
JUBILEUM 

K životnému jubileu Milana Hamadu 

9. 9. 2013 oslávil literárny historik a kritik prof PhDr. Milan Hamada, DrSc., život
né jubileum osemdesiat rokov. Nasledujúce dva príspevky odzneli dňa 12. septembra 
2013 na podujatí venovanom Milanovi Hamadovi v KC Dunaj v Bratislave. 

Redakcia 

„po staré jdem ceste" 

M. Hamada v dňoch svojho vzácneho životného jubilea predkladá a dokompletúva 
v autorskom usporiadaní do štyroch knižných zväzkov rozvrhnutý súbor svojich textov 
z obdobia od konca osemdesiatych rokov po nedávnu prítomnosť. Z literárnych periodík 
či novinových kultúrnych rubrík však vieme, že vo výberovom písaní o súčasnej literatú
re, o preňho inšpiratívnych autoroch a textoch s pracovitou samozrejmosťou pokračuje 
ďalej. 

M. Hamada je v slovenskej literatúre a literárnej kritike, v myslení a písaní o litera
túre prítomný od prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. Človek sa tu ťažko bráni 
štylistickému obratu, že je to oblúk viac ako polstoročný. Táto prítomnosť mala a má 
viacero podôb. Z recenzenta dobovej prózy prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 
sa stáva osobnostne angažovaný a prísne analyticky vecný generačný kritik nastupujúcej 
mladej poézie a prózy prvej polovice šesťdesiatych rokov. Postupne vo svojej kritickej 
práci obsiahne kľúčových autorov a diela tohto desaťročia, ako aj ich nosné umelecké 
tradície od moderny a medzivojnových avantgárd. Svedčia o tom knižné súbory V hľada
ní významu a tvaru z roku 1966 a Básnická transcendencia z roku 1969. Je to impozantný 
sled autorov, resp. kritikových textov o nich: z poézie V. Beniak, L. Novomeský, R. Fab
ry, P. Bunčák, 1. Kupec, V. Mihálik, M. Válek, M. Rúfus, J. Ondruš, J. Stacho, Ľ. Feldek, 
J. Mihalkovič, M. Kováč, J. Buzássy; z prózy L. Ťažký, J. Johanides, V. Šiku la, R. Slobo
da, P. Vilikovský ... Každý svojej cti dbalý literárny pracovník, píšuc podnes o týchto au
toroch, chtiac-nechtiac sa musí vyrovnávať aj s recenziami, článkami, úvahami, kritický
mi esejami M. Hamadu na tieto témy. Ťažko si možno aj po desaťročiach predstaviť 
väčšiu satisfakciu pre kritikovu prácu. Literatúru, autorov a diela, samotnú kritiku M. 
Hamada vedome situoval do dobovej spoločenskokritickej a morálnej rozpravy o „ve
ciach ľudských", čo mala byť miestom a médiom postupnej, aspoň čiastkovej emancipá
cie spoločnosti, kultúry, umenia spod mocenského a ideologického poručníctva. V týchto 
súvislostiach stal sa aj iniciátorom dvoch kľúčových polemík slovenskej literatúry šesť
desiatych rokov: v roku 1964 polemiky s V. Mináčom o povahe, možnostiach a poslaní 
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modernej literatúry v spoločnosti, ktorá sa vnímala a chápala v perspektíve po-stalinské
ho socializmu, v roku 1966 polemiky so S. Šmatlákom o výklad poézie M. Válka - kon
krétne jeho štvrtej zbierky Milovanie v husej koži z roku 1965, kde sporu o podobe člove
ka a poézie u M. Válka zvláštne akcenty o niekoľko rokov dodali radikálne odlišné osudy 
zúčastnených: politický post M. Válka ako ministra kultúry, kultúrnopolitické a literárno
vedné angažovanie sa S. Šmatláka v intenciách oficiálnej politiky sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov a vylúčenie M. Hamadu z verejného literárneho a vôbec publikač
ného diania. Spomenuté polemiky nie sú len dávnymi faktami literatúry šesťdesiatych 
rokov, ale podnes navodzujú otázky a podnecujú k domýšľaniu ciest slovenskej literatúry 
aj v nasledujúcich desaťročiach po rokoch šesťdesiatych. - Zrejme definitívnym dôvo
dom pre vylúčenie M. Hamadu z verejného literárneho a publikačného diania začiatkom 
sedemdesiatych rokov bolo jeho prevzatie vedenia spisovateľského týždenníka Literárny 
život, ktorý v roku 1969 ako nástupca Kultúrneho života v dôsledku cenzúrnych zásahov 
prerývane, niekoľkými číslami čelil normalizačnej reštavrácii pomerov, morálnej rezig
nácii a „zmierovaniu sa so skutočnosťou", ako aj Hamadova nechuť podrobiť sa výkup
ným normalizačným rituálom seba-kritík, a tak poprieť vlastné gesto a prácu. - Ešte 
v šesťdesiatych rokoch sa M. Hamada ako profesionálny akademický literárny historik 
profiloval v oblasti dejín staršej slovenskej literatúry. Preto mohol v nepriazni sedemde
siatych a osemdesiatych rokov venovať sa pracovne dejinám školstva a pedagogiky na 
Slovensku - anonymne, pod prepožičanými menami, v úzadí či na okraji. Túto pôvodne 
marginálnu pracovnú príležitosť rozvinul aj s viacerými spolupracovníkmi do široko roz
vrhnutého štúdia kľúčových osobností a inštitúcií uplynulých stáročí, ich filozofických, 
pedagogických, kultúrnych či literárno-jazykových programov a výkonov. Po roku 1989 
mohol preto publikovať v roku 1995 z tejto oblasti rozsiahly zväzok svojich štúdií vyme
dzených tematicky ako „zrod novodobej slovenskej kultúry". Návrat M. Hamadu do ve
rejného literárneho, kultúrneho a vedeckého života dokumentuje zväzok časových apela
tívnych úvah, článkov, recenzií, kritických esejí Sizyfovský údel z roku 1994, kde 
v znamení osobnostnej kontinuity ponad politicko-dejinné ruptúry zhrnul svoje texty 
z konca šesťdesiatych rokov a v nadväznosti na ne texty z obdobia od konca osemdesia
tych rokov. - Doteraz to boli len fragmentárne naznačené „práce", „roky" či „dni" M. Ha
madu pre tu prítomné širšie publikum. 

