
Fázy života kánonu - na príklade socialistického realizmu 

HANS GĎNTHER, Universität Bielefeld, Bielefeld 

GÚNTHER, H.: Life Phases of Canon - Exemplified by Socialist Realism 
SLOVENSKÁ LITERATÚRA 60, 2013, No 5, p. 423 -433. 

The presented article enters into the professional discussion with several 
goals. On the one hand, it has the ambition to introduce Socialist Realism in 
the context of German literary-historical reflection and, on the other hand, 
the article offers neh" stimuli useful in thinking about the history of Slovak 
literature in the 20t century. 
The study draws attention to the phases of life or existence of the canon, 
especially in relation to Socialist Realism. The author contemplates about 
five stages of its fulfilment in the context of Soviet literature. Against 
a background of social-political changes he questions the (non)autonomous 
literary life and outlines the struggle ofliterature for emancipation from the 
prescribed canonical doctrine. 
The study interlinks partia! knowledge of the canon and its positions in 
forming human culture and, of Socialist Realism, which gained the status 
ofthe official doctrine in Slovak literature, too. The article makes space for 
confrontation between the subject in question and the domestic literary
historical refiection. 
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Tvorba kánonov patrí k najsilnejším stabilizačným a selekčným mechanizmom kul
túry, 1 ktoré vo všeobecnosti poznáme. Spravidla vychádzame z toho, čo je pomerne ľahko 
zrozumiteľné, a to zo zmeny vývinu. Kánony sa potom prejavujú ako viac alebo menej 
rozsiahle systémy regulácie, ktoré, po prvé, vytvárajú bariéry, pomyselné hrádze proti 
všetkému premenlivému plynutiu času (stabilizačná funkcia), po druhé, vyberajú a násled
ne smerujú k iným prúdom tradície (selekčná funkcia). Rovnako ako v egyptskom umení 
poznáme tisícročia pretrvávajúce monumentálne systémy regulácie. Tie sú síce menej ná
padné, ale z tohto dôvodu nie neúčinné ako napr. vo folklóre. Alebo poznáme neobvykle 
zvláštne systémy regulácie ako je socialistický realizmus, o ktorom tu má byť reč. 

Z historickej skúsenosti vieme, že kánony môžu tempo vývinu stlmiť a v extrém
nych prípadoch takmer zastaviť, ale taktiež je známe, že aj kánonom tlmené kultúry môžu 
podľahnúť zmene. Avšak dynamiku umeleckého kánonu si nemožno predstaviť podľa 

1 GÚNTHER, Hans: „Literarische Evolution und Literaturgeschichte. Zum Beitrag des russischen For
malismus". In: CERQUIGLINI, Bernard - GUMBRECHT, Hans Ulrich (Hsg.): Der Diskurs der Lite
ratur- und Sprachhistorie. Frankfurt, 1983, s. 265 - 279; GÚNTHER, Hans: „Literarische Dynamik 
und Mechanismen der Stabilisierung in der sowjetischen Kultursemiotik". In: GUMBRECHT, Hans 
Ulrich - LINK-HEER, Ursula (Hsg.): Epochenschwellen und Epochenstrukturen. Der Diskurs der 
Literatur- und Sprachhistorie II. Frankfurt, 1985 s. 302 - 311. 
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modelu vývinového cyklu, ako ho v klasickej podobe formuloval Jurij Tyňanov,2 a ak 
áno, tak iba za okolností, že by zastupoval veľmi všeobecnú a „slabú" predstavu o kánone 
ako v prípade ruských formalistov. Tí pod ním rozumeli každú vlastnosť dominujúceho 
literárneho druhu alebo umeleckého smeru. „Silné kánony", aké máme na mysli, fungujú 
však veľmi ohraničene v pojmoch estetického vnímania automatizácie a de-automatizá
cie. Účinok kánonu spočíva priamo v tom, že oslabuje alebo mimo potencie situuje me
chanizmy založené na inováciách a pestrosti produkovania. Za svoje charakteristické 
pôsobenie kánon nevďačí zachytiteľným danostiam estetického vnímania, ale najdôleži
tejšie sú: výsostné postavenie jeho pravdy, inštitucionálne zabezpečenie a existencia 
účinného mechanizmu vylúčenia. Preto sa v tejto súvislosti predovšetkým pre formalistu 
stáva povážlivým jav, že kanonizované umenie existuje ďalej, hoci z estetického hľadiska 
by sa muselo javiť ako automatizované. 

Z uvedeného vyplýva, že pri zachytení kánonu v komplexe jeho riadeného výskumu 
sa musí zohľadniť súčinnosť viacerých rovín. Vo svojom náčrte socialistického realizmu 
tridsiatych rokov v Sovietskom zväze3 rozlišujem štyri roviny diskurzu: 

1. všeobecný ideologický diskurz, tzn. ideológiu stalinského leninizmu, 
2. literárno-politický diskurz, ktorý obsahuje pojem socialistický realizmus a jeho 

ideologické postuláty, 
3. metaliterárny diskurz, tzn. predovšetkým literárnu kritiku, ktorá konkretizuje 

„umeleckú metódu" socialistického realizmu a uplatňuje ju na literárnych textoch, 
4. vlastný literárny diskurz, ktorého pravidlá sú v socialistickom realizme formulo

vané ako forma štýlu. Na tomto mieste realizovaný model stavia do centra vzá
jomné vzťahy diskurzov. Prirodzene, mohli by sme tiež predstaviť iné prístupy, 
v popredí ktorých stoja politické rozhodnutia a inštitucionálne stanoviská (ako 
napríklad organizovanie spisovateľov v jednotnom zväze, cenzúra a pod.). 

