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The study is focused on the literary-critical writings by Ján Rozner 
published between the mid-1950s and the mid- l 960s, which are compiled 
in the collection of his reviews called Pohľad v zrkadlách (A Look in the 
Mirrors, 1969). They have al! the attributes of the situation in (Czecho) 
Slovak culture and society cautiously but still moving from the normative 
paradigm set by the Socialist Realism doctrine to more spontaneous and 
more pluralist forms. As regards the arts and culture, the liberalization of 
the social situation was manifested in diagnosing and criticizing the acts of 
„schematism" and in gradually undermining the Socialist Realism doctrine, 
in growing tendencies to see the concept of Socialist literature within 
a wider context, accenting the independence of the arts from the political 
power. The !atest research into the period of time in question suggests that 
the process was not homogeneous and linear, but rather discontinuous and 
heterogeneous, containing obvious relapses, controversies and paradoxes, 
which is significantly proved in the analyzed Rozner 's writings. Rozner there 
carries out a consistent analysis of the notions used in the contemporary 
cultural discourse, because he sees them as the world structure processing 
medium. His goal is then to restore critical-analytical thinking and to 
point at the dynamic nature of the cognitive process. One of the centra! 
notions related to the immediate present, which makes it different from the 
past at the same time, is the „multidimensional", „multifarious", „multi
individual" nature of each approach, which helps spread „the freedom 
of open possibilities". However, establishing the framework for making 
the indivídua! processes and attitudes more dynamic, individualistic, 
heterogeneous is unquestioned in Rozner's atricles from this period, and 
presenting the richness and variety eventually refers to the whole of „the 
Socialist Realist arts", more or less accented, yet undoubted. 
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Knižný publikačný návrat Jána Roznera (1922 - 2006) do slovenskej kultúry, tento
raz ako prozaika, sa uskutočnil po autorovej smrti, na sklonku prvého decénia tohto sto-
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ročia. V očiach laickej verejnosti prekryl jeho pôsobenie v literárnom živote od polovice 
storočia dvadsiateho. V tejto súvislosti sa objavili hlasy, podľa ktorých vyrovnanie sa 
s touto etapou autorovho pôsobenia absentuje. Roznerov osud a vývin jeho postojov nie 
sú však v stredoeurópskom geopolitickom priestore nijako výnimočné, podobajú sa ži
votným peripetiám mnohých iných českých a slovenských ľavicových intelektuálov. 

Ako kultúrny publicista, literárny a divadelný kritik vystupoval Ján Rozner po roku 
1948 z pozícií oficiálnej komunistickej ideológie, popierajúc svoje mladícke vedecké 
a umelecké avantgardné východiská (v nadrealistickom zborníku Sen a skutočnosť v roku 
1940 uverejnil článok Dynamika filmovej montáže založený na štrukturalistickej meto
dológii). Z mnohých epizód jeho angažmán v dobovom kultúrnom živote pripomeniem 
napríklad odsúdenie drámy L. Laholu Atentát v roku 1949 v článku Existencializmus po 
slovensky - Atentát1 pre jej existencialistické východiská. K ďalším jeho dobovým vy
stúpeniam patrila kritika tvorby nadrealistov či odsúdenie Novomeského koncepcie slo
venskej kultúry. 2 

Postupná zmena literárnokritického a publicistického postoja J. Roznera, tak ako 
u mnohých jeho generačných súputníkov, prichádza najmä pod vplyvom výrazných von
kajších spoločenských impulzov (smrť J. V. Stalina a K. Gottwalda, odhalenie kultu osob
nosti) v období „odmäku", teda uvoľňovania spoločenských a kultúrnych represívnych 
pomerov v socialistickom bloku. V polemických článkoch z tejto doby sa vyrovnáva 
nielen so svojím pomerne nedávnym kultúrno-publicistickým pôsobením, ale aj s bez
prostrednou minulosťou (česko )slovenskej kultúry a spoločnosti. 

Práve táto osobná „reštitúcia" kritického a analytického myslenia, prebiehajúca aj 
v širšom spoločenskom rámci od polovice päťdesiatych rokov, ktorá napokon vyústila do 
Roznerovej kritickej dištancie od komunistického režimu (je však explicitne formulovaná 
len v jeho posmrtne vydaných prózach), tvorí ústrednú tému jeho výberu z kritík Pohľad 
v zrkadlách, ktorý vyšiel v roku 1969 vo vydavateľstve Slovenský spisovatel'.3 Zaradil 
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1 ROZNER, Ján: Existencializmus po slovensky-Atentát. In: Pravda, roč. 6, č. 120, 24. 5. 1949, s. 4. 
2 ROZNER, Ján: Prekonať vplyv buržoázneho nacionalizmu v oblasti kultúry. In: Pravda, roč. 8, 21. 3. 

1951, s. 6 - 7. Bližšie k tomu pozri BÍLIK, René: Konštruovanie línií (Situácia a funkcie literárnej kritiky 
na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia). In: Slovenská literatúra, roč. 59, 2012, č. 1, 
s. 5. 

