
nedôslednosť totiž navodzuje odôvodnenú do
mnienku, že kniha je  len zoskupením textov, kto
ré boli k dispozícii. Zborník tak naznačuje najmä 
ambíciu bilancovať, nanovo zhrnúť už dávnejšie 
známe poznatky, resp. ich posunúť, o kúsok ďa
lej čerstvými postrehmi. Tak ako otvorená báseň 
osamelých bežcov bude vždy generovať stále 
nové a nové významové odtienky, bude neustále 
možné prikladať 1c už overeným konštatovaniam 
ďalšie zistenia, vyplývajúce z odlišných prístu
pov či metodologických východísk.

Ľubica Somolayová

Goszczyúska, Joanna: MÝTUS O JÁNOŠÍKO
VI VO FOLKLÓRE A SLOVENSKEJ LITE
RATÚRE 19. STOROČIA. Bratislava : Juga, 
2003. 183 s. (Z poľského originálu Mit Janosika 
w folklorze i literaturze slowackiej XIX. wieku, 
Warszawa, 2001, preložila Bogumila Suwara.)

Poľská slovalcistka Joanna Goszczynska, 
pôsobiaca na katedre slavistiky Varšavskej 
Univerzity sa v ostatnom čase venuje najmä 
problematike národných mýtov a mesianizmu. 
Výsledky svojho výskumu predkladá aj v ak
tuálnej publikácii, vychádzajúcej ako prvý slo
venský preklad jej diela. Poľský originál bol 
recenzovaný V. Mikulom (Slovenská literatúra, 
2002, č. 1).

V úvode autorka rozvíja otázku vzniku, 
zrodu mýtu. Fascinuje ju  najmä sila a života
schopnosť mýtu pretrvať v obmenách po celé 
stáročia. Nevyhnutným vstupom do problemati
ky je orientácia vo folklórnych i mytologických 
predstupňoch existencie Jánošíka ako literárnej 
postavy. Zásadné východisko je v rozlíšení poj
mov legenda a mýtus. Mýtus „nie je  len formu
láciou zacielenou na sakralizovanú informáciu 
o svete, ale aj procesom, v rámci ktorého sa 
tento poznatok konzervuje vo svojej defor
mácii, znehybnieva“ (s. 8, zdôr. Z. F.). Oproti 
tomu pojem legendy súvisí s ľudovými odkaz
mi obrátenými do minulosti. Legenda, vytvo

rená kolektívnou ľudovou predstavivosťou, sa 
prienikom mimofolklómych prameňov formuje 
na mýtus. Mýtus sa obohacuje a navrstvuje aj 
vďaka žánrom, do ktorého legenda o Jánošíkovi 
vstupuje.

Monografia sa neuspokojuje s osobitnými 
analýzami textov a nechce byť len chronolo
gickým katalógom jánošíkovských diel. Popri 
interpretáciách uchopovania postavy Jánošíka 
v procese legendizácie i následnej mytologi- 
zácie sa záber záujmu autorky rozširuje aj na 
problematiku období, literámo-estetických 
koncepcií, žánrov či praktického fungovania 
literárneho spoločenstva, vydavateľskej praxe 
atď, V jej náhľadoch na jánošíkovskú tému má 
dôležité miesto i literárnohistorický kontext, 
na mnohých miestach využíva komparatívnu 
i štrukturálnu analýzu. Popri jánošíkovskej línii 
sa autorka venuje témam, ktoré sa jej pri tejto 
príležitosti núkajú. Takýmito témami sú najmä 
populárny, resp. historizujúci román 19. storo
čia, už spomínaná problematika mesianizmu, 
ale aj ľudové umenie a inonárodné kontexty 
zbojníckej literatúry.

Osobitej problematike sa venuje časť 
Korene mýtu, pokúšajúca sa postihnúť analógie 
jánošíkovského mýtu s rozprávkami. Detailným 
porovnaním štruktúry povestí o Jánošíkovi 
a rozprávok autorka vyvodzuje, že Jánošík sa: 
javí ako hrdina s mýtickou minulosťou, ktorý 
odjakživa existoval v ľudskej predstavivosti“, 
a teda aj mýtus o Jánošíkovi je Jednou z foriem  
aktualizácie archaického mýtu“ (s. 30). V tomto 
zmysle exemplárnym je dramatický text Sama 
Ormisa, kde sa rozprávkový Popolvár mení na 
Jánošíka-zbojníka (porov. s. 89).