M. Hamada je pre mňa osobne od prvej polovice sedemdesiatych rokov, od začiatku 
vysokoškolského štúdia, a od začiatku osemdesiatych rokov, keď sa človek ocitol v role 
adepta práce s literatúrou, predovšetkým kritikom modernej slovenskej poézie a zvlášť 
poézie šesťdesiatych rokov. (V zátvorke treba azda pripomenúť, že v šesťdesiatych ro
koch poézia bola tak trochu aj synonymom možností umeleckej prózy - v rozvíjaní 
a splietaní príbehov, reflexií, v básnivom rozohrávaní výmyslov či prekvapivo absurd
ných nezmyslov ... ) Poézia vtedy pre svojich aktérov, básnikovi kritikov, rozhodne nebo
la „nedeľnou chvíľkou poézie", ale iniciáciou, vovádzaním, zasväcovaním do zá
kladných možností, ako sa pôvodne vzťahovať k svetu, sebe, jazyku, druhým, veciam, 
prítomnosti, minulosti, budúcnosti - poväčšine pomimo záväzných oficiálnych ideologic
kých predstáv. Aj vďaka vlastnej kritickej práci M. Hamadu už desaťročia presnejšie, 
konkrétnejšie vieme, čo to znamenalo pre podstatné podoby a hodnoty povojnovej poé-
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zie: dilemy či rozlomy medzi kresťanskou tradíciou a sociálnou revolúciou (v pohľade 
M. Hamadu predovšetkým mladý V. Mihálik a M. Rúfus), hľadanie individuálneho hlasu, 
tváre, gesta v po-revolučne brutálne nivelizovanej spoločnosti a ideologicky inštrumenta
lizovanej, ba priamo „poštátnenej" literatúre (M. Rúfus a vôbec nastupujúca poézia od 
druhej polovice päťdesiatych rokov), oživovanie niekdajších avantgardných „zázračnos
tí" života v podmienkach skromnej dobovej civilnej každodennosti (M. Válek), ale aj 
obnažovanie extrémnych ľudských stavov, daných fatálnym prekrížením telesnosti, ob
klopujúcich vecí, druhých, ťaživým doliehaním sveta (J. Ondruš) ... M. Hamada ako his
torik staršej slovenskej literatúry ani pri súdobej poézii nezabúdal na poéziu ako elemen
tárnu tvorbu jazyka, piesne, útechy či nenásilnej výchovy človeka - od duchovnej piesne 
17. a 18. storočia cez H. Gavloviča po J. Hollého, uňho a potom u romantikov je poézia 
vytváraním spisovného jazyka, vedomých väzieb s vrstvami európskej literárnej kultúry, 
budovaním duchovného, významovo štruktúrovaného domova spoločenstva, ktoré sa 
ešte len má konštituovať. 