3 Na tento moment Roznerovho výberu viac alebo menej otvorene poukazujú aj dobové recenzie knihy 
Pohľad v zrkadlách. Pozri CHMEL, Rudolf: Kritik v zrkadlách. In: Slovenské pohľady, roč. 86, 1970, 
č. 6, s. 112 - 113; MARČOK, Viliam: Kritikove momenty pravdy. In: Romboid, roč. 5, 1970, č. 4, s. 44 
-47. Z ďalších ohlasov na knihu pripomeniem text Valéra Peťka Modernista, pseudomodernista, skutoč
nosť. O otázkach literárnej kritiky a teórie 60. rokov, kritika náhľadov J. Roznera. In: Slovenské pohľady, 
roč. 93, 1977, č. 1, s. 19 - 36, ktorý prešiel aj do jeho kníh V;ízvy a postoje. Bratislava : Slovenský spiso
vateľ, 1977 a V sporoch a rozporoch. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982. Peťkova reflexia Roznero
vej literárnokritickej činnosti vychádza z leninskej interpretácie marxizmu, ktorý povyšuje na absolútnu 
metódu, čo je napokon príznačné pre recidívu ideologicky determinovaného myslenia o literatúre v nor
malizácii. Rozner je v jeho podaní výstražným príkladom „pravicovo revizionistických koncepcií" lite
rárneho myslenia uplynulého desaťročia. 

Knihou a literárnokritickou činnosťou J. Roznera sa najnovšie zaoberal František Koli. Pozri KOL!, 
František: Pohľad v zrkadlách kritického myslenia Jána Roznera. In: HOCHEL, Igor ( ed.): Podoby a pre
meny slovenskej literárnej kritiky v 50. a 60. rokoch XX. storočia: zborník vedeckých štúdií. Nitra : UKF, 
2010, s. 103 -118. 
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sa do edičného radu autorských výberov či súborov literárnych kritík, ktoré vychádzali 
v priebehu druhej polovice šesťdesiatych rokov. Obdobné osobné reštitučné gesto je po
zorovateľné aj v Roznerovom návrate ku skupine DAV -v roku 1966 vo vydavateľstve 
Československý spisovatel vydal v preklade Sergeja Machonina knihu Davisté a jej ich 
doba (východiskom bola jeho štúdia Dav a problematika jeho doby), ako aj k dielu L. La
holu - v roku 1968 napísal doslov ku knihe drám Škvrny na slnku (okrem titulnej tu bola 
publikovaná dráma Jnferno ), ktorá vyšla vo vydavateľstve Tatran (doslov je súčasťou 
Roznerovho výberu). 

Je paradoxné, že i tento „autoportrét" Roznera ako literárneho kritika, tak ako jeho 
nedávno publikované prózy, možno charakterizovať istým vymknutím sa historickej kon
tinuite. Kniha literárnokritických statí bola publikovaná v období doznievajúcej, násilne 
potlačenej Pražskej jari, počas nastupujúcej normalizácie ju z knižného obehu stiahli, 
pretože jej autor bol po politických previerkach vylúčený z verejného života (v sedemde
siatych rokoch stratil zamestnanie a mal zákaz publikovať) a neskôr emigroval (l 977). 
Pohľad v zrkadlách sa sústreďuje len na tú časť Roznerovej literárnokritickej a literárno
publicistickej činnosti, ktorá súvisí so spoločenskými a kultúrnymi procesmi v Českoslo
vensku začínajúcimi od polovice päťdesiatych rokov, teda s destalinizáciou spoločen
ských pomerov. Texty z výberu zároveň signifikantne odzrkadľujú situáciu slovenskej 
literatúry (aj literárnej kritiky) v tomto období, ktoré možno ohraničiť rokmi 1954-1963. 
(Rok 1954 je rokom postupne zvýrazňujúcej sa dynamizácie literárneho života, prejavu
júcej sa tak v inštitucionálnych rámcoch, ako aj v samotnej literatúre, vychádza napr. ro
mán A. Bednára Sklený vrch. V roku 1963 zas vrcholia aktivity slovenských intelektuá
lov, prezentované na III. zjazde Zväzu československých spisovateľov, zároveň sa 
politicky rehabilitujú a do literárneho života vracajú „davisti", ale aj ďalší príslušníci 
medzivojnovej literárnej generácie.) 

V oblasti umenia a kultúry sa táto liberalizácia pomerov prejavovala diagnostikou 
a kritikou prejavov „schematizmu" a postupným uvoľňovaním inštitucionálneho dozoru 
a doktríny socialistického realizmu, ktorá bola definovaná požiadavkami straníckosti, ľu
dovosti a triednosti. Silneli tendencie uvažovať o pojme socialistickej literatúry v širšom 
kontexte, začala sa zdôrazňovať autonómnosť umenia od politickej moci, umenie v uply
nulom období orientované na normatívne (sovietske) vzory sa začalo zaujímať a prijímať 
podnety západnej kultúry, výrazne sa diferencovali a individualizovali jednotlivé tvorivé 
prejavy. Inštitucionalizovane organizovaný literárny život sa heterogenizoval a postupne 
sa vytvárali aj rôzne platformy pre generačné vystúpenia mladých autorov (časopis Mla
dá tvorba). 

