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Úvod

Medzi kultúrnou históriou a dejinami 
jednotlivých druhov umení existujú úzke vzťahy a inšpirujúce prepoje-
nia prinajmenšom od konca 18. storočia (Diderot, Winckelmann, Lessing 
a ďalší). V priebehu 19. storočia sa v súvislosti s etablovaním akademic-
kých disciplín rozvinuli špecializované metódy jednotlivých umenovied 
často v opozícii voči tradícii kultúrno-historického bádania. V interpretač-
ných jazykoch umeleckej kultúry sú dodnes popri syntetizujúcom uvažo-
vaní citeľné stopy metodologicky špecializovaných prístupov. Pokusy o sú-
hrnný pohľad na dejiny jednotlivých umeleckých druhov sa v súčasnosti 
nezaobídu bez širšej kultúrnej kontextualizácie jednotlivých zistení a fak-
tov. Túto problematiku nie je možné vedecky zvládnuť bez interdiscipli-
nárneho či transdisciplinárneho prístupu. Okrem problematiky samotnej 
definície kultúry, spoločnej pre všetky zapojené disciplíny, jestvujú totiž 
aj konkrétne interdisciplinárne prepojenia, napríklad vo výskume žánrov, 
médií, rituálov, inštitúcií atď. 

Predkladaný súbor vedeckých štúdií k spomínanej problematike je výstu-
pom z medzinárodnej konferencie „Vedy o umeniach a dejiny kultúry“ (20.
– 21. marca 2013 v Bratislave), ktorú v rámci projektu Európske dimenzie 
umeleckej kultúry Slovenska zrealizovalo jeho šesť riešiteľských subjektov 
– Ústav dejín umenia SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav hudobnej 
vedy SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústav slovenskej literatú-
ry SAV a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. V centre záujmu poduja-
tia stálo predovšetkým otvorenie širšej diskusie k problematike výskumu 
a písania kultúrnych dejín literatúry, výtvarného umenia, dramatických 
umení a hudby, k metódam a nástrojom používaným v týchto oblastiach 
či k otázkam reflexie a spoločenského statusu podobných diskusií a výsku-
mov vo verejnom priestore. Veríme, že prezentovaná vedecká platforma 
v tomto ohľade poskytla priaznivé podmienky a predpoklady pre vznik no-
vých interdisciplinárnych výskumných iniciatív a diskusií v oblasti dejín 
kultúry s presahom na domáce i zahraničné prostredie. 
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Nasledujúca štúdia ponúka rekonštruk-
ciu stôp čítania diel nizozemského historika a kultúrneho historika Joha-
na Huizingu na Slovensku v období 1946-1953, teda ešte predtým, než jeho 
diela vyšli knižne v češtine a v slovenčine, a zároveň poukazuje na impli-
kácie, ktoré táto lektúra priniesla pre rozvoj domácej kultúrnej histórie.

Johana Huizingu (1872-1945), ktorého meno sa v kontexte dnešných hu-
manitných vied spája vďaka jeho dielam Jeseň stredoveku (1919), Homo lu-
dens (1938) a v posledných desaťročiach aj vďaka jeho niektorým ďalším 
(menším) prácam s neustále sa vynárajúcimi otázkami citlivého zaobchá-
dzania s javmi singularity v kultúrnych dejinách, poznali v medzivojno-
vom Československu takmer výlučne ako autora kultúrno-kritického spi-
su V tieňoch zajtrajška (1935, po česky 1938), hoci viacerí českí historici (Jo-
sef Šusta, Bedřich Mendl) čítali (v nemeckom preklade) podľa všetkého aj 
jeho Jeseň stredoveku. Združenie mladých českých historikov, tzv. historic-
ká skupina, navrhovala krátko pred nemeckou okupáciou preložiť toto zá-
kladné dielo do češtiny a vydať ho v rade monografií, ktoré mali vychádzať 
popri zborníku Dějiny a přítomnost1. Nič to ale nemení na skutočnosti, že 
jediným medzivojnovej československej verejnosti reálne známym Hui-
zingovým dielom zostal dlhý čas spis V tieňoch zajtrajška, ktorým reagoval 
na nástup fašizmu a čiastočne aj komunizmu v Európe – je to spis, ktorý 
predstavuje v magistrálnom pláne Oswaldom Spenglerom ovplyvnenú ví-
ziu úpadku Západu, ktorého príčiny Huizinga videl vo svojej súčasnosti 
predovšetkým v bujnejúcom militarizme, antiintelektualizme, detinskos-
ti dnešného hedonisticky orientovaného človeka („puerilizmu“) a v hyper-
nacionalizme. Spis, ktorý spolu s ďalšou, počas 2. svetovej vojny napísanou 
a až posmrtne vydanou prácou Zhanobený svet patrí do poslednej, kultúr-
no-kritickej fázy autorovej tvorby, nám Huizingu ukazuje ako angažované-
ho európskeho intelektuála kultúrne konzervatívneho a zároveň politicky 
liberálneho razenia. Obe knihy málo prezrádzali o podstate jeho kultúrno-
historickej práce, kulminujúcej v dvadsiatych rokoch 20. storočia, ktorá sa
z hľadiska záujmov moderných humanitných vied medzivojnového i po-
vojnového obdobia javí ako kľúčová spomedzi jeho široko rozvetvených in-
telektuálnych aktivít. V čase, keď Huizinga umrel (bolo to tesne pred kon-
com vojny, v dôsledku vojnovej internácie), bol však medzinárodne zná-
my a uznávaný nielen ako diagnostik úpadkového stavu európskej kultúry, 
ktorého možno menovať jedným dychom s Karlom Jaspersom, José Orte-
gom y Gassetom, alebo Nikolajom Berďajevom, ako to svojho času spravil 
W. Röpke. V západnej Európe i v USA bol dobre známy predovšetkým ako his-
torik, ktorý sa v Jeseni stredoveku podujal na rekonštrukciu dejín mentality

Impulzy kultúrnej histórie 
Johana Huizingu na Slovensku

Adam Bžoch
Ústav svetovej literatúry SAv
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rodák (1915-1990), do začiatku 1940tych rokov bol členom rádu jezuitov, ab-
solvoval filozofiu v Innsbrucku a teológiu v Szegede, vysvätili ho za kňaza 
roku 1943 a do roku 1945 pôsobil ako aktuár v biskupskej kancelárii Jána 
Vojtaššáka. V roku 1949 ho z politických dôvodov zatkli a 1951 odsúdili na 
13 rokov väzenia, amnestovali ho roku 1960, potom bol robotníkom, neskôr 
správcom menších farností na Liptove. Venoval sa otázkam kresťanskej fi-
lozofie a sociálnej náuky, roku 1944 uverejnil prácu Kresťanský humanizmus, 
po prepustení z väzenia písal do zásuvky a uverejňoval v samizdatoch. Prí-
ležitostne prekladal z francúzštiny (napr. diela Jacquesa Maritaina) a z la-
tinčiny (Tomáš Akvinský).7 Do roku 1948 prispieval článkami do časopisov 
Kultúra, Obroda, Verbum, do Katolíckych novín atď.

Jeho recenzia na Huizingov kultúrno-kritický spis Zhanobený svet vo Verbe 
je podrobný referát, ktorý mal oboznámiť čitateľov s hlavnými myšlienka-
mi tohto diela, len na konci autor podal vlastný skromný komentár.

V stručnosti treba pripomenúť, že v Zhanobenom svete Huizinga rozoberal 
vývin – vzostup a úpadok – „západnej kultúry“ na základe faktov z kultúr-
nej histórie od antiky až po svoju súčasnosť; za jej vyvrcholenie pokladal 
obnovu politickej myšlienky demokracie, tú však pre súčasnosť považoval 
za nedostatočnú a položil dôraz na idey, predstavy a pojmy, ktoré by sa mali 
stať duchovnou oporou a náplňou tejto demokracie a ktorými by sa mal 
Západ obrodiť. V prvom rade je to podľa Huizingu idea milosti, obnoviteľ-
ná znovuzrodením kresťanstva (na ktorú však Západ ešte údajne nie je 
zrelý), ďalej cnosti prudentia, fortitudo, justitia, temperantia (v jeho pre-
klade: rozumnosť, zmužilosť, spravodlivosť, miernosť) a napokon kľúčový 
pojem spisu „isonomia“ – rovnosť pred zákonom (Hatala hovorí o rovnos-
ti zákonov). Vo svojom komentári na konci recenzie Hatala píše kriticky, 
no zároveň nie celkom jednoznačne s ohľadom na spoločenský a politický 
(a napokon aj na kultúrny) vývin posledného obdobia na Slovensku: „Hui-
zingov prierez duchovnými dejinami Európy s pohľadom do budúcnosti je 
pre náš egoizmus, úprimne povedzme, zdrvujúci. Veď si aj na Slovensku 
začíname namýšľať, že máme právo hovoriť o renesancii kresťanského du-
cha a kultúry (prv než sa narodila) len preto, že sa niekoľko málo jednot-
livcov oduševnilo poslaním budovania základov krajšieho sveta. Pohľad 
J. Huizingu, ktorý ako skúsený starec mladistvým zrakom chladnokrvne, 
no úžasne objektívne pitve európsku duchovnú prítomnosť a  analyzuje 
predpoklady krajšej budúcnosti, nás núti k triezvemu realizmu.“8 Huizin-
ga, ktorý sa na sklonku života prikláňal k „starej viere“, čo je napokon evi-
dentné aj z jeho Zhanobeného sveta, figuruje pre Hatalu ako ideál kresťan-
ského kritika súčasnej kultúry a civilizácie a zároveň ako možný korektív 

a každodennosti burgundskej kultúry 15. storočia, v práci Homo ludens na 
náčrt filozofie kultúry, založenej na agonálnom princípe, v  monografii 
o Erazmovi na napísanie modernej, kultúrne-kontextovo, v tom aj v hos-
podárskom kontexte doby ukotvenej biografie renesančnej osobnosti. Spo-
lu s jeho Nizozemskou kultúrou v 17. storočí pokračuje recepcia týchto kniž-
ných prác potom v Európe i USA najmä po 2. svetovej vojne, no vtedy už 
pribúda aj kritikov z radov moderných humanitných vedcov; Jeseň stredo-
veku síce silne pôsobila v druhej generácii školy Análov, ale jej významný 
predstaviteľ Jacques Le Goff vo svojej autobiografii napríklad už odmie-
tol Huizingov obraz končiaceho sa stredoveku v severnej Európe ako vo 
svojich protikladoch príliš preexoponované zobrazenie „drsnej doby plnej 
vyhranených kontrastov“2, Francis Haskell i viacerí umenovedci zas pre-
javili skepsu tak voči Huizingovmu „hmlistému esteticizmu“, ale aj jeho 
ústredným kultúrnohistorickým tézam3, historik umenia Erwin Panofsky 
mu vyčítal zotretie hraníc medzi kultúrnohistorickými epochami, najmä 
zotretie dolnej hranice renesancie4 atď. Na povojnovom Slovensku Huizin-
ga figuroval naproti tomu dlho ako ideál kultúrnej histórie.

Intelektuálne prostredie povojnových rokov, ktoré sa na Slovensku zaslú-
žilo o objavovanie Huizingových myšlienok, boli katolícke, resp. jezuitské 
kruhy, v tom čase stále najsolídnejšie vzdelané a otvorené klasickej európ-
skej vzdelanosti. Majákom tejto inteligencie bol po vojne časopis Verbum, 
vychádzajúci od roku 1946 do 1948 v Košiciach z milosti povojnových vlád 
a zlikvidovaný v dôsledku politických udalostí z februára 19485. Verbum 
tvorilo platformu otvorených a diskusii prístupných katolíckych intelek-
tuálov; viacerí z nich ako budúci kňazi ešte len absolvovali v prvej polovi-
ci 1940tych rokov doma či v zahraničí štúdium teológie a neboli politicky 
skompromitovaní s fašistickým režimom prvej slovenskej republiky. Časo-
pis prinášal intelektuálne podnetné diskusie, šíril myšlienkové impulzy 
zo Západu (napr. sprostredkoval prvé informácie o filozofickom existen-
cializme, viedol aj v ekumenickom duchu diskusiu o protestantizme atď.), 
vlastný mu bol tolerantný postoj k duchovným súvislostiam doby, hĺbka 
historického pohľadu, zmysel pre kultúrne kontexty a v relatívne veľkej 
miere nezávislý kritický duch – tak by sme mohli v hrubom náčrte charak-
terizovať profil Verba.

V prvom ročníku Verba uverejnil kmeňový spolupracovník tohto časopi-
su Štefan Hatala obsiahlu recenziu na Huizingovu už spomínanú, posmrt-
ne vydanú knihu Zhanobený svet, ktorú prečítal vo francúzskom preklade 
A l’aube de la paix, Études sur les chances de réetablissement de notre civilisation6. 
Išlo o prvý text o Huizingovi na Slovensku. Štefan Hatala bol ružomberský 
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však vo Verbe aj iné stopy, poukazujúce na konkrétnejšie kultúrno-histo-
rické inšpirácie, resp. na „dolaďovanie sa“ na určitú koncepciu stredoveku.
Tieto inšpirácie sa spájajú s menami Štefan Senčík, Valentín Kalinay a opäť 
aj s menom Štefana Hatalu. 

Štefan Senčík, narodený roku 1920 v Starom Tekove, absolvoval jezuitský 
noviciát v Ružomberku, kde 1940 zmaturoval; v roku 1946 sa dostal na štú-
dium teológie do holandského Maastrichtu, tam ho aj roku 1949 vysvätili 
za kňaza. Počas štúdia nestratil kontakt s domácim prostredím, písal pre 
katolícke časopisy, najmä pre Verbum, kde informoval o kultúrnom živote 
„katolíckeho stĺpa“ (katolíckych sociálnych a kultúrnych inštitúcií) v Ho-
landsku a v Belgicku. Neskôr odišiel do Írska a odtiaľ v roku 1951 do Sydney, 
potom pracoval vo Vatikánskom rozhlase v Ríme a od roku 1963 pôsobil 
v Kanade11. Štefan Senčík bol predovšetkým organizátor, misionár, nábo-
ženský publicista a významný kultúrny mediátor. Pre druhý ročník Verba 
sprostredkoval okrem iného obsiahly článok Johan Huizinga – veľký kultúr-
ny historik Holandska od nizozemského (maastrichtského?) jezuitu André 
van de Wiela12, ktorý sám preložil z rukopisu. Ak máme veriť prekladate-
ľovej poznámke, van de Wiel napísal tento článok priamo pre časopis Ver-
bum. Článok predstavuje akýsi oneskorený nekrológ za Johanom Huizin-
gom a zároveň je to prvá kompetentná a podrobná biografická informácia 
o ňom, resp. referát o jeho dielach v slovenčine, s dôrazom na kresťanský 
uhol pohľadu a so špeciálnym ohľadom na tie aspekty Huizingovho diela,
ktoré by mohli azda zaujať čitateľa v strednej Európe. Pri Jeseni stredoveku
vyzdvihol A. van de Wiel význam tejto práce pre čitateľov v následníckych 
štátoch Rakúska-Uhorska, keďže s lokalitou, na ktorú sa toto dielo zame-
riava (burgundské Nizozemie), sa okrem iného spája vzostup Habsburgov-
cov. Podrobné zhodnotenie vedeckého a kultúrneho prínosu autorových 
hlavných, väčších i menších spisov od začiatku až po jeho posledné die-
la (teda od doktorskej práce Vidušaka v indickom divadle, cez monumentál-
nu Jeseň stredoveku, menšiu esej Duchovná známka Holandska, históriu ci-
vilizácie USA pod názvom Človek a dav v Amerike, štúdiu Problém renesan-
cie, monografiu Erazmus, kultúrno-kritický spis V tieňoch – tu: „v tôňach“ 
– zajtrajška, kultúrno-filozofickú prácu Homo ludens až po jeho duchovný 
závet Zhanobený – tu: „zmrzačený“ – svet), podrobné zhodnotenie všetkých 
týchto diel ústi do centrálnej myšlienky duchovnej obnovy, ktorú A. van 
de Wiel považuje za hlavný etický impetus Huizingovho diela. Nezabudol 
pritom zdôrazniť životopisný údaj, že si Huizinga mnoho rokov po smr-
ti svojej prvej manželky vzal za ženu katolíčku a v posledných rokoch jeho 
života sa zjavila „nádej, že konečne nájde Pravdu (...). Tak ďaleko však ne-
došiel, i keď z jeho posledného diela, ktoré zanechal ako testament, vidno, 

omylov slovenských katolíckych mysliteľov z čias slovenského štátu. Jeho 
názory na krízu európskej či svetovej kultúry a na východisko z nej mohli 
súzvučať s (pomerne abstraktnými) civilizačno-kritickými očakávaniami 
slovenských katolíkov v čase ich politickej diskreditácie a následnej poli-
tickej dezorientácie po druhej svetovej vojne. Alternatívu im celkom evi-
dentne ponúkal Huizingov historicky fundovaný, kresťansky orientovaný 
humanizmus, zameraný na obnovu životodarných hodnôt demokratickej 
Európy, ale čiastočne aj jeho liberálny postoj, ktorý tvoril druhé ohnisko 
jeho étosu. Pojmom občianskej slobody, ktorý pripomína silno Huizingu, 
je predchnutý totiž aspoň Hatalov článok Totálna demokracia z roku 1947, 
napísaný v čase jeho čítania Zhanobeného sveta; nech nás nemýli burcujú-
ca rétorika, pripomínajúca predchádzajúce časy. Hatalov článok je pokus 
o frontálnu odpoveď na totálnu porážku totalitného politického systému 
a zároveň impulz k obnove. Hatala tu napísal: „Demokracia neznačí len 
režim, ale aj svetonáhľad. (...) Nejde len o  volenie vlády ľudom, ani len 
o spravovanie národných vecí v súhlase s mienkou ľudu, ale ide o základ, 
na ktorý sa postaví nový človek a  spoločnosť, ide o  zásadné uznávanie 
osobnej slobody a samourčovania jednotlivcov, právo uplatniť a rozvinúť 
svoju osobnosť v povedomej súhre spoločenského života.“9 V súlade s kres-
ťanskou sociálnou náukou Hatala zdôraznil pri napĺňaní programu „totál-
nej demokracie“ presun dôrazu z „politických strán na záujmové spolo-
čenstvá stavovských skupín“10, čo je rovnako v súlade s Huizingovou pred-
stavou dobre fungujúcej bazálnej demokracie podľa vzoru gréckej polis, 
uskutočniteľnej najmä v malých spoločenstvách, resp. v malých štátoch, 
kde si každý člen spoločenstva, resp. občan uvedomuje mieru svojej osob-
nej zodpovednosti za svoje bezprostredné okolie i za celok. Pripomeňme, 
že Huizinga túto myšlienku doviedol najmä pod vplyvom svojho podrob-
ného štúdia  dejín  USA do podoby nevyhnutnosti federalizmu, ale vodi-
dlo k naplneniu tohto princípu videl už vo vzájomnej spolupráci nizozem-
ských provincií počas osemdesiatročnej vojny proti Španielsku v 16. a 17. 
storočí. 

Na začiatku huizingovskej recepcie na Slovensku stála takto spoločenská 
a politická vízia neskorého Huizingu, kultúrne konzervatívneho a politicky 
liberálneho kritika úpadku západnej demokracie a kultúry, obhajcu ma-
lých štátov – takých, akým bolo Nizozemsko, a mohlo ním byť podľa vy-
snívaných predstáv aj Slovensko, a obhajcu politickej a v najširšom zmysle
aj kultúrnej spolupráce. (Pravda, Huizingova obrana federalizmu ako ra-
dikálne praktického produktu politického myslenia v slovenských katolíc-
kych kruhoch nenašla odozvu.) Okrem týchto stôp, ktoré svedčia o kultúr-
no-kritickej a metapolitickej podnetnosti Huizingovho diela, nachádzame 
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Kalinay (1909-1969) vyštudoval začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia te-
ológiu v Innsbrucku, sám bol spisovateľom (uverejňoval najmä v Rozvoji, 
Kultúre, Obrode a Verbe – tam však len pod skratkou), historikom rádu slo-
venských jezuitov, nadaným prekladateľom francúzskej a nemeckej litera-
túry (o. i. François Mauriac, Peter Lippert), od roku 1938 pôsobil ako pro-
fesor systematickej teológie na teologickom seminári v Spišskej Kapitule
až do jeho likvidácie v roku 1950. Pre kompletizáciu obrazu možno ešte 
dodať, že po päťdesiatych rokoch 20. storočia, odkedy pôsobil ako špiritu-
ál v ústavoch pre telesne a mentálne postihnutú mládež, sa intelektuálne 
definitívne stratil tak z literárnej verejnosti, ako aj z kňazských teologic-
kých kruhov.16 

Určitú ozvenu huizingovskej vízie (neskorého) stredoveku, ako ju sprostred-
koval Kalinayom preložený úryvok, by sme našli u spomínaného Štefana 
Hatalu v úvodnej stati k plánovanému, no podľa všetkého nedopísanému 
dielu Duch stredoveku, ktorá vyšla vo Verbe pod názvom Ideál organickej ce-
listvosti17. Táto stať, ktorej stredobodom je „integrálny ľudský život“ ako cieľ 
snaženia človeka vo všetkých dejinných epochách, cieľ spočívajúci v „pl-
nosti ľudského života“ ako v spojení „plnosti života prirodzeného s plnos-
ťou života nadprirodzeného v súladnú celistvosť“18, štylizuje stredovek ako 
obdobie, v ktorom bola táto syntéza skutočne aj dosiahnutá: „Túto ideu, 
úlohu mal stredovek uskutočniť. Uskutočnil ju.“19 Podľa Hatalu je „úlohou 
nasledujúcich období, aj prítomnosti, vypracúvať tézu stredovekého obdo-
bia, definovať ju a zaradiť do integrálneho poňatia ľudského života, pride-
liť jej miesto vo vzťahu k ostatným tézam života ľudskej osobnosti a ľud-
ských dejín. Vtedy sa stredovek stane princípom, normou života v každom 
období v takých rozmeroch, aké mu prislúchajú podľa jeho podielu v cel-
kovom živote človeka“20. Duchovným a ideovým zdrojom tohto názoru je 
prirodzene najmä novotomistický obdiv voči stredoveku, šírený v prostre-
dí slovenských katolíckych teológov od medzivojnového obdobia a z mo-
derných svetových mysliteľov živený najmä Jacquesom Maritainom, kto-
rého diela boli na Slovensku známe o. i. z  českých knižných prekladov 
(hoci aj Verbum prinieslo niekoľko slovenských prekladov). Kontext do-
máceho novotomizmu je však oveľa širší, sociálno-psychologicky súvi-
sí s kultúrnym šokom z moderny, ktorému podľahli aj slovenskí katolíci 
a podľa všetkého súvisí aj s úzkostlivosťou a konzervativizmom časti slo-
venskej katolíckej inteligencie v polovici 20. storočia, čo bolo, ako napísal 
T. Münz, okrem iného dôsledkom skúsenosti „s druhou svetovou vojnou 
a dvomi najväčšími novovekými, im nepriateľskými totalitami: s naciz-
mom a komunizmom, v ktorých videli dôsledok ideového odpadnutia no-
voveku od stredoveku“21. Nostalgia za stredovekom, pred druhou svetovou 

že jeho priznanie sa ku kresťanstvu – katolicizmu i protestantizmu – vždy 
viac a viac rástlo“13. Huizingovo neskoré kultúrno-kritické dielo André van 
de Wiel však napriek všetkému oceňuje z katolíckeho uhla pohľadu kritic-
ky a píše, že „Huizinga hlása (...) novú, nekresťanskú askézu“. Na rozdiel 
od Hatalu tvrdí, že Huizinga „zabúda na milosť“, čo je výsledok odlišného 
čítania, resp. Huizinga vraj „preceňuje i ľudský rozum a vidí v ňom našu 
jedinú korektívnu formu. My však s vrúcnou vďačnosťou voči Bohu môže-
me smelo povedať, že Boh nám dal omnoho vyššiu a neomylnejšiu normu 
v našej viere a že rozum je len natoľko normou, nakoľko ho vedie viera“14. 
Napriek týmto výhradám či predsudkom oceňoval André van de Wiel prí-
nos J. Huizingu pre kultúrne dejiny. Zosumarizoval ho takto: „Huizinga 
nebol abstraktný teoretik. Neprekrúcal skutočnosť, aby mohol natiahnuť 
na ňu svoje kategórie, ako to vidieť u Spenglera; nie, Huizinga je spokojný, 
prenikavo pozorujúci duch, ktorý sa usiluje priblížiť ku skutočnosti, aby ju 
mohol vernejšie zachytiť a popísať, duch, ktorý mal pri tom aj zriedkavý 
dar syntézy, ktorý v celom svojom diele vždy prenikavejšie a jasnejšie roz-
víjal niektoré základné idey.“15 Ústrednou myšlienkou tohto zhodnotenia, 
ktorá sa musela stretnúť s odozvou aj v slovenskom katolíckom prostredí, 
bola syntéza jednak ako ideál kultúrno-historickej práce, jednak ako opti-
málna a najviac cenená schopnosť intelektuálnej reflexie v akejkoľvek krí-
zovej dobe, rozpadajúcej sa pozorovateľovi na množstvo navzájom zdan-
livo nesúvisiacich javov. (Nezabúdajme, že Huizinga bol historik, ktorý sa 
zaujímal o  krízy a  prechodné fenomény, či už išlo o  neskorý stredovek 
a zrod renesancie, alebo o krízu modernej demokracie.) 

V tom istom čísle Verba, kde vyšiel článok André van de Wiela, publikova-
la redakcia pod titulom Napätie života aj časť (asi tretinu) z prvej kapitoly 
z Huizingovej Jesene stredoveku, ktorá mala istým spôsobom ilustrovať pod-
statu jeho kultúrno-historickej práce. Je to prvý Huizingov text v slovenči-
ne vôbec. Stať pod skratkou V. K. preložil Valentín Kalinay, a hoci redakcia 
časopisu neuviedla zdroj, vieme zrekonštruovať, že šlo o preklad z druhej 
ruky, z nemčiny (nemecká prekladateľka „Tilly“ Mathilde Wolff-Mönckeberg 
preložila roku 1924 prvú kapitolu Jesene stredoveku – „s’Levens felheid“ – voľ-
nejšie ako „Spannung des Lebens“; neskorší prekladateľ z angličtiny Viktor 
Krupa hovorí tak trochu nietzscheovsky o „dravosti života“). Už tento krát-
ky úryvok ako vstupný akord Huizingovho opusu pôsobivo vyznačuje auto-
rov koncept neskorého stredoveku, založený na príkrych, zmyslovo vníma-
teľných javoch životného sveta burgundskej kultúry 14. a 15. storočia a tým 
aj autorovu antipozitivistickú vciťujúcu metódu, ktorou sa prihlásil k prú-
du „Geistesgeschichte“. K predpokladom tohto slovenského prekladu mož-
no na okraj pripomenúť opäť niekoľko biografických dát: Jezuita Valentín 
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literatúry. Do Verba síce sám nepísal, no bedlivo ho sledoval, tak ako sle-
doval aktivity katolíckej moderny v predvojnovom a vo vojnovom období. 
Jeho pozornosti neunikol ani novotomistický profil tejto inteligencie, ani 
jeho zdroje, rôznorodé intelektuálne konexie a ďalšie implikácie.

V čase vydávania Verba pracoval Felix na prekladoch a na komentároch 
k Françoisovi Villonovi (Malý Testament 1948, Veľký Testament 1949 – spolu 
s Jánom Kostrom a Jánom Smrekom). V povojnových rokoch zároveň pre-
kladal najnovšiu francúzsku literatúru a pôsobil ako dramaturg v Sloven-
skom národnom divadle. V roku 1949 SND nedobrovoľne opúšťa a z verej-
ného priestoru sa uťahuje na čas do Literárnovedného ústavu Slovenskej 
akadémie vied a umení, kde pripravuje knihu o Villonovi, ktorú však nedo-
končí. Zrejme už v rokoch 1948/9 začína zároveň uvažovať nad ďalším am-
bicióznym projektom, do ktorého sa plánuje pustiť po napísaní villonov-
skej monografie – ide o knižný portrét ranej renesancie v Taliansku a vo 
Francúzsku, o široko koncipovanú prácu z dejín ideí, v ktorej by bolo mož-
né ukázať súhru myšlienok z oblasti literatúry, filozofie, teológie, politi-
ky a umenovedy, ktoré vytvorili renesančný pohľad na svet a na človeka. 
V súvislosti s prípravou tohto knižného projektu, ktorý mal akosi priro-
dzene vyplynúť z jeho knihy o Villonovi, si Jozef Felix do zápisníka z roku 
1948 zaznamenával bibliografické odkazy na súčasnú i staršiu sekundár-
nu literatúru k tejto téme; v jeho rozsiahlych poznámkach nechýbajú ani 
odkazy na francúzsky preklad Huizingovej práce Na dvore burgundských knie-
žat z roku 1926, ktorú vydali Bastin a Otto Cartalliera v roku 1946 pod náz-
vom La cour des Ducs de Bourgogne, ani na nemecký preklad Jesene stredoveku 
z roku 1924, pri ktorom si však urobil reštriktívnu poznámku, že „ide len 
o XV. storočie“, hoci v ním samom vypísanom bibliografickom odkaze sa 
nachádza celý podtitul Huizingovej knihy Studien über Lebens- und Geistes-
formen des XIVten und XVten Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. 
Fokus Huizingovho diela azda nie celkom zodpovedal jeho vtedajším zá-
merom v  súvislosti s Villonom, ktorými bolo skúmanie úpadkových fo-
riem stredoveku už od 13. storočia. (Vo Felixovej knižnici sa však nachádza 
aj piate nemecké vydanie Jesene z roku 1939, ktoré si autor podľa všetkého 
zadovážil neskôr antikvárne; ako ukážeme, na základe niektorých pozná-
mok v tomto vydaní je možné aspoň čiastočne rekonštruovať aj Felixovo 
čítanie Jesene, spadajúce do neskorších rokov a neomylne svedčiace o pre-
sune jeho záujmov na ďalšie kultúrno-historické témy.)

Súčasťou príprav Felixovej knihy o Villonovi a aj práce o talianskej a fran-
cúzskej renesancii boli obsiahle konspekty viacerých sekundárnych prác, ku
ktorým sa dostal a ktoré považoval za tematicky kľúčové. Tieto konspekty

vojnou, počas nej a niekedy ešte aj po nej zrejmá z intelektuálnych vystú-
pení Ľudovíta Zachara, J. E. Bora, Františka Skyčáka, Štefana Náhalku, Ma-
ximiliána Chladného-Hanoša, Juraja Rajca alebo Juraja Šimalčíka, sa preja-
vovala vo volaní „po návrate k Tomášovi (Akvinskom) a po starej, stredove-
kej, jednotnej a jednoduchej, nediferencovanej a preto spokojnej a šťastnej 
Európe“22; podľa vtedajších, z roku 1947 pochádzajúcich slov Ladislava Ha-
nusa ako jednej z intelektuálne najvýraznejších osobností katolíckej skupi-
ny, stredovek „predstavuje dokonale ucelený, do posledných dôsledkov pre-
myslený, do podrobností prepracovaný, univerzálny organický svet. Má to, 
čo nám vonkoncom chýba. Predstavuje absolútny protiklad nášho veku, 
ďaleko prevyšuje štruktúru nášho života. Poskytuje nám žiarivý, žiaduci 
exemplár preorientovania a  znovuusporiadania spoločnosti vo všetkých 
vzťahoch“23. V tomto kontexte sa javí aj Hatalov článok Ideál organickej ce-
listvosti ako súčasť názorového prúdu slovenských novotomistov tých čias. 
Huizingova ústredná téza z Jesene stredoveku – téza o kultúre burgundského 
14. a 15. storočia ako o poslednom vzplanutí stredoveku v plnosti jeho krá-
sy, ktorá je zároveň polemikou proti ranorenesančnému charakteru väčši-
ny diel severoeurópskeho výtvarného umenia toho obdobia – táto ústred-
ná téza mohla aspoň sekundárne podporovať predstavy o stredoveku ako 
o zlatom veku ľudstva a o renesancii ako o dobe jeho úpadku. Odmietavé 
názory na umenie renesancie sa v novotomistických kruhoch šírili napokon 
aj v dôsledku recepcie diel Jacquesa Maritaina, ktorého spis Umenie a scho-
lastika (po česky vydaný roku 1933 v Olomouci) obsahoval program umenia 
založený na princípoch stredovekej scholastiky a obrátený proti renesancii 
(tá sa údajne prelomením rádu stredovekých hodnôt vzdialila od pôvodnej 
„mystickej plnosti“24). U Huizingu by sme takto založený odpor voči rene-
sancii nenašli, no súdiac iba podľa Jesene stredoveku bolo by ho možné pova-
žovať za výlučného sympatizanta (neskoro)stredovekých životných a myš-
lienkových svetov, a v jeho polemike proti umelecko-historickým názorom 
na výtvarné umenie flámskych „primitívnych“, ktoré ich vnímajú výlučne 
v (rano)renesančnej estetickej paradigme, možno dokonca aj za obhajcu 
stredoveku proti renesancii.

Na niekoľkých príkladoch z nasledujúcich rokov je podľa všetkého možné 
ukázať, ako bola táto pomerne jednostranná perspektíva korigovaná ďal-
ším čitateľom Huizingovho diela, literárnym vedcom a kritikom Jozefom 
Felixom (1913-1977), ktorý pochádzal taktiež z Ružomberka, no nebol súčas-
ťou teologicko-konfesionálneho prostredia, tvoriaceho živnú pôdu verbu-
mistov. Roku 1946 privítal Jozef Felix časopis Verbum „z celkom principiál-
nych dôvodov literárnych“25 s nádejou na profiláciu myšlienkovej diferen-
covanosti, ktorá prispeje v povojnovom období k obnove vitality slovenskej
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motnom jadre básnickej moderny hľadať princípy, ktoré od stredoveku 
nepodliehali zásadným zmenám, nanajvýš variáciám27. Felix sa pri čítaní 
Huizingovho spisu niekedy dokonca javí radikálnejšie podozrievavý k no-
vite renesancie než Huizinga (napríklad keď popiera údajnú absenciu al-
truizmu rozkvetom renesančných sociálnych utópií, alebo keď nesúhlasí 
s tézou, že Kopernik priniesol pojem neohraničenosti atď.). Čítanie Hui-
zingovej štúdie Problém renesancie vo Felixovi utvrdilo a v podstate aj radi-
kalizovalo historickú perspektívu, v ktorej je predel medzi stredovekom 
a renesanciou, ale aj stredovekom a modernou fluidnejší.

Felixovo čítanie druhej Huizingovej štúdie Renaissance und Realismus bolo 
najmä informatívne, azda s  menším polemickým nasadením, zato vý-
znamnejšie ako jeden z predpokladov jeho neskoršieho chápania niekto-
rých literárnych javov talianskej a francúzskej renesancie, najmä Danteho 
a Rabelaisa. Felix navyše čítal Huizingovu štúdiu o renesancii a realizme 
v čase, keď sa v stalinistickom Československu viedla kampaň za jediný, 
svetonázorovo podložený pojem realizmu, povyšovaný na jedinú správ-
nu metódu umeleckej tvorivosti. Viaceré Felixove zdôraznenia na margo 
Huizingovho textu prezrádzajú, že je principiálne otvorený iným než do-
bovým doktrinárnym chápaniam realizmu, ktoré sa v prostredí marxistic-
ko-leninskej teórie prenášali zo súčasnosti aj na hodnotenia dávno minu-
lých epoch, a u Huizingu si okrem iného podčiarkuje tieto myšlienky: „re-
alizmus vôbec neznamená všeobecný duchovný postoj“, „realizmus v ume-
ní nemožno označiť za nijaký technický konečný bod vo vývine umenia“ 
alebo „literárny realizmus je veľmi málo produktom stupňa rozvoja krás-
nej literatúry“. K pochopeniu Felixovho záujmu o túto štúdiu patrí, že na 
základe Huizingovej predstavy prítomnosti stredovekých elementov v re-
nesancii sa mohol sústrediť na myšlienku, že „realizmus kulminuje pred 
renesanciou“ a že „v prekonaní naivného realizmu spočíva podstata rene-
sancie“ (hoci na druhej strane podľa Felixa stredovek nezrodil len pros-
tý, naivný realizmus). Patrí sem takisto, že Huizinga upozornil Felixa na 
„etický realizmus“, ktorý videl v asketickej literatúre, v satire, vo fraške 
a vo fabliaux, a zároveň aj na rôzne formy „hyperrealizmu“ u Hieronyma 
Boscha, Matthiasa Grünewalda, Pietera Breughela či Françoisa Rabelai-
sa. Felix k tomu dodáva: „So zreteľom k tomu, že dnes nikto nechce vyra-
diť Rabelaisa z komplikovaného javu, ktorý nazývame renaissanciou, zdá 
sa, že tu práve jasne vyniká spojenie renaissancie a realizmu. No to, čo 
Lefrance a Lanson myslia pod realizmom, nie cele zodpovedá pojmu, ako 
sa ho snažil vymedziť vyššie Huizinga.“ K Huizingovej myšlienke Rabelai-
sovho prekonávania stredovekého realizmu renesanciou, mýtom atď. do 
údajného heroizmu si Felix pripísal polemickú otázku: „a čo Dante? Ten 

sa spolu s bibliografickými výpiskami nachádzajú vo Felixovej pozostalos-
ti v Národnej knižnici v Martine.26 Najobsažnejší je popri obsiahlych a evi-
dentne o čosi neskorších výpiskoch z kedysi populárneho diela Freda Bé-
rencea La Renaissance italienne (1954) konvolút výpiskov a poznámok veno-
vaný dvom Huizingovým prácam, obsiahlejšej štúdii Das Problem der Rena-
issance a menšej  Renaissance und Realismus, ktoré konspektoval z nemec-
kého vydania Wege der Kulturgeschichte, publikovaného v  Mníchove roku 
1930. (Huizinga uverejnil prvú štúdiu pôvodne v roku 1910, druhá pochá-
dza z roku 1926.) Na Felixových excerpách sú zaujímavé najmä jeho ko-
mentáre, zväčša skúpe, no jednako výpovedné, lebo nespochybniteľne sved-
čia o živom a niekedy dokonca aj polemickom vnímaní Huizingových cen-
trálnych ideí. Nasledujúci pasus predstavuje pokus o rekonštrukciu, resp. 
o zhrnutie Felixovho čítania oboch Huizingových štúdií s prípadným ko-
mentárom.

Felix predovšetkým registruje u Huizingu posúvanie hranice renesancie 
„ad infinitum“ ako ústredný problém jeho chápania talianskej i francúz-
skej renesancie, ale zrejme aj celkovo periodizácie kultúrnych dejín, v kto-
rej nizozemský kultúrny historik priznával jednak fluidnosť hraníc medzi 
epochami („vieme, kde sa renaissancia končí, ale nevieme, kde sa začí-
na“), jednak naopak z dejín ducha ešte stále preberal vyhranené označo-
vania epoch (pri Huizingovej formulácii „stredoveká kultúra“ si urobil Fe-
lix poznámku „vágny pojem“). Felix pochopil tenzívnosť tohto paradoxu 
huizingovskej kultúrnej histórie z roku 1910 ako šancu kritického vyrov-
návania sa s ustálenými predstavami o „duchu doby“, o čom svedčí napo-
kon aj entuziazmus, s ktorým si na inom mieste podčiarkol Huizingovi 
myšlienku, že „duch renaissancie je v skutočnosti oveľa menej moderný, 
než máme sklon prijímať“. U Huizingu táto myšlienka implikovala v tomto 
konkrétnom prípade kresťanského ducha renesančnej doby, jej antimoder-
nistická tendencia však tvorí ideový leitmotív väčšej časti aj neskoršieho 
Huizingovho kultúrno-historického diela. Nájdeme ju ako základnú myš-
lienkovú figúru aj v jeho Jeseni stredoveku, ale takisto pri autorových výkla-
doch kultúry Nizozemska v 17. storočí (tam napr. v súvislosti s pojmom slo-
body v 17. storočí, odvodeným od stredovekých privilégií), ale aj v interpre-
táciách niektorých prejavov americkej civilizácie v 20. storočí, kde, zjedno-
dušene povedané, Huizinga v novom často hľadal staré (napr. za moder-
ným pojmom služby hľadal stredoveký pojem z rytierskeho kódexu). O Fe-
lixovom naladení sa na túto tendenciu svedčia už jeho villonovské štúdie, 
kde dokazoval, že modernitu Villonovej poézie nemožno hľadať v jeho údaj-
nom predchodcovstve francúzskych „prekliatych básnikov“, resp. Villona 
nemožno vyhlásiť za akýsi začiatok básnickej moderny, a skôr treba v sa-
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stredoveku zhrnul z týchto čias príliš veľa dokladov na to, aby sme boli pre-
svedčení, že súdobý život najmä v mestách osciloval v medziach samopaš-
nosti a vrúcnej náboženskej dojatosti“33. Táto (štylisticky na prvý pohľad nie 
celkom jasná) pasáž, v ktorej Felix považuje Huizingu takpovediac za ko-
runného svedka spomínaných krajností, môže byť zaujímavá z viacerých 
dôvodov: po prvé je na nej pozoruhodné, že Huizingovu predstavu „dravé-
ho života“ alebo „napätia života“ interpretoval Felix nielen ako obraz vý-
razne zmyslovo vnímateľnej javovej stránky životného sveta končiaceho 
sa stredoveku, ale ako obraz, založený na extrapolácii do silných kontras-
tov týchto javov, a tým Huizingu pochopil tak, ako ho pochopili (a neskôr aj 
odmietli) v druhej generácii školy Análov. Po druhé, tieto kontrasty inter-
pretoval v akejsi mýtickej podobe vnútorných protikladov ľudskej subjekti-
vity, nie teda primárne ako jasne navzájom ohraničené, zosobniteľné alebo 
zvecnené protiklady sveta, z ktorých jeden v historickom zápase podľah-
ne, zatiaľ čo druhý z neho vyjde ako víťaz. Mimochodom, oba výklady Hui-
zingovej „dravosti života“ sú podľa všetkého rovnako mylné ako aj možné, 
pričom ten druhý, ktorý Felix netematizoval, mohol poľahky implikovať 
marxistickú interpretáciu dialektiky protikladných dejinných síl, od kto-
rej sa však Felix dištancoval a usiloval sa skôr sústrediť na vnútornú proti-
kladnosť neskorostredovekej mentality. Pojmy „na sklonku stredoveku“
a „rozpad stredoveku“, ktoré zaznievajú vo Felixovom texte, sú síce séman-
ticky veľmi blízke Huizingovej „jeseni stredoveku“, nie sú však s ňou a ani 
navzájom totožné; pôvodný Huizingov pojem „jesene“ vyvoláva v  rámci 
prirodzených časových, resp. prírodných cyklov predstavu nevyhnutné-
ho úpadku hýriaceho poslednými farbami, zatiaľ čo Felixom prebratý Kali-
nayov preklad „na sklonku“ sa v zásade vyznačuje „bezfarebnosťou“ a tým 
aj vedeckou neutrálnosťou, avšak jeho vlastná predstava „rozpadu“ evokuje
drastickosť, ktorú by sme márne hľadali u Huizingu. Felixova vízia „roz-
padu stredoveku“ ešte najskôr korešponduje s predstavou rozpadu stredo-
vekého integrálneho sveta. „Rozpad stredoveku“, identifikovaný na zákla-
de početných literárnych príkladov už v 13. storočí, je v skutočnosti Felixo-
vým korektívom konceptu jednoty a celistvosti stredoveku, prevládajúceho 
u novotomistickej slovenskej katolíckej inteligencie, idealizujúcej stredovek 
a problematizujúcej renesanciu.

Niet pochýb o tom, že v roku 1951 Felix poznal Huizingovu Jeseň stredoveku
len z Kalinayom preloženého krátkeho úryvku vo Verbe. Jeho integrálne 
čítanie tohto diela nastupuje až neskôr – keď sa dostane k nemeckému vy-
daniu Herbst des Mittelalters. Na základe čísel strán z tohto vydania, ktoré si 
Felix zaznamenal na zvláštnom papieriku, vieme určiť, ktoré pasáže ho 
najviac zaujali a podľa toho je možné aj stanoviť súvislosti jeho lektúry.

nie je heroický?“ a zároveň vyjadril nesúhlas s Huizingovým názorom, že 
sa „heroická fantázia tak Rabelaisa ako Ariosta spája s  jedným, ktorý je 
väčší od oboch: s Michelangelom“.

Tieto jednotlivé nápady, pozostávajúce zväčša z izolovaných stôp, ešte sa-
mozrejme neposkladáme ako myšlienkové podnety do základných línií 
Felixových neskorších prác o Rabelaisovi ani Dantem, pretože tie boli pro-
duktom bedlivého štúdia množstva ďalších článkov, monografií a komen-
tárov a takisto rozsiahlej pramennej literatúry. Huizinga bol pre Felixa len 
jednou z viacerých inšpirácií a do jeho vlastného diela neprešiel takmer 
vôbec v podobe citátov, nanajvýš ak tak parafráz alebo prípadne skrytých 
čiastkových podnetov; silne sa však prejavil v podobe upevňovania vlast-
ných skeptických názorov na zjednodušené predstavy o kultúrnych deji-
nách, hlavne v zmysle pevných periodizačných princípov. 

Najmarkantnejšiu inšpirovanosť Huizingom badať u Felixa v jeho štúdii 
Rozpad stredoveku či prológ k  Villonovi alebo k  Rabelaisovi, napísanej v roku 
1951, ktorá zostala úvodnou kapitolou jeho nezavŕšeného diela o Franço-
isovi Villonovi a zároveň akousi predprípravou k jeho nenapísanej knihe 
o renesancii. 

Rozpad stredoveku či prológ k Villonovi alebo k Rabelaisovi predstavuje široko 
koncipovaný sociálnohistorický náčrt úpadku spoločenského a hodnotové-
ho systému v stredovekom Francúzsku, ktorý Felix situuje už do 13. storočia, 
do čias spred storočnej vojny; úpadok sa už v tých časoch prejavoval „troj-
násobnou neúctou“ voči kurtoázii, rodovým výsadám, voči mýtu o krá-
ľovskej moci28; informácie o tejto neúcte čerpal Felix zo súdobej krásnej 
literatúry, z dobových fabliaux, prípadne z ďalších nižších žánrov. Pro-
dukciu paródií, „sottes chansons“, moralít, frašiek, kalambúrov a poetic-
kých travestií v 15. storočí považuje za výraz kritického a realistického du-
cha, ktorý je vlastný už rozpadávajúcemu sa stredoveku od 13. storočia29 
v dôsledku presadzovania hodnoty peňazí miesto deklarovaných feudál-
nych, ale aj niektorých náboženských hodnôt, ktoré sa odvtedy udržiava-
jú už len ako želanie, ako forma a teda ako sociálna fikcia; kurz tejto fik-
cie je však ešte v 15. storočí stále veľmi vysoký, ako ukazuje na príklade
istého ľudového kazateľa menom Richard z  roku 142930 (ide mimocho-
dom o príklad, ktorý Felix prebral takmer doslovne zo spomínaného pre-
kladu Huizingu z Verba31). Pri hodnotení básne francúzskeho básnika a ré-
tora z 15. storočia Jeana Molineta Advokát duší v očistci, kde poukazuje na 
úprimnosť a autentickosť tak jeho hedonistického, ale paradoxne aj jeho 
zbožného hlasu32, na renesančnú spojitosť nespojiteľného, vracia sa Felix 
argumentatívne už priamo k Huizingovi, ktorý „vo svojom diele Na sklonku
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jav, v ktorom sa ako na množstve plôšok zrkadlí mentalita epochy. Na po-
zadí Rabelaisovho románu je podľa Felixovej formulácie z roku 1953 meta-
foricky vyjadrená túžba po pravde a poznaní („Rabelais, ktorý volá Žíznim!, 
predstavuje tu žízniaceho človeka 16. storočia po pravde“40), ale zároveň aj 
satira „názorov, vier, inštitúcií, zvykov, ideových a spoločenských foriem 
stredoveku“41. Podľa Felixovho presvedčenia bolo sprostredkovanie tohto 
javu vo všetkých jeho fazetách možné jedine integrálnym prekladom Ra-
belaisovho diela.

Ďalší moment, ktorý upozorňuje na Felixove konexie s Huizingom, resp. 
na jeho čítanie nemeckého vydania Jesene stredoveku, sa týka záujmu o stre-
dovekú a ranorenesančnú ľúbostnú lyriku a o neskorostredovekú koncep-
ciu lásky, ktorej Huizinga venoval vo svojej knihe dve kapitoly, pravda, 
najmä so zámerom ukázať štylizovanosť dobových umeleckých prejavov 
lásky a ich konvencie. U Felixa sa v centre pozornosti ocitá od päťdesia-
tych rokov 20. storočia čoraz viac Dante, ktorému zasvätil veľkú časť svoj-
ho života; tým hlavným plodom jeho danteovského záujmu je, samozrej-
me, roku 1964 preklad Božskej komédie (spolu s Viliamom Turčánym) a naj-
mä dôkladný komentár k  jeho  Peklu. Jedným z  ďalších, azda vedľajších 
produktov tohto záujmu, je aj bibliofilské vydanie Danteho trubadúri z roku 
1972, výber poézie trubadúrov, preložený do slovenčiny zo starej proven-
sálčiny spolu s Viliamom Turčánym. V komentároch či v doslovoch k tým-
to dielam sa Huizinga vôbec nespomína. Koncepcia Danteho trubadúrov 
však poukazuje okrem iného na huizingovský myšlienkový motív konti-
nuity kultúry stredoveku a renesancie už tým, že toto dielko, vydané pri 
príležitosti 650. výročia Danteho smrti, si kládlo za cieľ predstaviť okci-
tánskych trubadúrov ako Danteho predchodcov: „Skutočnosť je totiž taká, 
že každý veľký básnik jednej básnickej školy (...) nesie v sebe odkaz pred-
chádzajúcich generácií, a to aj vtedy, keď jeho vlastná poézia má aj zna-
ky revolty proti poetikám starších druhov.“42 Niet pochýb o tom, že Felix sa 
nepokúšal z trubadúrov obdobia 1110 až 1260 umelo urobiť renesančných 
alebo dokonca moderných básnikov; naopak, usiloval sa čo najpresvedči-
vejšie ukázať, že v ich novej koncepcii lásky je „ten istý hrot lomeného ob-
lúka, ktorý aj oko krátkozraké nemôže nezbadať v gotickom štýle“43. Vo vy-
daní Danteho trubadúrov Felix exponoval „mravné a estetické ordo“ stredo-
vekej okcitánskej ľúbostnej lyriky ako spojenie zušľachťujúcej koncepcie 
lásky a formálnej prísnosti, spojenie, ktoré doviedol do dokonalosti prá-
ve Dante Alighieri. Popri kontinuitnom chápaní stredoveku a renesancie 
spája Danteho trubadúrov s Huizingom jedinečné prepojenie slova a obrazu 
– spomínané bibliofilské vydanie obsahuje reprodukcie dvanástich minia-
túr z diela Les très riches Heures du duc de Berry Draeger od Paula de Limburga 

Je to stále tá istá fascinácia základnou myšlienkovou figúrou Jesene stredo-
veku, myšlienkou prítomnosti starého v novom, ktorá na Felixa vyžarovala
aj z integrálneho čítania tohto diela a pri ktorej sa pristavil čítajúc u Hui-
zingu  kapitolu Myšlienka rytierstva: „Prípad Karola Smelého je vhodný 
znázorniť, ako duch renesancie, túžba po krásnom živote v duchu anti-
ky, korení už v rytierskom ideáli. Keď ho porovnáme s talianskym virtuo-
som, zostane len rozdiel stupňa v sčítanosti a vkuse.“34 Alebo spomeňme 
ďalší príklad z kapitoly Podoby lásky, pri ktorom sa Felix pristavil: „Celkovo 
však nemožno tvrdiť, že by bol Boccaccio stredovekými Burgunďanmi po-
chopený celkom nedostatočne alebo nesprávne. Uchopili uňho silnú stre-
dovekú stránku, pri ktorej nám hrozí, že na ňu úplne zabudneme.“35 Felixo-
vej pozornosti neunikla ani zmienka o Petrarcovom vplyve na francúzsku 
ľúbostnú poéziu v 15. storočí v zmysle začleňovania Petrarcu do stredove-
kého chápania lásky.36 Zároveň sú to však už aj iné prvky, resp. motívy, kto-
rými začína byť Huizinga pre Felixa zaujímavý a ktoré poukazujú na to, čo 
pretrvalo do budúcnosti z jeho vlastného plánu napísať knihu o talianskej 
a francúzskej renesancii. Felix napríklad spozornel pri Huizingovej zmienke
o Françoisovi Rabelaisovi a jeho skrytom zámere napísať traktát o symbo-
like farieb37. V tejto súvislosti je nanajvýš pozoruhodné, že Huizinga Feli-
xa nestimuloval, alebo len v minimálnej miere ho stimuloval k prepojeniu 
úvah o literatúre a výtvarného umenia. Vzácnou výnimkou je jediná krát-
ka pasáž Rozpadu stredoveku či prológu k Villonovi alebo k Rabelaisovi, kde Felix 
ilustruje „bipolaritu francúzskeho človeka 15. storočia“ vizuálnymi obse-
siami naturalistického stvárnenia smrti, napríklad v obraze Nicolasa Fro-
menta Zmŕtvychvstanie Lazara, a na druhej strane dobovou eleganciou a ra-
dostným duchom architektonických stavieb, svedčiacich o „posadnutosti
životom“38. Ako vieme, väčší zmysel než pre výtvarné mal Felix pre lite-
rárne opulentné reprezentácie týchto rozporuplných životných názorov 
a pocitov. Preto aj neskôr, začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia 
inicioval preklad Rabelaisovho diela Gargantua a Pantagruel do slovenčiny 
(dielo preložil Jozef Brandobur) a takisto mu veľmi záležalo na priblíže-
ní rabelaisovských fantázií ako stále živého odkazu toho typu renesancie, 
o ktorom už v roku 1953 v Glose o predstaviteľovi bojovnej renesancie napísal: 
„Je to renesancia a humanizmus čo najužšie spätý so životom, vychádzajúci 
zo života a snažiaci sa priniesť pre život posolstvo.“39 Úzke prepojenie ume-
nia a viacnásobne apostrofaného života, resp. vnímanie umenia predo-
všetkým ako výrazu života a mentality doby bolo v maximálnej podobe
napokon prítomné aj v programe Huizingovej Jesene stredoveku. Podobne ako 
vnímal Huizinga Gentský oltár bratov Van Eyckovcov, aj Felix vnímal Rabe-
laisovho Gargantua a Pantagruela ako vysoko komplexný kultúrno-historický
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Résumé

The Impulses of Johan Huizinga’s Cul-
tural History in Slovakia

Shortly after the Second World War, 
the well-known Dutch cultural histo-
rian Johan Huizinga was discovered in 
Slovakia by the Slovak Jesuits of the 
journal Verbum and later by the literary 
historian Jozef Felix. the article traces 
the reception of Huizinga’s ideas in 
Slovak Catholic circles and in literary 
history and shows how the ideological 
assumptions of cultural conservatism 
and historical skepticism allowed appro-
priating the cultural historical works of 
Huizinga in Slovakia. Both neo-thomism 
and “Geistesgeschichte” were able to 
absorb Huizinga’s concept of mental his-
tory of the late Middle-Ages and to make 
it productive for their own aims. 
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 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
 1   Podľa: vojtech kopčan: Johan Huizinga 

a jeho dielo. In: Johan Huizinga: Jeseň 
stredoveku / Homo ludens. tatran, 
Bratislava 1990, s. 372-373.

 2  Por. Jacques le Goff: Život v znamení 
histórie. kalligram, Bratislava 2003, s. 215.

(Pavla z Limburgu) a jeho bratov, pochádzajúce približne z roku 1413, teda 
nielen z obdobia rozkvetu burgundského vojvodstva, ale aj priamo z jeho 
severného územia; ide pritom o výtvarný materiál, ktorý tematicky a štý-
lovo korešponduje s vybratými básňami.

Huizingov záujem o Danteho nebol Felixovi bližšie známy; v Jeseni stredove-
ku sa Dante napokon spomínal ešte len okrajovo. Felix nepoznal Huizingo-
ve neskoršie danteovské štúdie a podľa všetkého ani nezaregistroval, akú 
úlohu zohrával Dante v jeho poslednej kultúrno-kritickej práci Zhanobený 
svet – resp. akú úlohu tu zohrával Danteho pojem „civiltà“ ako predstava 
dobre fungujúcej občianskej spoločnosti, ktorej prostriedkom je ľudskosť 
a cieľom šťastný život. Napriek tomu bol Felixov záujem o Danteho živený
z podobných zdrojov ako u Huizingu, ale napokon v 20. storočí aj u mno-
hých ďalších vnímavých duchov, či už to bol Osip Mandeľštam, Ezra Pound 
alebo T. S. Eliot. Toho posledného Felix zaregistroval mimochodom vo svo-
jom komentári k Peklu vo veľmi príznačnej súvislosti s pochopením Dante-
ho Lucifera z výšin Danteho Raja44. Dante znamenal pre Felixa podľa všetké-
ho rovnako ako pre Huizingu a ostatných spomínaných veličinu, kultúrnu 
alternatívu, ku ktorej sa bolo možné a potrebné utiekať v časoch, ktoré sa 
vyznačovali pseudohodnotami, malosťou, malichernosťou, zlobou, či už 
to boli tridsiate a štyridsiate roky 20. storočia v tieni fašizmu, alebo nasle-
dujúce roky komunistickej diktatúry.

 ¶
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Ľudová hudobná kultúra a jej miesto
v syntetických dejinách hudby 
– koncepcie a metodologické kontexty

Hana Urbancová
Ústav hudobnej vedy SAv

 3  Por. Francis Haskell: Huizingova jeseň. In: 
kritika a kontext, vol. vII / 2002, no. 2-3, 
s. 38-41.

 4  Por. erwin Panofsky: Die renaissancen der 
europäischen kunst. Suhrkamp, 

     Frankfurt / Main 1984, s. 324.

 5  Por. Július Pašteka: tvár a tvorba slovenskej
     katolíckej moderny. lúč, Bratislava 2002, 

s.  281-290.

 6  Amsterdam, Pantheon 1945.

 7  Podľa: Július Pašteka (ed.): lexikón
kňažských osobností. lúč, Bratislava 
2000, stĺpec 374.

 8  verbum, vol. 1, s. 172.

 9  verbum, vol. 1, s. 464.

10  tamtiež, s. 465.

11   Por. Almanach amerických Slovákov 1966, 
s. 219-220.

12  verbum, vol. 2, s. 46-52.

13  tamtiež, s. 49.

14  tamtiež, s. 51.

15  tamtiež, s. 47.

16  Podľa lexikón kňazských osobností, stĺpce 
632-633.

17  verbum, vol. 1 / 1947, no. 8, s. 397-400.

18  tamtiež, s. 397.

19  tamtiež, s. 398.

20 tamtiež.

21  teodor Münz: náboženská filozofia na 
Slovensku v prvej polovici 20. storočia. 
In: Filozofia, vol. 49 / 1994, no. 7, s. 410.

22 tamtiež, s. 408.

23 Cit. podľa tamtiež s. 408-409.

24 Jacques Maritaine: Umění a scholastika. 
olomouc, Filosofická revue 1933, s. 39.

25 Podľa: Július Pašteka: tvár a tvorba 
slovenskej katolíckej moderny, s. 283.

26 Pozostalosť J. Felixa, škatuľa č. 20, 
konvolút renesancia.

27 Podľa J. truhlářovej nóvum Felixovho 
prístupu „spočívalo v komplexnosti či 
‚totálnosti‘ Felixovho obrazu básnika: 
jeho dielo i život predstavuje zo všetkých 
protichodných stránok a akoby celkom 
ponoreného do doby, do polovice 
15. storočia.“ In: Jana truhlářová: 

na cestách k francúzskej literatúre. veda, 
Bratislava 2008, s. 44.

28 Jozef Felix: na cestách k veľkým. 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1987, 
s. 142.

29 tamtiež, s. 195.

30 tamtiež, s. 201-202.

31  verbum, vol. 2, 1947, s. 25-26.

32 Jozef Felix. na cestách k veľkým, 
     s. 202-203.

33 tamtiež, s. 203.

34 Johan Huizinga: Herbst des Mittelalters. 
Alfred kröner verlag, Stuttgart 1939, s. 95.

35 tamtiež, s. 473.

36 tamtiež, s. 471.

37 tamtiež, s. 172.

38 tamtiež, s. 213-214.

39 Jozef Felix: na cestách k veľkým. 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1987,
s. 227.

40 tamtiež, s. 228.

41  tamtiež.

42 Danteho trubadúri. tatran, Bratislava 1972, 
s. 12. Felixov predhovor je datovaný dňom 
6. 12. 1970.

43 tamtiež, s. 10.

44 Dante Alighieri: Božská komédia. Peklo. 
Svkl, Bratislava 1964, s. 441.
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V centre pozornosti hudobných historikov bola dlhodobo tzv. západoeu-
rópska hudba. Redukovaným prístupom sa vyznačuje aj novšia práca ne-
meckého muzikológa Hansa Heinricha Eggebrechta Musik im Abendland 
(1991), inak podnetná z hľadiska dejín recepcie hudby. Pod vplyvom po-
rovnávacej hudobnej vedy prvej polovice 20. storočia niektoré zo starších 
koncepcií začlenili do úvodu stručný prehľad hudby mimoeurópskych 
kultúr, ktoré sa v tomto koncepčnom rámci chápali ahistoricky, v podobe 
statických kultúr, pričom predchádzali dynamickému vývinu európskej 
komponovanej hudby nachádzajúcej sa v závere (na vrchole) globálneho 
vývinového reťazca hudby. Tento prístup využila, napríklad, aj esejistic-
ky orientovaná práca maďarského hudobného historika Bence Szabolcsi-
ho A zene története (1958)2, inak podnetná osobnostným prístupom k výkladu 
dejín európskej hudby, vrátane zhodnotenia folklórnych inšpirácií v kom-
ponovanej hudbe. Dôslednejšie prekonanie europocentrizmu a ahistorickej 
interpretácie mimoeurópskych kultúr prinášajú najmä novšie encyklope-
dické syntézy. Trinásťzväzková edícia Neues Handbuch der Musikwissenschaft 
(1980 – 1995)3 zahŕňa popri dejinách európskej komponovanej hudby v pe-
riodizácii podľa storočí aj samostatné zväzky venované jednak európskej 
ľudovej hudbe, jednak hudbe mimoeurópskych kultúr, pričom jedným 
z aspektov ich priblíženia je aj stručný náčrt ich histórie. 

Dejiny národných hudobnokultúrnych celkov prechádzali v minulosti via-
cerými koncepčnými zmenami, ktoré odrážajú rôznosť názorov na ich 
vlastný predmet. Novšie koncepcie sa zhodujú v chápaní národa ako his-
torickej kategórie, pričom kombinujú etnicko-národný, resp. etnicko-kul-
túrny aspekt, s aspektom teritoriálnym, geografickým. Zároveň sa takto 
vymedzené dejiny začleňujú do širších kultúrnych a geograficko-politic-
kých súvislostí, zohľadňujúc presahy vyplývajúce z migrácie hudobníkov, 
zo zmien štátnych útvarov, z multietnických a multikultúrnych faktorov atď.

V regiónoch strednej Európy práve na báze týchto koncepcií začalo dochá-
dzať k rešpektovaniu viacvrstvovosti hudobných procesov vo vývine hudby.
Okrem sústredenia sa na hudobnú tvorbu a autorské osobnosti zahrnujú aj 
ďalšie komponenty hudobnej kultúry a hudobného života: ich súčasťou je 
nielen hudobná interpretácia, hudobné inštitúcie a recepcia hudby, ale aj 
ľudová hudobná kultúra a populárna hudba, pričom často reflektujú na-
pojenie domácej hudby na širšie kultúrno-geografické zázemie. Plánované 
sedemzväzkové dejiny poľskej hudby zabezpečené tímom autorov riešia tie-
to otázky podľa hudobnoštýlových periód, zohľadňujúc ich špecifiká. Na-
príklad, z dosiaľ publikovaných dielov prvý zväzok tretieho dielu, venova-
ný hudbe baroka, od autorky Jarmily Przybyszewskej-Jarmińskej Historia 

Pohľad na hudbu v  historicko-vývino-
vej perspektíve je doménou historickej hudobnej vedy. Prenikol však aj do 
etnomuzikológie, ktorá sa od svojho vzniku sústreďuje predovšetkým na 
aktuálne, súčasné živé hudobné prejavy, tradované a rozširované prevaž-
ne ústnou formou. Príčiny záujmu o historicko-vývinové hľadisko u etno-
muzikológov spočívajú nielen v podstate hudby, ktorá je predmetom ich 
záujmu, ale aj v postupnom náraste dokumentačných a zbierkových fon-
dov, ktoré obsahujú materiál pochádzajúci zo starších období, pričom je 
dnes nevyhnutné pristupovať k tomuto materiálu ako k historickému pra-
meňu špecifickej povahy. Historicko-vývinové hľadisko sa stalo spoločnou 
platformou, na ktorej sa stretli záujmy hudobných historikov a etnomu-
zikológov nielen pri riešení niektorých parciálnych tém, ale aj pri spraco-
vaní dejín hudby. Rekonštrukcia hudobnej minulosti sa potom konfron-
tuje s otázkou, do akej miery majú byť dejiny hudby dejinami elít alebo 
komplexnými dejinami hudby a hudobnej kultúry, ktoré zahrnujú hudob-
né prejavy všetkých sociálnych vrstiev a sociálnych skupín spoločnosti, 
hudobné prejavy sviatočného aj každodenného života, v širokom spektre 
sociálnych funkcií. 

Spolupráca medzi hudobnou historiografiou a etnomuzikológiou znamena-
la prehĺbenie poznania a väčšiu komplexnosť pohľadu. Pri tvorbe syntetic-
kých dejín hudby však prináša rad koncepčných problémov, ktoré jednak 
spočívajú v odlišnom type materiálu, jednak majú metodologickú povahu. 
Na príklade dejín slovenskej hudby možno ilustrovať, ako sa tieto otázky 
riešili v kontexte jedného regionálneho, národnokultúrneho celku. 

Syntetické dejiny hudby a ich koncepcie
Syntetické dejiny hudby sa orientujú na rekonštrukciu vývinu hudby, za-
sadenú do určitých vymedzených časových, teritoriálnych a sociálno-kul-
túrnych súradníc. Časové súradnice definujú časové rozpätie a podmieňu-
jú riešenie otázok chronológie hudobných prejavov a periodizácie vývinu 
hudby. Teritoriálne vymedzenie určuje územné ohraničenie vývinu hudby 
v rámci určitého regiónu, areálu, kultúrno-geografického okruhu. Sociálno-
-kultúrne súradnice sa do dejín hudby premietajú vo viacerých aspektoch, 
pričom sa dotýkajú rozvrstvenia hudby najmä z pohľadu typológie kultú-
ry a sociálnych skupín spoločnosti. Od časového, priestorového a sociál-
no-kultúrneho hľadiska sa odvíjajú rôzne koncepcie dejín hudby v rámci 
troch základných typov: tzv. všeobecné, regionálne a špecializované deji-
ny hudby a ich variácie (tzv. univerzálne, západoeurópske, etnicko-národ-
né, žánrové atď.).1 
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kultúr.10 Popri tejto základnej, dnes už klasickej definícii sa pojem „ľud“ 
a od neho odvodené adjektívum „ľudový“ v súčasnosti problematizuje nie-
len v etnomuzikológii, ale aj v ďalších vedných disciplínach, ktoré majú 
skúsenosti s  jeho otvorenou sémantikou (etnológia, kultúrna a  sociálna 
antropológia, všeobecná historiografia, kultúrna história, vedy o umení). 
Súvisí to so skutočnosťou, že tento pojem sa vníma ako ideologická kon-
štrukcia, ktorá sa dostala do popredia záujmu spolu s vytváraním nových 
foriem kolektívnych identít v Európe v období od druhej polovice 18. sto-
ročia a najmä v 19. storočí. 

Ohraničenie pojmov „ľud“, „ľudový“ najčastejšie vychádza z dvoch spôso-
bov vymedzenia: 

•	 prostredníctvom negácie (ľudová hudobná kultúra ako kultúra neelitná, ne-
oficiálna, neumelecká, neprofesionálna, neliterárna, nevzdelanecká atď.); 

•	 pomocou binárnych pojmov, ktoré smerujú do širšieho poľa konotácií 
rozptýlených medzi rôzne kultúrne typy, spôsoby existencie hudby a jej 
dosahu, funkcie, médiá a formy autorstva (umelá – ľudová, vysoká – níz-
ka, sakrálna – profánna, umelecká – úžitková, autorská – anonymná, kom-
ponovaná/písomná – ústna, centrálna – lokálna atď.).

Viaceré názory v súčasnosti pojem „ľudový“ považujú za sociologickú kate-
góriu, ktorá stojí mimo hudobnoštýlových kategórií a hraníc hudby.11 Za stá-
le podnetnú sa pokladá bachtinovská idea o koexistencii dvoch paralelných 
svetov vo vedomí človeka bez ohľadu na jeho sociálny status: sveta vážneho 
a jeho opaku – sveta paródie a humoru, ktorý vzniká prevracaním vážneho 
na nevážne a prekrýva sa s pojmami ľudový, karnevalový, masový, rebelant-
ský, pouličný, nízky a pod.12 V poslednom období sa presadzujú názory, kto-
ré považujú pojem „ľudový“ v danom sociálno-kultúrnom prostredí za otáz-
ku recepcie. V súčasnosti panuje všeobecná zhoda v tom, že definícia uvede-
ného termínu bezprostredne súvisí s konkrétnym materiálom, s ktorým sa 
pracuje – a to tak v zmysle sociálno-kultúrnom, ako historickom. Jeho zá-
mena za sémanticky širší pojem „tradícia“, „tradičný“ v súčasnej etnológii 
a čiastočne aj v etnomuzikológii je výsledkom snahy pracovať s ideologicky 
nezaťaženou terminológiou. Vo vzťahu k viacerým kultúrnym typom tento 
termín však zdôrazňuje iba jeden z aspektov – rozmer tradície.13 

Vo vzťahu k dejinám európskej hudby sa viaceré výklady pojmu „ľud“, „ľu-
dový“ koncentrujú do dvoch základných okruhov. Na jednej strane sa pod 
týmto pojmom myslia historicky, sociálne a kultúrnotypologicky odlišné 
hudobné prejavy, ktoré stoja mimo dominantnej kultúry vyšších vrstiev 
spoločnosti bez ohľadu na to, či sa toto postavenie definuje ako polarizované

muzyki polskiej III. Barok. 1595 – 1696 (2006)4 je založený na koncepcii, kto-
rá vychádza z troch úrovní vymedzenia predmetu dejín hudby: popri vše-
obecnohistorickej rovine (spoločensko-politická a kultúrna situácia) je to 
jednak kombinácia teritoriálneho a  etnicko-kultúrneho aspektu, jednak 
rešpektovanie umeleckej a estetickej viacvrstvovosti vývinu hudby vo vy-
medzenom časovom období. 