M. Hamada vo svojom písaní mal vzácnu a dnes vlastne čoraz vzácnejšiu schopnosť 
byť textom, básňou, dielom elementárne dotknutý, zasiahnutý, rozochvený, ba niekedy až 
zraňovaný, a ďalej schopnosť podať jemnú, priliehavú parafrázu tejto východiskovej skúse
nosti s poéziou. Zároveň od polovice päťdesiatych rokov si M. Hamada vedel nájsť vo ve
ciach poézie a literatúry vôbec prísnych učiteľov z okruhu estetického, poetologického 
a lingvistického štrukturalizmu, boli to J. Mukafovský, sčasti M. Bakoš, E. Pauliny. Základ
nú prácu J. Lotmana z obdobného ruského vedeckého okruhu Štruktúra umeleckého textu 
z roku 1970 pohotovo preložil do slovenčiny. Lekciou z múzického, kriticky angažovaného 
štrukturalizmu v akcii je schopnosť M. Hamadu zjasňujúco ukázať, predviesť alebo aspoň 
v skratke naznačiť významové utváranie textu, básne, diela, vlastné ,,umenie poézie", vec, 
o ktorú v písaní o literatúre má ísť, zbytočne nekomplikovať, ale priviesť k slovu, dať jej 
slovo. Situovanie diela nielen do súvislostí dobovej spoločenskokritickej, umeleckokritic
kej či morálnej rozpravy, ale aj do citlivo vyhmatávaných, evokovaných elementárnych ži
votných súvislostí robí tak z písania o poézii významovo obohacujúceho partnera samotnej 
poézie - bez tradičných zlozvykov esejistického parazitovania kritiky na poézii. 

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi do nejakého drobného, napokon nerealizovaného 
pedagogického edičného podujatia bolo treba vybrať krátku ukážku z textu M. Hamadu. 
Voľba pri listovaní padla na neveľkú pasáž z kritickej eseje o próze Narcis R. Slobodu 
z roku 1965,je v knihe Básnická transcendencia z roku 1969. Dovoľte mi tu nechať zaznieť 
kritikov text a zároveň, ako sa azda ukáže, jeden z dôležitých motívov jeho písania: „Každé 
dielo má svoje základné významové gesto. Svoj významotvorný princíp. A v prípade viac
tematického diela integrálnu tému." (Poznámka, vsuvka do citátu v zátvorke - to je tá spo
mínaná štrukturalistická lekcia.) Kritikov text sa tu však lomí do generačného a osobného 
vyznania: „V Slobodovi som ju našiel príbuznú s inými básnikmi jeho generácie. Je to téma 
hľadania domova. Pocit bezdomovectva a túžba po domove, po svojej vlasti v tom vnútor
nom význame slova. Vydedenosť, vykorenenosť je najsilnejším pocitom našej generácie, 
a to na rozlohe celého sveta. Hľadanie zeme, pôdy pod nohami, hľadanie ,jediného slaného 
domova', ,domova vzdorujúceho ohňu', ,putovanie do zasľúbenej zeme', úsilie nájsť jedno 
čisté a vlastné miesto na zemi (dom, bungalow), v ktorom by bol svet človeku zrozumiteľný 
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a pod. - to všetko tvorí určujúcu tému poézie a prózy mojej generácie." (Vynechávam inak 
zaujímavé, inšpiratívne porovnanie Slobodovho Urbana Chromého a Ťažkého Matúša Zra
za.) Záver: „Všetko sa zbieha do straty domova, miesta, kde by bol človek ,u seba', kde by 
bol totožný sám so sebou a so svetom." - Isteže, ako čitatelia Hegelovej Estetiky môžeme 
si tu pripomenúť umelecko-dejinné epochy rozdeľujúcu otázku, či je človek „vo svojom 
najbližšom okolí doma tým spôsobom, že sa mu toto okolie javí jeho vlastným dielom". 
Z polovice tridsiatych rokov 20. storočia možno si tu pripomenúť básnivú evokáciu
-deskripciu, čitateľsky dostupnú aj mimo filozofických súvislostí, dimenzií domova a cu
dzoty v „prirodzenom svete" nášho života u mladého J. Patočku. Bezprostrednejšiu parale
lu k Hamadovým slovám azda predstavuje formulácia prozaika H. Bälla o povojnovej 
nemeckej situácii, vyhrotená jazykovokriticky a spoločenskokriticky- „hľadanie obývateľ