Nebol to však homogénny a lineárny proces, ako napokon zreteľne ukazujú aj dobo
vé materiály - „prelomové" diela, či časopisy, ale ruptúrovitý a heterogénny proces s ne
prehliadnuteľnými recidívami, protirečeniami a paradoxmi. Ak sa obdobie po roku 1948 
charakterizuje ako historický moment, keď sa spontánna umelecká pluralita niekoľkých 
povojnových rokov redukuje na jediný direktívne daný smer,4 spoločenský pohyb od 
polovice päťdesiatych rokov nie je priamočiarym rozrušovaním tejto jednohlasnosti, jed
noduchým návratom späť k pôvodnej umeleckej spontaneite a rôznorodosti. Petrifikova-

4 Bílik, c. d., s. 15. 

Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 3 235 



né rámce, v ktorých sa (česko)slovenská literatúra nachádzala v období „schematizmu" 
(ak máme použiť sebadiagnostický pojem, ktorý inštitúcie a aj jednotliví aktéri dobovej 
literárnej situácie kriticky použili na postihnutie atribútov umeleckej tvorby5), sa síce 
uvoľnili a ustúpili do pozadia, no neboli zrušené a naďalej v literárnom dianí pretrvávali. 

Na tento moment upozorňuje aj Valér Mikula, keď vo svojej štúdii „Červené" päť
desiate v „zlatých" šesťdesiatych6 navrhuje korigovať a na pravú mieru uviesť niektoré 
pretrvávajúce stereotypy pri hodnotení literatúry päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. Po
ukazuje na skutočnosť, že v kontexte literárnej histórie pretrváva pri hodnotení jednotli
vých literárnych udalostí (môžeme tu spomenúť ako príklad prózy A. Bednára, oneskore
ný básnický debut M. Rúfusa, poéziu M. Válka či vystúpenie „Trnavskej skupiny") 
„dobové progresívne čítanie"7 zamerané na „prvky, ktoré boli odlišné od typických zna
kov schematickej literatúry, kým prežívajúce zložky socialisticko-realistického kánonu 
tvorili takmer neviditeľné pozadie: boli buď vedome či nevedome prehliadané, alebo 
prijímané ako nevyhnutná (povinná) báza".8 

V. Mikula taktiež spochybňuje hodnotenie kultúrneho a literárneho rámca celých 
šesťdesiatych rokov ako radikálne novej paradigmy oslobodenej od dedičstva schematiz
mu, hovorí iba o jej modifikácii predchádzajúcej (vznik novej autonómnej navrhuje, uvá
dzajúc konkrétne literárne výkony, situovať skôr do roku 1965). 

Podobne polemizuje s chápaním „päťdesiatych" rokov ako krátkych (vymedzených 
fakticky najviac piatimi rokmi trvania), čiže ako marginálnej etapy (česko)slovenskej 
kultúry, ktorá v nasledujúcich obdobiach „prekonávala" aj R. Bílik. Prezentuje ich ako 
,jeden z uzlových/udalostných bodov dejín slovenskej literatúry 20. storočia". 9 V ta
komto kontexte sa teda jednoznačnosť tvrdenia, že „literárny proces po roku 1956 sa( ... ) 
otváral k pluralizmu, takže v 60. rokoch je tam literatúra ,socrealu' už menšinovým prú
dom",10 značne komplikuje. 

Spomínanú heterogénnosť a ambivalentnosť kultúrnych procesov v (česko )sloven
skom kontexte symptomaticky pre celkovú dobovú situáciu literatúry a literárnej kritiky 
sprostredkúvajú aj Roznerove články zo sledovaného obdobia. Zároveň odzrkadľujú situá
ciu súdobej literárnej kritiky, ktorá prechádza od normatívnej postulatívnosti k diskurzív
nej polemike. Predohrou tohto prechodu sú napokon v slovenskom prostredí aj od roku 
1953 postupom času silnejúce, no ešte stále inštitucionalizované diskusie o jednotlivých 
literárnych dielach a problémoch. n 
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5 ,„ .. pojem ,schematizmus', ,schematická literatúra', spolu s variantmi typu jrézizmus' je dobovým ozna
čením, ktoré sa v literárnokritickom diskurze objavuje po zasadnutí Ústredného výboru zväzu českoslo
venských spisovateľov v januári 1953, ako politickou mocou sformulované kritické a spisovateľskou 
inštitúciou prezentované ako sebakritické označenie aktuálneho spôsobu tematizácie sveta v literatúre" 
(tamže, s. 2). 