Na príklade dejín hudby tzv. malých národov strednej Európy možno ilu-
strovať rozmanitosť prístupov.5 Viaceré z týchto prác zdôrazňovali popri 
väzbách na západoeurópsku hudbu aj vzťahy k ďalším slovanským hudob-
ným kultúram, hoci bez zahrnutia domácej ľudovej hudobnej tradície, 
ako napríklad dejiny slovinskej hudby od slovinského hudobného histo-
rika Dragotina Cvetka Histoire de la musique Slovène (1967)6. Pre iné koncep-
cie bolo integrovanie domácej ľudovej hudobnej kultúry do dejín národ-
nej hudby jedným zo základných predpokladov pochopenia vývinu hudby 
v regióne. Bez rešpektovania ľudovej hudby ako osobitného hudobnokul-
túrneho celku nebolo možné v plnom rozsahu pochopiť ani jej prienik do 
komponovanej hudby v podobe hudobnofolklórnych inšpirácií. K takýmto 
prácam patria dejiny srbskej hudby Serbian Music Through the Ages (1972)7 od 
srbskej muzikologičky Stany Djurić-Klajn. Zahrnujú síce aj staršie obdobia 
od stredoveku do národného obrodenia, ale podstatná časť tejto práce sa 
venuje hudbe 19. a 20. storočia; za dôležitú súčasť dejín srbskej hudby au-
torka považuje vokálny a inštrumentálny folklór. 

Cieľom hudobnohistorických syntéz je sumarizovať súčasný stav pozna-
nia na aktuálnej metodologickej báze a prostredníctvom zvolenej koncep-
cie poskytnúť súhrnný pohľad na viacvrstvovú štruktúru hudby a hudob-
nej kultúry v synchrónnom aj diachrónnom priereze. Ak predmetom zá-
ujmu hudobnej historiografie je predovšetkým európska hudba,8 predmet 
etnomuzikológie pozostáva z troch základných hudobnokultúrnych ob-
lastí: európska ľudová hudba, hudba kmeňových spoločenstiev a mimoeu-
rópska hudba.9 Pre dejiny európskej hudby sa stala jednou z koncepčných 
a metodologických otázok integrácia ľudovej hudobnej kultúry v jej histo-
rických aj súčasných formách do rámca hudobných dejín.

Ľudová hudobná kultúra a dejiny európskej hudby 
V  typológii tradičných hudobných kultúr sveta sa ľudová hudba vo vše-
obecnosti definuje ako hudba tzv. nízkych (širokých) vrstiev obyvateľstva, 
ktorá sa sformovala v sociálne diferencovaných spoločnostiach, resp. v ge-
ograficko-kultúrnych oblastiach s  dominantným vplyvom tzv. vysokých 
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davku rozšíriť obzor skúmania hudobnej histórie tak, aby tento obzor zod-
povedal šírke hudobnokultúrneho horizontu danej doby.

Druhý prístup zodpovedá časovo ohraničenému chápaniu ľudovej hudob-
nej kultúry ako kultúry „objavenej“ v 18. storočí vzdelancami a príslušníkmi 
elity, ktorí začali jej prejavy cieľavedome vyhľadávať, dokumentovať, štu-
dovať, publikovať a aplikovať v umeleckej tvorbe. Tento prístup reprezen-
tuje práca švédskeho muzikológa Jana Linga o dejinách európskej hud-
by v dvoch dieloch: Europas musikhistoria. – 1730 (1983) a Europas musikhisto-
ria. Folkmusiken: 1730 – 1980 (1989). Hoci sa venujú typologicky a hierarchic-
ky rozdielnym hudobnokultúrnym celkom, kontinuitne na seba nadväzujú 
a z hľadiska koncepcie dejín európskej hudby tvoria spolu jeden celok. Prvá 
z nich približuje históriu európskej hudby bez selektívneho prístupu až do 
roku 1730. Prináša stručné dejiny európskej hudby, rekonštruované na zá-
klade historických písomných dokumentov a spracované až do obdobia, 
ktoré autor považuje za hraničné obdobie počiatkov systematického záuj-
mu európskych vzdelancov o kultúrne prejavy ľudu, vrátane prejavov hu-
dobných: ľudovej piesne a nástrojovej hudby.

Osobitným prínosom pre európsku etnomuzikológiu je druhý diel tejto prá-
ce, ktorý zároveň vyšiel samostatne v anglickej verzii pod názvom A Histo-
ry of European Folk Music (1997). Je to monograficky spracovaná časť dejín 
európskej hudby, ktorá sa týka ľudovej hudby. Odvíja sa od počiatkov uve-
domelého záujmu európskych vzdelancov o ľudovú kultúru a siaha až do 
súčasnosti. Zahrnuje množstvo rozmanitých hudobných prejavov, viaza-
ných na množstvo národných, regionálnych a kultúrnych identít. Autor 
vychádza z vymedzenia európskej ľudovej hudby ako hudby rurálnych ob-
lastí. Jej vývin hodnotí v  kontexte ideologicky a  umelecky rôznorodých 
zberateľských koncepcií, výskumných škôl a hudobnej praxe, keď ľudová 
hudba prechádzala premenami nielen v  tradičných rurálnych spoločen-
stvách, ale aj po prechode na pôdu komponovanej hudby, do oblasti folklo-
rizmu či vo vzťahu k populárnej hudbe. Na tejto báze autor hľadá spoloč-
né znaky európskej ľudovej hudby v jej pestrých regionálnych, etnických 
a kultúrnych formách aj v dynamických vývinových premenách. 

Lingova monografia je pokusom o integrovanie ľudovej hudobnej kultúry 
do rámca dejín európskej hudby v dvoch smeroch: jednak situovaním ľudo-
vej hudby do vývinovej línie a chronologickej postupnosti, jednak historic-
kým prístupom k ľudovej hudbe samotnej, t.j. dôkladným štúdiom primár-
nych a sekundárnych historických prameňov. Ľudovú hudbu považuje síce 
za historickú kategóriu, ale zároveň upozorňuje aj na potenciál jej uplat-
nenia v súčasnosti – ako živej a dynamicky premenlivej umeleckej formy.

alebo komplementárne. Na druhej strane sa tento pojem používa výlučne 
v súvislosti s objavením ľudovej kultúry „zvonku“, t.j. na základe historicky 
ohraničeného záujmu vzdelancov a príslušníkov elít, ktoré sa datuje od dru-
hej polovice 18. storočia, pričom zahrnuje viacero motivačných okruhov.14 
Obidva výklady sa premietajú aj do rôznych prístupov v začlenení ľudovej 
hudobnej kultúry do dejín európskej hudby. 

Na pozadí binárnej koncepcie ľudová hudba verzus tzv. západoeurópska 
hudba vznikla monografia nemeckého hudobného historika a etnomuziko-
lóga Waltera Wioru Europäische Volksmusik und abendländische Tonkunst (1957). 
Táto práca je ojedinelým pokusom o  dejiny vzájomných vzťahov ľudovej 
a komponovanej hudby v jednotlivých historických štýlových epochách eu-
rópskej hudby. Autor v práci analyzuje rôzne formy, typy a kontexty vzájom-
ných prienikov dominantnej, západoeurópskej komponovanej hudby a ľu-
dovej hudby, prezentovanej rôznorodými historickými formami od svetskej 
hudby obdobia stredoveku (musica vulgaris) až po regionálne rurálne (roľ-
nícke a roľnícko-pastierske) hudobné kultúry prvej polovice 20. storočia.15 
Ide o špecializovaný typ práce, ktorá predpokladá dobrú orientáciu v hu-
dobnej historiografii aj európskej etnomuzikológii – jej autor sa osobitne 
venoval odkrývaniu historických vzťahov v európskej ľudovej hudbe po-
mocou metododológie porovnávacej hudobnej vedy prvej polovice 20. sto-
ročia. Pracoval s kategóriou hudobného štýlu so zameraním na niektoré 
jeho parametre (tonalita, hudobná forma). Hudobnohistorické vzťahy sle-
doval na základe analýzy hudobnej štruktúry, pričom sa opieral o melodic-
kú typológiu (štúdium variability nápevov) a o komparáciu hudobných pra-
meňov z písomnej a ústnej tradície (Europäischer Volksgesang. Gemeinsame 
Formen in charakteristischen Abwandlungen, 1957). Napriek tomu, že jeho me-
tóda bola súčasťou postupov, ktoré boli neskôr podrobené kritike, dôverná 
znalosť  hudobnej štruktúry európskej ľudovej piesne viacerých regiónov 
a štýlových okruhov bola dobrým východiskom aj pre štúdium vzájomných 
prenikov ľudovej a komponovanej hudby.

Wiora interpretoval vzťah ľudovej a umelej hudby ako vzťah dvoch hudob-
nokultúrnych vrstiev, ktoré vo vývine európskej spoločnosti od antiky až 
do súčasnosti existovali paralelne vedľa seba, pričom v niektorých vývino-
vých fázach dochádzalo buď k ich polarizácii, alebo k ich prelínaniu. Zdô-
razňoval, že rekonštrukcia dejín hudby nevyhnutne vyžaduje vziať do úva-
hy aj ústnu ľudovú tradíciu a folklór, a to v oveľa väčšej miere než v prípade 
dejín literatúry či výtvarného umenia. Preto považoval za významný prameň 
poznávania histórie európskej hudby nielen písomný hudobnohistorický do-
kument, ale aj živú ústnu hudobnofolklórnu tradíciu. Presadzoval požia-
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•	 formulovanie geneticko-historickej teórie slovenskej ľudovej piesne 
(J. Kresánek), ktorá umožnila na základe hudobnoštýlových znakov za-
členiť ľudové piesne typologicky do určitej historickej vývinovej fázy; 

•	 úzka spolupráca hudobných historikov a etnomuzikológov, ktorá moti-
vovala k obojstrannému preberaniu metód a techník výskumu a prinies-
la názorovú konfrontáciu pri štúdiu historických prameňov. 

V polovici 20. storočia bola publikovaná monografia Jozefa Kresánka Slo-
venská ľudová pieseň so stanoviska hudobného (1951). Táto práca má zaklada-
teľský význam nielen pre slovenskú etnomuzikológiu, ale v širšom zmysle
aj pre slovenskú hudobnú vedu – v domácich podmienkach predstavuje 
prvé vedecké dielo, ktoré spĺňalo kritériá modernej muzikologickej práce, 
zasadenej do európskeho kontextu. Autor sa v nej pozoruhodným spôso-
bom vyrovnal s impulzmi z európskej porovnávacej hudobnej vedy a hudob-
nej folkloristiky, z vied o umení a etnológie.20 Výsledky domácej hudobnej 
folkloristiky prehodnotil na modernej metodologickej báze do podoby sys-
témovo kompaktnej geneticko-historickej teórie slovenskej ľudovej pies-
ne.21 Nadviazal v nej na metódu interpretácie deskriptívnych dát (analytic-
kých údajov) v diachrónnom postupe, keď sa hudobný materiál na základe 
štýlových znakov radí do časových sekvencií. 

Podstatou Kresánkovej geneticko-historickej teórie bol hypotetický ná-
črt vývinu ľudového spevu (v Kresánkovej koncepcii ako tzv. ľudového hu-
dobného myslenia) na území Slovenska. Využil v nej podnety porovnáva-
cej hudobne vedy, ktorá interpretovala klasifikačno-typologické systémy 
v podobe usporiadania hudobných štruktúr od jednoduchších k zložitej-
ším ako súčasť evolučných schém, čím sa snažila dospieť k  rekonštruk-
cii globálneho vývinu hudby. Napriek tomu, že tieto interpretačné sché-
my aj pracovné postupy boli neskôr podrobené kritike,22 ostali súčasťou 
mnohých európskych etnomuzikologických škôl pri štýlovej charakteris-
tike hudobného folklóru na ohraničenom teritóriu regionálnych a etnic-
kých kultúr. Patrí k nim aj geneticko-historická teória slovenskej ľudovej 
piesne, koncipovaná ako vývin ľudového hudobného myslenia na území 
Slovenska.

Kresánek rozlíšil niekoľko hudobných štýlov (tonálnych systémov), ktoré 
sa zachovali ako doklad o viacerých vývinových štádiách slovenského ľu-
dového spevu. Hypotetický vývinový rad, ktorý vznikol začlenením štyroch

hudobných štýlov do evolučnej schémy v základom rozdelení „stará a nová“ 
piesňová kultúra, spojil so sociálno-ekonomickými faktormi a s  historic-
kým faktami: so starou roľníckou kultúrou od príchodu Slovanov na naše 

Obidvaja spomínaní autori sa odborne profilovali na báze etnomuzikoló-
gie aj historickej hudobnej vedy. Skutočnosť, že boli zviazaní s odlišnými 
metodologickými východiskami európskej etnomuzikológie, podmienila 
aj ich odlišný prístup k  začleneniu ľudovej hudby do historického rám-
ca európskej hudby. Walter Wiora vo svojich prácach postupne rozširoval 
okruh svojho záujmu od historického porovnávacieho výskumu nemeckej 
a európskej ľudovej piesne cez štúdium vzťahov európskej ľudovej a ume-
lej hudby až k univerzálnym dejinám hudby.16 Jan Ling prešiel od štúdia 
regionálnej, švédskej ľudovej hudby k  porozumeniu európskej ľudovej 
hudbe, ktorú charakterizoval prostredníctvom fenoménu spoločnej roz-
manitosti (uniform diverzity).17 Napriek týmto rozdielom obidvaja auto-
ri vo svojich prácach prezentujú ľudovú hudbu ako integrálnu súčasť de-
jín európskej hudby. 

Syntetické dejiny slovenskej hudby: tri modelové riešenia
Zámer zapojiť ľudovú hudobnú kultúru do historického rámca slovenskej 
hudby sa objavil už v prvých pokusoch o syntetické dejiny v 40. rokoch 20. 
storočia. Príprava viaczväzkových dejín z podnetu prvého riaditeľa novo-
založeného Hudobnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení 
Františka Zagibu bola však predčasne prerušená. Publikoval sa Zagibov 
prvý diel Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias až do reformácie (1943), dru-
hý zväzok zahrnujúci novšie obdobie sa nerealizoval a celý projekt ostal 
v štádiu rozpracovania.18 Prvé syntetické dejiny pod názvom Vývin hudob-
nej kultúry na Slovensku (1949) od Konštantína Hudeca sa vyrovnali so začle-
nením ľudovej hudby spôsobom, ktorý bol rozšírený aj v iných dobových 
syntetických dejinách: okrem kapitoly venovanej hudbe národného obro-
denia sa zmienky o ľudových piesňach vyskytujú ako súčasť vstupnej ka-
pitoly, kde sa uvádzajú ako svedkovia pohanského obdobia, hoci ich zázna-
my pochádzajú z historických prameňov 19. storočia, prevažne z publiko-
vanej Kollárovej zbierky piesňových textov Národné spievanky (1834, 1835). 
Ľudová pieseň a hudba plnili v Hudecovej práci úlohu dokladov o hudobnej 
minulosti aj o hudobnom talente a nadaní slovenského národa: v zmysle 
myšlienkových prúdov národného obrodenia a národno-emancipačných 
procesov boli začlenené do „dejinného smyslu hudby u  Slovákov“19. Synté-
zy z neskoršieho obdobia však už mohli priamo nadviazať na výsledky 

slovenskej etnomuzikológie ako moderne koncipovaného vedného odboru. 
Predpoklady, pre ktoré dejiny slovenskej hudby vznikali aj s ohľadom na 
prejavy ľudovej hudobnej kultúry, spočívajú v dvoch podmienkach:
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Rekonštrukcia týchto vzťahov sa opiera o dve základné východiská: o Kre-
sánkovu geneticko-historickú teóriu slovenskej ľudovej piesne a o analýzu 
a interpretáciu hudobnohistorických prameňov. Autori jednotlivých kapi-
tol aplikovali tieto dve východiská podľa pramennej bázy, ktorú mali k dis-
pozícii. Platil pritom vzťah nepriamej úmery: čím hlbšie do minulosti, tým 
menej historických prameňov k  ľudovej piesni a hudbe stojí k dispozícii, 
a tým väčšmi je nevyhnutné opierať sa o hypotetický vývinový rad ľudového 
hudobného myslenia, tak ako ho predložil vo svojej teórii Kresánek. 

Pre absenciu dostatočného množstva primárnych hudobných prameňov 
autori pri spracovaní hudby starších štýlových období častejšie využívajú 
vývinové paralely medzi hudobnoštýlovou epochou a príslušnou fázou vý-
vinového radu ľudového hudobného myslenia. Kultúra starých Slovanov 
na území Slovenska sa spája s  existenciou najarchaickejších, typologic-
ky najstarších štýlových vrstiev slovenských ľudových piesní s obradovou 
funkciou (piesne letného slnovratu, žatevné piesne). Obdobiu stredoveku 
zodpovedá štýlová vrstva tzv. tetrachordálnych piesní starej roľníckej kul-
túry (obradové piesne výročného cyklu a životného cyklu človeka, trávni-
ce, tanečné piesne a pod.). Obdobie 16. a 17. storočia, osobitne vyčlenené 
ako hudobnoštýlová epocha rozvoja duchovnej piesne a inštrumentálnej 
hudby, korešponduje so vznikom a vývinom tzv. kvintakordálnych piesní 
valasko-pastierskej kultúry, ktorá prenikla najmä v horských oblastiach do 
väčšiny piesňových žánrov, viazala sa na pastiersky inštrumentár aerofonic-
kých hudobných nástrojov a kulminovala v 18. storočí modálnymi nápev-
mi zbojníckych piesní. Pre 18. storočie je príznačný prienik štýlovej vrstvy 
tzv. harmonických piesní do vidieckeho prostredia, kde sa presadili v po-
dobe novej piesňovej kultúry, doloženej vo väčšom rozsahu aj v historic-
kých prameňoch inštrumentálnej hudby z 30. rokoch (zborníky tanečnej 
hudby). Od 18. a najmä 19. storočia, keď počet primárnych hudobných pra-
meňov začal podstatne narastať, sa tieto dokumenty stávajú predmetom 
štúdia ako pramene ľudovej piesne a hudby, pričom sa detailnejšie začína 
sledovať aj uplatnenie hudobného folklóru v komponovanej hudbe. 

Význam ľudovej hudobnej kultúry pre dejiny slovenskej hudby ilustruje 
umiestnenie statí o  ľudovej piesni a hudbe do úvodu príslušných kapi-
tol. Dobové hudobné prejavy „na pomedzí“, ktoré vznikali v prieniku via-
cerých hudobnokultúrnych typov (svetská inštrumentálna hudba igricov 
v stredoveku, ľudová duchovná pieseň, baroková pastorela) a ku ktorým 
boli k dispozícii historické pramene (primárne alebo sekundárne), sú však 
umiestnené na záver príslušných kapitol. Týmto spôsobom sa kolektív-
ne syntetické dejiny snažili vyrovnať s rozporom metodologickej povahy 

územie (tzv. tetrachordálne/kvarttonálne piesne), s  valasko-pastierskou 
kultúrou nadväzujúcou na valašskú kolonizáciu 15. – 17. storočia (tzv. kvint-
akordálne piesne)23 a s mestskou (resp. „vysokou“) kultúrou, zasahujúcou 
dedinské prostredie od konca 17. storočia (tzv. nová harmonická pieseň 
a novouhorská pieseň). 

Na príklade troch syntéz, ktoré vznikli v rozpätí takmer 40 rokov v Ústa-
ve hudobnej vedy SAV, možno priblížiť, akým spôsobom sa editori a autori 
dokázali vyrovnať s požiadavkou syntetických dejín hudby – poskytnúť sú-
hrnný pohľad na viacvrstvovú štruktúru hudby a hudobnej kultúry v syn-
chrónnom aj diachrónnom priereze. Každá z  týchto syntéz akceptovala 
v rôznych formách a metodologických súvislostiach ľudovú hudobnú kultú-
ru, resp. niektoré jej segmenty. Odhliadnuc od ďalších koncepčných otázok 
(„slovenská“ / „na Slovensku“) sa odlišujú nielen v interpretácii pojmu „ľu-
dový“, ale aj v rôznych stratégiách rekonštrukcie vývinových paralel a vzťa-
hov medzi tzv. ľudovou a umelou hudbou. 

Ústav hudobnej vedy SAV onedlho po svojom založení v  roku 1951 určil 
za jednu zo svojich  priorít prípravu nových syntetických dejín sloven-
skej hudby. Kolektívna práca Dejiny slovenskej hudby (1957) obsiahla časo-
vý úsek od osídlenia územia Slovenska Slovanmi až do súčasnosti, t. j. do 
polovice 50. rokov 20. storočia. Táto práca vznikala v situácii, poznačenej 
nevyrovnaným stavom základného pramenného výskumu, často aj bez 
priebežných monografických syntéz. Jednotlivé kapitoly sa preto z tohto 
hľadiska odlišujú, ale spája ich zdôraznenie pozície ľudovej piesne a hud-
by v dejinách slovenskej hudby. Táto pozícia sa interpretovala jednak v kon-
texte vývinovej línie smerujúcej k vzniku slovenskej národnej hudby, jed-
nak na ideologickom pozadí prvej polovice 50. rokov: inšpirácie hudobným 
folklórom sa odôvodňovali ako „skladateľova snaha o zrozumiteľnú, k životu ob-
rátenú hudbu“24. Pojem ľudová hudba sa aplikuje aj na staršie obdobia, ale 
v rámci každého z nich získal odlišný výklad (ľudová duchovná pieseň, svet-
ská inštrumentálna hudba, historická pieseň, baroková „ľudová“ pastore-
la, tanečná šľachtická hudba s regionálnym repertoárom, novouhorský štýl 
atď.). Kolektívne syntetické dejiny slovenskej hudby po prvý raz venova-
li pozornosť nielen viacerým vrstvám hudby, ale aj ich vzájomným kon-
taktom:

„... medzi ľudovou a umelou hudbou žiadna nepreklenuteľná hranica neexistuje, na-
opak, prebieha medzi nimi neustála výmena podnetov [...] Preto je vývoj našej hudby 
bez vývoja ľudovej hudby nemysliteľný a state, venované v Dejinách ľudovej hud-
be, sú jeho organickou súčasťou.“25 
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jšiu vrstvu národa.“ 27 Za slovenskú ľudovú hudbu potom považovala najmä 
hudobné prejavy domácej roľníckej a roľnícko-pastierskej kultúry. Rybarič 
síce túto definíciu prevzal, nestratil však zo zreteľa ani hudobné prejavy
iných sociálnych vrstiev, skupín a subkultúr dobovej spoločnosti. Všetky 
tieto prejavy má hudobný historik skúmať pomocou metód vlastných hu-
dobnej historiografii: 

„Predmetom hudobnej historiografie je aj hudba neprofesionálna, nonartificiálna, 
ľudová, všetky druhy folklóru (šlágre, odrhovačky, popevky) a všetko, čo stojí medzi 
vyslovene umeleckou hudbou a autentickým folklórom. Táto častokrát viac vypove-
dá o charaktere obdobia, než vrcholné diela veľkých majstrov, ktoré v čase ich vzniku 
poznala a prijímala len pomerne úzka skupina kultivovaných znalcov [...] Predmetom 
dejín hudobnej kultúry Slovenska teda je [...] aj klasický hudobný folklór, pokiaľ sme 
ho schopní skúmať v historickom priebehu a metódami historiografie.“28 

Rybaričova koncepcia hudobných dejín predstavuje jeden z modelov, ako 
možno riešiť integrovanie ľudovej hudobnej kultúry do hudobného dejepi-
sectva. Nenadviazal v ňom na schému, ktorú prinášajú kolektívne Dejiny 
slovenskej hudby z roku 1957, kde sú state o ľudovej hudbe začlenené do ka-
pitol podľa chronologického rámca hudobnoštýlových epoch. Na základe 
tejto schémy sa k jednotlivým hudobnoštýlovým epochám mechanicky pri-
pájajú predpokladané vývinové etapy domácej ľudovej hudby. Rybarič ako 
spoluautor prvých kolektívnych dejín slovenskej hudby sa podriadil uve-
denej schéme, vo svojich neskorších syntézach ju však odmietol. Považo-
val toto riešenie len za hypotetickú vývinovú paralelu, ktorá obidve kultúry 
– umelú a ľudovú – od seba viac izoluje, než uvádza do vzájomných väzieb, 
pričom nemá dostatočnú oporu ani v pramennej báze rovnakého typu.

V prvom zväzku Dejín hudobnej kultúry na Slovensku z roku 1984, ktoré zahŕ-
ňajú obdobie od stredoveku po neskorý barok, Rybarič predložil iné rie-
šenie. Ľudovú hudbu neizoluje do samostatných kapitol, ale odkazuje na 
ňu všade tam, kde mu to umožnili jednak dobové hudobnohistorické pra-
mene (primárne alebo sekundárne), jednak komplexné chápanie dobovej 
hudobnej kultúry, ale tiež formy infiltrácie ľudovej hudby do oblastí tra-
dične vyhradených umelej hudbe (stredovekí igrici ako sprostredkovate-
lia hudobného repertoáru medzi viacerými sociálnymi vrstvami spoloč-
nosti, zborníky renesančnej a barokovej inštrumentálnej tanečnej hudby 
zo šľachtického prostredia, baroková vianočná pastorela ako súčasť chrá-
mového repertoáru)29. Neskorší výskum viaceré jeho poznatky buď ďa-
lej spresňoval, alebo korigoval. Podstata jeho hudobnohistorickej koncep-
cie však ostala aktuálna ako jeden z modelov riešenia vzťahu dejín hudby 
k ľudovej hudobnej kultúre. 

– opierajú sa totiž o heterogénne spojenie kvalitatívne rozdielnych pra-
covných postupov, ktoré sú založené na odlišných analyticko-interpre-
tačných stratégiách, zviazaných s dvoma rozdielnymi vedným odbormi 
muzikológie: ak hudobná historiografia využíva historické písomné (no-
tované) záznamy ako kľúčové pramene rekonštrukcie vývinu a chronoló-
gie, etnomuzikológia pre nedostatok historických dokumentov zo starších 
období siaha ku konštrukcii evolučných hypotéz na základe prameňov, po-
chádzajúcich z ústnej tradície a z novšieho obdobia. 

Prvé kolektívne dejiny slovenskej hudby boli do veľkej miery ovplyvnené 
Kresánkovou priekopníckou prácou o slovenskej ľudovej piesni a o vývine 
ľudového hudobného myslenia. Mechanicky prevzali nielen Kresánkov hy-
potetický vývinový rad, ale aj notové ukážky na jeho ilustráciu bez toho, 
aby sa konfrontovali s väčším objemom historických prameňov. Túto úlo-
hu prevzal až ďalší výskum, ktorý prvé kolektívne dejiny hudby nepochyb-
ne stimulovali. Jeho dôležitou súčasťou sa stala  spolupráca hudobných 
historikov a etnomuzikológov pri štúdiu historických prameňov ľudovej 
piesne, hudby a  tanca. V  60. rokoch sa publikovali prvé výsledky, ktoré 
túto spoluprácu dokladajú.26 Nadviazali na prúd v stredoeurópskej muziko-
lógii, ktorý preferoval historický prístup k hudobnému folklóru, založený 
na kritickom zhodnotení historických prameňov, čím sa snažil preklenúť 
separovanie hudobnej historiografie a etnomuzikológie.

Viaczväzková koncepcia dejín slovenskej hudby vznikala začiatkom 80. ro-
koch 20. storočia pod vedením Richarda Rybariča. Viaczväzkové Dejiny hu-
dobnej kultúry na Slovensku (1984 –) vychádzajú z konceptu hudobnej kultú-
ry ako komplexného pojmu, ktorý zahrnuje nielen dejiny hudobnej tvorby 
a interpretácie, ale aj dejiny spoločenského postavenia hudby. Dosiaľ vyšli 
dva zväzky: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok 
(1984) od Richarda Rybariča a Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasi-
cizmus (1993) od Dariny Múdrej. Ak D. Múdra do svojej hudobnohistorickej 
schémy zahrnula prejavy ľudovej hudobnej kultúry len minimálne a dô-
sledne sa venuje komponovanej hudbe, autor prvého zväzku sa vyrovná-
val s viacvrstvovým vývinom hudby a hudobnej kultúry na základe jasne 
formulovaného východiska: k dejinám hudby pristupuje ako k viacvrstvo-
vej štruktúre, ktorá obsiahla hudobné prejavy všetkých sociálnych vrstiev 
spoločnosti – ich štúdium má byť ambíciu hudobného historika. 

Rybarič vychádzal z vymedzenia ľudovej hudby, ako ho slovenská etno-
muzikológia definovala koncom 50. rokov a aplikovala ho až do 80. rokov 
– pod pojmom „ľud“ rozumela „sociálne nižšie vrstvy, a to predovšetkým dedin-
ský ľud, pretože tento predstavoval sociálne, ekonomicky i kultúrne najkompaktne-
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zmienky o hudobnom folklóre objavujú v kontexte dobových hudobných 
druhov, štýlov a žánrov.31

Druhú úroveň predstavuje samostatný pohľad na ľudovú hudobnú kultúru, 
vyčlenený do osobitnej kapitoly, zaradenej celkom na záver syntetických de-
jín. Kapitola prináša v súhrne základné poznatky o slovenskej ľudovej pies-
ni a nástrojovej hudby z hľadiska hudobnoštýlových vývinových vrstiev,32 
regionálnych hudobných štýlov (dialektov), piesňových druhov a žánrov, 
hudobných nástrojov a nástrojovej hudby, repertoáru, inštrumentálneho 
štýlu a typológie tancov. Súčasťou kapitoly je stať o prameňoch, ktorá síce 
zahrnuje záznamy z  časového úseku od národného obrodenia po súčas-
nosť, ale zdôrazňuje prioritu živej, súčasnej podoby tradície ako základné-
ho prameňa pre prácu etnomuzikológa. Do konceptu hudobného folklóru sa 
však nepremietlo širšie chápanie ľudovej piesne a hudby, vrátane prejavov 
„na pomedzí“ (ľudová duchovná pieseň, letákové tlače, folklorizované žán-
re a pod.) a vplyvu technických médií, ktoré sa začalo presadzovať v prácach 
mladšej generácie etnomuzikológov a etnológov od prelomu 80. a 90. rokov.33 

Oddelenie statí o hudobnom folklóre do samostatnej kapitoly sa javí ako 
metodicky čisté riešenie. Rešpektuje odlišný charakter prameňov, s ktorý-
mi pracuje hudobná historiografia na jednej strane a etnomuzikológia na 
druhej strane, ale za cenu redukcie poznatkov, ku ktorým dospeli medzi-
časom obidve vedné disciplíny vo vzájomnej spolupráci. Tým sa však vy-
riešil metodologický rozpor, ktorý bol prítomný v prvej kolektívnej syntéze 
z roku 1957. Zároveň sa podstatne rozšíril tematický záber aj na hudobno-
žánrové oblasti, ktoré stáli dosiaľ v syntetických dejinách slovenskej hud-
by na okraji pozornosti (úžitková hudba, populárna hudba a džez). Takéto 
riešenie bolo vynútené praktickým zámerom: v prehľadnej podobe poskyt-
núť záujemcom zo zahraničia čo najkomplexnejší obraz slovenskej hudby 
v diachrónnom aj synchrónnom priereze. Vo vzťahu k ľudovej hudobnej 
kultúre zároveň táto syntéza priniesla ďalší, tretí model riešenia: organic-
ky nadväzuje na R. Rybariča a zároveň redukuje historický prístup k hu-
dobnému folklóru s preferovaním jeho živej aktuálnej, súčasnej podoby, 
vyjadrenej umiestnením kapitoly na záver dejín slovenskej hudby. 

∞ ∞ ∞ 

Slovenská muzikológia si dosiaľ vypracovala niekoľko koncepcií dejín 
hudby, ktoré boli úzko spojené s edičnými projektmi. Jednozväzkové ko-
lektívne dejiny slovenskej hudby z rokov 1957 a 1996 riešili otázky periodizá-
cie, domácich špecifík, európskych väzieb, sociálno-kultúrnych kontextov

Kolektívne jednozväzkové Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po sú-
časnosť (1996, anglická verzia 2003) vznikali za situácie, keď niektorí au-
tori syntetizovali výsledky svojej celoživotnej bádateľskej práce, iní sa na-
chádzali v štádiu predbežných a čiastkových syntéz. Podnetom na ich prí-
pravu bol úmysel vydať cudzojazyčnú verziu dejín slovenskej hudby pre 
záujemcov zo zahraničia. Nakoniec vyšla s časových odstupom ako pre-
klad slovenskej verzie. Koncepciou aj objemom nových poznatkov publi-
kácia spĺňa parametre novej, v poradí tretej syntézy dejín slovenskej hudby,
s ambíciou dosiaľ najväčšej šírky a komplexnosti záberu tak z hľadiska ča-
sového, ako z hľadiska kultúrnotypologického. Namiesto hypotetického za-
členenia archaických foriem domácej ľudovej piesne a hudby do raného ob-
dobia dejín hudby akceptuje najnovšie poznatky archeologického výskumu
o hmotných predmetoch ako dokladoch dobových hudobných prejavov 
(nálezy kostených trubíc, kostených a kovových píšťal, hlinených hrkálok
a pod.). State o populárnej hudbe a džeze aj o hudbe v technických médiách 
(rozhlas, film, televízia) sú zakomponované do dejín slovenskej hudby 20. 
storočia. 

Ľudovej piesni a hudbe patrí v publikácii samostatná kapitola. Venuje sa 
výlučne slovenskej tradícii; hudobný folklór etnických minorít z územia 
Slovenska a slovenských enkláv v zahraničí je výberovo zapracovaný iba 
ako súčasť úvah o európskych kontextoch. Spôsob začlenenia a obsahové 
spracovanie editor síce osobitne nekomentuje, ale v náznaku sú prítomné 
na pozadí poznámok, týkajúcich sa vzťahu teritoriálneho a etnicko-národ-
ného aspektu v koncepčnom rámci dejín: 

„... akokoľvek je teritoriálny, kultúrno-geografický princíp základom dejinného skú-
mania, pozornosť hudobných historikov sa zameriava aj na také fenomény, ktoré 
vytvárajú istú vnútornú kontinuitu, vytvárajú obraz vnútornej identity vo vývoji 
hudby a v jej ťažiskových žánroch. To nie je nijako v rozpore s mnohoetnickými väz-
bami a procesmi, ktoré sú v každej európskej kultúre mimoriadne dôležité. A samo-
zrejme, aj v slovenských dejinách.“30 

Zapojenie ľudovej hudobnej kultúry sa v tretej syntéze realizuje na dvoch 
úrovniach. Jedna úroveň je súčasťou obrazu o hudobnej kultúre jednotlivých 
hudobnoštýlových epoch, kde rozsah, miera a spôsob integrovania záležali 
od jednotlivých autorov. Táto úroveň čiastočne zodpovedá Rybaričovej kon-
cepcii: v  jednotlivých kapitolách sa zmienky o  ľudovej piesni a hudbe vy-
skytujú tam, kde to dovoľovali historické pramene primárne aj sekundárne, 
hudobného, literárneho aj  ikonografického charakteru. Z  toho hľadiska je 
najkomplexnejšie spracovaná hudobnoštýlová epocha romantizmu s ob-
dobím národného obrodenia, ale aj staršie dejiny obdobia baroka, kde sa 
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Résumé

Folk Musical Culture and its Place in 
the Synthetic History of Music: Con-
cepts and Methodological Contexts 

the synthetic history of music summa-
rises the current state of musical-histor-
ical knowledge and provides a com-
prehensive view of the multi-layered 
structure of music and musical culture 
in synchronic and diachronic cross-sec-
tion. Its goal is a reconstruction of the 
development of music in the multiform-
ity and complexity of its expressions, 
set within certain defined temporal, 
territorial and socio-cultural coordinates. 
taking the history of Slovak music as 
an example, three conceptions, which 
emerged over a span of almost forty 
years, of how folk musical culture may 
be assimilated into synthetic musical 
history, are considered in close proxim-
ity. each of these conceptions accepted 
folk musical culture, or some segments 
of it, in various forms and methodologi-
cal contexts. they differ not only in their 
interpretations of the concept “folk”, but 
also in the various strategies for recon-
structing the developmental parallels 
between art music and folk music. the 
integration of folk music, linked primarily 
with oral forms of transmission, into 
historiographically orientated syntheses, 
presents problems which each of the 
works in question addressed differently. 

 ¶
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a paralelizmu medzi vývinom umelej (komponovanej) a ľudovej hudby. 
Viaczväzkové dejiny slovenskej hudby (1984 – ) sledujú hudobnokultúrny vý-
vin na pozadí teritoriálneho hľadiska – na území Slovenska ako multiet-
nického a multikultúrneho priestoru. Tým, že sa v nich dôsledne uplatňuje
historický aspekt, k integrovaniu ľudovej hudby dochádza len v prípadoch, 
kde to umožňujú historické pramene, charakter hudobného materiálu a hu-
dobnokultúrny kontext. Vo všetkých troch syntézach sa však dejiny hud-
by prezentovali ako „synchrónny proces rôznych vrstiev hudby, určených spolo-
čenskou štruktúrou a hudobný vývoj sa chápal v celkovom kontexte spoločenského 
a kultúrneho diania.“34

V uvedených hudobnohistorických syntézach sa tradičnej, ľudovej piesni 
a hudbe pripisuje osobitný význam z niekoľkých dôvodov. V kontexte de-
jín slovenskej hudby sa hudobný folklór vnímal ako dôležitý prameň ná-
rodnej a kultúrnej identity, čo sa prejavilo v spätnom vyzdvihovaní syn-
kretických hudobnoštýlových foriem a hudobných prejavov „na pomedzí“ 
smerom do minulosti, a to aj pred obdobie národného obrodenia, keď sa 
zdôrazňovala ich vývinová kontinuita. Súvisel však aj so skutočnosťou, že 
umelá (komponovaná, profesionálna, autorská) hudba sa na území Slo-
venska – podobne ako v ďalších regiónoch strednej Európy – prirodzene 
rozvíjala za koexistencie s ľudovými hudobnými štýlmi a žánrami. 

Na základe tohto poznania sa sformovala výskumná línia vzájomných pre-
sahov hudobnej historiografie a etnomuzikológie, založená na spoločne
formulovaných témach, na vzájomnom preberaní metód a techník prá-
ce s hudobným materiálom aj na základe vzájomnej konfrontácie pracov-
ných výsledkov. Napĺňa sa predovšetkým pri príprave kritických edícií 
historických prameňov, ktorú sú aj prameňmi hudobného folklóru.35 Tieto 
historické pramene neslúžia len na komparáciu s materiálom pochádza-
júcim z novšieho obdobia. Sú aj svedectvom o dobe svojho vzniku, o do-
bovom postoji k hudobnému folklóru aj o jeho funkciách, ktoré plnil v da-
nom historickom období. Odkrývať tieto významové vrstvy historických 
prameňov je predmetom spolupráce hudobných historikov a etnomuziko-
lógov. Kritika prameňa, poučená pracovnými postupmi historických vied, 
sa stala základom poznania nielen pri štúdiu historických prameňov hu-
dobného folklóru zo starších období pred národným obrodením, ale aj pri 
zhodnotení výsledkov zberateľskej činnosti viacerých generácií za posled-
né takmer dvestoročné obdobie.36 Stala sa aj predpokladom prípravy no-
vej syntézy dejín slovenskej hudby, kde sa so zahrnutím ľudovej hudobnej 
kultúry do koncepčného rámca počíta aj naďalej.

 ¶
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zakomponované priamo do názvu 
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vymedzuje ako časový a teritoriálny 
rámec rekonštrukcie hudobného vývinu. 
Sociálno-kultúrny aspekt síce zvyčajne nie 
je vyjadrený explicitne, ale býva súčasťou 
koncepcie ich spracovania.

2   SZABolCSI, B.: Dejiny hudby od praveku 
po koniec 19. storočia. Bratislava: štátne 
hudobné vydavateľstvo, 1962. 

3   neues Handbuch der Musikwissenschaft. 
Band 1 – 13. Hg. C. Dahlhaus, H. Danuser. 
laaber: laaber verlag, 1980 – 1995.

4    PrZyBySZeWSkA-JArMIŃSkA, J.: 
Historia muzyki polskiej. tom III. Barok. 
1595 – 1696. ed. S. Sutkowski. Warszawa: 
Sutkowski edition, 2006. 
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1. Hoci sa tu uvedené skutočnosti o slo-
venskej slavistike už prezentovali na viacerých domácich i medzinárod-
ných fórach a v rozličných printových verziách príspevkov,1 dovoľujeme 
si úplne vedome i cielene niekoľko záverov a konštatovaní z nich zopa-
kovať predovšetkým preto, že utvárajú kontinuum myslenia o vednej dis-
ciplíne a jej nezastupiteľnom mieste v systéme humanitných vied o jazy-
ku a kultúre.

1.1. Slovenská slavistika je národne i medzinárodne etablovaná vedná dis-
ciplína. Výsledky slavistických výskumov sa pravidelne a systematicky 
prezentujú v domácom i medzinárodnom kontexte. Od rozdelenia Česko-
slovenska v roku 1993 slovenská slavistika začala novú etapu rozvoja dis-
ciplíny, čo jasne deklaruje nielen dovnútra vedeckovýskumného prostredia, 
ale aj navonok. Výsledky slovenských slavistických výskumov sú relevantné 
nielen v domácom, ale aj v medzinárodnom kontexte, čo dokazuje pravidel-
ná účasť delegácie zástupcov slovenskej slavistickej vedy na medzinárod-
ných zjazdoch slavistov. V súčasnosti sa pripravuje účasť slovenskej delegá-
cie na 15. medzinárodný zjazd slavistov, ktorý sa v auguste 2013 uskutoční 
v bieloruskom Minsku. 

Na tomto medzinárodnom zjazde slavistov (zjazdy slavistov sa uskutočňu-
jú každých päť rokov od roku 1923)2 sa prezentujú aktuálne a najvýznam-
nejšie výsledky slovenských slavistických výskumov v rozličných vedných 
oblastiach, predovšetkým v oblasti slavistickej jazykovedy, slavistických 
kultúrno-historických, etnologických, folkloristických i literárnovedných 
odboroch. 

Svoje výskumy na rokovaniach medzinárodného zjazdu slavistov i v tema-
tických blokoch a okrúhlych stoloch prezentujú bádatelia z rozličných slo-
vanských i neslovanských krajín. O účasti slavistov na takomto prestíž-
nom medzinárodnom slavistickom podujatí rozhodujú národné komitéty 
slavistov podľa dohodnutej kvóty referátov. Do programu rokovania zjaz-
du sú zaradené aj tematické okruhy s referátmi, koreferátmi a diskusný-
mi príspevkami vo forme samostatných tematických blokov. Neodmys-
liteľnou súčasťou zasadnutí slavistického zjazdu sú rokovania v  rámci 
okrúhlych stolov, kde sa prerokúvajú aktuálne otázky slavistických výsku-
mov v globálnom kontexte. Referáty i tematické bloky, ktoré na medziná-
rodných zjazdoch slavistov prezentujú jednotliví aktívni účastníci, sú vý-
sledkom dlhoročných výskumov. Túto skutočnosť forsírujú pri ich výbere 
i zaradení na rokovanie zjazdu národné komitéty v súčinnosti s tematikou 
zjazdového rokovania, ktorú špecifikuje Medzinárodný komitét slavistov. 

Slovenská slavistika v kontexte 
vied o jazyku a kultúre

Peter Žeňuch
Slavistický ústav Jána Stanislava SAv
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ných spoločenskovedných pracoviskách SAV, na filologických a pedago-
gických vysokoškolských pracoviskách na Slovensku i v ďalších inštitú-
ciách, najmä v Matici slovenskej. Na zasadnutiach sa dospelo k záveru, 
že treba vykonať nevyhnutné opatrenia na nápravu a prekonanie kritic-
kého stavu slovenskej slavistiky. Z materiálu, ktorý dňa 4. októbra 1988 
vypracoval Ján Doruľa a ktorý je súčasťou archívu SKS, vyplýva, že Pred-
sedníctvo SAV požiadalo Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Minis-
terstvo školstva, mládeže a  telesnej výchovy o preskúmanie možnosti 
zaviesť na obidvoch slovenských univerzitách (v Bratislave a  Prešove) 
štúdium slavistiky. Znamená to teda, že na Slovensku slavistika ako sys-
tematická disciplína zameraná na základný výskum vzťahov slovenské-
ho jazyka a kultúry k iným slovanským a neslovanským jazykom a kul-
túram neexistovala (Žeňuch 2012, 18-19).

V poznámke 19 v citovanej kapitole uvádzame aj nasledujúcu skutočnosť: 

V roku 1964 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
síce vznikla katedra slavistiky a indoeuropeistiky, na ktorej sa mali pes-
tovať všetky filológie okrem ruskej. Slovanské filológie (bulharskú, srb-
skú, chorvátsku, poľskú, slovinskú) vyučovali predovšetkým zahraniční 
lektori. Pozri bližšie Švagrovský, Štefan: Vznik a rozvoj slovanskej jazy-
kovedy na Univerzite Komenského. In Slavica Slovaca, 1992, roč. 27, č. 2, 
s. 210-211. V súčasnosti sa na Katedre slovanských filológií FF UK v Brati-
slave vyučuje päť slovanských jazykov: bulharčina, chorvátčina a poľšti-
na, slovinčina a chorvátčina sú zabezpečené prostredníctvom lektorátov. 
Tieto slovanské jazyky katedra ponúka aj v kombinácii so slovenčinou, 
čo možno pokladať za vhodný predpoklad formovania budúceho slavistu 
(pozri tu aj zborník či pamätnicu s názvom 90 rokov Filozofickej fakul-
ty Univerzity Komenského v Bratislave (1921–2011). Zost. Leon Sokolov-
ský. Bratislava: Filozofická fakulta UK 2011, s.165-167) (Žeňuch 2012, 19).

2. Osobitne významnú úlohu pri prezentácii slovenskej slavistickej vedy 
v domácom kontexte predstavuje publikačný orgán slovenskej slavistiky 
Slavica Slovaca, ktorý vznikol v roku 1956. K. Žeňuchová (2012, 70) v súvis-
losti s etablovaním sa časopisu a jeho edičnou náplňou uvádza: 

Ešte do vzniku časopisu Slavica Slovaca boli výsledky porovnávacích 
slavistických jazykovedných a literárnovedných výskumov publikova-
né nepravidelne, boli roztrúsené vo viacerých filologických časopisoch 
a zborníkoch. Slavistická disciplína nemala dovtedy na Slovensku vlast-
nú publikačnú platformu. Pravda, časopis Slavica Slovaca bol už pri svo-
jom zrode ustanovený ako orgán Slovenského výboru slavistov, ktorý 

Slovenská slavistika sa na týchto pravidelných medzinárodných fórach 
zúčastňuje samostatne až od roku 1993. Dovtedy bola z pridelenej kvóty 
referátov pre československú delegáciu vyčlenená iba časť referátov, s čím 
súviseli aj mnohé iné otázky o účasti slovenskej slavistickej vedy na me-
dzinárodných fórach (Žeňuch 2012, 9-56).

1.2. Významnú vedeckú i vedecko-organizačnú zložku slovenskej slavis-
tickej vedy predstavuje inštitucionalizovaný slavistický výskum, ktorý už 
pri vzniku slavistického pracoviska na pôde Slovenskej akadémie vied bol 
zriadený ako vedeckovýskumná organizácia so zameraním na základný 
výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazyk-
mi a kultúrami i na výskum slovensko-latinských, slovensko-maďarských 
a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho a staršieho obdobia. Slavistic-
ké pracovisko na pôde Slovenskej akadémie vied plní vedeckovýskumné úlo-
hy vyplývajúce z jeho vedeckovýskumného zamerania a vykonáva úlohy ve-
deckovýskumného a koordinačného centra interdisciplinárnych slavistic-
kých výskumov na Slovensku, podieľa sa na národných i medzinárodných 
výskumných projektoch a svoju vedecko-organizačnú činnosť v medziná-
rodnom kontexte koordinuje v korelácii so Slovenským i Medzinárodným 
komitétom slavistov. Zameriava sa tak nielen na jazykovedné, ale aj his-
torické, národopisné, umenovedné a kulturologické výskumy z porovnáva-
cieho hľadiska, v interdisciplinárnej internej a externej spolupráci. Je teda 
nielen vedecko-výskumným, ale aj koordinačným centrom slavistických vý-
skumov na Slovensku.

Táto úloha vznikla z aktuálnej potreby uskutočňovať komplexný interdis-
ciplinárny výskum. V súvislosti s inštitucionalizáciou slovenského slavis-
tického výskumu na pôde akadémie vied som v kolektívnej monografii Slo-
venská slavistika včera a dnes konštatoval nasledovné: 

O neutešenom stave v slovenskej slavistickej vedy v Slovenskej akadémii
vied sa diskutovalo aj na viacerých zasadnutiach Predsedníctva Sloven-
skej akadémie vied v novembri 1987 a v apríli 1988 a tiež na zasadnu-
tiach Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu, vedy o umení a národopis 
v októbri 1988 a v júni 1989. (...) Slovensko, teda slovenská slavistika, hoci 
vtedy v ešte predrevolučnom Československu, mala ukázať svoj vlastný 
vedeckovýskumný a organizačný potenciál. V januári 1989 Predsedníc-
tvo SAV na základe Správy o súčasnom stave výskumu slavistiky v SSR a opat-
reniach na jej ďalší rozvoj (4. zasadnutie P SAV, 28.4.1988) iniciovalo vznik 
pomocného orgánu Predsedníctva SAV – Komisie podpredsedu SAV pre ko-
ordináciu výskumu slavistiky na Slovensku. Úlohou tejto komisie malo byť 
koncepčné usmerňovanie základného slavistického výskumu v prísluš-
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sa deklaruje už tým, že ide o slovenský časopis zameraný na výskum sve-
tovej literatúry – Slovak Review of World Literature Research. 

2.3. Časopis Slavica Slovaca sa v roku 1993 pretransformoval na interdis-
ciplinárny časopis, ktorý v súlade so slavistickým výskumným programom 
a v súčinnosti jazykovedného, historického a etnologického výskumu fun-
goval ako slavistický publikačný orgán troch inštitúcií (Jazykovedného ústa-
vu Ľudovíta Štúra SAV, Historického ústavu SAV a  Ústavu etnológie SAV). 
Tento stav časopisu netrval dlho, lebo v roku 1995 vznikol Slavistický kabi-
net SAV, dnešný Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, ktorý prevzal celú 
agendu slovenského slavistického bádania. Časopis Slavica Slovaca sa od 
46. ročníka (teda od roku 2011) stala publikačným orgánom dvoch slavis-
tických inštitúcií – Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského
komitétu slavistov. Došlo aj k zmene  periodicity časopisu. Slavica Slovaca
začala vychádzať v troch číslach ročne: 1. číslo, 2. číslo a 3. (supplemen-
tum). 

3. Uvedené skutočnosti nie sú náhodné, ale vyplynuli z potrieb slovenskej 
slavistiky, ktorá vychádza z interdisciplinárneho a synergického prepojenia 
slovenských spoločenskovedných disciplín z okruhu jazykovedy, literárnej 
vedy, histórie s archeológiou a etnológie. Nezastupiteľnú koordinačnú rolu 
v oblasti zúčastnených slavisticky orientovaných vedných disciplín má Slo-
venský komitét slavistov.3 

3.1. Slavistický výskum na Slovensku sa tak po roku 1993 (teda po 11. medziná-
rodnom zjazde slavistov v Bratislave) začal intenzívne formovať práve na pôde 
Slovenskej akadémie vied ako vedeckovýskumné i vedecko-organizačné cen-
trum slovenskej slavistiky. 

V roku 2011 sa z iniciatívy Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slo-
venského komitétu slavistov uskutočnil Prvý kongres slovenských slavis-
tov, ktorého cieľom bolo zhodnotiť doterajší stav vedeckého slavistického 
výskumu a určiť priority slovenskej slavistiky do budúcnosti. Zúčastnení 
predstavitelia slavisticky orientovaných výskumov v oblasti jazykovedy, li-
terárnej vedy, historiografie, etnológie s  folkloristikou na tomto stretnutí 
skonštatovali, že interdisciplinárny model bazálneho výskumu a prezentá-
cia získaných výsledkov v domácom i medzinárodnom kontexte je neodde-
liteľnou súčasťou komplexného interdisciplinárneho výskumu vzťahov slo-
venského jazyka a kultúry v slovanskom i neslovanskom jazykovom a kul-
túrnom kontexte. Skonštatovalo sa tiež, že komplexný pohľad na parciálne
otázky vývinu slovenského jazyka a kultúry v korelácii či vo vzťahoch so 
slovanským i neslovanským prostredím tvoria súčasť slovenskej slavistiky. 

zastrešoval štyri vedné odbory: jazykovedu, literárnu vedu, históriu a fol-
kloristiku. Napriek tomu, bol jeho publikačný orgán z hľadiska obsa-
hovej náplne profilovaný výlučne filologicky, to znamená lingvisticky 
a literárnovedne. Redakčný kolektív v úvode k prvému číslu deklaroval 
zámer publikovať výsledky porovnávacieho štúdia slovenčiny s inými 
slovanskými jazykmi, zamerané na synchrónne a diachrónne výskumy. 
Osobitný dôraz sa kládol aj na výskum medziliterárnych vzťahov, v čom 
sa isto zračí osobná aktivita významnej osobnosti slovenskej literárnej 
komparatistiky, Dionýza Ďurišina, ktorý v tom čase pracoval ako výkonný 
redaktor literárnovednej časti. Komparatívny výskum slovenskej literatú-
ry, podľa slov redakčného kolektívu, sa mal sústrediť nielen na vzťah slo-
venskej literatúry k ruskej literatúre (ako to bolo do vzniku časopisu), ale 
aj slovensko-poľským, slovensko-ukrajinským a slovensko-južnoslovan-
ským vzťahom. Pozornosť sa mala sústrediť aj na slovensko-neslovanské 
literárne kontakty. Napriek explicitnému zámeru redakčnej rady, predsa 
však v nasledujúcich rokoch väčšinu štúdií tvorili najmä rusisticky orien-
tované príspevky.

2.1. Časopis venovaný slovenským slavistickým výskumom v oblasti sla-
vistickej jazykovedy, slavistickej literárnej vedy, slavistickej historiografie 
s archeológiou a slavistickej etnológie s folkloristikou vychádzal do roku 
1992 štyrikrát ročne. Po turbulenciách iného ako vedeckovýskumného 
charakteru došlo k odštiepeniu dvoch literárnovedných čísel časopisu Sla-
vica Slovaca. Literárnovedná slavistika sa od roku 1992 mienila prezentovať 
samostatne na stránkach delimitovanej časti časopisu, ktorý začal v Ústa-
ve svetovej literatúry SAV vychádzať so zmeneným názvom ako Slovak Re-
view of World Literature Research rewiev. Slavistická orientácia pôvodne 
literárnovednej časti delimitovaného slovenského slavistického literárno-
vedného časopisu Slavica Slovaka sa však postupne a úplne (programovo) 
vytratila. Delimitovaná časť časopisu Slavica Slovaca s názvom Slovak Re-
view dokonca od roku 2009 prestala vychádzať a nahradil ju nový časopis 
World Literature Studies s úplne iným zameraním (Žeňuchová 2012, 77).

2.2. D. Hučková (2013, 302-310) v tejto súvislosti konštatuje, že kým ešte 
v roku 1993 časopis Slovak Review ako priamy dedič idey literárnovednej 
slavistiky publikoval literárnovedné príspevky z 11. medzinárodného zjaz-
du slavistov v Bratislave, už o rok na to, teda v roku 1994, túto slavistickú 
orientáciu radikálne ukončil, o čom svedčí fakt, že od roku 1994, teda ani ne-
celý rok po slavistickom zjazde v Bratislave, vychádza Slovak Review už ako
časopis pre výskum svetovej literatúry. V roku 2007, ako to ďalej konštatuje 
D. Hučková (2012, 177-178), došlo k ďalšej zmene v orientácii časopisu, ktorý 
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deliteľnú súčasť slovanského i širšieho medzinárodného výskumného
prostredia, v ktorom uprednostňovanie jednej zložky synergického výsku-
mu pred druhou cielene ohrozuje integritu interdisciplinárneho a kom-
plexného vedeckého poznania. Ukazuje sa, že v rámci aktuálnej zinten-
zívnenej integrácie európskeho kultúrno-spoločenského priestoru je pri-
oritou poznávanie vlastnej národnej kultúry ako jednej zo zložiek širo-
kej základne európskej kultúrnej identity. Podstata vlastnej národnej 
i kultúrnej identifikácie je preto v súčasnosti založená na potrebe pome-
novať skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné pre synergický civilizačný roz-
voj národných identít v integrovanom európskom priestore bez ohľa-
du na riziká vzniku multipolárneho sveta. Zachovanie európskych kul-
túrnych hodnôt je pritom podmienené zachovaním národných špeci-
fík. Tradičná národná kultúra bola, je a bude hlavným zdrojom rozvoja
európskej identity. Práve slovenská slavistika so svojím výskumným 
programom zameraným na slovensko-slovanské i  slovensko-neslovan-
ské vzťahy jazyka a kultúry môže rozhodne formulovať východiská i ciele
tohto poznávania. Práve slovenský kultúrny horizont pozitívne i nega-
tívne ovplyvňovali rozličné formanty kultúrneho a civilizačného vývi-
nu v slovanských, areálových i širších európskych kultúrnych a histo-
rických súvislostiach. Od najstarších čias formovania etnických a kul-
túrnych identít tvorí Slovensko a Slováci kontinuálnu súčasť európske-
ho kultúrneho horizontu. Poznávanie kultúrnych dejín a vzťahov vlast-
ného národa i jeho vzťahov so susediacimi i vzdialenejšími národnými, 
jazykovými či kultúrnymi prostrediami je prioritou modernej slovenskej 
i medzinárodnej slavistiky.4

4. Pod pojmom slavistika sa rozumie veda o Slovanoch, ich jazykoch, deji-
nách a kultúre. V užšom zmysle sa slavistika chápe predovšetkým ako fi-
lologická vedná disciplína. 

Slovenská slavistika opätovne potvrdila aktuálnosť a nezastupiteľnosť ši-
rokej koncepcie slavistického bádania, ktorý sa opiera o interdisciplinárny 
výskum vzťahov jazyka, literatúry, dejín, kultúry, etnických i konfesionál-
nych procesov v slovensko-slovanskom i slovensko-neslovanskom kontexte. 
Uplatňovanie metód interdisciplinárneho slovenského slavistického výsku-
mu, na ktorom sa podieľajú jazykovedci v spolupráci s literárnymi vedcami, 
kulturológmi, etnológmi, historikmi a teológmi, je v súčasnosti nevyhnut-
nosťou. Slavistický výskum na Slovensku sa práve preto buduje ako koor-
dinovaný, systematický a projektovaný výskum, ktorý umožňuje pokryť 
toto široko vnímané spektrum výskumných úloh. V súvislosti s označe-
ním projektovaný výskum máme na mysli napĺňanie vedeckovýskumného
programu slavistického bádania. 

Interdisciplinárny slavistický pohľad v kontexte poznávania slovensko-
slovanských i slovensko-neslovanských vzťahov umožňuje identifikovať 
a interpretovať vývinové i aktuálne dimenzie rozvoja slovenského kultúr-
neho vedomia a poukázať tak na trvalý prínos slovenskej kultúry do kontex-
tu európskej kultúry a civilizácie. Na Prvom kongrese slovenských slavis-
tov sa zároveň skonštatovalo, že takýto výskum v slovenskom kultúrnom 
prostredí utvára obraz o nás samých a preto je nevyhnutné ho naďalej na-
pĺňať v aktuálnych vedeckovýskumných zámeroch ako prioritný program 
inštitucionalizovaného výskumu. Aj vzhľadom na integračné či interkul-
túrne európske procesy môže tieto výskumné okruhy kompetentne for-
mulovať naša, slovenská slavistika.

3.2. Na konferencii s názvom Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultú-
ry Slovenska v rámci projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slo-
venska som v tejto súvislosti konštatoval nasledovné: 

Interdisciplinárnosť základného slavistického výskumu v oblasti vied 
o jazyku a kultúre a jeho prepojenie s národným prostredím a v porov-
naní s inými jazykmi a kultúrami je prirodzená a nijakým spôsobom ne-
znamená popretie identity celku, v rámci ktorého sa jednotlivé zložky 
národnej kultúry objasňujú. Diachrónne či vývinové diskurzy kontinui-
ty a identity slovanských a neslovanských dimenzií slovenského jazyka 
a kultúry sú síce v rámci integrujúcej sa európskej spoločnosti defino-
vané, predsa však veľká časť diachrónnych i aktuálnych synchrónnych 
aspektov výskumu národných jazykov a kultúr je málo známa a pertrak-
tovaná predovšetkým vo vzťahu k stredoeurópskemu či širšiemu európ-
skemu kultúrno-historickému i jazykovému prostrediu. Schopnosť slo-
venskej slavistiky skúmať vzťahy slovenského jazyka a kultúry vo vzťahu
k iným jazykom a kultúram vyplýva z potreby poznať medzijazykové, me-
dzietnické, medzikonfesionálne i medzikultúrne procesy, ktoré formovali
slovenský kultúrny priestor od najstarších čias do súčasnosti. Staršie 
i novšie vrstvy slovenskej kultúry prirodzene utvorené v kontakte s la-
tinským i byzantsko-slovanským kultúrno-historickým horizontom sú je-
dinečným zdrojom pre komplexné synchrónno-diachrónne pochopenie 
procesov dnešnej spoločnosti. Systematický a komplexný slavistický výs-
kum je utvorený synergicky zo všetkých zložiek porovnávacieho výsku-
mu vied o jazyku, literatúre, kultúre, dejinách a spoločnosti. Uplatňuje 
sa tak model interdisciplinárneho bádania, ktorý predpokladá využitie 
výsledkov výskumov zúčastnených vedných odborov pri komplexnom 
pohľade na skúmaný jav či problematiku. Slovenský slavistický výskum
je tak jedinečný svojím obsahom, tvorí prirodzenú, formujúcu a neod-
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Résumé

Die slowakische Slavistik im Kontext 
der Sprach- und Kulturwissenschaften

Die heutige slowakische slawistische 
Forschung ist als systematische, aufein-
ander abgestimmte und projektorien-
tierte Grundlagenforschung konzipiert, 
die es ermöglicht, ein breitgefächertes 
Spektrum interdisziplinärer Forschungs-
aufgaben abzudecken. Dabei ist unter 
dem Begriff „projektorientierte Grund-
lagenforschung“ die verfolgung des 
slawistischen Forschungsprogramms zu 
verstehen. Das Wichtigste für projekt-
orientierte und systematische Forschung 
ist die kontaktaufnahme zu inländischen 
und ausländischen Forschungsprojekten 
und auch die Herausbildung gemein-
samer internationaler Forschungsteams. 
Für die interdisziplinäre slawistische 
Forschung in der mitteleuropäischen 
region sind von Bedeutung auch 
interethnische, interkonfessionelle und 
interkulturelle Beziehungen, die sich aus 
Sicht der slowakischen Slawistik als 
traditionell erweisen, aber dennoch bis 
heute nicht ausreichend erforscht sind. 
es handelt sich um die erforschung 
der slowakisch-deutschen, slowakisch-
maďarischen, slowakisch-tschechischen, 
slowakisch-polnischen, slowakisch-
ukrainischen, slowakisch-russinischen 
Beziehungen, sowie um die erforschung
des slowakisch-lateinischen und 
slowakisch-kirchenslawischen kulturel-
len erbes. obwohl es möglich ist, schon 
im rahmen linguistischer, historischer, 
literarischer und kultureller Forschungen 
hervorragende Fortschritte zu erzielen, 
ist dennoch die systematische inter-
disziplinäre Forschung nicht so deutlich 
entwickelt, dass die Forschungsergeb-
nisse der slowakischen kultur, Sprache, 

Geschichte und literatur mit all ihren 
Besonderheiten als einheitlicher und 
selbständiger teil im europäischen und 
internationalen kontext dargestellt 
wäre. Für die slowakische Slawistik zeigt 
sich die projektierte Grundforschung als 
Priorität, mit der sie in konkurrenz zur 
europäischen und internationalen Slaw-
istik treten kann. es handelt sich um 
einen wichtigen vorteil, den slowakische 
Slawisten verzinsen sollten.

Im Allgemeinen ist bekannt, dass sich 
die heutige Slawistik in einer schwieri-
gen Situation befindet, besonders auch 
wegen der Bestrebungen, das Feld sla-
wistischer Forschungen einzuengen und 
die Slawistik nur auf die Philologie zu 
beschränken. Für die interdisziplinär auf-
gefasste Slawistik stellt die tendenz, die 
geschichtlichen, archäologischen, eth-
nologischen und volkskundlichen Fächer 
aus den slawistischen Forschungen 
auszuklammern, eine Bedrohung dar. 
es kommt zur verarmung der interdiszi-
plinären und komplexen slawistischen 
Forschungen. Die slowakische Slawistik 
bleibt trotzdem bei der konzeption, 
die im breiten rahmen ermöglicht, die 
sprachliche, literarische, geschichtliche, 
ethnische, kulturelle und konfessionelle 
entwicklung und den heutigen Stand 
unserer nationalgemeinschaft nicht nur 
im slawischen kontext zu charakteri-
sieren, sondern auch in einem weiteren 
gesellschaftlichen, geschichtlichen, 
sprachlichen und kulturellen nicht-
slawischen kontext darzustellen. eine 
solche wissenschaftliche und wissen-
schaftsorganisatorische Dimension der 
Slawistik wird in der Slowakei und auch 
im rahmen der internationalen Slawistik 
akzeptiert.

5. Nemenej významnou súčasťou je výskumný priestor: Slovenská slavis-
tika sa aj v tejto súvislosti predstavuje ako systematizujúca vedná disciplí-
na, ktorá prepája viacero vedných okruhov, ktoré zohrávajú dôležitú rolu 
pri skúmaní (spoločensky i politicky) aktuálnych tém. Práve v interkultúr-
nom priestore (strednej) Európy, ktorej sme neoddeliteľnou súčasťou, tie-
to predpoklady pre komplexný a systematický slavistický výskum vyplý-
vajú z trvalých medzijazykových, medzietnických, medzikonfesionálnych 
a medzikultúrnych vzťahov, ktoré sú síce z hľadiska slovenskej slavistiky 
tradičné, no doposiaľ ešte nedostatočne preskúmané práve v širšom slo-
vensko-slovanskom i slovensko-neslovanskom kontexte. 

Výskum slovensko-nemeckých, slovensko-maďarských, slovensko-českých, 
slovensko-poľských i slovensko-ukrajinských vzťahov sa opiera o archety-
pálne vrstvy kultúry, ktorá sa v našom, slovenskom priestore utvorila zo 
slovensko-latinského a slovensko-cirkevnoslovanského kultúrno-religióz-
neho podložia, teda v prostredí stretania sa vplyvov západnej i východnej 
kultúry. Hoci sa v rámci čiastkových jazykovedných, historických, literár-
nych i kultúrnych výskumov už dosiahli významné výsledky, chýba sys-
tematický a komplexný pohľad, ktorý slovenskú kultúru, jazyk, dejiny 
a literatúru predstaví ako jednoliaty celok v rámci slovanského i širšie-
ho európskeho kontextu, ako celok jedinečný nielen svojím obsahom, ale 
predovšetkým ako prirodzenú, formujúcu a neoddeliteľnú súčasť civili-
začného a kultúrneho priestoru Európy. Takýto prístup k otázkam zá-
kladného vedeckého výskumu vnímame ako prioritu, ktorou slovenská 
slavistika v európskom integrovanom spoločenstve prispieva k poznaniu 
o nás samých. 

Zabezpečiť takýto systematický výskum nie je ani v silách jednotlivca, ani 
kolektívu či jedinej inštitúcie. Vedeckovýskumná a vedecko-koordinačná
činnosť slavistických výskumov na Slovensku preto vychádza z úzkej spo-
lupráce Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV so Slovenským komi-
tétom slavistov, ktorého úlohou je koordinácia jednotlivých slavisticky 
orientovaných výskumov.

 ¶
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štvrtý zjazd bol v Moskve v roku 1958. 
Piaty medzinárodný zjazd slavistov sa 
uskutočnil v Sofii v roku 1963, šiesty 
v Prahe v roku 1968, siedmy vo varšave 
v roku 1973, ôsmy v Záhrebe v roku 1978, 
deviaty v kyjeve roku 1983, desiaty v Sofii 
v roku 1988, jedenásty zjazd slavistov 
sa v roku 1993 uskutočnil v Bratislava 
1993, dvanásty v krakove v roku 1998, 
trinásty v Ľubľane v roku 2003, štrnásty 
v macedónskom ochride a pätnásty 
sa uskutoční v auguste 2013 v Minsku 
v Bielorusku.

3   Slovenský komitét slavistov združuje 
osobnosti, ktoré sa zaoberajú slavisticky 
orientovanou výskumnou a odborno-
popularizačnou činnosťou (výskumom 
slovenského jazyka, slovenskej literatúry, 
histórie, duchovnej a materiálnej kultúry 
v porovnaní s inými slovanskými 
i neslovanskými jazykmi, literatúrami, 
dejinami a kultúrami). Slovenský komitét 
slavistov tak organizačne a odborne 
podporuje rozvoj a koordinuje slavistický 
výskum na Slovensku, organizuje 
spoluprácu s domácimi i zahraničnými 
organizáciami a pracoviskami, najmä 
s národnými komitétmi a organizáciami 
slavistov a s vedeckými spoločnosťami; 
usporadúva kongresy, vedecké 
konferencie, sympóziá, prednášky 
a podobné podujatia a tiež vyvíja vlastnú 
edičnú a publikačnú činnosť.

4    Z referátu P. Žeňucha s názvom 
„komplexný a interdisciplinárny slavistický 
výskum slovenskej kultúry,“ ktorý bol 
prednesený na vedeckej konferencii 
Interpretačné jazyky dejín umeleckej 
kultúry Slovenska dňa 21. novembra 2012 
v Bratislave. Do tlače pre časopis World 
literature Studies bol odovzdaný v marci 
2013.

 ¶
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 ¶

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1    Bibliografické údaje týchto prác sú 

uvedené v zozname literatúry za 
príspevkom. 

