
na edície ego-dokumentov a prameňov dôležitých pre výskum. Zámerne alebo nezámer
ne odhalili aj istú disproporciu, diskontinuitu, či zaostávanie za teoretickým konceptom 
prezentovaným v antológii a spomenutým zborníkom The Administration ofAesthetics, 
ale iným často citovaným výstupom: kolektívnym dielom Censorship and Silencing. 
Tým však zdôraznili jej účel - nielen prezentovať na domácej scéne, ale aj inšpirovať 
ďalší výskum, či teoretické uvažovanie. 

Zdá sa, že antológia Nebezpečná literatura'.J sceľuje jednu dôležitú etapu teoretické
ho myslenia. Spoločným menovateľom v tematickej a metodologickej rôznorodosti je 
odmietnutie paradigmy zlého cenzora a výnimočná interdisciplinarita. Opakovane tu re
zonuje Marx, či Freud, teda v našich končinách v súčasnosti obchádzaní autori. Vhodným 
výberom a usporiadaním, predstavením kontextu vedeckého výskumu jednotlivých auto
rov a kvalitným prekladom umožnili zostavovatelia vnímavému čitateľovi spoznať sú
časný diskurz. Ukázali, ako možno v historických disciplínach prejsť od mikroanalýzy 
prameňov k inšpiratívnym teoretickým otázkam. 

Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. 
Ústredná knižnica SAV 
Klemensova 19 
813 64 Bratislava 
SR 
e-mail: lvona.Kollarova@savba.sk 
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ŠKOVIERA, Daniel: MILOSLAV OKÁL. PRVÝ SLOVENSKÝ PROFESOR KLASIC
KEJ FILOLÓGIE. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 280 s. 

Monografia prof Daniela Škovieruje zaujímavým osobným portrétom vedca, vyso
koškolského profesora a prekladateľa diel antickej literatúry Miloslava Okála a zároveň 
pozoruhodným historickým dokumentom pomerne málo prebádaných dejín jednej vyso
koškolskej vzdelávacej inštitúcie - dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 
Mapuje ako náročné fázy jej zrodu a prvé desaťročia jej fungovania, tak v ešte závažnej
šej miere politicky komplikované, a preto dodnes (aj z opatrnosti a z nechuti) opomínané 
roky po druhej svetovej vojne, roky budovania socializmu i normalizácie až po rok 1989, 
ba privádza nás až k našej súčasnosti. 

Treba vyzdvihnúť, že tieto zložité a pre mnohých (vrátane autora monografie samé
ho) veľmi citlivé historické témy dokázal Daniel Škoviera spracovať objektívne, historic
ky pravdivo a vecne, zároveň vďaka svojej štylistickej zručnosti a citlivosti s pochopením 
a toleranciou. Historickú pravdivosť a objektívnosť autor dosahuje účinne tým, že nechá-
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va hovoriť dobové dokumenty (najmä osobnú korešpondenciu získanú z archívov), ktoré 
sám autorsky prepája vysvetlením, doplnením a niekedy aj veľmi podstatnou interpretá
ciou faktov. 

Monografia rozhodne nemá za cieľ budovať legendu, vytvoriť idealizovaný portrét 
zakladateľskej osobnosti; naopak, po jej prečítaní si čitateľ vytvorí reálny obraz človeka, 
ktorý vzišiel z veľmi skromných pomerov a svojou nesmieme usilovnou prácou sa na
priek prekážkam vypracoval na vedca európskej úrovne, zároveň však spozná, že ako 
každý bežný človek, aj Miloslav Okál bol komplexnou osobnosťou, ktorú netvorili len 
samé pozitíva. Tak ako možno mať isté výhrady voči niektorým aspektom Okálovej ve
deckej práce, tak možno nájsť aj v jeho charaktere niektoré menej obdivuhodné vlastnos
ti. Aby sa dostal v politických pomeroch, s ktorými osobne nesúhlasil, k tým kariérnym 
métam, ktoré dosiahol, musel aj zásadový Okál zložito balansovať medzi svojimi vedec
kými ambíciami a svojím svedomím. 

Tak ako je štandardné pri monografii takéhoto typu, ponúka kniha jednak životopisné 
údaje o Miloslavovi Okálovi,jednak obraz o jeho vedeckom a umeleckom pôsobení. Je roz
delená na Predhovor, kapitolu 1. Životná cesta Miloslava Okála (Detstvo, Univerzitné štúdiá, 
Vyučovanie na gymnáziách, Začiatky univerzitnej kariéry, Okál vo vedení katedry, Okál ako 
dôchodca), kapitolu II. Okál pedagóg, III. Okál a antická filozofia, IY. Okál a Aristofánes, 
V. Okál a novolatinské štúdiá, VI. Okál a prekladatefaké umenie (Okál prekladateľ, Okál ako 
teoretik prekladu, Okál a dejiny slovenského prekladu). Nasleduje Výber z textov Miloslava 
Okála, Pramene a literatúra, Bibliografia prác Miloslava Oká/a a Register. 

