
z reflektovania literárnych inštitúcií, čo ju posú
va do kontaktu s inými disciplínami, ktoré 
umocňujú intenzitu analyzovaných tém. Autor
ka naznačuje vzt'ah medzi celkom a jeho časťa
mi, čo sa ukazuje ako výsledok stotožnenia lite
rárneho života s literatúrou. Vytvára model 
vzájomne determinovaných vrstiev, ktoré vkla
dá do určitej postupnosti (historické okolnosti 
- kultúrne prostredie - autor - literárne dielo). 
Nesnaží sa o tvorbu prepracovanejšieho kon
ceptu, iba upozorňuje na jeho dôležitosť v kon
texte literárnohistorického záujmu. Dôkazom 
týchto východísk je častý presun ohniska od es
tetických kvalít diela k opisu inštitúcií a spôso
bu združovania spisovateľov. Vychádza preto 
z neredukovaného vnímania literárneho života, 
do ktorého vkladá okrem jazykových aj sociál
ne aktivity. Literárny život chápe ako spojenie 
konkrétnych systémov, ktoré fungujú v organi
začnej zložke literárnej komunikácie a abstrakt
ných subsystémov, čomu zodpovedá určitá ná
zorová a programová platforma. Kontext 
medzivojnovej literatúry vníma prostredníc
tvom „základných generačných kategórií", kto
ré sa prezentujú smerom „dnu" ako výsledok 
vývojovej premeny a smerom „von" ako nazna
čený programový cieľ. Finálny portrét literárnej 
situácie má preto neformálnejší charakter. 

Reflexia spomienkového písania sa v tom
to prípade dotýka vyššej perspektívy, ktorá sa 
zameriava na mechanizmus fungovania spolo
čenstva, snaží sa v ňom dešifrovať integrované 
celky a rovnako jasné opozície. Autorka analy
zuje filozofické východiská, hľadá adekvátne 
pojmy. V tomto smere sa vzďaľuje od textovej 
existencie memoárov a cieľom zostáva reálna 
existencia. Ako kompenzáciu ponúka materiál
ny základ svojho výskumu, ktorý sa nepúšťa do 
abstrahovania materiálnej skutočnosti. Práve od 
nej derivuje viaceré interpretácie. Ponúka ich 
ako súčasť verejnej diskusie o ideológii, politi
ke, kultúrnej tradícii, jazyku a predchádzajúcich 
interpretáciách, ktoré uskutočňuje samotná lite
ratúra. Väčšinu obrazov a pojmov podrobuje 
verifikácii, čo potvrdzujú presné dátumy. Od
kláňa sa od pohľadu literárnej teórie, no zostáva 
v priestore literárnej histórie. 
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Práca Suchon-Chmiel sa nesnaží vytvoriť 
systémový návrh pre žámový vývoj autobiogra
fických textov. Namiesto všeobecných téz ponú
ka súbor inšpiratívnych, vzájomne súvisiacich 
analýz. Vyberá si jednotlivé aspekty vývoja slo
venskej memoárovej prózy 20. storočia, čo ne
vnímame ako negatívnu stránku hodnotenia tex
tu. Ten z tohto pohľadu ponúka viaceré pozitíva 
- prostredníctvom bohato uvádzanej sekundárnej 
literatúry pomáha odkrývať vývojové vzťahy. 
Literárne dielo vníma na pozadí procesuálneho 
vnímania spoločnosti. Oveľa menej priestoru 
však venuje možným kritériám, ktoré by smero
vali k podrobnejším klasifikáciám memoárovej 
literatúry. Napriek tomu, že v tomto smere nepri
náša nové svetlo, jej pozorný prístup a záujem 
o niektoré vybrané problémy prekračujú doteraj
šie konkretizácie domáceho literámoteoretické
ho a literárnohistorického výskumu. 

Karol Csiba 

KISS SZEMÁN, Róbert: ... GARÁZDA EM
BEREK AZ ETYMOLOGUSOK (IRODAMI 
TANULMÁNYOK). Opera Slavica Budapesti
nensia. Litterae Slavicae. Budapest: ELTE BTK 
Szláv Filológiai Tanszék, 2008. 171 s. 