2   Medzinárodné zjazdy slavistov sa 
v pravidelných päťročných intervaloch od 
roku 1929 v Prahe. Druhý medzinárodný 
zjazd slavistov sa uskutočnil vo varšave 
v roku 1934, tretí zjazd organizovali srbskí 
slavisti v roku 1939, no z dôvodu napätej 
politickej situácie pred druhou svetovou 
vojnou sa zjazd v Belehrade nerealizoval. 
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Hauser dnes – zachytené momentky
Kanadský historik umenia John O’Brian (1944) v rozbore kritiky Hause-
rových Sociálnych dejín umenia a literatúry z pera Clementa Greenberga tvr-
dí: „Hauser sa stratil zo zoznamov literatúry a z prednáškových siení se-
veroamerických univerzít. Jeho úvahy o vzťahu umenia a spoločnosti sa 
nespomínajú, nediskutuje sa o nich. Jeho Sociálne dejiny umenia ani Filozo-
fiu dejín umenia nik nečíta. Severoamerické knižnice síce uchovávajú Hau-
serove knihy vo viacerých exemplároch, čo naznačuje, že kedysi bol po 
nich veľký dopyt, teraz však na policiach zapadajú prachom. Sociálne deji-
ny umenia sa od šesťdesiatych rokov 20. storočia dočkali siedmich dotlačí, 
naposledy boli vydané v roku 1999 v novom vydaní s predslovom anglické-
ho historika umenia Jonathana Harrisa. Hauserovo dielo má nepochybne 
čitateľov aj dodnes, ale nie v severoamerickom akademickom a univerzit-
nom svete.“1 Na potvrdenie svojej tézy sa O’Brian odvoláva na štyri antoló-
gie publikované po roku 2000, spomedzi ktorých sa v troch Hauser vôbec 
nespomína, a vo štvrtej je mu venovaný len krátky odsek.

Aj pri listovaní knižočky Petera Burkeho What is Cultural History?2 sa mô-
žeme presvedčiť, že hoci Hauser celkom nevypadol z vedeckohistorické-
ho kánonu, stal sa v ňom menej dôležitým aktérom. Z náčrtu dejín vedy 
vyplýva, že nové dejiny kultúry – hoci využívajú aj sociologický, spoločen-
skohistorický prístup – nevnímajú Hauserovu prácu ako výraznú tradíciu.

K podobným záverom môžeme dospieť aj pri prehľade novšej maďarskej 
Hauserovej recepcie (poznamenávam, že jeho Sociálne dejiny umenia a lite-
ratúry I.-II. boli v roku 2011 opäť publikované v edícii časopisu Artmagazin 
a Hauser sa tu označuje za „najväčšiu odbornú autoritu sociológie ume-
nia 20. storočia3).

Podľa svedectva hlavných smerov dnešnej recepcie sa Hauserove práce od-
mietajú z hľadiska zásadných teoreticko-metodologických prístupov a prí-
stupov filozofie umenia. Jeho životným dielom sa zaoberali dva dlhšie vý-
znamné články. V prvom sa pri príležitosti stého výročia autora zaoberá 
Hauserovými teoretickými úvahami a historickými prácami Sándor Rad-
nóti, a rovnako k jeho teórii, ako aj k dejinám umenia formuluje výrazný, 
takmer jednoznačne odmietavý kritický názor.

Radnóti skonštatoval, že cieľ, ktorý si Hauser vytýčil, t. j. integrácia naj-
rôznejších faktov a udalostí kultúry pomocou sociológie, ktorá by podľa 
autora podobne ako filozofia či teológia disponovala univerzálnym inter-
pretačným potenciálom, je neuskutočniteľný a jeho program je nemožný.4 

Arnold Hauser (1892 – 1978),
zabudnutý kultúrny historik

(Úvod do možného úvodu)

Magdolna Balogh
Ústav literárnej vedy Maďarskej akadémie vied
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Oplatí sa ním zaoberať aj napriek tomu, že je evidentné, že ním aplikovaný 
prístup, ktorý dnes azda možno nazvať spoločensko-historickým, nepatrí 
do súčasného stredného prúdu historiografie umenia ani kultúrnych dejín.

Toto úctyhodné dielo má opodstatnenie spomínať sa už vďaka jeho rozší-
renosti a niekdajšej popularite. Veď Sociálne dejiny umenia boli preložené do 
viac ako dvadsiatich jazykov, stal sa z nich bestseller, na ktorom vyrástli 
generácie kunsthistorikov. Podľa istého jeho nemeckého komentátora len 
v Západnom Nemecku vyšla táto kniha v náklade 62 000 kusov, a to v de-
viatich vydaniach.9

Každý odniekiaľ vychádza – Hauserove začiatky v prostredí 
maďarskej „druhej reformnej generácie“ na prelome storočí
Filozof, sociológ a historik umenia Arnold Hauser sa narodil v roku 1892 
v Banáte, na dnešnom území Rumunska, v Temesvári, kde v tom čase pre-
vládalo nemecké, židovské a srbské obyvateľstvo. V tomto meste sa narodil 
mimochodom aj známy klasický filológ Károly Kerényi, ale aj medzivojno-
vý ľavicový publicista a kritik Edgár Balogh. Dnes je však predsa len zná-
me predovšetkým ako rodisko laureátky Nobelovej ceny Herty Müllerovej.

Pre rodinu Hauserovcov bolo prirodzené viacjazyčné prostredie: Hauserov 
otec, obchodník s kožušinami, hovoril tromi jazykmi – okrem maďarčiny po 
srbsky a po nemecky. Pre Arnolda Hausera sa nemčina stala akousi druhou 
materčinou. Všetky svoje práce napísal po nemecky; ako vravieval, v tejto 
reči sa vedel vyjadriť najpresnejšie.10

Univerzitné vzdelanie získal v odbore filozofia, nemčina a  francúzština 
na budapeštianskej univerzite. Doktorát získal z estetiky v roku 1918. Jeho 
práca Az esztétikai rendszerezés (Estetická systematika) bola publikovaná 
v časopise Athenaeum, významnom periodiku Maďarskej filozofickej spoloč-
nosti.11 Jeho začiatky a duchovné pozadie sa viažu k maďarskému prelomu 
storočia, ktoré sa – vďaka svojej mohutnej a pestrej duchovnej a intelektu-
álnej sile – zvyčajne označuje výrazom Zoltána Horvátha „druhá reformná 
generácia“.12 Vedecko-historický aspekt tejto súdobej intelektuálnej renesan-
cie, ktorá ako celok zapadla do najširšie chápaných rámcov modernizácie 
maďarskej spoločnosti a kultúry, tvorili, veľmi zjednodušene povedané, dva 
hlavné prúdy: jeden je spoločenskovedný a druhý filozoficko-estetický. 
Prvý prúd predstavuje Spoločenskovedná spoločnosť (Társadalomtudományi 
Társaság, 1901-1919), ktorú založil politik a filozof Oszkár Jászi (a založil 

Veľkolepé zhrnutie v zmysle tejto kritiky nevzniká ako výsledok zrelej a dô-
sledne aplikovanej výskumnej perspektívy, ale je možné len preto, že sa au-
tor v záujme vytvorenia syntézy zriekol dôslednosti. Podľa tohto estetika 
„Hauser zabezpečuje integrujúci výkon v oveľa väčšej miere ústupkami zo-
slabujúcimi a relativizujúcimi jeho tézy než zrelou perspektívou jednotne 
platnou na svetové dejiny umenia“.5

Druhá zásadná Radnótiho námietka sa vzťahuje na Hauserovo chápanie 
spôsobu existencie umenia a umeleckého diela. Podľa jeho argumentácie 
tézy autonómnosti, resp. heteronómnosti umenia a umeleckého diela sú 
navzájom sa vylučujúce koncepcie a Hauser sa dostáva do rozporu so se-
bou samým, keď ich obe naraz, súčasne označuje či vyhlasuje za platné.6 
Bez toho, aby som sa pustila do rozoberania jedného z kľúčových problé-
mov súčasného umenia, prekračujúceho rámce tohto článku, domnievam 
sa, že táto kritika nespochybňuje Hauserovu dôsledne uplatňovanú dia-
lektiku dostatočne fundovane a javí sa aj ako príliš rigidná, pretože samo 
odlúčenie, resp. rozdelenie heteronómie/autonómie je samo o sebe his-
torický útvar a ako taký ho treba aj skúmať. Ich odďaľovanie od seba ne-
obstojí bezpodmienečne: v existencii umenia autonómne a heteronómne 
prvky môžu byť a bývajú prítomné aj zároveň. Inak povedané: ani autonó-
mia ani heteronómia nie sú absolútne, a preto je ich hauserovské dialek-
tické nazeranie legitímne.

Anna Wessely ako druhá Hauserova kritička predovšetkým vyžaduje od 
autora dnes platný systém nárokov sociologickej vedeckej metodológie. Je 
jednoznačne toho názoru, že Hauserove práce sa nedajú chápať ako soci-
ologická práca. Jeho metódu nazvanú „sociologickou“ kritizuje preto, lebo 
ho nepokladá za dostatočne skúseného ani v oblasti vytvárania sociologic-
kej teórie a ani v oblasti empirických výskumov. Vyčíta mu aj to, že sa opie-
ra takmer výlučne o Mannheima a mladého Lukácsa a navyše na mnohých 
miestach v diele odkazy na Mannheima ani nie sú vyznačené. Wessely po-
kladá Hausera ako sociológa v podstate za druhoradého.7 

Anna Wessely kritizuje aj metodologický základ Hauserovho diela, jeho dia-
lektickú metódu. Uznáva síce, že Hauser berie do úvahy všetky otázky, s kto-
rými sa sociálny historik umenia môže stretnúť, jeho odpovede však pova-
žuje za neisté a vyhýbavé a ako píše, v zmysle „typického hauserovského 
chápania dialektiky (…) ide o voľbu zlatej strednej cesty medzi hrubo zjed-
nodušenými a zveličene sformulovanými alternatívami“.8 

Hoci je nepochybné, že kritiky Sándora Radnótiho aj Anny Wessely v mno-
hých ohľadoch obsahujú správne hodnotenie, predsa len som toho názoru, 
že ani dôkladné posúdenie nemôže byť dôvodom na radikálne odsúdenie 
Hauserovho životného diela. 
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vystihuje výrok z Hauserových pamätí: „Svätcami domu boli Meister Ecke-
hart, Dostojevskij a Kierkegaard.“17 

Slobodná škola a Kruh vytvorili silné, inšpiratívne spoločenstvo, „sprostred-
kujúce teplo dielne myslenia“, ktorému neskôr všetci bývalí účastníci pri-
pisovali veľkú váhu.18 Hoci Lukács dodatočne vyjadril názor, že ich význam 
zveličili len osobnosti, ktoré z kruhu vyšli a neskôr sa stali slávnymi19, sami 
účastníci cítili, že význam týchto duchovných inšpirácií je neoceniteľný. Ar-
nold Hauser vyzdvihol možnosť vystúpiť z provinčného maďarského sveta 
a vysokú etickú úroveň: „My sme sa v tom čase nezoskupovali okolo Lukác-
sa len preto, lebo sme vedeli, čo dnes vie každý, že bol jediný v Maďarsku, 
kto reprezentoval Európu v tom najlepšom zmysle, a že to bol on, od koho 
sme sa mohli najviac naučiť, ale aj preto, lebo odkedy sme ho spoznali, vy-
tváral okolo seba ovzdušie, bez ktorého duchovnej intenzity by sme neve-
deli žiť a pracovať.“20 

Cesty sa rozchádzajú 
Po tom, čo sa niektorí spomedzi členov Kruhu (v prvom rade duchovný 
vodca Lukács, ale aj Béla Balázs a Fogarasi) začali angažovať u komunistov, 
Kruh sa ako duchovné spoločenstvo rozpadol. A hoci v Republike rád istým 
spôsobom takmer všetci prijali verejné úlohy (Hauser napríklad pracoval 
na ľudovom komisariáte)21, po roku 1919 sa od nich vzdialili aj Mannheim 
a Hauser.22 

Ďalší osud členov Kruhu sa v emigrácii vyvíjal rôzne. Éva Karádi uvádza: 
„Emigrácia v istom zmysle ukázala na kolektívny osud tejto generácie, vy-
kreslila jej spoločensko-historické kontúry, ale nezrušila vnútorné vyme-
dzenia, rozchádzanie ciest, dokonca ich v rámci tejto skupiny aj zvýrazni-
la.“23 Do hĺbky to pocítil aj Béla Balázs, o čom svedčí okrem iného poznám-
ka z jeho Denníka: „Žijeme veľmi rozdeľujúce časy.“24 Hoci sa cesty jednot-
livých členov Kruhu naozaj rozdelili, a to, kto si vybral akú cestu, výrazne 
ovplyvnilo neskoršie dráhy týchto bývalých členov – či už bola ich osudom 
izolácia alebo kanonizácia či marginalizácia – duchovnosť Kruhu a zážitok 
intenzívneho spoločného uvažovania zostali pre všetkých dôležitou inšpi-
ráciou. Mannheim, Hauser a Antal prešli v rokoch emigrácie podobnou 
cestou: najprv sa pokúšali pokračovať v kariére na nemeckom jazykovom 
území, po nástupe Hitlera sa usadili v Anglicku.

Je zaujímavé, že zatiaľ čo Mannheim od začiatku, už v Nemecku vyhľadával 
spoločnosti, kde sa mohol stretnúť s prostredím, ktoré mu mohli nahradiť 

aj jej orgán Dvadsiate Storočie – Huszadik Század). Obe boli svojho času vlaj-
kovými loďami maďarského progresu a prvými dielňami maďarskej socio-
lógie. Členovia spoločnosti boli vedci občiansko-liberálneho, resp. socia-
listického zamerania, medzi nimi Ervin Szabó, reformátor knihovníctva, 
riaditeľ Knižnice hlavného mesta. Podobnou spoločnosťou bol aj Galileiho 
kruh (Galilei Kör), založený slobodomyseľnými študentmi, ktorého prvým 
predsedom a redaktorom časopisu Slobodná myšlienka (Szabadgondolat) bol 
Károly Polányi, neskôr známy filozof spoločnosti a hospodársky historik. 

K druhému prúdu, v tom čase ešte vyslovene vzdialenému od spoločen-
ských otázok a hlásajúcemu autonómiu umenia a kultúry, patrili umelci 
a vedci. Skupina sa utvorila okolo v tom čase asi tridsaťročného Györgya 
Lukácsa a Bélu Balázsa. Patrili k nej ich rovesníci Béla Fogarasi, Anna 
Lesznai a Lajos Fülep a pridávali sa k nim zväčša podstatne mladší vedci 
stojaci na začiatku kariéry: Károly Mannheim, Arnold Hauser, Frigyes An-
tal, Károly Tolnay, György Káldor a ďalší. Nedeľný kruh (Vasárnapi kör, 1915-
1918) bol svojím spôsobom literárny salón. Jeho účastníci sa stretávali v bu-
dínskom byte Bélu Balázsa. Stretnutia mali podobu nezáväzných rozho-
vorov. Z týchto rozhovorov a debát sa zrodila Slobodná škola duchovných 
vied (Szellemi Tudományok Szabadiskolája), ktorá bola akási „antiuniver-
zita“, usilujúca sa o rozširovanie nového ducha novej epochy.13 Spoločnosť 
nebola z hľadiska svetonázoru zďaleka jednotná, hoci podľa svedectva pa-
mätníkov bola silne „ľavicová“. Napríklad Anna Lesznai píše: „Politický po-
stoj skupiny by zhruba bolo možné charakterizovať ako ľavicový, správ-
nejšie by však bolo, keby sme zdôraznili, ako veľmi boli všetci apolitickí... 
Spolok sa skôr ponášal na nejaké náboženské zhromaždenie než na politic-
ký klub. Stretnutia mali obradný, kvázi náboženský tón, účastníci boli po-
vinní hovoriť o všetkom úplnú pravdu.“14 Arnold Hauser zasa o nedeľných 
témach píše: „V tomto počiatočnom čase sa najčastejšie hovorilo o Dostojev-
skom, o Marxovi zriedkavejšie a ešte menej o komunizme a socializme. Ale 
sociológia tam bola, či už o nej bola reč alebo nie, bola tam živá sociologická 
atmosféra, v ktorej sme sa pohybovali.“15 Inde spomína: „... kruh nebol poli-
ticky viazaný, lebo hoci mal liberálnu povahu, nebola reč vyslovene o tom, 
že sme socialisti, alebo už vôbec nepadlo slovo o komunizme či všeobecnom 
politickom programe, aspoň podľa môjho vedomia.“16

Ak by sme chceli použiť ideovohistorickú charakteristiku, mohli by sme 
Nedeľný kruh nazvať dielňou maďarskej duchovnej vedy, ako na tento filo-
zofickohistorický smer poukazuje aj názov filozofického časopisu poden-
kového života, ale veľkého významu Duch (Szellem), vydávaný ešte skôr 
Lukácsom a Lajosom Fülepom. Smerovanie myslenia a diskusií vhodne 
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dýne). Osobitnú časť tejto „veľkej emigrácie“ predstavujú vedci utekajúci zo 
strednej Európy. Práve oni nasmerovali pozornosť anglických kolegov na 
otázky vzťahu kultúry a spoločnosti.28 A v dôsledku toho sa vytvoril mar-
xistický alebo marxizujúci smer spoločensko-historického prístupu k deji-
nám kultúry.

Tento vedeckohistorický smer reprezentuje dodnes najznámejšia Hause-
rova práca, obsiahly historický prehľad Sociálne dejiny umenia a  literatúry, 
ktorý predstavuje dejiny umení od paleolitu po impresionizmus a uzatvá-
ra sa pojednaním o filmovom priemysle.

Príbeh vzniku a vydania diela nie je len bezvýznamný dodatok, ale priam 
návod na uplatnenie dialektiky dobrého či zlého osudu, resp. historickej
„pravdy“. Na knihe začal Hauser, zápasiaci s existenčnými problémami, 
pracovať na návrh a žiadosť Mannheima, ktorý bol už aj v Anglicku úspeš-
ný (okrem iného patril do kruhu T. S. Eliota). Pôvodne ju zamýšľal ako úvod-
nú štúdiu antológie sociológie umenia Mannheim a plánoval ju uverejniť 
ako súčasť sociologickej edície The International Library of Sociology and So-
cial Reconstruction, ktorej bol editorom. Keď Mannheim v roku 1947 zomrel, 
Hauser zostal sám s polovičatým rukopisom a bez publikačných vyhlia-
dok. Napokon na návrh priateľa poslal rukopis do vydavateľstva Routledge,
kde sa dostal do rúk redaktora Herberta Reada. Ten si prácu prečítal a okam-
žite sa zaručil za vydanie diela neznámeho autora.

Vydanie a recepcia
Sociálne dejiny umenia a literatúry otvorili Hauserovi aj akademickú karié-
ru. V rokoch 1951 až 1957 prednášal v Leedsi. V období 1957 až 1959, a po-
tom v 1965/66 bol hosťujúcim profesorom v USA a následne opäť predná-
šal v Anglicku až do návratu do Maďarska v roku 1977, kde sa už plán vy-
tvorenia kruhu jeho študentov neuskutočnil, pretože zomrel. Za úspech 
kultúrnej politiky Györgya Aczéla a za výsledok cieľavedomého budovania 
osobných kontaktov môžeme povedať, že v období 1978 až 1982 vyšli všet-
ky Hauserove diela v maďarčine.29

Recepcia Sociálnych dejín umenia a literatúry bola rôznorodá. Tvrdé slo-
vá Radnótiho a Wessely ešte neodzneli, preto treba spomenúť, že Th. W. 
Adorno (1903 – 1969) ich oduševnene oceňoval a pozval Hausera do Frank-
furtu prednášať (následne prednášal aj na viacerých nemeckých univer-
zitách). Iní ho kritzovali za to, že venuje málo pozornosti otázkam hud-
by a architektúry. 

inšpiratívnu silu niekdajšieho Kruhu a zážitok intenzívneho spoločného 
uvažovania, Hauser si vybral ústranie, tichú kontempláciu.

Po páde Republiky rád najprv študoval v Berlíne sociológiu, vo Viedni de-
jiny umenia a popritom pracoval ako člen rady pre filmovú cenzúru a učil 
na ľudovej škole. Po Anšluse emigroval z Viedne do Anglicka, kde potom 
s malými prestávkami žil až do roku 1977, keď sa vrátil do Maďarska.

Vytvorenie a vplyv novej myšlienkovej a názorovej 
paradigmy, s odbočkou k životnému príbehu
Prechod od „vnútorného nazerania k vonkajšiemu“, od „imanentnej inter-
pretácie k transcendentnej“ možno podľa pozorovaní Évy Karádi sledo-
vať predovšetkým v diele K. Mannheima25, ktorý sa stal najmarkantnejším 
predstaviteľom zmeny perspektívy. Môžeme však povedať, že rovnaký pro-
ces prebehol aj v prípade Hausera a aj naňho platí bezo zvyšku. Mannheim 
a Hauser udržiavali vzájomné kontakty aj v emigrácii, možno teda predpo-
kladať, že Mannheimove úvahy Hausera trvalo inšpirovali. Dôkladná štú-
dia E. Karádi26 odvodzuje jednotlivé etapy tejto zmeny svetonázorovej pa-
radigmy imanentne z mannheimovského uvažovania a predstavuje ich vo 
vlastnej stupňovitosti.

Nové myslenie vyplýva z podstatného zistenia, že vzájomné vzťahy kul-
túrnej a spoločenskej sféry má vypracovať kultúrna sociológia. Veľmi zjed-
nodušene povedané, tento proces vedie postupným usúvzťažňovaním kul-
túrnych sfér a tým, že sa do popredia dostáva historická perspektíva, k so-
ciológii vedenia. Najplastickejšie sa to azda podarilo vystihnúť Lajosovi 
Fülepovi: „Podstatou filozofie vedenia je … že vedenie a veda sú funkcie 
viazané na existenciu, nie sú to teda autonómne duchovné sféry... ale zakaž-
dým dôsledky historicko-sociologickej situácie a perspektívy.“27

Obrat v perspektíve, zmena paradigmy, ktorá v západnej Európe (predo-
všetkým v anglosaskom svete) vytvorila nový vedeckohistorický kontext, 
spočívala teda v zistení, že vedenie a veda sú viazané na historické a spo-
ločenské miesto. Na anglosaskom jazykovom území sa uskutočnila táto 
zmena vďaka dejinnej udalosti – nový impulz jej dala emigrácia, resp. pri-
sťahovalectvo stredoeurópskych vedcov utekajúcich pred nacizmom. 
Táto „veľká emigrácia“ mala obrovský vplyv na ďalší vývin anglických
a amerických dejín kultúry (napr. sa podarilo pred nacistami z Hamburgu 
presťahovať takmer šesťdesiattisíczväzkovú knižnicu Abyho Warburga, 
zakladateľa ikonologických štúdií a založiť Inštitút Abyho Warburga v Lon-
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na základe jeho spoločenskej funkcie, ako jav rodiaci sa zo záujmov spolo-
čenskej triedy alebo vrstvy.

Spomenuli sme, že Hauser buduje svoju teóriu umenia na Mannheimovej 
sociológie vedenia32, ktorej ústredným pojmom je ideológia. Ideológia je fa-
lošné vedomie, či už má za cieľ potvrdzovať nejaký spoločenský záujem, 
alebo či je to zámerná či nezámerná deformácia, teda v podstate propagan-
da (tá zodpovedá u  Mannheima pojmu partikulárnej ideológie). Existuje 
však aj spoločensky vytvárané vedomie, ktoré Mannheim nazýva totálnou 
ideológiou. Nositeľmi totálnej ideológie sú jednotlivci, a to už len pre svo-
ju príslušnosť k danej triede. Najdôležitejšou vlastnosťou nositeľov kultúry
a umenia je ideológia. Hauser stavia ideológiu do centra skúmania ako expo-
nent akéhosi pozitívneho úsilia a opisuje ju ako vyjadrenie „viazanosti na 
bytie“ istej triedy alebo spoločenskej vrstvy. Aj pojem „viazanosti na bytie“, 
označujúci historickú a spoločenskú pozíciu, pochádza od Mannheima.

Pre nás, ktorí sme vyrastali v  strednej Európe v  rokoch socializmu, nie 
je chápanie umenia ako spoločenského javu vôbec prekvapivé. Je fakt, že 
v čase svojho vydania boli Sociálne dejiny práve z tohto dôvodu objavné, 
pretože dovtedy skúmaniu umenia dominovala imanentná interpretácia 
a vychádzalo sa z autonómie umenia.33

Sociologický prístup nesmie strácať zo zreteľa, že umenie je aj vnútorne – 
nazvime to psychicky – determinované. Práve preto Hauser počítal takis-
to s problematikou nového vedeckého smerovania, psychoanalýzy, ktorá 
prinášala aj pre spoločenskú vedu 20. storočia závažné príspevky a obja-
vy. Uznáva, že psychoanalytický prístup si v umeleckej kritike nevyžadu-
je overovanie, ale ako konštatuje, v dejinách umenia nie je jeho aplikácia 
bezproblémová vzhľadom na to, že štýl nie je psychologický pojem a ani 
vývin sa nedá vysvetľovať psychologicky.34 Zároveň poznamenáva, že otáz-
ka psychológie štýlov je vedecká úloha, keďže štýl sa vytvára vždy prostred-
níctvom psychologických procesov, jednotlivé štýly „ilustrujú rôzne chá-
panie skutočnosti, pri vzniku nového štýlového smeru zohrávajú rolu aj 
citové motívy“.

Čo sa týka psychoanalýzy, Hauserovým najzávažnejším – a nepochybne 
oprávneným – zistením je, že tá zjednodušuje chápanie umenia a ume-
leckého diela, keďže pojem nevedomia približuje príliš schematicky. Jed-
nostrannosť tohto prístupu vidí aj v tom, že psychoanalýza preceňuje 
úlohu nevedomých prvkov vo vzniku umenia. Hauser si myslí, že „vedomé 
a nevedomé duševné správanie sú nielenže od seba neoddeliteľné, ale die-
lo musíme vidieť vyslovene ako produkt nerozborného dualizmu“.35

Medzi kritikmi bol najodmietavejší Ernst Hans Gombrich, ktorý vyčítal 
Hauserovi, že neskúma diela samy osebe, ale na ne nazerá iba cez „krátko-
zrakú optiku“ svojej teórie.30 Gombrich, ktorý aj vo všeobecnosti pristupo-
val v historiografii umenia k teoretickej abstrakcii kriticky, obviňoval au-
tora, že si buduje fantastický svet, no ten veľmi rýchlo skončí „v myšacej 
pasci dialektického materializmu“. Zároveň ho zaslúžene nazýva „obdivu-
hodným čitateľom“, lebo Hauserova erudícia, sčítanosť, zorientovanosť, 
znalosť kultúrnohistorického materiálu je naozaj nevšedná, či už ide o od-
kazy na odborné zdroje alebo na literárne a umelecké pramene.

Aby bola rovnováha zachovaná: kritizovali ho aj ortodoxní marxisti, pre-
tože podľa nich Hauser v  historickom opise zanedbával problematiku 
triedneho boja. Je fakt, že Hauser ani v začiatkoch nebol ortodoxný mar-
xista; vytvoril istú osobitnú, skôr marxizujúcu metodológiu, v ktorej mal 
kľúčovú úlohu dialektický prístup (politický marxizmus bol vylúčený zo 
sféry estetického hodnotenia), a popri dialektickom prístupe tu zohrával 
centrálnu rolu Mannheimov pojem ideológie.

Zostavenie životného diela, metodologické základy
Hauserovo celoživotné dielo možno z hľadiska počtu jeho kníh v podsta-
te označiť za malé: pozostáva len zo štyroch impozantných monografií. 
Dve z nich sú v užšom význame historické práce: patria sem Sociálne dejiny 
umenia a literatúry I.-II. (1951) a Manierizmus. Kríza renesancie a pôvod mo-
derného umenia (1964). Filozofia dejín umenia (1958) a  jeho opus magnum 
Sociológia umenia (1974), ktoré publikoval vo veku 82 rokov, sa usilujú o sys-
tematický teoretický výklad doplnený historickými kapitolami.

Ako možno toto dielo charakterizovať? V dnešnom zmysle slova je inter-
disciplinárne31, keďže sa pokúša svoj výskumný materiál sumarizovať vo 
vízii, ktorú autor sám nazýva „sociológia umenia“ (dnešnými pojmami ju 
však skôr možno nazývať spoločenskohistorickou víziou), a to prostried-
kami filozofie, sociológie, kunsthistórie, filmovej teórie a dejín ideí.

Hauser skúma všetky témy tak, aby ich osvetlil z pokiaľ možno čo najväč-
šieho množstva strán, preberá všetky čiastkové otázky s odzbrojujúcou dô-
kladnosťou, poukazujúc pritom na čo najviac aspektov daného problému, 
a tým dokáže skutočne vyvolať dojem akejsi celistvosti. Uskutočňuje to 
s praktickosťou mysle zdokonaľovanej dialektikou, zaoberajúc sa umelecký-
mi javmi alebo smermi zakaždým v danom historickom období.

Kultúru chápe v zásade ako syntézu oblastí vzdelania, resp. kultúry, ako 
zovšeobecnenie vzdelanostnej, resp. kultúrnej tradície, a umenie definuje 
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Prečo dnes Hauser nie je „v móde”?
Hauserovo marxizujúce životné dielo, opierajúce sa silne o nemeckú filo-
zofiu, najmä o hegelovské základy vzniklo v čase, keď sa v spoločenských 
vedách uskutočnila zmena paradigmy, keď sa objavil štrukturalizmus, po-
stštrukturalizmus, prípadne keď sa začali objavovať náznaky dekoštrukci-
onizmu. Tieto smery udomácnili vo vede také prístupy, ktoré sa nedali zo-
súladiť s  Hauserovou metodológiou, vychádzajúcou v zásade z dejín spo-
ločnosti a stojacou pevne v istej línii „veľkého rozprávania“. Navyše zostal 
Hauser izolovaným a osamelým tvorcom, a napriek tomu, že Sociálne deji-
ny umenia a literatúry sa stali úspešnou knihou, nemal skutočných nasledo-
vateľov či žiakov, a aj preto sa mohol ľahšie utiahnuť do ústrania.

Pokúsme nájsť odpoveď na otázku, prečo vlastne Hauser vypadol z káno-
nu. Domnievam sa, že v pozadí tejto skutočnosti sa skrýva radikálna pre-
mena spoločnosti a kultúry a teda aj pojmov spoločnosti a kultúry, ktorá 
sa začala v druhej polovici 20. storočia.

V období medzi päťdesiatymi a šesťdesiatymi rokmi, v čase vzniku Hause-
rovho diela, prechádzal výskum kultúry práve zmenami. Utváral sa nový 
pojem kultúry40, v  ktorom sa o  kultúre už neuvažuje v  prvom rade ako 
o syntéze oblastí vzdelania, ale sa o nej práve vytvára obraz ako o skupino-
vej, vrstvovej kultúre životných foriem a kultúrnych spoločenstiev. To zna-
mená, že vzniká nový, vďaka rozmachu priemyselnej spoločnosti mimo-
riadne komplikovaný obraz kultúrneho členenia. Na základe toho sa zme-
nili aj dejiny kultúry, výskum jednotlivých aspektov kultúry sa rozčlenil 
na viaceré nové disciplíny (od kultúrnej antropológie cez sociológiu kultú-
ry až po všetko pohlcujúce cultural studies).

Je však nepochybné, že napriek jeho pomernej uzavretosti sa u Hausera sa 
objavujú viaceré také výskumné predmety alebo prístupy skúmania, kto-
rých tematizovanie síce nie je výlučne jeho zásluhou, no predsa naznaču-
je, že sa nimi zaoberal ako jeden z prvých. Taký je napríklad výskum regis-
trov kultúry z rôznych aspektov, ktorý sa rozvíja od šesťdesiatych rokov. 
Stačí, ak si spomenieme na také základné dielo skúmania ľudovej kultúry, 
akým je Bachtinova kniha o Rabelaisovi.41

Na tomto mieste je potrebné spomenúť aj výsledky Hauserovho výskumu 
populárnej kultúry, ktoré vznikali v tom čase.42 Na základe zistenia, že je
toľko kultúrnych registrov, koľko je vrstiev nositeľov kultúry, sa Hauser za-
sadzuje za dôležitosť delenia kultúry podľa vzdelanostných vrstiev, a po-
kúša sa do dejín kultúry integrovať populárne, resp. ľudové umenie (ľudovú 
kultúru). Načrtáva dejiny spomenutých dvoch registrov, pertraktuje ich 

Viac priestoru ako psychoanalýze venuje Hauser – a Sándor Radnóti vo 
svojej kritike toto pokladá už za neaktuálne – Wölfflinovej kritike. V pod-
state z tejto kritiky vychádzal pri vlastnej koncepcii základného pojmu 
dejín umenia, štýlu, resp. štýlovej zmeny ako základného pojmu. Štýl je 
uňho štruktúra, ktorej zmena sa nedá vysvetliť výlučne vnútornými, ima-
nentnými zákonitosťami, dejiny umenia teda nemožno opísať výlučne ako 
dejiny foriem a štýlov (na tomto základe kritizuje Hauser Wölfflina a Aloisa 
Riegla). Dôležitým faktorom každej zmeny štýlu je objavenie sa novej vrstvy 
nositeľov kultúry, nástup nového publika.

Mimoriadne živé a aktuálne sa javí jeho uvažovanie, keď v súvislosti so 
zmenou štýlov pri opise vzťahov prítomnosti a minulosti v podstate pred-
znamenáva prístup recepčnej estetiky a hermeneutiky, zdôrazňuje zviaza-
nosť tradície s prítomnosťou, zvýznamňujúce gesto prítomnosti: „Minu-
losť sama osebe nemá zmysel ani tvar, jej význam a kontúry vznikajú až vo 
vzťahu k nejakej prítomnosti. To je dôvod, že každá prítomnosť má vždy 
inú minulosť, preto teba dejiny vždy znova prepisovať, umelecké diela tre-
ba nanovo interpretovať a diela svetovej literatúry nanovo prekladať.“ „Mi-
nulosť je produktom prítomnosti.“36

Najvšeobecnejšie platnou vlastnosťou umenia je aj podľa Hausera novosť. 
Ani tá však nemôže byť platná bez svojho dialektického páru, bez kon-
venčnosti. Až v dialektike originality a konvenčnosti sa ukazuje skutoč-
ná úloha najvšeobecnejšie platnej vlastnosti, originality, novosti, pretože 
nech je to už akokoľvek dôležitá črta umeleckého diela, faktom ostáva, že 
každé dielo zasadené do historického kontextu sa vyznačuje aj konvenčný-
mi znakmi, resp. črtami. Vytváranie a zmeny konvencií spája Hauser s jazy-
kovým charakterom umenia a z toho podľa neho vyplýva, že umelecké dielo 
sa nemôže vyhnúť určitej konvencionalite. Na to, aby dielo ako také bolo vô-
bec rozpoznateľné, musí už obsahovať aj niečo známe: „Každé dielo a každá 
časť diela je výsledkom konfrontácie medzi originálnosťou a konvenciona-
litou, medzi princípom nových a tradičných prvkov.“37 

Zaujímavý aspekt otázky konvencií je problematika citov v umení, preto-
že „city môžu byť rovnako konvenčné ako charaktery, situácie alebo zvra-
ty a riešenia udalostí“. Ibaže, ako upozorňuje Hauser, úprimnosť citov je 
mravné kritérium a nie estetické, čo okrem iného znamená aj to, že skutoč-
ný cit nezaručuje presvedčivejšie stvárnenie.38 „Napätie medzi originálnymi 
citmi a konvenčnými formami na jednej strane a medzi originálnymi for-
mami a konvenčnými citmi na druhej patria medzi najsilnejšie podnety 
umeleckého vývinu.“39
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Résumé

Arnold Hauser, an interdisciplinary 
cultural historian

In the 1930s-1950s, a significant move-
ment in cultural historiography was 
developed in Great Britain by three Hun-
garian scholars: the cultural historian 
and philosopher Arnold Hauser (1892-
1978), the cultural historian Frigyes 
Antal (1887-1954), and the sociologist 
and philosopher károly Mannheim (1893-
1947). their work had a sociological 
orientation (in contrast to the previous 
movement in cultural historiography 
concerned mainly with the classical 
periods of art history and significant 
works of high culture, represented by 
the names of J. Huizinga, e. Gombrich, 
and e. Panofsky). the lecture will 
attempt to sketch the cultural-histo-
riographic conceptualization of Arnold 
Hauser from the point of view of 
a possible future interdisciplinary 
history of culture.

 ¶

Dr. Magdolna Balogh
research Centre for the Humanities
Institute for literary Studies
the Hungarian Academy of Sciences
Ménesi út 11–13
1118 Budapest
balogh.magdolna@starkingnet.hu
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spôsob existencie, ich črty odlišujúce sa od vysokého umenia rovnako ako 
zložité systémy vzťahov, ktoré tieto registre spájajú. V  tejto súvislosti si 
spomeňme na prechody medzi registrami a plodné výpožičky, preberanie 
jedným aj druhým smerom v oblasti hudby, divadla, literatúry a tak ďalej.

Pokiaľ ide o dnešný stav Hauserovho pôsobenia, musíme dať za pravdu 
Anne Wessely, ktorá vysvetľuje intelektuálne odcudzenie, resp. pocit od-
stupu voči Hauserovým dielam, jav “súčasnosti nesúčasného” ktorý, mi-
mochodom aj Hauser skúma podľa Mannheima vo Filozofii dejín umenia, 
prostredníctvom absencie pojmu modernity, alebo mohli by sme dodať, že 
vyplýva skôr z absencie vedomia modernity.43

Napriek všetkému a spolu s týmto všetkým je jedinečný, bohatý materiál, 
ktorý autor nahromadil v štyroch zväzkoch, dodnes nepochybne hojným 
zdrojom poznatkov a ak k nemu nebudeme pristupovať s nárokmi na teo-
retickú a metodologickú čistotu, ale ako k prameňu informácií, môže nám 
byť v skúmaní nápomocný. 
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Obraz vlámské literatury
 v letech 1846 – 1948

Wilken Engelbrecht
Univerzita Palackého olomouc

Úvod
I když si to málokdo uvědomuje, byla čeština do roku 1989 druhým středo-
evropským jazykem, hned po němčině, do kterého se z nizozemštiny nej-
častěji překládalo–, více než 435 titulů. Po roce 1989 přibylo dalších 220 knih.1

Z těchto více než 650 knih je kolem 160 vlámského původu, z nichž 50, tj. 
téměř třetina, vyšlo již před první světovou válkou. V porovnání s překla-
dy do němčiny, maďarštiny či polštiny je český obraz nizozemské litera-
tury skutečně obrazem nizozemské, tj. holandské literatury. Zajímavé je, že 
většina překladů vlámské literatury vyšla v době do roku 1946. V tomto pří-
spěvku se pokusím vysvětlit, proč k  tomu došlo. Pro tento účel omezu-
ji svůj zájem na období od začátku (tj. od r. 1846) do tzv. Vítězného února, 
1948, a to z důvodu, že recepce v době totality měla své vlastní mantinely.

Conscience
Bezesporu mezinárodně nejznámějším nizozemským spisovatelem 19. sto-
letí byl Vlám Hendrik Conscience (1812-1883), jehož novely Siska van Rose-
mael (1844, česky Siska van Rosemal) a Wat eene moeder lijden kan (1843, česky 
Co matka snésti může) vyšly už v roce 1846 jako fejetony v časopisech Květy 
a Česká včela. Tyto texty jsou, až na jeden polský překlad lodních žurnálů 
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Willema van der Hoeka z roku 1810,2 vůbec první známé literární překlady 
z nizozemštiny ve slovanské oblasti. Lze říci, že české překlady Conscien-
cových děl byly poměrně oblíbene, uvědomíme-li si, že mezi 1846 a 1906 
vyšly překlady 25 titulů z jeho celkové produkce 100 děl, a to v 40 edicích.3

Mezi nederlandisty panoval dlouho communis opinio, že právě Consciencův 
vlámský nacionalismus – jeho nejznámějším dílem je dodnes nacionalis-
tický román De Leeuw van Vlaenderen (1838, česky Flanderský lev) – se stal pří-
kladem pro potlačované národy v Německu a v habsburském mocnářství, 
a že právě proto bylo tolik jeho knih přeloženo.4 Pravdou je, že Conscien-
covo jméno je již v r. 1847 zmiňováno v aktivistické české literatuře. Zná-
mý národní buditel František Cyril Kampelík (1805-1872) tehdy publikoval 
svůj pamflet Obrana českého jazyka proti utrhačům a odpůrcům, ke  kterému 
přidal Přimětek s překladem Slawnost jednoty Flamandských literárních spol-
ků. České noviny sledovaly Consciencův život a nikdy neopomněly zdůraz-
nit jeho zásluhy pro vlámský národ a vlámský patriotismus, jak dokazu-
je i poznámka překladatele Jakuba B. Malého na začátku překladu Siska 
van Rosemal:

Jako my v Čechách proti Němcům, tak v Belgii Flámové, národ germán-
ský, postaveni jsou proti Francouzům. Jakož pak století naše wywinová-
ni-se wšelikých národností nad předešlá přeje, i Flámové wzmohše se li-
teraturou wlasteneckou s prospěchem wzdělávají. Z jejich spisowatelů
i za hranicemi chwalné jméno sobě získal Jindřich Conscience svým 
trefným líčením flámského života, i podáwáme tuto čtenářům swým je-
den z těchto milých obrázků, při čemž těžko nepomyslit: Mutatis mutan-
dis de te fabula narratur (Conscience 1846, č. 6, srov. Conscience 1852, 1).

Taková poznámka zdánlivě podporuje domněnku o nacionalistických 
pohnutkách k překládání Conscience. Otázkou však je, proč byly do slo-
vanských jazyků překládány především jeho romány se sociální temati-
kou a proč naopak jeho opus magnum De Leeuw van Vlaenderen nebylo až do 
20. století přeloženo do žádného slovanského jazyka. Příčinou nemohla 
být neznalost nizozemštiny – román byl přeložen do němčiny již v r. 1846 
a v r. 1862 také do francouzštiny, tj. do obou jazyků, které při překládání 
fungovaly jako mediátor. První překlady do slovanských jazyků byly Flan-
drijski lav (Zagreb 1906) a Lew z Flandrii. Owieść historyczna z XIV wiek osnuta 
na tie bohaterskich walk Flamandczyków o niepodłegłość ojczyny (Poznań 1915).

Je nápadné, že Consciencovo dílo bylo vydáno hlavně u katolických na-
kladatelů. První tři české překlady byly pořízeny pravděpodobně podle 
německého překladu kněze Melchiora van Diepenbrocka (1798-1853) ve 

sbírce Flämisches Stilleben in drei kleinen Erzählungen (1848). V  předmluvě 
ke sbírce vysvětluje Diepenbrock motivaci ke svému překladu následovně: 

Obschon ich mir nun gestehe, daß meine Uebersetzung den ganz ei-
genthümlichen Zauber, den der Verfasser vorzüglich in seinen trauli-
chen Familienscenen zu legen weiß, nicht vollkommen erreicht hat, 
so fanden doch einige Freunde, denen ich die übertragenen kleinen 
Erzählungen vorlas, sie so anziehend, und in mancher Beziehung auch 
so lehrreich und nützlich, daß der Druck derselben beschlossen ward 
(Conscience 1845, XI).

[I když přiznávám, že můj překlad nedokázal plně podat ono zvláštní kouzlo, které 
spisovatel umí vložit do svých útlých rodinných scén, přece někteří přátelé, kterým 
jsem přeložené malé historky přečetl, je považovali je za tak dojemné a v mnohem 
rovněž tak poučné i užitečné, že bylo rozhodnuto o jejich vydání.]

Diepenbrock se stal v r. 1845 na přání papeže Řehoře XVI. biskupem ve Vra-
tislavi. Vratislavští biskupové měli letní sídlo na Jánském vrchu (tj. na ra-
kouské straně), a tak Diepenbrock často pobýval na území českého králov-
ství, kde nakonec ve svém letním sídle zemřel. K Diepenbrockově progra-
mu patřilo zlepšení neutěšené situace dělníků, a zřejmě proto jej zaujaly 
Consciencovy romány popisující podobné záležitosti ve Vlámsku.5 

Jasný odraz této myšlenky najdeme u pražského děkana Dominíka Aloise 
Špachty (1804-1859), který se stal v r. 1857 autorem nového překladu romá-
nu Siska van Rosemael a do úvodní poznámky napsal:

Z samé povídky snadno se každý domyslí příčiny, kteráž pohnula výteč-
ného spisovatele vlemského J. Conscience nakresliti obraz a vytknou-
ti vady škodného vychovávání dcer svého národu. Podobné bez pochy-
by příčiny byly jsou důst. p. překladateli podnětem, že tudíž i krajanům 
naším podávati na výstrahu obrázek z ciziny. Nic nového zajisté pod 
sluncem, a záhubné opičářství netoliko v Belgii nese zlé ovoce, nýbrž 
i u nás. A proto věru čas, aby se i u nás podobné rázné hlasy ozývaly 
proti neřestem, plynoucím z pramenův, jež tak živě vytýká Conscience 
(Conscience 1857, 17). 

Sociální element i boj proti pofrancouzštění byly tedy zřejmě hlavními dů-
vody Consciencovy popularity. Druhý z nich samozřejmě souvisel s nacio-
nalismem, ale první – jednoduchá, pevná víra – byl důležitější.
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Jiní Vlámové
Conscience rozhodně nebyl jediným vlámským spisovatelem, jehož dílo 
bylo do češtiny přeloženo. U katolických nakladatelů najdeme básně zápa-
dovlámského kněze-básníka Guida Gezelle (1830-1899), traktát středověké-
ho mystika Jana z Ruusbroeca (1293-1381) a humoresky Jana Reniera Snie-
derse (1812-1888).6 

Tehdy pokrokoví spisovatelé ze skupiny Van nu en straks, která stala u zro-
du moderní vlámské literatury, Cyriel Buysse (1859-1932), Stijn Streuvels 
(1871-1969)7 nebo Herman Teirlinck (1879-1967), vycházeli u velkých libe-
rálních vydavatelů Vilímek a Šimáček. V českém tisku byl často citován 
další z představitelů této skupiny, a to August Vermeylen (1872-1945). Jeho 
známý román De wandelende Jood (1906) vyšel v r. 1926 jako Věčný Žid v série 
Symposium. Citace v českém tisku souvisely s jeho funkce prvního vlámské-
ho rektora gentské univerzity.

Překlady ve střední Evropě mnohdy vycházely z dřívějších německých edi-
cí.8 Toho si lze často všimnout zejména u Consciencových děl, ale rovněž 
např. u knih nizozemského spisovatele Multatuliho (1820-1887, vl. jméno 
Eduard Douwes Dekker).9 První české překlady, které byly opatřeny přímo 
z nizozemštiny, vznikly v devadesátých letech 19. století. 

První světová válka byla první válka, v níž hrála důležitou roli ideologie. 
Německá okupační vláda využila v  Belgii názorových rozdílů mezi va-
lonskou, belgicistickou elitou, a vlámskou inteligencí, která tehdy právě 
vznikla. Zejména katolické nakladatelství Insel Verlag Rudolfa A. Schrödera 
(1878-1962) a Antona Kippenberga (1874-1950) se aktivně angažovalo v pro-
pagaci vlámské literatury a vydalo více než sedmdesát překladů předních 
vlámských autorů. Insel Verlag mělo dobrý přístup k  vlámské literatuře, 
protože se Schröder stal během první světové války cenzorem v němec-
kém generálním velitelství v Bruselu. Systematickou propagací a podpo-
rou vlámské literatury se německé velitelství snažilo lákat vlámskou in-
teligenci na německou stranu. Analýza tehdejší produkce ostatně ukazu-
je, že sice zejména díla otevřeně nacionalistických spisovatelů jako Hugo 
Verriest, Albrecht Rodenbach nebo René de Clercq dostala přednost, ale že 
Kippenberg neopomíjel dbát na literární kvalitu.10

Přestože překlady nizozemských a vlámských děl v českém prostředí dříve 
odrážely německé tendence, nenajdeme v českém překladu z první světo-
vé války žádný odraz této Flamenpolitik. Pokud v češtině vyšly překlady titu-
lů, které dříve vycházely u Insel, bylo to spíše až po válce. Jedním z důvodů 
by mohla být všeobecná nedůvěra rakousko-uherských autorit vůči českým 

intelektuálům. Např. nakladatelství Vilímek bylo v roce 1916 nuceno zasta-
vit svou prestižní sérii 1000 nejkrásnějších novel 1000 světových autorů, proto-
že nedostalo dostatečný příděl papíru. Celková produkce českých naklada-
telů v druhé polovině války citelně klesla. Vedle toho musíme hledat důvo-
dy pravděpodobně spíše v literárním kontextu – mnozí překladatelé, jako 
např. Arnošt Procházka – měli přímé kontakty se spisovateli kolem Van Nu 
en Straks a měli, jednoduše řečeno, jiné preference. Právě tyto styky nejsou 
dosud dostatečně probádány.11

 

Meziválečná doba
Po první světové válce se česká pozornost v oblasti nizozemské literatury 
posunula spíše na sever. Tento trend nasadili hlavně nejdůležitější překla-
datele z  nizozemštiny, Lída Faltová (1890-1944) a Rudolf J. Vonka (1877-
1964). Lída Faltová byla původně romanistkou, která se naučila perfektně 
nizozemsky. V roce 1923 se vdala za sociálně demokratického politika Jo-
sefa Faltu a přestěhovala se s ním do Prahy, kde se stala jedním z kmeno-
vých překladatelů nakladatelství Družstevní práce. Se 42 překlady z nizo-
zemštiny se stala hlavní propagátorkou nizozemské a vlámské literatury. 

Rudolf Jordan Vonka byl původně aktivistickým učitelem, byl česko-
bratrský protestant a svobodný zednář. Nizozemsky se naučil díky svému 
zájmu o Komenia – patřil mezi předními komeniology. V letech 1920-1924 
působil jako atašé na československém velvyslanectví v Haagu a ve volném 
čase začal překládat krásnou literaturu.

Zmíněné nakladatelství Družstevní práce vzniklo v r. 1922 jako první české na-
kladatelství založené na družstevním principu. Díky stále rostoucímu poč-
tu čtenářů-členů, od 300 v r. 1922 až po více než 100.000 v r. 1948, kdy přijetí 
dalších členů bylo zastaveno, získalo důležité postavení na českém literár-
ním trhu. Od r. 1928 mělo nakladatelství i knihkupeckou koncesi a mohlo 
prodávat svou produkci i nečlenům. Ačkoli byla DP politicky neutrální, měla 
kulturní politika nakladatelství jasně humanistické a protiválečné tenden-
ce, a měla tudíž blízko k tehdy převládající sociálnědemokratické politice. 
V těchto tendencích měla DP mnoho společného s nizozemským sociálně-
demokratickým nakladatelstvím Arbeiderspers, které vzniklo v r. 1929. Dá se 
říct, že DP se zaměřila na literární civilizaci dělnického a středního stavu. 
Recenzenti nakladatelství systematicky hledali vhodnou literární produkci 
a vedení nakladatelství nechalo čtenáře hlasovat o knihách k překládání. To 
znamenalo, že hledali kvalitní, ale i čtivé tituly. V případě vlámské literatu-
ry se jednalo převážně o ruralistické romány. Problémem však bylo, že tito 
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autoři byli někdy až příliš katoličtí, a tudíž pro čtenářské publikum Druž-
stevní práce méně přijatelní. Pokud např. Lída Faltová takové knihy přelo-
žila, vydávala je často u jiných nakladatelů. 

Jak to fungovalo v praxi, lze názorně ukázat u Felixe Timmermanse (1886-
1947), bezesporu nejznámějšího vlámského spisovatele tehdejší doby. Překla-
dy jeho románů Pallieter (1916, česky 1927) a Pieter Breughel (1928, česky 1935) 
z pera Vonky vyšly u DP, ale jeho katoličtější díla jako Het Kindeke Jezus in Vla-
anderen (1917, česky Ježíšek ve Flandřích, 1939), De zeer schone uren van juffrouw
Symforosa, begijntjen (1918, česky Krásné čtení o panně Symforose, 1929), De Kerst-
mis-sater (1924, česky Vánoce ve Flandřích, 1931), De harp van Sint-Franciscus 
(1932, česky Prosťáček Boží, 1933), Anna-Marie (1921, česky Delfini, 1934), De pas-
toor uit den Bloeyenden Wijngaerdt (1924, česky Farář na kvetoucí vinici, 1938)
a Boerenpsalm (1935, česky Selský žalm, 1938) vyšly u jiných vydavatelů.12 

Mnohé z uvedených děl byly publikovány nejdříve v německém překladu, 
a i když jak Faltová, tak Vonka překládali přímo z nizozemštiny, hrál (ne)
úspěch nizozemských a vlámských titulů na německém trhu jistou roli. 
Tím zajímavější jsou tři vlámské výjimky. Faltová vydala v r. 1936 román 
De gele roos (česky Žlutá růže) socialistického spisovatele Lode Zielense, kte-
rý vyšel v roce 1936 u L. Mazáče v Praze. Pražské nakladatelství Julius Al-
bert vydalo ve stejném roce ještě její překlady novel Kaas (1933, česky Sýr) 
a Tsjip (1934, česky Vrabeček) Willema Elsschota (1882-1960, vl. jméno Alfons 
de Ridder). Všechny tři překlady jsou vůbec první překlady těchto děl do 
cizího jazyka.13 Zejména v případě Elsschota to stojí za zmínku. Jeho dílo 
bylo pozitivně přijato v Nizozemsku, kde ho chválili přední literární kriti-
ci, jako např. Menno ter Braak (1902-1940) a Jan Greshoff (1888-1971)14, ale 
naproti tomu ve vlámské kritice zůstalo nepovšimnuto. V obou případech 
hrál zřejmě roli fakt, že tyto knihy vyšly v originále v Nizozemsku – Kaas 
a Tsjip u Van Kampen a De gele roos u Elsevier, amsterdamská nakladatel-
ství. Oba autoři zmíněných knih měli blízko k časopisu Forum, který sehrál 
v nizozemském literárním světu v období mezi světovými válkami důleži-
tou roli, a byli tak reflektováni spíše v Nizozemsku.15 

K vlámské literatuře patří v jistém smyslu i středověký mystik Jan z Ru-
usbroec a anonýmní legenda Beatrijs. Známý předválečný polyglot Otto F. 
Babler (1901-1984) vydal v roce 1922 tuto legendu pod názvem Sestra Beat-
rice, brabantská legenda v  literárním časopisu Archa a pak znovu ve vlast-
ním bibliofilském vydání v roce 1933. Jeho překlad se netýká původní ver-
šované legendy, ale legendy prozaické dle edice Middelnederlandsche Mariale-
genden C. de Vooyse z r. 1903. Co bylo Balberovi podnětem pro překlad právě 
této legendy, není známo. Německý překlad Friedricha A. Hübnera, který 

byl vydán u Insel Verlag v Lipsku (1919) vyšel z původní veršované legendy. 
Hübner přeložil i různé spisy Ruusbroeca v knížce Die Zierde der geistlichen 
Hochzeit und die kleineren Schriften, ta vyšla v Lipsku v r. 1924. Překlad traktá-
tu Van den seven sloten, který byl vydán v roce 1937 v olomoucké dominikán-
ské edici Krystal pod názvem Po cestách mystiky k lásce Boží, vychází podle 
všeho z tohoto německého překladu.

Nakonec byl v letech 1935 a 1936 publikován i Consciencův epos Flanderský 
lev ve dvou různých překladech. Tyto překlady souvisely s eminentní hroz-
bou Hitlerovy Třetí říše a měly jasně nacionalistický podtón.16

Otázka ruralismu
Mezi 22 edicemi vlámských děl v meziválečné době a rovněž 22 edicemi 
v době okupace, patří většina tzv. ruralistům. Jejich díla jsou v nizozem-
štině většinou označeny jako streekromans, regionální romány. Nejen na 
slovo vzatí ruralisté jako Ernest Claes (1885-1968) nebo jeho nizozemští ko-
legové Antoon Coolen (1897-1961) a Herman de Man (1898-1946, vl. jméno 
Salomon Herman Hamburger), ale i spisovatelé z vlámského hnutí Van Nu 
en Straks jako Stijn Streuvels byli vedoucí nizozemskou literární kritikou 
kolem Menna ter Braak a Hendrika Marsmana (1899-1940) považováni za 
„nečitelné z chudoby, s anekdotickou Klein-Malerei, s nudným a nešikovným pro-
vincialismem.“17 Těmi slovy Marsman zahájil tzv. „debatu o regionalismu“. 
Verdikt literárních kritiků kolem časopisu Forum určil na dlouhou dobu ni-
zozemský postoj k ruralistům, ti nebyli považováni za součást kanonické 
literatury. Teprve ke konci 20. století se postoj změnil.18

Zajímavé je, že Lída Faltová, která byla dobře informována o nizozemskou 
literaturu, přesto přeložila několik děl nizozemských a vlámských ruralistů 
– Kobeke (1933, česky Syn po tatovi, 1936) a De Witte; Pastoor Campens zaliger 
(1920, 1935; česky Veselí občané Sichemští, 1938) Ernesta Claese, De vreemdeling 
(1935, česky Cizinec, 1935), Kinderen van ons volk (1928, česky Romance z Braban-
tu, 1937) a Dorp aan de rivier (1934, česky Ves u řeky, 1937) Antoona Coolena, Het 
wassende water (1925, česky Voda stoupá, 1938) Hermana de Mana. 

Poměrně velký počet překladů nizozemských a vlámských ruralistů v češ-
tině jasně ukazuje na zcela jinou pozici ruralistů v české literatuře. Motiv 
někdy přehnané reakce konservativních sedláků je stejně silný v známém 
dramatu Otec (1894) Aloise Jiráska, jako v románu De vlaschaard Stijna Streu-
velse (1907). Velkou vlnu překladů vlámských a nizozemských ruralistů 
v druhé polovině třicátých let 20. století lze vysvětlit především úspěchem 
tehdejších ruralistů v českém kontextu.



ve
Dy

 o
 U

M
en

IA
C

H
 A

 D
eJ

In
y 

kU
lt

Ú
ry

82

Zborník príspevkov z m
edzinárodnej konferencie

83

Během okupace
Česká situace byla mnohem lepší než např. v  Polsku, kde vyšel během 
druhé světové války jen jediný překlad z nizozemštiny, a to reedice kni-
hy Karin i Lila nizozemské kolaborantky Jo van Ammers-Küller.19 Naklada-
telství – jako národně socialistické Melantrich nebo kooperativní Družstev-
ní práce – mohla pokračovat, byť s oklestěnou produkcí. To neznamenalo, 
že tyto nakladatelství neměla problémy s okupační mocností. Tak jako byl 
překladatel Vonka během okupace gestapem několikrát zatčen a vězněn 
z důvodu jeho působení v odbojové organizaci Věrný pes, tak i obě zmíněná 
nakladatelství měla své problémy s cenzurou, konfiskací kompletních ná-
kladů apod. Přesto a navzdory tomu, že byla v Protektorátu zavedena přís-
ná cenzura, nebyla válečná léta z hlediska překladů nizozemské literatury 
nikterak chudá. Celkem vyšlo 56 edicí, z nichž více než třetina (21 vydání), 
byly reedice předválečných vydání. V letech 1943-1945 ovšem vyšlo již jen 
8 překladů z nizozemštiny. 

Při porovnání s produkcí prvních let po únorovém převratu je okamžitě 
nápadná kvalita válečné knižní produkce, dokonce i z posledních let vál-
ky. Z mezinárodního hlediska je zajímavé, že podíl vlámské literatury ve 
válečné produkci je poměrně nízký, i když nacisté vedli tzv. Flamenpolitik, 
zaměřenou zejména na ruralisty, které se snažili lákat do nacistického tá-
bora.20 

Nehledě na reedice patřili mezi nejdůležitější spisovatele Valère Depauw 
(1912-1994), jehož literární debut Tavi (1937) v překladu Lídy Faltové vyšel 
v roce 1941 v nakladatelství Sfinx, a zejména Stijn Streuvels, z jehož děl nyní 
vyšly čtyři nejznámější romány Minnehandel in Vlaanderen (1903, česky Mi-
lování ve Flandřich, 1939), Alma met de vlasschen haren (1931, česky Plavovla-
sá Alma, 1939), De vlaschaard (1907, česky Lniště, 1942) a De teleurgang van den 
Waterhoek (1927, česky Velký most, 1943). Z Lniště vznikla dokonce v roce 1944 
po přepracování divadelní hra. Důležitým vydáním bylo rovněž Het schone 
jaar van Carolus (1920, česky Krásný rok pana Carola, 1942) ruralisty Anthoona 
Thiry (1888-1954) v překladu Vonky. Z církevní produkce se musíme zmínit 
o výběru básně západovlámského kněze Guida Gezelle katolickým básní-
kem Zdeňkem Řezníčkem (1904-1975) z roku 1942.

Žádný ze zmíněných spisovatelů nepatřil mezi ty, kteří byli z nacistické-
ho hlediska význační. Jedině Gerarda Walschapa (1898-1989), jenž osob-
ně nesouhlasil s „novým režimem“, ale byl jím nicméně podporován, a Fe-
lixe Timmermanse, který rovněž nebyl žádným nacistou, ale cítil se vel-
mi polichocen cenami, které mu Němči věnovali, lze považovat za vhodné 

z hlediska německé Flamenpolitiky. Z Walschapových děl vyšly jeho romá-
ny Een mensch van goeden wil (1936, česky Člověk dobré vůle, 1940) v překladu 
Lídy Faltové a Het kind, een verhaal (1939, Dítě, román, 1941) v překladu kato-
lického spisovatele Václava Renče (1911-1973). Od Timmermanse vyšlo šest 
reedicí předválečných překladů a dále De familie Hernat (1941, česky Rodinná 
kronika, 1943) v překladu Rudolfa J. Vonky, ve stejném roce, kdy kniha vyš-
la v německém překladu.

Stejně jako v případě překladů již zmíněné vlámské literatury na začátku 
20. století nabízí se i zde otázka, zda v pozadí přeložených vlámských knih 
stojí určitá ochota přijmout preference německé propagandy, která se sna-
žila zejména Streuvelse a Timmermanse propagovat a včlenit do nacistické 
Blut-und-Boden ideologie,21 nebo spíše celková obliba ruralistické prosy i v sa-
motné české literatuře. Poslednímu domnění nasvědčuje spíše i velká obliba 
silně katolického nizozemského autora Antoona Coolena, jenž opakovaně 
odmítal všechny snahy nacistů k „literární kolaboraci“, až nakonec dostal 
od roku 1941 publikační zákaz.22 Přesto vyšly v letech 1942 a 1943 nové čes-
ké překlady jeho děl, které nebyly přeloženy do němčiny: Het donkere licht 
(1929, česky Temné světlo, 1942) a De schoone voleinding (1932, česky Koruna 
života, 1943), první román v překladu Vonky a druhý v překladu Faltové. 

Vlámské a nizozemské ruralistické romány tedy sloužily hlavně jako 
náhrada již zakázané angloamerické literatury – to víme zejména z přípa-
du Plzákova nakladatelství¸ které přešlo od roku 1940 úplně na skandináv-
skou, nizozemskou a vlámskou literaturu23 – a jako katolická protiváha 
proti nacistické ideologii.

Obnovená demokracie
V průběhu pouhých tří let 1945-1947, kdy Československo bylo víceméně 
parlamentní demokracií, vyšlo nejméně 39 překladů z nizozemštiny, 3 ročně 
– výsledek, který nebyl nikdy předtím ani poté překonán. Zhruba u čtvr-
tiny z nich se jednalo o překlady vlámské produkce. Mezi nimi byla i ree-
dice předválečného překladu Faltové Veselí občané Sichemští (2. edice 1941, 
3. edice 1946) ruralisty Ernesta Claese a již třetí výtisk románu Selský žalm 
Timmermanse (1948). Důraz byl kladen na již známé vlámské spisovatele. 
Tak vydal básník Řezníček v bibliofilské sérii Archa nový výběr básní Ge-
zelle (1946). Olomoučtí Dominikáni vydali v své edici Krystal další dílo stře-
dověkého mystika Ruusbroeka, Zrcadlo věcné blaženosti (1946). Z knih Streu-
velse vyšel román Langs de wegen (1902, česky Cesta vede k domovu, 1946), 
od Walschapa vyšel jeho skandální román Adelaïde (1929, česky Adelaidín 
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hřích, 1947) a konečně v roce 1947 u DP již během války Faltovou připrave-
ný překlad románu Maria Speermalie, 1875-1937 (1940, česky Maria Speerma-
lieová) vlámského velikána Hermana Teirlincka (1879-1967).

Závěr
Do první světové války byla z  nizozemsky psané literatury překládána 
hlavně vlámská produkce. Ačkoli Consciencova díla jasně vedla, přeložili češ-
tí překladatelé i tehdy moderní kvalitní literaturu z hnutí Van Nu en Straks.

Počet překladů z vlámské literatury je od roku 1918 jasně nižší, než bychom 
mohli očekávat. Důvodybyly dány z části osobními preferencemi a okolnost-
mi, jež v případě dvou hlavních překladatelů nastaly (Lída Faltová a Rudolf 
Vonka byli téměř jediní v tehdejší střední Evropě, kdo mohli překládat pří-
mo z nizozemštiny) – a částečně až příliš katolickým charakterem vlám-
ské produkce. 

Právě katolický charakter této literatury tvořil naopak za druhé světové vál-
ky dobrý protipól oficiálně propagované nacistické produkci. Vlámští spiso-
vatelé měli navíc svou tematiku společnou s českým ruralismem. I když je 
počet překladů vlámských děl nižší, lze je považovat za dobrý obraz nejlep-
ších vlámských spisovatelů tehdejší doby – většinou se jednalo dokonce o je-
jich nejlepší díla.

 ¶

Résumé

A Czech picture of Flemish literature 
1846-1948

the paper gives a survey of Czech 
reception of Flemish literature between 
1846 and 1948. Czech was the Central 
european language into which, with the 
exception of German, has been translat-
ed the biggest number of literary works 
form Dutch. It is an interesting feature 
that Czech translators preferred north-
ern Dutch literature. In the paper we try 
to give an analysis why certain writers 
have been translated in a certain period 
and which intermittent role played Ger-
man translations. Some attention is paid 
to the political role of Flemish literature 
in the First and Second World War. 

 ¶
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świata przedsięwziętych dla oświecenia 
i zabawy młodzieży (Wrocław, Wilhelm 
Bogumił korn, 1805).

3   Přehled v enGelBreCHt 2011b, 96-98.

4   např. trooSt 1994, 296, a SZABÓ & Beke 
2001, 81.

5   Ze stejného důvodu Diepenbrock 
podporoval např. v r. 1849 vzniku 
Kongregace sester sv. Hedviky od 
Nejčistší Panny a Matky Boží Marie, 
iniciované vratislavským kanovníkem 
p. robertem Spiske (1821-1888). 
olomoucký arcibiskup požádal v r. 
1862 kongregaci, aby založila pobočku 
v olomouckém arcidiecézi – k tomu došlo 
v r. 1875 v nezamyslicích. viz http://www.
jadwizanki.com/, http://www.fatym.com/
view.php?cisloclanku=2010020061 a 
http://www.hedvicky.cz/index.php?page=14 
[všechny 28.04.2013]. 

6   GeZelle, Q. 1918. Zlaté květy. In: 
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básní Quidona Gezella). Verše z cyklů: 
Kytice růžového vřesu: vzpomínky 
z jasných dnů a chvil. Praha: Družstvo 
vlast; DeMl, J. 1915. Život Ruysbroecka 
podivuhodného od Vavřince Suria. Praha, 
Skalák/tasov na Moravě, Deml; SnIeDerS, 
J. r. 1886. Jak může člověk státi se 
starostou v obci. Humoristická povídka 
(originál Hoe men burgemeester wordt). 
Praha: Fr. A. Urbánek; SnIeDerS, J. r. 
1887. Sokové. Obrázek z vesnice (originál 
De rivalen). Praha: Fr. A. Urbánek.

7   vlastní jméno Frank lateur.

8   německá předloha lze většinou snadno 
zjistit na základě názvu a některých chyb 
v překladu.

9   viz k situaci ohledně děl Multatuliho koCH 
2000 a enGelBreCHt 2011.

10  vAn UFFelen 1993, 233-245.

11   v současné době se kolegyně Zuzana 
vaidová zabývá  vztahy mezi Frederikem 
van eedenem a tzv. osmdesátníky na 
nizozemské straně a Arnoštem Procházkou 
a českou modernou na druhé straně

12  Obětování. Ježíšek ve Flandřích 
(překladatel neznámý = vonka?), Floria 
nova 1920, nová edice Ježíšek ve 
Flandřích, v překladu r. J. vonky v r. 1939, 
Praha, Julius Albert; Krásné čtení 
o panně Symforose (překlad otto F. 
Babler), olomouc: lidové závody 1929; 
Vánoce ve Flandřích (překlad otokar 
Fischer), litomyšl: Portman 1931; 
Prostáček Boží (překlad Jaroslav toman), 

Praha: Symposion/Skeřík 1933, další 
výtisk 1942; Delfini (překlad Quido Palička, 
z němčiny), Praha: čejka 1934; Farář na 
květoucí vinici (překlad Bedřich Půža), 
Brno: Akord 1938; Šelský žalm (překlad 
rudolf J. vonka), Praha: Symposion/Skeřík 
1938, další edice v letech 1940 a 1941.

13  novela Tsjip vyšla ostatně ve stejném roce 
1936 jako Tschip v německém překladu 
u Holle v Berlíně.

14  Greshoff byl dokonce důvod, proč elsschot 
psal Kaas. román byl mu věnován.

15  rozsah vztahů lídy Faltové s nizozemským 
literárním kontextem ještě není probádán. 
Faltová se každopádně znala s některými 
spisovateli z nizozemského PEN-klubu, jako 
např. Johan Fabricius. 

16  Flanderský lev (překlad J.J. Svoboda), 
v Praze, nakladatel neznámý 1935; Zlaté 
ostruhy (překlad Antonín číhal), Praha, A. 
neubert 1936.

17  „onleesbaar van armoedigheid, van 
anecdotische klein-Malerei, van saai en 
stuntelig provincialisme.“ (Marsman 1932,).

18  viz k tomu úvod De GeeSt a kol. 2005, 
89-98.

19  enGelBreCHt 2013, 175.

20 čeští ruralisté tehdejší doby jako václav 
Prokůpek a katoličtí spisovatelé jako 
václac renč tvrdě zaplatili za relativní klid 
během okupaci v komunistickém Procesu 
se Zelenou internacionálou v r. 1952. 

21  viz k tomu vAn UFFelen 1993, 263-293, 
300-308.

22 vAn UFFelen 1993, 294-299.

23 viz http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/
nakladatelstvi/plzakovo-nakladatelstvi.html 
[28.04.2013]
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Čo môže priniesť neolatinistika
pre dejiny slovenskej kultúry?