Autorka poukazuje na zásadný omyl pri 
doterajšom skúmaní jánošíkovských textov 
-  tie boli doteraz interpretované na základe 
zhody-nezhody s historickou pravdou (pričom 
upozorňuje, že objektívnosť jediných prístup
ných historických prameňov je tiež relatívna, 
pravdepodobne podlieha aspoň minimálnemu 
prikrášleniu). Upozorňuje, že literárne dielo 
nepodlieha nutnosti zhodovať sa s historický
mi prameňmi, ale narába s používanou látkou 
podľa vlastnej intencie. Uvádza tak na pravú
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mieru elementárne, paradoxne však najviac ob
chádzané východisko -  hodnotiť jánošíkovské 
texty výlučne z pohľadu zákonitostí literatúry 
a jej žánrov. V neposlednom rade sa pozornosť 
Goszczynskej upiera aj na mýtotvomosť publi
kácií, ktorá mala za následok nekritické, apriór
ne preberanie ustálených „nepresností“, čo vy
vstalo z ideologickej či autorskej nad- i dezin- 
terpretácie (ako v prípade Melicherčíkových 
troch prác z päťdesiatych rokov, predstavujú
cich Jánošíka ako uvedomelého predstaviteľa 
triedneho boja, ktorú v jednotlivostiach preberá 
množstvo jánošíkovskej literatúry podnes; po
dobne Kočišova publikácia Neznámy Jánošík 
(1986) podľa autorky tendenčne selektuje fak
ty).

Počiatky literárneho stvárnenia Jánošíka 
kladie autorka do začiatočného obdobia ná
rodného obrodenia. Prvými miestami výskytu 
literárnej postavy Jánošíka sú diela Tablica, 
ICuzmányho a Chalúpku, najmä však básnická 
tvorba Šafárika, ktorý už výrazne predzname
náva jeho obraz u romantických básnikov.

Zaujímavé je  sledovať Kollárovu projek
ciu Jánošíka -  zbojníctvo má podľa tohto Rigo
rózneho moralizátora“ (s. 60) len jeden rozmer 
-  je symbolom zla a hriechu. O to zaujímavej
šie je sledovať silu a udržanie tejto legendy, 
ktorá nezaniká a ostatní romantickí autori už po 
nej siahajú a prijímajú ju  (prekračujúc náhľa
dy Kollára) porovnateľne s optikou Šafárika. 
Neskôr romantická literatúra urobí viacero po
kusov zapojiť do literatúry aj iných národných 
hrdinov (Svätopluk, Matúš Cák), ani jeden však 
nenadobúda takú silu a nezakorení sa v litera
túre natrvalo.

Termínom J. Kolbuszewského „literárny 
underground‘ (s. 74) autorka otvára kapitolu 
Romantické podoby mýtu. Okrem najznámej
ších a z hľadiska inšpirovania ďalších jánoší
kovských textov najzásadnejších diel romantiz
mu (dielo J. Bottu a S. Chalúpku) upozorňuje 
na tomto mieste aj na texty, ktoré z dôvodu 
Štúrovho stanovenia literárnych noriem nemohli 
v dostatočnej miere a s príhodnou intenzitou re
zonovať v literárnom vedomí. Ide tu o nepubli
kované texty Janka Kráľa, ale najmä tri svojbyt

né podoby tvorcov mesianistického prúdu slo
venského romantizmu: Samuela Ormisa, Sama 
Bohdana Hroboňa a Michala M. Hodžu.

V prípade Janka Kráľa sú Výlomky z Já
nošíka priamym, nie však ojedinelým ukazova
teľom básnikovho záujmu o zbojnícku temati
ku. V dôsledku nezachovania textov už nedo
kážeme zrekonštruovať skutočný stav a rozsah 
Kráľovej zbojníckej poézie. V tejto súvislosti 
autorka uvádza zmienku z Národných novín 
o tom, že Kráľ svojho Jánošíka zničil. Isté je, 
že téma zbojníctva a zvlášť postava Jánošíka ho 
očarili a opakovane sa nimi zaoberal. Autorka 
si kladie otázky o príčinách nepublikovania tex
tov tohto básnika v „literárnej ilegalite“ (s. 84), 
najmä v spojitosti so Štúrovým nadšeným prija
tím Kráľovho debutu.

Mesianistické vyrovnanie sa s jánošíkov
skou tematikou analyzuje autorka na dielach 
M. M. Hodžu: Matora, S. Ormisa: Jánošík a na 
básňach S. B. Hroboňa. Kapitoly venované tým
to textom patria medzi najkomplexnejšie a naj- 
detailnejšie časti monografie. Autorkin záujem 
o problematiku mesianizmu je  neraz inšpiratív
ne rozvíjaný na základe komparácií s poľským 
mesianizmom. Zároveň však rešpektuje špecifi
ká slovenského mesianizmu, otvára nové cesty 
k interpretáciám konkrétnych textov autorov 
prináležiacich k tomuto myšlienkovému prúdu, 
pričom vrhá stále viac svetla aj na mesianizmus 
samotný.