Socialistický realizmus je z hľadiska problematiky kánonu zaujímavý tým, že sú 
v ňom úplne a jasne viditeľné všetky životné fázy kánonu, a to vo vnútri jedného sledo
vaného obdobia. Môžeme rozlíšiť nasledujúce etapy: 1. protokánon ako prípravné štá
dium a textový rezervoár vlastného kánonu; 2. fáza kanonizácie, v ktorej sa kánon formu
luje ako viac alebo menej systematický útvar odlúčený od iných tradícií; 3. fáza realizácie 
kánonu, v ktorej dochádza k úplnému pôsobeniu jeho mechanizmov; 4. fáza dekanonizá
cie, v ktorej sa záväznosť kánonu stráca a znižuje; 5. napokon postkanonické štádium, 
ktoré sa vytvorí v čase po rozpade kánonu. Podobnosť postupnosti týchto fáz nie je mož
né zamieňať s Tyňanovovým štvoretapovým modelom. Na tomto mieste sú v činnosti iné 
mechanizmy, ako je to v prípade Tyňanova, ktorý predpokladá ideálnu konštrukciu „ne
prerušeného" imanentného vystriedania umeleckého systému. 

V tejto súvislosti patrí k relevantne položeným otázkam aj problém zúženia, resp. šírky 
kánonu, t. j. vo vnútri kánonu existujúca tolerancia na produkciu textov. Zúženie a šírka sú 
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'TYŇANOV, Jurij: „Das literarische Faktum". In: STRIEDTER, Jurij (Hsg.): Texte der russischen For
malisten. Bd. 1. Miinchen, 1969, 392 - 431. 

3 GONTHER, Hans: Die Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch
-realistischen Kanons in der sm'1etischen Literatur der 30er Jahre. Studien zur Allgemeinen und Vergle
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vo veľkej miere závislé od jednotlivých životných fáz kánonu. Tak napríklad druhá fáza, fáza 
kanonizácie je vždy pomyselnou úžinou, uchom ihly, cez ktoré môžu prejsť len veľmi špeci
fické vzorové texty z existujúceho kultúrneho spektra. V protiklade k tomu je fáza dekanoni
zácie, ktorá je vždy spojená s rozšírením tolerancie, a to buď tak, že sám kánon stráca na 
prísnosti, alebo sa objavujú ďalšie tradície na okrajoch uvoľňujúceho sa kánonu. 

S týmto posledným hľadiskom je spojená otázka záväznosti kánonu, pri ktorej sa 
zasa dajú rozlíšiť minimálne dva aspek1y. Intenzita sa týka stupňa záväznosti kánonu pre 
produkciu textov. Kánon sa môže tým intenzívnejšie prejaviť, čím explicitnejšie a detail
nejšie sú jeho pravidlá pre určitý žáner. Na štruktúru románu sa vzťahujú veľmi podrobné 
kritériá socialistického realizmu, zatiaľ čo v prípade kratších prozaických útvarov alebo 
lyriky sú tieto kritériá slabšie. Nie náhodou v západnom románe fungujú realizácie no
riem socialistického realizmu ako vzorové. 

Pri extenzívnej dimenzii kánonu ide o otázku, koľko kultúrneho, resp. umeleckého 
prostredia si podmaňuje. Napríklad socialistický realizmus je oveľa viac ukotvený vo 
výtvarnom umení a v literatúre ako v iných oblastiach. Takže pole kultúry nie je nikdy 
úplne a rovnomerne pokryté kánonom. Vo vnútri tohto poľa sa nachádzajú centrálne baš
ty a preferované žánre, zatiaľ čo na jeho okrajoch sa záväznosť ku kánonu stráca. Mapa 
rozdelenia jeho potencie, prirodzene, ponúka v každej fáze kánonu niečo iné. Napríklad, 
zostup kánonu a nárast od jeho vplyvu vzdialenej alebo celkom nezávislej oblasti sú cha
rakteristickými atribútmi fázy dekanonizácie. 

Spravidla sa predpokladajú dva hlavné typy kánonov, ktoré vytvárajú rozdielne spôso
by záväznosti: kánony textov, v ktorých sa fixujú kultúrne hodnoty vo forme ohraničeného 
textového korpusu, a kánony pravidiel, v ktorých sú zaznamenané normy pre produkciu 
textov. Tie prvé sú vo svojej záväznosti slabšie, obsahujú viac otvorenosti a flexibility, t. z. 
aj väčšiu toleranciu prispôsobenia sa. Oproti tomu sú kánony pravidiel so svojimi detailný
mi normami pre tvorbu rigidnejšie, a preto aj nehybnejšie, menej vývojaschopné. Je však 
otázne, minimálne čo sa socialistického realizmu týka, či môžeme kultúru textov a kultúru 
pravidiel označiť ako vzájomne sa vylučujúce typy kultúr, ako sa to deje v prípade J. Lotma
na. 4 Prečo by mala existencia kanonického textu principiálne odporovať existencii systému 
pravidiel? Texty predsa môžu byť nasledovaniahodné preto, že sa v nich vzorovo realizujú 
pravidlá, teda demonštrujú sa záväzné pravidlá na základe vzorových textov. Socialistický 
realizmus má k dispozícii narastajúcu tradíciu textov, t. j. rozširujúci sa korpus kanonických 
diel, ale súčasne kanonické texty fungujú ako vzor, príklad alebo rezervoár získavania pra
vidiel pre produkciu nových textov. Bolo by však náročné rozhodnúť, či je tu primárny in
ventár pravidiel alebo tradícia textov. Na základe silnej záväznosti sa zdá, ba priamo z nej 
vyplýva, že v socialistickom realizme sa kumulujú oba typy kánonu. 