Svorad Zavarský
Slavistický ústav Jána Stanislava SAv

Čo môže neolatinistika priniesť pre 
dejiny slovenskej kultúry? Téma konferencie „Vedy o umeniach a dejiny 
kultúry“ mi poskytla príležitosť položiť si túto otázku a sformulovať as-
poň niekoľko téz o aktuálnosti a relevantnosti disciplíny, v ktorej pracu-
jem a usilujem sa hľadať nové prístupy k poznávaniu a porozumeniu našej 
minulosti. Na Slovensku sa neolatinistike intenzívne venuje iba zopár od-
borníkov, preto bude azda na mieste krátko osvetliť, čo sa pod pojmom ne-
olatinistika myslí. Zakladateľ modernej neolatinistiky Jozef Ijsewijn defi-
noval ako novolatinské celé latinské písomníctvo od úsvitu humanizmu až 
do súčasnosti. (Ijsewijn, V) Ide teda o veľmi široký záber pokrývajúci všet-
ky literárne druhy všetkých geografických oblastí, v ktorých bola latinská 
literárna kultúra prítomná. Všetky kultúrne, spoločenské a vedecké pohy-
by novoveku našli vyjadrenie v novolatinskej literatúre. V nej je zazname-
naný vývoj azda všetkých vedeckých disciplín. Napriek tomu upadol tento 
poklad do takého zabudnutia, že v 20. storočí odborníci v jednotlivých ved-
ných odboroch už ani nevedeli o jeho existencii. (Ludwig, 324) To bolo asi 
pred štyridsiatimi rokmi stimulom intenzívnejšieho záujmu o novolatin-
skú literatúru. Je zrejmé, že predmet záujmu neolatinistiky si vyžadoval 
výjsť za hranice klasickej filológie a nadviazať spoluprácu s inými historic-
kými disciplínami. Dnes sa neolatinistika pestuje na rôznych, nie len kla-
sicko-filologických pracoviskách a stále viac sa stáva súčasťou národných 
historických a literárnych výskumov. Neolatinistika je mostom, ktorý spá-
ja starú Európu s novou Európou a obnovuje kontinuitu. Novolatinská li-
terárna kultúra nie je predĺžením antických tradícií, je najmä ideovým 
prostredím zrodu modernej Európy. V tomto príspevku ponúkam skutoč-
ne iba (hypo)tézy ako podnet na zamyslenie a ako východiská, ktoré si ur-
čite zasluhujú širšie rozpracovanie a vysvetlenie. 

Na to, aby sme pochopili, čím môže neolatinistika prispieť do dialógu vied 
o dejinách kultúry na Slovensku, treba upriamiť pohľad na obdobie pre-
lomu 18. a 19. storočia. Fenomén, ktorý nazývame národným obrodením, 
znamená zlom v našich dejinách, zlom oddeľujúci dva veky – takto sa vec 
aspoň javí cez prizmu modernej slovenskej historiografie. Hoci spojenia 
medzi týmito dvoma vekmi sa dosiaľ nestali predmetom hlbšieho výsku-
mu, už teraz môžeme povedať, že obdobie národného obrodenia prinies-
lo so sebou nielen naplnenie istých úsilí predchádzajúcich období (kontui-
ta), ale aj prerušenie kultúrneho vývinu vzhľadom na latinské literárne de-
dičstvo (diskontinuita). (Zavarský, 125) Toto prerušenie kultúrnej kontinui-
ty nie je špecifikom iba nášho priestoru, je to proces, ktorý zasiahol celú Eu-
rópu. Okolo r. 1800 nové ideové prúdy romantizmu a nacionalizmu priniesli
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zmeny, ktorých výsledkom bolo aj to, že latinská kultúra prestala byť spo-
ločensky relevantná a upadla do zabudnutia. (Ijsewijn-Sacré, 502-503) Špe-
cifikom nášho priestoru je však to, že táto zmena prebehla neobyčajne 
rýchlo a do kultúrneho vývinu zasiahla s obzvlásť ďalekosiahlymi násled-
kami. Silná a dlhá zviazanosť uhorského štátneho spoločenstva s latinči-
nou ako jazykom ústavy, administratívy, školstva atď. spôsobila, že rozvoj 
literatúr v národných jazykoch tu bol do veľkej miery utlmený. Tak sa sta-
lo, že prechod od univerzálnej latinskej kultúry k výrazne oddeleným ná-
rodným kultúram bol v našom priestore mimoriadne rýchly. To, čo v zá-
padoeurópskych kultúrach prebiehalo pozvoľna a prirodzeným spôsobom 
počas niekoľkých storočí, u nás sa uskutočnilo v priebehu päťdesiatich ro-
kov legislatívne riadeným procesom. V krajinách západnej Európy národ-
né jazyky, literatúry, kultúry prirodzeným spôsobom prerástli latinskú tra-
díciu, v ktorej sa rozvíjali. U nás jozefínska germanizácia oživila maďarské 
národné povedomie a legislatívne uskutočňovaná maďarizácia zas vyvolala 
antagonizmus medzi slovenským a maďarským národným hnutím a od-
cudzenie sa slovenskej i maďarskej kultúry od uhorských koreňov (prija-
tie tézy o stáročnom útlaku slovenského národa v politickom programe ro-
kov 1848/1849). Za ten krátky čas, od prvého zákona o maďarskom jazyku 
z r. 1791 do roku 1844, keď sa maďarčina stala úradným jazykom krajiny, 
prudko sa rozvíjajúce národné kultúry jednoducho neboli schopné obsiah-
nuť a poňať do seba literárne dedičstvo akumulované počas niekoľkých sto-
ročí (ktoré bolo takmer výlučne latinské). Poľská slavistka M. Bobrownicka 
v tejto súvisloti zaujímavo, no príliš zjednodušujúco napísala, že Štúrova 
koncepia kultúry znamenala „odvrátenie sa od Európy, uzavretosť, ba za-
vrhnutie veľkej časti vlastnej tradície v mene ľudovosti, pretože táto tradí-
cia bola latinská, univerzálna, šľachtická, vzdelanecká, čiže nezhodujúca 
sa s ideovým založením Ľ. Štúra.“ (Bobrownicka, 14) Autorka tohto tvrde-
nia sa však opiera o problematickú tézu, že „slovanský mýtus“ (idea slovan-
skej vzájomnosti) zanechal neblahé stopy v kultúrnom vývine slovanských 
národov. Preto, ak chceme byť objektívni a vyvarovať sa ideologizujúceho 
prístupu, nemôžeme jej výrok o Štúrovej koncepcii kultúry pokladať za kon-
štatovanie objektívnej skutočnosti, ale len za užitočný podnet k ďalšiemu 
uvažovaniu o probléme. Je isté, že najmä tzv. tretia (romantická) fáza ná-
rodného obrodenia znamenala významný medzník v dejinách slovenskej 
kultúry, nakoľko však znamenala aj odvrátenie sa od staršej kultúrnej tra-
dície, to nateraz nedokážeme spoľahlivo posúdiť. Veď aj Ľ. Štúr v spise Sta-
rý i nový věk Slováků (1841) napísal, že „... žili... svorně ve vlasti této Maďaři 
a Slováci, oddáni věrně oba obci své. Volili sobě rozličných králů k zpra-
vování země a dokazovali jim i zákonnou poslušnost a věrnost neprolo-

mitedlnou. Byloť pak jim zde obývati dobře, neboť vzrůstala země v svor-
nosti jejích.“ (Jirásek, 18) Podobne sa vyjadril J. M. Hurban v básni Čo sám 
pán Boh spojil (1861): „Kdože by rozdvojil / Čo sám pán Boh spojil, / Slová-
kov s Maďary / Kdože by rozdvojil? / Jedna nás sloboda, / Štestia i nehoda, 
/ Jedna vlast, jedon král / Od vekov spojoval!“ (Hurban, 13) Je možné, že fe-
nomén kultúrnej diskontinuity v našich dejinách nie je až natoľko výsled-
kom procesov prvej polovice 19. storočia ako skôr dôsledkom jednostran-
ného hodnotenia tohto obdobia v historiografii 20. storočia. Hoci latinská 
kultúra a uhorské kultúrne dedičstvo sú nerozlučne späté veličiny, jedna-
ko ich nemožno pokladať za identické. 

Je pozoruhodné, že národné hnutie obidvoch hlavných národov v uhor-
skom štáte, tak Slovákov ako aj Maďarov, bolo živené myšlienkami J. G. 
Herdera. Zatiaľ čo Slovanom Herder predpovedal veľkú dejinnú úlohu, 
maďarskému jazyku prorokoval skorý zánik uprostred mora slovanských 
národov. (Herder, 24) Táto hrozba podnietila uhorských intelektuálov (nie 
len etnických Maďarov) k  takej vypätej aktivite, že o  niekoľko desaťročí 
už nik nemohol nevidieť obrovské pokroky a vitalitu maďarskej literatú-
ry. Žiaľ, toto úsilie o zveľadenie maďarskej kultúry, ktoré samo o sebe bolo 
istotne vysoko pozitívnym fenoménom, sa hneď od počiatkov spájalo s ná-
silnou maďarizáciou, čiže s potláčaním významu iných národných jazykov 
v  uhorskom štátnom spoločenstve. Treba však poznamenať, že maďari-
začný trend nebol sympatický ani mnohým kultúrnym činiteľom, ktorí sa 
hlásili k maďarskej národnosti a potláčanie práv iných národov v Uhorsku 
kritizovali (J. Majláth, I. Széchényi). Uhorské spoločenstvo bolo celé storo-
čia podstatne späté s latinským jazykom a tradíciou, čo by sme mohli do-
ložiť množstvom relevantných tvrdení takých autorov ako M. Bel, J. I. De-
žerický, A. Horányi či vyjadreniami mnohých uhorských stolíc v súvislosti 
so zavádzaním nemčiny do uhorskej administratívy počas vlády Jozefa II. 
(Rapant, 219-225) Dokonca ešte aj v r. 1845 Andrej Rác, katolícky kňaz pô-
sobiaci v Budíne, zastával názor, že pre uhorské spoločenstvo majú z kul-
túrneho, morálneho i politického hľadiska väčší význam recepcia klasic-
kých rímskych autorov ako pestovanie maďarskej literatúry.1 (Rác, 62) 

Latinčina, ako nadnárodný nástroj komunikácie, zabezpečovala fungovanie 
literárneho spoločenstva res publica litteraria. Môžeme vysloviť hypotézu, že 
latinčina vo svojej sprostredkujúcej funkcii, teda vo funckii prostredia, spo-
ločenského a kultúrneho média, sa v našom priestore uplatňovala na troch
úrovniach – na úrovni uhorského, stredoeurópskeho a  celoeurópskeho 
spoločenstva. Na každej z týchto úrovní zabezpečovala iné väzby a  iný 
druh výmeny informácií. Je zaujímavé si uvedomiť, že prostredníctvom 
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nadnárodného latinského literárneho spoločenstva boli vo vzájomnom 
vzťahu aj jednotlivé národné kultúry Európy, keďže každá z  národných 
kultúr participovala na latinskom spoločenstve a v rámci neho sa formo-
vala. V tomto zmysle sú všetky národné kultúry Európy v príbuzenskom 
vzťahu, pretože vyrastajú zo spoločných koreňov a formovali sa v spoloč-
nom prostredí. Z toho logicky vyplýva, že výskum latinskej kultúry na Slo-
vensku môže objaviť väzby aj medzi slovenskou kultúrou a inými národ-
nými kultúrami v Európe. 

V porovnaní s latinskou produkciou bol žánrový diapazón našej staršej li-
teratúry písanej v národnom jazyku veľmi úzky. Literárna história, ktorej 
záujem sa koncentroval na národnú tvorbu, pričom kritérium národnosti 
bolo založené na jazyku, mohla sprostredkovať iba veľmi zúžený a nereál-
ny obraz o kultúrnych dejinách nášho priestoru. Bohuslav Tablic na sloven-
skej2 a Sámuel Pápay na maďarskej strane3 priniesli na začiatku 19. storočia 
novú koncepciu literárnych dejín, v ktorej sa uplatnilo jazykové kritérium, 
a preto latinské písomníctvo ostalo mimo zorného uhla ich záujmu. Priro-
dzeným následkom tohto obratu bolo drastické zúženie pojmu literatúry 
a tým aj ochudobnenie pojmu vysokej kultúry. Literárna história 18. sto-
ročia – Czwittinger, Árvai, Rotarides, Horányi, Valaský – bola založená na 
úplne iných princípoch; jej pozornosť sa neobmedzovala iba na produk-
ciu autorov „umeleckej“ literatúry, ale predmetom jej záujmu bola literár-
na kultúra v najširšom zmysle slova, vrátane školstva, knižníc, kníhtlače, 
mecénstva atď. Zatiaľ čo v období do 19. storočia – mohli by sme povedať 
v novolatinskom období – sa vníma predovšetkým spoločenský rozmer lite-
ratúry, v čase zrodu národných hnutí nastáva významná zmena – literatúra 
sa začína stále viac posudzovať ako umelecký fenomén a čoraz významnej-
šiu pozíciu získava génius autora. Tak sa stalo, že dôležité a – treba zdôraz-
niť – väčšinové žánre staršej literatúry nenašli miesto v novej koncepcii 
literárnych dejín. Rovnaká situácia nastala i na slovenskej i na maďarskej 
strane, no naši južní susedia majú azda výhodu v tom, že tento roman-
tický postoj k dejinám vlastnej literatúry, zanechali vďaka priaznivejším 
okolnostiam skôr. Na Slovensku už začiatkom 30-tych rokov 20. storočia 
S. Š. Osuský zdôrazňoval potrebu spracúvania staršej slovenskej odbornej 
literatúry a aj sám publikoval štúdie z tejto problematiky. Osuský napísal: 
„Neslobodno ani zapierať, ani zabúdať, že do slovenskej literatúry patrí aj 
to veľké množstvo vedeckých a filozofických diel, ktoré z dávnych storo-
čí zachovali sa nám v latinskej reči, ale pochádzajú od slovenských pôvod-
cov.“ (Osuský, 216) Napriek tomu aj po niekoľkých desaťročiach musel St. 
Šmatlák vo svojich dejinách literatúry odborné žánre obísť, lebo, ako píše, 
tento druh literatúry si vyžaduje „špeciálny historicko-vedecký prístup“.

(Šmatlák, 298) Situácia je rovnaká aj vo vzťahu k nábožensko-polemickej 
literatúre, k rétorickým žánrom, príležitostnej poézii atď. Stačí si prelis-
tovať Zelligerov katalóg knižnej produkcie univerzitnej tlačiarne v Trnave, 
aby sme si uvedomili, ktoré žánre boli v 17. a 18. storočí najviac zastúpené. 
Nebudeme teda vôbec zveličovať, keď povieme, že väčšinu našej literatú-
ry dosiaľ nepoznáme. 

V našich dejinách máme mnoho významných autorov, ktorých dielo pre-
siahlo hranice vlasti, a napriek tomu sa o nich nedočítame nielen v žiad-
nej učebnici, ale ani v  syntézach literárnych dejín. Uvediem len niekoľ-
ko príkladov: Krištof Preiss, významný humanista, rodák z Bratislavy, au-
tor jedného z  prvých humanistických životopisov M. T. Cicerona, ktorý 
prispel do humanistickej diskusie o pojme literárnej imitácie už niekoľ-
ko rokov pred známym Jánom Sambucom. Alebo jezuita európskeho vý-
znamu Ján Nádaši, ktorý sa narodil v Trnave r. 1614 a patrí k najvýznam-
nejším a najplodnejším autorom barokovej asketickej literatúry v Európe. 
Alebo Ján Mautner z Dolnej Súče, ktorého významný barokový literárny 
historik Daniel G. Morhof menuje ako jedného z najlepších predstaviteľov 
anagramatického žánra. (Morhof, 375) 

Ak latinčinu príjmeme za jeden z našich historických spisovných jazykov, 
musíme konštatovať, že Slovensko vždy malo vysokú literárnu kultúru, 
ktorá bola plne integrovaná do európskeho kultúrneho kontextu a reflek-
tovala súveké vývinové trendy v ničom nezaostávajúc za inými lokálnymi 
literatúrami. Vzťah medzi latinskou a vernakulárnou (národnou) literár-
nou kultúrou bol v rôznych geografických priestoroch rozdielny. Tak napr. 
H. Helander, ktorý uskutočnil výskum diel švédkych autorov v 17. storočí, 
zistil, že švédske texty toho-ktorého autora majú pravidelne neporovnateľ-
ne nižšiu štylistickú úroveň ako jeho latinské texty. (Helander, 86) Naopak 
v Poľsku sa literárny prejav v národnom jazyku veľmi rýchlo vyrovnal la-
tinskej tvorbe, čoho výrečným príkladom je napr. dielo Jána Kochanow-
ského. Aký bol pomer medzi vernakulárnou a latinskou literatúrou u nás, 
je otázka pre budúci výskum. Vernakulárna tvorba, ak sa nám ju podarí 
vsadiť do kontextu latinskej literatúry, určite odkryje väzby aj inými ná-
rodnými literatúrami a s európskym kultúrnym základom. 

Čo teda môže ponúknuť neolatinistika? Môže punúknuť podstatnú zmenu 
perspektívy v pohľade na slovenský kultúrny vývin. Môže nás učiť o európ-
skych súvislostiach našej kultúry, o stálej prítomnosti nadnárodnej európ-
skej kultúry v tunajšom priestore. Môže nám pomôcť pochopiť naše dejiny, 
ktoré sú nerozlučne späté s maďarskými dejinami, a to až natoľko, že, ako 
r. 1795 napísal Juraj Rohoň, Slováci a Maďari vedno vytvorili jeden národ – uhorský.
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(Pravdaže hovorí sa tu o národe v politickom, nie etnickom zmysle slova.) 
A ďalej zaujímavo pokračuje: Toto spojenie bude trvať, pokým latinčina bude ich 
spoločným jazykom.4 (Rohoň, 72, 73) Juraj Rohoň zďaleka nebol jediný, ktorý 
pred dvesto rokmi takto myslel a cítil. Dobre si všimnime, čo sa tu hovo-
rí – latinský jazyk, latinská literatúra, latinská kultúra sa predstavuje ako 
tmel uhorskej spoločnosti, ktorý keď sa vytratí, pôvodné spoločenstvo sa 
rozpadne. Pravda, to sa neskôr aj stalo, jazyková otázka naštartovala proces 
dezintegrácie uhorského štátu a viedla k „oduhoršteniu“ národných kultúr 
v Uhorsku. Tým sa vôbec nechce povedať, že vývoj, ktorý nasledoval, bol zlý. 
Naopak, rozvoj národných jazykov a literatúr je istotne veľkým pozitívom. 
Chcem len upozorniť na to, že naša minulosť staršia ako 150 rokov je neroz-
lučne a bytostne spätá s latinskou tradíciou. Bez nej nemáme šancu pocho-
piť naše dejiny. Neolatinistika je kľúčom k tomuto pochopeniu. 

 ¶

Résumé

What are the possible contributions 
of Neo-Latin studies to contemporary 
research in Slovak cultural history?

this article is an attempt to point out 
some major research topics in the 
cultural history of Slovakia in which the 
approach of neo-latin philology may be 
not only beneficial but also indispensable 
if we are to fully understand historical 
processes in this specific area where 
diverse ethnic groups lived as one com-
munity for centuries and latinity played 
a crucial role in their coexistence. the 
period of the Slovak national revival 
(1780–1848) is taken as the starting 
point of discussion for it was in this 
period that cultural discontinuity began 
to take root within the community living 
in the Hungarian kingdom. Since that 
community had been very closely tied to 
latin tradition for eight hundred years, 
rapid changes instigated by the ideas of 
nationalism and romanticism necessarily 
resulted in a considerable narrowing of 
the notion of cultural heritage. 

In contrast to the deep-seated and 
once ideologically nurtured misconcep-
tion according to which Slovaks had 
been deprived of their cultural self-
expression under the supremacy of the 
latin language until the beginning of 
their modern national movement, neo-
latin philology shows us clearly that 
Slovaks did have their own high literary 
culture long before the time of the first 
standardisation of the Slovak literary 
language by Anton Bernolák in 1787. the 
multinational kingdom of Hungary in 
which Slovaks and Magyars represented 
the two major ethnic groups was tightly 
and inseparably bound to latin tradition, 
so much so that the language question 

which arose at the turn of the 19th 
century and went hand in hand with the 
abandonment of latin as the language 
of civil administration led to gradual 
disintegration of the Hungarian state. 
Historically, it is clear that latin was the 
proper means of Slovak literary culture 
in the past and it thus has to be consid-
ered one of Slovakia’s historical literary 
languages. Such understanding can also 
help us to interpret the history of Slovak 
culture in full integrity, i.e. in the context 
of the former latin-language Hungarian 
community in which the history of the 
Slovak and Magyar nations formed an 
inseparable unity by means of a com-
mon supranational language. the forced 
Magyarisation process in the early 
19th century induced both nations to 
abandon their common Hungarian herit-
age. neo-latin research is the key to 
rediscovering and resuming the cultural 
continuity interrrupted in approximately 
the last one hundred and fifty years. 

 ¶
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1    A. rác v tejto súvislosti píše: „Si Pazmanni 

immortalem Hodegum, et aureas Conciones 
ac preces excipias, universa magyarica 
litteratura tanti non est, quanti sola 
Historia romana t. livii, cujus lacunae sunt 
multo flebiores, quam si totus magyarismus 
una nocte intereat.“ (rác, 62)

2   tABlIC, B.: Poezye. Paměti česko-
slovenských básnířův ane veršovců, kteříž 
se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb 
aspoň v Uhřích živi byli. vác 1806-1812.

3   PáPAy, S.: A’ magyar literatúra’ esmérete. 
veszprém: Számmer klára’ betüivel, 1808.

4   „Sic Slavus-Magyarus populum coalescit 
in unum / Annis qui nexus jam prope mille 
viget. / ... / nunc genus hungaricum sumus 
omnes et genus unum, / Donec communis 
lingva latina manet.“

Mimoeurópske impulzy divadla a teatrológie

Anna A. Hlaváčová
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAv
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„...čoraz nebadateľnejšie mizne vonkajšie,“
píše Rilke v Siedmej elégii.1 Ľudské konanie sa zvnútorňuje, interaktívny 
priestor sa zmenšuje. Vzdialenosti sa skracujú, moderné dopravné mož-
nosti pôsobia, že svet vnímame v bodoch a skúsenosť cesty sa vytráca. Vy-
tráca sa pomer telesných mier k vzdialenosti, stôp k míľam – antropolo-
gické merítko. 

Rytmus dediny už dávno neurčujú hlásnici, dobytok a hydina hnané na 
pašu. Život sa vo veľkej miere presúva z dedín do miest. Mestá sú vysvie-
tené a hlučné, ale tieto sprievodné znaky života majú čoraz mechanickej-
ší, technickejší charakter. Pouličné osvetlenie už nezažíhajú lampári, ľu-
dia viac nepostávajú pred výkladmi s TV obrazovkami. 

Kaviarenská hudba už nevzniká prevažne ľudským konaním, a tak má ru-
šivý charakter. Všade, kde by sme si s blížnym mohli vymeniť pár slov, za-
žívame atak techniky: rádiovysielanie na zastávkach, televízne projekcie 
v autobusoch mestských spojov. Ešte aj v taxíku sme nútení počúvať vysie-
lačky taxislužby... Technológiami sme vťahovaní do iných svetov a vytŕhaní 
z vlastnej prítomnosti. Je malá nádej, že dokumentárny film v autobuse do-
pozeráme, no jedno je isté: naše jestvovanie, naše koncentrované vníma-
nie reality sa týmto spôsobom triešti. 

Na jednej strane neutralizujeme naše zakúšanie reality (napr. klimatizá-
ciou), na druhej strane – paradoxne – dopúšťame fragmentarizáciu nášho 
jestvovania (napr. nereflektovaným využívaním technológií, byrokratizá-
ciou a grantovo-projektovou gymnastikou). 

Malý princ Antoina Saint-Exupéry bol kedysi smutný z lampára na malej 
planéte – z tohto obrazu zrýchľujúceho sa času, v ktorom mizne priestor 
medzi ranným a večerným pozdravom. Dnes by bol ešte smutnejší, ibaže 
by to nemal komu povedať...

A povedať niekomu, zdeliť je podstatné.

Ak sa vrátim k Rilkemu – „čoraz nebadateľnejšie mizne vonkajšie“ – a rozvi-
niem ho, potom v treťom svete ono vonkajšie nemizne tak rýchle. Hlboká 
spokojnosť ľudí tam akoby odrážala šťastie zakúšania – všetko je ešte sku-
točné: radosť i bolesť. Obrazne povedané, medzi ranný a večerný pozdrav 
sa tam toho vojde veľmi veľa. Samozrejme, nechcem túto skutočnosť vy-
svetľovať len zaostávaním za technológiami. Veď už v monografii Homo 
ludens Africanus2 som argumentovala v prospech osobitého rozvoja ludic-
kého momentu v africkej kultúre prirovnaím komplexu predstavení ma-
siek k sakrálnej architektúre a tvrdením, že „v predstaveniach masiek majú 
mnohé africké spoločenstvá celý svoj kultúrny kód“. 

V súčasnej Európe ludický priestor nie je zďaleka taký rozsiahly: priesto-
rom pre ludické zdieľanie podstatného je predovšetkým divadlo. Malo by 
byť ostrovom komunikácie. Preto je omyl, ak jeho tvorcovia kladú na po-
predné miesto technologickú stránku akoby chceli konkurovať filmu, či 
novým médiám, resp. popísanému všadeprítomnému prieniku obrazo-
viek do každodennosti. Tento akcent na technológie je vzhľadom na sú-
časný stav spoločnosti len svojráznou formou naturalizmu. O naturaliz-
me tu hovorím v zmysle mechanického odrazu všednosti... 

Citovaným Rilkeho slovám predchádza: Život plynie v  premenách.3 Áno, 
všednosť podlieha premenám a na pozadí premien všedného života sa mení 
aj vnímanie sviatku a zázračna.

V  dejinách divadla bol okamih, keď mirákulá, sprítomňujúce  zázračné 
skutky svätcov, vystriedali meraviglie – optické „zázraky“ založené na per-
spektíve. Vtedajšiemu publiku sa zdalo, že nové vedecké objavy posúvajú 
skúsenosť za hranice možného a sú akoby zázrakom svojho druhu. Obdo-
bie, kedy nastala opísaná zmena charakteru divadelného zázračna môže-
me označiť ako renesanciu. 

Nadšenie pre nové vynálezy zaznieva opakovane u avantgardných smerov 
počiatku 20. storočia. Nostalgickým echom tejto atmosféry je Mnouchki-
novej inscenácia verneovky, kde postava pietne zdvíha staré rádio a s báz-
ňou vraví: C’est le baquelite!4 Podobné situácie vznikali ešte nedávno pri 
stretoch kultúr: tak Márquez v románe Sto rokov samoty opisuje jarmoč-
né predstavenie založené na „zázraku“ zubnej protézy, ktorá vyvoláva efekt 
pripisovaný mýtickému elixíru mladosti. 

Lenže vedecké objavy všednejú, a, navyše, mnohé majú ťažko komuniko-
vateľný charakter – dve príčiny, prečo sa epocha divadelnej exploatácie ve-
deckých objavov uzatvára. Ako prvé boli zavrhnuté práve scénografické 
ilúzie – plošné maľované kulisy, ktoré pôvodne demonštrovali znalosť per-
spektívy. Vstup trojrozmerného herca do prostredia zadefinovaného plo-
chou v pozadí je rušivý, a nástupom filmu, ktorý do plošného obrazu pre-
mieta i herca, a teda prináša jednotnejší výsledný vnem, sa rozpor stal ne-
udržateľný. Odmietnutie plochých kulís v prospech trojdimenzionálnych 
tvarov znamenal vrátenie javiska hercovi. Tento jav môžeme považovať za 
prvý znak návratu divadla k človeku – znak antropologickej tendencie v di-
vadelných dejinách.
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Hoci vynikajúci divadelníci nachádzali rôzne slová pre divadelnú refor-
mu, pri obzretí dozadu neraz vidíme možnosť nájsť spoločného menova-
teľa ich úsilí. Mejerchoľdovská výzva k uslovnosti (termín, ktorý sa dnes ob-
javuje v ruskom tvare už aj v anglofónnej literatúre v tušení, že prekladať 
uslovnyj teatr ako štylizované divadlo je nepresné)5 vychádza z toho, že na-
turalistický javiskový obraz v najlepšom prípade odráža realitu, ale nijako 
nie je dostatočným impulzom pre divácku imagináciu. Koľko bezduchého 
formalizmu, designérskej redukcie, opracovávania tvaru zvonka zapríči-
nil nešťastný pojem štylizované divadlo! 

Zdieľanie esenciálneho, existenciálne dôležitého sa predsa vždy odvíja od 
javiskového obrazu, na ktorý odpovedá divácka obraznosť. Uslovnosť, čiže 
podmienenosť, kondicionalitu môžeme usúvzťažniť s  ludickým princí-
pom. Mohli by sme hovoriť aj o divadle návrhu: čo keby toto divadlo bolo 
loď, predstavme si to, dohodnime sa, že toto javisko je loď. 

Energia pracného vytvárania iluzionistickej lode (a márneho, lebo loď aj 
tak zostane na súši) sa dá ušetriť pre to, čo je v divadle podstatné, trans-
cendentné, univerzálne. Problém naturalizmu je v otrockej závislosti od 
faktu, nedostatku pružnosti, neschopnosti pracovať s hypotézou. Divadlo 
básnikov vždy ašpirovalo na kozmické, a tak nutne pracovalo s metaforou 
a podmienenosťou. Aj vrámci dejinného obdobia, ktoré na takúto ašpirá-
ciu rezignuje, vytváralo paralelný prúd... 

Na rozdiel od predošlých epoch, návrat k básnickému slovu v 20. storo-
čí neprebiehal vždy súbežne s rozvojom inscenačných prístupov. Divadlo 
však paralelne vytváralo akúsi svoju mimotextovú poéziu. Niekedy sa ob-
racalo k staršej dramatike – ako Grotowski v inscenácii Calderónovej hry 
Vytrvalý princ (Książę Niezłomny,1965). 

Pôvodná, v 20. storočí vytvorená dramatická poézia sa stretala s tým naj-
radikálnejším divadlom skôr výnimočne. Craig nikdy nestretol seberov-
ného dramatika, hoci ho stále očakával. Nevieme, prečo Craig neinsceno-
val Eliota (1888 – 1965) – úlohu mohol hrať aj generačný rozdiel, no predo-
vetkým Craigovo usadenie sa mimo Anglicka. 

Zdá sa ale príznačné, že Artaud (1896 – 1948) neinscenoval Claudela (1868 
– 1955), hoci sa priatelili. Claudel dlho čakal na inscenovanie a jeho Saté-
nová črievica v Barraultovej a neskôr Vitezovej réžii je dobrým príkladom 
závažného inscenačného počinu bez – ak opomenieme dĺžku diela – akej-
koľvek scénickej radikálnosti. V kontexte Grotowskeho inscenácie Calderó-
na nie je bez zaujímavosti ani skutočnosť, že Claudelova dráma rozvíja lí-
niu barokových hier iberského poloostrova. Akoby barokový životný pocit 

zodpovedal niečomu z duchovnej situácie človeka 20.storočia! Podobne je 
kultúrno-historicky príznakové aj opísané oddelenie sa ciest drámy a di-
vadla, oddelenie slova od javiskového konania.

Vo svetle požiadavky Aristotelovej Poetiky, ktorá hovorí o odpornosti za-
mýšľaného a  nevykonaného skutku, možno vidieť aj Artaudovo divadlo 
krutosti s jeho postulátom zjednotiť zámer s konaním. 

Podobne ako koncept divadla krutosti sa dezinterpretuje Craigova nadma-
rioneta a Mejerchoľdova biomechanika: hoci oba koncepty usilujú len o zu-
šľachtenie hereckej práce, nesprávne sa na ne aplikujú morálne súdy.

Kým naturalizmus odráža ťaživú biedu všednosti, Mejerchoľd (1874 – 1940) 
hľadá divadlo, ktoré pomôže prekonávať banalitu všedného života. Je mu 
cudzie naturalistické odmietanie abstrakcie a ideality6, teda jeho divadlo 
má aspekty, pre ktoré by sme mohli uvažovať o jeho začlenení do antro-
pologickej línie... 

Peter Brook sa možnému nedorozumeniu v diskurze definovanom proti-
kladom naturalistické – štylizované vyhýba vlastnou neošúchanou termi-
nológiou, keď kriticky hovorí o mŕtvom divadle. Nehovorí o ludickom, no 
z kontextu jeho úvah je zrejmé, že hravé nemôže byť mŕtve, veď hravosť je 
to, čo sprevádza život v jeho najdynamickejšom období – detstve.7 

V mojej úvahe abstrahujem od tej časti súčasného umenia, ktorá opísanú 
skutočnosť iba odráža, a – v najlepšom prípade – diagnostifikuje – a zame-
riam sa na možnosti terapie. Po lieky na závažné epidémie treba ísť hlboko
ku koreňom alebo – ďaleko. Dnes si zvolím tú druhú cestu a vyberiem sa 
ďaleko. Použijem pritom nástroje kultúrnej antropológie. 

Zámerne nehovorím o „divadelnej antropológii“, ktorá sa spája s menami Ri-
charda Schechnera a Eugenia Barbu8, lebo odvodzovať tento smer od nich 
sa mi vidí príliš limitujúce. Toto kultúrne smerovanie sa predsa zrodilo 
oveľa skôr! Veď už divadelný reformátor Edward Gordon Craig (1872 – 1966) 
hľadal cestu k novému divadlu (Towards a New Theatre) paralelne s báda-
ním Cambridgeskej antropologickej školy (Cambridge school of Anthropo-
logy alebo Cambridge ritualists s jej “myth does not stand by itself but is tied 
to ritual“. Najznámejším dielom tohto prúdu je Zlatá ratolesť (The Golden 
Bough 1890, 1906-1915) Jamesa Frazera. 

V tom istom roku ako Gordon Craig sa narodil hlásateľ ludického konceptu 
kultúry Johan Huizinga (1872 – 1945) a o vyše dvadsať rokov prišiel na svet 
teoretik karnevalového princípu Michail Bachtin (1895 – 1975). 
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Parafrázujme tézu Cambrigdgeskej školy “myth does not stand by itself but 
is tied to ritual“9 – „mýtus nie je autonómny, ale je spätý s predstavením“ smerom 
k teatrológii. Tak dostaneme: „drama does not stand by itself but is tied to the per-
formance.“ „Dráma, divadelný text nie je autonómny ale je spätý s predstavením.“

Ak by sme mali 19. storočie charakterizovať jedným adjektívom, mohlo 
by to byť aj adjektívum literárne. 19. storočie je literárnym storočím – no 
jeho koniec už ohlasuje zmenu paradigmy. Nie náhodou Gordon Craig for-
movaný Shakespearovským repertoárom, začína svoju reformu otvore-
ním problematiky divadelnosť verzus textová autonómia Shakespearo-
vých hier.

V tomto kontexte sa začínajú zhodnocovať kultúry, v ktorých je užšie, či až
neoddeliteľné spojenie medzi drámou a  divadelnou inscenáciou. Predo-
všetkým početné tradičné divadelné formy kultúr Ďalekého Východu, 
medzi ktorými sa osobitne vyníma japonské Nó – forma, ktorej znaková 
úspornosť a vyčírenosť nevytvára hermeticky uzavretý znakový systém, 
ale je univerzálne zrozumiteľná.

Pre divadelníka či teatrológa môžu byť prínosné i objavy kultúrnej antro-
pológie bez prívlastku divadelná. Napríklad dôkladné spoznanie jednej 
z tradičných foriem predstavení. Možno je ešte priskoro na teoretickú syn-
tézu tohto druhu poznania, a to aj napriek tomu, že ide o poznanie, či dis-
ciplínu, ktorá má už svoje dejiny, a to dlhšie ako sa zvykne predpokladať.

Podceniť by sme preto nemali ani empíriu divadelných laboratórií (azda 
najznámejším je centrum žiakov Jerzy Grotowskeho v Pontedere) a nie-
koľkých výrazných súborov, dlhodobo vedených režisérskymi osobnosťa-
mi antropologickej orientácie. 

V dnešnom uvažovaní navrhujem odraziť sa, či aspoň neabstrahovať od 
divadelnej a  filmovej praxe. V súčasnej inscenačnej praxi sa vyhraňuje 
prúd, ktorý by sme mohli nazvať antropologický. Deje sa tak pod vply-
vom mimoeurópskych divadelných foriem a multietnickým zložením sú-
borov. Na Gordona Craiga najzreteľnejšie nadväzuje Peter Brook, ktorý po-
tom ako prešiel Shakespearovským repertoárom, siaha celkom v duchu 
cambridgeskej školy po inscenovaní veľkých eposov, za ktoré spomeňme 
aspoň Máhábhárátu. V čom je tu súvis s cambridgeskou antropologickou 
školou? V tom, že Brook hľadá pre „javiskovú inkarnáciu“ mytológie rituali-
zované formy. 

Čo sa zmenilo od Craigových čias? 20. storočie, ktorého revolučné a voj-
nové kataklizmy, Osvienčim a Kolymu do značnej miery zavinila západná 

civilizácia, svoju nádej nemôže viac opierať len o svoje kultúrne korene.10 
Iste, aj Čína, Kambodža, Japonsko majú svoj podiel na krvavosti modernej 
doby, ale keď hovoríme o divadle ako jednom z autonómnych prejavov zá-
padnej tradície (podobne by sme mohli hovoriť aj o hudbe), môžeme v tej-
to chvíli od dejinnej viny mimoeurópskych národov abstrahovať. Nie je to 
bagatelizácia: problematika násilného presadzovania iných typov centriz-
mu by si zasluhovala osobitnú štúdiu z pera povolanejších. Nás zaujíma 
ten západný, ktorému predpovedal koniec Hans Belting: „V priebehu nasle-
dujúceho storočia zanikne západný centrizmus.“11 

Neznamená to, že zanikne svet, zanikne však určitá predstava o  ňom. 
A práve táto zmena sa dotkla aj kultúrnej antropológie. Sme svedkami no-
vého poňatia univerzalizmu. Grotowskeho, ani Brookovo hľadanie si už 
nevystačí s indo-európskymi koreňmi. Aj Brookov povestný bod zvratu12 sa 
potrebuje oprieť o širšie poňatú ľudskosť a oporu v zemi, súvislosť ktorých 
naznačuje rovnaký koreň slov humus a humanitas.13 Ale táto zmena kul-
túrnej základne by nám ešte nemusela brániť, aby sme vnímali aj kontinu-
tu medzi Craigom a Brookom.

V  tejto kontinuite je určitá nádej... Ale ako býva nádej sprevádzaná ve-
domím nedosažiteľnosti ideálu, tak má divadelná antropológia aj svojich 
vzácnych jurodivých, ktorí sa vpisujú do prastarej tradície dvorných bláz-
nov, Yorrickov, a ktorých ostatky by mali byť nemenej sväté. Preto v prúde 
myslenia o divadle treba spomenúť aj vizionára Antonina Artauda (1896-
1948), ktorého výkrik14 evokuje prorocký hlas Friedricha Nietzsche (1844 
–1900), ale už v nijakom prípade sa nespája s wagneriánskym ošiaľom. Ar-
taudov Dionýzos nielenže nie je Nemec, ale nie je už ani Grék. 

Kým iné inscenačné smery odrážajú situáciu akoby po páde babylonskej 
veže, antropologický smer vychádza z existencie množstva jazykov, túžby 
dorozumieť sa, a teda nutnosti učiť sa ich. To chce poctivosť. Nie ako ku-
bizmus, ktorý impulz afrického umenia redukoval na katapult proti aka-
demizmu. Je príznačné, že veľké slohy sa napriek určitým asymetriám 
prejavovali vo všetkých umeleckých médiách. Skutočnosť, že avantgardy 
sa často niesli len vrámci jedného média, mala nesporne dopad aj na od-
delenie sa umenovedných disciplín. Podobné trieštenia, či redukcie potre-
bujú revíziu... Domnievam sa, že podmienkou takej revízie je lepšie spo-
znanie mimoeurópskeho umenia v jeho pôvodnom kontexte – v prípade 
kubizmu je nutné spoznanie africkej drevenej plastiky tvárovej i figurál-
nej, ktorá sa prejavuje v kontexte predstavení masiek a ďalších obradoch 
– a... už sme v teatrológii, a zároveň v antropológii umenia.
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V tejto dosiaľ málo rozvinutej sfére kultúrnej antropológie (antropológia 
umenia) ide o smerovanie k univerzáliám. Z teoretikov výtvarného umenia 
pod vplyvom kurátorskej činnosti v nigérijskom Lagose smeroval k uni-
verzáliám v  prejavoch etník William Buller Fagg (1914-92). Fagg pôsobil 
v londýnskych British Museum a Museum of Mankind a v newyorskom Met-
ropolitan Museum a jeho najvýznamnejšou prácou je kniha Africa and the 
Renaissance (1988). Faggov prístup predpokladá schopnosť zohľadniť súčas-
ne univerzálne hodnoty v umení i špecifické hodnoty daného etnika. Čím 
významnejšie dielo, tým väčšmi bude prekračovať kontext svojho vzniku. 

„Usilovný imitátor či faľšovateľ môže úprimne reprodukovať, ale všetko duchovné 
si žiada kreatívneho umelca. Aj keď sa veľký umelec zúčastňuje na transcendentál-
nom sakrálnom diele, komunikácia medzi jeho mozgom a rukami sa určite sústredí 
najmä na konkrétne a materiálne problémy formy a on sám vidí, že tieto problémy 
sú problémami sochárstva. Možno právom predpokladať, že ozajstný sochár bude 
rozmýšľať o štylizácii, o tom ako vniesť do diela pravidelnosť, ako niektorú črtu zdô-
razniť, druhú zjemniť a tretiu azda úplne potlačiť. Bude starostlivo voliť aj formát 
diela,“ uvažuje Fagg15. 

Je pozoruhodné, že Faggovo nazeranie – bez akejkoľvek priamej súvislosti
– pripomína o generáciu staršieho mysliteľa – znalca ruskej ikony Pavla 
Florenského (1882-37), ktorý píše: „Možno o tom jednotlivý umelec [...] ani ne-
uvažuje, no jeho prsty a ruka uvažujú – kolektívnym umom, umom samotnej kul-
túry...“16

Hoci film bol jedným z hlavných impulzov vyhranenia sa divadelnej reči, 
keď sa pozeráme súčasne na dejiny divadla a filmu, nachádzame aj množ-
stvo paralel – osobitne pri uplatnení kultúrno-antropologického hľadiska. 
Nesmierny kognitívny význam pre poznanie iných kultúr – i tej vlastnej 
– má predovšetkým dokumentárny film. Za všetkých spomeniem meno 
Jean Rouch (1917-2004) a z jeho prác dokument o sezónnej migrácii v Zá-
padnej Afrike Jaguar (1954-67). 

Je signifikantné, že filmový dokument pracuje prevažne s dlhými záber-
mi ako to žiadal teoretik André Bazin. Dlhý záber (long take) je spravidla 
výrazom úcty k zachytávanej realite. Ejzenštejnovská prevalencia strihu 
bola prenechaná manipulatívnejším, montážnym formám, reklame. Naj-
pregnantnejšia kritika montážnej metódy pochádza od Christiana Mun-
giu: „cuts will tell us what to look at, the music what to feel about the situation“. 
„Filmový strih nám hovorí, čo si v danej situácii máme myslieť, hudba – čo máme 
cítiť“.17 S podobným odporom hovorí Andrej Tarkovskij o rozostrení obrazu
a spomalenom zábere ako nástrojoch sentimentalizácie: „Ach áno... on si 

spomína! Alebo: Ona sníva... Takéto predstieranie mystéria nie je kinematograficky 
pravdivým obrazom snívania alebo spomienky.“18

Sokurov, Passolini, Tarkovskij, Tarr – to sú filmári, ktorých diela sa blížia 
významovej nasýtenosti maľby. V súlade s tým majú Rusi, ktorí film vní-
majú v kontexte tradičných médií, pre tieto filmy výraz „kartina“. Ale film je 
v najlepšom prípade, aby sme použili formuláciu Tarkovského, „zapečatený 
čas“ alebo „konzerva času“ – dielo, ktoré je v momente zdieľania už uzavreté. 

V zjednodušení filmovej techniky – lebo aj tu „čoraz nebadateľnejšie mizne 
vonkajšie“19 – Tarkovskij, hoci ju zažil len v začiatkoch – predvídal možnosť 
jej vlastnenia: vlastnenie techniky bolo podľa neho predpokladom tvorby, 
ktorý by filmárovi umožňoval byť slobodným umelcom a usadiť sa v „sku-
točnom svete vidieka“. Tarkovskij bol presvedčený, že ľudia sa už čoskoro ne-
budú nútení stretávať. Budú sa stretávať len pre zdieľanie podstatného. A čo 
je to podstatné – stretávania hodné? To sa musíme stále pýtať.

Na rozdiel od filmu, divadlo – podobne ako koncert – je nástrojom zdieľania 
prítomnosti. Aj pri podobných obsahoch obe médiá smerujú k vzájomné-
mu vyhraneniu sa. Jednako však, kino dlhých záberov sa približuje javis-
ku tým, že situácia v hranom filme tohto druhu je inscenovaná vo vnút-
ri záberu vedomou ľudskou činnosťou. Avšak na rozdiel od filmu, divadlo 
je nástrojom i rámcom zdieľania prítomnosti. Ako živá hudba. Felliniho 
„Prova d’orchestra“ (1978) akoby exploatovala faktúru Pirandellovej hry prá-
ve na základe obsahu s múzickou náplňou, ktorou je orchestrálna skúška. 

„Čoraz nebadateľnejšie mizne vonkajšie“. Ako prispôsobiť médium divadla tejto
skutočnosti? Vonkajšie mizne aj z javiska. Nábytkárske inscenácie poci-
ťujeme ako starinu. 

Všetci veľkí režiséri vyprázdnili javisko – a  nielenže oprostili scénu, lež 
i samotný inscenovaný tvar oprostili od každého nápadu, ktorý sa nezro-
dil z hľadania v procese skúšok – Ariane Mnouchkine hovorí o oslobodení
od prefabrikátov.20 V slovenskom divadelnom slangu sa síce v podobne kri-
tickom zmysle hovorí o hereckých „šuflíkoch“, avšak režisérske a scenogra-
fické polotovary zostávajú spravidla ušetrené kritiky.

Excesívne alúzie na iné diela, poučenosť režiséra trendami, ktorú by v iných 
médiách označili za plagiátorstvo, sú len časťou problému. Problém autor-
stva však zďaleka nie je najzávažnejší. Podstatné je, že podobné prefabriká-
ty sú prostriedkom zneprítomňovania prítomného. Miznutie nábytku zo 
scény je správne. Otvára priestor pre vnútorné. Ale ako potom toto vnútor-
né zviditeľniť, exteriorizovať? 
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Ak sa v Konwitschneho inscenácii „Eugen Onegin“ (premiéra Lipsko, 1995) 
Taťjana pohybuje v priestore definovanom len knihami, nič nestratíme. 
Keď za sebou ťahá oponu, čím ju mení na nekonečnú kostýmovú vlečku, 
aby sa ňou ohradila voči svetu, ktorému dominujú fľaše alkoholu, získa-
vame dojem nanovo – a pritom s elegantnou úspornosťou – zkonštruova-
ného obrazu. 

Iste, časť riešení sa rodí z imaginácie. Avšak lekciou zviditeľňovania vnú-
torných skutočností môže byť práve mimoeurópske divadlo.21 Nejde o typ 
inšpirácie, ktorý by sme mohli nazvať designérsky, ale o niečo celistvej-
šie. O niečo, čo v miznutí vynútených vonkajších ľudských interakcií dá 
priestor zdieľaniu najpodstatnejších obsahov – duši a tvári.22 

 ¶

Résumé

Non-European inspirations of theatre 
science 

After her brief sociological esquisse em-
phasising the omnipresence of modern 
technology in everyday life, the study 
rejects onstage technological miracles 
and argues for an „anthropological 
orientation“ of the theatre. Introducing 
such neologism, the author examines 
20th century theatre history finding 
an anthropological tendency in all the 
theatre conceptions putting actor and 
acting in the centre. taking the ancient 
principles of playfulness and imagination 
as  pre-requisites of the theatre, and de-
manding a certain spatial and acoustic 
emptiness of the stage, her study op-
poses the very principle of naturalism. 
repeatedly quoting rilke’s 7th Duino 
elegy “our life passes in change. And 
ever-shrinking the outer diminishes.” the 
present study argues for the theatre as 
a stronghold of human communication.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1   „Und immer geringer schwindet das 

Außen.“ citované z rIlke, r. M.: 
Duinské elégie. Bratislava: Slovenský 
spisovateľ,1989, s. 48, preklad Miloslav 
válek. 

2   HlAváčová, A. : Homo ludens Africanus. 
Bratislava: kalligram, 2007, s. 19.

3  „Unser leben geht hin mit verwandlung...“ 
citované z rIlke, r. M.: Duinské elégie. 
Bratislava: Slovenský spisovateľ,1989, 
s. 48, preklad Miloslav válek. 

4    Les naufragés du fol espoir, predstavenie 
théâtre du Soleil, Wiener Festwochen, 
2012 

5    WIleS, David – DyMkovSkI, Christine: The 
Cambridge Companion to theatre history. 
Cambridge: Cambridge University Press, 
2013. s. 20.
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6   táto potenciálna idealita formy však 
neuniká jeho odporcom, nech sa 
Mejerchoľd akokoľvek dištancuje od 
idealizmu. 

7    Brookovo drsné divadlo má zase čosi 
spoločné s Artaudovým divadlom krutosti, 
pričom koncept svätého divadla majú 
obaja spoločný.

8   BArBA, eugenio a SAvAreSe, nicola: 
Slovník divadelní antropologie: o skrytém 
umění herců. Brno: lidové noviny, 2000.

9   http://en.wikipedia.org/wiki/Myth_and_ritual 
[online 19. 2. 2013]

10  Grotowski problém masovej likvidácie 
ľudí v Akropolis cum figuris (1968) aj 
tematizoval, pričom v stvárnení telesného 
a duševného utrpenia si vystačil s čisto 
hereckými prostriedkami.

11   BeltInG, Hans: Príde druhá moderna? oS, 
č. 10, Bratislava, 2001, s. 59

12  Brook, Peter: Shifting Point. Forty years 
of theatrical exploration 1948-87. london: 
Methuen, 1988.

13  Antropologické súvislosti majú často 
etymologické analógie. Jazyk tak odhaľuje, 
že v ľudskej podstate je oddávna uvažovať 
určitým spôsobom. 

14  „Skutočná divadelná hra narúša pokoj 
zmyslov, uvoľňuje stlačené nevedomie, 
ženie k akejsi pomyselnej vzbure, ktorá má 
napokon plnú hodnotu len vtedy, ak ostane 
pomyselnou, a zhromaždené kolektívy núti, 
aby zaujali hrdinský a hlboký postoj.“ In: 
ArtAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojník. 
Bratislava: tália-press, 1993. s. 25, preklad 
Soňa šimková. 

15  FAGG, William B.: In Search of Meaning in 
African Art. In: ForGe, A., ed.: Primitive Art 
and Society. oxford, 1973. citát v texte 
je z reprintu štúdie v antológii Art History 
and its Methods. (Fernie, e. ,ed.) Faidon. 
london, 1998, s. 242.

16  FlorenSkIJ, P.: Ikonostas. Moskva: 
Iskusstvo 1995, s. l94.

17  MUnGIU, Ch.: Interview. [online 
1.9.2012] <http://www.youtube.com/
watch?v=pw2Xoe_U3kk&feature=related > 

18  tArkovSkI, Andrei: Le Temps scellé. Paris: 
Cahiers du Cinéma, 1989, s. 66.

19  ...miznú ťažké filmové kotúče, filmové dielo 
sa uchovávava v čoraz imateriálnejšej 
podobe, ba internetovým šírením je úplne 
odhmotnené.

20 „Peter Brook (as probably the most 
representative follower of edward Gordon 
Craig) rejects anything that does not come 
from the needs of the play and as a result 
of acting. Ariane Mnouchkine strongly 
opposes everything that is imported onto 
the stage, every “prefabricated idea”. Her 
actors start from a state of disponibilité 
(openness) so that they can achieve 
the right état (state of being), and from 
this she helps them find and fix l’image. 
the whole process is achieved with the 
crucial help of music. this is true not only 
of Les Atrides: in a way, through her use 
of music produced on stage, Mnouchkine 
always tries to recreate the situation 
of the ancient Greek choir, out of which 
gradually emerge the individual actors to 
take on their characters. Anatoly vasiliev 
starts building his performance on the 
basis of the improvisation of the actors 
and only towards the end of the staging 
process does he add the scenography – 
which functions as a sort of challenging 
obstacle that will refine and elevate 
what has already been found. All these 
directors prefer the onstage music.“ In: 
HlAváčová, Anna: Image in Film and 
Theatre. In: HUMAn AFFAIrS 23, 3–6, 2013 
DoI: 10.2478/s13374-013-0101-0 

21  v tejto súvislosti je dôležité ako sa 
Brook vymedzuje voči Grotowskemu: 
„Grotowskeho práca smeruje hlbšie 
a hlbšie do sveta hercovho vnútorného 
sveta k bodu, kde herec prestáva byť 
hercom, a obnažuje sa jeho ľudská 
podstata. Ako sa konanie prehlbuje, všetko 
vonkajšie mizne, až kým už niet divadla, 
herca, publika – je len sám človek, hrajúci 
svoju osudovú drámu. Pre mňa ide divadlo 
opačným smerom, vyvádza z osamelosti 
vnímaním, ktoré sa zaostruje tým, že je 
zdieľané.“ In: Brook, Peter: Shifting Point. 
Forty years of theatrical exploration 
1948-87. london: Methuen, 1988, s. 41.

22 najvypuklejšie túto tendenciu možno vidieť 
pri formách divadelnej práce aká prebieha 
napríklad v Divadle z Pasáže. Prastaré 
stredoveké presvedčenie o ľuďoch 

osobitne dotknutých Bohom (ktoré 
v postavách bláznov zachytávajú ešte aj 
Shakespeare a Puškin) sa tu vracia. vracia 
sa, ale inak: z priestoru ulice a námestia sa 
cez javisko človek vysunutý na perifériu 
prepracováva k návratu a akceptácii 
vo verejnom priestore, aby pôsobil ako 
lakmus našej citlivosti pre nepochopiteľné, 
ako živé prečo. Sme svedkami ako 
didaktické funkcie divadla s náboženským 
obsahom ustúpili ontologickým 
a pozvanie kontemplovať náboženské 
mystériá viazané na kresťanskú 
ideu sa uskutočňuje priamo cez ľudí 
s Downovým syndrómom. ešte nám to 
celkom nedochádza. v tejto súvislosti 
– definujúc Divadlo z Pasáže ako „typ 
alternatívneho divadla, pre ktoré je typické 
hľadanie umeleckej inovácie spojené 
s hľadaním zmyslu a funkcie divadla nielen 
v umení, ale aj v kultúre či živote“ – píše 
elena knopová: „Akoby mnohí diváci aj 
teatrológovia stále viedli pevnú hranicu 
medzi estetickou a mimoestetickou 
oblasťou divadelného umenia.“ In: 
knoPová, elena: Divadlo z Pasáže. 
Umelecké hodnoty a spoločenský zisk. 
In: Slovenské divadlo. roč. 60. č. 4. 2012. 
s. 406. 

     keďže som spomínala vysoké obsahovo-
estetické kvality Craigovho či Brookovho 
divadla, možno prekvapím tvrdením, 
že vzhľadom na dôsledné upatňovanie 
ludického princípu môžeme aj Divadlo 
z Pasáže, ktorého názov evokuje 
prechodové rituály (rites de passage), 
považovať za jedno z osobitých 
divadiel antropologickej orientácie. Za 
„prechod“ tu môžeme označiť spoločenskú 
integráciu jeho aktérov. 

 ¶
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Pojem zázraku sa v umeleckohistoric-
kých textoch neraz používa bez bližšieho vysvetlenia, akoby jeho význam 
bol celkom samozrejmý. Pre lepšie pochopenie miesta a funkcie obrazov 
zázraku v stredovekej kultúre treba pripomenúť aspoň najvýznamnejšie 
momenty stredovekého uvažovania o tejto téme. 

Z pohľadu židovsko-kresťanskej tradície je najväčším zázrakom stvorenie 
sveta, v ktorom sa spája prirodzené s nadprirodzeným (De civitate Dei 21. 
9, PL 41, 724.). Samotná existencia sveta však iba výnimočne vyvoláva po-
dobné pocity, ako rozprávanie o zázračných udalostiach. Slovo miraculum, 
ktoré sa v stredoveku najčastejšie používalo na označenie zázraku, vyjad-
ruje okrem svojho primárneho významu aj úžas (Ward 1982, 221). Už evan-
jelium rozpráva, že svedkov zázračného vyliečenia zasiahla bázeň, ktorá 
ich inšpirovala k oslave Boha (Mat. 9, 8) V užšom zmysle slova zázrak zna-
menal neočakávaný zásah nadprirodzených síl do ľudského sveta (Hein-
zelmann – Herbers – Bauer 2002, 12).

Už v  Starom zákone sa objavovali rozprávania, protirečiace normálnej 
skúsenosti – napríklad voda v Červenom mori sa vďaka Mojžišovi a Božie-
mu zásahu rozdelila tak, že stála ako múr po obidvoch stranách prechá-
dzajúcich Izraelitov (Ex 14, 22). Tieto príbehy sa udržiavali v živej pamäti 
stredovekých kresťanov aj vďaka liturgii. Systematickým rituálnym pripo-
mínaním sa napĺňala veta: „Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho zname-
nia a na výroky jeho úst“ (Ž 105, 5).

Zázrak znamenal stretnutie s tajomnou silou, ktorá vyvolávala údiv, bá-
zeň a rešpekt. Už Augustín si povšimol, že na vzbudenie úžasu a úcty po-
trebujú ľudia vidieť neobvyklé udalosti, ktorých príčinou nie je známa prí-
rodná sila. Zázrak vysvetľoval ako udalosť, ktorá je v protiklade s tým, čo 
o prírode vieme (De civitate Dei, 21.8). Pravý zázrak podľa neho nie je to, 
čomu sa čudujú hlupáci, pretože si to nevedia vysvetliť, ale to, čo sa zdá 
nemožné aj múdrym ľuďom. Aj keď ľuďom neznáme príčiny zázrakov mal 
Boh vložiť do sveta už pri stvorení, ich prejavenie môžu spôsobiť práve 
modlitby svätcov (De civitate Dei 22. 8.). V tejto hraničnej oblasti sa uvažo-
vanie o zázraku stretáva s rozmýšľaním o príbehoch svätcov.

Aj neskorší kresťanskí myslitelia chápali zázraky svätcov ako činy samot-
ného Boha, ako viditeľnú manifestáciu Božej moci prostredníctvom svät-
cov. Gregor z Tours rozvinul vo vzťahu k zázrakom myšlienku sv. Pavla 
(2 Tes. 1, 10), ktorý uvažoval o oslave Boha vo svojich svätých (napríklad 
v prácach Libri octo miraculorum či Liber de miraculis beati Andreae apostoli. Por. 
aj Telesko 1993, 380). Gregor mal pre tieto problémy osobitné pochopenie. 

Zázraky v obrazových legendách stredoveku 
– niektoré problémy interpretácie1

Ivan Gerát
Ústav dejín umenia SAv
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vdovy z Naimu (Luk 7, 11 – 17). Biblický opis apoštolských skutkov prináša 
správy o vzkrieseniach, o ktoré sa zaslúžili svätí apoštoli: Pavol kriesi Eu-
tycha, ktorý pri jeho prejave zaspal a vypadol z obloka (Sk 20, 9-12), Peter 
prebúdza k životu Tabitu (Sk 9, 36 – 40). Už v neskoroantickom období sa 
však v legendách objavili rozprávania o zázrakoch, ktoré nečerpali priamo 
z Biblie (Heinzelmann – Herbers – Bauer 2002, 13). Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo reprezentácia zázrakov v obrazových legendách stredoveku nadvä-
zovala na širší okruh modelov, resp. prototypov.

Vizuálne riešenie obrazu kriesenia a liečenia sa často orientovalo na zo-
brazenie podobných udalostí v Ježišovom živote. Dôraz sa pritom kládol 
na protipostavenie svätca a uzdravenej osoby (Carrasco 1985, 20). V obraze 
vzkriesenia Druisiany na pôstnej strane levočského oltára sv. Jánov (1520) 
vidno svedkov, ktorých posunky vyjadrujú údiv a vďačnú modlitbu. Podob-
ná reakcia sa očakávala aj od dobového diváka.

Na druhej strane však už v románskom období existoval aj celý rad nezá-
vislých kompozícií, ktoré sa pri zobrazení zázraku zaobišli bez názorného 
vyjadrenia vzťahu k biblickému prototypu, ba dokonca aj bez osoby svät-
ca (Klössel 1999, 95). 

Spôsobovať vzkriesenie mohla aj relikvia Kristovho utrpenia – drevo krí-
ža, ktorému sa liečivá sila pripisovala už skôr (Legenda aurea 2007, 516). 
Jeho úlomky sa v stredovekej Európe uctievali ako vzácna relikvia. V roz-
právaní o nájdení Kríža (u nás ho zobrazili v Sásovej, Bardejove a Sabino-
ve) figuruje udalosť ako dôkaz pravosti toho z troch nájdených krížov, na 
ktorom ukrižovali Krista. Požiadavku pokory vo vzťahu k tejto relikvii vy-
jadruje rozprávanie o zázračnom napomenutí cisára Herakleia pri priveze-
ní kríža naspäť do Jeruzalema, pripomínané najmä 14. septembra na svia-
tok Povýšenia sv. Kríža (Por. Legenda aurea 2007, 1038 – 1046; Baert 2004, 
194 – 216). Keď vyparádený cisár niesol svätý kríž späť do Jeruzalema, do 
mesta sa mu nepodarilo vstúpiť, lebo „náhle klesli kamene brány a uzavreli sa 
ako súvislá hradba alebo stena“ (Legenda aurea 2007, 1040). Anjel mu pripo-
menul Kristov príklad pokory – Ježiš vstúpil do Jeruzalema rovnakou brá-
nou na skromnom somárikovi. Jeho posolstvo vyvolalo v cisárovi ľútosť. 
Ďalšia zo scén ukazuje dôsledky: do mesta prichádza pešo, naboso a v jed-
noduchom bielom rúchu. 

Sprostredkujúca úloha svätca pri vracaní života mŕtvemu sa mohla uplat-
niť dokonca aj bez relikvií. Na tabuliach zo Sv. Jakuba pri Banskej Bystri-
ci (okolo 1480, dnes v Kresťanskom múzeu v Ostrihome) zobrazili príbeh, 
pochádzajúci z rozprávania pútnikov do Santiaga de Compostela, ktoré už 

Ak keď bol inak praktický a kritický človek, niekedy ho ovládli intenzívne 
pocity bázne a obdivu. Práve v tomto stave dokázal spoznávať fenomény, 
ktoré sú príliš imateriálne a subtílne pre normálne vnímanie (Nie 2002, 
139).

S tým súvisia ďalšie otázky. V rozprávaní legiend o zázrakoch sa popri ur-
čitej verzii riešenia všeobecných filozofických problémov prejavovali aj 
určité predstavy o ich pôsobení na ľudí a dôsledkoch pre usporiadanie spo-
ločnosti. Keď Augustín zaznamenal zázraky pri relikviách sv. Štefana (po 
r. 416), vyhodnotil ich ako prejav osobitej Božej milosti a starostlivosti o spo-
ločenstvo veriacich vo svojej diecéze, ktoré tieto vzácne ostatky uctievalo 
(Brown 1981, 77 – 78). Verejná oslava zázračných relikvií svätcov, organizova-
ná biskupmi, sa aj pre nasledujúce storočia stala dôležitým rituálom. Potvr-
dzovala identitu spoločenstva veriacich, pomáhala vytvárať politický kon-
senzus v obci (Brown 1981, 36 – 49, 99 – 100). 

Zázrak v hagiografickej legende potvrdzoval mimoriadnu blízkosť svätcov 
k Bohu. V Zlatej legende sa zo 103 zázrakov, ktoré spôsobuje svätec, väčši-
na odohráva vďaka jeho modlitbe (77), o niečo menej na jeho príkaz (19), 
ostatok (7) vďaka jeho vzývaniu, požehnaniu či exkomunikácii. V 32 prí-
padoch spôsobuje zázrak jeho gesto, najčastejšie (21) znak kríža, v 12 prí-
padoch prenáša nadprirodzenú silu na nejaký objekt (Boureau 1984, 154 
– 165). Ďalej sa v tomto texte nachádzajú správy o posmrtných zázrakoch, 
predlžujúcich vplyv svätca až za jeho hrob, o zázrakoch, pochádzajúcich 
priamo z Božej prozreteľnosti, ako aj o zázračných zjaveniach. Všetky tie-
to zázraky vyvolávali rôzne kultúrne podmienené odpovede. 

V  neskorom stredoveku sa našli aj učenci, ktorí kritizovali poverčivosť, 
spájanú s uctievaním svätcov. Napríklad Mikuláš Kuzánsky ako biskup za-
kázal r. 1455 kňazom Brixenskej diecézy šíriť povery, spojené s legendami 
svätých panien. Pritom okrem Blažeja menoval Barbaru, Dorotu, Katarí-
nu a Margitu Antiochijskú, teda svätice, ktoré nájdeme aj v našich obrazo-
vých legendách (Bickell 1880, 41). 

V tejto súvislosti sa možno pýtať, na aké ľudské potreby odpovedali obrazy
zázrakov. 

Potreba zázraku sa osobitne naliehavo pociťovala pri stretnutí s tragikou 
smrti. Viera v schopnosť vracať život mŕtvym – osobitne tým, ktorí zomre-
li v mladom veku – korení hlboko v židovsko-kresťanskej tradícii. Už Starý 
zákon rozpráva o prorokovi Eliášovi, ktorý vzkriesil syna vdovy zo Sarepta 
(1Kr 17, 17 – 24). Evanjeliá zasa referujú o vzkrieseniach, spôsobených pria-
mo Ježišom, napr. o Vzkriesení Lazara (Jn 11, 1 – 45) alebo o vzkriesení syna 
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v 12. storočí zachytili v Liber Sancti Jacobi (Röckelein 2005, 190 – 194; k účasti 
Uhrov na púťach do Santiaga Bálint – Barna 1994). Zásah sv. Jakuba oživil 
syna pútnikov, ktorý bol nespravodlivo obvinený, odsúdený a popravený 
na šibenici (Legenda aurea 2007, 726 – 739; ako Ludus Sancti Jacobi sa prí-
beh hrával aj v divadle. Por. Dubois – Lemaitre 1993, 221 – 223). V novších 
verziách príbehu ožíva nielen obesený, ale aj opečené kohúty na tanieri sud-
cu. Univerzálna oživujúca sila svätosti sa tak vzťahuje aj na zvieratá. Toto 
znamenie („signum“ patrilo k slovám, používaným na označenie zázraku) 
malo presviedčať pochybujúcich o schopnosti svätcov zachrániť život ne-
vinného človeka. Zobrazenie nadprirodzenej ochrany pred nespravodlivým 
hostinským a  iných zázrakov mohlo dodávať dôveru pútnikom, ktorí na 
ceste do Santiaga často prespávali na rôznych neznámych miestach. 

V Jakube pri Banskej Bystrici zobrazili aj posmrtný zázrak Márie Magda-
lény, ktorý nadobúda význam v eucharistickom kontexte. Svätica oživila 
rytiera, ktorého zabili v súboji bez prijatia sviatosti (Legenda aurea 2007, 
716). Svätica nedopustila zatratenie človeka, ktorý predtým každoročne 
putoval k  jej hrobu. Mŕtveho bolo potrebné vzkriesiť, aby nezomrel bez 
cirkvou predpísaného rituálu. 

Súvislosť zázraku so sviatosťami dokladajú aj scény zo života svätého Jána 
Almužníka, ktorého v Uhorsku pokladali takmer za domáceho svätca hlav-
ne po roku 1489, kedy sultán daroval jeho relikvie kráľovi Matejovi Korví-
novi (Végh 1967, 240). Na levočskom Oltári svätého Mikuláša (1507) svätec 
zázračným spôsobom vstal z mŕtvych, aby napomenul ženu, ktorá sa bála 
vyzradenia spovedného tajomstva (Legenda aurea 2007, 230). Odovzdanie 
zapečatenej spovede (podľa textu, lebo v obraze pečať nevidno) dokazuje 
pretrvávanie spovedného tajomstva až za hrob. Po otvorení listu žena zis-
tila, že jej hriechy Boh na Jánove prosby odpustil. Tento zázrak nepriamo 
propaguje aj dôveryhodnosť cirkvi pri vykonávaní sviatosti zmierenia. Ján 
Almužník patril k obľúbeným svätcom spovedníkov.

Aj obraz zázračných vyliečení korení v biblickej tradícii. Už v Starom záko-
ne sa hovorí o zázračnej liečivej sile Jordánu, ktorú prorok Elizeus využil 
pri liečení i presviedčaní malomocného sýrskeho generála Námana (2 Kr 
5). Evanjelista Lukáš, rovnako ako neskoršia patristická exegéza i liturgika 
videli v Námanovi typ pohana, očisteného vodou Jordánu nielen od lepry, 
ale i od svojich hriechov. Podobne sa mali aj iní pohania pri obrátení očis-
tiť prostredníctvom krstu (Kessler 1985, 81 – 82). Súvislosť vyliečenia s krs-
tom a konverziou vidno aj na levočskom Oltári Petra a Pavla (pred 1500). 
Za víziou, ktorá spôsobila Pavlovo obrátenie, ale aj jeho slepotu, nasleduje 
obraz zázračného vyliečenia apoštolovho zraku (Sk 9, 17 – 18). 

Svätci sa niekedy museli na svoju úlohu pri liečiteľskom zázraku špeciál-
ne pripravovať. Podľa Sulpiciových Dialógov musel Martin pri vyliečení is-
tého chorého vytrvať v pôste a modlitbách sedem dní a sedem nocí, aby sa 
dostavil želaný účinok (Sulpicius: Dialogi III, 14). V tejto interpretácii je zá-
zrak výsledkom spojenia svätcovej aktivity a Božej milosti. Výnimočnosť 
svätca spočíva práve v tom, že spomínaná vyššia sila (virtus) sa prejavuje
jeho prostredníctvom, vďaka jeho pevnej viere a vytrvalým modlitbám. 
Martinove zázraky zobrazili na čerínskom oltári. Svätec pôsobí v biskup-
skom rúchu, s mitrou, biskupskou palicou a pontifikálnymi rukavicami. 
V čase vzniku obrazu sa zrejme zabudlo, že podľa Sulpicia Martin na istý 
čas stratil milosť vykonávať zázraky práve kvôli svojmu biskupskému úra-
du, ku ktorému mal od počiatku zmiešaný vzťah. 

Pri chorobách sa okrem svätcov, známych svojimi zázračnými liečiteľský-
mi schopnosťami, vzývali aj takí, ktorí sami potrebovali zázračné vylieče-
nie. Príkladom môže byť jeden z tzv. morových svätcov – sv. Rochus. Na 
bardejovskom oltári Piety zobrazili scénu z legendy tohto svätca, ktorý sa 
nakazil morom pri návrate z púte do Ríma (Welker 1976, 275). V ľavej časti 
pozadia obrazu, stojí priviazaný pri strome sv. Sebastián. Očividne ahisto-
rická kompozícia spája pútnika 14. storočia s ranokresťanským martýrom, 
pretože aj jeho uctievali ako pomocníka proti moru minimálne od rímskej 
epidémie r. 680 (Assion 1976, 318).

