojmy ako pokojnosť, rozvaha, miernosť a akási čestná 
zaťatosť. Chýbajú nám tu osobnosti, ktoré vedia, čo chcú a kde stoja." Pod tieto Ivanove 
slová sa, nielen z generačného a priateľského sentimentu, môžem iba rád pripodpísať. 
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