Toľko k všeobecnej problematike kánonu. Špecifické otázky ako politicko-ideolo
gický charakter nariadenia socialistického realizmu a z toho vyplývajúce konzekvencie 
sú predmetom nasledujúceho spracovania. Je pochopiteľné, že rozsiahly materiál na tom
to mieste môžeme predložiť len v panoramatickom prehľade - s upozornením na špeciál
ne výskumy- alebo za účelom väčšej názornosti. 

4 LOTMAN, Jurij- USPENSKIJ, Boris: „O semiotičeskom mechanizme kuľtury". In: Trudy po znakovym 
sistemam. Bd. 5. Tartu, 1972, s. 152. 
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Fáza protokánonu socialistického realizmu zahŕňa približne prvé dve desaťročia 20. 
storočia. Pritom však nejde o dlhodobú genézu - toto sa prejavuje pri každom kánone, kto
rého tradícia siaha ešte viac do minulosti - ale ide o štádium bezprostredne predchádzajúce 
kanonizácii, v ktorom sa pripravuje materiál pre výstavbu budúceho kánonu. Ex post, t. j. 
reflektované vo svetle neskoršieho kánonu, protokánon sa stále javí ako nedokončený. Jed
notlivé prvky v ňom chýbajú alebo existujú v rozptýlenej forme, druhé, hoci sú už vyformo
vané, nevstupujú ešte do svojej neskoršej funkcie alebo zjavnej striktnej normativity. 

Vznik niektorých podstatných ideologických postulátov5 socialistického realizmu 
spadá do prvého desaťročia 20. storočia. V spore s kritickým realizmom a autorom ako 
Čechov, ale tiež vo vymedzení sa od symbolistickej modemy, prijíma Maxim Gorkij re
volučný romantizmus a postavu pozitívneho hrdinu. Požadovaným sa v skutočnosti má 
stať idealizované, heroizované. Postuláty straníckosti a „správneho" odrazu skutočnosti 
boli sformulované v Leninových spisoch medzi rokmi 1905 a 1911. Spočiatku sotva spo
zorované, stávajú sa virulentnými až po dlhej fáze latencie v druhej polovici dvadsiatych 
rokov. Ich definitívna kanonizácia nastala okolo roku 1930. 

Fáze protokánonuje tiež pripisovaný vznik rozhodujúcich literárnych vzorov socia
listického realizmu. Gorkého román Matka, ktorý sa viac ako dve desaťročia nemohol 
tešiť zo žiadneho zvláštneho ocenenia literárnou kritikou, sa začiatkom tridsiatych rokov 
kanonizoval ako vzor socialistického výchovného románu. V tomto type románu ide 
o vznik pozitívneho hrdinu, o jeho prechod od anarchistickej živelnosti (stichijnosť) 
k stranícko-disciplinovanému uvedomeniu (soznateľnosť). Ďalšie vzorové diela vznikajú 
v okruhu organizovaných proletárskych spisovateľov v dvadsiatych rokoch. K nim patrí 
predovšetkým Cement (1925) Fedora Gladkova, prototyp neskôr najviac rozšíreného vý
robného a budovateľského románu, ktorého dejová schéma je charakterizovaná tým, že 
pozitívny hrdina je konfrontovaný s úlohou, aby uviedol do činnosti výrobu jednej fabri
ky alebo kolchozu. Po prekonaní početných prekážok a výskyte ideologických a mate
riálnych zápasov s obmedzujúcimi a nepriateľskými silami zverenú úlohu nakoniec 
zvládne. Veľká časť socialistickorealistických diel variuje túto schému úloh,6 ktorá pozo
stáva z častí: situácia nedostatku - boj proti nepriateľom a obmedzeniam - prekonanie 
nedostatku. Medzi protokanonické diela sa ešte zaraďuje aj Devätnásť (1925126) od Ale
xandra Fadejeva, vzor občiansko-vojnového alebo neskôr vojnového románu. V tomto 
diele sa Fadejev pokúša priviesť do súladu Tolstojom vybrúsený psychologický realiz
mus s perspektívno-ideologickým, jednoducho „socialistickým" realizmom. 