Nejedno vyliečenie sa odohráva na mieste posledného odpočinku svät-
ca či svätice. Výnimočnosť a význam tohto miesta vyzdvihovali početné 
rozprávania o posmrtných zázrakoch svätcov (capitola miraculorum). Tie-
to príbehy potvrdzovali, že v hrobe svätca ešte stále sídli výnimočná sila, že 
mŕtvy svätec žije a neprestáva spôsobovať zázraky (Goetz 2002, 212 – 217; 
219). K hrobom svätcov prichádzali početní pútnici. Naivne detská dôve-
ra voči svätcovi, spojená s hlboko zakoreneným pozitívnym očakávaním, 
sa v niektorých prípadoch mohla stať emocionálnym základom reálneho 
procesu vyliečenia (Wittmer-Butsch – Rendtel 2003, 213). 

Hrob svätého Mikuláša v Bari bol povestný mnohými zázrakmi – podľa 
Zlatej legendy vytekal zo svätcovho mramorového sarkofágu liečivý olej 
a voda (Legenda aurea 2007, 50). Trpiacich, ktorí vchádzajú k jeho sarko-
fágu zobrazil Majster oltára z Kremnice (okolo r. 1470 – 1480). 

Aj príbehy o prenášaní relikvií svätcov neraz obsahujú správy o zázrač-
ných vyliečeniach slepých, hluchých, zmrzačených, a veľmi často aj po-
sadnutých osôb (Röckelein 2002, 167, 174). Rozprávanie o zázračnom pre-
miestnení ostatkov na miesto pochovania, alebo o zázrakoch, spojených 
s transláciou relikvií tiež posilňovali kult svätcovho hrobu. V rámci nášho 
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materiálu sa viažu hlavne s príbehom ostatkov sv. Jakuba, zobrazeným na 
tabuli zo Sv. Jakuba pri Banskej Bystrici. Nepriateľsky naladená kráľovná 
Lupa dala žiakom sv. Jakuba staršieho namiesto volov divoké býky, aby do-
pravili apoštolovo telo do jej paláca. Býky však vďaka zázraku skrotli, ne-
chali sa zapriahnuť ako voly a samé dopravili telo svätca do paláca. Kráľov-
ná pod dojmom tohto zázraku konvertovala a zmenila svoj palác na kláštor, 
ktorý sa stal zárodkom budúceho pútnického miesta. 

Ďalší problém stredovekej spoločnosti, pri ktorom sa pociťovala potreba 
zázraku, predstavoval hlad. Zázrak mohol pomôcť odstrániť nedostatok 
potravy. Podľa legendy svätý Mikuláš v čase hladu vo svojej diecéze (pod-
ľa iných verzií až po svojej smrti) rozdeľoval obilie z lodí v prístave každé-
mu podľa potreby. Obilím sa dva roky darilo sýtiť hladných, no neubudlo 
z neho, ba ostalo ešte aj na siatbu (Legenda aurea 2007, 46). Tento zázrak 
zobrazili na pôstnej strane hronskobeňadického oltára Ukrižovania (1427) 
a neskôr v Prešove (Grúň 2006, 298 – 300). Po ideovej stránke predstavuje 
príbeh paralelu k zázračnému nasýteniu päťtisícového zástupu Kristom. Vo 
vzťahu ku kultu svätca je jedným zo špecifických odkazov na jeho všeobec-
nejšiu schopnosť podporovať a chrániť život, dodávať plodnosť a úrodnosť 
poliam. V tejto súvislosti sa dá hovoriť aj o „prirodzenom zázraku“ nové-
ho života, ktorý si zachováva vysokú emocionálnu účinnosť napriek rôz-
nym interpretáciám (Groot 1965, 94). V stredoveku sa tieto predstavy pre-
mietli aj do liturgických prameňov. Hymnus z vplyvného benediktínskeho 
opátstva v Monte Cassine, založený na správach o spomínanom zázraku, 
chápe Mikuláša ako svätca obilia – „frumenta sanctus“ (Meisen 1931, 250). 

Viacero obrazov odkazovalo na zázračnú božiu pomoc, ktorá sa svätcom 
dostala v  konfrontácii s mučiteľmi. Napokon, podľa svätého Augustína 
Boh pomáha martýrom vždy; rozdiel je len v tom, či to robí otvorene, vidi-
teľne a telesne, alebo skryto, neviditeľne a duchovne (Schreiner 2000, 10). 
Viditeľnú pomoc predstavuje napríklad zázračné zničenie kolies, na kto-
rých mali svätca lámať (v legendách sv. Juraja a Kataríny). Okrem zázrač-
nej záchrany pred mučením obsahujú viaceré legendy aj ďalší typ zázra-
ku – potrestanie mučiteľov. 

Viacero obrazových legiend obsahuje obraz svätca, ktorý vyzerá, akoby lie-
tal. Často išlo o obraz extatických zážitkov, spojených s pustovníckym ži-
votom. Podľa Zlatej legendy dvíhali anjeli Máriu Magdalénu, ktorá žila ako 
pustovníčka, každú kanonickú hodinku do vzduchu. Svätica pritom poču-
la nádherný spev nebeských zástupov a bola sýtená mimoriadne chutným 
jedlom (Legenda aurea 2007, 712). Prenášanú sväticu väčšinou zobrazovali 
spredu, postojačky a oblečenú – u nás napríklad v reliéfe archy oltára z Ro-

kycian (1480 – 1490; dnes MNG Budapešť). Takéto zobrazenie extatického 
zážitku Márie Magdalény mohlo pripomínať Nanebovzatie Panny Márie 
až do tej miery, že umožňuje zabudnúť na jej návraty na zem. Aj preto sa 
v tejto súvislosti niekedy hovorí o „Nanebovzatí Márie Magdalény“. Nepo-
pierateľné erotické momenty v obraze Márie Magdalény sa v tomto obdo-
bí stali aj predmetom humanistickej kritiky, založenej na racionalistickej-
šom a moralistickejšom chápaní zbožnosti (Coletti 2004, 214 – 216). 

Zázraky sa podľa legiend mohli stať aj argumentom v súdnych sporoch. 
Už vyššie sme sa stretli s príbehom záchrany nespravodlivo odsúdeného 
a popraveného mladíka sv. Jakubom. Nespravodlivosť, proti ktorej zasia-
hol zázrak, však nemusela vždy byť natoľko zrejmá. Mohlo ísť aj o falošné 
obvinenie, z ktorého sa ešte nevyvodili dôsledky, takže zázrak takpovediac 
zasahuje do procesu „vyšetrovania“. To môže pripomínať radikálne prak-
tiky ordálií – iudicium Dei, súdov, pri ktorých sa očakávalo božie znamenie. 
Podozrivým napríklad dávali chytiť žeravé železo alebo ich topili. Ak sa im 
nič nestalo, boli považovaní za nevinných (Dinzelbacher 2006).

Na pôstnej strane čerínskeho oltára sv. Martina zobrazuje podobné riešenie 
sporov scéna, venovaná Martinovmu nasledovníkovi sv. Bricciovi. Biskup, 
ktorého obvinili, že splodil dieťa istej ženy, priniesol na dôkaz svojej neviny 
žeravú pahrebu vo svojom rúchu k hrobu svojho predchodcu. Odev zázra-
kom nezhorel, dokonca sa vôbec nepoškodil. Podľa stredovekého chápania 
tak zvíťazil Bricciov argument: rúcho je rovnako nepoškodené pahrebou, 
ako je jeho telo nepoškvrnené dotykom ženy (Legenda aurea 2007, 1292). 

V procesoch súdenia zázračne pomáhal aj sv. Mikuláš. Na jeho oltári z Krem-
nice do deja vstupuje aj svätcova socha. Istý židovský obchodník zveril svoj 
majetok do ochrany obrazu sv. Mikuláša. Do obrazu investoval ako do po-
istnej zmluvy, lebo videl, že Mikuláš má veľkú moc konať zázraky, tak si 
ho chcel zaviazať. Pred odchodom sa obrazu vyhrážal trestom, ak nebude 
dobre strážiť (Legenda aurea 2007, 50 – 52). Keď mu ukradli majetok, vzky-
pel hnevom a naplnil svoje vyhrážky tým, že začal bičovať svätcovu sochu. 
Rany, ktoré dostala, vraj znášal samotný svätec. Preto sa zjavil zlodejom, 
ktorí si delili lup, zahrnul ich výčitkami a prinútil vrátiť ukradnuté (Legen-
da aurea 2007, 52). Scéna so sochou svätca spolu so svojimi textovými pra-
meňmi dokladá prežívanie magickej viery vo vzťahu medzi obrazom a jeho 
námetom. Príbeh Mikulášovej sochy a židovského obchodníka posilňoval 
vieru v efektívnosť investícií do kultových obrazov (Camille 1989, 185 – 187). 
Vyjednávanie s  obrazmi niekedy nadobúdalo podobu posvätnej výmeny 
darov, ktoré príjemcu zaväzujú k reciprocite („sacrum commercium“ – San-
der 2006, 44).

 ¶
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Résumé

Miracles in pictorial legends of the 
Middle Ages

Medieval ideas about nature emphasized 
authority over experimental investiga-
tion of unchanging laws directing the 
course of natural processes. A miracle 
meant the exact opposite of something 
obvious. It meant an encounter with a 
mysterious force, which evoked wonder, 
awe and respect. In hagiographic leg-
ends, miracles confirmed the extraor-
dinary closeness of saints to God. the 
typology of the scenes corresponded 
with problems of medieval society, 
which were felt to require miracles. the 
pictures of resurrection and healing, 
sometimes at the grave of a saint, 
clearly dominated. Miraculous protec-
tion, associated with punitive mira-
cles, miraculous feeding and warning 
followed. Some images supported the 
sacramental activities of the church. 
the article is concerned not only with 
the representation of the miracle itself, 
but also with depiction of the effects 
and reactions it evoked.
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 ¶

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1    text príspevku je skrátenou verziou 

kapitoly z knihy o kľúčových scénach 
obrazových legiend, pripravovanej v rámci 
projektu eDUkS. oproti pôvodnému textu 
boli vynechané hlavne citácie prameňov, 
opisy obrázkov, ako aj niektoré príklady. 

 ¶

Stredoveké notované fragmenty 
na Slovensku. 
Cantus Planus in Slovacia

Eva Veselovská
Ústav hudobnej vedy SAv



ve
Dy

 o
 U

M
en

IA
C

H
 A

 D
eJ

In
y 

kU
lt

Ú
ry

122

Zborník príspevkov z m
edzinárodnej konferencie

123

de Lisboa, http://pemdatabase.eu), Rakúska (A. Rausch, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Institut für kunst- und musikhistorische 
Forschungen – Abteilung Musikwissenschaft, http://www.oeaw.ac.at/kmf/
cvp/) a Slovenska (Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, http://
cantus.sk). 

Keďže v mnohých online fulltextových alebo incipitových databázach ab-
sentujú podstatné a mimoriadne zásadné údaje ku komparácií prameňov 
v strednej Európe, bola v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 
v spolupráci so súčasným developerom databázy CANTUS Database (CAN-
TUS: A  Database for Latin Ecclesiastical Chant; http://cantusdatabase.org; 
nová verzia databázy Cantus) Janom Koláčkom z Karlovej Univerzity v Pra-
he spustená samostatná plnotextová databáza stredovekých notovaných 
rukopisov z územia Slovenska Slovak Early Music Database – Cantus Planus 
in Slovacia (http://cantus.sk; ďalej iba SEMD).9 Cieľom slovenskej databá-
zy stredovekých prameňov je sprístupnenie a následné vedecké vyhodno-
tenie všetkých stredovekých notovaných kódexov a fragmentov z územia 
Slovenska v spolupráci s konkrétnymi inštitúciami, ktoré stredoveké no-
tované materiály vlastnia, alebo ich deponujú. Z celkového počtu zachova-
ných a dnes známych kompletných rukopisov (15) a fragmentov (cca 700 
jednotiek) je prostredníctvom SEMD sprístupnených zatiaľ 168 fragmen-
tov a 2 kódexy (Slovenský národný archív). Spracované boli všetky stredo-
veké notované fragmenty zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka 
Banská Štiavnica (75), a zo Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Modra 
(69), ktoré boli publikované v edícii Catalogus fragmentorum cum notis musicis 
medii aevi in Slovacia10 a fragmenty Hudobného múzea Slovenského národ-
ného múzea v Bratislave (24).11 V blízkej budúcnosti predpokladáme ukon-
čenie plnotextového sprístupnenia Bratislavského antifonára IV (Slovenský 
národný archív Sign. 2)12 a Bratislavského antifonára IIb (Slovenský národný 
archív Sign. 4) a stredovekých notovaných fragmentov Ústrednej knižnice 
Slovenskej akadémie vied13 a Slovenského národného archívu.

Hlavným správcom databázy je Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie 
vied (garantom SEMD je riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV PhDr. Hana 
Urbancová, DrSc.; koordinátorom a  zodpovedným riešiteľom je autorka 
štúdie) v spolupráci s Mgr. Janom Koláčkom z Karlovej univerzity v Pra-
he a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku (Doc. ThLic. Rastislav Adam-
ko, PhD. – koordinátor pre spracovanie kompletných liturgických jedno-
hlasných rukopisov; PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – koordinátorka pre 
spracovanie fragmentov). Spolupracovníkom pre oblasť viachlasných ma-
teriálov je PhDr. Andrea Meščanová.14 

V priebehu posledného obdobia bolo 
prostredníctvom online databáz sprístupnených niekoľko stoviek stredo-
vekých rukopisov (v Európe, v severnej Amerike: Kanada, USA).1 Databázy 
boli orientované na špecializované vedné odbory (stredoveká kodikológia, 
paleografia, hudobná paleografia, hudobná teória, liturgika, literatúra, de-
jiny umenia a pod.). V súčasnosti sú k dispozícii digitálne verzie mnohých 
stredovekých notovaných prameňov (kompletné rukopisy i fragmenty) vo 
forme incipitovej, plnotextovej, v kompletne alebo čiastočne digitalizova-
nej podobe.2 Nové technologické možnosti elektronického spracovania pa-
miatok a internetové vyhľadávače umožnili obrovský presun informácií, 
ktoré boli do 90. rokov prístupné len vo forme priameho pramenného vý-
skumu rukopisov v konkrétnych archívnych alebo knižničných inštitú-
ciách, prípadne prostredníctvom faksimilových edícií.

Úvodné podnety na koordinovaný komplexný presun a online spracova-
nie informácií o stredovekých hudobných materiáloch boli položené v 80. 
rokoch 20. storočia po založení pracovnej skupiny Cantus Planus v rám-
ci Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti (International Musicological 
Society).3 Prvé tri databázy stredovekej hudobnej kultúry CAO-ECE (Maďar-
ská akadémia vied),4 CANTUS (Kanada, USA: viacerí prispievatelia z Eu-
rópy)5 a Cantus Planus (Nemecko: Univerzita v Regensburgu)6 patria v ce-
losvetovom meradle dodnes medzi najvýznamnejšie databázy stredoveké-
ho jednohlasu. Nedávno bola modernizovaná databáza CANTUS (hlavným 
koordinátorom projektu je v súčasnosti Debra Lacoste z Univerzity Wa-
terloo v Kanade, developerom databázy je Ján Koláček z Karlovej Univer-
zity v Prahe, hlavnou odbornou koordinátorkou je Kate Helsen Univerzita 
Western Ontario, Kanada),7 ktorá dnes reprezentuje normatívnu interne-
tovú formu, s veľkým priestorom prísunu a spracovania informácií (presné 
pravidlá prispievania, kooperácia s inými databázami), komplexnou mož-
nosťou vyhľadávania a identifikácie materiálov rukopisných a najnovšie 
i tlačených. Stará plnotextová a incipitová verzia databázy bola doplnená 
o prepojenie na digitálne verzie rukopisov, ktoré boli sprístupnené v rám-
ci ďalších projektov (projekt digitalizácie stredovekých cirkevných knižníc, 
napr. rukopisy Kláštora v St. Gallen: Codices Electronici Sangallenses /CESG, 
http://www.cesg.unifr.ch/de/index.htm a i.).8 Maďarská akadémia vied v sú-
časnosti spúšťa novú databázu Gradualia (G. Kiss, http://gradualia.eu), kto-
rá rozširuje pôvodnú incipitovú databázu ofíciových spevov CAO-ECE o om-
šový repertoár rukopisov stredoeurópskeho priestoru. Najnovšie trendy 
sprístupnenia stredovekých prameňov reprezentujú databázy Portugal-
ska (Portuguese Early Music Database: M. P. Ferreira Universidade Nova 
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Štruktúra SEMD pozostáva z  vyhľadávacích možností, ktoré sú rozdele-
né podľa základných informácií o konkrétnom prameni. Všetky jednotky 
SEMD sú spracované a roztriedené podľa inštitúcie, ktorá rukopis vlast-
ní (Archives), podľa typu liturgickej knihy (Sources: antifonár, breviár, mi-
sál, graduál a pod.), podľa spevov (Chants, v súčasnosti je online 1871 spe-
vov), podľa liturgického obsahu (Feast), podľa hudobného žánra (Genres: 
antifóna, responzórium a pod.) a podľa obrazovej galérie (Image galleries). 
Okrem toho je v  SEMD uvedený základný opis každého prameňa, ktorý 
obsahuje kodikologické, paleografické a hudobnopaleografické zaradenie 
a špecifikáciu. Každý materiál obsahuje odkaz na archívnu, muzeálnu ale-
bo knižničnú inštitúciu, ktorá rukopis vlastní; na signatúru; na zaradenie 
podľa typu liturgickej knihy (antifonár, graduál a pod.); datovanie; určenie 
proveniencie; určenie typu notácie; typ písma; určenie, či sa jedná o jed-
nohlasný alebo viachlasný rukopis; druh materiálu (pergamen, papier); 
rozmery (celé fólio, rozmery zrkadla, šírka jedného stĺpca /pri dvojstĺpco-
vých rukopisoch/, výška notovej osnovy, veľkosť medzery). Pri spracovaní 
zlomkov sa ako ťažisková informácia v poslednom období javí najmä ko-
dikologický opis (presné meranie fragmentov), kedy sa na základe zhody 
parametrov (najmä výška notovej osnovy a veľkosť medzery) už viac krát 
potvrdila hypotéza o rovnakom pôvode (rovnaké skriptórium alebo skrip-
tor, rovnaký kódex) fragmentárne zachovaných materiálov, ktoré sa dnes 
nachádzajú i v niekoľkých archívnych inštitúciách na Slovensku, v Maďar-
sku, v Rakúsku a pod.15 

Pri spracovaní stredovekých notovaných fragmentov sa hlavná pozornosť 
kladie na správnu identifikáciu troch zložiek: liturgie (používanie litur-
gických textov na základe predpísanej liturgickej tradície, rítu konkrétne-
ho cirkevného centra krajiny), hudby (žáner, analýza hudobného obsahu) 
a vizuálnej podoby (notácia + písmo, špecifikácia hudobnopaleografickej 
podoby rukopisu). Jednotlivé oblasti môžu pôsobiť vo vzájomnej jednote. 

Zhodu všetkých zložiek dokumentuje napr. Istanbulský antifonár,16 fol. 1r: v 
ostrihomskej liturgickej tradícii je typickým úvodným spevom ofícia prvej 
adventnej nedele antifóna A diebus antiquis, daný spev môže mať obvyklý hu-
dobný priebeh v prvom mode a použitá notácia je tzv. ostrihomská. Môže sa 
však vyskytnúť prípad, kedy dve zložky patria do spoločne definovanej tra-
dície (liturgia + hudobný obsah), ale napr. notácia môže svedčiť o určitej sa-
mostatnosti, či dokonca samostatnej identite. Takým príkladom je fólio 1v 
Bratislavského antifonára IV (Slovenský národný archív Sign. 2). Použitá mét-
sko-gotická notácia svedčí o silnej samostatnej skriptorskej tradícii, resp. 
dielni, skriptorovi, ktorý nepoužil ostrihomský notačný systém, ale notá-

ciu métsko-gotickú. Pri analýze fragmentov dokonca prichádza do úvahy 
i tretia možnosť, kedy sa každá zložka stáva samostatným výpovedným či-
niteľom. Takým príkladom sú nedávno objavené fragmenty tzv. Zalka anti-
fonára (Slovenský národný archív, Fond rodu Pálffy, Panstvo Červený Kameň 
Inv. č. 184, 185).17 Dva fragmenty obsahujú časť liturgie na sviatok Purificatio 
Beatae Mariae Virginis.18 Radenie antifón síce zodpovedá liturgickému poriad-
ku Veľkého Varadína (Transylvánia), ale pre Varadín netradične sa na dru-
hom fóliu objavuje responzórium Obtulerunt pro eo s veršom Postquam imple-
ti (nápev je zhodný s verziou Parížskeho breviára F-Pnlat.15181: http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447768b/f902.item). Zalka antifonár je teda príkla-
dom, kedy je notačný systém (český) odlišný od používanej liturgie (Trans-
ylvánia) a určité prvky samostatnosti predstavuje dokonca i hudobný ob-
sah jednotlivých spevov.

Medzi najnovšie a najvzácnejšie fragmenty, ktoré budú v blízkej budúcnosti
spracované v databáze SEMD, patrí 57 stredovekých zlomkov zo Sloven-
ského národného archívu,19 ktoré boli zaevidované, analyzované a vyhod-
notené v rámci nových výskumov v roku 2012.20 Mimoriadne cenné mate-
riály z časového obdobia od konca 11. do začiatku 16. storočia sú uložené 
v 8 fondoch: Kapitulská knižnica v Bratislave; Hodnoverné miesto Spišská 
Kapitula; Fond rodu Pálffy, panstvo Červený Kameň; Fond rodu Pálffy, pan-
stvo Bojnice; Ústredný Pálffiovský archív; Fond rodu Erdődy, panstvo Smo-
lenice; Hodnoverné miesto Leleský konvent; Farská knižnica v Kremnici. 
Stredoveké notované zlomky boli použité na väzby mladších rukopisov 
a kníh (Fond Kapitulskej knižnice v Bratislave, Farská knižnica v Kremnici),
alebo tvorili vrchný obal úradných protokolov alebo účtov (fondy hodno-
verných miest a rodových panstiev). Novonájdené fragmenty dopĺňajú je-
dinečný obraz prameňov stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska, 
ktorý bol napriek veľkým materiálnym stratám (stratené, zničené a vyve-
zené rukopisy), bohatý a jedinečný.

Stredoveké notované fragmenty Slovenského národného 
archívu
Skratky fondov:
Fk kre – Farská knižnica v kremnici
Fre – Fond rodu erdődy, panstvo Smolenice
FrP B – Fond rodu Pálffy, panstvo Bojnice
FrP Ck – Fond rodu Pálffy, panstvo červený kameň
Hm l – Hodnoverné miesto leleský konvent
Hm Sk – Hodnoverné miesto Spišská kapitula
kk Ba – kapitulská knižnica v Bratislave
ÚPA – Ústredný Pálffiovský archív
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Skratky notácií:
č – česká notácia
kv – kvadratická notácia
MG – métsko-gotická notácia
MGz – métsko-gotická zmiešaná notácia
nB – nemecká bezlinajková adiastematická notácia
nGCH – nemecká gotická chorálna notácia
o – ostrihomská notácia

Medzi najvzácnejšie nálezy patrí objav stratených častí najvýznamnejších 
spišských stredovekých rukopisov – Spišského graduálu Juraja z Kežmarku (Spiš-
ská Kapitula Mss. Mus. No. 1, 2 fragmenty pôstneho obdobia)23 a Spišského an-
tifonára (Spišská Kapitula Mss. Mus. No. 2, najmä pôstne obdobie – Veľký týž-
deň)24. Zlomky boli použité ako obaly protokolov Hodnoverného miesta 
Spišská Kapitula. Na fragmente zo Spišského graduálu je uvedená časť litur-
gie na tretiu pôstnu nedeľu (introitus Oculi mei, graduale Exurge Domine, trac-
tus Ad te levavi oculos s veršom Ecce sicut oculi). Jedná sa o jedinečný nález 
pôstnej časti Spišského graduálu, keďže v súčasnosti zachovaný hlavný kor-
pus sa začína až liturgiou vo štvrtok pred Kvetnou nedeľou. 

Mimoriadne cenným nálezom je taktiež fragment Antifonára z väzby S. Pat. 
61 z bratislavskej Kapitulskej knižnice, ktorý pochádza z budínskej skrip-
torskej dielne. Zlomok obsahuje spevy na feriálne dni v cezročnom období 
(Fer. 3 per annum). Z rovnakej skriptorskej dielne pochádza i zlomok z väz-
by Phil. 59 (Knauz 195, Manus. 192) z bratislavskej Kapitulskej knižnice, 
ktorý obsahuje časť ofícia na sviatok sv. Ladislava, uhorského kráľa. Po-
dobný zmiešaný métsko-ostrihomský typ reprezentuje aj Bratislavský anti-
fonár III (Archív mesta Bratislavy EC Lad. 6), ktorý bol vytvorený pre Brati-
slavskú kapitulu taktiež v budínskom skriptóriu. Formová štruktúra jed-
nolivých neum jasne inklinuje k  ostrihomskej notácii, nepreberá ju ale 
konštantne. V nedávnej minulosti bolo identifikovaných viacero fragmen-
tov tejto špecifickej skriptorskej tradície (budínskej) v rámci projektu spra-
covania stredovekých fragmentov Rakúskej národnej knižnice vo Viedni 
(budínske skriptórium reprezentuje skupina fragmentov s  označením 
GNA 3 (spolu 32 signatúr): http://www.oeaw.ac.at/kmf/cvp/). Publikovanie 
digitálnych kópií zlomkov v rámci databázy projektu Rakúskej akadémie 
vied poukázalo na dôležitý fenomén súčasných technologických možnos-
tí rýchlej a perspektívnej identifikácie stratených stredovekých rukopisov 
alebo ich častí.

 ¶

 
Fond Druh 

liturgickej 
knihy 

Datovanie Notácia Liturgický obsah Proveniencia 

Fk Kre III breviár 14./15. stor. MG Dom. 3 Adv. Slovensko 
Fk Kre IV/a breviár 12. stor. NB Fer. 4 Hebd. 4 Adv. Rakúsko 
Fk Kre IV/b breviár 12. stor. NB Inventio Stephani Rakúsko 
Fk Kre XVI hymnár 15. stor. MG Varia21  Slovensko 
Fk Kre XVII misál 15. stor. MG Fer. 2 post octavam 

Resurrectione Domini 
Slovensko 

Fk Kre XXIV graduál 12. stor. NB Tempus Quadragesimae Rakúsko 
FrE Lad. 15f. 8 Nr. 
2 

antifonár 15./16. stor. MGz Comm. Virginum Slovensko 

FrP B Inv. 103 antifonár 15. stor. KV Dom. 4 Quadragesimae Slovensko 
FrP B Inv. 107 antifonár 15. stor. KV Conversio Pauli Slovensko 
FrP CK Inv. 184 antifonár 15. /16. stor. Č Purificatio BMV Veľký Varadín 
FrP CK Inv. 185 antifonár 15. /16. stor. Č Purificatio BMV Veľký Varadín 
FrP CK Inv. 193/1-2 antifonár 15. stor. MG Dom. 4 p. Pascha Slovensko 
FrP CK Inv. 197 graduál 15. stor. O Commune BMV Ostrihom 
FrP CK Inv. 243, 
294, 299 

breviár 14. stor. MG Dom. De Passione 
Nativitas Mariae 

Slovensko 

FrP CK Inv. 365 sekvenciár 15. stor. KV sv. Mikuláš Slovensko 
Hm L Sedlák 1 hymnár 14. stor. MG sv. Ladislav Slovensko 
Hm L Sedlák 3 misál 14. stor. O Pašie Slovensko 
Hm L Sedlák 10 antifonár 14. stor. O Sťatie Jána Krstiteľa Slovensko 
Hm L Sedlák 11 žaltár 14. stor. MG Fer. 3-6 per annum Slovensko 
Hm SK - Varia antifonár 15. stor. MG Varia Spiš 
Hm SK - Varia graduál 1425 MG Varia Spiš 
Kk Ba Asc 42 antifonár 14./15. stor. KV Nativitas Domini Slovensko 
Kk Ba Inc 62 antifonár 15. stor. NGCH Comm. Plur. Mart. Nemecko 
Kk Ba Haer. 3 misál 15. stor. Č Prefácie, De s. Cruce Slovensko 
Kk Ba Haer. 27 misál 13./14. stor. MG ? Slovensko 
Kk Ba Haer. 70 antifonár 15. stor. NGCH Octava Paschae Nemecko 
Kk Ba Hist. 103 ? 15. stor. KV bez textu ? 
Kk Ba Manus. 40 graduál 12. stor. NB Dom. 1-2 p. Pascha  Rakúsko 
Kk Ba Manus. 81 misál 12. stor. NB De Regum Rakúsko 

Kk Ba Manus. 92 misál 12. stor. NB Dom. per annum Rakúsko 
Kk Ba Manus. 145 sekvenciár 14. stor. Č De virginibus prosa Čechy 
Kk Ba Manus. 148 antifonár 15. /16. stor. Č Conceptio Mariae Veľký Varadín 
Kk Ba Manus. 150 sekvenciár 13./14. stor. KV sv. Ján evanjelista Francúzsko 
Kk Ba Manus. 192 antifonár 15. stor. MGz sv. Ladislav Budín/Slovensko 
Kk Ba Manus. 205 sekvenciár 15. stor. MG Dedicatione Eccl. Slovensko 
Kk Ba Manus. 242 ? 15. stor. MG bez textu Slovensko 
Kk Ba Phil. 122 antifonár 15. stor. MG ? Budín 
Kk Ba Scr. 72 misál 15. stor. MG bez textu Slovensko 
Kk Ba Scr. 78 antifonár 15. stor. KV Comm. un. Conf.Epi. Slovensko 
Kk Ba S. Pat. 61 antifonár 15. stor. MG Fer. 3 per annum Budín/Slovensko 
Kk Ba Hodnoverné 
miesto 

antifonár 15. stor. MG Fer. 6 in Parasceve Slovensko 

Kk Ba Hodnoverné 
miesto 

tlač 16. stor. Menzur. Varia (Tu es Petru, Isti 
sunt agni) 

? 

Kk Ba 
Odd.a.fondov22 

sekvenciár 15. stor. Č Assumptio BMV Čechy 

ÚPA Arm. III. Lad. 2
f. 1 Nr. 5  

graduál 15. stor. MG Com. un. Mart. Pont.  Slovensko 

ÚPA Arm. VI. Lad. 4
f. 4 Nr. 8  

antifonár 14. stor. MG sv. Mária Magdaléna, sv. 
Jakub, sv. Vavrinec 

Slovensko 

ÚPA Arm. VII. Lad. 7
f. 1 Nr. 1  

graduál 15. stor. MG Dom. 5, Dom. 6 p. Pent. Slovensko 
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Résumé

Die mittelalterlichen notierten Frag-
mente in der Slowakei. Cantus Planus 
in Slovacia

erfassung, Analyse, Auswertung und 
erschließung der ältesten Quellen der 
Musikkultur vom Gebiet der Slowakei im 
kontext der künstlerischen kultur-
geschichte europas sind das Grundziel 
der neuen Datenbank Slovak Early 
Music Database / Cantus Planus in Slo-
vakia (http://cantus.sk) des Instituts für 
Musikwissenschaft der Slowakischen 
Akademie der Wissenschaften. Gegen-
stand der Bearbeitung und erschließung 
der interaktiven Datenbank sind mit-
telalterliche notierte Handschriften und 
Fragmente aus dem Zeitraum vom ende 
des 11. bis zum Anfang des 16. Jahr-
hunderts aus Archiv-, Bibliotheks- 
und Museumsinstitutionen der Slowakei. 
Die meisten Quellen dokumentieren das 
mittelalterliche einstimmige Musik-
material, den sog. Cantus Planus, der 
den liturgischen erfordernissen der 
mittelalterlichen kirche diente. Der 
komplex der bearbeiteten Informationen 
über die Handschriften (kodikologische, 
paläographische und musikalisch-litur-
gische Angaben mitsamt einer digitalen 
kopie der Quelle) erschließt die ältesten 
musikalischen Quellen der Slowakei für 
das weitere multidisziplinäre Studium 
und die weltweite komparation.

 ¶
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
 1   SteIner, r.: Chant research at the end of 

the twentieth Century: new technology, 
old questions. Cantus Planus, esztergom 
et visegrád, 1998, s. 13-17.

 2  Medzi najvýznamnejšie databázy rukopisov 
patrí nemecká databáza http://www.
manuscripta-mediaevalia.de; francúzska 
databáza http://www.univ-nancy2.
fr/MoyenAGe/UreeF/MUSIColoGIe/
CMn/; česká databáza http://www.
manuscriptorium.com; švédska databáza 
http://laurentius.ub.lu.se/; dánska 
databáza rukopisov http://www.chd.dk/;a 
fragmentov http://www.liturgy.dk/ a i. 

 3  Prvé stretnutie pracovnej skupiny Cantus 
Planus sa konalo v roku 1984 v Maďarsku. 
Hlavnými témami konferencie boli 
stredoveká monódia a regionálna tradícia 
(Medieval Monody and Regional Tradition).

 4  Corpus Antiphonalium officii – ecclesiarum 
Centralis europae: http://www.zti.hu/
earlymusic/cao-ece/cao

 5  http://publish.uwo.ca/~cantus/

 6  http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/
phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/

 7  http://cantusdatabase.org/

 8  Medzi podobne spracované fondy patria 
stredoveké rukopisy z kolína Codices 
Electronici Ecclesiae Coloniensis 
(Arcibiskupská diecézna a dómska knižnica 
v kolíne nad rýnom). http://www.ceec.
uni-koeln.de/

 9  Spustenie, tvorba a napĺňanie databázy 
SeMD boli realizované vďaka podpore 
riaditeľky Ústavu hudobnej vedy SAv 

     PhDr. Hany Urbancovej, DrSc. 
     a v rámci projektov veGA č. 2/0125/10 

Pramene cirkevnej hudby stredovekých 
knižníc na Slovensku ( 2010 – 2012, 
zodpovedný riešiteľ: eva veselovská), 
projektu štrukturálnych fondov ItMS 
26240120035 európske dimenzie 
umeleckej kultúrySlovenska (2011 – 2013, 
zodpovedný riešiteľ: Ivan Gerát), veGA 
č. 2/0031/13 Cantus Planus – gregoriánsky 
chorál na Slovensku ako fenomén doby 
(2013 – 2016, zodpovedný riešiteľ: eva 
veselovská) a vďaka finančnej podpore 
Hudobného fondu.

10  veSelovSká, e. Catalogus fragmentorum 
cum notis musicis medii aevi e civitatibus 
Modra et Sanctus Georgius. ed. Catalogus 
fragmentorum cum notis musicis medii 
aevi in Slovacia, tomus I. Bratislava: 
Ústav hudobnej vedy SAv, 2008. 
veSelovSká, e. Catalogus fragmentorum 
cum notis musicis medii aevi e civitate 
Schemnitziensi. ed. Catalogus 
fragmentorum cum notis musicis medii 
aevi in Slovacia, tomus II. Bratislava: 
Ústav hudobnej vedy SAv, 2011.

11   veSelovSká, e. Stredoveké notované 
fragmenty z Hudobného múzea 
Slovenského národného múzea v kontexte 
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najnovších výskumov stredovekej 
hudobnej kultúry na Slovensku a v strednej 
európe. In Hudobné pramene – kultúrne 
dedičstvo Slovenska : zborník príspevkov 
z konferencie Bratislava, 23. – 24. 11. 
2011. Bratislava: Slovenská muzikologická 
asociácia a Slovenské národné múzeum, 
2011, s. 11-82. Dostupné na internete: 
<http://www.snm.sk/?hudobne-muzeum-
publikacie>

12  Plnotextové prepisy Bratislavského 
antifonára IV a Bratislavského antifonára 
IIb prebiehajú v spolupráci s katedrou 
archívnictva a pomocných vied 
historických Filozofickej fakulty Univerzity 
komenského v Bratislave (študentskí 
spolupracovníci: M. Michalovová, r. luz).

13  veSelovSká, e.: Mittelalterliche 
liturgische Kodizes mit Notation in den 
Archivbeständen von Bratislava II. 
Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAv, 
2006.

14  Medzi prispievateľov a spolupracovníkov 
databázy patria taktiež Mgr. Sylvia Urdová, 
PhD. z Hudobného múzea Slovenského 
národného múzev Bratislave a PaedDr. 
Zuzana Záhradníková, PhD. z katolíckej 
univerzity v ružomberku.

15  Mnohé rukopisy boli začiatkom novoveku 
rozoberané a jednotlivé pergamenové 
fóliá boli použité ako väzby na mladších 
knihách alebo mestkých úradných knihách, 
zápisniciach a protokoloch. často sa teda 
stáva, že jeden rukopis (napr. tzv. Zalka 
antifonár) bol použitý na väzbu v mestách 
na Slovensku (Bratislava, košice, Modra, 
Poprad, Bardejov) a v Maďarsku.

16  topkapi Sarayi múzeum, Istanbul, 
Deissmann č. 68. Faksimilová edícia 
SZenDreI, J. (ed.): The Istanbul Antiphonal 
(about 1360). (=Musicalia Danubiana 18.) 
Budapest: Akadémiai kiadó, 2002.

17   v súčasnosti pripravuje pramennú edíciu 
tohto rukopisu Dr. Zsuzsa Czagány 
z Maďarskej akadémie vied. CZAGány, Z.:
Fragment, kodex, ritus, tradition. 
Fragmente des Antiphonale Waradiense 
in Győr und Modra. In Zenetudományi 
Dolgozatok 2011: In memoriam Dobszay 
lászló. Budapest: MtA Btk Zenetudományi 
Intézet, 2012, s. 123-141. Medzi nedávno 

objavené zlomky tohto kódexu patria dva 
fragmenty zo štátneho archívu v levoči, 
pobočka Poprad (Antifonár – Magistrát 
mesta Spišská Sobota 1660 – 1700) 
a druhá odrezaná polovica toho istého fólia 
s časťou responzória Certamen magnum 
habuerunt s veršom Isti sunt sancti qui 
z Commune martyrum je uložená v knižnici 
evanjelického a.v. cirkevného zboru 
v levoči pod signatúrou 13 895 (B.51). 
BeDnárIková, J.: Stredoveké notované 
pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. 
cirkevného zboru v Levoči. ružomberok: 
verbum, 2010, s.139-140.

18  5.02020.210 – 5.02020.230, matutínum. 
kováCS, A. (ed.).: Corpus Antiphonalium 
Officii–Ecclesiarum Centralis Europae 
VII/A Transylvania-Várad (Temporale). 
Budapest: MtA, 2010. kováCS, A. (ed.).: 
Corpus Antiphonalium Officii–Ecclesiarum 
Centralis Europae VII/B Transylvania-
Várad (Sanctorale). Budapest: MtA, 2010.

19  v niektorých signatúrach sa nachádza 
i viac fragmentov. v blízkej budúcnosti 
pripravujeme spracovanie katalógu 
fragmentov Slovenského národného 
archívu v Bratislave v edícii Catalogus 
fragmentorum. 

20 Za mimoriadnu pomoc pri výskume chceme 
poďakovať PhDr. radoslavovi ragačovi, PhD. 
riaditeľovi Slovenského národného archívu 
a PhDr. erike Javošovej, vedúcej oddelenia 
starších fondov.

21  Hymny na rôzne časti liturgického roka 
(Advent, vianoce, Zmŕtvychvstanie, 
nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Ducha 
Svätého, sv. kríž, Božie telo, Jána krstiteľ).

22 Fragment bol nájdený v roku 2010 
oddelením archívnych fondov.

23 AkIMJAk, A. – ADAMko, r. – BeDnárIková, 
J. (eds.): Spišský graduál Juraja 
z Kežmarku (1425). ružomberok: 
Pedagogická fakulta katolíckej univerzity 
v ružomberku, 2006.

24  ADAMko, r. – veSelovSká, e. – šeDIvý, 
J. (eds.).: Spišský antifonár. ružomberok: 
Pedagogická fakulta katolíckej univerzity 
v ružomberku, 2008.

 ¶

Rukopis na hranici kultúr: Antifonár 
varadínskej katedrály z konca 15. storočia1

Zsuzsa Czagány
Ústav hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied
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Predkladaná štúdia sa zaoberá pôvo-
dom, osudom a „dvojitou identitou” neskorostredovekého, iluminovaného 
notovaného kódexu uhorskej proveniencie, uloženého v Diecéznej kniž-
nici mesta Győr.2 Kritickú edíciu tohto kódexu v súčasnosti pripravuje in-
terdisciplinárny tím odborníkov z oblasti kodikológie, umenovedy a mu-
zikológie.3 Proveniencia (t. j. miesto používania) rukopisu je síce uhorská, 
jeho pôvod je však bezprostredne spojený s územím stredovekých Čiech 
a do jeho novovekej histórie sa zapája takmer celé teritórium dnešného 
Slovenska, Rakúska a Maďarska.

V roku 1872 sa Johannes de Zalka, v tom čase biskup győrskej diecézy v zá-
padnom Maďarsku, rozhodol nechať reštaurovať stredoveký pergameno-
vý rukopis, ktorý už dlhý čas chátral v depozite győrskej katedrály.4 Silne 
poškodený antifonár obrovských rozmerov5 pokladal biskup za pamiat-
ku vlastného kostola. Nová väzba, ktorou bol obstaraný po reštaurovaní, 
niesla preto nadpis Antiphonarium Cathedralis Ecclesie Jaurinensis. Na zákla-
de toho sa v maďarskej odbornej literatúre dlhý čas považoval za rukopis 
győrskej proveniencie, resp. – podľa biskupovho mena – sa označoval a do-
dnes označuje ako „Zalka”-antifonár.

Iba nekoršia obsahová (liturgická a hudobná) analýza, realizovaná maďar-
skými bádateľmi László Dobszaym a Jankou Szendrei v 80. rokoch minu-
lého storočia,6 dokázala, že rukopis s győrskou katedrálou nesúvisí. Bol 
vyhotovený pre katedrálu vo Varadíne (Waradinum, Grosswardein, Várad, 
dnes mesto Oradea v Rumunsku), čiže pochádza z opačného, východného 
konca územia stredovekého Uhorska. Nejedná sa teda o „Antiphonale Jau-
rinense”, ale o „Antiphonale Varadiense”.

Rukopis vznikol v poslednej tretine 15. storočia, v čase, keď na čele vara-
dínskej diecézy stál významný diplomat, vzdelaný humanista biskup Ján 
Filipec.7 Dobové záznamy ho spomínajú ako priateľa a podporovateľa kniž-
ného umenia; jeho súčasník, známy historik a humanista Petrus Ransa-
nus nám dokonca sprostredkoval konkrétne informácie o tom, že biskup 
označený ako vir acuto ingenio, bonarumque disciplinarum studiosus zaobsta-
ral svoj chrám knihami nazývanými graduálmi a antifonármi bohato zdo-
benými, ktorých veľkost a krása si zasluhuje najväčšiu chválu:8

Sacram, cuius est Antistes, aedem ditavit pretiosis tum sacerdotum vestibus, tum 
argenteis vasis, libris praeterea magnis, quos vocant graduarios et antiphonarios, 
omni ex parte adeo mire exornatos, ut magni ac ditissimi alicuius regis dicata Deo 
dona possint non immerito iudicari. 

Je nanajvýš pravdepodobné, že antifonár uchovávaný dnes v Győri pred-
stavoval pôvodne jeden zo zväzkov spomínaných libri magni a že tento cyk-
lus obsahoval ďalšie zväzky, nielen antifonáre, ale aj graduály.

Antifonár obsahuje repertoár hodinkového oficia (officium divinum) v redak-
cii, príznačnej pre consuetudo varadiensis, t. j. so všetkými charakteristický-
mi príznakmi liturgickej tradície neskorostredovekej varadínskej diecézy.9 
Súčasne je to jediný rukopis z tohto regiónu, ktorý nám sprostredkuje nie-
len liturgickú, ale aj chorálnu tradíciu varadínskeho ofícia: z územia vara-
dínskeho biskupstva za totiž zachovali výlučne nenotované breviáre.10

V protiklade s domácim uhorským, resp. varadínskym obsahom antifoná-
ra stojí jeho vonkajšia úprava. Notácia predstavuje monumentálny štylizo-
vaný typ tzv. českej rombickej chorálnej notácie. Ak si všimneme bohatú 
ilumináciu, je nápadná podobnosť, v niektorých prípadoch takmer totož-
nosť kódexu s niektorými českými chorálnymi rukopismi z konca 15. a zo
začiatku 16. storočia, ako napríklad tzv. Kutnohorský graduál z rokov 1493 – 
1494,11 Smíškovsky graduál12 alebo Franusov kancionál z roku 1505.13 Náročný 
dekoratívny štýl neskorogotickej knižnej maľby, ako aj česká chorálna no-
tácia svedčia o tom, že varadínsky antifonár bol vyhotovený – napísaný 
a iluminovaný – v niektorom z vedúcich českých alebo moravských skrip-
tórií. Či to bola pražská dielňa iluminátora Valentina Noha z Jindřichov-
ho Hradca, alebo dielňa majstra Matouša, alebo či sa na iluminácii rukopi-
su zúčastnil aj Janíček Zmilelý z Písku, ktorému bádatelia pripisujú okrem 
iných aj (aspoň čiastočnú) výzdobu Franusovho kancionálu, tzv. Mladobole-
slavského graduálu z roku 1509,14 ako aj tzv. Vladislavského graduálu zo začiatku 
16. storočia,15 bude možné spoľahlivo posúdiť až po dôkladnej kunsthistoric-
kej analýze. V každom prípade však môžeme konštatovať nápadnú podob-
nosť iniciál s charakteristickými grotesknými motívami ľudských a zvie-
racích postáv vo varadínskom antifonári a mladoboleslavskom graduáli. 

Antifonár bol teda napísaný, notovaný a iluminovaný v českej skriptor-
skej a iluminátorskej dielni, ale na uhorskú objednávku. Je veľmi pravde-
podobné, že objednávateľom bol sám varadínsky biskup Ján Filipec. Otáz-
ku, prečo si biskup pre svoju katedrálu objednával cyklus luxusných chorál-
nych kódexov v zahraničí, objasňujú jeho životopisné údaje. Filipec, známy
a všestranne vzdelaný bibliofil, kňaz, diplomat, umelec, pochádzal z Mo-
ravy, bol rodákom z Prostějova. Keď roku 1469 uhorský kráľ Matej Kor-
vín okupoval Moravu, postavil sa do diplomatických služieb nového krá-
ľa. Roku 1477 ho Matej Korvín menoval varadínskym biskupom a súčas-
ne hlavným županom biharského komitátu. Ako biskup a comes supremus 
et perpetuus pôsobil až do roku 1490. Aj keď sídlil vo Varadíne, stále pestoval 
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vzťahy s predstaviteľmi českej a moravskej knižnej kultúry. Keď sa rozho-
dol vybaviť v dôsledku tureckej invázie roku 1474 vydrancovaný, o kleno-
ty olúpený varadínsky kostol s reprezentatívnymi chorálnymi rukopismi 
– graduálmi i antifonármi –, využil zrejme svoje kontakty s vedúcimi diel-
ňami na Čechách a Morave.16

Pred reštaurovaním roku 1872 obsahoval zachovaný korpus varadínskeho 
antifonára v Győri vcelku 317 fólií, čo je asi iba štvrtina pôvodného celku 
pozostávajúceho z najmenej dvoch (možno aj troch) zväzkov. V nasledu-
júcom období, najmä však od 60. rokov 20. storočia sa v knižniciach a ar-
chívnych fondoch rôznych maďarských miest postupne objavovali ďalšie 
fragmenty pochádzajúce z varadínskeho antifonára, ako aj fóliá obsahujú-
ce omšové spevy, dokumentujúce tak existenciu ďalších varadínskych kó-
dexov rovnakej luxusnej výbavy, graduálu a sekvenciára. Maďarská archi-
várka a kodikologička Kinga Körmendy v štúdii publikovanej v roku 1988 
zhrnula všetky vtedy známe fragmenty Varadínskeho antifonára, graduá-
lu i sekvenciára.17 Na základe analýzy tlačí a archívnych materiálov, ktoré 
boli zaviazané do pergamenových fólií, ako aj ich neskorších posesorov sa 
pokúsila o rekonštrukciu putovania kódexov z Váradu smerom na západ. 
Známych bolo vtedy 13 fragmentov z antifonára, ďalších 8 pochádzalo z gra-
duálu a sekvenciára; 5 zlomkov ostalo neidentifikovaných, keďže boli príliš 
malé na to, aby sa ich obsah dal určiť; 13 fragmentov Varadínskeho antifoná-
ra sa stalo predmetom ďalšieho, predovšetkým muzikologického výskumu 
Janky Szendrei, ktorá ich zahrnula do svojho katalógu Notovaných fragmen-
tov uhorského stredoveku.18

Počet fragmentov pochádzajúcich zo skupiny varadínskych kódexov sa 
v najbližšej minulosti ďalej zvyšoval. Vedecký tím filológov a kodikológov 
Fragmenta Codicum pôsobiaci pri Széchényiho knižnici v Budapešti odhalil 
nové zlomky v knižničných zbierkach v Ostrihome, Budapešti a v Győri.19 
K nim môžeme pridať ďalších, spolu 21 fragmentov, objavených a čiastoč-
ne identifikovaných slovenskými bádateľmi – Evou Veselovskou20 a Jankou 
Bednárikovou21 – v slovenských archívoch v Bratislave, Košiciach, Levoči, 
Poprade, Martine a predovšetkým v Modre. Trinásť fragmentov Varadínske-
ho antifonára a jeden zo sekvenciára, objavených v modranskom archíve,22 
patrí v tejto oblasti bezpochybne k najvýznamnejším nálezom posledných 
rokov. Celkový počet identifikovaných fragmentov antifonára z pôvodných 
13 narástol na 37.23 Dnes známe fragmenty Varadínskeho kódexu sa teda na-
chádzajú v mestách Debrecen, Budapešť, Ostrihom, Győr, Güssing, Košice, 
Levoča, Poprad, Martin, Bratislava a Modra. 

Z obsahového hľadiska možno nazvať Varadínsky antifonár dvojtvárnym pra-
meňom. To znamená, materiál ofícia obsiahnutého v ňom možno hodno-
tiť z dvoch aspektov. (1) Jednak ako repertoár reprezentatívneho chorálne-
ho kódexu varadínskej katedrály dokumentujúceho stredoveký varadínsky 
rítus, a s ním bezprostredne spojenú melodickú tradíciu.24 (2) Nemenej 
dôležitá je však aj jeho druhá stránka, svedčiaca o zahraničných – českých 
– kontaktoch objednávateľa rukopisu. Rozlíšenie dvoch obsahových vrstiev 
nie je príliš náročné. O to náročnejšia je vnútorná diferenciácia prvej vrstvy, 
ako aj správne hodnotenie rozdielov identifikovaných počas diferenciač-
ného procesu. Nie je totiž ľahké oddeliť od seba prvky ofícia charakteris-
tické všeobecne pre stredoveké uhorské pramene od elementov príznač-
ných iba pre juhovýchodnú oblasť, a určiť, či sa tieto lokálne javy udomác-
nili pod vplyvom krátkodobo pôsobiacich, viac-menej náhodných tenden-
cií, dokumentujú vplyv osobných, inštitucionálnych či zahraničných kon-
taktov, alebo naopak, predstavujú archaické črty stredovekého uhorského 
ofícia: tú archaickú vrstvu, ktorá sa v dôsledku neskoršieho vývoja sprevá-
dzaného viacerými reformami natoľko modifikovala, že v neskorostredo-
vekých rukopisoch pochádzajúcich prevažne z periférnych oblastí sa za-
chovala iba v ťažko odhaliteľných stopách.

Stredoveké varadínske ofícium sa samozrejme v mnohom odlišuje od cen-
trálnej uhorskej liturgickej a hudobnej tradície predstavovanej rukopis-
mi ostrihomskej proveniencie. Tieto odlišnosti sa týkajú prevažne výberu, 
rozmiestnenia, poradia všeobecne známych spevov, prípadne ich výskytu 
v neobvyklej liturgickej funkcii. Ich evidencia je však nevyhnutná, sú totiž 
zakorenené v najhlbších vrstvách miestnej tradície ofícia, sú manifestá-
ciou lokálneho úzu. Odhalenie tejto substanciálnej vrstvy naráža však na 
skutočnosť, že počas analýzy musíme neustále zohľadňovať dva referenč-
né body spojené s definíciou centra a periférie. Problém spočíva v mož-
nosti ich vzájomnej zámeny. Na jednej strane totiž skúmame, do akej mie-
ry sa odlišuje stredoveká varadínska lokálna tradícia ofícia (čiže periféria) 
od ústrednej ostrihomskej redakcie (čiže centra), na druhej strane zase 
to, či takto identifikované odlišnosti a svojské črty nie sú spôsobené prá-
ve špecifickosťou ostrihomskej tradície, ktorá sa tak v širšom európskom 
kontexte sama stáva periférnou. Je totiž možné, že prvky zdanlivo typic-
ké pre varadínsky úzus sú jedinečné iba vo vzťahu k Ostrihomu. Ak zmení-
me uhol pohľadu a umiestnime skúmané svojráznosti do širšieho geogra-
ficko-inštitucionálneho kontextu, bude zrejmé, že v niektorých prípadoch 
nadväzujú na prax okolitého regiónu.
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Uvedené teoretické reflexie znázorníme niekoľkými príkladmi zo zbierky 
modranských fragmentov.

Fragment č. 5189 (obr. príloha č. 1) z modranského archívu obsahuje na-
sledovný text: 

...meas habebis in utero 

...dei alleluia. 

Ak doplníme chýbajúce časti, je zrejmé, že sa jedná o antifónu Spiritus 
Sanctus in te descendet.25 Skratka incipitu Benedictus na konci druhého riad-
ku s fragmentárne zachovanou melodickou formulou (žalmovou kaden-
ciou) prezrádza, že máme pred sebou antifónu ku kantiku Benedictus, ktorá 
uzatvára ranné chvály – laudes.

Antifóna Spiritus Sanctus in te descendet mala počas celého stredoveku svoje 
pevné miesto v laudách prvej adventnej nedele, a to nielen v úzkom stredo-
európskom, ale i v širšom celoeurópskom kontexte. Predstavený fragment 

nás teda zatiaľ ničím neprekvapuje. O to viac prekvapuje pokračovanie. Po 
antifóne k Benedictus totiž začína ďalšia adventná antifóna, Scientes quia 
hora est iam nos de sompno surgere. Keďže nasleduje po antifóne k Benedictus, 
čiže po laudách, je zrejmé, že patrí už do nasledujúcej liturgickej hodinky, 
prímy. Antifóna Scientes quia hora est je síce taktiež zakorenená v klasickej 
vrstve európskeho ofícia, jej výskyt v tejto liturgickej funkcii (ako antifóna 
prímy) je však jedinečný. Stredoeurópske pramene (vrátane centrálnych 
uhorských) uvádzajú túto antifónu v matutínu, t. j. v niektorom z troch nok-
turn nočného ofícia počas celého adventu: v antifonároch a breviároch cen-
trálnej ostrihomskej tradície (vrátane bratislavských antifonárov) stojí táto 
antifóna v druhom nokturne, pričom trojicu matutinálnych antifón tvoria 
spevy Hora est – Scientes – Nox precessit.26 Jediný rítus, ktorý nenasleduje túto 
zostavu, je varadínsky. Zachované varadínske breviáre uvádzajú v matutínu 
adventných nediel antifóny Hora est – Nox precessit – Betlehem non est.27 Chý-
bajúca antifóna Scientes quia hora est sa z matutínu premiestnila do prvej 
kanonickej hodinky, prímy.28 V tejto liturgickej funkcii, ako úvodný spev 
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sa objavuje aj na modranskom fragmente varadínskeho antifonára. Nepa-
trný element, nenápadný variant liturgického repertoáru zachovaný na 
modranskom fragmente sa tak stáva dôkazom jednak príslušnosti antifo-
nára k stredovekému lokálnemu ritus varadiensis, jednak relatívnej samo-
statnosti varadínskeho ofícia oproti centrálnej uhorskej tradícii.

Na fragmente č. 5188 modranského archívu (obr. príloha č. 2) sa zachovalo 
torzo ďalšej antifóny. Jej melodický materiál a predovšetkym incipit žal-
mu Laudate Dominum na konci spevu nám prezrádza, že ide o v poradí štvr-
tú antifónu prvých vešper, táto sa totiž podľa stredovekej tradície spájala 
so žalmom č. 146 Laudate Dominum quoniam bonus. Po textovej rekonštruk-
cii je zrejmé, že ide o torzo antifóny Maria dixit putas, ktorá v stredovekých 
uhorských prameňoch vystupuje ako štvrtá antifóna emblematického cyk-
lu piatich antifón A diebus antiquis.29 Cyklom A diebus antiquis sa otváralo 
ofícium prvej adventnej nedele, a tým celé proprium de tempore. Stál na čele 
každého liturgického rukopisu uhorskej proveniencie a je takmer stoper-
centným indikátorom uhorského pôvodu.30 To, že modranský fragment 
skutočne obsahuje antifónu Maria dixit, dokazuje aj iniciála „R” nasledu-
júca po incipite žalmu Laudate Dominum, ktorá je už začiatkom ďalšej, pia-
tej antifóny Respondit angelus. Znamená to zároveň, že fragment musel byť 
jedným z prvých fólií niekdajšieho antifonára. Kým teda predchádzajúci 
fragment zachytil špecifický lokálny (varadínsky) prvok adventného tem-
porálu, druhý fragment zachováva časť cyklu charakteristického pre celo-
uhorské stredoveké ofícium.

Druhá obsahová vrstva varadínskeho antifonára, ktorá v súlade s jeho von-
kajšou výpravou, notáciou a ilumináciou svedčí o kultúrnohistorických vply-
voch Čiech, je pozorovateľná predovšetkým v novších ofíciách sanktorálu. 
Tieto neskorostredoveké, prevažne rýmované ofíciá (histórie) majú samo-
zrejme pre bádanie regionálnych repertórií stredovekého ofícia oveľa men-
šiu výpovednú hodnotu, keďže boli intenzívnejšie vystavené náhodám; ich 
výskyt podnietený vplyvom jednorázových módnych vĺn, odhliadnuc od 
úzko lokálnych kompozícií, sa neviazal konzekventne k žiadnemu teritóriu. 
Napriek tomu si v prípade Varadínskeho antifonára výskyt niektorých histórií 
zasluhuje zvláštnu pozornosť. Spomedzi rýmovaných ofícií žiaľ veľmi frag-
mentárne zachovaného sanktorálu31 spomeňme len jedno: ofícium Iocunde-
tur in hoc solemnio na sviatok svätej Marty. Cyklus je časťou hlavného korpu-
su antifonára uloženého v Diecéznej knižnici v Győri a je jedno z mála ofícií 
propria de sanctis, ktoré sa zachovali v úplnosti.

V kalendároch a sanktoráloch stredovekých liturgických rukopisov uhor-
skej proveniencie vystupuje Marta ako obyčajný sviatok bez propria, to 
znamená, že jej ofícium bolo zostavené zo spevov a textov preberaných 
zo spoločného materiálu svätých commune sanctorum. O to viac prekvapuje
fakt, že Varadínsky antifonár uvádza v deň svätej Marty kompletné rýmova-
né ofícium Iocundetur in hoc solemnio. Tento cyklus je dokázateľne českého 
pôvodu. Podľa najnovších výskumov32 vznikol v prvej polovici 14. storočia 
prepracovaním lokálneho ofícia rozšíreného na území Trierskeho arcibis-
kupstva. Pravdepodobne už v českom prostredí, v bezprostrednom okolí
svatovítskej katedrály sa k prebratým textom komponovali nové nápevy. 
Od 30. rokov 14. storočia, počas pôsobenia posledného pražského bisku-
pa Jana IV. z Dražic, ktorý bol pravdepodobne sám iniciátorom rozšírenia 
kultu svätej Marty v Čechách, sa ofícium Iocundetur in hoc solemnio dostá-
va takmer do všetkých breviárov a antifonárov pražskej proveniencie. Jeho 
prítomnosť v repertoári ofícia českých rukopisov bola takmer 170 rokov, až 
do začiatku 16. storočia nepretržitá. Ofícium svätej Marty je typickou sú-
časťou stredovekého pražského sanktorálu, nenachádzame ho v žiadnej 
inej európskej tradícii. Jeho výskyt vo Varadínskom antifonári sa preto nedá 
vysvetliť ničím iným, ako vplyvom českých rukopisných predlôh.

Varadínsky antifonár je rukopis s dvojitou, česko-uhorskou identitou. Dve 
identity, dve tváre však vonkoncom nie sú vo vzájomnej rovnováhe. Z hľa-
diska vonkajšej vybavenosti samozrejme prevažuje český element, ako o tom 
svedčí notácia a štýl iluminácie. V obsahovej zložke sa však cudzí element 
dostáva do pozadia. Ojedinelé spevy, ofíciá prevzaté z českého repertoáru 
nepatria do základnej obsahovej vrstvy kódexu; možno ich hodnotiť skôr 
ako kuriózne výrastky inak stabilnej lokálnej tradície. Sú svojráznymi od-
tlačkami prstov, ktoré na uhorskom rukopise zanechal vplyv neskorostre-
dovekej českej knižnej kultúry, vytvárajúc tým jeho svojráznu dvojtvár-
nosť ako kultúrnohistoricky unikátneho javu na konci 15. storočia.

 ¶
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Résumé

An der Grenze zweier Kulturen. Das An-
tiphonar der Kathedrale von Großwar-
dein aus dem späten 15. Jahrhundert

Im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts 
entstand in einem böhmischen Skripto-
rium eine reihe großformatiger, reich 
illuminierter Prunkhandschriften. Die 
Bestellung kam aus dem benachbarten 
Ungarn, aus der Stadt várad (varadi-
num, Großwardein, heute oradea in 
rumänien), einem der kirchenzentren im 
osten des damaligen landes. Sie wurde 
veranlasst durch den waradiner Bischof 
Johann Filipecz (1477 – 1490), einem aus 
Mähren gebürtigen Priester und Diplo-
maten, der bemüht war, seine kirche, die 
kathedrale in várad mit repräsentativen 
liturgischen Büchern auszustatten 
und dafür seine kontakte auf höchster 
ebene einzusetzen. Als Produkt dieser 
Bemühung entstand die vermutete 
reihe mindestens dreier Handschriften: 
ein Antiphonar, ein Gradual und ein 
Sequentiar. Während aus den beiden 
Messhandschriften heute nur noch 
wenige Fragmente vorliegen, blieb ein 
grosser teil des Antiphonars erhalten. 
Zahlreiche Fragmente, ganze oder 
zerschnittene Blätter der Handschrift, 
in den späteren Jahrhunderten als 
einbandmaterial verwendet und durch 
das ganze land zerstreut, ergänzen das 
korpus. Zwischen dem Inhalt der Hand-
schrift und ihrer äusseren Ausstattung 
besteht eine bemerkenswerte Dis-
krepanz. Die monumentale böhmische 
notenschrift, sowie die Illumination – 
vielleicht die Arbeit der Werkstatt des 
berühmten Illuminators Janíček Zmilelý 
aus Písek – stehen im Gegensatz zu 
dem liturgischen und musikalischen re-
pertoire, das der offiziumstradition der 
consuetudo Waradiensis entspricht.

 ¶
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 ¶

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
 1 Práca autorky bola podporená grantom 

Maďarskej akadémie vied „otkA” 
(országos tudományos kutatási 
Alapprogramok / Hungarian Scientific 
research Fund, číslo grantu nk 104426) 
a štipendiom János Bolyai Scholarship of 
the Hungarian Academy of Sciences.

 2 Győr, egyházmegyei kincstár és könyvtár, 
Mss. A 2 (olim: Szemináriumi könyvtár, 
sine sign.).
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 3 členovia skupiny: Judit lauf-nobilis 
(Széchényiho národná knižnica, odd. 
res libraria Hungariae / Fragmenta 
Codicum), tünde Wehli (Umenovedný 
ústav Maďarskej akadémie vied), Zsuzsa 
Czagány (Ústav hudobnej vedy Maďarskej 
akadémie vied).

 4 o okolnostiach znovuobjavenia 
a reštaurovania rukopisu na konci 
19. storočia informuje rómer, 1877, 12-26.

 5 88 x 66 centimetrov.

 6 Szendrei, 1981. 40; Szendrei, 1988, 21-32; 
Dobszay – Prószéky, 1988.

 7 Gánóczy, 1776, 419-450; Bunyitay, 1883 – 
1884. novšiu literatúru o biskupovi Filipcovi 
uvádzame v poznámke č. 16.

 8 ransanus, Epithoma rerum Hungarorum.

 9 Prehľad repertoáru (temporálu i sanktorálu) 
stredovekého varadínskeho ofícia, ako 
aj zachovaných prameňov poskytuje 
kovács,vII/A-B, 2010.

10 kovács, vII/A, 41-42.

11 Wien, österreichische nationalbibliothek, 
15501.

12  Wien, österreichische nationalbibliothek, 
15492.

13 Hradec králové, Muzeum východních 
čech, II A 6. rukopis v digitalizovanej 
podobe prístupný na internetovej stránke 
www.manuscriptorium.com („kancionál 
Franusův”).

14 Mladá Boleslav, okresní muzeum, inv. č. 
21691. rukopis v digitalizovanej podobe 
prístupný na internetovej stránke 
www.manuscriptorium.com („Graduál 
Mladoboleslavský Janíčka Zmilelého 
z Písku”)

15 esztergom, Főszékesegyházi könyvtár, 
Mss.I.3.; Porovn. Berkovits, 1941, 342-353.

16 Z bohatej českej, slovenskej a maďarskej 
literatúry pojednávajúcej o Filipcovej 
politickej, diplomatickej a kultúrnej činnosti 
menujeme len niekoľko publikácií: Sasinek, 
1879, 127-134; Csapodi, 1967, 243-249; 
Grieger, 1982; Foltýnová-Mikulcová, 1999, 
11-15; kalous, 2006, 3-31; Bajger, 2011.

17 körmendy, 1988, 33-40.

18 Szendrei, 1981.

19 čiastocne publikované v katalógoch 
skupiny Fragmenta Codicum: vizkelety, 
1993, 1998.

20 veselovská, 2006, fragmenty č. 76, 88, 
115; veselovská, 2008, fragmenty 
č. 7, 10, 26–29, 33, 34, 54, 55, 61–63. 
na tomto mieste sa chcem poďakovat 
eve veselovskej za poskytnuté informácie 
o fragmentoch Varadínskeho antifonára 
objavených v slovenských knižničných 
a archívnych fondoch, ako aj za láskavú 
pomoc pri organizovaní terénneho výskumu 
v modranskom archíve.

21 Bednáriková, 2010, 139-140. Identifikácia 
fragmentu: Czagány, 2010/2011, 349-352.

22 štátny archív Bratislava pobočka Modra, 
sign. 571, 741, 3119, 3120, 3121, 3122, 3127, 
3128, 5188, 5189, 5194, 5196, 5197, 5198. 
Za umožnenie prístupu do modranského 
archívu a štúdia fragmentov ďakujem 
riaditeľovi archívu Dr. Jurajovi turcsányovi. 

23 Prehľad a obsahová analýza dvoch 
najväčších fondov fragmentov v Győri 
a Modre pozri: Czagány, 2012, 123-141.

24 Andrea kovács, vII/A ; Dobszay, 2003, 
59–61, 68–72, 342, 362–363.

25 Spiritus Sanctus in te descendet Maria ne 
timeas habebis in utero filium Dei alleluia. 
Porovn. Dobszay – Szendrei, 1999, 
nr. 8067.

26 Dobszay, 2004, 62-64.

27 kovács, vII/A, 62.

28 kovács, vII/A, 64.

29 Cyklus sa skladal z nasledovných antifón: 
A diebus antiquis, Dominum Salvatorem, 
Gabriel angelus, Maria dixit putas, 
Respondit angelus.

30 Dobszay, 62-63. o sporadickom výskyte 
cyklu A diebus v ďalších stredoeurópskych 
diecézach pozri Dobszay, 2003, 51-59.

31 Prehľad jednotlivých ofícií sanktorálu pozri: 
Czagány, 2012, 135.

32 Czagány, 2004.

 ¶

Od ideológie k ideám1

Rezonancia politických zlomov 
v slovenskom výtvarnom umení 

druhej polovice 20. storočia

Zuzana Bartošová
Ústav dejín umenia SAv
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Československá – a s ňou i slovenská –
spoločnosť prešla počas druhej polovice 20. storočia viacerými politickými
ruptúrami. Z pluralitnej demokracie prvých troch rokov po 2. svetovej voj-
ne sa zmenila v nasledujúcom desaťročí na totalitnú, pričom liberálne 
šesťdesiate roky boli len kozmetickou úpravou jej podstaty, ktorá ostala až 
do Nežnej revolúcie (1989) nezmenená. Ničím nehatený návrat k ideologi-
zácii všetkých sfér života v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch počas 
tzv. normalizácie ovplyvnil nielen každodenný život občanov, ale i kultúr-
nu politiku a v  jej rámci viditeľnú podobu umenia, vrátane výtvarného. 
Z tohto aspektu možno výtvarné umenie považovať za súčasť politického 
života. Najmä rovina jeho inštitucionálneho zverejňovania je segmentom 
kultúrnej stratégie konkrétneho štátu v konkrétnom časovom období a pri 
bližšom pohľade i ukazovateľom miery občianskych slobôd, keďže sloboda 
tvorby do nich patrí rovnako ako sloboda svetonázoru. Príspevok sa kon-
centruje na zlomové obdobia po roku 1968, avšak nie v celej šírke, ale po-
ukazuje len na niektoré vybrané udalosti, osobnostné programy a ich pre-
meny pod tlakom udalostí, ako aj na osudy niektorých výnimočných diel. 