6 MIKULA, Valér: „Červené" päťdesiate v ,,zlatých" šesťdesiatych. In: Romboid, roč. 39, 2004, č. 1, s. 36-45. 
7 Tamže, s. 37. 
8 Tamže. 
9 Bílik, c. d., s. 15. 
10 MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 

2006, s. 34. 
11 „„. ozývajú (sa) náznaky revitalizácie vnútornej spontaneity literárneho organizmu v podobe rozsiahlej 

kritickej diskusie o románe Petra Karvaša Pokolenie v útoku. Pre všetky spomenuté fakty literárneho 
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Ústredný motív Roznerových článkov pomenoval vo svojom hodnotení knihy Po
hl'ad v zrkadlách v časopise Host do domu Zdenek Kožmín, keď zvýraznil autorovu sna
hu „vrátiť pojmom plnú váhu", o „správne proporcie vecí", ktorá napokon smeruje kreš
titúcii kriticko-analytického myslenia a zdôrazneniu dynamickosti procesu poznávania 
a nemožnosti definitívne „ukotviť pravdu": „( ... ) nikdy není spokojen s fixovaným a str
nulým obsahem pojmu. Snaží se mezi nimi vyvolat jakousi fetezovou reakci, chce je dy
namizovat, rozložit a znova propojit."12 

V doslove s názvom Autorova záverečná poznámka ku svojej knihe Rozner píše: 
„Všetko, čo patrí do oblasti teórie alebo chce ňou byť-nech už v akejkoľvek podobe a na 
akejkoľvek úrovni - je poznaním, konkrétnejšie: poznávaním pravdy. Ale práve tento cieľ 
v doslovnom zmysle teória nemôže nikdy dosiahnut; lebo pravda - to nie je určitý objekt, 
ktorý možno zmerať a jemnými prístrojmi intelektu kvalitatívne určit: nie je to meteor, 
ktorý spadol medzi nás, ani posvätný čierny kameň z Káby, nie je to sfinga, ktorej tajom
stvo ľudstvo má iba raz navždy rozlúštiť. Pravda existuje pre nás vždy ako potreba poznať 
seba, seba vo svete okolo seba, v určitej chvíli a pre ňu, pre tú chvíľu teda i jej očami a na 
to, aby sme jej porozumeli (..) Pravdu nemožno , mat" už preto, že nie je: každý kto by si 
to myslel, musel by sa - ak by mal dosť odvahy - zdesene dívat; ako sa mu mení pod ru
kami, ani dáke čarodejné zviera (či skôr ešte by sme mali povedať ako obluda, ak sa 
rozpomenieme na hekatomby mŕtvych a oceány krvi preliatej preto, lebo ľudia sa vždy 
znova nazdávali, že teraz (ziýr. J. R.) ju už majú, tú Pravdu). Definíciou by sa asi naj
skôr dalo povedat; že pravda je vždy to, čo v sebe obsahuje aj omyl, lebo poznávaním 
toho omylu ako omylu možno potom d'alej rozvíjať pravdu, totiž vlastne, ako už vieme, nie 
pravdu, ale nejaké jej ďalšie momenty, alebo ak chcete dimenzie, pričom nadobúda po
znanie čoraz väčšiu intenzitu, získava čoraz väčšiu transparentnosť (priesvitnosť, prie
hl'adnost), lebo lepšie cezeň vidieť to, čo má byť poznané, a zároveň i čoraz konzistent
nejšiu plasticitu, lebo poznanie absorbuje do seba čoraz viac poznaného. Len Pravdy sa 
tým poznanie nezmocňuje. To si môžu myslieť iba hlupáci. (Môžem to o nich povedat'. 
lebo sám som sa kedysi pokladal za spoluvlastníka Pravdy.)"13 

Dôvody, prečo výber z kritík a článkov obchádza jeho skoršie texty, objasňuje nasle
dovne: ,,A chýba v ňom aj všetko z konca štyridsiatych a začiatku pätäesiatych rokov- nie 
z ohl'aduplnosti k sebe až cudného sebazahaľovania - ale preto že tam by čitateľ darmo 
hl'adal ,momenty pravdy' (a normálne len tomu hodno venovať čas na čítanie), tam by 
našiel iba momenty nie-pravdy, prednášané s pátosom človeka doby, presvedčenej o sebe, 
že ňou sa konečne skončila predhistória ľudstva a začali sa jeho dejiny, ako aj so zasle
penou sebaistotou, úmernou vtedajšej vyvrhnutosti z racionálneho myslenia a faktickej 
dejinnej kontinuity. A potom, vtedajšia myšlienková razantnosť vyplývala aj z toho, že 
jednotlivec vedome a nadšene nebol sám sebou, lebo zbavovať sa individuality a hriechu 

života sledovaného obdobia platia približne rovnaké časové rámce - vyrastajú zo situácie konštatovanej 
v roku 1953 a pokračujú v roku nasledujúcom. Diskusie o schematizme, satire i krátkych žánroch sa na
vzájom prestupujú a začali sa v súvislosti s diskusiou a závermi XIX. zjazdu KSSZ" (BÍLIK, René: Duch 
na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 - 1989. Bratislava : Kalligram, 2008, 
s. 49). 