Nie je zvláštnosťou, že pokojné vody slo
venskej literatúry a literárnej histórie občas, ale 
o to intenzívnejšie, rozčeria zahraniční literárni 
vedci - slavisti a slovakisti. Excelentným prí
kladomje anglický profesor Robert Pynsent, ale 
inšpiratívne podnety prichádzajú aj od našich 
susedov - poľských bádateliek (H. J. !vaničko
vá, J. Goszczyúska, B. Suchon-Chmiel.. .) 
i staršej generácie maďarských literárnych his
torikov (M. Divičanová, 1. Käfer), komparatis
tov (1. Fried, E. Bojtár ... ). Róbert Kiss Szemán 
je okrem Kataríny Maruzsovej - Sebovej zo Se
gedína v súčasnosti jediným maďarským lite
rárnym vedcom strednej generácie, ktorý sa 
popri bohemistike a stredoeurópskych literatú
rach, koncepčne a systematicky venuje aj slo
venskej literatúre v užších i širších súvislos-
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tiach. Okrem toho prednáša, prekladá a vedie 
katedru na budapeštianskej univerzite ELTE. 
Súčasne s recenzovanou monografiou vydal aj 
novú modernú učebnicu slovenskej literatúry 
pre slovenskú menšinu v Maďarsku, ktorú veľ
mi pozitívne hodnotia rovnako slovenskí i ma
ďarskí odborníci. 

Vrátiac sa k úvodnej myšlienke treba po
vedať, že ostatná kniha R. Kiss Szemána zdan
livo neprináša „dekonštruktívne a provokujúce 
súdy a efektné polemiky", skôr naopak. Každá 
z dvanástich štúdií signalizuje systematickú 
a precíznu filologickú prácu. Texty napriek svo
jej brilantnej esejistickej „uvoľnenosti" pôsobia 
kompaktne a harmonicky, rovnako problémovo 
a inšpiratívne, ale nie „starosvetsky a (pseu
do )akademicky". Autor sa primárne zameriava 
na hodnotový systém konzervativizmu ako vý
skumného predmetu, ale aj na metódy, presnej
šie „duchovné bázy" pri interpretáciách ume
leckých textov. Aj z užšieho slovenského 
pohľadu sa to ukazuje ako zmysluplné, veď ten
to fenomén veľmi výrazným spôsobom deter
minoval aj charakter slovenského myslenia 
a kultúry 19. a 20. storočia. 

Nie náhodou sú prvé časti práce venova
né Jánovi Kollárovi (1. Kollárovo dielo v nás, 
2. Slovansko-maďarské „etymologizovanie" 
J. Kollára a I. Horváta, 3. J. Kollár a Dobré 
vlastnosti slovanského národa?). Ďalšie štyri 
kapitoly analyzujú premeny konzervativizmu 
v stredoeurópskych literatúrach a posledné 
časti venuje autor spisovateľom a mysliteľom 
„konzervatívneho razenia" (J. Červeň, P. Štrauss, 
J. Patočka„.). 

S dávkou zjednodušenia by sa dalo pove
dať, že v stredoeurópskych kultúrach má dnes 
J. Kollár presne vymedzené miesto ako: národ
ný buditeľ a obranca Slovákov proti násilnej 
maďarizácii (Slovensko), český básnik a zástan
ca československej jednoty (Česko), pansláv 
a nepriateľ liberalizmu a maďarského národa 
(Maďarsko), dogmatický slovanofil a rusofil 
(Poľsko). Narušiť tieto stereotypy, ktoré sú za
konzervované v učebniciach, a teda aj vo vedo
mí, možno iba veľmi ťažko. Aj preto R. Kiss 
Szemán „skryto a medzi riadkami" vyzýva: Ne-
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bojte sa Kollára, zbavte sa stereotypov, čítajte ho 
a budete prekvapení! Ako argumenty uvádza aj 
tri príčiny, ktoré viedli k rozpadu a neprimerané
mu zužovaniu Kollárovho diela: 1. princíp roz
padovosti spojený so vznikom moderných náro
dov v strednej a východnej Európe za posledných 
dvesto rokov (rozpad latinskej univerzálnosti 
a uhorského vlastenectva), 2. zmena metodoló
gie, ktorá nastala vo vede v 19. storočí (kríza 
teológie a nástup pozitivizmu), 3. aktuálne pri
vlastňovanie si jednotlivých textov rozličnými 
režimami, ideológiami a kultúrnopolitickými 
projektmi (čechoslovakizmus, katolícky sloven
ský nacionalizmus, sovietske rusofilstvo„ .). 
Autor poukazuje na „národno-politické" utilita
ristické deformácie Kollárovho diela, ktoré ma
lo v časoch vzniku kompaktnú podobu a oveľa 
„širší i hlbší zmysel". Pýta sa: ,,Prečo by sme ne
mohli považovať za literatúru všetko to, čo 