Inváziou vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (21. august 1968) sa 
síce z politického hľadiska skončilo liberálne obdobie socializmu s ľudskou 
tvárou, ale slovenská kultúra a s ňou i výtvarné umenie žilo až na niekoľko 
výnimiek zotrvačnosťou. Nielen výstavy predstavené doma, vo viacerých 
prípadoch veľkoryso koncipované s účasťou našich najvýraznejších i mla-
dých výtvarníkov a významných zahraničných osobností medzinárodné-
ho kontextu ako Danuvius ’68, Socha piešťanských parkov s podnázvom 
Polymúzický priestor (1970), veľkolepé individuálne autorské podujatia 
(napríklad Mlynárčikov Deň radosti či Evina Svadba, alebo Snúbenie jari 
Jany Želibskej), ale i oficiálne organizované reprezentatívne prehliadky či 
nominácie na prestížnych podujatiach v cudzine uprednostňovali v záve-
re šesťdesiatych a ešte i začiatkom sedemdesiatych rokov rokov diela au-
torov presadzujúcich aktuálne tendencie. Konštruktivista Milan Dobeš vy-
stavoval na Documenta 4 v západonemeckom Kasseli (1968), avantgardní 
umelci – Rudolf Uher, Milan Dobeš, Miloš Urbásek a Štefan Belohradský 
– v československej expozícii na Expo ’70 v japonskej Ósake, Jozef Janko-
vič na 35. bienále v Benátkach (1970), kam ukážky jeho tvorby vybrala ku-
rátorka Ľudmila Paterajová. Oficiálne zastúpenie Československa na Bie-
nále mladých v Paríži (1969) koncipoval Marián Váross, vtedajší riaditeľ 
Ústavu teórie a dejín umenia Slovenskej akadémie vied. S ambicióznym 
aktuálnym intermediálnym záberom predstavil mladú scénu prostredníc-
tvom sôch Jozefa Jankoviča, environmentov kolektívu autorov Stanislava

Filka, Branislava Hadača, Ladislava Masára i Petra Vrchovinu a ďalším čes-
ko-slovenským kolektívnym multimediálnym dielom Miry Haberernovej, 
Petra Kotíka a Juraja Jakubiska. Posledne menovaného zastupovali aj fil-
my, rovnako ako ďalšieho mladého režiséra, Dušana Hanáka. Marián Vá-
ross doplnil kolekciu ukážkami scénografických riešení Štefana Hudáka. 
V jej priestoroch dal zaznieť kompozíciám Petra Kolmana, Ladislava Kup-
koviča a Ivana Paríka. V rámci nezávislej sekcie na tom istom podujatí, na 
Bienále mladých v  Paríži, predstavil akčný a  konceptuálny umelec Alex 
Mlynárčik kolektívne dielo Donácia (Donation). K účasti vyzval niekoľko 
desiatok mladých autorov z  celého sveta, spomedzi slovenských naprí-
klad Júliusa Kollera, Petra Bartoša, Milana Adamčiaka a mnohých ďalších. 
(Bartošová 2011, 63-73)

Obdobie kultúrnej zotrvačnosti, ako možno nazvať prvé roky po invázii vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa, netrvalo dlho. Skončilo na jeseň 
1972, keď 2. Zjazd zväzu slovenských výtvarných umelcov ako jeden spo-
medzi ostatných zjazdov umeleckých zväzov, odsúdil aktuálne výtvarné 
tendencie ako vplyv buržoáznej ideológie a  menoval aj ich konkrétnych 
predstaviteľov, teda vinníkov za skutočnosť, že sa naše výtvarné umenie 
ako celok ubralo počas šesťdesiatych rokov nesprávnym smerom. Odsú-
dil Skupinu 29. augusta na čele s Ľuborom Károm, nesmierne aktívnym 
a schopným kritikom, ktorý bol v tom čase okrem iných svojich aktivít 
a funkcií aj šéfredaktorom mienkotvorného časopisu Výtvarný život, ďa-
lej skupinu Mikuláša Galandu – medzi jej členmi boli už vyhranené au-
torské osobnosti, ktorých tvorbu oceňovala domáca kritika, ako Vladimír 
Kompánek, Milan Paštéka, Andrej Rudavský, Andrej Barčík –, tiež Skupi-
nu 4, zloženú z výtvarníčok, na čele s Vierou Kraicovou a ďalšie skupiny. 
Ako nevhodné zjazd kritizoval aktivity viacerých autorov, menovite Alexa 
Mlynárčika, Stanislava Filka, Jozefa Jankoviča, Andreja Rudavského, Mi-
lana Laluhu, Miry Haberernovej, Dušana Valockého, Mariána Čunderlíka, 
už emigrovaného Ladislava Gudernu, karikaturistu Mariána Vaneka a ďal-
ších umelcov, pričom neobišiel ani historikov a kritikov výtvarného ume-
nia, už menovaného Ľubora Káru, Radislava Matuštíka, Tomáša Štrausa 
(Štraussa), Mariána Várossa, Pavla Fodora i Juraja Mojžiša a Igora Didova. 
(Za socialistické umenie 1974, 219-251) 

Členstvo v pôvodnom Zväze slovenských výtvarných umelcov väčšine jeho 
príslušníkov zaniklo a do nového, ktorého konštituovanie už mali v  ru-
kách autori lojálni s vazalským podriadením nášho umenia a kultúry mos-
kovským direktívam, boli prijatí len tí, ktorí obstáli v ich očiach. (Barto-
šová 2011)
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V prípade historikov a teoretikov výtvarného umenia, ktorí pracovali v rôz-
nych štátnych inštitúciách, sankcie proti nim tam, kde pôsobili, predbehli 
ich vylúčenie z profesionálnej organizácie Zväzu slovenských výtvarných 
umelcov. Tá združovala tzv. slobodné umelecké povolania aj kritikov vý-
tvarného umenia, hoci sa medzi nimi nenašiel nikto, kto by paralelne ne-
bol zamestnaný. Táto organizácia ako celok dlhší čas odolávala tzv. nor-
malizačnému úsiliu, dnes by sme skôr povedali „normalizačnému tlaku“. 
Mariána Várossa, riaditeľa Ústavu teórie a dejín umenia Slovenskej aka-
démie vied odvolali z funkcie už roku 1970 a zamedzili mu v ďalšej vedec-
kej činnosti presunutím do Slovenskej národnej galérie na miesto rado-
vého odborného pracovníka s pevným pracovným časom a štandardný-
mi administratívnymi povinnosťami, hoci bol v  tom čase už doktorom 
vied. (Uher 1991) V lete toho istého roku bol zbavený svojej funkcie riadite-
ľa Slovenskej národnej galérie aj Karol Vaculík – na rozdiel od Mariána Vá-
rossa ostal v inštitúcii pracovať v pozícii vedúceho odborného oddelenia 
s vlastnou kanceláriou, a to oddelenia starého umenia. (Peterajová, 2011, 
428). Šéfredaktor Výtvarného života Ľubor Kára stihol pripraviť ešte prvé 
tri čísla ročníku 1971, kým sa jeho vedenia ujal maliar Štefan Bednár, lojál-
ny s tzv. konsolidačným procesom v našej kultúre. Pedagogicky činní histo-
rici a teoretici umenia – Radislav Matuštík a Tomáš Štraus (Štrauss) – museli
opustiť Katedru vedy o  výtvarnom umení Filozofickej fakulty Univerzi-
ty Komenského, rovnako ako už menovaný Marián Váross, ktorý tam tiež 
v tom čase prednášal. Tomáš Štrauss (Štraus) po svojom návrate zo štu-
dijného pobytu v Nemecku zakotvil v dokumentačnom oddelení Sloven-
skej národnej galérie. Radislav Matuštík stratil počas roku 1972 možnosť 
prednášať a temer dve nasledovné desaťročia pracoval v jednom z brati-
slavských obvodných kultúrnych a osvetových stredísk ako administratív-
ny pracovník. Sám svoj prípad popisuje nasledovne: „V máji 1972 zastavil 
dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského profesor Samuel Cam-
bel moje prednášky a s pomocou profesora Michalidesa aj ostatnú činnosť. 
Koncom júna som si... prečítal v tzv. komplexnom hodnotení, že sa neráta 
s mojou pedagogickou a vedeckou činnosťou.“ (Matuštík 1994, 6)

Popri historikoch a  teoretikoch, ktorých sankcionovanie predbehlo spo-
menutý „konsolidačný“ 2. zjazd Zväzu slovenských výtvarných umelcov, 
bol ešte jeden prípad, na ktorom sa spočiatku nenápadne, ale s jednoznač-
ným dosahom, podpísalo začínajúce obdobie tzv. normalizácie, a  to na 
súsoší Obete varujú od Jozefa Jankoviča, ústredného diela Pamätníka Slo-
venského národného povstania v Banskej Bystrici. Jeho definitívna podo-
ba sa rodila od začiatku roku 1967, dokončené (komisionálne kolaudované) 
bolo 30. júla 1969 a  následne osadené. Slávnostné otvorenie Pamätníka 

SNP v Banskej Bystrici a odhalenie súsošia Obete varujú ako jeho nedeli-
teľnej súčasti bolo 28. augusta 1969 v predvečer osláv 25. výročia Sloven-
ského národného povstania. V tom čase ešte nikomu neprekážala poeti-
ka diela s tragickým a nie oslavným vyznením, ani výrazové prostriedky 
aktuálneho euroamerického výtvarného trendu novej figurácie. Súsošie 
hodnotila kolaudačná komisia ako kompozíciu, ktorá „sa svojou umelec-
kou hodnotou začleňuje medzi vrcholné diela slovenskej modernej plasti-
ky“ a svoju pochvalu gradovala vyhlásením: „zástupcovia Ministerstva kul-
túry Slovenskej socialistickej republiky vyslovujú vďaku Slovenskému fon-
du výtvarných umení, organizátorovi celej akcie, za perfektné zvládnutie 
všetkých problémov.“ (Snopko 2004, 60) Toľko archívne dokumenty.

Spochybňovanie diela začalo nenápadne požiadavkou investora, teda Mú-
zea SNP umiestneného v budove pamätníka, „o zámere realizovať Hrob ne-
známeho bojovníka v predpolí pamätníka“. Návrh odobrilo ministerstvo 
kultúry a proces demontáže diela odštartoval. Vedecká rada Múzea SNP, 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, zástupcovia ministerstva kul-
túry a rôznych stupňov organizácií komunistickej strany Slovenska sa za-
čali iniciatívou vážne zaoberať už na jar 1970. Natoľko im záležalo na no-
vom prvku, že v lete 1970 už pripúšťajú možnosť „prípadného premiest-
nenia súsošia“. V prvej polovici roku 1971 bola navrhnutá jeho asanácia, 
v druhom polroku ju realizovali a začali práce na Hrobe neznámeho bo-
jovníka. Roku 1972 umiestnili súsošie do skladu so stavebným materiá-
lom v Horných Pršanoch, no zároveň, 11. augusta 1972 objednal Slovenský 
ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody jeho premiestnenie do 
areálu národnej kultúrnej pamiatky Kalište, obce v horách vypálenej ne-
meckou armádou počas SNP. (Snopko 2004, 70)

To všetko predchádzalo vylúčeniu Jozefa Jankoviča ako protagonistu ak-
tuálnej výtvarnej scény šesťdesiatych rokov zo zväzu Slovenských výtvar-
ných umelcov, ktorého konsolidačný zjazd sa konal 2. novembra 1972. Dielo 
Obete varujú spochybnilo optimistickú verziu dosahu Slovenského národ-
ného povstania, a preto ho bolo treba ukryť pred zrakmi verejnosti. Tento
proces sa dovŕšil 29. augusta 1974 paradoxne: jeho slávnostným (znovu)od-
halením na Kališti pri príležitosti 30. výročia SNP. (Snopko 2004, 76)

Jankovič bol jeden z mála výtvarníkov, ktorí reagovali aj tvorbou na poli-
tickú situáciu. V tejto súvislosti treba povedať, že početná skupina autorov, 
ktorí vyhranili svoj individuálny výtvarný názor počas liberálnych šesťde-
siatych rokov, si ho ponechala napriek ideologickému tlaku aj nasledujúce 
dve desaťročia s tým, že ani vlastnú situáciu, ani aktuálny politický kon-
text netematizovala. Jankovič bol ešte odvážnejší. Jeho kompozícia Veľký 
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pád, ktorá získala hlavnú cenu na bienále mladých Danuvius ’68 v Brati-
slave signalizuje tragické vyznenie československého obrodného procesu, 
ktoré autor už v lete 1968, keď ho tvoril, zrejme predpokladal: jeho kom-
ponovanie vo farbách našej trikolóry je jednoznačne čitateľné. (Bajcuro-
vá – Hrabušický – Rusinová, 1997). Ďalšie Jankovičove diela, ako Pavučina 
(1969), či Pohyblivé ruky (1970) komentujú situáciu, ktorá nastala po invá-
zii „spriatelených armád“: sputnanie akéhokoľvek individuálneho snaže-
nia a poslušné pritakanie más komunistickej doktríne. 

Ako  politicky tematizované diela možno chápať niektoré konceptuálne 
maľby Petra Bartoša (Gregor – Gregorová-Stachová, 2001), tiež obrazy Jú-
liusa Kollera a jeho text-karty, teda oznamy, rozdávané a zasielané pria-
teľom a známym. (Hanáková – Hrabušický, 2010). Ako prvý a jednoznač-
ne však odsúdil inváziu vojsk Alex Mlynárčik bojkotom Danuvia ’68, ktoré 
otvorilo svoje brány na jeseň 1968. Nielenže odmietol svoju účasť na výsta-
ve, ktorú odmietli aj Jana Želibská a Karol Lacko – ale s Erikom Dietman-
nom posielali významným umelcom a  kurátorom kriticky akcentovaný 
multiplikát svojho diela, oznam Zem, ktorá ostala doplnené vrecúškom re-
álnej zeminy. (Restany, 1995) 

Autori stojaci mimo novokonštituovaného Zväzu slovenských výtvarných 
umelcov, ktorý nielen deklaroval, ale i uskutočňoval ideológmi odobrenú 
politiku nanucovaním revivalu socialistického realizmu ako jedinej správ-
nej metódy tvorby, stratili možnosť vystavovať. Boli však aj takí, ktorí sa 
prispôsobili tejto požiadavke, urobili sebakritiku a čo bolo pre cenzorov to 
najdôležitejšie, aj radikálny obrat v svojej tvorbe. Namiesto smerov, ktoré 
predtým zastávali, konštruktivizmu, abstraktného či lyrického expresio-
nizmu a ďalších, začali tvoriť figuratívne. Z konštruktivistov Štefana Belo-
hradského i Alexandra Trizuljaka sa stali v krátkom čase realisti, obdobne 
ako z predtým expresívne orientovaného Alexandra Ilečka, ktorý tvoril na 
hranici nefigurácie alebo z Viery Kraicovej, vyznávajúcej počas druhej po-
lovice šesťdesiatych rokov lyrickú abstrakciu. 

Albín Brunovský bol najväčší talent našej grafiky. Ako odchovanec vo vý-
raze expresívne orientovanej Hložníkovej školy umocnil imaginatívnu 
zložku svojej výpovede a v závere šesťdesiatych rokov sa jeho prejav ocitol 
na hranici nefigurácie (Peterajová, 1985). Časom podľahol vábeniu hodno-
tového relativizmu, ktorý pestoval a z pozície moci v oblasti verejného ži-
vota presadzoval jeho priateľ, „normalizačný“ minister kultúry Miroslav 
Válek, hoci ako básnik ostal modernistom. Brunovský tvorbu prispôsobil 
požadovanému revivalu socialistického realizmu a urobil aj istú nadprácu: 
bola na nerozoznanie od gýča.2 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť 

umelcovo riešenie posledných socialistických bankoviek, kde na stokoru-
náčke zobrazil Klementa Gottwalda, prezidenta Československa počas ob-
dobia stalinizmu v  päťdesiatych rokoch, neslávne známeho politickými 
procesmi. Na margo tohto činu sa natískajú mimovýtvarné otázky o slu-
žobnej role autora voči ideológii a moci napriek tomu – alebo práve preto 
–, že kompozíciu i kresbu motívu bankovky grafik bravúrne zvládol. V kon-
krétnom prípade Brunovského zaslúžené úspechy v oblasti ilustrácie det-
ských kníh mu umožňovali odmietnuť politicky motivovanú objednávku. 
Inými slovami, nebol na ňu odkázaný, a predsa ju naplnil. 

Aj mnoho ďalších umelcov neodolalo výzve prispôsobiť sa ideologickým 
požiadavkám na tvorbu. Napríklad predstaviteľ maliarskej abstrakcie počas 
šesťdesiatych rokov, Ferdinand Hložník, uveril v správnosť tematizovanej 
figuratívnej maľby. Rovnako v ňu uveril Michal Jakabčic, ktorý svoju tvor-
bu dlhodobo orientoval k magickej podobe veristického surrealizmu. Ten-
to autor bol v reprezentácii socializmu ako ideálneho stavu spoločnosti 
oveľa dôslednejší ako iní výtvarníci: na apoteózu jeho ideológie využil ma-
ximálne svoj maliarsky talent vyhľadávaním ideologicky motivovaných 
tém, pričom temer nezmenil spôsob vyjadrenia, ktorý si osvojil v šesťde-
siatych rokoch.3

Uvedení a mnohí ďalší výtvarní umelci počas celých dvoch ďalších desať-
ročí až do Nežnej revolúcie prispôsobovali svoju tvorbu dobovej požiadav-
ke tematizovaného, ale v podstate bezproblémového opisného realizmu.4 
Od socialistického realizmu päťdesiatych rokov ho odlišovala absencia pá-
tosu charakteristického pre naše výtvarné umenie povojnového obdobia. 
Autori, ktorí ho akceptovali, sa zúčastňovali tematicky koncipovaných vý-
stav k politickým výročiam a výstav angažovanej tvorby, a tak svojimi prá-
cami napĺňali predstavy ideológov o tom, ako má výtvarné dielo vyzerať 
a ako má slúžiť spoločenským ideálom. Ich práce nakupovali galérie do 
svojich zbierok – existovalo nepísané pravidlo, že pre štátne zbierkotvorné 
inštitúcie bolo možné zakúpiť len dielo člena Zväzu slovenských výtvar-
ných umelcov, ktorý vystavoval na oficiálne organizovaných podujatiach, 
čím sa kruh uzatváral. Mohli žiť – a zväčša aj žili – v porovnaní s ostaným 
obyvateľstvom ich vzdelanostnej úrovne nadštandardne, vo finančnej si-
tuácii značne výhodnejšej než v akej bol napríklad zamestnaný, hoci aj 
významný vedec. Mali k dispozícii celý svoj životný čas a organizovali ho 
podľa svojho zváženia: vyhla sa im povinnosť osemhodinového pracovné-
ho času, v ktorom zamestnanec musel často zápasiť so zneužívaním moci 
svojich nadriadených. 
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Autori vylúčení zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov, alebo tí, ktorých 
tam počas obdobia tzv. normalizácie neprijali, sa nemohli zúčastňovať vý-
stavného, teda verejného života. Spoločnosť im v podstate uprela status 
umelca, ktorý je pre vnímanie umeleckej tvorby publikom podstatný.5 Pri-
jali skromné občianske povolania – zväčša pôsobili ako učitelia na stred-
ných umeleckých školách alebo ľudových školách umenia – galérie ich die-
la nenakupovali, médiá o nich nepísali a ich mená upadali do zabudnutia. 
Vytvorili však vlastné prostredie, v ktorom konfrontovali svoje práce a na-
priek peripetiám, kedy mnohí z nich museli absolvovať najmä kvôli svo-
jim českým a zahraničným kontaktom výsluchy štátnou bezpečnosťou (Si-
voš, 2008), vytrvali v úsilí zachovať si slobodu výtvarného prejavu. 

Priblížiť pomalé uvoľňovanie ideologického tlaku na výtvarných umel-
cov prostredníctvom zmeny pravidiel výstavnej a mediálnej politiky naj-
prv regionálnych a neskôr i centrálnych inštitúcií k väčšej tolerancii voči 
dovtedy odmietaným autorom počas obdobia tzv. perestrojky v druhej po-
lovici osemdesiatych rokov si zaslúži zvláštnu pozornosť. Na margo zme-
nenej situácie možno poznamenať, že pri porovnaní so sedemdesiatymi 
a prvou polovicou osemdesiatych rokov už neboli potrebné hrdinské činy 
pri obhajobe tvorby, ktorá nebola v súlade s pravidlami umenia reálneho 
socializmu. Umelci neoficiálnej výtvarnej scény však museli vytrvať v sna-
žení, aby sa tvorivé konfrontácie, predtým dosť často utajované, mohli 
čoraz častejšie odohrávať vo verejne prístupnej sivej zóne, teda v inštitú-
ciách, pre ktoré boli prezentácie profesionálneho výtvarného umenia ak-
tivitou mimo rámec ich pôsobenia. V tejto súvislosti možno pripomenúť, 
že i ústavy prvého oddelenia Slovenskej akadémie vied zohrali pozitívnu 
rolu: umožnili odmietaným výtvarníkom neoficiálnej scény vystaviť diela 
v svojich zasadačkách či vestibuloch. (Bartošová, 2011)

Počas tzv. perestrojky v druhej polovici osemdesiatych rokov sa situácia 
ďalej uvoľňovala: cenzúra už nebola taká dôsledná. Tesne pred Nežnou re-
volúciou už vari nebolo predtým odmietaného výtvarného umelca stoja-
ceho mimo Zväzu slovenských výtvarných umelcov, aby verejne nevysta-
voval, i keď strážcovia oficiálnej línie mali vlastné predstavy o tolerancii: 
najprv umožnili slobodné vyjadrenie najmladším autorom, až potom vý-
znamným výtvarníkom šesťdesiatych rokov, ktorí v charaktere svojej tvor-
be vytrvali počas celého obdobia tzv. normalizácie. Ťažko povedať, či tento
postup zapríčinila zvýšená animozita voči generačným rovesníkom, čo 
mali kedysi väčšie úspechy ako tí priemerní, ktorí sa podujali „normali-
zovať“, alebo skutočnosť, že mladých, zväčša apolitických autorov, nepo-
važovali starší kolegovia temer dvadsať rokov strážiaci čistotu „umenia re-

álneho socializmu“ za dostatočne konkurencieschopných. Možno doložiť, 
že v procese zohrala nemalú úlohu aj „malosť“ Slovenska, kde sa všetci so 
všetkými poznajú a kde kvitne rodinkárstvo. Viacerí uznávaní oficiálni au-
tori mali v tom čase už dospelé deti, ktorým okrem štúdia na Vysokej škole
výtvarných umení bolo umožnené doplniť si vzdelanie i v tzv. kapitalis-
tickej cudzine, kde si osvojili najnovšie výtvarné trendy. Po prvých skupi-
nových výstavách mladých umelcov ideológovia rezignovali na požiadavku 
čistoty realizmu: aktuálne tendencie nemeckej Neue Wilde alebo talianskej 
Transavantgardy, ku ktorým priklonili svoj prejav nastupujúci autori, zho-
dou okolností uznávali mimésis, a tak jedna z najvážnejších výhrad proti 
súčasnému umeniu, výhrada voči nefiguratívnosti, padla.

Najvzdialenejšie všeobecnej predstave výtvarného diela bolo po temer 
dvoch desaťročiach utajovania a odsúvania do zabudnutia konceptuálne 
a akčné umenie – s maliarstvom i sochárstvom to bolo pri akceptácii pub-
likom, ktoré si síce ťažšie, ale predsa len spomenulo na niektoré hviezdne 
mená spred roku 1972, oveľa jednoduchšie. Našťastie akčné umenie pre-
rástlo už pred rokom 1989 do občianskych aktivít a podieľalo sa priamo na 
Nežnej revolúcii v kolektívnom happeningu Ahoj Európa, keď tisíce obyva-
teľov Bratislavy prešlo 10. decembra v deň ľudských práv bez pasu do He-
inburgu. Niektorí z nich spontánne demontovali železnú oponu.(Bartošová, 
1992) Iniciátori tohto kolektívneho happeningu, Martin Bútora a Ladislav 
Snopko boli už predtým aktívni v alternatívnych kruhoch ochrancov prí-
rody a pamiatok – v tejto súvislosti možno pripomenúť ich aktivity okolo
Bratislavy nahlas (Huba – Podoba, 1998), záchrany kláštorného komplexu 
v Mariánke pri Bratislave, či románskeho kostolíka v Rusovciach-Gerula-
te – na ktorých mali výrazný podiel aj a predovšetkým výtvarníci neofici-
álnej scény. 

Viacerí konceptuálni a akční umelci začali už koncom osemdesiatych ro-
kov pri svojich participáciách na výstavách, ktoré sa im ponúkali, slobodne
a veľkoryso presadzovať idey – tie dovtedy poznal len úzky okruh zasvä-
tených divákov – čo ešte gradovalo po Nežnej revolúcii. Či už to boli a do-
dnes sú témy kozmických súradníc ľudských životov a rehabilitácia osob-
ností klasickej avantgardy v dielach Rudolfa Sikoru, ktoré podobne ako on 
o kozmických dimenziách bytia uvažovali, nefalšovaná kresťanská pokora 
v inštaláciách a obrazoch Petra Bartoša, láskavá pozornosť ku svetu banál-
nej každodennosti Otisa Lauberta, obdiv k zázrakom súčasnej vedy v kom-
pozíciách Daniela Fischera a objektoch Ladislava Čarného, alebo vytváranie
dokonalých harmonických svetov Vladimíra Havrillu... Takto by bolo mož-
né vymenovať temer tri desiatky autorov neoficiálnej slovenskej výtvarnej 
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scény, ktorí po roku 1989 vstúpili do verejného priestoru a zmenili svo-
jím výtvarným vkladom paradigmu nášho súčasného výtvarného života. 
Ignorujúc ideologický tlak v období tzv. normalizácie, pomohli vytvárať 
priestor pre pluralitu ideí v dnes aktuálnej demokratickej spoločnosti. Na-
pokon, boli to oni, ktorí po celé sedemdesiate a osemdesiate roky v obdo-
bí tzv. normalizácie udržiavali svojou – hoci oficiálne odmietanou tvorbou 
– európske dimenzie jazyka nášho súčasného výtvarného umenia.

 ¶

Resumé

From ideology to the ideas. Resonance 
of political turns in Slovak fine art of 
the second half of the 20th century 

the paper focuses on particular events, 
artists, artistic programmes and works 
of art that were conditioned by political 
turns in 1968 (occupation of Czecho-
slovakia), 1972 (meetings of so-called 
normalisation congresses of artists’ 
associations), and in 1989 (velvet revo-
lution). It points out the dependence of 
language of the visible, i.e. officially ac-
cepted, fine art on ideological demands 
during the period of so-called normalisa-
tion in the 1970s and 1980s as well 
as to the fates of works made during 
liberal sixties. the liberation only emerged 
in the late 1980s and especially due to 
the velvet revolution (1989). 

 ¶
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 ¶

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1    názov som použila v minulosti ako 

podnázov výstavy výzva – od ideológie 
k ideám. Autorsky som ju koncipovala 
pre Pavilón umenia v Seville na expo’92. 
výstava predstavila výber z tvorby autorov 
neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény 
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 
20. storočia. Do katalógu k nej prispeli 
viacerí autori, medzi nimi vystavujúci 
umelci a tiež pracovníci Slovenskej 
národnej galérie, ktorú som v tom čase 
ako riaditeľka viedla (Bartošová 1992). 

2 otázka prítomnosti gýča v tvorbe 
významných slovenských autorov 
počas obdobia tzv. normalizácie nebola 
doposiaľ umeleckohistorickou literatúrou 
reflektovaná. 

3 Umelcov monografista, Bohumil Bachratý 
komentuje jeden z Jakabčicových obrazov 
pritakávajúcich vládnucej komunistickej 
ideológii nasledovne: „v roku 1973 vznikla 
kompozícia Pocta Vladimírovi Iljičovi 
Leninovi. obraz, ktorý je úprimným holdom 
geniálnemu mysliteľovi a revolucionárovi, 
proletárskemu vodcovi a zakladateľovi 

prvého socialistického štátu sveta.“ 
(Bachratý 1981, 36) 

4 Sledovať radikálnu premenu jazyka 
výtvarného prejavu jednotlivých 
autorov možno porovnaním ich diel 
z obdobia liberálnych šesťdesiatych 
rokov a z nasledujúcich dvoch desaťročí 
prostredníctvom linku www.webumenia.sk

5 otázkou spoločenského statusu umelca, 
avšak v iných historických podmienkach 
sa zaoberajú mnohí autori; v texte sa 
odvolávam na názory raymonda Moulinea 
(Moulin 1987, 121-130). v podmienkach 
socializmu a postsocializmu sa u nás danej 
problematike venuje najmä Ján Bakoš 
(Bakoš 1994, 72-80; Bakoš 1999, 99-111). 

 ¶

Kultúrno-spoločenské rámce 
slovenského divadla 
na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia

Dagmar Podmaková
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAv
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Úvod
Divadlo je kolektívne živé umenie. Okrem tvorcov viacerých umeleckých 
zložiek sa na jeho tvorbe a šírení podieľajú aj mnohí technickí spolupra-
covníci. Verejnosť si však najviac všíma hercov, ktorých má možnosť vi-
dieť na javisku aj naživo. Práve oni sa rozvojom televízneho vysielania od 
70. rokov minulého storočia stávali prostredníctvom televíznych inscená-
cií, filmov a zábavných programov vo verejnosti čoraz populárnejší. Po 
novembri 1989, kedy sa väčšina z nich zapojila priamo do politického dia-
nia, sa ich tváre premiešali s politickými predstaviteľmi rôznych smerova-
ní. Návrat z námestí na javisko bol zložitý.

Zmena politicko-spoločenskej situácie priniesla iné vnímanie reality, oča-
kávania občanov od života a  umenia. Dramatické umenie sa ocitlo na 
vedľajšej koľaji záujmu spoločnosti aj z  dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov, zmenou vlastníckych práv a hodnôt. Rast hospodárskej situ-
ácie na začiatku nového tisícročia, ktorý prišiel po zapojení sa do európ-
skych politických a ekonomických štruktúr, sa pričinil aj o postupný roz-
mach slovenskej seriálovej tvorby a zábavných relácií. Najsledovanejší di-
vadelný tvorca – herec sa postupnou zmenou paradigmy každodennosti 
stal predmetom slovenského bulvárneho priestoru, ktorého súčasťou sa 
pomaly stávajú už aj serióznejšie denníky či rozhlasové vysielania. Dô-
sledkom tejto situácie je aj skutočnosť, že médiá informujú verejnosť viac 
o tom, kedy, s kým v akom stave odišiel ten-ktorý herec zo spoločenského
stretnutia, ako o jeho interpretácii konkrétnej postavy v zaujímavej insce-
nácii. Aj preto, že v súčasnosti je hercom každý, kto sa krátko mihne na 
obrazovke. Odvtedy si ich bulvár všíma, najmä ak ide o nejakú playmate či 
inak sa zviditeľňujúceho človeka, bez ohľadu na schopnosť hovoriť a hrať. 
Ťažko je dnes byť Hamletom, Richardom III. Prosto, divadlo sa v 21. storočí 
dostalo na okraj záujmu spoločnosti. „Prežívame krízu nenažratosti,“ vy-
jadril sa už pred štyrmi rokmi režisér Roman Polák, v súčasnosti riaditeľ 
Činohry Slovenského národného divadla (Polák – Uličianska 2009).

Listovanie v pamäti 
Pozrime sa ako to bolo v nedávnej minulosti. Začnime od normalizácie. 
Všeobecne sa vymedzuje od augusta 1968 vstupom vojsk piatich krajín Var-
šavskej zmluvy až do novembra 1989. Termín „normalizácia“ bol zakotve-
ný v Poučení z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ 
(december 1970), ktorý zhrnul priebeh a ukončenie Pražskej jari a v kto-
rom sa augustové udalosti opisujú ako bratská pomoc a obrodný proces. 

Nové politické rozhodnutia zasiahli do života mnohých občanov. Opätov-
né zatvorenie hraníc (1969) obmedzilo slobodu jednotlivcov a ovplyvni-
lo aj ďalší rozvoj umenia v prerušení hľadania kontinuity s európskymi 
smermi vývinu postmodernizmu. Nový tlačový zákon nepriamo zaviedol 
opäť cenzúru a zákon o Národnom fronte, ktorý vymanil umelecké zväzy 
z tohto zoskupenia a „povýšil“ ich na výberové „ideové“ organizácie, čím 
ich nepriamo presunul pod rezort ministerstiev kultúry, mali tvorcov na 
dlhé roky normalizovať a potláčať slobodu tvorby. 

Divadelnú tvorbu časovej etapy zvanej normalizácia zvykneme na rozdiel 
od iných druhov umenia paradoxne nazývať „otvorené divadlo v uzavre-
tej spoločnosti“. Popretŕhali sa zahraničné pracovné vzťahy umelcov (fil-
mári, výtvarníci), obmedzili sa výmenné vystúpenia divadelných súborov, 
a to nielen so západnými krajinami, ale aj so ZSSR.1 Čo zostávalo divadel-
ným tvorcom, ak neemigrovali, nedonútili ich vysťahovať sa a chceli pra-
covať? Prispôsobiť sa danému stavu. Na javisku alebo v televíznych insce-
náciách (známe bratislavské pondelky, vychádzajúce najmä z klasických 
dramatických či prozaických diel) využiť slovo, gesto, mimiku, mizanscé-
nu na vyjadrenie svojho názoru, postoja takým spôsobom, aby vznikli zau-
jímavé inscenačné diela. Reagovali tak na politicko-spoločenskú situáciu, 
na morálku jednotlivca a popritom sa vyvíjali a umelecky kryštalizovali 
aj tvorivé kolektívy. Dramaturgia divadiel musela splniť požiadavky zria-
ďovateľov: povinný pomer dramatiky socialistickej proveniencie, osobitne 
sovietskej (tento pojem obsahoval autorov všetkých republík ZSSR), domá-
cej, tvorby pre deti a iné. Problémom bol nedostatok devízových prostried-
kov na tantiémy pre autorov textu či hudby. 

Normalizácia sa na začiatku podpísala pod zrušenie dvoch divadiel: Tatra 
revue Bratislava (1970) a Činoherný súbor Divadla na korze (1971). Pri pr-
vom Ministerstvo kultúry SSR uviedlo ako dôvod nedostatočnú umeleckú 
úroveň, pričom najpochopiteľnejším argumentom bola skutočnosť, že „do 
nastupujúcej a silnejúcej Normalizácie začala sa neškodná estráda meniť 
ma útočnú satiru“ (Polák 1997, 26). Pri druhom sa už odvolalo na „sústavné 
porušovanie finančných a hospodárskych prepisov a pre ideovo-umelecké 
nedostatky v jeho činnosti,“ ako odcitoval rozhodnutie Martin Porubjak na 
konferencii o tomto divadle (Jaborník – Mistrík, 81).

V roku 1974 začalo činnosť Divadlo pre deti a mládež v Trnave, dnes Divadlo 
Jána Palárika (neskôr aj Pobočná scéna DJZ Prešov pre deti a mládež Spiš-
ská Nová Ves, 1980). Trnavské divadlo vzniklo na priamy podnet straníckych 
orgánov zvyšovať ideový vplyv aj na detského diváka. Napriek mnohým po-
litickým tlakom sa stalo tvorivou dielňou osobitého autorského jazyka pre 
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všetky vekové kategórie, ktorý mal niekoľko významových rovín, vrátane 
silného politického podtextu. Na Slovensku bolo v tých časoch zriaďovate-
ľom štátom financovaných divadiel Ministerstvo SSR2, kým v ČSR okrem 
niekoľkých pražských divadiel to boli mestské, resp. krajské národné vý-
bory, až neskôr iné organizácie. Ukázalo sa, že tieto orgány štátnej moci 
častejšie vnášali do riadenia kultúry politické rozhodnutia ako minister-
stvá kultúry. Politické zasahovanie ostravskými krajskými funkcionármi 
do návrhu plagátu slovenského výtvarníka zažili v  lete 1989(!) aj sloven-
skí organizátori festivalu Divadlo dnešku, ktorý sa pre rekonštrukciu his-
torickej budovy košického divadla konal v roku 1989 v Ostrave (Podmako-
vá 2012). 

Mladí divadelníci sa inšpirovali štúdiovými scénami v Čechách, ktoré od 
60. rokov boli súčasťou avantgardy a svojou tvorbou vytvárali (ne)priamo 
opozitum k ideovým požiadavkám normalizačnej doby. Slovenským diva-
delníkom sa síce nepodarilo založiť nové divadlo/scénu, ale popri svojich 
povinnostiach v materskom divadle vytvorili viacero zaujímavých projek-
tov. Hrávali v upravených priestoroch, napr. v pivnici divadelnej budovy, 
v múzeu, kotolni budúcej novostavby prešovského divadla a pod. Ich pro-
dukcie, na ktorých sa zúčastňovali aj starší kolegovia, prinášali iný typ 
dramaturgie ako na veľkých scénach a nové inscenačné postupy. Pre ne-
dostatok času hercov v zájazdovom divadle a problémy technického cha-
rakteru (absencia technického a obslužného personálu, vybavovanie vý-
nimiek na povolenie verejných produkcií), pomaly tieto štúdiá, tzv. poddi-
vadlá zanikali. Mladší tvorcovia dostali príležitosť pôsobiť aj na vedúcich 
postoch, kde mohli ovplyvňovať umelecké smerovania súboru (Trnava), 
resp. realizovať svoje divadelné projekty v  rámci oficiálnej dramaturgie 
divadla (Nitra, Zvolen).3 V druhej tretine 80. rokov sa situácia na Slovensku 
pomaly uvoľňovala. S viacerými funkcionármi sa šéfovia divadiel dohod-
li (napr. DAB Nitra so Západoslovenským KV KSS), inde ideologizácia ume-
nia od straníckych funkcionárov trvala až do konca normalizácie (napr. 
činohra Novej scény nemohla ešte ani v 80. rokoch hosťovať v Košiciach 
s inscenáciou, v ktorej hrali Milan Lasica a Július Satinský).

V porovnaní s inými druhmi umenia (najmä výtvarné umenie, film) bolo 
divadlo ako kolektívne umenie akoby viac „chránené“. Zakázať sa dá titul, 
zastaviť inscenácia, ale zakázať tvoriť kolektívu je ťažšie, rovnako zrušiť 
zájazdové alebo viacsúborové divadlo. V porovnaní s ČSR bola na Slovensku 
pokojnejšia atmosféra. V Čechách štúdiové divadlá postupne nadväzovali 
zahraničné spolupráce (najprogresívnejšie bolo brnianske Divadlo na pro-
vázku) a čoraz otvorenejšie sa prejavovali kriticky. Pod strechou Svazu čes-

kých dramatických umelcov sa sformovala skupina teoretikov a kritikov. 
Usporadúvali pravidelné semináre a diskusie o dramaturgii, inscenačnej 
poetike a úlohe štúdiových scén. Divadelné festivaly mali dve tváre. Ofi-
ciálnu – prezentovala sa inscenáciami a jedným či dvomi formálnymi se-
minármi o súčasnej socialistickej dramatike, réžii a pod. a druhú – neofi-
ciálnu. Tou boli nočné stretnutia divadelníkov, na ktorých sa diskutovalo 
o  tvorbe, schopnosti divadla/jednotlivca vyjadriť divadelnými prostried-
kami názor, postoj. Ani z ostravských (Divadlo dnešku), ani prešovských 
(Divadelná mladosť) nočných diskusií sa nevynášalo, respektíve, ak áno, 
nevedno o žiadnom konkrétnom prípade a dosahu. Na rozdiel od situácie, 
kedy umelci vystúpili s kritickým postojom v piesni či iných umeleckých 
druhoch vo verejne prístupných priestoroch (napr. kauza herca Jána Za-
chara v trnavskom klube). Návrat z festivalu domov znamenal návrat do 
každodennosti socialistického realizmu. V divadle sa prejavovala cez dra-
maturgické plány a vonkajšie zásahy (členený plán, neodporúčané texty, 
zakázaní prekladatelia, tvorcovia) po zrod osobitého divadelného jazyka
(metafora, obraznosť, znak), ktorý pri prekonávaní ideologických prekážok 
viedol k vzniku nadpriemerných javiskových diel. Z  množstva podprie-
merných, priemerných i vynikajúcich inscenácií svojou tvorbou vybočo-
vali z tohto radu dve „estetické revolúcie“ – Divadlo na Korze a spolupráca
režiséra Blaha Uhlára s architektom, scénografom Milošom Karáskom (oba-
ja boli aj autori), ktorí prostredníctvom kolektívnej improvizácie v korelá-
cii slova, javov, znaku a obraznosti odkrývali divákovi obraz o neslobode 
človeka. Blaho nastúpil na túto cestu v trnavskom DPDM už s Jánom Za-
varským a inými kolegami.

Perestrojka Michaila Gorbačova (od 1985) na rozdiel od aktivít filmárov ne-
ovplyvnila divadelný život v SSR. Nové sovietske myslenie (kritika straníc-
kych orgánov a činnosti, ktoré sa premietli do ich hier), pokus o viaczdro-
jové financovanie divadiel sa u nás nezačalo uplatňovať. Na divadelnom 
festivale v októbri 1989 v Ostrave sa konala diskusia s niektorými zakáza-
nými autormi (napr. Milan Uhde) paralelne s oficiálnym seminárom. Slo-
váci počúvali, nemali obdobnú osobnosť dramatika, veď Karvašove hry sa 
hrali už od roku 1986.

Bolo to v čase, keď divadelní umelci požívali v spoločnosti ešte všeobec-
nú úctu.
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November 1989
Obrat nastal až v novembri 1989. 17. novembra sa v Štúdiu S začala pre-
miéra Schwajdovej hry Pomoc... oneskorene. Niektorí diváci pokojne číta-
li Ochrancu prírody, iní bulletin Štúdia S – Štúdio 89/2. Mohli si prečítať 
Zábranského aforizmy, ako napr. „Zabudol, že steny majú uši, a tak pri-
šiel o strechu nad hlavou“ alebo „Dobrý umelec siaha po témach, ktoré le-
žia na ulici, aby sa potom ocitol tam, kde ich našiel“ (Zábranský 1989, 30), 
ktoré boli otvorenou kritikou systému. Premiéra hry, ktorej metaforický 
názov zrelá doba vyslyšala, sa napokon konala. Až neskoršie preniklo, že 
z Prahy volali M. Lasicovi, aby po udalostiach na Národní třídě zrušil pre-
miéru. Nikto neveril, že sa niečo zmení. Ani on sám, veď v príspevku V za-
lepenej obálke (Zo súkromnej korešpondencie kandidáta vied) do tohto čísla na-
písal: 

Správa, ktorú som sa dozvedel včera v kaviarni Kazačok (podotýkam, že od 
ľudí, s názormi ktorých som sa nikdy nestotožňoval) mnou doslova otrias-
la. Pravdepodobne ste sa dovtípili, že mám na mysli zrušenie autocenzú-
ry, plánované údajne od budúceho kvartálu, najneskoršie však do konca 
tohto kalendárneho roku. (...) A teraz, keď táto veľká iniciatíva prináša zre-
lé plody, keď ju ľudia prijali za svoju, keď sa s ňou zžili, keď sa stala neod-
mysliteľnou súčasťou ich myslenia (...) teraz im ju chceme zobrať? (...) My, 
čo sme autocenzúru prebojúvali, neprestávame veriť v jej pozitívnu funk-
ciu. Ale čo mladí? Odolajú? Nepodľahnú ilúziám o slobode bez hraníc, na 
ktoré sme už raz tak kruto doplatili? (Lasica 1989, 12-13).

Mladí sa napokon pričinili o slobodu bez hraníc. Umelci začali chodiť do 
fabrík diskutovať, vysvetľovať. Zobrali na seba úlohu aktivistov. Divadlá/
javiská sa premenili na námestia. Herci na politikov. Paralelne s tým sa 
konali skutočné mítingy na ozajstných námestiach v mestách. Bratislav-
skí herci cestovali po Slovensku presviedčať obyvateľov o potrebe zmien, 
rušili sa umelecké zväzy, vyhadzovali sa archívy (napr. Zväzu slovenských 
dramatických umelcov, notový materiál Novej scény a  iné). Boli to prvé 
kroky k strate identity, vymazania histórie.

 Divadlá zostali prázdne, lebo dianie na uliciach, televízne prenosy a dis-
kusie boli zaujímavejšie ako divadelné inscenácie. Trvalo dlho, kým sa di-
váci doň postupne vrátili.

Deväťdesiate roky 20. storočia
Toto obdobie môžeme charakterizovať ako roky zánikov a začiatkov. Za-
nikli divadelné časopisy (Dialóg, Film a divadlo, transformácia Javiska), 
nové dlhý čas neprežili. Založenie Akadémie umení v Banskej Bystrici bra-
tislavskí umelci a pedagógovia dlho odmietali ako politický krok. Ukázalo 
sa, že je životaschopná a pre regióny stredného a východného Slovenska 
potrebná aj preto, že absolventi VŠMU prevažne zostávajú v Bratislave. Na 
konzervatóriách rozšírili štúdium o hudobno-dramatický odbor. Minister-
stvo školstva prestalo určovať počet študentov na školách. Naopak, príspe-
vok štátu sa odvíjal priamo úmerne podľa ich celkového počtu. Ani minis-
terstvo kultúry nemalo odvahu vstúpiť do štruktúry divadiel, pričom SR 
mala podľa prepočtu sedadiel na jedného obyvateľa najhustejšiu divadel-
nú sieť v Európe. Tá sa ešte rozrástla založením malých tvorivých zosku-
pení (po roku-dvoch zanikli, niektorí sa profesionalizovali – napr. GUna-
GU, Ludus) a rozčlenením dovtedajších divadiel: z časti súboru z činohry 
Novej scény vzniklo Divadlo Korzo ’90, z košickej scény Maďarského ob-
lastného divadla Tália Košice, Divadlo J. G. Tajovského sa rozdelilo na dva 
samostatné subjekty vo Zvolene a v Banskej Bystrici. K národnostným di-
vadlám pribudlo Divadlo Romathan, dokončila sa rekonštrukcia/prestav-
ba Divadla Aréna, vzniklo Mestské divadlo Žilina, ktoré ako prvé začalo fi-
nancovať mesto. Infláciou a  vyšším počtom súborov sa ministerská do-
tácia logicky znižovala. Nedostatok finančných prostriedkov spôsobil re-
dukciu umeleckých pracovníkov (najmä starších hercov, dramaturgov), 
ale aj administratívy. Zmena pracovnoprávnych vzťahov (zo zamestna-
neckého pomeru na autorské zmluvy) umožnila pre umeleckých pracovní-
kov väčšiu flexibilitu, možnosť vyššieho zárobku, paralelne tvoriť pre via-
cero divadiel, čo sa odrazilo na znížení umeleckej kvality súborov. Prispela 
k tomu aj redukcia interných dramaturgov a režisérov. Neskôr sa zmenilo 
financovanie: štyri divadlá (Slovenské národné divadlo, Divadlo Nová scé-
na, Štátna opera v Banskej Bystrici, Štátne divadlo Košice) zostali v pria-
mej pôsobnosti ministerstvá kultúry a ostatné sa dostali pod egidu krajov. 

Ministerstvo sa nepriamo zbavilo zodpovednosti, keď predtým riešilo do-
končenie novostavieb viacerých divadiel, ktoré boli plánované v čase reál-
neho socializmu. Okrem nevyhnutnosti rekonštrukcie zastaranej techni-
ky, najmä dodržania bezpečnostných predpisov prevádzky verejnej budo-
vy, stranícke a štátne orgány od 70. rokov podporovali stavbu nových bu-
dov tak, ako sa dialo aj v okolitých krajinách. Problémom Československa 
bol nedostatok finančných zdrojov, stavebných a výrobných kapacít, čo za-
príčinilo, že realizácia novostavieb (od vyhlásenia architektonickej súťaže
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po odovzdanie stavby) trvala aj desiatky rokov. Riaditelia divadiel v Pre-
šove a v Nitre, ktorí boli zároveň tvorivými pracovníkmi, sa v 80. rokoch 
zmenili na manažérov obiehajúcich plánovacie komisie, české a sloven-
ské podniky. V 90. rokoch sa dokončili novostavby a niektoré rekonštruk-
cie (Prešov, Nitra, Martin, Nová scéna, Zvolen, Košice, Aréna). Najväčšie 
problémy sa ukázali s novostavbou SND, o ktorú sa najviac zaujímala ve-
rejnosť. Zriaďovateľ (MK SR) v ťažkej finančnej situácii mladej republiky 
pripustil spoločenskú diskusiu o  nevyhnutnosti dokončenia stavby, pri-
čom negatívne názory prevyšovali pozitívne hlasy. Argumenty finančné-
ho a technického charakteru (objem prestavaných prostriedkov, potreba 
rekonštrukcie dovtedajších priestorov, navrátenie vlastníckych práv bu-
dov, v ktorej súbory SND hrávali) už v silne spolitizovanej diskusii neuspe-
li. Napokon proti názorom vtedajšieho ministra kultúry (František Tóth) 
na zmenu účelu budovy sa postavila veľká časť kultúrnej obce s požiadav-
kou dostavby budovy a zachovania účelu.

Uvádzanie textov bez ideologických bariér (napr. Václava Havla), diela ang-
lickej a nemeckej proveniencie, nezaznamenali u divákov veľký úspech. 
Výrazná politická zmena spoločnosti spôsobila v divadelnej oblasti odklon 
od spolupráce s krajinami bývalého socialistického bloku, odmietanie mi-
nulosti/histórie podstatnej časti dejín slovenského divadla bez serióznej 
analýzy. Sloboda umeleckého prejavu, oslobodenie sa od autocenzúry, vý-
znamovej obraznosti sa odzrkadlila na nie vysokej kvalite mnohých diva-
delných produkcií prvej polovice 90. rokov. Predstava mladých divadelní-
kov o slobode a demokracii sa spájala s povinnosťou štátu plne financovať 
všetky ich aktivity bez súťaže, zasahovania do umeleckých záležitostí, bez 
práva kontroly financovania. Nová doba umožnila umelcom sledovať v pr-
vom rade vlastné záujmy, často bez spätnej väzby divákov a kritiky. Tie-
to skutočnosti a mnohé ďalšie (o. i. zrušenie novoscénického spevoherné-
ho súboru, živého orchestra, nezáujem o podporu a uvádzanie pôvodnej 
slovenskej tvorby, znižovanie umeleckých kritérií), ale najmä spolitizova-
ná slovenská spoločnosť privodili narastanie napätia aj vo vnútri kritickej 
obce. Pritom väčšina divadiel pracovala v šedivom priemere. Ostrý štrajk 
a štrajková pohotovosť divadelníkov v  roku 1997, ktoré mali pracovno-
právny a politický základ, zostali ku koncu bez podpory verejnosti. Pozí-
cia bývalých lídrov spoločnosti sa pomaly presúvala do bulváru či šoubiz-
nisu, ako to poznáme dnes. 

Rekapitulácia zmien a hodnôt
Otvorenie hraníc, konvertibilná mena, technický pokrok (webové prehlia-
dače, internet, digitálne nosiče) a ďalšie relevantné skutočnosti sa podie-
ľali na zrušení hraníc medzi kultúrami. Demokratické deväťdesiate roky 
otvorenej spoločnosti boli už etapou umeleckej slobody. Priniesli množ-
stvo nezodpovedaných otázok o smerovaní slovenského divadla z organi-
začného i umeleckého hľadiska. Napriek slobode tvorby sa slovenské di-
vadlá nedostali na plagáty významných divadelných festivalov. Na úspeš-
nú reprezentáciu divadelníkov v Edinburghu (Martin – Dotyky a spojenia, 
Baal – režisér Polák; Opera SND – Faust, režisér Bednárik ) dodnes možno 
len s nostalgiou spomínať.

Na otázku v Hviezdoslavovom duchu „Čo zapríčinilo tento úpadok, zosurove-
nie, zdivočenie mravov?“, existuje celý rad odpovedí. Na začiatku stojí morál-
ka, zodpovednosť umelca. Demokracia neznamená anarchiu. Umelci mali 
inú predstavu. Herci činoherného súboru SND odmietli roku 1994 doštu-
dovať Kočanovu hru Diabol, ktorú divadlo schválilo a na prípravu ktorej už 
vynaložilo isté finančné prostriedky (scénografia, umelecké návrhy kostý-
mov). Táto udalosť ukázala na rôzne vnímanie slobody a práva. Ak by za-
mestnanci v štátom podporovanej fabrike odmietli pracovať na niektorom 
z produktov, skončili by s nimi pracovný pomer. 

Argument nedostatku finančných prostriedkov na tvorbu a prevádzku je 
chabý. Na Slovensku je kultúra financovaná z viacerých zdrojov (z rozpoč-
tovej kapitoly MK SR priamo, respektíve cez jeho dotačný systém, zria-
ďovateľov/samosprávne kraje, mestá, minimálne z  európskych zdrojov, 
ešte menej z podnikateľskej sféry).4 Štát dodnes nedokázal pristúpiť k re-
štrukturalizácii divadelnej siete a jej financovania, ako napríklad Nemec-
ko v polovici 90. rokov. Zodpovedné orgány (najskôr ministerstvo kultúry, 
kým bolo ešte zriaďovateľom divadiel) mali aj u nás v tom období zobrať 
na seba „politickú“ zodpovednosť a navrhnúť spolu s viacerými občiansky-
mi združeniami, medzi ktoré patrili o. i. Kolégium riaditeľov profesionál-
nych divadiel na Slovensku, Združenie divadelníkov a iné, riešenie vznik-
nutej situácie. Orientácia na ľahšie žánre, nadbiehanie divákovi, postup-
né znižovanie umeleckej kvality inscenácií nesignalizovala len istá časť 
kritiky, ale potvrdil ich aj sociologický prieskum Ústavu výskumu kultúry 
Národného osvetového ústavu (Blaho 2004). Divák pomaly strácal záujem 
o divadlo aj z dôvodu rozšírenia výberu domácich a najmä zahraničných 
televíznych staníc a čoraz väčšej dostupnosti internetu. Štát, ktorý cez ve-
rejné zdroje najviac financoval divadelnú kultúru, nenastavil žiadne ná-
stroje na spätnú odozvu kvality tvorby. Táto skutočnosť sa premietla aj do 
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nezáujmu divadiel o názor kritiky; štátom financované divadlá verejne de-
klarovali nezáujem o spätnú väzbu ich práce.

Zhrnutie účinku demokracie na umeleckú tvorbu divadiel sa v jej začiat-
koch prejavila zrušením oficiálnej cenzúry, nekoncepčnou dramaturgiou, 
stratou diváckej obce. Až na niekoľko výnimiek (Prešov, Martin) sa pozvoľ-
ne vytrácala spolupráca všetkých tvorivých zložiek. Uvoľnil sa priestor na 
prejav individuality divadelného tvorcu, otvorila sa téma samoty, frustrá-
cie, apatie, hrubosti človeka k človeku. Prekvapuje, nezáujem sociológov, 
psychológov o skúmanie vplyvu politicko-spoločenských zmien na diva-
delné umenie skrze tvorcu, recipienta – jednotlivca /širšie publikum.

Všeobecne povedané „politizovanie“ divadelníkov v Bratislave akoby otupi-
lo ich tvorivé myslenie. Kvalitná tvorba vznikala mimo centra (napríklad 
prešovský projekt Petra Scherhaufera Kemu ce treba, 1991, martinské in-
scenácie Horákových textov o J. Kráľovi, Ľ. Štúrovi, od roku 1994 a iné). 
Kým najmä mladí tvorcovia v Bratislave rozvíjali témy frustračných po-
citov jednotlivca na konci 20. storočia (v kontexte novej európskej drá-
my), ich kolegovia (dramaturgovia, režiséri) mimo centra hľadali hodnoty 
zakomponované v dejinách národa. Na európske divadlo najviditeľnejšie 
nadviazalo svojou autorskou tvorbou len neštátne divadlo Stoka. Ukázalo 
sa však, že po rokoch napokon unavili sami seba, čo sa prejavili aj ubúda-
ním diváckej obce.

Letmé paralely s inými druhmi umenia
Na rozdiel od divadla slovenský film po rokoch trápenia zaznamenal 
prostredníctvom tvorby mladej generácie (dokumentárne filmy, neskôr 
hrané) výrazný spoločenský vzostup a  medzinárodný úspech. Cez kon-
krétne príbehy jedinca zovšeobecňuje problém /tému, cez obraz spoloč-
nosti odkrýva človeka. Napriek veľkému množstvu aktivít rôznych druhov 
výtvarného umenia, nenachádzame prepojenie spolupráce divadelníkov 
a výtvarníkov (v zahraničí sú známe spoločné projekty galérií a rôznych 
divadelných aktivít, happeningy a i.). 

Záver
V deväťdesiatych a nasledujúcich rokoch divadelní umelci stratili pozície 
významného postavenia v spoločnosti. Aj preto, že mnohí z nich sa stali 
(ne)priamymi tvárami vo viacerých predvolebných obdobiach politických 

strán. Za objektívnu príčinu možno považovať zmenu (aj kultúrnej) para-
digmy spoločnosti, za subjektívne príčiny stratu hodnôt v zmysle kvality, 
významu a dôležitosti. Výsledkom je zovšeobecnenie pretransformovania 
sa hereckých osobností na celebrity, cesta od divadelného umenia k rekla-
me a denným seriálom v rovnakých pózach, gestách, často aj v replikách. 
Spoločným menovateľom slovenského divadla 90. rokov až na pár výni-
miek je uniformovanosť.

Na začiatku nového milénia sa mnohé z týchto skutočností pomaly me-
nili. 

 ¶
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Résumé

The social and cultural framework of 
Slovak theatre on the verge of the 
1980s and the 1990s

the author focuses on the impact of 
socio-political changes on theatre art. 
After a brief overview of the situation 
in the 1970s and the 1980s, she charac-
terizes the relations between the 
theatre and the society after november 
1989. In the emerging socio-political 
context the theatre lost its status of 
an important cultural institution and its 
artistic significance was belittled. new 
economic conditions of theatre creation 
and its reception and especially the 
economic standing of the Slovak popula-
tion have had a profound impact on the 
status of this form of live art.

 ¶
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1 napríklad Moskovské divadlo drámy 

a komédie na taganke do novembra 1989 
ani raz nepricestovalo pohostinsky na 
Slovensko. Spočiatku ich obmedzovali 
doma, neskoršie, v čase Gorbačovovej 
perestrojky cestovali už na západ pre nás 
s nesplniteľnými finančnými požiadavkami.

2 Bábkové divadlá prešli na vlastné 
požiadanie pod egidu krajských národných 
výborov, ale o krátky čas sa vrátili pod 
Mk SSr.

3 Doplnkom štátnej divadelnej siete 
sa stali súbory malých javiskových 
foriem. väčšinou pôsobili pri fakultných 
Zo SZM alebo obvodných kultúrnych 
a spoločenských strediskách (najmä 
Bratislava) či Slovkoncertu. nemožno 
opomenúť pravidelnú činnosť ochotníckych 
divadiel, s ktorými spolupracovali mnohé 
významné osobnosti slovenského divadla 
(Jozef Ciller, Peter Scherfaufer, Ľubomír 
vajdička, Jozef Bednárik a ďalší). viaceré 
z nich získali významné ocenenia aj 
v zahraničí (napr. Divadlo Z zo Zelenča 
pod vedením Bednárika).

4 Až v druhej polovici prvej dekády tohto 
storočia sa pristúpilo k novému typu 
financovania umeleckej kultúry, čoho 
príkladom je Audiovizuálny fond, ktorý je 
zriadený zo zákona (2008) a základom 
jeho zdrojov je „spojenie príspevku 
z verejných financií a príspevkov od 
neštátnych subjektov, ktoré vo svojom 
podnikaní používajú audiovizuálne diela.“ 
viac http://www.avf.sk/aboutus.aspx [cit. 
30. 4. 2013].
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Vyrobená kopie filmu byla 13. ledna 
1966 schválena Hlavní správou tiskového dozoru (HSTD) pod číslem F11 – 
50216 a byla i s trailerem předána Ústřední půjčovně filmů (ÚPF) k distri-
buci 14. ledna.1 Normálně by tedy film šel v březnu či v dubnu 1966 do dis-
tribuce. Než se tam dostal, trvalo to téměř rok a půl. Důvodem bylo to, že 
Jan Procházka2 jako obvykle promítl film, který produkoval, presidento-
vi a prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Antonínovi Novotnému. Mohlo k tomu 
dojít někdy na přelomu ledna a února 1966. Scenárista a režisér Jan Ně-
mec vzpomíná:

S filmem O slavnosti a hostech se Procházka spletl, protože Novotného pře-
cenil, nebo nedocenil. Novotný dostal nějaké avízo, měl u projekce také své 
lidi (…) Nikdy prý jeho a ty ostatní neviděl tak rozčilené. Novotný skákal po 
závěsech až po závěsnou tyč nahoře a právě on si vymyslel, že ta postava 
Hostitele je Lenin a že je to útok na leninismus. Nejen, že film zakázal, ale 
přímo z projekce volal ministrovi vnitra, aby mne šli zatknout a zavřít. Pro-
cházka mi to zavolal a řekl, že se bude snažit to zmírnit. Takže prosadil, že 
zavírat mne nebudou, ale že budu mít okamžitě padáka ze studia a že už ne-
budu smět pracovat ve filmu“ (Fryš 2000).

Po téměř ročních dohadováních a bojích především na úrovni ideologické-
ho oddělení a ideologické komise ÚV KSČ byla premiéra filmu určena na 
30. prosince 1966 a ÚPF připravila všechny distribuční a propagační nále-
žitosti. Film nicméně nadále uváděn nebyl, a když, tak zcela výjimečně. 
Cenzura pak dále blokovala většinu zmínek o něm a posléze i o nově do-
končeném filmu Věry Chytilové Sedmikrásky.

1. ledna 1967 vstoupil u nás v platnost Zákon č. 81/1966 Sb. (O periodic-
kém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích). Jiří Hen-
drych nechal „zákonným opatřením“ Národního shromáždění z 12. ledna 
1967 zřídit místo dosavadního Ministerstva školství a kultury ministerstva 
dvě – Ministerstvo školství a Ministerstvo kultury a informací, do jehož 
čela jmenoval Novotný 23. ledna Karla Hoffmanna3. Od března jmenoval 
do funkce vedoucího ideologického oddělení bývalého zástupce šéfredak-
tora Rudého práva a šéfredaktora stranického měsíčníku Nová mysl Fran-
tiška Havlíčka. Na počátku roku sekretariát ÚV KSČ vzal zpět povolení, aby 
Český televizní a filmový svaz (FITES) vydával týdeník Filmové a televiz-
ní noviny poté, co v listopadu a v prosinci 1966 vyšla jeho dvě nultá čísla 
(Juráček 2003, 479). Jejich vydávání bylo povoleno ve formě čtrnáctidení-
ku až od července 1967, poté, co předsednictvo FITES pohrozilo ideologic-
ké komisi ÚV KSČ a tajemníku J. Hendrychovi demisí (Cysařová 1994, 18).

„Případ“ O slavnosti a hostech

Trochu skrytá historie 
cesty filmu do distribuce

Jan Bernard
katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha
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Na plenárním zasedání ÚV KSČ 8 – 9.  února, věnovaném problematice 
mladé generace, které se konalo hned po návštěvě Leonida Brežněva a Juri-
je Andropova za doprovodu velvyslance Stěpana Červoněnka na ÚV (4. – 8. 
února), Hendrych mluvil o vážných ideologických problémech na umělec-
ké frontě, o pronikání cizích ideologií a o tom, že se umělecká diferenciace 
rozšířila na diferenciaci ideologickou, zejména v oblasti filmu. 

V lednovém čísle Filmu a doby byla uveřejněna vynikající esej Ester Krum-
bachové o podstatě s smyslu tvorby, kde hájí stylistické úsilí proti popisné-
mu realismu a m.j. zde píše: 

Není to nakonec největší div, když člověk nevydrží a nemůže jinak, než ří-
kat, co si myslí, ať ho to stojí co stojí, když... nedokáže, ani nechce utut-
lat to pravé a ryzí, jak je utvořen? (…) Kdo dnes zná jména potentátů, kteří 
zabraňovali výstavě obrazů Paula Cézanna? ... nikdy nenapadá vznešený 
člověk nízkého, ale vždycky naopak, nikdy člověk, schopný myšlení, nehu-
bí pochybnosti a úvahy toho, kdo je založen jinak, ale vždycky znovu musí 
čelit útokům hlupáka, který ho za jeho založení napadá. Jaká škoda, že 
umělci neodpovídají nikdy stejným jazykem na útoky, že neovládají jazyk 
těch, kteří je tupí! Jaká škoda, že nakonec v potu tváře nedokáží dělat nic 
jiného, než umění...4 

JARO 1967
V zimě a na jaře 1967 se O slavnosti a hostech kromě několika tzv. studijních 
promítáních v Praze zřejmě hrálo někde na českém a moravském venkově 
a také na Slovensku, kde nebyla situace tak napjatá, neboť Alexandr Dub-
ček, jako první tajemník ÚV KSS, držel nad kulturou a časopisy ochrannou 
ruku, protože mu pomáhaly v boji s Novotným a s jeho stoupenci.5 Doklá-
dá to článek Agneši Kalinové z počátku února 1967, kde píše, že „skromne 
a v tichosti“ přišly do kin druhého distribučního okruhu, která jsou na Slo-
vensku maximálně tři, dva z nejzajímavějších českých filmů loňské pro-
dukce – Sedmikrásky a O slavnosti a hostech. Díky tomu se s nimi mohl sezná-
mit na veřejném promítání „jen zlomok zainteresovaného obecenstva“. 
Kalinová také pléduje za to, aby hlas jejich tvůrců „mohol zaznieť napl-
no“ a dolehnout ke všem, kteří je doma i ve světě chtějí vyslechnout a po-
chopit: „Nášmu filmu, našej kultúre i nášmu zriadeniu by to slúžilo iba ku 
cti.“6 Statistika ÚPF uvádí, že Němcův film byl nasazen do distribuce 30. 
prosince 1966, v Čechách a na Moravě měl do června 1967 56 představení, 
na nichž ho vidělo 9. 610 diváků a na Slovensku 13 představení s 1. 137 di-
váky. Průměrná návštěvnost byla 172 diváků na představení v Čechách a na 
Moravě a 87 na Slovensku.7

Počátkem března se konalo zasedání ideologického oddělení ÚV KSČ již 
za vedení F. Havlíčka. To projednalo Zprávu o hodnocení činnosti FSB za 
r. 1966, dramaturgický plán na r. 1967, stanovisko komunistů z předsednic-
tva FITES a stanovisko CZV KSČ Barrandov. 

Oddělení konstatuje, že řada filmů, věnovaných kritice „deformací“ obdo-
bí stalinského kultu byla umělecky slabá a jako vrchol progresivní tvorby 
s lidskými kvalitami jmenuje např. Až přijde kocour, Obžalovaný, Smrt si říká 
Engelchen, Obchod na korze, Kočár do Vídně, Starci na chmelu, Černý Petr a Ostře 
sledované vlaky. Pokouší se novou vlnu rozdělit. Jasně se zde píše: 

... ani díla ,nové vlny‘ čs. filmu netvoří kompaktní celek, ale rozdíly mezi 
nimi jsou zřetelné. Například filmy Formanovy a Němcovy se liší od sebe 
nejen uměleckými postupy, ale rozdíly v ideovém zaměření, a tím i v je-
jich společenské působnosti... O povrchnosti... přístupu k společensky zá-
važným otázkám svědčí např. Němcův film ,O slavnosti a hostech‘, který 
ve výkladu jedněch je odsouzením kolaborace a v podání druhých výpově-
dí o nepevných charakterech, prodávajících vlastní názory a přesvědčení 
za pochvalu a uznání vládce, svědectvím o pošlapané cti a lidské důstoj-
nosti, o pronásledování poctivých a nepoddajných, kteří nechtějí sloužit 
v rozporu se svým svědomím. (…) Vztah k moci vůbec je v tomto filmu po-
uze uměleckou podobou filosofických a zdeformovaných politických úvah 
o postavení intelektuálů ve společnosti, jejich vztahu k moci a o jejich spo-
lečenském poslání, což vše je konec konců – ať byl úmysl autora jakýko-
liv – situováno do socialistické společnosti. Právě zde se objevuje základní
ideová slabina díla, které zásadní otázky lidského charakteru, jednání, odpo-
vědnost jednotlivce, jeho vztahu k moci izoluje od společenských sil a vzta-
hů a tím také nedává možnost řešení.“8 

Podobně stanovisko oddělení kritizuje Sedmikrásky a do stejné skupiny 
řadí i Hotel pro cizince, Návrat ztraceného syna a Mučedníky lásky, v nichž nej-
de o experiment, ale o „vztah ke světu, k hledání pravdy, které je ve skuteč-
nosti blouděním a tápáním ve spleti subjektivisticky motivovaných před-
stav, pocitů, zklamání i zoufale hledané víry člověka, která by měla umožnit 
k této pravdě se aspoň přiblížit.“9 

Důkazem toho, že oddělení skutečně o nasazení kritizovaných filmů do 
„normální distribuce“ neuvažuje, bylo i to, že podle krátkodobého pokynu 
č. 15 byl cenzorem Kožíškem zakázán rovněž informativní text historika 
Luboše Bartoška v dubnovém čísle měsíčníku Filmový přehled.10 ÚPF asi 
plánovala jaksi potichu odloženou premiéru zopakovat místo na Silvestra 
1966 v květnu 1967, jak je zřejmé nejen z poznámky redaktorky Bartoškové, 
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ale i z hodnocení filmů, které měly podle plánu premiér ÚPF být uvedeny 
v květnu, otištěném v Literárních novinách počátkem května. O slavnosti 
a hostech šest kritiků hodnotí čtyřmi křížky, tedy nejvýše (František Gold-
scheider z Kina, Jiří Janoušek z Mladého světa, A. J. Liehm z Literárních 
novin, Antonín Novák z Filmu a doby, Svatopluk Svoboda z Mladé fronty 
a Ljubomír Oliva), jeden třemi (Otakar Váňa). Hodnoceny jsou zde i Sedmik-
rásky, většinou třemi křížky. Premiéra ani jednoho z nich se ovšem zjevně 
opět nekonala, ba naopak, cenzura nechala z téhož čísla vyřadit Liehmo-
vu obsáhlou recenzi na Sedmikrásky a hned nato z následujícího čísla Lite-
rárních novin (č. 19, 13. května) jeho další recenzi, kde píše o obou Němco-
vých posledních filmech. 

Hendrych, který byl zároveň poslancem Národního shromáždění za Jiho-
český kraj, asi byl původcem toho, že se Havlíček domluvil s poslancem za 
Západočeský kraj Jaroslavem Pružincem a zaútočil z parlamentu na fil-
maře nejen z politického, ale i z velmi aktuálního ekonomického hledis-
ka, protože parlament měl právě projednávat státní rozpočet na rok 1967. 
Havlíček patrně nejprve inicioval dopis dvaceti čtyř členů a kandidátů ÚV 
KSČ a poslanců Národního shromáždění (kteří právě procházeli kursem 
PI 4 politického školení na Vysoké škole politické) předsednictvu ÚV KSČ 
a jmenovitě Hendrychovi. Píší zde, že jim byly promítnuty tyto dva filmy, 
které jednomyslně považují za provokaci a znesvěcení toho, „co je každé-
mu občanovi drahé“. O Němcově filmu v tomto předepsaném školním cviče-
ní gramaticky i logicky neobratně říkají, že na ně působí dojmem napadání 
jednoty a především socialistického realismu a nápadným zjevem a herec-
kým výkonem představitele hlavní role – hlavního hostitele.11 

Rádi bychom se mýlili, že jde o podobnost a výjevy t.zv. čistě náhodné. 
Máme-li na zřeteli v této době nejvyšší zákon – upevňování jednoty socia-
listického internacionalismu v boji proti buržoazní ideologii, proti impe-
rialismu a jeho zvěrstvům – pak uvedený film podle našeho názoru je pří-
kladem, který zostouzí úsilí nejen naší strany, ale celého mezinárodního 
a dělnického hnutí po jednotě. Je to ,film‘, je to snad také dar k 50. výro-
čí VŘSR? 