Hoci prototypové diela často vo svojej štruktúre vytvárajú vzory hodné nasledova
nia pre produkciu socialistickorealistických románov, jednako sa ukazuje, posudzujúc 
túto záležitosť „prísnymi očami kánonu", že jednotlivé diela sú často ešte neúplné a ne
dostatočné. Toto sa prejavuje aj v Gorkého románe Matka, v ktorom sú ešte viditeľné 
stopy Leninom svojho času už odsúdenej ideológie Božieho tvorenia a Gladkovov Ce
ment je v mnohom ešte v zajatí symbolicko-omamentálneho štýlu a ideologicky nie je 
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priechodný cez koncept teleologickosti. Avšak neskoršia kanonizácia prehliada všetky 
tieto nedostatky, vysvetľuje iba požadované všeobecné schémy z dôvodu ich príkladnosti. 

O vzťahu kánonu a protokánonu opakovane dochádzalo k sporom medzi zástancami 
socialistického realizmu a jeho západnými kritikmi. Prvým ide o to, aby dokázali, že so
cialistický realizmus sa stal organickým, a ako sa hovorí, „zákonitým" vedúcim smerom 
sovietskej literatúry, tí druhí sa usilujú o dokázanie, že ide o politicko-ideologicky pred
písaný kánon. Oproti takémuto zjednodušovaniu na oboch stranách je potrebné pridŕžať 
sa toho, že, po prvé, socialistický kánon ako každý kánon predpokladá nejaký protokánon 
a bez týchto „stavebných kameňov" nie je možný. Po druhé, existencia protokánonu -
a tu si možno vyvodiť paralelu s literatúrou nemeckého národného socializmu - samo 
osebe vzaté ešte nie je žiadny dôkaz, ktorý hovorí proti predpísanému charakteru kánonu. 

Len niekoľko rokov, približne od roku 1930 do polovice tridsiatych rokov, pretrváva 
fáza kanonizácie, ktorá je mimoriadne bohatá na rozhodujúce zásahy a zlomy a vidieť na 
nej úzku prepojenosť s prechodom k Stalinovej moci. Vo všeobecnosti odzrkadľuje ideo
logickú situáciu uvedených rokov. V tomto procese kanonizácie sa zreteľne rozlišujú dve 
etapy. Prvá je charakterizovaná obzvlášť neoblomným potlačením a elimináciou konku
rujúci ch smerov v literatúre a v literárnej kritike, druhá sa vyznačuje súhlasom a vypra
covaním pojmu socialistický realizmus. 

Prvú etapu je možné ľahko chápať ako priamy prenos z ideologickej oblasti, pres
nejšie povedané z filozofickej diskusie týchto čias, keď sa pod hlavičkou „leninskej eta
py" prijala podoba skutočného „leninizmu" - ako produkt kanonizovaný samotným Sta
linom. Leninove vyjadrenia o umení a literatúre, dovtedy považované skôr za výraz 
osobného vkusu, sa zhromažďujú s veľkou starostlivosťou, povyšujú sa na úroveň Sväté
ho Písma a vysvetľujú sa ako jediná autoritatívna smernica vo všetkých otázkach umenia 
a estetiky. Leninskej ortodoxii sa podrobuje „vulgárny sociologizmus" Pereverzevovej 
školy, koncepcia Voronského a Perevalovej skupiny a tiež umelecké chápanie Plechano
va, považovaného až do nedávnej doby za najvyššiu autoritu v estetických otázkach. 
Ostatné smery, ako napríklad avantgardná LEF-skupina alebo formalistická škola už boli 
vylúčené. Zostávajúca „spálená krajina"7 kultúrneho územia, ako aj Leninove postuláty 
straníckosti a odrazu boli predpokladmi pre vybudovanie základov budúceho kánonu. 

Organizácia proletárskych spisovateľov, ktorá viedla kampaň v mene strany, bola roz
pustená vyhláškou „O zmene literárnej a umeleckej organizácie" zo dňa 23. apríla 1932, 
hoci jej program bol blízky utvárajúcemu sa kánonu. Išlo o nariadenie, ktorým sa začalo 
zjednocovanie všetkých existujúcich umeleckých združení a ktorým vznikol stranícky, ešte 
lepšie povedané štátny monopol v umeleckej komunikácii. Zriadenie organizačného výboru 
na prípravu prvého sovietskeho kongresu spisovateľov - konal sa na jeseň v roku 1934 -
a presadenie zatiaľ ešte stále vágneho pojmu socialistický realizmus sa ukazujú, v porovna
ní s dogmatickým uchom ihly „leninskej etapy", ako relatívne otvorená fáza, ktorá pravde
podobne mala takticky zmierniť založenie jednotného zväzu sovietskych spisovateľov. 
Z predpísaného charakteru socialistického realizmu možno odčítať, že vo fáze kanonizácie 

7 ERMOLAEV, Herman: Soviet Literary Theories 1917 - 1934. The Genesis of Socialist Realism. New 
York, 1977, s. 204. 
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všetky podstatné impulzy na zmenu prišli „zhora", t. j. z politickej a ideologickej oblasti 
a s dokázateľnou účasťou Stalina. Vzťahuje sa to predovšetkým na pojem socialistický rea
lizmus, ktorý sa najskôr prejavil ako ideologické heslo a až potom sa z oblasti literárnej 
kritiky vypracoval na „umeleckú metódu" a aplikoval na literatúru. 