ného jazyka v obývateľnej krajine''. Zo samoty prvej polovice päťdesiatych rokov pochádza 
zbierka V. Holana Bo/est, dobre známa, azda aj blízka M. Hamadovi, v nej je báseň s escha
tologicko-apokalyptickým názvom Zmrtvýchvstání: „Že po tomto životč :z.de mčlo by nás 
jednou vzbudit I zídčsné jeľení trub a polnic"! I Odpust; Bože, ale utčšuju se, I že počátek 
a vzkfífrní vš ech nás nebožtíku I bude ohláfrn tím, že prostč zakokrhá kohout ... II To potom 
zustanemejéitč chvíli ležet ... I První, kdo vstane, I bude maminka ... (. . .) Budeme zase doma." 
Apokalypsa sa lomí do dávnej idyly detstva. S rizikom neporozumenia dala by sa tu uviesť 
aj báseň, ktorej kolovanie po recitačných súťažných kolách iste nepomohlo, ale M. Hamada 
sa jej návratne venoval -- Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať od M. Válka. - Treba 
však povedať, že dvadsaťročie sedemdesiatych a osemdesiatych rokov krehkú hranicu, aká 
pri takejto motivike v literatúre i živote oddeľuje manipulovaný gýč a ľudskú túžbu, vedo
me prekračovalo celkom bezostyšne. - M. Hamada mohol o nej písať s porozumením a ne
hľadanými, samozrejmými slovami, lebo dávno a dobre vedel o možnostiach a podobách 
vyobcovania, vyhnania, upierania tváre, mena; tomuto poznaniu a takto postihnutým zostal 
sám verný. 

Ak si dobre pamätám, súboru štyroch zväzkov s prísnym či strohým názvom Kritické 
komentáre chcel dať M. Hamada pôvodne poetickejšie vyznievajúci názov - Cestou neces
tou. Mal som pri tejto príležitosti napísať niekoľko slov či viet, skončil som len pri voľbe 
motta. Je z básnika M. Hamadovi blízkeho, J. Skácela. Dovolím si ho uviesť: „a odcházíme 
stranou krutých strelníc I z~vch kolotoči/ jarmarečních bud I tohoto sveta po staré jdem 
ceste I od nikud nikam nikam odnikud." Som veľmi rád, že roky s mnoho inými mohol 
som byt' čitateľom M. Hamadu a, keďže vari J. Felixovi sa slovo „čítat"' kdesi spájalo aj so 
slovom „ctit"' či „čest"', tak vlastne aj ctiteľom pre mňa naj inšpiratívnejších pasáží z jeho 
prác. - Bývalo to tak a je to v neraz nectných časoch a pomeroch; ako jeden z mnoho 
nectných („Všichni jsme dnes nejací tací - lidé nectní" - J. Chalupecký v roku 1981 v sú
vislosti s Velázquezovými dvornými bláznami, šašami a trpaslíkmi) mohol som mať pocit 
vzácnej blízkosti pri formuláciách, ktoré napísal akoby za človeka, či pri jeho dávnom 
spontánnom zaujatí ľuďmi a knihami, a zároveň pocit prísnej vzdialenosti v zdržanlivom 
geste a mlčaní. - Vďaka za všetko a ešte vždy veľa dobrého! 

IO. - 11. sept. 2013 
Fedor Matejov 
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