O obou filmech píší, že „jsou nevhodné k promítání široké veřejnosti“ a žá-
dají, aby bylo „zabráněno jejich exportování do zahraničí, protože by slou-
žily zvláště v kapitalistickém světě jako zbraň proti nám“.12 Tento dopis byl 
pro svou primitivnost zjevně nepoužitelný pro zveřejnění. Havlíček pa-
trně požádal, aby si někteří poslanci z kursu připravili návrh interpelace 
a nakonec asi vybral ten Pružincův.

Pružinec tedy tři dni poté jménem svým a dalších jedenadvaceti poslanců 
– volených zástupců lidu – podal na druhém dni schůze Národního shro-
máždění ve čtvrtek 18. května interpelaci, v níž oslovil ministry kultury, 
zemědělství, financí, obrany a vnitra a tyto dva filmy zde hodnotil z hle-
diska plýtvání „penězi, které by státní rozpočet potřeboval“ v rámci toho 
že Národní shromažďování se má „vyjadřovat k zásadním otázkám ekono-
mického, politického a kulturního života naší republiky“.

S pomocí demagogického ptydepe pronesl následující výzvu k lynčování:

Jsme přesvědčeni o tom, že dva filmy, které jsme viděli a které podle Lite-
rárních novin mají mít premiéru v tomto měsíci, ukazují ,zásadní cestu 
našeho kulturního života‘, po které žádný poctivý dělník, rolník a inteli-
gent jít nemůže a nepůjde. Protože dva filmy ,Sedmikrásky‘ a ,O slavnosti 
a hostech‘, natočené v čs. ateliérech na Barrandově, nemají s naší repub-
likou, socialismem a ideály komunismu nic společného. Žádám proto mi-
nistra kultury a informací s. Hoffmanna, kulturní výbor NS a Ústřední vý-
bor lidové kontroly a vůbec celé NS, aby se radikálně zabývaly touto situací 
a vyvodily patřičné závěry proti všem, kteří tyto filmy připravovali a zej-
ména proti těm, kteří byli ochotni tyto zmetky zaplatit. Ptáme se režisé-
ra Němce a Chytilové, jaké pracovní, politické a zábavní poučení přinesou 
tyto zmetky našemu pracujícímu lidu v továrnách, na polích, na stavbách 
a na ostatních pracovištích? My se ptáme z tohoto místa všech těchto ‚také 
kulturních pracovníků‘, jak dlouho budete ještě všem poctivě pracujícím 
budete otravovat život, jak dlouho budete ještě šlapat po socialistických 
vymoženostech, jak dlouho si budete hrát s nervy dělníků a rolníků a vůbec, 
jakou demokracii zavádíte?13

Závěrem své řeči pak Pružinec požádal o promítnutí filmů všem poslan-
cům a „udal“ i další filmy apelem na Poledňáka, při čemž žádal, aby tyto 
filmy byly staženy z našich kin. 

Tento útok však mířil pravděpodobně příliš vysoko a byl do té míry zasta-
ralou propagandistickou fraškou, že byl nakonec odmítnut a znicotněn.14 
V parlamentu na něj diplomaticky odpovídal Alois Poledňák.15

Na původní dopis poslanců a na interpelaci nejprve zareagoval Ivan Svi-
ták, který 30. května sepsal tzv. „interpelaci interpelantů“, bohužel nikde 
nezveřejněnou a nevíme, zda někam zaslanou.16 Mladí režiséři 9. června 
sepsali a podepsali dopis, sestavený také I. Svitákem a určený interpelova-
nému ministru kultury a informací Karlu Hoffmannovi, kde se mj. píše: 
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Vážený soudruhu ministře, domníváme se, že v historii československé kul-
tury neexistuje případ, v němž by Národní shromáždění bylo vyzýváno k zá-
kazu uměleckého díla... Vystoupením poslance Pružince vzniká nebezpečí
legalizace pogromistických nálad vůči tvůrčí inteligenci... Nenormální si-
tuace vytvářená v posledních měsících kolem československé kinemato-
grafie začíná postupně znemožňovat tvůrčí práci, omezuje realizaci tvůr-
čích programů v samém jejich začátku a některé autory posléze vylučuje 
z tvorby vůbec. Je nám známo, že každé represivní opatření namířené pro-
ti kultuře sleduje okamžitý politický prospěch, avšak je nám rovněž zná-
mo, že žádná pozdější rehabilitace či napravování křivd nikomu nevrátily
a nemohou nikdy vrátit tvůrčí schopnosti, jejichž rozvoj byl násilně pře-
rušen.17 

Dopis podepsalo deset českých a dva slovenští režiséři (Hynek Bočan, Miloš 
Forman, Juraj Herz, Věra Chytilová, Jaromil Jireš, Pavel Juráček, Antonín 
Máša, Jiří Menzel, Jan Němec, Ivan Passer, Evald Schorm, Jan Schmidt, Pe-
ter Solan a později Štefan Uher). 

LÉTO 1967
Hendrych a ideologické oddělení ÚV KSČ před IV. sjezdem čs. spisovatelů 
pohrozili Svazu spisovatelů, že jestli bude šéfredaktorem Literárních no-
vin jmenován Dušan Hamšík, ÚV ho ve funkci nepotvrdí a Literární novi-
ny budou zastaveny odnětím registrace (Hamšík 1969, 21, 22).

V druhý den sjezdového jednání pak pohrozilo zákazem i Filmu a době. 13. 
června projednávalo předsednictvo ÚV KSČ zprávu svého ideologického 
oddělení O situaci ve Svazu čs. spisovatelů před jeho IV. sjezdem a konsta-
tovalo ústy Novotného, Hendrycha a Martina Vaculíka že sjezd bude měře-
ním sil, že strana zvedne hozené kopí, zaujme tvrdou pozici a po sjezdu 
bude řešit, zda půjde tak daleko, aby Svazu odebrala ekonomické a mo-
censké nástroje jako nakladatelství a Literární noviny (viz Kaplan 1997, 
94, 95). Jak ukazuje Hendrychův sjezdový referát ze 27. 6. 1967, vstupova-
la strana na sjezd také značně znervózněná mezinárodní situací (eskala-
cí konfliktu ve Vietnamu, tzv. šestidenní válkou a j.). Když k tomu přidá-
me vyjádření řady spisovatelů proti československé prezentaci šestidenní 
války, útoky Kohouta i dalších řečníků na sjezdu (třeba Ivana Klímy či Pet-
ra Kabeše) na cenzuru a tiskový zákon, že P. Kohout přečetl dopis Alexan-
dra Solženicyna květnovému IV. sjezdu sovětských spisovatelů (protesto-
val v něm proti jakékoliv formě cenzury literatury, potlačování kulturní 
svobody a znemožňování vlastní tvorby, proti cenzuře děl těch spisovatelů, 

kteří přežili stalinské čistky, proti byrokratické cenzorské zvůli; deklaro-
val, že vinou přísnosti a hlouposti cenzury pozbyla ruská literatura svého 
světového významu a požadoval, aby se svaz spisovatelů vzepřel proti ta-
kové cenzurní praxi (viz Hamšík 1969, 48) a Havlův požadavek na nabídnu-
tí členství dříve perzekuovaným spisovatelům, je pochopitelné, že strana 
v odbojných spisovatelích spatřovala vnitřního nepřítele.18 

Sjezd přispěl k zesílení polarizace mezi reformními a konzervativními ko-
munisty v KSČ, která se však více začala projevovat až na konci října 1967, 
kdy na zasedání ÚV KSČ došlo ke konfliktu mezi Novotným a Alexandrem 
Dubčekem.19 Reformní skupinku zatím představovala tzv. Mlynářova20 ko-
mise, uskutečňující rehabilitace, Smrkovský a Drahomír Kolder (původní 
vedoucí komise pro rehabilitace členů KSČ od roku 1962, jejímž členem byl 
i Dubček), který stál za ekonomickými reformami, jejichž vypracováním 
byl od roku 1964 pověřen Ota Šik. Zatím vítězili konzervativisté a centra-
listé a pokusili se o pomstu za odpor, který na sjezdu zazněl. Nejprve ještě 
během sjezdu Hendrych vyškrtl z lidí, navržených do předsednictva Sva-
zu šestnáct jmen, po dohodách s vedením Svazu a pod hrozbou ostatních 
kandidátů, že odstoupí z výboru také se spokojil se škrtnutím čtyř jmen 
– Vaculíka, Kohouta, Havla a Klímy a jejich nahrazením poslušnějšími. 
Členství v předsednictvu zakázal také Janu Procházkovi, který byl navr-
žen na předsedu Svazu. 

Strana na základě projednání zprávy o sjezdu předsednictvem ÚV KSČ 
(4. července 1967) zahájila s Procházkou, Kohoutem, Vaculíkem, Klímou 
a Liehmem disciplinární řízení. Ve zprávě se také navrhovalo, aby Svaz byl 
zbaven monopolu na vydávání české literatury tím, že v nakladatelstvích 
Svoboda a Práce budou otevřeny beletristické edice české literatury a aby 
straně věrní spisovatelé byli odměněni novými pozicemi – Jiřího Hájka 
ustavit šéfredaktorem beletrie ve Svobodě, Ivana Skálu ředitelem naklada-
telství Mladá fronta, Alexeje Pludka šéfredaktorem beletristické edice na-
kladatelství Práce a Milana Lajčiaka šéfredaktorem slovenského časopisu 
Predvoj (viz Kaplan 1997, 122, 123). Byla také zakázána publikace textů pro-
jevů na sjezdu. Publikovány mohly být jen projevy spisovatelů loajálních 
ke straně. Otisklo je Rudé právo.

Současně generální prokuratura zasáhla v redakci Literárních novin21 a za-
bavila Vaculíkovy poznámky a dopisy, protože Hendrych ho obvinil z  taj-
ných styků s českými emigranty v New Yorku. Básník a publicista Jan Beneš 
byl obviněn ze styků z pařížskou emigrací, zejména s Pavlem Tigridem, je-
muž údajně předával tajné stranické materiály, především protokoly ze za-
sedání ÚV, které mohl krást Hendrychovi ze stolu,22 protože měl milostný 
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vztah s Hendrychovou dcerou.23 Oficiálně byl obžalován z podvratné čin-
nosti proti republice, spekulace se zahraniční měnou a z pokusu o pod-
vod s prodejem obrazu. V polovině srpna došlo k další aféře, když Ladislav 
Mňačko se svojí ženou na protest proti antisemitismu v Československu 
12. srpna emigroval do Izraele a následně byl 15. srpna usnesením před-
sednictva ÚV KSČ vyloučen ze strany a zbaven československého občan-
ství, proti čemuž Svaz spisovatelů protestoval. Jan Procházka na jednání 
ÚV 14. září prohlásil, že „není možno člověka vyhodit z národa a z literatury 
jako z hospody“. Tento protest nesměl být zveřejněn (Hamšík 1969, 156–158).

Týden po další aféře s pražskou vraždou Charlese Jordana přijel Novotný 
se svou manželkou 27. srpna 1967 do Martina, kam byl pozván na oslavy 
100. výročí otevření Slovenského lycea a kde mimo program byl pozván 
i k návštěvě sídla Matice slovenskej. Tam na symboly matiční činnosti rea-
goval jako na projevy nacionalismu, odmítl přijmout zakládací listinu Ma-
tice se slovy „To přece patří do muzea“ a donutil manželku Boženu nepřij-
mout symbolické dary – slovenský kožich a výšivky se slovy „Božka, nic 
neber a jdeme pryč“. Na Slovensku se díky tomu a díky formulacím v jeho 
projevu následující den proti němu zvedla vlna pobouření a jako president 
se stal pro Slováky nadále nepřijatelným.24

Počátkem září se skandálem stal tzv. Manifest československých spisova-
telů, který se odvolával na sjezd spisovatelů a jeho následky, odsuzoval po-
litickou cenzuru, antisemitismus a rasismus oficiální politiky státu a po-
tlačování lidské důstojnosti.25 

PODZIM 1967
Předsednictvo ÚV KSČ se 19. září zabývalo Hendrychovou zprávou o sjezdu 
a zprávou o výsledcích disciplinárního řízení s Kohoutem, Klímou, Lieh-
mem a Vaculíkem. Hendrych navrhoval netaktizovat a neustupovat, Novot-
ný, Dolanský a Dubček měli pochybnosti o efektivnosti represivních zása-
hů. Předsednictvo schválilo vyloučení Kohouta, Vaculíka, Klímy a Liehma 
ze strany a nařídilo disciplinární řízení s Kunderou. Procházku pak uvol-
nilo z funkce vedoucího stranické skupiny Svazu čs. spisovatelů a zbavilo
ho kandidátství na členství v ÚV KSČ. Výsledkem diskuse bylo, že Kohou-
tovi bylo vyloučení změněno na důtku s výstrahou a bylo schváleno ode-
brání Literárních novin Svazu a 23. září 1967 byly převedeny pod minis-
terstvo kultury a informací. Šéfredaktorem se stal Jan Zelenka, který za-
kládal roku 1955 bulvární noviny Večerní Praha a za normalizace se stal 
ředitelem Československé televize. Na podnět slovenské složky FITES pro-

testoval i Ústřední výbor FITES v prohlášení, kde kritizoval plánované kro-
ky autoritativní stranické administrace přípravy a výroby filmů. V závěru 
se zde deklaruje: „Principy tvůrčí svobody se dostaly do ostrého rozporu 
s netrpělivostí autoritativních rozhodnutí. Zdá se, že tím skončilo obdo-
bí dialogu“.26

V této situaci se O slavnosti a hostech hraje stále jen na zvláštních projek-
cích27 a na Slovensku a cenzura zabraňuje novému pokusu zveřejnit ještě 
v Hamšíkových Literárních novinách (č. 37, 16. 9. 1967) Liehmovu recenzi 
O slavnosti a mučednících.28 

V prvním zelenkovském čísle Literárních novin29 se počátkem října objevil 
pozoruhodný článek Miloslava Brůžka,30 místopředsedy v lednu 1967 zá-
konným opatřením Národního shromáždění nově ustaveného výboru pro 
kulturu a informace jako „iniciativního a koordinačního orgánu pro zá-
sadní otázky v oblasti kultury a informací“. Kromě jiného tu prohlásil, že 
„nástup mladé generace bývá spojován s nekonvenčním pohledem na sku-
tečnost, s odmítáním konformismu, ale přitom s nespornou a otevřeně 
proklamovanou angažovaností této tvorby“. Také to, že myšlení mladých 
bývá na Západě vydáváno „za projev nesouhlasu se socialismem“, nemů-
že být důvodem k tomu, „známkovat všechna sporná díla jako socialismu 
cizí“. Píše: 

Film O slavnosti a hostech je téměř filosofická ,disputace‘ o vztazích obča-
na a moci. Problémem těchto filmů je zobecnění a poetické vyjádření, pra-
cující se složitou metaforou či ,modelem‘ světa. U režiséra Němce se proje-
vují slabiny právě tam, kde zobecnění zapomíná na konkrétní historickou 
podmíněnost lidských vztahů. Vlastní rozpory a omezená sdělnost samo-
zřejmě omezují dosah této tvorby, jejíž přínosy a nedostatky je třeba peč-
livě analyzovat... I tato tvorba je ovšem svědectvím, byť pokřiveného, přeci 
jen myšlení určitého okruhu lidí těchto let... Je jisté, že korektury v sou-
časném hodnocení filmu bude postupně provádět život sám.31

19. října udělil FITES ceny Trilobit filmům z roku 1966, které den nato pře-
dával oceněným předseda FITES Martin Frič. Byly uděleny animovaným fil-
mům Rakvičkárna a K princeznám se nečuchá, pak časopisu Film a doba, a po-
chopitelně dlouhometrážním filmům Romance pro křídlovku, Sedmikrásky, 
O slavnosti a hostech a Mučedníci lásky. Cenzura zabránila, aby o tom Svo-
bodné slovo (č. 290, 20. října 1967) v článku Komu Trilobit 66? referovalo.32

30. října vyšla ve Filmovém přehledu informace o tom, že O slavnosti a hos-
tech bylo povoleno k promítání již 10. ledna 1966 a premiérováno na 30. pro-
since 1966. 
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Rozpor ohledně přípustnosti zveřejnění filmu jednak ukázal, že cenzura 
neměla vždy nejčerstvější pokyny, jednak že boj o to byl zjevným proje-
vem zápasů uvnitř strany a jejího vedení. Boj aktuálně začal Dubčekovou 
kritikou návrhu zprávy ÚV, nejprve na zasedáních předsednictva ÚV KSČ 
19. a 24. října 1967 a poté na plenární zasedání ÚV KSČ 30. října, kde byla už 
kritizována i tzv. kumulace funkcí a kde byl odmítnut návrh rezoluce, při-
pravený Novotného štábem. Na zasedání ÚV KSČ ve dnech 19. – 21. prosince 
došlo k rozhodnutí o oddělení funkcí ústředního tajemníka ÚV a presiden-
ta republiky a 5. ledna 1968, po potlačení pokusu Novotného, jeho armád-
ních generálů a Miroslava Mamuly o puč, plenární zasedání ÚV KSČ zvolilo 
Dubčeka svým prvním tajemníkem (viz Dubček 1993, 126 –137). Tzv. česko-
slovenské jaro opatrně začínalo.

Sedmikrásky byly za této situace zahrány v Praze v klubové distribuci – kino 
Klub je hrálo od 15. září do 5. října, okrajové kino Maják až od 8. prosince, 
poté i kina Ořechovka, Družba a Práce, O slavnosti a hostech směla zahrát 
kina filmového umění – kino Klub ve dnech 27. října – 2. listopadu, Hvězda 
8. – 21. prosince, ale teprve od ledna mohl film být uveden v běžnějších ki-
nech (Obzor 5. – 11. ledna 1968). Koncem prosince byly v Praze uvedeny i dal-
ší „zakázané“ filmy – Hoří, má panenko a Znamení Raka.33

Současně cenzor opět „upozornil“ na pokus otisknout již potřetí Liehmovu 
recenzi O slavnosti a mučednících, tentokrát ve Filmových a televizních no-
vinách č. 10 (15. listopadu 1967), z nichž ji musel šéfredaktor Otakar Váňa 
„vypustit“, podobně jako část článku Lubomíra Linharta, jednoho z prv-
ních členů KSČ, levicového kritika a bývalého ředitele Čs. filmu, obhajují-
cího Němcův film.34

Dalším cenzurním pokusem byla snaha odstranit v následujícím čísle Fil-
mových a televizních novinách (č. 11) z Liehmova rozhovoru Martin Frič 
je slavný... věty jako „Boj proti mladým nikam nevede“, nebo větu, že by se 
nic nemělo vyvozovat z toho, že se nějaký film z nějakého důvodu někomu 
nelíbí, což Frič demonstruje na svém vztahu k O slavnosti a hostech, jehož 
atmosféra je mu údajně nepříjemná. Frič zde píše, že by se „v dnešním, 
často nepříliš veselém čase, kdy se nedostane toaletní papír, neměly dělat 
takhle zoufalé filmy, že by se nemělo lidem ještě přidávat, dorážet je. Na 
druhé straně však uznávám, že doba do umělce vniká a on ji musí vyjá-
dřit. Goebbels myslel, že změní dobu tím, že nařídí výrobu samých vese-
loher.“35 Poslední větu ovšem musela redaktorka Drahomíra Olivová opět 
„vypustit“. 

Koncem roku do českého filmu cenzura naposledy zasáhla 21. prosince, 
kdy z ankety Filmových a televizních novin č. 13 (28. prosince) o tom, které 
dílo nejvíce zaujalo v uplynulém roce měla být vynechána odpověď experi-
mentálního básníka Josefa Hiršala, v níž zmiňuje Sedmikrásky, které pro něj 
jsou dílem „téměř po všech stránkách riskujícím a provokujícím“. A v od-
povědi Jana Němce bylo požadováno vynechat: „V letošním roce se bohužel 
dovršily problémy s filmy, na kterých jsem spolupracoval – starosti o vlast-
ní osud a existenci mně proto znemožnily sledovat ostatní československou 
tvorbu“.36 Vývoj ovšem v prosinci již tak pokročil, že šéfredaktor Otakar Váňa 
z Hiršalovy odpovědi vynechal jen poslední větu a Němcovu odpověď pone-
chal celou.

Zakončením této epizody o souvislosti tvorby a politiky by snad mohl být 
dopis FITES Alexandru Dubčekovi s  blahopřáním k  jeho nadcházejícím 
47. narozeninám, datovaný 22. ledna 1968, k němuž „připojil žádost, aby 
vedení komunistické strany v  zájmu obnovení důvěry odstranilo zákaz 
veřejného promítání několika hraných i dokumentárních snímků z  ne-
dávné doby“ (Hulík 2011, 20), především Sedmikrásek a O slavnosti a hostech. 
Po zrušení zákazu následovalo v únoru obnovení Literárních novin pod 
názvem Literární listy a 4. března 1968 faktické zrušení cenzury zánikem 
ÚPS na základě usnesení předsednictva ÚV KSČ. 
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Résumé

Jan Procházka, a producer of the 
movie, screened report About Party 
and Guests for the president of the 
republic (A. novotný) in the beginning of 
1966. As a result the film was banned 
until December 1967. this study deals 
with some of the developments of the 
struggle for the free release of this 
movie, in connections with the inner, 
foreign and cultural politics of socialist 
state, headed by the communist party. 
this study also examines the relation of 
these developments, leading finally to 
the fall of novotný’s regime and to the 
beginning of Prague Spring of 1968.

 ¶
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1 výrobní list filmu O slavnosti a hostech, 

podepsaný ředitelem FSB, ředitelem ÚPF 

a ústředním ředitelem čsF, který schvaluje 
tímto podpisem film k „veřejnému 
promítání“. Barrandov Studio a.s., 
archiv FSB, sbírka Scénáře a produkční 
dokumenty, složka o slavnosti a hostech.

2 Spisovatel, dramaturg, FSB, kandidát Úv 
kSč a blízký přítel novotného. 

3 Hoffmann byl předtím pracovníkem Úv 
kSč a ředitelem československého 
rozhlasu. Jako ředitel Ústřední správy 
spojů nechal 21. srpna 1968 vypnout 
rozhlasové vysílání, aby zabránil odvysílat 
provolání reformního Úv kSč všemu lidu 
čSSr.

4 krUMBACHová, e.: reflexe. In Film a doba, 
roč. 13, 1967, č. 1, s. 48.

5 „nepriateľstvo novotného voči mne sa ešte 
posilnilo uvoľnenou kultúrnou klímou na 
Slovensku, ktorú som toleroval napriek jeho 
častým námietkam.“ Dubček 1993, s. 117.

6 kAlInová, A.: Dobývanie nových pevnín. 
In Kultúrny život, roč. 22, 1967, č. 5 (3. 2.), 
s. 6. tento článek přetiskl i Pavel tigrid 
v pařížském Svědectví 8, 1967, č. 31, s. 415 
– 418.

7 viz Přehled výsledků čs. filmů od premiéry 
do 30. 6. 1967 – Filmy, vydané v roce 

1966. nFA, archiv ÚŘ čSF, r10/BI/kP/1k. 
tyto údaje ale nejsou, podle mého názoru, 
příliš důvěryhodné.

8 Informace a stanovisko ideologického 
oddělení Úv kSč ke zprávě vedení 
čs. filmu a stanovisku komunistů 
z předsednictva FIteS a CZv Barrandov. 
13 stran. Schůze ideologického oddělení 
Úv kSč 1. 3. 1967. Příloha II, Ik 77. nA čr, 
složka Ideologická komise Úv kSč

9 Cit. d.

10 Cenzurní kartoteční lístek z 21. 4. 1967, 
příloha Denní zprávy č. 41/1 – 0 z 25. 4. 
1967. ABS AMv – ÚPS, 318-34-2

11 šlo o údajnou podobu postavy Hostitele 
s leninem.

12 opis dopisu Jiřímu Hendrychovi ze dne 
15. 5. 1967. Z osobního archivu Jiřího 
Janouška.

13 Zasedání národního shromáždění čSSr, 
2. den, čtvrtek 18. května 1967. Dostupné 
na http://www.psp.cz/eknih/1964ns/
stenprot/015schuz/s015015.htm. 
[10. 3. 2013].

14 „neuvěřitelná Pružincova interpelace 
kolovala po Praze v četných opisech, 
a když ji přečetli z jeviště kabaretu 
Paravan, považovalo ji obecenstvo za 
povedený fórek satirika J. r. Picka, který 
tam byl ředitelem.“ In škvoreCký, J.: 
všichni ti bystří muži a ženy. Praha: 
Horizont, 1991, s. 119. Při diskusích o 
možnosti otištění kunderova příspěvku 
ze sjezdu Svazu spisovatelů F. Havlíček 
údajně řekl, že „aféra v parlamentě je 
jim, progresívním lidem v sekretariátu 
Úv, velice nevhod..., že tu ani tak nejde 
o málo významného poslance Pružince, 
nýbrž spíše o několik významných 
činitelů z předsednictva Úv, kde se o 
věci, podobně jako v parlamentě jednalo, 
ba snad dokonce o jednoho činitele 
nejvýznamnějšího“. In HAMšÍk, D.: 
Spisovatelé a moc. Praha: československý 
spisovatel, 1969, s 106.

15 Dostupné na http://www.psp.cz/
eknih/1964ns/stenprot/015schuz/s015015.
htm. [10. 3. 2013].

16 Citováno dle velký den poslance Pružince. 
In Filmové a televizní noviny, roč. 2, 1968, 
č. 8 (18. 4.), s 2.

17 Citováno dle IV. sjezd Svazu 
československých spisovatelů Praha 
27. – 29. června 1967 (Protokol.) Praha: 
československý spisovatel, 1968, s. 136, 137.

18 viz IV. sjezd Svazu československých 
spisovatelů. Praha 27. – 29. června 
1967 (Protokol.) Praha: československý 
spisovatel, 1968.

19 Možnost polarizace naznačil v první 
polovině června na besedě na Fakultě 
osvěty a novinářství Uk Josef 
Smrkovský (který byl v nS přítomen 
Pružincově interpelaci jako ministr 
vodního hospodářství). Připustil možnost 
oponentury, ale nikoliv opozici vůči straně. 
Myšlenky ministra Josefa Smrkovského 
z besedy na Fon zaznamenali M. Benda 
a J. Staněk. In Universita karlova, roč. 13, 
1967, č. 20 (15. 6.), s. 1.

20 Zdeněk Mlynář, původním jménem Zdeněk 
Müller, byl v letech 1964 – 68 tajemníkem 
právní komise Úv kSč.

21 Hamšík, který byl od sjezdu šéfredaktorem 
literárních novin vzpomíná, že příslušníci 
bezpečnostního aparátu od něj chtěli 
rukopis rozhovoru liehma s vaculíkem, 
který vyšel v č. 23, aby posloužil 
jako důkaz pro vyšetřování vaculíka, 
podezřelého „z trestného činu hanobení 
republiky“. obvinění údajně vzešlo 
z Mamulova 8. oddělení Úv kSč. Hamšík, 
1969, s. 143–146.

22 Jiří němec k tomu podle bezpečnostní 
agenturní zprávy ze 27. 7. 1967 
poznamenává, že „je to Benešovi naprosto 
podobné“. ABS AMv, spis 749 386, část 1, 
8-8.

23 Hendrychovi to údajně vytýkal jak 
novotný, tak sovětské vyslanectví.

24 viz Dubček 1993, s. 125, 126. též Hamšík 
1969, s. 190, 191. též kaplan 2011, s. 212, 
213, kde cituje z rukopisu rudolfa černého 
vzpomínky prezidenta. Úvahy, projevy 
a svědectví Antonína novotného. Dochoval 
se i zpravodajský šot Slovenské televize 
z této návštěvy, který však ukazuje jen 
úporně negativní výraz novotného tváře 
a zarputilá gesta a chůzi. viz Prezident 
novotný v Martine, BA 21361, reprízováno 
retro noviny vPS 0005. In Slovenská 
televízia, Dvojka 1. 9. 2012.
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25 více lze nalézt v Polišenská 2009, 
kde je případ na s. 461–499 podrobně 
analyzován.

26 Prohlášení Úv FIteS z 21. 10. 1967. 
In konference Svazu čs. filmových 
a televizních umělců 1968, s. 16, 17.

27 viz agenturní zpráva od agenta e-4 ze dne 
29. 8. 1967. ABS AMv spis 749 386, část 
2, 2-8. vyplývá z ní, že Wilhelmus rood, 
holandský duchovní a redaktor katolické 
televize, který byl na návštěvě u Jiřího 
němce, viděl film na projekci pro studenty 
v pražském technickém muzeu.

28 viz Denní zpráva č. 77/A ze dne 18. 9. 1967. 
ABS AMv-ÚPS 318-143-1. recenze pak byla 
zveřejněna až v listech 1, 1968, č. 2 (7. 3.), 
s. 8.

29 Byly přezdívány erární noviny, či „erárky“.

30 Brůžek byl také prvním normalizačním 
ministrem kultury v čSr (1969 – 1973).

31 BrŮŽek, M.: Co se děje s naším filmem? 
In literární noviny, roč. 16, 1967, č. 40 
(7. 10.), s. 1, 8.

32 Denní zpráva č. 89 ze dne 20. 10. 1967. 

33 Údaje jsou přejaty z rubriky Program kin 
v dobových literárních novinách, ročník 
1967. Březina (1996, s. 266) uvádí, že 
celkem film dosáhl (do roku 1995) 642 
představení s návštěvností 86 124 diváků. 
v letech 1970 – 1989 patřil film opět mezi 
ty, jejichž distribuce nebyla povolena.

34 Denní zpráva č. 100/A ze dne 13. 11. 1967. 
ABS AMv-ÚPS 318-143-1.

35 Denní zpráva č. 104/A ze dne 22. 11. 1967. 
ABS AMv-ÚPS 318-143-1.

36 Denní zpráva č. 113, část A, 21. 12. 1967. 
ABS AMv-ÚPS 318-143-1. 

 ¶

Dejiny kultúry – možnosti a hranice 
jedného pokusu o úplnosť 
(Úvahy na základe edície: 
Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 
Középkor és kora újkor, I–XIII, 2003 – 2012)

Judit Görözdi
Ústav svetovej literatúry SAv
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Na tejto konferencii, na ktorej sme si 
vytýčili skúmať súvislosti medzi dejinami jednotlivých umení a dejinami 
kultúry, ďalej cez prehľadové alebo prípadové štúdie načrtnúť kulturolo-
gické aspekty dejín literatúry, hudby či výtvarného umenia a v neposled-
nom rade sme sa pokúsili vyjadriť k spoločenskému statusu niektorých 
kulturologických diskusií, by som chcela predstaviť jeden čerstvý (v minu-
lom roku zavŕšený) maďarský kultúrnohistorický projekt. Nepredstavuje 
iba príklad spracovania problematiky v rámci „cudzej” (hoci susednej) kul-
túry, ale aj uchopenie obdobia kultúrnej histórie Uhorska, ktoré sa čiastoč-
ne prelína so slovenskými fenoménmi.

Ide o dielo Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor, I–XIII, 
2003-2012 (Uhorský kultúrnohistorický slovník. Stredovek a raný novo-
vek). Veľkolepý projekt bol realizovaný pod vedením literárneho histori-
ka Pétera Kőszeghyho v edícii vydavateľstva Balassi. Po približne desaťroč-
nej prípravnej fáze sa riešil ďalšie desaťročie, jednotlivé zväzky vychádzali 
postupne od roku 2003, posledný (trinásty) zväzok vyšiel v roku 2012. Po-
čas realizácie sa výrazne zmenil aj základný koncept publikačného výstu-
pu, ktorý pôvodne počítal so šiestimi zväzkami. Slovník mal ambíciu kom-
plexne zmapovať dejiny maďarskej, resp. uhorskej kultúry v stredoveku 
a v ranom novoveku na základe javov z dejín literatúry, výtvarného ume-
nia, hudby, histórie, náboženstva, školstva, vojenstva, práva, medicíny, ale 
aj javov dejín každodennosti, stravovania, atď. Na realizácii spolupracova-
lo približne 400 odborníkov.

Spoločenský status kultúrnohistorických výskumov 
v Maďarsku 
Súhrnné práce podobnej disciplinárnej šírky nevznikajú nezávisle od spo-
ločenského statusu problematiky. V Maďarsku sa síce v tejto súvislosti pod-
čiarkuje spoločenská angažovanosť, t.j. prítomnosť kultúrnohistorického 
aspektu v aktivitách najrôznejšej povahy (na popularizačných výstavách, 
prednáškach, článkoch), najvýraznejšie sa predsa len prejavuje prostred-
níctvom inštitucionálnej organizovanosti, v charaktere a množstve kul-
túrnohistorických výskumov a napokon aj publikačných výstupov.

Výskumy maďarskej, resp. uhorskej vzdelanosti úzko súviseli s činnosťou 
Maďarskej akadémie vied (ďalej MAV) od jej založenia v roku 1825. Predmet 
bádania kultúrnych dejín sa v posledných desaťročiach výrazne zmenil, 
posunul sa vďaka záujmu o asociačné systémy, spoločenstvá prijímania, 

súvislosti mentality či o ekonomické, ekologické, informačné a iné súvis-
losti, až na hranicu jednotlivých vedných odborov. Rozšíril sa takisto sme-
rom k prírodným a biologickým vedám (Várkonyi 2003), čo sa odráža aj v in-
štitucionálnych štruktúrach. V rámci MAV funguje od roku 1980 Kultúrno-
historická komisia (momentálne na čele s Istvánom Monokom), ktorá ko-
ordinuje výskumy, podporuje vydania, snaží sa vytvoriť podmienky pre 
transdisciplinárnu kooperáciu. Okrem tradičných oblastí kultúrnej histó-
rie zahŕňa prácu v nasledovných subkomisiách: Pracovná komisia dejín 
knihovníctva, dejín tlače, dejín lekárstva, dejín poľnohospodárstva, dejín 
vysokoškolského vzdelávania, dejín pedagogiky, dejín vied, dejín techniky, 
dejín biológie, dejín semiotiky a pod. Táto štruktúra odráža široké chápa-
nie toho, čo všetko sa považuje za predmet dejín kultúry. 

Inštitucionálna organizovanosť kultúrnohistorických výskumov je zna-
kom závažnosti ich spoločenského postavenia (najmä zo slovenského uhla 
pohľadu, kde nejestvuje inštitucionálna forma integrovania užšie zame-
raných kultúrnohistorických výskumov v jednotlivých odboroch), aj keď 
v rámci maďarských diskusií odznievajú protichodné názory zazlievajú-
ce univerzitám napr. absenciu katedier kultúrnych dejín, ktoré by mohli 
sprostredkovať kultúrnohistorický kontext rôznych odborov už vo vzde-
lávacom procese. Výnimky sa však nájdu, napríklad na univerzite ELTE 
v Budapešti funguje kultúrnohistorická katedra od roku 1981, na univerzi-
te v Pécsi od roku 2000, takisto na niektorých vysokých školách. S vedec-
kou prestížou dejín kultúry v Maďarsku zase súvisí fakt, že od roku 2005 
figuruje aj ako samostatný vedný odbor pre obhajoby doktorských dizer-
tačných prác. 

Kultúrnohistorická výskumná práca a jej čiastkové aktivity sa uskutočňu-
jú v rôznych dielňach: na univerzitách, pri vydavateľstvách, v rôznych in-
štitúciách (múzeách, cirkvách, kultúrnych centrách atď.). Spočíva v základ-
nom výskume vybraných segmentov dejín kultúry a vo zverejnení jeho vý-
sledkov: počnúc od vydávania miestnych dejín cez publikovanie prameňov 
až po mnohozväzkové edície. Vydávanie prameňov má veľkú tradíciu aj 
v rámci periodík (impozantný zoznam pozri Monok 2006). Knižné vydá-
vanie prameňov sa uskutočňuje popri osobitných publikáciách (aj faksi-
mile, napr. diely edície Bibliotheca Hungarica Antiqua) v edíciách, ktoré sú 
tematicky zamerané na históriu vedy, knižnú a knižničnú kultúru, dejiny
duchovných hnutí, na významné osobnosti, prípadne rodiny maďarskej 
vzdelanosti či dejín alebo politiky a samozrejme na texty staršej maďar-
skej a latinskej literatúry, pričom v tomto ohľade nemožno nespomenúť 
početné cirkevné edície.1
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Monografické práce orientované na vybrané javy a osobnosti dejín kultúry 
predstavujú interpretáciu a zaradenie do širšieho kontextu dejín kultúry 
(na kvantitatívne znázornenie zopár príkladov edícií: edícia Historického 
ústavu MAV Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, teda Spoločensko- 
a kultúrnohistorické štúdie; alebo edícia vydavateľtsva Balassi Humanizmus és 
Reformáció, teda Humanizmus a reformácia). Partikulárne výsledky sú zhrnu-
té v syntetických prácach, z novších treba spomenúť Magyar művelődéstör-
ténet (Maďarské kultúrne dejiny), ktoré zostavil etnograf László Kósa a vyšli 
vo vydavateľstve Osiris v  troch vydaniach (1998, 2003 a 2006). Predstavujú
naratívny typ spracovania od počiatkov po koniec 20. storočia na základe
epoch a oblastí vzdelanosti a každodenného života. Kultúrnohistorické 
publikačné aktivity sprevádzali aj odborné diskusie, teoreticky a metodo-
logicky zamerané štúdie, ktoré vyšli v knižnej podobe v rámci zborníka 
štúdií A művelődéstörténet problémái (2003, Problémy kultúrnych dejín). 

Spoločenský status problematiky a vôbec spoločenský záujem o dejiny kul-
túry nie je možné oddeliť od toho, že moderné syntetické kultúrnohistoric-
ké práce vychádzajú v maďarskom prostredí od roku 1939, keď vyšiel prvý 
zväzok Dejín maďarskej kultúry. V období totality sa akcent výskumu presu-
nul na filologické disciplíny, kultúrnohistorické uvažovanie sa udržiavalo 
predovšetkým v rámci etnológie a literárnej vedy (Monok 2006, 818). Béla 
Köpeczi, autor po francúzsky napísaných dejín maďarskej kultúry2, referu-
je o jednom maďarsko-francúzskom kultúrnohistorickom sympóziu o teo-
retických otázkach v roku 1977, na ktorom sa zúčastnili aj Georges Duby 
a Jacques Le Goff, vedci, čo zásadne poznamenali smerovanie vedného od-
boru. Na sympóziu sa akcentovala potreba rozšíriť chápanie dejín kultúry 
najmä o ľudovú kultúru, ktorá sa vtedy v Maďarsku vnímala prevažne ako 
pomocná disciplína všeobecných dejín (Köpeczy 2003, 120-121). Prvé desať-
ročie Kultúrnohistorickej komisie MAV (osemdesiate roky 20. storočia) sa 
nieslo v znamení novej interpretácie predmetu a metodológie dejín kultú-
ry, tieto otázky reflektuje čiastočne aj zborník štúdií zostavený L. Kósom 
A magyarságtudomány kézikönyve (1991, Príručka hungarológie).

Bezprostrednú predhistóriu pertraktovaného slovníka tvoria syntetické 
práce z tejto oblasti, vymenujem ich na znázornenie rozsiahlosti a cha-
rakteru tohto radu:

•	 Magyar művelődéstörténet I-V. (1939-1942, Dejiny maďarskej kultúry I-V.), zost. 
Sándor Domanovszky;

•	 Magyar művelődéstörténet. (1. vydanie 1998, Dejiny maďarskej kultúry), zost. 
László Kósa;

•	 Magyar kódex I-VI. (1999-2001, Maďarský kódex I-VI.), zost. József Szentpé-
teri a Gyula Stemler;

•	 Pannon enciklopédia. (1993-2009, Panónska encyklopédia). Jednotlivé die-
ly osemzväzkovej encyklopédie sú zamerané na osobitné vedné odbo-
ry: architektúru, geografiu, flóru, faunu, dejiny športu alebo dejiny prie-
myslu a techniky, ale aj na tradičné oblasti ako história, jazyk a literatúra. 
Dostupné sú aj v digitálnej verzii.

S významom spoločenského statusu kultúrnohistorických výskumov súvisí
aj fakt, že ich neprezentujú len publikácie s týmto špeciálnym zamera-
ním, ale vo väčšine prípadov majú aj prehľadové historické práce kultúr-
nohistorické kapitoly (Várkonyi 2003, 32).

Uhorské kultúrne dejiny, ako ich predostiera Magyar 
Művelődéstörténeti Lexikon
Definície dejín kultúry sú veľmi rôznorodé, menia sa v čase a priestore pod-
ľa uplatnených aspektov nazerania. Inštitucionálna štruktúra vedného od-
boru v Maďarsku a smery uvažovania o jeho predmete ukazujú široké chá-
panie dejín kultúry, ktorá sa dá opísať definíciou v maďarskom prostredí 
často citovaného kultúrneho a literárneho historika Bélu G. Németha: 
„Dejiny kultúry predstavujú takú všeobecnú historickú vedu, ktorá sa na 
základe objasnenia a uvedomovania si historickosti vzťahuje na všetky 
momenty života.“3 

Zostavovateľ pertraktovaného slovníka Péter Kőszeghy sformuloval v pred-
slove svoju predstavu nasledovne: 

„Dejiny kultúry znamenajú v našom chápaní spoločný, komplexný výskum 
jednotlivými vednými odbormi vykrojených kusov vied (literárnej vedy, 
dejín umenia, dejín hudby, dejín práva, dejín filozofie, dejín lekárstva, de-
jín priemyslu a poľnohospodárstva atď.), kde predmetom bádania nie je 
politicko-centricky a ani udalostne vnímaná história, ale história v najšir-
šom – hegelovskom – slova zmysle.“4 (Kőszeghy 2003, 7)

Koncepcia uhorského kultúrnohistorického slovníka o stredoveku a ranom 
novoveku Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor vychádza 
z jednoty alterity a z pojmu régiség používaného maďarskými literárnymi 
historikmi v 19. storočí, ktorý zdôrazňuje, že obdobie od založenia štátu 
v 10. storočí až po koniec 18. storočia je podstatne iné a podstatne jednot-
nejšie ako obdobia pred ním a po ňom. Toto chápanie pritom neznamená, 
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že by periodizáciu podľa historických období (napr. stredovek) alebo čle-
nenie podľa umeleckých smerov (napr. gotika) slovník nepoužíval. Ako sa 
vyjadril Péter Kőszeghy v jednom rozhovore: „Cieľom bolo vytvoriť archív 
vzdelanosti uhorskej alterity.”5 Zostavovateľ sa odvoláva na názor reprezen-
tovaný predovšetkým literárnym historikom Tiborom Klaniczaym (1923-
1992), že žiadny predmet a žiadnu ideu stredoveku alebo raného novove-
ku nie je možné skúmať bez kontextu, t. j. bez poznatkov z dejín umenia, 
hudby, mentality, filozofie a teológie. Bádanie historicky vzdialenejších fe-
noménov si priam vynucuje interdisciplinárny prístup. Napríklad pri ana-
lýze literárneho diela z tohto obdobia treba imanentný rétorický rozbor tex-
tu doplniť o informácie o dobovo platnej funkcii literárnosti, podporných 
štruktúrach, vydavateľských zvyklostiach, knižnej kultúre atď. 

Interdisciplinárny charakter sa odráža predovšetkým v projekte ako celku, 
ktorý obsahuje javy zapadajúce do rôznych disciplín. Slovníková podoba 
ponúka v spracovaní takéhoto rôznorodého materiálu niekoľko predností: 
jednou z nich je metodologická a interpretačná voľnosť. Predstavitelia rôz-
nych vedných odborov môžu uplatniť pri spracovaní vybraného javu vlast-
né prístupy a inštrumentárium. Tento princíp sa najjednoznačnejšie zvi-
diteľňuje v heslách napísaných v spolupráci autorov z odlišných disciplín, 
v niektorých prípadoch to má za následok aj opakovanie istých súvislostí 
z iného aspektu. Názorným príkladom je heslo o Kódexe Pray z 12. storo-
čia, ktorý predstavuje významný prameň viacerých odborov: jazykovedy, 
dejín, kunsthistórie, muzikológie, cirkevných dejín.6 Autorská dvojica li-
terárna historička Edit Madas a muzikologička Zsuzsa Czagány predstavi-
la význam kódexu s dôrazom na vlastné disciplíny, pričom muzikologický 
opis je odbornejší a analytickejší, má väčší rozsah v hesle aj napriek men-
šej závažnosti z hľadiska všeobecných dejín kultúry (táto perspektíva sa 
v druhej časti hesla opakovane objavuje), čím sa vyvažuje fakt, že niektoré 
pamiatky z kódexu dostali samostatné heslo (napr. Halotti Beszéd és Könyör-
gés ako prvá súvislá maďarská jazyková pamiatka).

V metodologickej rôznorodosti, v uplatňovaní odlišných uhlov pohľadu 
pri interpretácii daného javu vidím prínos, nakoľko takýto prístup nepri-
spôsobuje svoj predmet výskumu vopred určenej koncepcii, inými slova-
mi nenaťahuje ho na konštrukt, teda ho a priori neideologizuje. V rámci 
humanitných vied sa nedá úplne vyhnúť ideologizovaniu, nakoľko kultúr-
ne javy dávnejšej a bližšej minulosti hodnotíme či interpretujeme, chtiac-
nechtiac využívame nejaké východiská súvisiace s dobou, s vývinom ved-
ného odboru, reprezentujeme inštitucionálne alebo vlastné presvedčenia 
atď. Zúčastňujeme sa na pestovaní kultúrnej pamäte, o ktorej nemecký 

kultúrny teoretik Jan Assmann tvrdí, že „je záležitost institucionaliziva-
né mnemotechniky” (Assmann 2001, 50). Zakladateľ modernej koncepcie 
kultúrnej pamäti, ktorú chápe ako činiteľa formujúceho skupinovú identi-
tu, vníma spôsob pripomínania minulých udalostí súvisiacich so životom 
skupiny (napr. národa) v ich sebapotvrdzujúcej funkcii. Charakter sebapo-
tvrdzovania potom v tomto zmysle určuje akcenty spracovania (v mnou 
používanom pojmosloví: zideologizovanie, resp. ideové či ideologické kon-
štrukcie). „Vzpomínkou se z dějin stává mýtus. Tím nepozbývá na skuteč-
nosti, právě naopak – získává realitu ve smyslu trvalého normativního a for-
mativního působení” (Assmann 2001, 50). Vedecké spracovanie dejín kultú-
ry sa však podieľa na demýtizácii histórie, pričom si treba uvedomiť, že vo 
formovaní kultúrnej pamäti zohrávajú obidva procesy paralelnú rolu, hoci 
miera ich pôsobenia sa dobovo líši.

Spôsob spracovania kultúrnohistorického materiálu má teda význam z hľa-
diska obsahu kódovania vedomostí v assmannovskom zmysle i z hľadiska 
povahy prínosu daného projektu do kultúrnej pamäti národného spolo-
čenstva. V súvislosti so slovníkom Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Közép-
kor és kora újkor vyzdvihujem práve preto snahu vyhnúť sa narativizácii 
materiálu v zmysle „veľkého národného vzdelanostného naratívu” (nech 
je chápaný akokoľvek „vedecky”) v prospech malých (heslových) naratí-
vov. Ak sa v hesle pri interdisciplinárnom opise predmetu alebo v projek-
te ako celku v rámci štruktúry hesiel vedľa seba priraďujú odlišné pohľa-
dy vznikajúce na základe iných východísk, sprehľadní sa aj povaha použi-
tých ideových predsavzatí, ktoré sa takto vzájomne zoslabujú. Čo sa týka 
obsahovej stránky projektu, otázku ideovej a ideologickej zaťaženosti by 
mala každá disciplína hodnotiť za seba. O literárnohistorickom materiáli 
slovníka môžem konštatovať korektnú vedeckosť a objektívnosť. Jediná po-
známka sa môže vzťahovať na príliš výrazné zastúpenie disciplíny v projek-
te, čo súvisí pravdepodobne s literárnohistorickou tradíciou kultúrnych 
dejín vôbec a s jej zastúpením, resp. miestom pri formovaní a udržiavaní 
identity maďarského národa.

Ideové konštrukty (v širokom a neutrálnom slova zmysle) poznačujú celú 
históriu dejín kultúry ako disciplíny. Vo voltairovskom význame by mali 
znázorniť postup duchovného vývoja ľudstva; v romantizme vyjadrovali 
duch národa (Herder); v kultúrnofilozofickom obrate sa akcentovala ich 
cyklickosť v rámci tzv. civilizácií (Spengler, Toynbee), v ďalšom chápaní sa 
zmenili na kultúrnu sociológiu (Weber a ďalší). V rámci disciplíny sa rozvi-
nuli také oblasti výskumu, ako kultúrna antropológia, kultúrna ekológia, 
kultúrna semiotika. Dnes najvplyvnejšia paradigma disciplíny, New Cultural 
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History, sa značne vzdialila od vzdelanostného chápania kultúry, vníma ju 
ako sociálny konštrukt meniaci sa v čase, ktorý zahŕňa tak inštitúcie a ar-
tefakty, ako kódy správania a rozmýšľania. Slovník Magyar Művelődéstörté-
neti Lexikon. Középkor és kora újkor neuplatňuje jednotnú kultúrnohistorickú 
teóriu v zmysle vymenovaných prístupov, pracuje s tradičnejším historic-
kým chápaním, resp. inšpirácie z novších myšlienkových smerov sú ucho-
piteľné v autorských postojoch. Podotknem, že to znamená aj istú záruku 
pomalšieho zastarávania obsahu publikácie.

Treba sa zmieniť aj o maďarskom či uhorskom charaktere projektu.7 V ma-
ďarčine sa tieto dva významy neodlišujú, slovo „magyar” má obidve kono-
tácie, ktoré slovenčina vyjadruje osobitne: „uhorský/Uhor” alebo „maďar-
ský/Maďar”. Hoci by mohla byť zaujímavá úvaha o tom, ako prirodzene 
maďarský jazyk vníma a vyjadruje kontinuitu národného bytia Maďarov, 
kým slovenský jazyk ju mimovoľne prerušuje rozlišovaním medzi uhor-
skou a maďarskou epochou, predsa zostávam pri lexikálnych faktoch. Ob-
dobie, ktoré slovník Magyar Művelődéstörténeti Lexikon skúma, nie je v slo-
venskom slova zmysle čisto maďarské, ale uhorské, čo by sa dalo po ma-
ďarsky vyjadriť slovom „magyarországi” vo význame „z Maďarska”. Výraz 
nepredstavuje bezproblémové riešenie, lebo takisto neoddeľuje obdobie 
Uhorska od obdobia Maďarska. Zostavovateľ slovníka Péter Kőszeghy zhr-
nul v predslove túto otázku nasledovne: 

„Pod prívlastkom magyar chápeme magyarországi, čo je nepochybne správ-
nejšie pomenovanie, hoci v názve našej publikácie by vyznievalo ako ťaž-
kopádne a dlhé: A magyarországi művelődés történeti lexikona. (Uvedomujeme 
si pritom, že interpretáciou slova magyar ako magyarországi sme mnoho 
problémov nevyriešili, iba obišli.) Samozrejme, obyvateľov mnohonárod-
nostného štátu, ktorých latinčina nazýva Pannonicus alebo Hungaricus, sme 
nechceli pomaďarčiť, znázornili sme to aj spôsobom písania ich mien.”8 
(Kőszeghy 2003, 7) 

Napr. Martin Rakovský figuruje ako Martin Rakovský, ostatné tvary mena 
(Martinus Rakocius, Rákóczi Márton, Rakovszky Márton) sú uvedené v zá-
tvorke, resp. niektoré z nich možno nájsť aj zvlášť o pár strán ďalej (Rako-
cius, Rákóczi), ale tie odkazujú na heslo pod tvarom priezviska Rakovský.9 

Na záver vymenujem pár príkladov na slovenské fenomény. Pátrajúc po 
stopách slovenských súvislostí a využitie výsledkov slovenských výsku-
mov som sa sústredila na 9. zväzok slovníka (ktorý obsahuje heslá od Pálffy 
po rénes forint). Našla som v ňom heslo o historikovi a kňazovi Jurajovi Pa-
pánkovi (napísal ho István Käfer, odkazuje aj na slovenské sekundárne 

práce), heslo o básnikovi Štefanovi Pilárikovi (tiež z pera Istvána Käfera 
s odkazom na slovenskú sekundárnu literatúru), heslo o vzdelancovi On-
drejovi Plachom (autorom hesla je György Kókay, neuvádza slovenskú se-
kundárnu literatúru), heslo o levočskom tlačiarovi Michalovi Podhoran-
skom (s odkazmi na slovenskú sekundárnu literatúru ho napísala Judit 
V. Ecsedy), názov Presspůrske nowiny s odkazom na heslo sajtó – tlač, heslo 
o humanistickom básnikovi Martinovi Rakovskom (z pera Kláry Pajorin, 
uvádza výlučne slovenské sekundárne práce).

Tento príspevok nemal ambíciu porovnať pertraktovaný kultúrnohistoric-
ký slovník so slovenskými aktivitami podobného typu.10 Ako hungaristka 
som výskumnému tímu projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slo-
venska, využívajúcemu i kultúrnohistorické aspekty, chcela komplexnejšie 
predstaviť nedávno zavŕšený maďarský projekt. Zároveň som sa na základe 
konkrétneho príkladu usilovala načrtnúť spoločenský status problematiky, 
ktorý môže projekty podobnej náročnosti a šírky podporiť (dokonca moti-
vovať), alebo v ich realizácii prekážať. Porovnanie so slovenskou situáciou 
by sa pravdepodobne malo začať práve zmapovaním spoločenského statu-
su kultúrnohistorických výskumov: spoločenského záujmu o javy dejín kul-
túry a vedeckého statusu takýchto štúdií v rámci slovenskej vedy. 

 ¶
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Résumé

A History of Culture – the Possibilities 
and Limits of one Attempt at Comple-
teness (Based on the edition: Magyar 
Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor 
és kora újkor, I–XIII, 2003-2012)

For over a decade, a monumental project 
commissioned by the Hungarian pub-
lisher Balassi united app. 400 experts 
in the ambition to comprehensively 
map the history of Hungarian culture of 
the Middle Ages and the early Modern 
era on the basis of the phenomena of 
literary history, fine art, music, the his-
tory of religion, education, the military, 
law, medicine, as well as every-day life 
phenomena such as eating habits, etc. 
on the basis of this recently completed 
project, the contribution considers the 
possibilities and limits of encompassing 
a culture through historiography.

 ¶
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Venovať sa výskumu súčasných ja-
vov a procesov v oblasti dramatiky predpokladá predovšetkým prijať ri-
ziká možných neúplných, dokonca mylných tvrdení a nových konceptov. 
Je to spôsobené nedostatočným časovým odstupom, ktorý by umožňoval 
pozrieť sa na spomenuté javy a procesy ako na uzavreté alebo aspoň do is-
tej miery vykryštalizované celky. Neukončenosť a procesuálnosť je práve 
tým, čo spôsobuje ťažkosti vo vyhodnocovaní jednotlivostí, v ich zasadzo-
vaní do širších vývinových súvislostí a v konečnom dôsledku aj ťažkosti 
vo formulovaní univerzálne platných teoretických záverov. Ak sa nemá 
analýza a syntéza „nového“ redukovať len na opis a podliehať istej mód-
nosti v danej chvíli preferovaných stanovísk (fungujúcich, no na druhej 
strane značne izolovaných teoretických konceptov), musí si pomôcť šir-
ším kontextuálnym pohľadom v danej oblasti umenia. Tento pohľad ne-
vylučuje ani všeobecnejšie historické a kultúrne aspekty a vývojové ten-
dencie v jednotlivých umeniach či celkovo v umeleckej kultúre. Na dru-
hej strane nesmie úplne vylúčiť zo zreteľa ani aktuálnu situáciu. Kontext 
takpovediac tu a teraz môže mať totiž výrazný vplyv na podobu dramatic-
kého diela (štýlu písania), ale aj na jeho osud.

Musíme si byť vedomí dialogického vzťahu synchronického a diachronic-
kého pohľadu, „pretože v určitom presne vymedzenom ‚statickom‘ čase 
môžeme určiť hlavnú a vedľajšiu vývinovú líniu, ale po nejakom období sa 
môže všetko zmeniť a to, čo bolo významné predtým, sa v diachronickej 
perspektíve zmení na niečo okrajové a naopak“ (Mistrík 1999, 25). To isté 
platí v prípade vyhodnocovania kontinuitných a diskontinuitných proce-
sov, kde ruptúry a zmeny môžu v konečnom dôsledku viesť za predpokla-
du využitia historickej kontextovosti k ucelenejšiemu poznaniu procesov 
a vývinových etáp, ktoré vypovedajú o podobe a funkciách dramatických 
textov oveľa viac, než synchrónny pohľad. 

V tomto príspevku sa nechceme pokúšať o sprostredkovanie metódy kon-
textuálneho výskumu súčasnej dramatiky, ale skôr upozorniť na jeho dy-
namiku a  rôznorodosť využívania aj prepájania jednotlivých konceptov 
naprieč jednotlivými humanitnými odbormi a umenovedami. Táto diver-
zita, zdá sa, prirodzene viac po postštrukturalizme a postmodernizme 
neznesie absolutizovanie a  umelý príklon k  jednému extrému. Takáto 
dynamika uznáva síce subjektívny prístup a čerpá z histórie myslenia, ale 
rovnako uznáva dôraz fluidity na jednotlivé súčasti známych, dnes už roz-
štiepených konceptov. V oblasti estetiky drámy tento prístup napr. zba-
vil výskum (aj drámu) „elitárstva“ či normatívnosti, ale skomplikoval taxo-
nómiu – posudzovanie kategórií (napr. dramatického, tragického, subjektu, 

K niektorým aspektom kontextuálneho 
výskumu súčasnej slovenskej dramatiky

Elena Knopová
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAv
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atď.), žánrovú klasifikáciu a pod. V súčasnom výskume sa stretávame viac 
s prístupom aposteriórnym než apriórnym, čiže vyhodnocovanie na zá-
klade istých (vlastných) parametrov má viac charakter zahŕňania než vy-
lučovania. To zároveň prináša napr. po idealistickom alebo racionalistic-
kom postoji, hoci aj modernistických konceptoch, odvíjajúcich aj v našich 
slovenských súradniciach drámy mnoho a mnohé z literatúry, do oblasti 
výskumu drámy jeden dôležitý moment – medzi konceptmi a hodnotový-
mi systémami sa ako uznaná relácia nachádza častokrát paradox.

Dobrým príkladom takéhoto prístupu môže byť používanie širších pojmov 
než je dráma na označenie súčasných textov pre divadlo (napr. divadelná 
dráma/dramatika). Nie je to len súbor literárnych útvarov dramatickej po-
vahy alebo samostatný druh literárnej tvorby. Je to všetko, čo sme uznali, 
že do tejto skupiny patrí bez toho, aby sme dokazovali opodstatnenosť tohto 
rozhodnutia. Takýmto spôsobom sa vedecký diskurz rozrastá práve o nové 
a nečakané prepojenia, ktoré sa časom môžu stať opäť len súčasťou jedné-
ho konceptu. Medzi ďalšie používané označenia patrí celá škála od drama-
tického textu, scenára, scénického konceptu, libreta, poznámok až po nové 
texty či písanie pre súčasné divadlo. Kvalitatívne rozdiely takto označených 
textov sú zjavné. Upozorňuje na ne už voľba samotných pojmov, ktoré nará-
žajú na rozporuplnosť toho, čo zastrešujú, napr. vo vzťahu k známym a tra-
dičnejším estetikám drámy. Okrem kvalitatívnej stránky takýchto útvarov 
nás však cesta vedie k  ich výskumu práve v úzkej a nevyhnutnej nadväz-
nosti na divadelnú (inscenačnú) podobu, ba dokonca divadelnú prax, keď-
že táto súvislosť sa ukazuje z viacerých dôvodov ako zásadná. Otvára to celý 
rad otázok o redefinícii autonómneho postavenia dramatických textov, ako 
aj otázok týkajúcich sa funkcií súčasných dramatických textov. Táto oblasť 
totiž na rozdiel od návratných pokusov pomenovať zmenené funkcie diva-
dla v umení a spoločnosti na prelome 20. a 21. storočia stojí stále v úzadí. 
Podobne je na tom aj stále absentujúce, no o to viac potrebné definovanie 
postavenia súčasnej dramatickej spisby medzi ďalšími literárnymi druhmi. 
Kým v ostatných krajinách zastávala a zastáva dramatická literatúra výsost-
nejšie miesto, v slovenskej kultúre je tradične vnímaná ako okrajový druh, 
no bez hlbšieho zdôvodnenia takéhoto stavu. Isteže, oproti ostatným diva-
delným a „dramatickým“ kultúram sme vždy plnili funkciu skôr oneskore-
nej ozveny rôznych -izmov než radikálnych priekopníkov. Ale pri formova-
ní našej národnej kultúry, identity a literatúry zohrávali slovenskí dramati-
ci predsa len významnú úlohu.

Dnes prevažujú dva výskumné prístupy k vyhodnocovaniu súčasnej slo-
venskej dramatiky. Jeden je časovo pomerne izolovaným sumarizovaním, 

ktoré maximálne poukazuje na niektoré podobnosti a synchrónnosť/ asyn-
chrónnosť v momentálnom vývoji (tendenciách) na Slovensku a v okolitých 
európskych krajinách. Takýto prístup nezriedka podlieha módnosti krát-
kodobých trendov, ktoré výraznejšie vystupujú do popredia, v oblasti mys-
lenia je značne selektívny a v podstate ahistorický. V skutočnosti nám po-
skytne len veľmi obmedzené zistenia. Operuje často s prívlastkami nové, 
aktuálne, autentické ako s nekritickými a obmedzenými kategóriami. Je 
však dobrý ako základ pre ďalší systematickejší a do širších súvislostí uvá-
dzajúci výskum, ktorý na novosť môže nazerať aj ambivalentným pohľa-
dom. 

Hovoríme o nových témach, novom type „hrdinu“, novej dráme, novom 
písaní atď. Aj keď za nové by sa malo označiť väčšinou to, čo tu ešte nebo-
lo, alebo sa výrazne odlišuje od predchádzajúceho, v konečnom dôsledku 
tento prívlastok indikuje paradoxne veľmi silný vzťah k minulosti. Pome-
núva to, čo je iné, odlišné oproti predchádzajúcemu, a práve vďaka tomu 
s tým nepretrháva úplne korene.  Zároveň je označením, viažucim sa výluč-
ne na súčasnosť. Toto označenie v snahe zachytiť a vystihnúť čo najpres-
nejšie „zeitgeist“, teda ducha doby, otvára v skutočnosti pre kontextuálny 
pohľad priestor medzi minulosťou a súčasnosťou, dôležitý najmä pri vy-
hodnocovaní vnútorných umeleckých procesov. 

Nechceme umelecké iniciatívy vydeľovať zo spoločenského a kultúrneho 
rámca. Dráma a divadlo mali vždy veľmi úzke prepojenie s dobou a člo-
vekom (rovnako ako iné druhy umenia). Niekedy mali spoločenské pome-
ry, politické zriadenia a zmeny určujúci vplyv na ich podobu, či skôr strá-
žili hranice možností. Svedčia o tom zobrazovania tém, hrdinov, riešení 
konfliktov, rôzne cenzúrne postupy, ale v našich zemepisných šírkach aj 
také žánre ako napr. optimistická tragédia či dráma socialistického rea-
lizmu. No zdá sa, že najužšie prepojenia, vplývajúce na podobu drámy stá-
le nachádzame v estetickom cítení (prípadne konvencii), kríze hodnôt, so-
ciálnom a duchovnom statuse jednotlivca ako subjektu, v pocitovej klíme, 
ktoré v podobe umeleckých transformácií komunikujú spätne so spoloč-
nosťou.

Profesor anglickej komparatívnej literatúry Georg Steiner sa vo svojej pub-
likácii Smrť tragédie pýta: 

Aké umelecké dielo by vedelo primerane vystihnúť našu nedávnu minu-
losť? Posledná vojna nemá ani svoju Ílias, ani svoju Vojnu a mier. Niko-
mu, kto sa ňou zaoberal, sa nepodarilo vyrovnať spracovaniu spomienok 
Roberta Gravesa alebo Sassoona v ich opisoch udalostí rokov 1914 až 1918. 
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Zdá sa, ako by sa jazyk z týchto faktov zadúšal. Jediný súbor slov, ktoré sú 
ešte schopné preniknúť na koreň citu, nachádzame v nahom a prozaic-
kom zázname Denníka Anny Frankovej. (Steiner 2011, 158) 

K podobným zisteniam by sme prišli, keby sme vyhodnocovali celý rad ďal-
ších udalostí, ktoré zásadným spôsobom vstúpili do spoločenského života 
a ovplyvnili ho, ale na samotnej podobe dramatických textov nezanechali 
okrem nastolených relevantných tém výraznejšie stopy. V nadväznosti na 
Steinerovu optiku môžeme tvrdiť, že na zmeny súčasnej (slovenskej) dra-
matiky síce pôsobilo spoločenské dianie, no nebolo tým najvýraznejším či-
niteľom. 

Oveľa výraznejšie ako geopolitické, spoločenské a sociálne premeny spô-
sobené zmenou politického režimu v roku 1989 a neskôr v roku 1993, keď 
vzniká samostatná Slovenská republika, dokázali na súčasnú slovenskú 
dramatickú tvorbu (sústredíme sa predovšetkým na tvorbu ostatných 20. 
rokov), ako si všimol aj divadelný vedec Miloš Mistrík, „zapôsobiť zmeny 
vnútorné, dané umeleckými iniciatívami, divadelnými či literárnymi pro-
cesmi“ (Cit.d., 25). Stará vízia sveta sa v divadle a dráme pomaly nahrádza-
la novou. Po realistickom prízvukovaní sociálneho a spoločenského aspek-
tu, cez jeho obohatenie o psychologickú hĺbku a filozoficko-etický rozmer, 
sme sa stretli s koncentráciou na vnútrajšok subjektu a jeho rozpad, časo-
vý rozklad a dekonštrukciu, akoby sme sa v dramatike na čas vzdali von-
kajšieho sveta. Cez hĺbku rôznych krajností „ja“ dramatické texty ponúkali 
svet deštruovaný, alebo trpiaci samo deštrukčnými sklonmi, trochu krutý,
trochu bizarný. Vážnym registrom pribudol filter irónie. Subjekt sa stal ob-
medzením pre svet, a to aj v tom prípade, ak máme do činenia s komedi-
álne ladenými dramatickými textami nasýtenými hravosťou alebo s texta-
mi, ktoré nás majú, ak si pomôžeme názvom knihy Neila Postmana, „ubaviť 
k smrti“ (Postman 2010). S koncom každého dramatického textu padol je-
den svet, ak rozšírime Lukácsovu tézu „s koncom každej tragédie padol je-
den svet. (Lukács 1981, 83). 

Od konca 80. rokov čoraz častejšie aj na Slovensku zaznamenávame po-
dobu drámy, ktorú by sme mohli nazvať, postdramatickým textom (ale-
bo „nedramatickým divadelným textom“). Teda takým, v ktorom sa osla-
bujú princípy tradičnej narácie, figurácie, usporiadania fabuly, dochádza 
k osamostatneniu jazyka a oslabuje sa dramatický princíp vrstvenia pro-
tichodností. Zatiaľ čo v klasickej dráme išlo najmä o budovanie organic-
kej jednoty, „nová podoba dramatických textov“ uplatňuje voľnejšiu kompo-
zičnú štruktúru. Namiesto jednoliateho a kompozične uzavretého drama-
tického oblúku, pracuje s voľnejšími, často aditívnymi postupmi – štruktúra

hier tak ostáva otvorená. Ako vidíme, tieto vývinové premeny naozaj ko-
rešpondujú s  pohybom vo vnútri európskej dramatiky. Môžeme sa do-
mnievať, že ide opäť (tak ako mnohokrát doteraz) o vedomú a v otvorenej 
cezhraničnej spoločnosti rýchlu inšpiráciu ako nástup na vlnu populár-
nych trendov v divadelnej kultúre. A predsa tieto dramatické texty pred-
stavujú v domácom kontexte spojivá (formálne i obsahové), hoci často len 
letmé, s ich staršími predchodcami a komunikujú veľmi intenzívne svoj 
vzťah k spoločnosti.

Treba podotknúť, že tak ako v okolitých krajinách, aj na Slovensku existu-
jú v dramatickej tvorbe viaceré paralelné tendencie, a to aj vo vnútri tvorby 
jednotlivých autorov. Pre súčasnú slovenskú dramatickú tvorbu je príznač-
né široké generačné rozpätie autorov. Viacgeneračná prítomnosť slovenskej 
dramatiky pritom nebývala vždy samozrejmosťou, rovnako ako veľký počet 
mladých autorov. Nemôžeme však povedať, že všetci dramatickí autori, ale-
bo ak chceme autori textov pre divadlo, predstavujú koncíznejšiu generač-
nú či štýlovú líniu, alebo že sú si priveľmi blízki vo svojich autorských poe-
tikách. Príznačná je tematická, štýlová i formálna rôznorodosť. Snáď nikdy 
predtým nebola slovenská dráma taká diverzifikovaná ako je tomu dnes. 

Ako negatívnu skutočnosť vyhodnocujeme absenciu silnejšej tradície, 
pričom  hovoríme viac o diskontinuite než kontinuite v procese vývinu slo-
venskej drámy. V dramatike ostatných 20. rokov chýba rozpoznateľný do-
minantný trend v dramatickom písaní, na ktorom by sa dalo stavať, ale-
bo sa naň či proti nemu odvolávať. Napriek tomu, že prebiehajú autorské 
semináre na vysokých umeleckých školách, sú iniciované dielne písania 
a autorské rezidenčné pobyty, na podobu slovenskej dramatiky nič z toho 
nezapôsobilo ako spojivo, ktoré by zjednotilo či už generačne alebo na úrov-
ni štýlu písania. 

Chýbajú nám dramatické texty, ktoré by zachytávali univerzálnejšiu ľud-
skú skúsenosť, mali potenciál osloviť širšie publikum a ktoré by dokázali 
dlhodobejšie rezonovať vo verejnosti. Skrátka také, ktoré by mohli byť 
nadčasové v rovine svojej výpovede, zrozumiteľné a súčasne sa vyhýbali
triviálnosti. 

