
roch, aby som lepšie videla na sen, A propos svedomí, V otcovej Prahe, Moja žena Oľga 
a nekonečno). Tie s rozprávkou spája už len rozprávanie, v ktorom sa obaja premenili 
,,jeden druhému na literárne témy, postavy" (s. 145), a jeho kontakt s detstvom v zmysle 
autorkou citovanej myšlienky Ernesta Sabata, že všetko hlboké, čo v literatúre vznikne, 
je ,,zjevne či skryte spojeno s detstvím" (s. 138). 

Kniha vytvára obraz literárnohistorického pohybu v autorskej rozprávke od deväť
desiatych rokov 20. storočia po súčasnosť s dôrazom na analýzu jej žánrových podôb 
(vrátane hraničných) a premien. Autorka tu obsiahla všetky súdobé žánrové tendencie 
rozprávky a dostala sa až k tomu jej typu, ktorý ráta s dospelým čitateľom. 

Doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD. 
Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB 
Tajovského 40 
974 01 Banská Bystrica 
SR 
e-mail: lubomir.kovacik@umb.sk 

Ľubomír Kováčik 

FRANTIŠEK ŠVANTNER. ŽIVOT A DIELO. Zborník k 100. výročiu narodenia. Ed. 
Jana Kuzmíková. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012. 200 s. 

Zborník František Švantner. Život a dielo obsahuje väčšinu príspevkov z vedeckej 
konferencie, ktorá sa konala v Ústave slovenskej literatúry SAV vo februári 2012 pri 
príležitosti l 00. výročia narodenia Františka Švantnera. Úvodný prehľad o súčasnom sta
ve výskumu Švantnerovho diela a o predstavovanom zborníku, ako aj záverečné kalendá
rium autorovho života a diela napísala Jana Kuzmíková. Objektivizujúci literárnohisto
rický kontext rámcuje príspevky veľmi rôznorodého zamerania a úrovne. Slovenskí 
prispievatelia sú v zborníku prekvapujúco v menšine: optimisticky nazerané, František 
Švantner je uznávaným autorom, a preto sa o jeho dielo zaujímajú i odborníci v zahraničí; 
pesimisticky nazerané, komunikácia pracovísk a jednotlivcov zaoberajúcich sa sloven
skou literatúrou na Slovensku je nízka, resp. spomienkové konferencie nemajú širší okruh 
účastníkov. 

Jedenásť štúdií a dva záznamy z diskusie potvrdzujú heterogénne výskumné záujmy 
a prístupy prispievateľov. Celistvejšie preto pôsobí len blok príspevkov o prekladoch 
a recepcii Švantnerových diel v nemeckom jazykovom prostredí a v Poľsku zaradený 
v druhej polovici zborníka. Všetky tri autorky, ktoré sa zaoberali prekladom Švantnera 
do poľštiny konštatovali problematickosť najmä starších prekladov. Lucyna Spyrka svoj 
príspevok odvíja od súčasných teórií prekladu a recepcie prekladu. Uvádza zástoj poľ-
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ských slavistov a slovakistov (najmä J. Goszczynskej a J. Kolbuszewskeho) pri uvádzaní 
Švantnera do poľského kontextu, avšak v závere príspevku legitímne označuje Švantnera 
za „odcudzeného" autora s nulovou čitateľskou recepciou v Poľsku (s. 134). Uvádza tiež, 
že situáciu by mohol zmeniť nový preklad a iná stratégia jeho prezentovania v poľskom 
prostredí. Maryla Papierz nadväzuje na analýzy „sériového prekladu" Švantnera do poľ
štiny a konkretizuje posuny a chyby, ku ktorým prišlo pri rôznych prekladoch novely 
Malka. V súvislosti s konštatovaným oslabením folklórnosti a ľudovosti v poľskom pre
klade upozorňuje na rozličné štylistické východiská spisovnej poľštiny a slovenčiny, ako 
aj na lexikálne i syntaktické rozdiely medzi dvomi jazykmi. Marta Buczek na početných 
príkladoch dokumentuje redukovanie naturistických postupov a posun k realistickému 
umeleckému typu v poľskom preklade Švantnerových noviel v súbore Piargi z roku 
1980. Poukázanie na úskalia prekladu do poľštiny vo všetkých troch príspevkoch zvýraz
ňuje aj špecifiká autorského štýlu a naturizmu. Príspevok Ludwiga Richtera o nemeckých 
prekladoch Švantnerových diel informuje o existujúcich prekladoch a kompetentne pri
bližuje okolnosti i limity recepcie v nemecky hovoriacom prostredí v rôznych obdobiach. 