Podľa Goszczynskej zistení v procese 
vytvárania mýtu z legendy, jeho zakoreňovania 
v národnom povedomí a následne už na poli 
literatúry -  v žánrových, autorských i dobo
vých modifikáciách -  vplyvy na konštruova
nie podôb Jánošíkovho literárneho obrazu boli 
rôznorodej proveniencie. Za najrelevantnejšie, 
ako dokladá na konkrétnych textoch, považu
je: ľudovú slovesnosť, mýty v ich archaickej 
forme, rozprávky, biblické príbehy, ale aj kon
krétne literárne diela (Uhorský alebo Dácky 
Simplicissimus D. Speera, Grimmelshausenove 
Príhody Simplicissima, Vulpiov Rinaldo Rinäl- 
dini, Schillerovi Zbojníci, Zschokkeho Abellino, 
veľký zbojník) či žánre (zbojnícke jarmočné 
piesne i kázne, zbojnícka romanca, historický
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i dobrodružný román, anglický gotický román 
atď.). V neposlednom rade na podobu literár
neho stvárnenia mali rozhodujúci vplyv aj do
bové požiadavky, ktoré selektívne aktualizovali 
či naopak, umŕtvovali tie-ktoré časti inventáru 
jánošíkovského mýtu a vyznenie postavy i prí
behu tvarovali v súlade s práve obľúbenými 
dobovými či subjektívnymi názorovými stano
viskami,

Goszczynska sa v monografii prezentuje 
precíznou prácou s celým komplexom primár
nych i sekundárnych textov, súvisiacich so skú
manou tematikou. Práca predstavuj e kompaktný 
pohľad na špecifické otázky, týkajúce sa rôzno
rodého korpusu literárnych textov. Hoci leitmo- 
tívom a témou spájajúcou skúmané literárne 
diela je  analýza a podoby mýtu, sústredeného 
v „modeli národného hrdinu“ (s. 70), predkla
daná práca otvára množstvo čiastkových inter
pretačných i literárnohistorických problémov. 
Aj v tom môže byť dielo, ktoré je jedinečným 
pohľadom zahraničnej slavistky, prínosné a in
špiratívne pre ďalší výskum.

Zuzana Ferusová

Maták, Eduard: JÁN BOTTO -  BÁSNIK 
A GEODET. Bratislava : Slovenská spoločnosť 
geodetov a kartografov, 2003. 36 s.

Pre mnohých slovenských spisovateľov 
minulých období nebol (ale ani v súčasnosti pre 
mnohých nie je) spisovateľský chlebíček jedi
ným zdrojom obživy, aj keď v povedomí širo
kej verejnosti ich literárna činnosť zatienila ich 
skutočné povolanie.

Výnimkou v tomto smere nie je ani vý
znamný básnik štúrovskej generácie -  Ján 
Botto, ktorý bol v civilnom živote zememe
račom. Aj preto zrejme pozornosti unikla útla 
brožúrka Eduarda Matáka Ján Botto -  básnik 
a geodet, ktorú vydala Slovenská spoločnosť 
geodetov a kartografov v roku 2003.

Táto publikácia približuje osobnosť Jána 
Bottu z pohľadu geodeta, pričom sa jej autor 
opiera o Bottovu súkrommí korešpondenciu 
a o dokumenty z Literárneho archívu Matice 
slovenskej. Pre mnohých je isto zaujímavým 
poodhalením neznámej časti života tohto spi
sovateľa.

V malých kapitolkách máme možnosť 
nazrieť do Bottovho študentského života, do
zvieme Sa o jeho ťažkostiach s matematikou, aj 
o jeho praxovaní. (Zaujímavá je informácia, že 
vtedajší poslucháči zememeračstva mali povin
ný jeden semester praxe na štátom zadávaných 
zákazkách.) Vychádzajúc z Bottových listov, 
autor poopravuje doterajšiu rozšírenú mienku, 
podľa ktorej vykonávali katastrálne mapovanie 
na Slovensku českí a rakúski geodeti. Tvrdí, že 
boli medzi nimi aj mnohí Slováci, ktorí však 
neskôr nedostali, zrejme práve pre svoju národ
nú príslušnosť, miesto v štátnej službe. Aj Ján 
Botto pre svoje „panslávske“ zmýšľanie získa
val zamestnanie po skončení štúdií ťažko.

V jednej z kapitoliek približuje E. Maták 
aj Bottove pokusy o „odbornú publicistiku“. Pri 
práci na príručke Zemomerje (Geometrie) na
razil Botto na nedostatok slovenskej odbornej 
terminológie, a tak sa pokúsil aj o zostavenie 
slovenského terminologického slovníka, z kto
rého E. Maták uvádza niekoľko ukážok. Pri 
jeho tvorení si vypomáhal termínmi z ruštiny 
alebo iných slovanských jazykov, vďaka čomu 
niektoré z ním navrhovaných pojmov vyvolá- 
yajií dnes na tvári úsmev.

Táto brožúrka obsahuje pre čitateľa aj via
cero iných zaujímavých informácií a postrehov: 
napríklad o tom, že práca zememerača priniesla 
Bottovi isto aj inšpiráciu pre jeho tvorbu, pretože 
bol vďaka nej v blízkom kontakte s obyčajným 
ľudom. (Jeho opis noci strávenej v horách pri 
vatre v liste Pavlovi Dobšinskému atmosférou 
napríklad pripomína niektoré pasáže zo Smrti 
Jánošíkovej.) Zaujímavá je aj zmienka o tom, že 
na mapách, ktoré zostavoval, používal pri miest
nych názvoch spisovnú slovenčinu. Pre geodetov 
sú zase prínosné informácie, týkajúce sa života 
a práce zememerača v druhej polovici 19. storo
čia, ktoré autor čerpá tiež z Bottovej korešpon-
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