12 KOŽMÍN, Zdenek: Sondy, syntézy, koncepce. In: Host do domu, roč. 17, 1970, č. 6, s. 37. 
13 ROZNER, Ján: Pohľad v zrkadlách. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1969, s. 403, s. 404 - 405. 

Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 3 237 

---------- ··-------------



, individualizmu', zvliekať sa z vlastnej kože bolo prvou občianskou cnosťou. Strata indi
viduality, čiže cnosť bez podmienečnej závislosti a intelektuálnej poslušnosti už sama 
o sebe nemohla viesť k vlastnému poznaniu, k tvorbe, momentom pravdy'. " 14 

Roznerovo v podstate sebareflexívne či autoterapeutické a zároveň nesystematické 
a na konkrétnu literárnu udalosť (polemika, literárna kritika, diskusia, anketa) viazané 
úsilie prepracovať sa kritickou analýzou k oným „momentom pravdy" prezentované, či 
skôr vlastne inscenované v jeho literámokritických a kultúrnopublicistických článkoch 
z obdobia rokov 1954 až 1968 sa na viacerých miestach odvoláva na kritickú koncepciu 
jeho súčasníka, českého filozofa Karla Kosíka. Ten vo svojom uvažovaní založenom na 
návrate k spisom mladého Marxa a k pôvodnej, nedeformovanej Hegelovej dialektike, 
ako aj na inšpirácii prácami predstaviteľov existenciálnej filozofie (predovšetkým M. Hei
deggera15) spochybňoval svet „pseudokonkrétnosti", pevne daných a zdanlivo nespo
chybniteľných významov a snažil sa dospieť k pravde „veci samej", ktorá je však proce
suálna, lebo sa deje ľudskou aktivitou. V širšom.rámci sa zasa táto kritická iniciatíva 
približuje k východiskám prezentovaným v teoretických prácach predstaviteľov kritickej 
teórie, ktorá, ako to charakterizoval T. W. Adorno, vychádzala z obnovenia platnosti indi
viduálnej skúsenosť v konfrontácii s „vládnucimi kategóriami" „totalitárnej jednoty", 
„která prohlašuje odstranení diference bezprostredne za smysl"16 a zdôrazňuje neukonči
teľnosť procesu poznávania pravdy. 

Prezentované napätie individuálneho a spoločenského, diferencujúceho a celostné
ho, poznávania a apriórne danej Pravdy, dynamického a statického charakterizujú kultúr
ne a spoločenské procesy v Československu v období „odmäku". V prípade literárneho 
(kultúrneho) diskurzu sa mení aj utopistické zameranie - reflektuje sa predovšetkým ne
dávna minulosť, diagnostikujú sa v nej prejavy schematizmu a dogmatizmu, vyvodzuje 
sa z nej „poučenie", prebieha „obnova", „renovácia", „hygienická asanácia". Dobová 
minulostná orientácia sa prejavuje aj v Roznerovom prejave na III. zjazde spisovateľov 
v roku 1963, kde konštatuje: ,,Náš boj proti dogmatizmu je stále iba očisťovaním terénu, 
prípravnou fázou pre čosi, čo by malo nasledovat: Ale pretože sme stále iba v tej istej 
prípravnej fáze, súbežne s bojom proti dogmatizmu sme ďalej v okamihu ostražito v stre
hu, kedykoľvek sa niekde zjaví niečo nové. Ešte sme nevstúpili do fázy, keď protidogma
tický postoj je predovšetkým pozitívnou tvorbou nového. "17 Toto prerozprávanie minulos
ti, diferencujúci a individualizujúci pohľad na ňu, ktoré však nespochybňujú dobový 
ideologický horizont, nachádzame aj v - pre túto dobu emblémových - prózach A. Bed
nára. 

Ján Rozner je vo výbere textov predvedený ako literárny kritik participujúci na 
mnohých udalostiach dobovej literárnej situácie (napokon, tak ako v minulom období). Je 
autorom dôsledných literárnych kritických analýz próz A. Bednára, zúčastňuje sa diskusií 
o románoch V. Mináča, kritizuje román Zhasnuté svetlá M. Urbana, sčasti reflektuje aj 

238 

14 Tamže, s. 406 - 407. 
"Bližšie pozri PATOČKA, Jan: Heidegger z druhého brehu. In: Češi I. Praha : OIKOYMENH, 2006, 

s. 214- 229. 
16 ADORNO, Theodor W.: Minima Mora/ia. Reflexe z porušeného života. Praha : Academia, 2009, s. 19. 
17 Rozner, c. d., s. 353. 
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tvorbu predstaviteľov mladšej generácie ako R. Sloboda či P. Jaroš. Priaznivo sa vyslovuje 
k literárnokritickému dielu A. Matušku a vyslovuje sa aj k súvislostiam polemiky V. Miná
ča a M. Hamadu v roku 1964. Tieto udalosti však opakovane „číta" retrospektívne, moti
váciu jednotlivých literárnych javov vysvetľuje ako reakciu na schematizmus. Vo svojej 
kritike Bednárových próz (Ľudia a život v Sklenom vrchu Alfonza Bednára, pôvodne vy
šlo v 54. čísle Kultúrneho života v roku 1954, Bednárove Hodiny a minúty, Kultúrny život, 
1957, č. 14) nedostatky, ktoré jeho textom vyčíta na úrovni nemotivovanosti fabuly a „or
namentálnosti" konfliktov, napríklad vysvetľuje úsilím vymedziť sa voči schematickej li
teratúre („negatívny schematizmus"18 alebo „obrátený schematizmus"19