Kollár napísal. Nezávisle od toho, či to autor 
písal s cieľom tzv. vedeckosti, teologickosti, pe
dagogickosti či estetiky" (s. 17). Veľmi zaujíma
vý, ale rovnako aj diskutabilný je názor, že pri 
textoch až do polovice 19. storočia je problema
tické hovoriť o tradičnej dichotómii „vecnej (ve
deckej) a krásnej" literatúry, lebo všetky texty 
boli „znakmi kultúry" a charakterizovala ich tra
dične chápaná tzv. literárnosť. Podľa autora je 
potrebné v týchto intenciách reflektovať aj Kollá
rovo dielo, ktoré je relatívne uzavretým auto
nómnym duchovným svetom, zvláštnou sym
biózou poézie a vedy. Zaujímavo vyznievajú aj 
konfrontácie myšlienok a názorov dvoch peš
tianskych „národovcov - reformátorov jazyka 
a etymológov" J. Kollára a I. Horváta ( 1784 -
1846), ktorí v tom istom sociálnom a politickom 
prostredí a paralelne „bránili a zveľaďovali" 
svoje osobité kolektívne identity a kreovali tzv. 
národné charaktery Slovanov (Slovákov) a Ma
ďarov. Vznikali rozličné polemiky (napr. o pô
vode pojmu Slovan), ale tieto dva národné 
programy sa v princípe ,,zlievali do jednej uni
verzálnej nacionálno-romantizujúcej rétoriky. 
Zaujímavé je však to, že maďarský autor pouka
zuje napríklad aj na ,zlé vlastnosti maďarského 
národa' (povýšenectvo nad iné národy, túžba po 
peniazoch a zdivočelosť„.), tak Kollárov ,halu-
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bičí národ' má iba ,dobré vlastnosti'" (s. 61 
a 67). Najmä maďarská komunita by mala s väč
šou empatiou prijať názor, že J. Kollár nebol len 
„zúrivý pansláv", ktorý si do dnešných dní neza
slúži pamätnú tabuľu v Budapešti na mieste, kde 
žil a pôsobil tri desiatky rokov, ale v slovenskej 

kultúre má asi takú vážnosť ako Ferenc Ka
zinczy v kultúre našich južných susedov. R. Kiss 
Szemán však pripomína aj viaceré fakty a súvis
losti, ktoré sú naopak málo známe v slovenskom 
kontexte. Napríklad, že Pešť síce bola miestom 
„sporov a bojov" medzi etnikami, ale v roku 
1821 vzniká spolupráca medzi slovenskou a ma
ďarskou evanjelickou obcou proti nemeckej do
minancii (s. 51), ale na opačnej strane, v tom is
tom roku vychádza v nemčine aj Kollárov spis 
Neco o pomaďarčování Slovanu v Uhi'ích, ktorý 
vyvoláva „obranné" reakcie zo strany maďar
ských vzdelancov a spisovateľov. Postupné „po
slovenčovanie" pôvodných etnicky maďarských 
miest a celých území trápi Andrása Thaisa, pa
radoxne, prvého prekladateľa Slávy dcéry do 
maďarčiny. Takže: „(. . .) Nemci, ochotní sa asi
milovat; znamenali pre Maďarov menšie nebez
pečenstvo ako Slováci" (s. 31 ), prekvapujúco 
poznamenáva Kiss Szemán. 

