
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-

78 Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 1



dencie. Nesporne zaujímavo pôsobí aj obrazová 
príloha, v ktorej nájdeme ukážky Bottových ru
kopisov Zemomerje, terminologického slovníka 
a koncepty geodetických výpočtov.

Celkovo však tejto práci chýba istá ucele
ná koncepcia. Pôsobí dojmom, akoby bola len 
vybraním zaujímavostí z Bottovej korešponden
cie (čosi ako „z každého rožku trošku“), bez vo
pred premysleného plánu (napríklad spomenutie 
s ničím nesúvisiaceho opisu fašiangového bálu 
v jednom z Bottových zememeračských pôso
bísk). Je teda skôr len pokusom o komplexnejší 
pohľad na Jána Bottu cez jeho zamestnanie, po

kusom, ktorý ostáva na polceste. No na druhej 
strane treba oceniť, že sa autor na túto cestu 
aspoň vydal a je tak v tomto smere onou prvou 
lastovičkou, čím zároveň ponúka možnosti pre 
iný, širší pohľad na túto významnú postavu na
šej literatúry. A v neposlednom rade nastoľuje 
tiež otázku, či by sa nebolo možné aj na iných 
slovenských spisovateľov pozrieť komplexnej
šie, cez zorný uhol viacerých vedných disciplín. 
Možno by takýto prístup poodhalil ďalšie mož
nosti pri nazeraní na ich texty.

Magdaléna Sedláčková
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