): „Chcel sa vy
hnúť tomu, na čom stroskotali niektorí iní spisovatelia, ale stroskotali na opačných 
úskaliach. Kým iným, ktorí hľadali nutnosť a zákonitosť v živote, unikalo konkrétne a indi
vidualizujúce, u neho náhodilosť víťazí nad zákonitosťou: kým iných úsilie o typizovanie 
zviedlo k schémam, jeho úsilie vyhnúť sa k schémam viedlo k odchýleniu od typizovania 
a od pravdivosti; kým iní v človeku hľadali predovšetkým bytosť spoločenskú a pre ňu za
búdali na človeka ako konkrétne indivíduum, on chce čo najviac obmedziť človeka na by
tosť úzko osobnú, a preto nedospieva k spoločenskej typizácii, ale iba k samoúčelnému 
psychologizovaniu. "20 Zároveň Bednárovo vykreslenie Tichej doliny, ako miesta mravnej 
očisty hrdinov, charakterizuje ako ozvenu „anjelských zemí". 

Vo svojich vystúpeniach sa Rozner snaží „vniesť do hry" (často príliš pohotovo, 
hneď ako sa s nimi oboznámil) v tej dobe dostupné impulzy „západného" literárneho 
a filozofického kontextu. Pretrvávajúcou témou jeho vystúpení ostáva diagnostikovanie 
spoločenských, kultúrnych a umeleckých prejavov „schematizmu" a dogmatizmu, k ich 
prejavom sa vracia na ,,základe skúsenostne prežitého času"21 a situáciu, v ktorej sa na
chádza súdobá spoločnosť charakterizuje ako situáciu „dezilúzie z utópie" a „radikálneho 
pesimizmu", ktorá je protikladom k „budúcnostnej" orientácii päťdesiatych rokov, k ich 
„radikálnemu optimizmu". Opakovaný návrat k minulosti Rozner zdôvodňuje jej neustá
lou interferenciou s prítomnosťou: ,,Prítomnosť v sebe vždy (podľa okolností vo väčšej 
alebo menšej miere) obsahuje aj minulost'. je ňou stŕhaná späť alebo - ako si to kedysi 
predstavoval Marx - minulosť môže byť buď tou náložou, ktorá rozráža meravejúcu, 
tuhnúcu prítomnost'. Rozhodne prítomnosť nemôže byť úplne, protikladne iná než minu
lost'. aspoň nedávna minulosť nikdy nie je mŕtva, lebo súčasnosť nemôže anulovať proces, 
z ktorého vznikla, tak ako človek nemôže zo seba vytrieť nič, čím bol a už by nechcel byť. 
A tak to, čo u autora je ešte stopou, šľapajou, odrazom, dokumentom doby, trvá naďalej 
ako niečo, s čím sa musí konfrontovať čitatel'. lebo minulosť prekonávame len v istom 
období, ale spracúvame ju ustavične, nepretržite. "22 

Túto nepretržitú aktivitu smerujúcu k poznávaniu „momentov pravdy" chápe ako 
príležitosť jednotlivca prekonávať svoje dobou dané limity: „„. jednotlivec nadobudne 
vnútornú suverenitu, vyspeje k nej, vymaňuje sa z pohrúženia do duchovnej substancie 

"Tamže, s. 135. 
19 Kol. autorov: Čítame slovenskú literatúru 1. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 1997, s. 222. 
20 Rozner, c. d„ s. 123. 
21 Tamže, s. 408. 
22 Tamže. 
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doby a začína sa pohybovať na vlastných nohách, hoci sprvu tackavo neisto, s pocitom 
závrate z vlastnej tušenej slobody. Tým sa neizoluje do povestnej veže zo slonoviny alebo 
do čohokoľvek iného, neodpútava sa od vzduchu, bez ktorého by nemohol žit; len vyma
niac sa zo substancie doby, do ktorej bol doteraz úplne pohrúžený, vystupuje na jej po
vrch, a tým sa mu otvárajú jeho obzory. Až takto, vnútorne suverénny, t. j. poznqjúc substan
ciu doby v jej obmedzenosti a ohraničenosti, jednotlivec ju chce presiahnuť - preniknúť 

do priestoru mimo nej, a formovaním svojho poznania pretvárať vždy tuhnúcu substanciu 
dobového myslenia (spoločenského vedomia). "23 

Zdôrazňovanie individuálneho poznávania, jeho autonómnosti zbližuje Roznerovo 
myslenie s antropocentrickými tendenciami, ktoré sa v kontexte slovenskej literatúry a li
terárnej kritiky presadili v nasledujúcom období. 