Ako sme už vyššie naznačili, autorský ru
kopis rešpektuje a bráni „texty v ich primárnych 
a pôvodných významových štruktúrach". Teda, 
aj hodnotové princípy a duchovnú jednotu Kol
lárovho diela proti moderným i postmodemým 
„dekonštrukciám i deštrukciám" a následným 
utilitaristickým zneužívaniam „častí proti cel
ku". Inými slovami stojí na strane konzervati
vizmu, ktorý považuje za vyšší „mimosvetský" 
„duchovný, kultúrny a morálny postoj a nie za 
literárny či umelecký prúď' (s. 69). Z pohľadu 
umeleckej tvorby možno hovoriť aj o istom tvo
rivom princípe a z pohľadu recepcie aj o meto
dologicko-interpretačnej báze, ktorú Kiss Sze
mán rozvíja v niekoľkých kapitolách druhej 
časti knihy. Píše o európskych súvislostiach 
a počiatkoch novodobého konzervativizmu, 
ktorý sa spája s menom nemeckého preroman
tického básnika Novalisa (1771 - 1801), ale aj 
ďalších romantikov zdôrazňujúcich antiracio
nalizmus, metafyziku a kult stredoveku. Pripo-
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mína, že: ,,Konzervatívni proroci boli neochvej
ne presvedčení o nadpozemskom pôvode učenia, 
ktoré hlásajú, a o nadpozemských hodnotách, 
ktoré ochraňujú" (s. 76), čo takmer absolútne 
platí pre mesianistické texty A. Mickiewicza 
a S. B. Hroboňa. Tento kontext sa však v mono

grafii hlbšie nerozoberá, ale o to viac miesta sa 
venuje pokračovaniu tejto romantickej línie 
v 20. storočí najmä v týchto dvoch súvislos
tiach: 1. konzervativizmus - katolícka literatú
ra, 2. modernizmus - konzervativizmus. Vo 
všetkých „postkomunistických" literatúrach sa 
tieto problémy po roku 1989 objavujú v podobe 
„bielych miest", ktoré sa postupne zapÍňajú me
nami a estetickými duchovnými hodnotami. 
Medzi kanonické texty sa dostávajú diela ta
kých autorov ako Jan Zahradníček, Jaroslav 
Durych, Rudolf Dilong, Janko Silan, ale aj Jan 
Patočka či Pavol Štrauss. Katolícka moderna, 
konštatuje Kiss Szemán, ,,sa neuzatvára vo svo
jich národných špecifikách, ale na základe spo
ločnej idey a štýlových znakov sa prezentuje ako 
všeobecne rozšírený umelecký/literárny smer 
v západnej iv strednej Európe" (s. 88). Autor sa 
pýta aj na možnosti interdisciplinárneho výsku
mu a kompetencie literárnej vedy vo vzťahu 
k metafyzike či teológii. 

Podobné synkretické stanovisko prezen
tuje aj pri vzťahu moderna - konzervativizmus, 
kde sa „dve zložky ukazujú vo svojej jednote" 
(s. 100). Príkladom tejto symbiózy tradície 
a novátorstva je aj tvorba Ivana Kraska, Otaka
ra Brezinu a Juliusa Zeyera, či najväčších auto
rov maďarskej modemy zo skupiny Nyugat -
E. Adyho, M. Babitsa, D. Kosztolányiho. Takéto 
vnímanie si však podľa R. Kissa Szemána vyža
duje pohľad, ktorí preferovali impresionistickí 
maliari, teda nie dôraz na detail a jednotlivosti, 
ale na celok. Nakoniec, produktívnosť tejto me
tódy sa potvrdila aj v publikácii maďarského 
slovakistu a komparatistu, smerujúca „ako ce
lok" k jedinému poznaniu a cieľu, že skutočné 
duchovné hodnoty „sui generis" presahujú 
takmer všetky reálne i možné hranice - štátne, 
etnické, konfesionálne, žánrové i štýlové. 

Peter Káša 
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