Kým prvé, životopisné kapitoly nesú charakteristiky odbornej monografie biografic
kého zamerania, kapitolou III počnúc, získava monografia hlbší vedecký rozmer - Ško
viera sa tu pohybuje nielen v priestore vedeckého záujmu Miloslava Okála, ale zároveň 
v oblastiach svojho vlastného bádania - najmä pokiaľ ide o novolatinské štúdiá a teóriu 
umeleckého prekladu. S hlbokým ponorom do týchto tém Škoviera objektívne hodnotí 
Okálovu prácu jednak z pozície poznania v dobe vzniku posudzovaných prác, jednak 
z hľadiska dnešnej úrovne vedeckého poznania. 

Jedným z najintenzívnejších zážitkov, ktorý si čitateľ odnesie z čítania knihy, je 
zážitok z množstva. Neuveriteľná záľaha materiálu, ktorý Okál spracoval, desiatky prelo
žených textov predstavujúce tisícky strán prózy, tisícky a tisícky veršov, stovky štúdií 
z odborov, ktoré systematicky rozvíjal od základov až po vysokú úroveň schopnú medzi
národnej konkurencie - to je množstvo, ktoré spoľahlivo prekračuje dnešnú kapacitu jed
ného kolektívu vedcov. Možno sa dnes na metodológiu pozitivizmu, za pomoci ktorej 
budoval Okál svoje diela a ktorá bola aj blízka jeho naturelu, ako nezabudol podčiarknuť 
Daniel Škoviera, pozeráme len ako na hromadenie množstva faktov, ktorému niekedy 
v Okálových prácach chýba hodnotiaci aspekt. Napriek tomu zostane nevyvrátiteľnou 
skutočnosťou, že bez Okálovej minucióznej práce by sme nemohli s takou samozrejmos
ťou siahnuť do knižnice a listovať v obsiahlych zväzkoch množstva sprístupnených latin
ských a gréckych textov, ani narábať s inventárom základných faktov a pojmov nevy
hnutných pre odbor klasickej filológie a neolatinistiky. 

Keďže monografia zachytáva obdobie niekoľkých desaťročí, počas ktorých bolo 
územie nášho dnešného štátu súčasťou rôznych politických útvarov, zachytením pracov-
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ných i ľudských vzťahov medzi Okálom a jeho českými učiteľmi a neskôr kolegami, 
dopÍňa historický obraz o vedeckom a kultúrnom dianí celého bývalého československé
ho priestoru, ba okrajovo informuje aj o situácii v Poľsku a Maďarsku. V neposlednom 
rade prináša svedectvo aj o životných osudoch niektorých menej známych slovenských 
klasických filológov, ktorých stopy sa vzhľadom na dobu, ktorá nepriala ľuďom s týmto 
typom vzdelania, strácajú v neurčite. Rozmotávanie klbka nití prepájajúcich vzťahy me
dzi reprezentantmi vedeckého, kultúrneho a politického diania je niekedy natoľko spleti
té, že sa autor pohybuje takmer na hranici detektívneho žánru. Z pozoruhodných autoro
vých odhalení treba spomenúť predovšetkým vysvetlenie, prečo sa prof. Antonín Kolár, 
ktorý stál pri vzniku Seminára pre klasickú filológiu ( 1922/23) a ktorý sa počas existencie 
Slovenskej republiky (r. 1942) musel vrátiť do Čiech, nevrátil na fakultu po druhej sveto
vej vojne - príčiny, ako na základe dokumentov naznačuje Škoviera, treba pravdepodob
ne hľadať v neprajnom pôsobení historika Vojtecha Ondroucha. Podobne nové svetlo 
vniesol Škoviera do problematiky vleklého sporu medzi dvoma nestormi slovenskej kla
sickej filológie - Miloslavom Okálom a o niečo mladším Júliusom Špaňárom, naznaču
júc, že jablkom sváru, ktoré proti sebe postavilo dvoch pôvodne si blízkych a priateľsky 
naklonených ľudí, bola odlišná koncepcia pri tvorbe vysokoškolskej učebnice latinskej 
gramatiky. 

Predkladaná monografia prináša po obsahovej stránke významné fakty o zaklada
teľskej osobnosti slovenskej klasickej filológie - o jej prvom profesorovi a prekladateľo
vi Homéra, Miloslavovi Okálovi: zároveň ponúka zaujímavé odhalenia skutočností, kto
rých význam má celospoločenský dosah. Je napísaná umelecky zrelým perom žiaka 
profesora Okála, v súčasnosti v poradí štvrtého profesora klasickej filológie na Univerzi
te Komenského, Daniela Škovieru, zručného štylistu a prekladateľa diel antických klasi
kov, preto okrem poučenia a reflexie prináša aj potechu z čítania. 
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