Svoju kritickú analýzu Rozner začína, ako na to poukázal Z. Kožmín, sústredenou 
„obrodnou pojmovou prácou" (v kontexte Kožmínovho textu ide však o spojenie odkazu
júce k rétorike inej epochy, k iniciatívam Pražskej jari). Jeho dôraz na terminológiu vy
chádza z presvedčenia, že pojem preňho predstavuje médium, ktoré sprostredkúva istú 
štruktúru sveta, či - hegelovsky povedané „vyjavuje" ju: ,,Dobová terminológia isteže 
nie je len nejaká náhodná vonkajšia forma: sú v nej obsiahnuté niekdajšie (.„) nádeje, 
vízie, ideály, ilúzie - istá štruktúra sveta."24 

Sústredenú pozornosť vynaloženú na objasnenie, analýzu a osvetlenie významu po
užívaných pojmov z rôznych hľadísk možno vysvetliť aj ako reakciu na fakt, že v uply
nulom období prišlo k ich vyprázdneniu, nivelizovaniu a redukovaniu. Súčasťou tejto 
„reštitučnej" práce je i Roznerovo opakované vystúpenie v diskusiách o modernosti (pre
dovšetkým články Modernosť a mýtus modernosti uverejnená v Mladej tvorbe v roku 
1957, Komplikácie s moderným umením, Ďalšie komplikácie s moderným umením, obe 
v Kultúrnom živote v rokoch 1961 a 1962, O tradičnej a modernej próze, tiež v Kultúrnom 
živote, v roku 1966), ktoré sú súčasťou dobových polemík o tradicionalizme a moderniz
me. 25 V období päťdesiatych rokov sa súčasťou umeleckej doktríny socialistického rea
lizmu stal negatívny postoj k modernému umeniu, ktoré paradoxne negovalo avantgardné 
východiská jednej z línií socialistickej literatúry (tu pripomeniem len tézu B. Groysa 
rozvedenú v jeho práci Gesamtkunstwerk Stalin26 o tom, že stalinská doba fakticky usku
točnila sen avantgardy, t. j. usporiadať celý spoločenský život podľa celkového umelec
kého plánu). Približovalo sa skôr k národoobrodeneckému chápaniu pojmu „moderný", 
ktorý ako synonymum pre „cudzie", „módne" evokoval ohrozenie novonadobudnutej 
národnej integrity a dostával negatívne axiologické konotácie.27 Je v mnohom príznačné, 

23 Tamže, s. 407. 
24 Tamže, s. 408. 
25 Bližšie pozri BÍLIK, René: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života 1945 - 1989. Bratislava: Kal

ligram, 2008, s. 57 - 58. 
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26 GROYS, Boris: Gesamtkunstwerk Sta/in. Rozpolcená ku/tura v Sovetském svazu. Komunistické post
skriptum. Praha: VVP AVU, 2010. 

27 Bližšie k tejto problematike pozri ŠTEDROŇOV Á Eva: Pi'íspevek k pojmové aktualizaci adjektiva „mo
derní" v české kultufe 19. století a počátku 20. století. In: Česká literatura, roč. 35, 1987, s. 49, ako aj 
REZNÍKOV Á, Lenka: Moderna a historismus. Historické reprezentace v promenách literatury na prelo
mu devatenáctého a dvacáteho století. Praha : Libri, 2004, s. 45. 
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že korekcia „deformácií" schematizmu v slovenskej poézii prebiehala oživením „novo
meskovskej avantgardno-socialistickej tradície". 28 

Rozner sa vo svojich diskusných príspevkoch z tohto obdobia úzkostlivo snaží ne
zaujať vyhrotené stanovisko, akceptuje možnosť „prikyvovať na obe strany", ako to sfor
muloval v replike Milanovi Šútovcovi v súvislostiach s polemikou medzi V. Mináčom 
a M. Harnadorn.29 Vo svojich úvahách uprednostňuje skôr výkon kritickej analýzy, insce
novanie dynamiky a procesuálnosti poznávania ako rezolútne výsledky a postuláty. Vo 
veci rozporu „tradičného" (v zmysle realistického) a moderného umenia konštatuje: 
„Skutočný pohyb je zložitejší: je tu na jednej strane stála premena, narušovanie, deštruk
cia realistického modelu, a na druhej strane mnohosť modelov modernej prózy, ktoré si 
však vo väčšej či menšej miere zachovávajú rozličné prvky realistického modelu. Bude tu 
stále väčšie vzájomné prenikanie a prelínanie. "30 