Ako vo všetkých ideologických otázkach Lenin, presnejšie povedané kanonické Leni
novo dedičstvo bolo povýšené na najvyššiu autoritu, tak v prípade literatúry bol do konca 
dvadsiatych rokov v Sovietskom zväze najvyššie postavený sporný Gorkij ako nenapadnu
teľná autorita. Takéto autority sa zavádzali, ako je známe, v stalinskej etape vo všetkých 
oblastiach vedy, umenia, filozofie, pričom poslednou ideologickou inštanciou bol on „sám" 
(vtedy bežné označenie pre Stalina) so svojou ideologickou bibliou - Otázkami leninizmu. 

V roku 1934 Gorkým iniciovaná a straníckym orgánom posilnená diskusia o jazyku8 

je jedným z príkladov nespočítateľných ritualizovaných „diskusií", ktoré síce ako také 
začali, spravidla však rýchlo nadobudli kampaňovitý charakter a vyústili do normatív
nych výsledkov. Výsledok diskusie o jazyku zaznamenal, že socialistickorealistická lite
ratúra má vyniknúť cez jazykovú zreteľnosť, presnosť a zrozumiteľnosť a že pre forma
listické experimenty a naturalistické znetvorenie v nej nebude žiadne miesto. Puristický 
ideál štýlu týchto čias sa charakterizoval ako zvláštne miešanie jazyka klasickej ruskej 
literatúry a jazyka straníckej publicistiky. 

Jedna podobná normatívne charakterizovaná diskusia prebehla ešte v roku 1933 
o Joyceovi a Dos Passosovi.9 V jej výsledku boli zamietnuté montážne a kompozičné 
postupy v prospech celkovej lineárnej, dej zdôrazňujúcej, na klasický realistický román 
orientovanej románovej štruktúry. Týmto sa tiež izoluje kánon socialistického realizmu 
od „škodlivých" západných vplyvov, ktoré sa s rozličnou intenzitou mali uplatňovať po
čas dvoch predchádzajúcich desaťročí. 

Medzitým vznikali v literatúre prvé vzorové realizácie kanonických noriem, napr. 
Ako sa kalila oceľ (1932 - 1934) Nikolaja Ostrovského, román, ktorý je priraďovaný 
k typu socialistického výchovného románu alebo Šolochovov román Rozoraná celina, 
v ktorom sa na tematike poľnohospodárskej kolektivizácie uplatňuje schéma budovateľ
ských románov. Tým zvíťazili literárne kritériá socialistického realizmu ako forma štýlu 
v ich kanonizovanej podobe. Dej románov je vystavaný na základe ideologickej schémy 
triedneho boja, ktorá je orientovaná podľa modelu antagonistickej polarizácie, pričom 
víťazstvo zástancu nového nad obrancom starého je vopred naprogramované a v strede 
stojaci nerozhodní sa majú rozhodnúť pre jednu z dvoch strán - vo väčšine pre tú „pozi
tívnu". Kompozícia a štýl majú byť jasné a zrozumiteľné a vševediaci rozprávač má pre
zentovať dianie hodnotené stranícky. Čitateľ sa má vychovávať, predovšetkým prostred
níctvom napodobňovania pozitívneho hrdinu a jeho správania. Román, ktorý umožňuje 
zobrazenie spoločenskej totality, je bezpochyby literárny žáner, v ktorom sa môžu najroz-
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8 GÚNTHER, Hans: Die Verstaatlichung der Literatw: Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch
-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre. Studien zur Allgemeinen und Vergle
ichenden Literaturwissenschaft 26. Stuttgart, 1984, s. 55 - 67. 

9 Porovnaj tamže, s. 68 - 80 - ide o odkaz na štúdiu, ktorá je uvedená pod bibliografickým zápisom číslo 
osem, avšak autor neuvádza skutočný rozsah celej štúdie, ale len tých častí, ktoré tematicky súvisia s ro
zoberanou problematikou. 
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siahlejšie formovať centrálne intencie kánonu, zatiaľ čo v mnohých iných žánroch sú 
tieto kritériá menej jednoznačné. 

Okrem kladnej, pravidlá presadzujúcej sily, majú všetky normy socialistického rea
lizmu výrazne vylučujúcu funkciu, ktorá je nasmerovaná proti najrôznejším odchýlkam, 
prednostne však proti všetkému „modemistickému". Táto obranná funkcia sa celkom zre
teľne prejavila v nasledujúcej fáze prevádzky, realizácie kánonu, ktorá zahŕňala dve desať
ročia, takže asi do doby Stalinovej smrti v roku 1953. V boji proti odchýlkam sa používajú 
klasifikujúce označenia ako „formalizmus", „naturalizmus", ale aj tie, ktoré ešte priamej
šie prezrádzajú svoj pôvod ako „subjektivizmus", „objektivizmus", „empirizmus" a pod. 