Odhliadnuc od bloku príspevkov o preklade, za ťažiskové štúdie zborníka považu
jem príspevky Jany Kuzmíkovej, Rafala Majereka, Marty Součkovej a Ivice Hajdučeko
vej - ťažiskové vzhľadom na to, že predstavujú syntetizujúce pohľady. Součková vychá
dza z existujúceho slovenského výskumu a svojou štúdiou ho len prevrstvuje a v detailoch 
dopÍňa. V popredí jej záujmu je systém opozícií a sledovanie kategórie zla na rôznych 
úrovniach diela. Majerek prepája zistenia slovenského výskumu s poľskou literárnohisto
rickou tradíciou. Švantnerove diela vníma na pozadí romantizmu a expresionizmu, ako 
aj žánrov čierneho románu a románového hororu. V ústrednej časti príspevku sleduje 
najmä tematické okruhy Švantnerovho diela, konštruovanie postavy a postupy utvárania 
textu. Oba spomenuté príspevky sa vracajú k otázkam, pri kladení ktorých Švantnerovo 
literárne dielo vstupuje do súvislostí s etikou, gnozeológiou a epistemológiou. Príspevky 
Ivice Hajdučekovej a Jany Kuzmíkovej predstavujú úplne rozdielne prístupy - Hajduče

ková chce vradiť Švantnera do kontextu kresťanského evolucionizmu, Kuzmíková jeho 
dielo skúma so znalosťou kognitívnych vied a neuropsychológie. Obe koncepcie sú na
toľko vyhranené, že môžu vyvolať viac reakcií než tradičnejšie a literárne orientované 
vystúpenia M. Součkovej alebo R. Majereka. Ivica Hajdučeková sa sústreďuje na akus
tické prvky v novele Kňaz, všíma si však viaceré úrovne výstavby textu, aby napokon po
tvrdila svoju východiskovú hypotézu o Švantnerovom „christianizovanom mýte" a evo
lucionizme typu T. de Chardin. Hajdučekovej argumentácia sa odvíja od vyhranených 
ideových konceptov, ktoré významy diela usmerňujú. Teoretické a metodologické rámco
vanie by bolo možné redukovať. Jana Kuzmíková, autorka monografie a početných štúdií 
o Švantnerovi a zároveň editorka zborníka, vo svojom príspevku rozvíja problém vedo
mia a literárneho diela (resp. vedomia v Švantnerovom literárnom diele). Iracionalizmus 
predstavuje silnú líniu moderného umenia. V dobovom i neskoršom diskurze sa využíval 
výskum filozofie a psychoanalýzy, v súčasnosti sa otvárajú možnosti prepojiť literatúru 
s kognitívnymi vedami a neuropsychológiou (výskumom jazyka, pamäti, myslenia, moz
gu„.). Kuzmíková uvádza, že vo Švantnerovej tvorbe sa popri sebe ocitli záznamy bežné
ho, zmeneného i patologického stavu vedomia postavy, a tieto majú paralelu aj v kolek-
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tívnom vedomí a nevedomí. V Neveste hôľ šlo v prípade postavy Libora o posun od 
archaického, nevedomého k sebauvedomeniu. V Živote bez konca sa takisto potvrdzuje 
schopnosť človeka emancipovať sa od prírodného základu a telesnosti, a to i prostredníc
tvom myslenia a jazyka. Na druhej strane, slovné stvárnenie sveta nemôže obsiahnuť 
komplexnosť života ako kategórie. Kuzmíkovej príspevok rozvíja zistenia sčasti prítom
né i v jej monografii o Švantnerovi a potvrdzuje, že autorka pokračuje v originálnom 
výskume slovenskej literatúry. Skúma prepojenia medzi oblasťami, ktoré sa tradične sta
vajú do protikladu: zaujíma ju, ako konkrétne materiálne skutočnosti súvisia s predstavo
vanými, abstraktnými, potenciálnymi. Literárny text, literárne dielo a tvorba sa takto oci
tajú v nových súvislostiach a mení sa optika ich skúmania. 

Ďalšie dva príspevky zaradené do zborníka zastupujú interpretačný a komparatívny 
pohľad. Cristina Simón Alegre interpretuje motív „vibrácie krvi" v novele Dve doby, a to 
v súlade s teóriou José Antonia Marinu prezentovanou v jeho Slovníku citov. Autorka 
dôsledne izoluje tento motív a disciplinovane sleduje jeho vývin na ploche celého textu. 
Dimana lvanova porovnáva obrazy vojny v Švantnerovej novele Dáma a v próze Posled
ná radosť od bulharského autora Jordana Jovkova, avšak príspevok potvrdzuje skôr špe
cifiká autorov a národných literatúr než ich kontakty. Obsah zborníka dopÍňa príspevok 
Pavla Odaloša, ktorý prezentuje vlastnú komplexnú metódu práce s literárnymi menami 
na materiáli Švantnerovho románu Život bez konca; využiteľnosť tohto systému pre lite
rárnu históriu je však otázna. 

Do zborníka sú zaradené dva záznamy z diskusie. Matej Švantner, autorov mladší 
syn, profesiou fyzik, uvažuje o možnostiach slovného stvárnenia prírody, a to prostred
níctvom lyriky, mýtu, magickej výpovede, resp. vedy. Ladislav Bartko spomína na orga
nizovanie konferencie o Švantnerovi v roku 1970 v Brezne. 

Zborník František Švantner. Život a dielo nadviazal na doterajšie zistenia o Švant
nerovom diele (najmä na práce O. Čepana, M. Šútovca a J. Kuzmíkovej), v detailoch 
priniesol nové podnety. Zborník dokumentuje rôznorodosť autorských prístupov v závis
losti od zvoleného teoretického východiska a u mnohých prispievateľov potvrdzuje ten
denciu k interdisciplinarite. 

Dagmar Kročanová 
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