V súvislostiach „mináčovských" diskusií, ktoré nastolili otázku priority vo vzťahu 
človeka a spoločnosti zasa píše: „Mináč hovorí o literatúre, ktorá vychádza z doby a z ryvi
novej perspektívy, Hamada o literatúre, ktorá zobrazuje problematiku človeka. Tieto dva 
aspekty sotva možno zlúčit'. ale to nevylučuje, že by oba nemohli existovať vedľa seba. („) 
A tak aj autor môže chápať človeka sub specie nejakej historickej perspektívy, ale môže ho 
chápať celkom ináč, začleneného do tej každodennosti, v ktorej žije a v ktorej fakticky žije 
bez historickej perspektívy. Ale to ešte nemusí znamenat; že život je absurdný. "31 

Jedným z ústredných pojmov vo vzťahu k aktuálnej prítomnosti, ktorý ju zároveň 
odlišuje od minulej doby, sa preňho stáva „mnohodimenzionálnost"', „mnohotvámost"', 
„mnohoindividuálnosť" jednotlivých prístupov, ktorá prispieva k „slobode otvorených 
možností". Rámcovanie tejto dynamizácie, individualizácie, heterogénnosti jednotlivých 
procesov a postojov je však v Roznerových článkoch z tohto obdobia nespochybnené, 
prezentovanie mnohosti a rôznorodosti odkazuje napokon, viac alebo menej akcentova
nému, no nespochybnenému, k danému celku : ,,Ide o to, aby umenie socialistického rea
lizmu bolo schopné ustavične a v miere oveľa väčšej než doteraz regenerovať sa, prepo
rodzovať a obrodzovať s am o z o seba. (zvýr. J. R.) („) A len vtedy, keď si priznáme, 
že nie sme a nemôžeme byť už pri cieli, ale znova len uprostred vývinového procesu, hoci 
na vyššej úrovni, že k tomuto cieľu musí teda viesť mnoho ,okľúk' a nikto nemôže mať 
patent na priamu cestu k nemu; len vtedy, ak socialistický realizmus v jeho celku budeme 
ponímať nie ako dielo dokonalej vnútornej harmónie, ako zbor mnohých hlasov obmieňa
júcich jednu melódiu, ale ako umenie plné vnútorného sváru, vlastných rozporov - len 
vtedy bude socialistické umenie schopné dokonca aj úplne samostatne a nepretržite sa 
regenerovať z vlastných síl. "32 

Rozohrávanie vzájomných vzťahov rôznorodých individuálnych a konkrétnych po
stojov, „vízií" a výkonov, ich dynamická syntéza, ktoré napokon prispieva k „autentickej-

28 Pozri Mikula, c. d„ s. 37. 
29 Pozri O prikyvovaní na dve strany alebo o možnostiach románu. Pôvodne vyšlo v 36. čísle Kultúrneho 

života v roku 1964. Inak Rozner, c. d„ s. 77- 83. 
30 Tamže, s. 75. 
31 Tamže, s. 346- 347. 
32 Tamže, s. 41, s. 45. 
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šej podobe" (i tak vopred daného) celku symptomaticky charakterizujú situáciu predsta
viteľov nielen dobového literárneho, ale aj kultúrneho a spoločenského života 
v Československu. Identifikuje ich V. Macura aj v súvislosti s iniciatívami predstaviteľov 
generácie združenej okolo periodika Kveten: „Hovoi'ili-li o odmítnutí syntézy, pak pi'ede
vším odmítali pevnou sjednocující koncepci celku do detailu pfedem vyhodnocenou, šlo 
jim práve o dramatickou hru detailu a fragmentu. Neodmítali však rámcování této aktivi
ty jednotlivín scelujícím a harmonizujícím autorským gestem ( ... ),usilovali o začlenení 
detailu do všezahrnujícho ,sveta' a neodmítali ani obecne závazný ideový horizont. Os
tatne ani nemohli, protože poslední veci spolu bezprostredne souvisely. "33 V slovenskom 
prostredí je takýto princíp identifikovateľný aj u iných textov pochádzajúcich z polovice 
až konca päťdesiatych rokov (napríklad próza A. Bednára, analogicky v poézii M. Rú
ftISa, M. Válka, ale aj v poézii a v prejavoch predstaviteľov „Trnavskej skupiny"). 

Literárnokritická a kultúrnopublicistická aktivita Jána Roznera zo sledovaného ob
dobia v plnej miere manifestujú atribúty situácie (česko )slovenskej kultúry, ktorá opatrne, 
ale predsa prechádzala od normatívnej paradigmy danej oficiálnou doktrínou k spontán
nejším a pluralitnejším prejavom, majúcim svoj počiatok, ako to formuluje V. Macura, 
v „krystalizaci ruzných postoju za jediným univerzálním textem, manifestaci rozdílných 
stanovisek k problémum zdánlive okrajovým a nepodstatným, ideologicky , volným'".34 

Štúdia vznikla ako súčasť kolektívneho grantového projektu Kapitoly z dejín slovenskej 
literárnej kritiky (1945 -1970). VEGA č. 2/0113/10. Vedúci riešiteľ Mgr. Vladimír Bar
borík, CSc. 
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