„Normálny" spôsob fungovania socialistického realizmu sa vyznačuje cyklickou 
zmenou zúženia a otvorenosti kánonu - pravda, v závislosti od platnej politickej situácie. 
Na základe neočakávane sa vyskytujúcich politických alebo ideologických zhôd okolnos
tí a na základe „liberálnej" fázy otvorenosti vždy opakovane dochádza k pozoruhodným 
odchýlkam pre diskusiu a literárnu tvorbu, čím napokon obraz literatúry pod dominan
ciou kánonu vyzerá menej unifikovane, ako by sa mohlo očakávať. V „dogmatických" 
uzatvorených fázach, ktoré sa často uvádzajú kampaňami iniciovanými zhora, sú potom 
znova ideologické postuláty a literárne normy kánonu prísnejšie ovládané. Tieto cykly 
kánonu jasne svedčia o tom, do akej miery sú tu prítomné pokusy politicko-ideologicky 
inštrumentovať literatúru, t. j. stanoviť jej vonkajší pohyb vývinu, čím sa podporuje nive
lizujúce prispôsobenie sa a konjuktúrne správanie sa. 

Jedna fáza extrémneho zúženia kánonu sa začína v rokoch 1935/36, keď v mene 
novovznikajúcich ideologických postulátov národnej svojráznosti prebehla inkvizítorská 
kampaň proti rozličným formám „dekadentného" a proti národu nasmerovaného umenia. 
Teroru nasledujúcich rokov za obeť padol veľký počet umelcov. Vo vojnových rokoch 
(1941 - 1945) prichádza k jednému prechodnému uvoľneniu, zatiaľ čo nasledujúce roky 
1946 - 1951 /52 sú znova charakterizované podstatným kultúrno-politickým zosilnením, 
čo je možné ľahko odčítať na uzneseniach v rámci tzv. Ždanovovej éry10 o časopisoch 
Zvezda a Leningrad, ktoré obzvlášť smerujú proti Anne Achmatovovej a Michailovi Zo
ščenkovi. Literatúra reaguje na tieto opatrenia s rozšírenou tendenciou k „bezkonfliktnos
ti" a „prikrášľovaniu", čo má za následok, že vzhľadom na tieto javy sa okolo roku 1952 
zjavila požiadavka znovuzískania kritickej funkcie literatúry - samozrejme v rámcoch 
kánonu. Na tomto mieste črtajúca sa fáza otvorenia sa mení, prirodzene, po Stalinovej 
smrti a nástupe Chruščovovej kvalitatívne novej politiky, tzv. politiky odmäku, ktorou do 
dejín vstúpil začiatok fázy dekanonizácie. 

Extrémne fázy zúženia kánonu v tridsiatych a štyridsiatych rokoch, ktoré súvisia 
s politickou inštrumentáciou literatúry a nekontrolovaným štátnym monopolom umelec
kej komunikácie, môžeme označiť ako fenomény úpadku. Sú nasmerované proti kultúr
nym javom, ktoré sa nachádzajú mimo kánonu a jednoznačne v nich dominuje exluzívna 
a represívna funkcia nad text produkujúcou funkciou. 

Z predpísaného charakteru kánonu vyplýva potreba inštitucionálneho zabezpečenia 
a kontroly jeho funkcií. Zároveň sa pritom môžu exemplárne zdôrazňovať teror a cenzúra 
ako najkrajnejšie prostriedky presadzovania hraníc povoleného. Pre „normálne" fungo-

'° SWAYZE, Harold: Political Control oj Literature in the USSR 1946 - 1959. Cambrige/Mass, 1962. 
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vanie kánonu boli nutné iné kontrolné mechanizmy, predovšetkým literárna kritika a tzv. 
redaktura. Z neustálych sťažností autorov na literárnych kritikov vyplýva, že v nich vide
li v prvom rade exponentov kánonu. Kritike pripadla úloha, aby urovnala na jednej strane 
relatívne rozpínavé ideologické postuláty a na druhej strane literárne texty a aby uplatnila 
postuláty a normy na konkrétnych literárnych textoch. Kritika mala, pochopiteľne, znač
nú váhu, pretože negatívny názor mohol mať pre autora ďalekosiahle následky. 

Literárna kritika často vo výchovnom tóne upozorňovala na ideologické alebo ume
lecké nedostatky diel, pričom sa vyjadrilo očakávanie, že autor určite prekoná pomenované 
slabé miesta a napíše „lepšie" (kánonu primeranejšie) diela. Táto, pre obdobie stalinizmu 
charakteristická všeobecná výchovná hierarchia -- strana vychováva kritikov, kritici literá
tov, literatúra masy - neviedla iba k tomu, že autori vždy znova vykonávali sebakritiky, ale 
aj ich diela sa vo vydavateľstvách podrobovali redakčným „zlepšeniam" v zmysle prispô
sobenia sa kánonu. Táto redaktura, 11 ktorá pokračovala čiastočne s, čiastočne bez spoluprá
ce autorov a obsahovala nielen štylistické „očistenie" (zodpovedajúce výsledkom diskusie 
o jazyku), sa vzťahovala tiež už na uverejnené texty a týmto spôsobom nadobudla obrovské 
rozmery. Ani samotné diela socialisticko-realistickej klasiky neboli pred ňou uchránené 
a vždy sa dočkali nových redakčných prepracovaní. Známym príkladom je Fadejevov ro
mán Mladá garda (1945), ktorý sa v roku 1951 objavil v revidovanom znení, v ktorom sa 
oslabila živelnosť mladého hrdinu v prospech vedúcej úlohy strany. 

Vo fáze dekanonizácie,12 ktorú môžeme určiť od roku 1953 do konca šesťdesiatych, 
začiatku sedemdesiatych rokov, sa uskutočnila postupujúca erózia socialistického realizmu. 
Hoci aj v tejto fáze naďalej prebieha už vyššie popísaný funkčný cyklus otvorenia a zúže
nia, predsa sa tu predostiera niečo kvalitatívne odlišné, a to pokračujúca ireverzibilná ten
dencia k otvorenosti, ktorú nie je možné zadržať prostredníctvom prechodného zužovania. 
Záchvev rokov po Stalinovej smrti najskôr vedie k prudkému odmäku - obdobiu pomeno
vanému podľa rovnomenného krátkeho románu Il)u Erenburga z roku 1954 - ku ktorému 
patrí najznámejší manifestačný článok O úprimnosti v literatúre od Vladimíra Pomerance
va. Oficiálne bol Pomerancev odmietnutý, pretože nahrádzal v sovietskej literatúre vše
obecne uznávané ideové, sociálno-triedne hodnotenie mimočasovým a mimosociálnym 
morálnym kritériom. Obnovenie literatúry sa v tejto fáze uskutočnilo predovšetkým pros
tredníctvom krátkych žánrov. Ako príklad tu uvádzame poviedku Páky Alexandra Jašina, 
Svetlo v okne Jurija Nagibina alebo kritické dedinské črty tých rokov, zatiaľ čo román, ako sa 
to dá odčítať na románe Vladimíra Dudinceva Človek nežije iba chlebom a aj na iných die
lach, oveľa viac zostáva v zajatí noriem kánonu a prikláňa sa ku kompromisným riešeniam. 

Oficiálne stanoviská fázy odmäku dokumentujú odhodlania, ktoré sa síce dištancujú 
od kompromitujúceho balastu „bezkonftiktnej", „prikrášlenej" literatúry Ždanovovho ob-
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dobia, ale na druhej strane sa kánon socialistického realizmu v jednom zo zúžení udržal 
v očistenej a zmiernenej podobe, a to prostredníctvom kultu osobnosti a dogmatizmu. Vo 
všeobecnosti sa však zástancovia kánonu od času nástupu odmäku dostávajú do rastúcej 
defenzívnej pozície. V ďaka obdobiu odmäku sa stáva zrejmým, že hoci „chlad kánonu" 
zmrazil pred ním existujúcu umeleckú mnohotvárnosť a zabránil v jej vývine, predsa ju 
nemôže zniesť zo sveta. Kultúrna pamäť bola síce silno porušená, ale nebola zničená. So 
začiatkom druhého kongresu spisovateľov v roku 1954 sa začalo hovoriť o rehabilitácii 
„nezákonne potlačených" autorov. Postupne sa mova vydávali diela autorov ako Michail 
Bulgakov, Michail Zoščenko alebo Andrej Platonov, ktorých diela sú veľmi vzdialené od 
kánonu. 

V rámci existujúcich podmienok nebol možný otvorený spor s kánonom, tým menej 
tvorba protikánonu, nasledovala však korektúra socialistického realizmu najčastejšie vo 
forme parciálnej kritiky na samotnú „prehnanosť". Jednou takouto partizánskou taktikou si 
poslúžil napríklad aj B. Georg Lukács, ktorý vo svojej dôležitej štúdii Súčasný význam so
cialistického realizmu (1957) zhodnocoval kritické tradície realizmu oproti afirmatívnym 
(socialistickým) a kritizoval postulát revolučného romantizmu. Ostrejšie sa k tomu vyjadril 
ešte v roku 1968, keď napísal, a poslúžil mu na to práve revolučný romantizmus, že „každý 
rozdiel medzi prianím, fantáziou, oficiálnou správou a skutočnosťou sa má principiálne 
zotrieť a uvoľniť tak všetky možnosti byrokratickej manipulácie". 13 

So zvláštnou precitlivenosťou reagovali zástancovia socialistického realizmu na 
všetky pokusy podmínovať ústredný postulát straníckosti. Odmietnuté sú pokusy histori
ka Stročkova z rokov 1956/57, ktorými dokazoval kontextovú zviazanosť Leninových 
vyjadrení z roku 1905, a tým relativizoval uvedený postulát. Jedno z vyjadrení Leninovej 
ženy, Nadeždy Krupskej, pochádzajúce z roku 1937, Leninovu požiadavku straníckosti 
vzťahuje na publicistiku a nie na peknú literatúru (beletriu). Toto jej vyjadrenie sa síce 
zverejňuje v roku 1960, avšak bez vyvodenia akýchkoľvek dôsledkov. 

V literárnej kritike šesťdesiatych rokov sa vyskytuje séria pokusov predefinovať 
socialistický realizmus, aby ho mohla aplikovať na rýchlo sa rozvíjajúcu literatúru. 14 Tie
to adaptačné pokusy spočívajú v tom, že sa buď obšírne vykladá pojem tak, že sa stáva 
takmer celkom synonymný s objavujúcim sa pojmom socialistická literatúra v Soviet
skom zväze, alebo ho ohraničujúco vysvetľuje ako vedúcu metódu sovietskej literatúry, 
ktorá však popritom predpokladá ďalšie smery, ako napr. romantickú, satirickú a pod. 
Medzitým sa znova vytvára kontakt so západnou kultúrou - po dlhom období izolácie -
a aj pre sovietsku diskusiu sa relevantnými stávajú diskusné príspevky ako sporná téza 
Rogera Garaudyho o „realizme bez brehov". Tzv. „ďalší rozvoj" (Weiterentwicklung) 
socialistického realizmu pokrivkáva, no nielen za stavom literárneho vývinu, ale vedie 
k očividnej strate literárnych a ideologických kritérií. Neurčité postuláty ako „humaniz
mus", ktoré zohrávali v debatách veľkú úlohu, nemajú viac dištinktívnu funkciu. Neutra
lizujú silu exkluzivity kánonu a signalizujú otvorenosť a šírku. 

13 LUKÁCS, Georg: „Der grope Oktober 1917 und die heutige Literatur". In: LUKÁCS, Georg: Russische 
Revolution. Russische Literatw; Reinbek b. Hamburg, 1969, s. 156. 

14 Porov. PETERS, Jochen Ulrich: „Réalisme sans rivages? Zur Diskussion iiber den sozialistischen Reali
smus in der Sowjetunion seit 1956". In: Zeitschriftfor slavische Philologie 37, 1974, s. 291 - 324. 
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Zatiaľ, čo sa časť literárnej kritiky ešte zaoberala modifikáciou kánonu, stále viac auto
rov išlo celkom inou cestou, cestou mlčanlivého ignorovania kánonu, vrátane jeho revidova
ných podôb. Množstvo, v akom sa autentická literatúra samostatne vyvíjala, dokazuje, že ká
non svoju produktivitu stratil. Nenasledoval viac nárast tradície textov v zmysle kánonu, 
avšak priestor mimo neho očividne narastal. Napokon aj literárna kritika stále menej argumen
tovala kanonickou terminológiou, zužovala kánon na literárno-politický nástroj riadenia. 

Od začiatku sedemdesiatych rokov je možné hovoriť o postkanonickom stave, ktorý sa 
tiež zriedka nazýva otvoreným, vyznačuje sa zreteľne nápadnými tendenciami ideologickej 
a literárnej pluralizácie. Zatiaľ čo fáza dekanonizácie ešte na socialistickom realizme pracova
la tým, že ho modifikovala, pokúšala podbehnúť alebo sa s ním vyrovnávala v dajakej inej 
forme, teraz sa javí stav kánonu ako dosiahnutý, v ktorom nie je viac povinný ohľad na socia
listický realizmus. Vysoká literatúra sedemdesiatych rokov sa nevzďaľovala iba od všetkých 
ideologických postulátov a literárnych kritérií socialistického realizmu, ale uprednostňovala 
také literárne postupy a témy, aké klasický kánon priamo vylučoval. Ako príklad tu môžeme 
uviesť presunutie perspektívy do pohľadu hrdinov so všetkými ich štylistickými, tematickými 
a ideologickými dôsledkami. 15 V tematickej oblasti sa spracovávajú kedysi tabuizované prob
lémy ako tragika, smrť, svedomie, morálka, pochybnosti o myšlienkach lineárneho pokroku, 
samostatná kultúrna tradícia alebo kritické zaujatie vlastnou históriou. 

Z prehľadu o životných fázach socialistickorealistického kánonu jasne vyplýva, že 
najtesnejšie je zviazaný so stalinským obdobím a jemu prislúchajúcou idelógiou marxiz
mu-leninizmu a za jej ekvivalent v oblasti umenia a literatúry môže byť považovaný 
práve tento kánon. Jeho zanikanie teda začína v momente, keď sa tieto kánon vytvárajúce 
podmienky strácajú alebo sa menia. Po Stalinovej smrti a najmä po XX. zjazde strany je 
očividná postupujúca strata ideológie - rozpadávanie sa monopolu pravdy, na ktorej sa 
kánon zakladá. Avšak rozklad ideológie je pomalší a komplexnejší jav, ktorý v rôznych 
sférach kultúry postupuje odlišným tempom. A tak prirodzene existujú ešte ďalšie oblasti, 
v ktorých ideológia naďalej funguje ako formálny prostriedok spájania spoločnosti. Na
priek tomu je práve vývoj literatúry citlivým indexom preto, lebo ideológia stráca svoju 
obsahovú inšpiračnú silu. Nie náhodou je literatúra tá oblasť, v ktorej sa najskôr prejavu
jú ideologické pluralistické tendencie v postkanonickom štádiu. 

Potom, čo socialistickorealistický kánon stratil svoju bázu a svoju produktivitu, javí sa 
v najširšom zmysle slova ako viac neobnoviteľný. To však nevylučuje, že aj po erózii káno
nu sa určité relikty - myslí sa tu predovšetkým na osvedčenú požiadavku straníckosti -

môžu naďalej používať ako kultúrno-politické mechanizmy spomalenia alebo vylučovania. 

Preložil Radoslav Raffaj 

Preklad štúdie z nemeckého originálu Die Lebensphasen eines Kanons - am Beispiel 
des sozialistischen Realismus je čiastkovým výstupom z riešenia projektu APVV-0085-1 O 
Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945. Zodpovedný riešiteľ za riešiteľské pracovis-
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ko, Ústav slovenskej literatúry SAV: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. Zodpovedný rieši
teľ za spoluriešiteľské pracovisko, Pedagogická fakulta TU v Trnave: prof. PaedDr. 
René Bílik, CSc. 
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