Veľké drámy takmer vymizli. Miesto toho tu máme to, čo Vladimír Balek 
vo svojom doslove k zborníku Mária Sabína navrhol označovať termínom 
„stredná hra“ (Balek, 2004, s. 225-228). Nejde ani o tragédiu, ani o komédiu 
v obvyklom význame tohto slova, ale o žánrovo a esteticky čosi neurčité, 
čo sa nachádza v geometrickom strede týchto dvoch žánrov. Nachádzame 
aj útvary, ktoré by sme mohli označiť termínom „malá hra“ – ani nie tak 
autorskými ambíciami ako rozsahom, obsahom a dosahom. 
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Na podobu súčasných slovenských dramatických textov mali zásadný 
vplyv predovšetkým dva javy: režisérske divadlo a divadlo malých javisko-
vých foriem (MJF), majúce svojho predchodcu v študentskom divadle, res-
pektíve metóda autorskej a tímovej tvorby (teda postupne fixovaná kolek-
tívna improvizácia). MJF (predovšetkým 60. – 80. roky minulého storočia) 
a autorské divadlo tvorili alternatívny, experimentálny umelecký priestor 
voči hlavným divadelným scénam. Neskôr sa táto divadelná alternatí-
va stáva paradoxne tým, proti čomu sa pôvodne vyhranila – hlavným prú-
dom, a to aj v podobe textov pre divadlo. V podstate ide o jedinú rozpozna-
teľnú tradíciu, zanechávajúcu najvýraznejšiu stopu na podobe súčasných 
divadelných textov. Je všeobecne známe, že štúdiové hry a scenáre autor-
ských divadiel sú viac-menej neprenosné, určené kultúrne úzko profilova-
nému publiku. Dokonca by sme mohli uvažovať o estetike a poetike dra-
matických textov na „úrovni kmeňa“, do ktorého patria aj samotní autori. 

V tomto sa súčasný stav slovenskej dramatiky líši od stavu v okolitých kra-
jinách, kde dnešní autori čiastočne nadväzujú alebo otvorene polemizujú 
so svojimi staršími kolegami (napr. Rusko, Veľká Británia, Nemecko, Ra-
kúsko). Najmä pre 90. roky bolo typické vytváranie generačne a štýlovo 
spriaznených skupín, aj vďaka prináležaniu k určitej škole v písaní, kde 
mladí autori nadobudli zručnosti pod vedením skúseného a etablovaného 
dramatika na škole, v rezidencii alebo v umeleckej dielni (napr. Slovinsko, 
Rumunsko, Srbsko a tiež vyššie spomenuté krajiny). Pre slovenskú litera-
túru, obzvlášť tú dramatickú, bolo vždy príznačné čosi iné. Autori sa v jed-
nom časopriestore dokázali vo svojej tvorbe prispôsobiť viacerým ume-
leckým smerom a tendenciám. Otázne je, nakoľko tieto tendencie boli vý-
sledkom vlastného umeleckého progresu alebo premeny v písaní. Utriede-
nie dramatickej tvorby na národnej úrovni totiž uľahčuje vymedzenie jej 
miesta v širších nadnárodných kontextoch a orientáciu v prúdení jednot-
livých inšpirácií z rôznych umeleckých zdrojov. 

Aké tendencie sa uplatňovali a aké témy teda stáli v centre pozornosti slo-
venských autorov píšucich pre divadlo alebo dramatické súťaže na prelome 
tisícročí? Písanie pre súťaže je mimochodom jeden zo zásadných posunov 
v motiváciách pre vznik dramatických textov oproti minulosti. 

Aj na Slovensku sme zaznamenali to, čo v ostatných krajinách Európy po-
menovali dramatikou in-yer-face, teda drsnou drámou typickou pre model 
skúsenostného divadla, ktoré využíva ako jednu z komunikačných straté-
gií s obecenstvom explicitnosť brutality a šok. Jej slovenskú, jemnejšiu ob-
dobu nachádzame v prvkoch tvorby Blaha Uhlára a divadla STOKA, najmä 
v tých textoch, v ktorých tkvie váha na slovesnom materiáli (dokonca s nie-

koľkoročným predstihom, než sa táto dramatika začala výraznejšie pre-
sadzovať napr. vo Veľkej Británii), ale aj u Romana Olekšáka (Niečoho viac, 
niečoho menej, Negativisti, Smajlíci). Divadlo SkRAT s  vedúcimi osobnosťa-
mi Ľubomírom Burgrom a Dušanom Vicenom prinieslo poetiku vecnosti,
stavajúcu na banalite každodennej situácie. Pre Miloša Karáska je typic-
ká filozofickejšie ladená a  iróniou naplnená dramatika s  témou prázd-
noty, stratenosti, samoty a márnosti ľudského bytia. Jeho nehrdinami je 
celé spektrum tápajúcich jedincov, ktorí sa snažia dopátrať k zmyslu svo-
jej existencie (Perón, Život na mieru, Toaletárka). Ladislav Kerata je autorom 
absurdných anekdotiek či groteskných úškrnov o pokrivených medziľud-
ských a prevrátených žensko-mužských vzťahoch (Zvlčenie, Do teplých kra-
jín, Večera nad mestom, Chrobáci v  škatuli). Zaujímavým zjavom v súčasnej 
slovenskej dramatike je Silvester Lavrík. Jeho hry sú vlastne štúdiami cho-
robných vzťahov a pudov, ktoré zmietajú tragicky vyznievajúcimi postava-
mi, nachádzajúcimi sa kdesi medzi krutosťou, živočíšnosťou, perverznou 
erotikou a poéziou (Katarína, Uschni, láska moja, Alžbeta Báthory). Veľkou té-
mou jeho hier je konflikt človeka biologického, vášnivého a hedonistické-
ho s mantinelmi rôzneho druhu, predovšetkým tradícií a starej morálky. 
Spomedzi ženských autoriek je tak trochu solitérkou Eva Maliti-Fraňová. 
V jej tvorbe nachádzame miešanie realistických, veľmi konkrétnych (osob-
ných) a symbolických, priam magických prvkov. Realistické a súčasníko-
vi blízke deje sa miešajú s poetizujúcim jazykom a baladickosťou. Tieto 
dramatické texty charakterizuje metafora ako lingvistický aj scénografic-
ký prvok a hravý prístup k forme (Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizio-
nár). V tomto prípade však nastáva prepojenosť textu s divadlom, s jeho jed-
notlivými zložkami vďaka tomu, že senzibilita autorky prirodzene inklinuje 
k zohľadneniu divadelných javiskových daností. Ženské autorky Jana Bod-
nárová (Sobotná noc, Kurz orientálneho tanca), Jana Juráňová (Misky strieborné, 
nádoby výborné) a Iveta Horváthová (Neplač, Anna, Fetišistky, Sestry duše hoji-
vé) vypĺňajú priestor rodovo orientovanej a feministickej drámy. Ich veľkou 
témou je vzťah žena, matka, dcéra, ďalej rodové stereotypy, ale aj ženská 
emancipácia, nesúca niekedy v sebe riziko straty ženskosti, neschopnosť 
pozitívne sa identifikovať so  ženským rodom. Témy emigrantov, vyrov-
návajúcich sa so starým známym aj s tým novým (národným) prostredím 
nachádzame okrem tvorby Viliama Klimáčka (In Da House – Žúrka v Londý-
ne) a Vladislavy Fekete (Krátke spojenia) v tvorbe Štefana Timka (Jedinečný po-
hľad do centra, Zabudni na Chelsea). Prítomné sú aj tendencie k miernejším, 
tradične vystavaným hrám s rodinnou tematikou, so značným sociálnym 
akcentom, tematikou medziľudských a partnerských vzťahov (V. Klimá-
ček: Staré lásky, Kto sa bojí Beatles, Rozkvitli sekery, Peter Scherhaufer: Umy
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si rúčky ideme jesť, Ján Papuga: Nezávislí, Michaela Zakuťanská: Havaj). M. 
Zakuťanská je mladou autorkou, ktorá opäť priniesla jánošíkovskú tému 
hrou Jánošík 007 a  nadviazala ňou na tradíciu tejto tematiky a  poetiky 
predchádzajúcich období (Mária Rázusová-Martáková, Ľubomír Feldek, 
Stanislav Štepka), hoci kabaretným žánrom je najbližšie S. Štepkovi. 

Evidujeme niekoľko pokusov o politickú a dokumentárnu drámu a drámu 
typu verbatim – dramatický text vystavaný z vyhlásení, prejavov, osobnej 
korešpondencie a zachovaných dokumentov najmä verejne činných osôb. 
Patria sem dramatické texty ako napr. Tiso Rastislava Balleka, Dr. Gustáv 
Husák a Holokaust V. Klimáčka, M.H.L Slávy Daubnerovej, Rabínka Anny 
Gruskovej. 

Súčasná politická dráma sa vzďaľuje aj možnému nemeckému vzoru agit-
propu, aj slovenskej spoločensko-politickej satire. Dokumentárna dráma 
zas historickým drámam – historickým kronikám Jonáša Záborského, re-
konštrukciám Jozefa Podhradského a J.G. Tajovského či drámam ďalších 
nasledovníkov, v ktorých tvorbe nachádzame aj tento žáner. V širších his-
toricko-spoločenských a vývinových literárnych i  divadelných súvislos-
tiach sa tomuto okruhu na Slovensku zatiaľ nikto podrobne nevenoval. 

Iným typom dokumentárnej drámy (alebo ako ju nazývajú samotní au-
tori – drámy výskumu) sú dramatické texty vystavané na dokumentár-
nych materiáloch rôzneho druhu, ktoré vydávajú svedectvá o našich „ma-
lých“ dejinách a osudoch jednotlivcov. Tento typ dramatických textov pri-
náša fragmentárne príbehy a pokúša sa vystihnúť atmosféru danej doby, 
autentické pocity a pamäť jednotlivcov. Ide o dramatické texty, ktoré ako 
svoju súčasť využívajú zozbierané autentické výpovede a svedectvá, často 
ide o texty, ktorým predchádzal výskum priamo v teréne. Využívajú ako 
rovnocennú súčasť slovesného materiálu nahraté či nasnímané rozhovo-
ry, ankety, ústne zachytené spomienky (oral history), ale aj súkromné na-
hrávky, fotografie, videá a pod. Spomedzi všetkých spomeňme len Jána 
Šimka a kol.: Pamäť Bratislavy I.: Petržalské príbehy, Posledná historická úloha 
mladej generácie, Michala Ditteho: Terra Granus o nútenom vysídľovaní Ma-
ďarov, Tajomstvo domu Skuteckých o histórii a premenách jedného známeho 
rodu a domu, v ktorom teraz sídli divadlo či Psota o šírení chudoby v levic-
kom regióne. Za zmienku stojí aj Nežná M. Ditteho, text ako koláž vyabstra-
hovaných fiktívnych ľudských príbehov a filmových dokrútok, zachytáva-
júcich náhodný výber respondentov, ktorí sa vyjadrujú k téme nežnej re-
volúcie a Ginsberg v Bratislave V. Klimáčka o dobe socializmu, totalitných 
praktík a návšteve beatnického básnika na Slovensku, zachytenej aj v po-
dobe filmového záznamu.

Tu už dochádzame k polemike, či je možné takýto typ dramatických textov 
vnímať oddelene od ich inscenačnej podoby. Autori totiž vopred rátajú so 
zapojením obrazového a zvukového autentického materiálu do nimi na-
črtnutých schém a texty majú skôr podobu divadelného scenára, než kom-
plexného literárneho útvaru. Ide teda o hybridné útvary stojace na roz-
hraní písomnej dramatickej a divadelnej scénickej formy. Narúšajú tradič-
ný rámec dramatickej skladby aj delenie na osi verejné – súkromné. Zau-
jímavé je sledovať, ako elektronické médiá ovplyvnili prácu s konceptmi 
prezentovania realít, nabúrali priestor tradičného budovania dramatické-
ho obrazu. Tieto intermediálne komunikačné trendy (dramatický text – fil-
mový záznam) „vychyľujú formy a obsahy z ich prirodzenej, pôvodnej sfé-
ry a intersubjektivizujú ich“ (Palúch 2007, 179). Deje sa tak v rôznych typoch 
umeleckých médií, v rôznych žánroch. Súkromné fotografie a videozázna-
my sa nestali len podkladom pre dramatické spracovanie ako látka, ale sú 
bez zmeny jedným z hlavných činiteľov deja, rovnocennou zložkou textu. 
Dramatický text či jeho časti sa k nim dokonca jednoducho dopíšu ako in-
termezzo. Otvára to zásadnú otázku žánru a etiky na osi autor – etika – žá-
ner. 

Tak ako súčasné dramatické texty, ani mnohé divadelné scenáre, koncep-
ty a pod. zrejme nikdy nevyjdú v tlačenej podobe. Jediná možnosť ako ich 
neopomenúť časom vo výskume, je vidieť ich inscenované. Len minimálne 
torzo jestvujúcich dramatických textov vyjde knižne, časopisecky či v zbor-
níkoch. K niektorým sa bádateľ dostane len v ich dramaturgicky a režijne 
upravenej podobe. Pôvodné, rozsiahlejšie verzie a originály nie sú bežne 
zverejnené a autori považujú za výsledný tvar dramatického textu práve 
ten, ktorý prešiel inscenačným procesom. Väčšina z nich vzniká ako am-
bícia autorov napísať hru pre konkrétne divadlo, nezriedka sú autormi 
samotní režiséri alebo dvojica dramaturg – režisér. Do popredia teda vy-
stupuje režisérska osobnosť ako formujúci prvok a dramatickú prepracova-
nosť nahradí procesuálne, postupne sa meniaca režijná divadelná vízia, 
ktorá nie je v texte detailne zachytená, ale textový materiál ju predpokla-
dá či intuitívne zohľadňuje. 

Vznikajú aj preklady starších hier, no tie vopred musia spĺňať nároky, kto-
ré stanoví režisér. Nie je to výnimkou ani v ostatných európskych divadel-
ných kultúrach. Niekedy je preklad ukončený až dňom premiéry a môžu 
na ňom spolupracovať priebežne aj herci. Podobným spôsobom sa do dra-
matickej spisby dostávajú aj dramatizácie epických diel. Keďže je všeobec-
ne známe, že dramatizácia len málokedy dokáže zachytiť a vyvážene spra-
covať celú epickú šírku dejov, stretávame sa s dramatizáciami, ktoré spĺňajú
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atribúty samostatnej divadelnej hry s výrazným vkladom osobitej poetiky 
dramatizátora. Poetika autora dramatizácie sa môže pritom vzďaľovať po-
etike autora pôvodiny.

Z uvedeného vyplýva, že divadlo sa niekedy (a v súčasnosti doslova pravi-
delne) stáva jediným distribučným kanálom novo napísaných dramatic-
kých textov. Je to aj pod vplyvom spoločenského dopytu, ekonomického 
a organizačného divadelného života. To však nie je tým najdôležitejším 
dôvodom, prečo sledovať a vnímať dnešný dramatický text v prepojení na 
jeho inscenačnú podobu. Oveľa dôležitejšia otázka znie: či a ako drama-
tický text vplýva na inscenačnú podobu a či je tento proces reverzibilný.

 ¶

Résumé

On certain aspects of the contex-
tual research of contemporary Slovak 
drama

the paper is dedicated to a contextual 
research of contemporary dramatic 
texts. It points out the prevalent a 
posteriori approach and tables the need 
to redefine the autonomous status of 
dramatic texts, current drama forms 
and functions, and its status among 
other art (literary) genres. Contextual 
approach entails the knowledge of 
continuum and discontinuum processes 
in drama development, as well as phe-
nomena and acts on a more comprehen-
sive basis. the paper, therefore, briefly 
outlines the issue of generationality, 
the trend (school) of dramatic writing, 
distinctive trends and genres of contem-
porary drama.
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Pre dejiny hudby na Spiši je charak-
teristická vysoká korelácia hudobnej kultúry regiónu so stredoeurópskym 
hudobnokultúrnym priestorom. Vysoká miera plurietnického hudobno-
kultúrneho spolunažívania a konfesionálna rôznorodosť v dejinách Spi-
ša striedavo podporovali, alebo naopak utlmovali vývin hudobného ume-
nia. Celé dejiny umeleckej hudby historického Spiša výrazne ovplyvnilo 
osídlenie Spiša v stredoveku Nemeckými kolonistami, t. j. pozvanými hosťa-
mi, ktorí si tu budovali relatívne samostatnú hudobnú kultúru. Tá však ne-
mohla existovať sui generis a ovplyvňovalo ju dlhodobé spolunažívanie via-
cerých jazykovo i konfesionálne odlišných regionálnych minoritných sku-
pín: do obdobia raného novoveku to bolo spolužitie nemeckého a sloven-
ského, poľského, rusínskeho, resp. slovanského etnika, neskôr sa rozšíri-
lo aj na spolužitie kultúr židovskej, rómskej a maďarskej.1 Komplikovaný 
administratívno-správny, národnostný a konfesionálny vývin Spiša vplý-
val aj na hudobnoštýlové transformácie v hudbe duchovnej i svetskej. Hu-
dobná kultúra totiž reagovala na spišsko-európske väzby vývoja hudby od 
stredoveku, cez renesanciu, barok, klasicizmus a romantizmus až do 20. 
storočia mimoriadne citlivo. Hudobné umenie – ako umenie viazané na 
dimenziu času – si vyžadovalo tvorivého interpreta, speváka alebo inštru-
mentalistu, a  tento ľudský faktor, nevyhnutný pre predvádzanie hudby, 
bol mimoriadne zraniteľný v prípade otrasov, ktoré spôsobovali početné 
zásahy do kultúry zo štátnej a cirkevnej správy.

Vývin hudobnej kultúry Spiša ovplyvnili tri zásadné faktory:

1. hustota osídlenia a vyspelá urbanizácia, viazaná na príchod Nemcov 
na Spiš; to prinieslo rozvoj hudobnej kultúry mestského typu v cirkevnej 
i svetskej hudbe;

2. zjednotenie sa v otázke reformácie a nadradenie konfesionálnej iden-
tity Spišiakov nad etnickou identitou v období raného novoveku; to pri-
nieslo unikátne jednotné evanjelické (luteránske) prostredie a výnimočne 
dlhú fázu rozvoja polyfonickej hudby na Spiši v 16. a 17. storočí na systéme 
evanjelických kantorátov, a to v čase, keď stredoeurópsky priestor charak-
terizovala konfesionálna rozštiepenosť; 

3. vysoký stupeň regionálneho povedomia (vlastenectva), prameniaci z obý-
vania výnimočného geografického územného celku chráneného Vysoký-
mi Tatrami a z istého druhu tolerancie pri kontinuitnom spolunažívaní 
v multietnickom a multikonfesionálnom prostredí.

Dejiny hudby na Spiši ako modelový prípad 
hudobnohistoriografického výskumu

Janka Petőczová
Ústav hudobnej vedy SAv
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V súčasnosti sa Spiš nachádza v dvoch štátoch (Slovenská republika, Poľ-
ská republika), na Slovensku v dvoch krajoch (Košický, Prešovský) a v ôs-
mich okresoch (Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová 
Ves, Gelnica, Rožňava a  Košice – okolie). Historický priestor Spiša, rov-
nako ako historický priestor strednej Európy, bol však vždy prienikom 
priestorov etnických a národných kultúr, ktoré sú nezlučiteľné s politic-
kými hranicami. Uvažujúc o Spiši v historických súradniciach je potrebné 
v prvom rade zdôrazniť ich premenlivosť. Administratívne sa počas stre-
doveku toto územie demograficky formovalo najprv ako komitát Uhorské-
ho kráľovstva, neskôr ako Spišská stolica, a to predovšetkým pod vplyvom 
osídľovania Nemcami. Tí prichádzali od 12. až 13. storočia medzi pôvodné 
slovanské obyvateľstvo, vytvárali nové osady a mestečká (oppidum), kto-
ré vznikali ako samostatné správne a súdne jednotky. K najstarším zdo-
kumentovaným patria banské mestá na južnom Spiši okolo Gelnice/Göll-
nitz a Spoločenstvo spišských Sasov (Communitas Saxonum de Scepus).2 V 14. 
storočí prebehlo doosídlenie horného Spiša Nemcami, kedy vznikli Podo-
línec/Pudlein, Stará Ľubovňa/Altlublau, Hniezdne/Kniesen a Chmeľnica/
Hobgard. Zároveň z východu prichádzalo pastierske obyvateľstvo so svo-
jou liturgiou východného obradu a  kultúrou viachlasného liturgického 
spevu. Splývaním pôvodného slovanského a poľského etnika vznikla nová, 
goralská kultúra. 

Nemci teda prichádzali do multietnického prostredia, v ktorom žili spiš-
skí Slováci, Poliaci, Rusíni a Židia, neskôr i Rómovia. V slobodných kráľov-
ských mestách však boli Nemci najpočetnejší. Od roku 1549 mali vlastné 
vyznanie augsburskej viery Confessio Pentapolitana, ktoré zostavil Melanch-
tonov žiak a jeho osobný priateľ Leonard Stöckel (1510 – 1560), rektor školy 
v Bardejove.3 Začiatkom novoveku bol demografický vývin Spiša s pomer-
ne hustým zaľudnením vykryštalizovaný približne v takej podobe, v akej 
ho poznáme v súčasnosti.4 Dominantné postavenie – aj vo vývine hudob-
nej kultúry – mali správne a hospodárske centrá nemeckého Spoločenstva 
spišských Sasov (Provincia Saxonum de Cips) Levoča/Leutschau a Kežmarok/
Kesmark. Dobre organizovaný hudobný život však bol aj v okolitých mes-
tách, na severe Spiša: Spišská Belá/Bela, Ľubica/Leibitz, Spišská Sobota/
Georgenberg, Poprad/Deutschendorf, Veľká/Felka, Matejovce/Matzdorf, na 
strednom Spiši: Spišské Podhradie/Kirchdrauf, Spišské Vlachy/Wallendorf 
a Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf. Zo všetkých týchto miest sa od obdo-
bia raného novoveku zachovalo množstvo informácií o pestovaní hudby, 
o existencii hudobníkov, o ich činnosti a z najbohatších miest sa zacho-
vali aj hudobniny dokumentujúce tvorbu domácich skladateľov.5 Najroz-

siahlejšia historická zbierka hudobnín sa nachádza v historickej knižni-
ci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej ECAV) v Levoči/Leutschau 
a vzácne jednotliviny k najstarším dejinám renesančnej polyfonickej hud-
by aj v Lyceálnej knižnici v Kežmarsku/Kesmark.6

Tieto hudobnohistorické pramene dokumentujú fázu rozvoja hudobnej 
kultúry Spiša v ranom novoveku, čiže v čase zásadného rozštiepenia európ-
skeho kresťanského priestoru v cirkevnom vývoji. Myšlienky humanizmu 
a reformácie, šíriace sa z Nemecka hneď od začiatku pôsobenia Dr. Marti-
na Luthera (1483 – 1546), boli silným impulzom na nenásilný prechod cirk-
ví na nové vyznanie. Nové formovanie farností na evanjelické a. v. (lute-
ránske) zároveň ovplyvnilo novú vlnu budovania škôl a kostolov. Tu sa na 
princípoch novokoncipovaných evanjelických kantorátov začal intenzívne 
rozvíjať hudobný život v spišských mestách. Nástupom reformácie teda ne-
došlo k masívnemu ničeniu oltárov a umeleckých diel. Stredoveké katolíc-
ke kostoly a mnohé nádherné gotické umelecké skvosty sa stali protestant-
skými a dopĺňali sa renesančnými výtvarnými a sochárskymi umeleckými 
dielami.

To, čo sa nástupom reformácie zmenilo, bol predovšetkým prístup k lite-
ratúre a hudbe. V evanjelickom a. v. (luteránskom) myslení prevládal dô-
raz na Božie slovo a  jeho výklad. V  systéme evanjelického vzdelania to 
bola popri rétorike práve hudba, ktorú museli evanjelickí farári študovať 
a ovládať a ktorú Martin Luther povýšil z dovtedy doplnkovej funkcie li-
turgie na neoddeliteľnú súčasť bohoslužieb. Mimoriadne pozitívny vzťah 
k  hudbe prostredníctvom duchovnej piesne bol v  evanjelickom európ-
skom prostredí často diskutovanou témou. Veľmi výstižne to zhrnul ne-
mecký farár Cyriacus Spangenberg (1570): „Je veľmi dôležité, aby človek vedel 
čo a prečo spieva. Od mladosti som sa učil a skúsenosťou si overoval, aké ušľachtilé, 
užitočné a liečivé cvičenie je, keď sa duchovné piesne spievajú s vážnosťou a pobož-
nosťou, často a veľa.“7 Úlohou hudby bolo nielen oslavovať Boha, ale aj pri-
pomínať základné vieroučné pravdy a poskytovať útechu. 

Je málo známe, že text Encomion musices / Chváloreč hudby Martina Luthe-
ra sa zachoval aj na Spiši v Kežmarskej Lyceálnej knižnici, vo vzácnom ru-
kopisnom odpise z druhej polovice 16. storočia. Nachádza sa v konvolúte 
spolu s hudobnoteoretickými traktátmi významného reformátora evan-
jelickej cirkvi a. v. v hornom Uhorsku, dlhoročného bardejovského rekto-
ra školy Leonarda Stöckela. Hneď úvodná myšlienka tohto odpisu je veľa-
vravná: 
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„Niet pochýb o tom, že mnohé semená dobrých ctností vlastnia tí ľudia, ktorí sa ve-
nujú hudbe. Tí ľudia, na ktorých hudba nepôsobí, sú podobní pňom a kameňom. 
Vieme, že diabli hudbu nenávidia a neznášajú. A verejne oznamujem, a neobávam 
sa to vyhlásiť, že po teológii niet takého umenia, ktoré by sa mohlo vyrovnať hudbe. 
Po teológii iba hudba poskytuje to, čo na inom mieste iba teológia môže poskytnúť, 
a to duchovnú radosť a spokojnosť.“8

Aj keď Leonard Stöckel pôsobil v Bardejove, jeho vzor a vplyv na rozvoj 
hudobnej kultúry na Spiši bol kardinálny. Podľa jeho vzoru sa budovalo 
školstvo, a teda aj systém hudobnej výchovy a vzdelania nielen na Spiši, 
ale v celom hornom Uhorsku.

Kežmarský prameň neobsahuje len vzácny odpis Encomion musices Mar-
tina Luthera. Je to rozsiahly knižný konvolút, v ktorom sa nachádza 21 
rukopisných a tlačených jednotiek, predovšetkým matematické a hudob-
né tlače z rozpätia rokov 1548 – 1566.9 Pomedzi ne sú zaradené rukopisné 
texty, napríklad učebnica aritmetiky Leonarda Stöckela Arithmetica, učeb-
nica hudby De Musica / Nicolai Listenii A Johanne Maioris Exposita, dve učebni-
ce hudby De Musica [I.] a De Musica [II.] Leonarda Stöckela a jeho ďalšie úva-
hy o hudbe: Argumenta de Musica canenda et discenda / Argumenty o potrebe 
spievať a učiť sa hudbu a Quare decreverim redire ad Musicam / Prečo som sa roz-
hodol vrátiť k hudbe. Odpisy všetkých troch Stöckelových učebníc (aritme-
tiky a hudby) vytvoril roku 1567 rektor školy v Spišskej Belej Johann Fabri, 
(Ján Fabri, Fabricius, ? – ?). V Stöckelových hudobnoteoretických traktátoch 
nájdeme zodpovedané základné otázky podstaty a pôvodu hudby, analý-
zu vtedajšieho notačného systému a kontrapunktu, pri ktorom doporu-
čuje – ako dielo vzorové pre renesančnú kompozíciu – študovať skladbu 
Josquina des Prez (ca 1450/1455 –1521) Praeter rerum seriem. Išlo o vrcholné 
6-hlasné renesančné moteto, ktoré ešte dlho po jeho vzniku reálne znelo 
v spišských evanjelických kantorátoch, čiže v prostredí vzdialenom tomu, 
pre ktoré bolo pôvodne vytvorené.

Celý raný novovek v hudobnej kultúre na Spiši sa niesol v znamení myš-
lienky Martina Luthera „kto spieva, dvakrát sa modlí“ a semienko pozitív-
neho vzťahu k hudbe, zlúčenej s humanistickými zásadami, ktoré zasia-
la reformácia aj na Spiši, prinieslo už od konca 16. storočia novú hudob-
nú kvalitu – spievanie duchovných piesní v národných jazykoch. Zároveň 
sa s postupujúcou rekatolizáciou zintenzívnil aj vývin katolíckej duchov-
nej piesne v národných jazykoch a postupne sa na Spiši začali vyvíjať dve 
konfesionálne samostatne odlíšiteľné hudobnokultúrne prostredia.10 Ka-
tolícka duchovná pieseň nemala v prvej polovici 17. storočia na Spiši svoju

výraznejšiu základňu. Dominovala tu hudba v evanjelickom prostredí. Nem-
ci v mestách a mestečkách používali v Nemecku tlačené spevníky, alebo si 
kantori vytvárali vlastné zdroje piesní, opisovaním používaného reperto-
áru pre vlastné potreby. Takéto typy rukopisných prameňov sú mimoriad-
ne vzácne, jeden z nich – kancionál Himmlischer Engel-Schall z roku 1685 
– sa zachoval vo Farskom úrade ECAV vo Veľkej pri Poprade. Je to rozsiahle
dielo vtedajšieho kantora Nicolausa Simonidesa. Obsahuje repertoár re-
prezentujúci celé predchádzajú desaťročia – 417 textov nemeckých a latin-
ských duchovných piesní.11 Slovenskú duchovnú pieseň v konfesionálne
diferencovanom prostredí Spiša reprezentujú notované vydania spevní-
kov: evanjelickej Cithary Sanctorum (1. vyd. 1636) a neskôr vydaného kato-
líckeho Cantusu Catholici (1655).12

Až do násilnej rekatolizácie v 70. rokoch 17. storočia však na Spiši domi-
novala evanjelická a. v. (luteránska) hudobnokultúrna identita ľudí – tvor-
cov i recipientov hudby. Rozvíjala sa v mestskom, konfesionálne jednot-
nom, ale etnicky pluralitnom – ešte vždy silne latinizovanom – prostredí. 
V mestách fungovali nemecké a slovenské evanjelické cirkevné obce, pod-
liehajúce jednotnej cirkevnej správe, od roku 1614, resp. (1619) evanjelic-
kému superintendentovi Petrovi Zablerovi a  jeho nasledovníkom.13 Kul-
minácia rozvoja nemeckých, ale i slovenských evanjelických kantorátov 
v spišských mestách dosiahla vrchol v 30. – 70. rokoch 17. storočia. Nemci 
spolupracovali so svojimi národnostne koherentnými centrami duchov-
ného a kultúrneho života v Nemecku a Sliezsku a orientovali sa na nemec-
kú európsku evanjelickú areálovú hudobnú kultúru. No aj v takom domi-
nantnom nemeckom meste ako bola Levoča mali Slováci samostatný ak-
tívny podiel na vytváraní evanjelickej hudobnej kultúry. Od roku 1570 tu 
používali vlastný kostol a od druhej polovice 17. storočia mali aj mestom 
platených hudobníkov, kantorov a organistov.14

Medzi najvýznamnejších hudobníkov, však patrili titulárni organisti ne-
meckých kostolov v hospodársky najprosperujúcejších spišských mestách. 
V Levoči pôsobil v rokoch 1648 – 1674 Samuel Marckfelner (1621 – 1674), pô-
vodom z Košíc. O jeho predchádzajúcom pôsobení vieme len toľko, že krát-
ky čas bol organistom v Spišských Vlachoch a predtým pobýval aj v Sed-
mohradsku (1643, 1648). Z  jeho viachlasnej polyfonickej tvorby je známe 
len torzo jednej dvojzborovej skladby Veni sancte spiritus, ale zachovala sa 
jeho organová hudba.15

Druhým titulárnym organistom Spiša bol Johann Schimrack (? – 1657), 
hudobný skladateľ v Spišskom Podhradí, pôvodom z rodiny evanjelického 
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farára Benedikta Schimracka z Veľkej Lomnice. Od Johanna Schimracka 
sa zachovalo 54 skladieb. Sú to omše, motetá, žalmy a duchovné koncerty, 
komponované na nemecké a latinské texty. Schimrack nadväzoval na mo-
derné koncertantné a sonoristické prvky benátskej polychórie a stile reci-
tativo Heinricha Schütza, najvýznamnejšieho nemeckého skladateľa tohto 
obdobia pôsobiaceho v Drážďanoch. Zo Schimrackovej tvorby sa zachova-
lo kompletne (kompletné zápisy vokálnych hlasov) 42 skladieb, zapísaných 
nemeckou organovou tabulatúrnou notáciou. Unikátny je napríklad zhu-
dobnený žalm č. 100 Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodi-
nu, celá zem!, zapísaný v Ľubici pri Kežmarku roku 1642, ktorý bol zaradený 
ešte v druhej polovici 17. storočia do repertoáru evanjelického Kostola Sv. 
Márie Magdalény vo Vroclavi.16

Zaujímavou osobnosťou v  evanjelickom prostredí Kežmarku bol nemec-
ký exulant z Flenburgu (Schleswig-Holstein) Thomas Gosler, notár, škol-
ský inšpektor, senátor a hudobný skladateľ, žijúci v Kežmarku v rokoch 
1626 – 1646, od ktorého sa zachovali v Levočskej zbierke hudobnín len dve 
diela.17 Známa je aj kompozičná činnosť rektora školy v Spišskej Novej Vsi 
v rokoch 1625 – 1640 Georga Wirsingera a torzo z tvorby rektora školy v Spiš-
skom Podhradí Michaela Guendelia. O kompozičnej činnosti ďalších orga-

nistov a hudobníkov pôsobiacich na Spiši máme málo informácií. Mimo-
riadne významnou osobnosťou bol napríklad notár v Spišskom Podhradí 
a v rokoch 1635 – 1642 kantor v Levoči Baltazár Apelles (? – 1657). V účtov-
ných knihách mesta Levoča sa zachovali položky, podľa ktorých mu mesto 
platilo za skladby, napríklad za rok 1635: „weg der neuer Jahres gratulation fl. 
7, den 20“, „H. Cantori weg dedicirter seiner mutete fl. 5, den. 40“, „pro dedicierte Te 
Deum laudamus fl. 5, den 40“.18

Všetky zachované skladby vyššie spomínaných skladateľov sa nachádzajú 
v historickej knižnici ECAV v Levoči. Táto zbierka obsahuje popri hudob-
ných rukopisoch aj staré hudobné tlače. Medzi najcennejšie tlače, svedec-
tvá o hudobnom repertoári európskej úrovne, znejúcom na Spiši v evan-
jelických kantorstvách až do ich zániku v 70. rokoch 17. storočia, patria 
Psalmen Davids Heinricha Schütza (1619), Cantiones sacrae Samuela Scheid-
ta (1620), ale napríklad aj raritné diela benátskej polychórie v Sacrae sym-
phoniae Giovanniho Gabrieliho (1597). Vyspelú nemeckú hudobnú kultúru 
v 17. storočí dokresľujú mnohé sekundárne archívne pramene magistrátov 
miest, ktoré evidujú účtovné záznamy o výdajoch pre hudobníkov, za ná-
kup a opravy hudobných nástrojov i hudobných tlačí. Medzi unikátne do-
kumenty takéhoto charakteru patrí nedatovaný súpis povinností a pracov-
ných podmienok mestských trubačov v Levoči Bestallung desz Stadt-Pfeiffers 
zur Leütsch, ktorý vyhotovil Daniel Weber. Vieme o ňom z Hainovej kroniky, 
že to bol v rokoch 1675 – 1678 mestský notár v Levoči. Podľa tohto dokumen-
tu boli trubači významnou súčasťou mestskej kultúry. Museli zatrúbiť kaž-
dú hodinu, dbať na oheň a ohlasovať dym či požiar. No neboli len stráž-
covia, ale aj umeleckí hudobníci. K ich povinnostiam napríklad patrilo: 
1) hrať na trúbky, pozauny a iné hudobné nástroje, za čo týždenne dostáva-
li z radnice 3 zlaté (floreny), z tohto obnosu živili svojich kolegov a tovari-
šov, 2) počas sviatočných dní, a keď to bolo potrebné, hrali pri organe, za 
čo dostávali štvrťročne 6 zlatých, 3) náležal im novoročný dar od všetkých 
občanov mesta a mali aj iné príjmy, napríklad od vznešenej svadby 2 rýn-
ske zlaté (floreny), pri obyčajnej svadbe 2 floreny.19 Tento dokument vzni-
kol už v čase silného rekatolizačného tlaku, veľmi výstižne však ukazuje 
na podstatu práce trubača, ktorá nezávisela od konfesie mestských rad-
ných pánov; požiaru sa báli všetci rovnako a na svadbe takisto potrebova-
li zahrať do tanca.

Katolícka areálová hudobná kultúra bola budovaná na Spiši so silnou väzbou 
na existenciu a fungovanie katolíckych rádov v strednej Európe. Prístrešie 
a ochranu jezuitom poskytol na Spišskom hrade od roku 1638 Štefan Csáky 
(1603 – 1662), keď sa stal pánom tohto hradu. Jezuiti pôsobili v jeho hradnej

Johann Schimrack / Ján šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, 
celá zem! (1642). Historická knižnica evanjelického a. v. cirkevného zboru v levoči, tabulatúrny 
zborník sign. Sk-le 3A (olim 13992).
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kaplnke i na širokom okolí. Ich pastoračná a charitatívna činnosť sa prelí-
nala s výchovnou prácou a sústreďovala sa na slovenské obyvateľstvo.

Na Spišskej Kapitule vypracoval Benedikt Szőllősi (1609 – 1656) úvod k spev-
níku duchovných piesní Cantus Catholici, ktorý vyšiel tiež v tlačiarni Brewe-
rovcov Levoči (1655). To už jezuiti mali zriadené od roku 1647 v Spišskej Ka-
pitule gymnázium a o rok neskôr i rezidenciu.20 Unikátnou stopou po ich 
pôsobení na strednom Spiši je dvojica skrutkových tympanov s maľova-
ným znakom jezuitského rádu z 18. storočia, ktorá sa zachovala v letohrád-
ku Dardanely v Markušovciach.21 

Piaristi prišli na Spiš do Podolínca súčasne z Moravy a Poľska roku 1642 
a vybudovali v tomto meste centrum vzdelanosti v Uhorsku. Jeho rozkvet 
nastal práve vďaka rekatolizácii v poslednej tretine 17. storočia. Začiatkom 
18. storočia mala hudobná výchova v podolínskom kolégiu veľmi vysokú 
úroveň, o čom svedčí rozsiahla zbierka hudobnín, obsahujúca aj skladby 
piaristov pôsobiacich na Spiši: 

P. Damian Stachowicz a SS. Trinitate (1657 – 1699), P. Gabriel Sczawnicki
a S. Angelo Custode (1652 – 1723), P. Hilarius Saag (1702 – 1773), P. Petrus Peťko
a S. Martino (1713 – 1793), P. Justus Caspar a Desponsatione B.V.M. (1717 – 
1760). Mimoriadne činným v hudobnej sfére bol P. Ferdinand Pankiewicz 
a S. Caecilia SP (1706 – 1773), hudobný skladateľ, vďaka ktorého kopistickej 
činnosti sa zachovali mnohé inštrumentálne koncerty predovšetkým ta-
lianskych skladateľov 1. polovice 18. storočia, predvádzané v areálovej hu-
dobnej kultúre piaristov.22 Dnes je zbierka hudobnín piaristov deponovaná
v Štátnom archíve Bratislava, pobočka Modra, a ostatné pramene k hudbe
rádov sa nachádzajú roztrúsené po celej (minimálne) strednej Európe, tak 
ako boli sformované provincie a ich hierarchia.23

Rozštiepenie hudobného vývoja na Spiši na katolícku a  evanjelickú hu-
dobnú kultúru dovŕšil mocenský zásah, násilná rekatolizácia začala roku 
1674 a trvalo niekoľko desaťročí, kým sa tento proces úplne zvrátil v ne-
prospech evanjelikov. Takmer celé 18. storočie zas trvalo, kým sa evanje-
lická hudobná kultúra znovu pozviechala a začala existovať na novom zá-
klade po Toleračnom patente. Rekatolizácia spôsobila nezvratný proces 
úpadku evanjelických kantorátov a cirkevných zborov, bez ohľadu na to, či 
boli nemecké alebo slovenské, obidve postihol rovnaký osud: tých farárov, 
ktorí nepodpísali konverziu, čakal exil a tých, ktorí neodišli, prechod na 
súkromné, komunitné spoločenstvá, v ktorých sa udržiavala síce tradícia 
spievania duchovných piesní, avšak v komornejšej zostave, bez veľkolepé-
ho inštrumentálneho sprievodu a len pre obmedzený okruh ľudí. 

Zložitosť hudobného vývoja na Spiši je dokumentovaná mnohými konkrét-
nymi osudmi ľudí, hudobníkov, ktorí odišli do exilu, ako napríklad vnuk 
Johanna Schimracka a jeho pôsobenie vo Vroclavi, ale aj takých, ktorí osta-
li na Spiši a konvertovali, ako kantor v Spišskom Podhradí Michael Guende-
lius. Tento proces nebol priamočiary, a tak jednou zo zaujímavých otázok 
hudobnej historiografie je problematika koexistencie a komplementárne-
ho prelínania hudobného repertoáru evanjelických a katolíckych kostolov 
a rovnako aj otázka koexistencie majoritnej nemeckej a minoritnej sloven-
skej (neskôr i ďalších) hudobných kultúr a ich ovplyvňovanie sa. Navyše, 
v nasledujúcom 18. storočí skončilo dlhé obdobie voľnejšieho začlenenia 
Spiša do európskeho hudobnokultúrneho priestoru i do administratívno-
správnej štruktúry Uhorska. Centralizácia moci a budovanie Uhorska ako 
nového štátneho útvaru riadeného Habsburgovcami negatívne ovplyvňo-
vali aj dovtedy liberálnejšie prostredie pre hudobnokultúrnu transmisiu 
v evanjelickej areálovej hudobnej kultúre strednej Európy. Prejavilo sa to 
konzervativizmom istej časti hudobnej kultúry a jej uzavretím sa do seba.

Pre modernú muzikológiu sú dejiny hudby na Spiši – a to nielen v období 
raného novoveku – istý modelový prípad, aplikovateľný aj na širší výskum 
stredoeurópskych dejín kultúry. Jednoznačne dokazujú, že dejiny hudby 
v stredoeurópskom priestore nemožno redukovať výlučne na výskum et-
nických, resp. národných línií, ani výlučne na konfesionálne samostat-
né línie. Podstatou dejín hudby je premenlivosť, rôznorodosť a polyvalen-
cia v hudobnej kultúre, ktorá si vyžaduje výskum s nadkonfesionálnym 
nadhľadom, orientáciu na interetnické transformácie, na problematiku 
plurilingvizmu a hudobného myslenia, resp. transmisiu hudobných myš-
lienok a hodnôt v premenlivých areálových hudobných kultúrach, viaza-
ných na špecifické identity – etnické, národné, konfesionálne, sociálne, 
rodové a ďalšie. Výsledkom muzikologického výskumu je potom prezen-
tovanie univerzálnych, umelecky vysoko hodnotných hudobných diel bez 
ohľadu na ich etnické, konfesionálne a sociálne zázemie vzniku, ich sprí-
stupnenie dnešnému poslucháčovi a začlenenie do univerzálneho hudob-
nokultúrneho dedičstva.

 ¶
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Résumé

History of Music in Zips/Spiš as 
a model for the Research into Histori-
cal Musicology 

the history of music in Zips/Spiš serves 
as kind of a model, applicable in the 
broader context of the research into 
the history of culture overall in Central 
europe. one should leave here the 
narrow approach of following sepa-
rately the distinct ethnic/national or 
confessional lines present in the local 
and regional musical culture, rather 
one should take into account all its 
variability, diversity and polyvalence. 
Within such an overarching approach 
one should concentrate on studying 
ethnic interchanges, the intercon-
nection between the development of 
musical thinking and plurilingualism, 
and the mechanisms of transmission of 
ideas and values between the individual 
cultural areas linked to specific ethnic, 
national, confessional, social, gender 
and other identities. the outcome of 
the musicological research would then 
be the presentation of precious musical 
works bearing universal values, disre-
garding their origin, bringing them closer 
to today’s recipients and their inclusion 
to the universal heritage of musical 
culture. the Baroque vocal-instrumental 
concert Jauchzet dem Herren, alle Welt! 
by Johann Schimrack / Ján šimrák, or-
ganist of Spišské Podhradie in early 17th 
century, serves as an example of such 
valuable work. the transcription and 
edition of this piece was realised within 
the project european Dimensions of the 
Artistic Culture in Slovakia. 

 ¶
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17 PetőCZová, J. (ed.): Thomas Gosler: Ist 
Gott für uns, wer mag wider uns sein?/
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K romantickým ideológiám 
v diele Janka Kráľa

Ľubica Somolayová
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Dielo Janka Kráľa, ako ho postupne 
sprístupňuje a interpretuje literárna historiografia, pôsobí v kontexte slo-
venského romantizmu ako svojrázny fenomén aj kvôli vysokej miere hete-
rogenity jednotlivých jej okruhov, podmienených ideovou ráznosťou rozlič-
nej proveniencie, resp. odlišného zamerania. Tvorba Janka Kráľa pozostáva 
z revolučných vlasteneckých básní, piesňových a baladických ponášok na 
ľudovú slovesnosť, textov vypätej individuality a subjektivity byronovského 
typu, ale aj profetických textov mesianistického charakteru, vzývajúcich 
nastupujúcu éru slovanského živlu a duchovnej vlády Slova. S prihliadnu-
tím na koncepciu protichodného pólovania slovenského romantizmu pod-
ľa koncepcie Oskára Čepana by bolo možné hovoriť o  monumentálnom 
oblúku medzi dvomi vyhranenými protipólmi, ktoré vytvára dielo Janka 
Kráľa: Od výsostne pragmatického gesta vlasteneckého romantizmu (revo-
lučné básne a ponášky) až po mesianisticky dotované texty (predovšetkým 
cyklus Dráma sveta, resp. Strom nesmrteľnosti). Tvorba tohto romantického 
básnika je tak dotovaná až tromi typmi romantických ideológií: roman-
tického liberalizmu, pragmatizmu a mesianizmu (k pojmom pozri Čepan 
1974, 1979).

Rozsiahly cyklus básní Janka Kráľa Dráma sveta, resp. Strom nesmrteľnos-
ti prešiel niekoľkonásobným usporadúvaním a literárnovedným koncipo-
vaním. V mojom príspevku sa budem zaoberať nateraz poslednou verziou 
tohto diela, ako ho argumentačne dôsledne usporiadal O. Čepan. Nejde však 
o edičné, resp. textologické spracovanie, ale koncepčné usporiadanie zre-
konštruovateľné na základe dvoch štúdií O. Čepana, venovaných básnické-
mu cyklu Strom nesmrteľnosti Janka Kráľa, ako dielo literárny historik na-
zýva. Prvou z nich je štúdia Janko Kráľ a romantický mesianizmus zo zborní-
ka Janko Kráľ. Zborník statí z roku 1976, špeciálne jej časťou Báseň medzi vi-
dením a dumou, a druhou je štúdia Kráľov slovanský princíp z roku 1991. Tie-
to dve analýzy však nebudem konfrontovať, porovnávať, pretože novšia 
nie je revíziou predchádzajúcej, skôr jej doplnením, resp. interpretovaním 
skladby s čiastočne odlišným akcentom, avšak z rovnakých východísk. Za-
tiaľ nie je známe, či samotný autor plánoval dať fragmentom, ktoré zane-
chal v očíslovaných zošitoch, spoločný názov, resp. aký titul pre toto monu-
mentálne dielo zamýšľal. Aj preto dodnes nie je uzatvorený problém názvu 
tohto diela, resp. aj niektoré ďalšie textologické problémy, napr. poradie jed-
notlivých básni v rámci cyklu. 

V dejinách slovenskej literatúry sa dlho zdalo, že Janko Kráľ je len autorom 
romantických balád a piesní. Len tieto žánre totiž boli zastúpené v prvom 
knižnom vydaní básní J. Kráľa usporiadanom Jaroslavom Vlčkom roku 

1893, ako aj v druhom rovnakým editorom spracovanom výbere pod náz-
vom Balady a  piesne, ktorý vyšiel v Čítaní študujúcej mládeže slovenskej 
v roku 1923. J. Vlček zaraďuje do súboru Kráľovho diela balady a povesti, 
„osobnú“ lyriku, vlastenecké básne, ale aj „varianty alebo ukážky toho, čo 
v celosti nehodilo sa“. Rozšírenie palety básnických realizácií Janka Kráľa 
sa ukázalo až po vydaní Něznámych básní Janka Kráľa v edičnom výbere Sta-
nislava Mečiara v roku 1938. Práve tento výber spôsobil fascináciu tvorbou 
J. Kráľa v prostredí slovenských nadrealistov.

Dielo, na ktoré sa sústredí táto analýza, po prvýkrát spracoval a zinterpreto-
val až Milan Pišút v štúdii Básnik Janko Kráľ a jeho Dráma sveta, ktorá vyšla ako 
samostatná publikácia v roku 1948. O dva roky neskôr sa tento cyklus bás-
ní sa stal súčasťou prvého vydanie Súborného diela Janka Kráľa v edícii M. Pi-
šúta. Boli sem zaradené básne, ktoré J. Kráľ zredigoval a zverejnil ešte za 
života, básne zachované v pôvodných rukopisoch, básne zachované v Pře-
rovskom sborníku, ktorý je verným prepisom z rukopisov autorových a z al-
manachu Nitra a Orol tatranský, ako aj básne z iných prepisov a pretlač-
kov, neredigovaných básnikom. 

V pozadí peripetií edičného sprístupňovania Kráľovej poézie stojí i problém 
autorských variantov. Keď totiž Kráľ už nemal u seba rukopisy zo 40. rokov, 
písal redaktorom, že svoje básne odpisuje spamäti, čím vznikali niektoré 
varianty. Rozsiahle zmeny v prepisoch textov však nastávali aj vtedy, keď 
ich autor prepisoval z konceptov. Milan Pišút preto dáva prednosť texto-
vým variantom z Přerovského zborníka, uprednostňuje sekvencie genetic-
ky neskoršie, avšak zároveň uprednostňuje rukopis pred upravenými bás-
ňami zo Sokola a Orla 60. a 70. rokov 19. storočia.

V druhom vydaní Pišútovej edície Súborného diela z roku 1959 pribudli ďal-
šie novonájdené Kráľove texty, predovšetkým štyri zošity, ktoré vyplňujú 
medzeru v číslovaných zväzkoch pozostalosti, a to zošity č. 38, 40, 41, 42.
Sám editor zmeny hodnotí ako zásadné: „V tomto vydaní cyklus Dráma sveta
má iné usporiadanie básní, lepšie zodpovedajúce kompozičnému postupu. 
Kľúč k novému usporiadaniu podala priama súvislosť scény Na rumoch 
vekov s básňami Vyslobodenie a Strom nesmrteľnosti, teraz len odhale-
ná.“ Poukazuje pritom na básnikovu improvizačnú metódu, ktorá výraz-
ne determinuje podobu diela, pretože dodatočnú súvislosť básnik určo-
val len rôznymi značkami na okraj textu: „Ale i pri tejto metóde sa predsa 
len rozvíjala základná myšlienka: podať obraz sveta skazeného, sveta bez 
bratstva a slobody, sveta opantaného zlými mocnosťami, podať alegorický 
boj s Luciferom v scéne Vojna, podať svoju kritiku maloverných a znesvá-
rených Slovanov, Európy a Slovanstva osobitne, aby napokon prorokoval 
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príchod veľkého prevratu a vystúpenie Slovanstva s novým princípom slo-
body a mierového súžitia národov. Táto vedúca idea kompozície je jasná a je 
v značnej miere inšpirovaná prednáškami Ľ. Štúra a ešte viac súkromný-
mi rozhovormi s ním.“ Pišútov názov diela Dráma sveta sa v rukopise neob-
javuje ako názov cyklu, ale ako spojenie z básne Dva orli, ktorým autor od-
kazuje na svoju tvorbu. („Nehovoril by žiaden ti povesti, ani nespieval svoj-
ho sveta drámu,“ Kráľ 1959: 46) a charakterizuje ju ako „povesti“  a „drámu“. 
M. Pišút tento cyklus z v roku 1844 rozdeľuje podľa štruktúry drámy na päť 
tematických častí: Minulosť a prítomnosť, Svet na mukách, Vojna, Svet v oča-
kávaní nového veku, Údel Slovanstva vo svete.

Oskár Čepan neponúka ďalšie edičné spracovanie Kráľovho cyklu básní, 
ale zásadne zasahuje do jeho koncepcie a vyznenia, keď mení samotný ná-
zov diela, ale aj jeho usporiadanie a pozíciu jednotlivých básní. Pri určova-
ní poradia jednotlivých segmentov cyklickej básne vychádza zásadne z au-
torovho číslovania jednotlivých zošitov rukopisu (1–3 a 1–53), aj s prihliad-
nutím na básne, ktorým chýbajúce sekvencie možno doplniť podľa odpi-
sov v tzv. Přerovskom zborníku. V štúdii Janko Kráľ a romantický mesianiz-
mus (1976) detailnejšie a precíznejšie segmentuje dielo.

(1)     cyklus č. 1 Kríza bytia 
                           č. 2 Kríza predmetnosti  
                           č. 3 Kríza ducha  
I.                         č. 4 Kríza vedomia 

 
      (2)    cyklus č. 5 Predzvesť katastrofy  
                           č. 6 Zrážka ducha a predmetnosti 

 
                           č. 7 Pozitíva ducha po katastrofe  
                           č. 8 Negatíva ducha po katastrofe  
                           č. 9 Súd nad predmetnosťou  
II.  
      (3)    cyklus č. 10 Slovanský princíp  
                           č. 11 Ľudový princíp  
                           č. 12 Rozprávka o chorom kráľovi 

O. Čepan zdôrazňoval monumentálny rozsah diela, postrehol jeho typolo-
gickú príbuznosť s epopejou a navrhol titul Strom nesmrteľnosti alebo Dvanásť 
slov (Čepan 1991, 179). Názov Dvanásť slov sa totiž ako jediný v texte objavuje
dvakrát (upozornil na to už Pavol Vongrej). Čepan priznáva podvojnému
titulu básne Strom nesmrteľnosti alebo Dvanásť slov až barokovo-výkladový ráz,

čo súvisí nielen s eschatologickou povahou témy, ale aj so stratégiou ale-
gorizovania ideí. Spojenie dvanásť slov je alúziou na biblickú knihu Genesis 
a výklad stvorenia sveta ako postupné uskutočňovanie stvoriteľom vyriek-
nutých dvanástich slov. Motív stromu nesmrteľnosti taktiež súvisí s biblic-
kým stromom poznania dobra a zla, resp. s rozprávkovo-mýtickým stro-
mom života ako symbolom túžby po odhalení tajomstva bytia.

Dva základné motívy predstavujú stvorenie sveta, resp. slovanskej epochy 
dejín a jeho rast uprostred histórie ľudstva. Cyklus o zrode a raste vztia-
hol k problému „historického ,dobra a zla‘ ako protikladov, ktoré si vply-
vom prekliatia ,prvotného hriechu‘ nemôžu nájsť želanú jednotu v objatí
tzv. slovanského princípu svetových dejín“ (Čepan 1991, 179). O. Čepan pri-
sudzuje tomuto cyklickému dielu zvláštne miesto v kontexte tvorby Jan-
ka Kráľa, ktoré podľa neho primerane vystihuje jeho básnický naturel: 
„Najautentickejším a povahe Kráľovej osobnosti najprimeranejším výra-
zom jeho tvorivého nepokoja je koncept veľkej cyklickej básne“ (Čepan 
1976, 148). Dielo nie je cestovným denníkom Kráľovho putovania, či myš-
lienkového blúdenia, napriek improvizovanému charakteru je text výsled-
kom „opätovných pokusov formulovať polemicko-meditatívne stavy nepo-
kojného romantického ducha“ (Čepan 1991, 178). Kráľ akoby sa tak pomysel-
ne vracal k prameňom romantizmu a vytváral tak oblúk medzi variantmi
romantických ideológií: romantickým liberalizmom a mesianizmom. Vý-
chodiskom uvažovania bude definícia ideológie Louisa Althussera, ktorý 
ju chápe ako „re-prezentáciu imaginárnych vzťahov jednotlivca k jeho sku-
točným podmienkam existencie“ (Althusser 2001, 109). Práve takto ucho-
pený pojem ideológie totiž dokáže v celistvosti vystihnúť všetky tri ideolo-
gické koncepty, konštituujúce ideové podložie slovenského romantizmu. 
Romantická ideológia sa tak stáva nevyhnutnou oporou jedinca, ale aj ce-
lej generácie vo vnímaní skutočnosti ako výrazu stabilnej a odolnej esen-
cie, z ktorej sú odstránené všetky traumatizujúce prvky premenlivého ne-
usporiadaného predmetného sveta, protikladov a ambivalencií, vzpiera-
júcich sa symbolizácii. Takto vymedzená romantická ideológia potom za-
sahuje, zásadne ovplyvňuje až konštituuje mnohé oblasti, výrazne určuje 
proces vytvárania významov, znakov a hodnôt v konkrétnej spoločnosti,
resp. konštituujúcom sa národnom kolektíve. Možno ju teda vnímať aj 
ako súhrn ideí typický pre určitú sociálnu skupinu (slovenskí romantickí
intelektuáli); súbor ideí, ktoré napomáhajú legitimizovať kultúrno-politic-
kou moc; zároveň však súbor predstáv, ponúkajúcich subjektu situovanosť 
vo svete, resp. prostredníctvom ktorých si subjekt napĺňa svoje vzťahy
k spoločenskej štruktúre. Ide zároveň o uvažovanie o národnej identite, 
resp. spoločensky nevyhnutné ilúzie, ktoré determinujú dobovú konjunktúru
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diskurzu. V istom zmysle možno romantické ideológie chápať ako médiá, 
prostredníctvom ktorých uvedomelí („povedomí“) spoločensky angažovaní
činitelia dodávajú zmysel svojmu svetu. V prípade pragmatickej romantic-
kej ideológií možno hovoriť dokonca o akčne zameranom súbore presved-
čení, v  prípade mesianistickej romantickej ideológii možno zdôrazniť jej 
podstatu v zmätení lingvistickej a fenomenologickej reality. V každom prí-
pade však pri všetkých troch variantoch romantických ideológií ide o ideo-
lógiu v jej základnom vymedzení procesu, v ktorom intencionálne usmer-
ňovaný spoločenský, resp. národný život má byť premenený na, resp. je pre-
zentovaný ako prirodzená skutočnosť. Subjektívne presvedčenia (v našom 
prípade romantikov) sa tak podľa Terryho Eagletona menia na ideologic-
ké, akonáhle tieto individuálne presvedčenia odkazujú na súbor ideí a pred-
stáv, ktoré nejakým spôsobom definujú celú komunitu, národný kolektív 
a jeho odlišnosť od iných komunít či kolektívov.

Cyklické dielo Strom nesmrteľnosti v kontexte tvorby Janka Kráľa predsta-
vuje najucelenejší prejav autorovho mesianistického chápania dejín, prí-
tomnosti a predovšetkým budúcnosti Slovanov v intenciách panslavistic-
kých predstáv. Zároveň možno toto dielo považovať za jeden z najzásadnej-
ších materiálových argumentov, podporujúcich literárnohistorické názory 
o mesianizme ako o východiskovom ideovom zdroji slovenského roman-
tizmu, a to aj napriek tomu, že sa tento romantický prúd dostával do po-
predia práve vtedy, keď možnosti romantickej generácie ako celku, resp. aj 
jej jednotlivých predstaviteľov ako angažovaných činiteľov boli kvôli his-
toricko-spoločenskej situácii obmedzené. Valér Mikula dokonca tvrdí, že 
v tomto diele sa objavuje riešenie „konvenčne, ba takmer dogmaticky me-
sianistické“, konštatuje úpadok Kráľovej obraznosti „v prospech ideových, 
ba až ideologických (panslavistických) konštrukcií“, pričom básnická ob-
raznosť bola podľa neho „kanalizovaná do ideologického systému“ (Miku-
la 2005, 309). 

Z hľadiska naznačenej ideologickej kompaktnosti je príznačné, že ide o ne-
dokončenú skladbu, neuzatvorenú cyklickú štruktúru, ktorá konzervuje 
improvizovaný stav. Zachovaná je pritom len v rukopisných konceptoch 
a ojedinele publikovaných zlomkoch. Literárnovedná príťažlivosť spočí-
va práve v tomto „stave zrodu“ a zlomovosti z hľadiska autorovej tvorivej 
odmlky. Literárny dokument o príznakoch blízkej smrti básnika, pretože
Kráľov prerod od angažovaného revolucionára k rezignovanému pasívne-
mu trpiteľovi, možno vnímať ako zrieknutie sa existencie v zmysle pre-
sadzovania sa v predmetnom svete. Ústrednou tematickou líniou cyklu je 
„dramatická panoráma konfliktov, ktoré sa odohrávali na pozadí dynamic-

kých premien krajných polôh romantického ,ducha‘ a ,predmetnosti‘“ (Če-
pan 1972, 149). Cyklická báseň je ideovým a estetickým výrazom úporné-
ho hľadania optimálnej syntézy protikladov, romanticko-mesianistickej 
myšlienky a jej pragmaticko-praktického uskutočňovania. Kráľ mal am-
bíciu monumentálnym žánrovým gestom umelecky zvládnuť polyfóniu 
protikladných „videní, úkazov, povestí a dúm“, voľne pospájaných roman-
tickým postupom „diskontinuitnej súvislosti protikladného“ (Čepan 1991, 
179). Disparátne motívy a témy však nekonštituujú romantickú epiku su-
jetového typu (hoci možno uvažovať o inšpirácii Goetheho Faustom, ide tu 
skôr o podobné úsilie vykresliť javy rozpriestranené naprieč dejinami), ale 
mozaikovitý záznam súboja protikladných síl. 

Úvodná časť prvého cyklu navodzuje atmosféru temnoty dejín, noci, podľa
koncepcie O. Čepana sem patria básne: Dvanásť slov, Strom nesmrteľnosti, 
Vyslobodenie, Dievča, Starý človek, Zlí duchovia, Úkazy, Dávny kamarát a Sen. 
Spája ich básnicky artikulovaný spásonosný čin, hrdinský skutok dôleži-
tý pre celú komunitu ako protipól duchovnej ochablosti a mdlosti, nepo-
vedomého bytia človeka. Tento motív rozvádzajú epizodické scény, ktoré 
alegorizujú čiastkové podoby noci. Práve v poslednom spomenutom texte 
Sen sa poodhaľuje dynamika asociatívnej snovej obraznosti, z ktorej die-
lo vychádza:

„Obrazy sa tak roja ako dáke včely, 
keď úľ dakto pobúcha, že sa rozleteli. 
Ledvy sa jeden obraz len ukáže bokom, 
už sto inších priletí ako z pekla skokom 
a zničí ho, že po ňom neostane šlaku, 
a tristo zas vyletí pomútených z mraku. 
Každý je ak’ strašidlo, nemá konca, miery, 
hneď je strom, hneď ako zver zubiská vyškerí 
a všetky sa splietajú do jedného celku 
a všetky tu robia pomútenosť veľkú, 
že samy, hoc’ mátohy, tej zberby zľaknú sa 
a ako sa v ňu vrhli, tak zrazu cofnú sa“ (Kráľ 1959, 362).

Kým O. Čepan tento okruh interpretuje ako postupné strácanie sa chao-
tického súperenia nepovedomých bytostí (stromy, zvery, prízraky) v pro-
spech povedomého duchovného princípu, ktorý reprezentuje človek (Čepan 
1991, 180), na druhej strane však ustávanie dynamického zápasu protikla-
dov, ustavičnej premeny obrazov a vírenia básnickej imaginácie možno
chápať ako opúšťanie východiskových pozícií romantického básnického 
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génia s jeho nehatenou, bezbrehou tvorivosťou. Vyhasínanie originálnej 
obraznosti tak so sebou nesie príklon k preberaniu hotových ideologických 
komplexov, kde poézii zostáva len úloha estetizovať, poetizovať ustaľujú-
ce sa, resp. už ustálené myšlienkové schémy, a tak pôsobí skôr ilustratívne 
až tézovito. Básňou sen sa končí prvá časť skladby, zároveň sa tak završuje 
romantický motív noci, poskytujúcej slobodu imaginácie. 

Druhý významový okruh prináša scenériu dňa, z prírodného až nadpriro-
dzeného bytia sa pozornosť prenáša na konkrétny svet ľudí a panorámu 
praktík tohto sveta: Ovčiak, Sedliak, Remeselník, Záhradník, Mladý pán, Zloboh 
(Minister) uzatvára autoštylizačnou elégiou Dva orly. Práve tento text sa za-
kladá na silne autoštylizačnom geste, artikulujúcom odklon lyrického sub-
jektu od svojej generácie, zobrazený prostredníctvom motívu dvoch „dru-
hov“ orlov a momentom rozhodnutia lyrického subjektu ísť vlastnou cestou. 
Napriek elegickej atmosfére báseň vyznieva až sebaironicky, spochybňuje 
zmysel akejkoľvek aktivity, ktorá končí absurdne až katastroficky:

„Svet holý ostal, veliká príčina, 
svet svoje bôža predošlé preklína. 
Vôľa zlomená viac sa hýbať nechce, 
ani nemôže, čo by práve chcela, 
medzi túžbami vidí priepasť veľkú, 
možnosť preletieť už celkom zmizela. 
Vôľa zlomená – človek bez nádeje – 
vidí nemožnosť – sám seba vysmeje“ (Kráľ 1959, 48). 

Tretí významový okruh zobrazuje krízu ducha, a to predovšetkým v ná-
boženskom zmysle. Predstavujú ho básne: Národy, Náboženstvo, Otrok, Con-
cílium, Mesto veliké, Hlásnik národa, Génius Slovanstva, Počtujte všetky národy, 
Videnia, Kde sa obrátiš, v ktorých sa na troskách sprofanizovaných myšlie-
nok kresťanstva konštruuje autoštylizačný obraz „jediného živého medzi 
mŕtvymi“, ktorý bdie nad spiacim krajom a ohlasuje príchod nových čias 
„Syna Boha v nadhviezdnej podobe“. Tento má avizovať opätovnú regene-
ráciu vyhasnutého sveta, jeho znovuzrodenia na princípoch vypätého du-
chovna.

Istý posun pri genéze tohto diela možno rekonštruovať porovnaním dvoch 
variantov básne Génius Slovanstva z hľadiska jeho autoštylizačne koncipo-
vaného lyrického subjektu. V prvom variante sa gesto kriesenia života kon-
trastne odráža od bezútešnej scenérie púšte, plnej rezíduí a stôp zničených 
ideálov minulosti. Básnik improvizuje svoju báseň ako melódiu všehomíra 

a jeho živelných síl, uzatvára ho motívom vzkriesenia. Motív i dikcia spá-
jajú prvú verziu básne s mesianistickou líniou romantickej poézie. Druhá 
verzia neobsahuje už tak výrazné utopické motívy nádeje. Pritlmujú ich 
stupňované ambície „ducha“, ktorého kontúry pokrývajú celú plochu bez-
útešnej „predmetnosti“. Kollárovskú koncepciu dejinného vývinu už plne 
nahrádza idea „objektívneho žiaľu“ a premeny básne o géniovi Slovanstva 
preto dokumentujú váhanie autora medzi krajnými možnosťami riešenia 
ideových problémov v polovici 40. rokov. Lyrický subjekt sa však nezrieka 
kontaktu s predmetným svetom, hoci ide o iluzórne bytie. Počiatočná dô-
vera sa však mení na skepsu, skladba sa končí typickým romantickým ob-
razom dvojitej perspektívy, keď subjekt – romantický hrdina hľadiaci do 
krajiny je zároveň pozorovaným, resp. zobrazovaným:

„Strápeným srdcom junák na mohylu 
v poli šírom sadne si pomaly,
zberie sa celkom, akú len má silu –
a tam pozerá do čiernistej diali.
Zrakom zmúteným, bystrým do deľaka,
Vidno pozerať bledého junáka –
Tak mu tie jeho dve okále bočia,
že mu dobre len z hlavy nevyskočia“ (Kráľ 1959, 429).

Keďže sa dodnes nenašli zošity 10-14, Oskár Čepan konštatuje v tejto sekven-
cii silnú narušenosť súvislosti textu a rekonštruuje štvrtý okruh na zákla-
de odpisov z Přerovského zbomíka a zaraďuje sem básne: Na rumoch ve-
kov, Kliatba a trápenie, Človeče, kdeže si ty podel slovo božie?, Matka, učiteľ, žiaci, 
K prorokom (Messias) a Duma (Zlomky). Na scénu sa dostáva veštec v podobe 
„divného Janka“, reprezentujúci krízu intelektuálneho myslenia a avizu-
júceho prichádzajúcu katastrofu. Sekvenciu charakterizujú reminiscencie 
na veľkolepú minulosť, básnik z nej selektuje tragické osobnosti, ktorých 
megalomanské plány a vízie regenerácie sveta stroskotali. Niektoré bás-
ne toto okruhu transponujú intelektuálnu krízu do autobiografickej sféry, 
konštituuje ich moment autoštylizácie, kreovanie intelektuálnej rezisten-
cie, ale aj obrazy komunikácie básnika s kozmickým „duchom“, jeho sto-
tožnenie s prapôvodnou tvorivou energiou, oživujúcou svet, s východisko-
vými prameňmi romantickej iracionality:

„Tajomstvo veľké pre srdce, pre ducha, 
kto pieseň vyššiu v hlbine vyslúcha, 
kto pieseň vyššiu vyslúcha pokoja, 
pred ktorou svety skamenelé stoja. // 
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Objími, vezmi ma do svojho lona, 
ty, duma veľká tajného pokoja! 
Zvetrelci pustí a ohavy svetské 
keď ťa nechápu, aspoň sa ťa boja. // 
Kto sa nezľakne, keď vidí končinu, 
za ktorú svetský um viac nezačiahne? 
Prijmi ma, vezmi do lona, nech srdcu, 
nech duši bôľnej veľká tiaž odľahne. // 
Odkry sa predo mnou, zvrhni hmlu zo seba: 
ja som syn sveta, mám na čele špinu, 
srdce búrlivé – poškvrnu tichosti – 
ale mám túžbu za svet, za rodinu!“ (Kráľ 1959, 53-54).

Piaty okruh je výrazne mesianisticky-eschatologicky ladený, boli sem za-
radené básne: Vidím vás strašných na mečoch, Kedy už ty dáš dušu Hospodinu, 
Poruč, Pekelník a Posvätenec, všetky z Přerovského zborníka. Autorove ape-
ly sú prorockými výstrahami pred neodvratnou katastrofou, pred víziou 
eschatologickej skazy, a zároveň anticipáciou v limitnej situácii, kedy sa 
borí starý poriadok sveta. Básnik atakuje akékoľvek zdroje a podoby zla, 
anticipuje pád starého usporiadania sveta a privoláva nastolenie nových 
princípov ríše ducha, a zároveň slobody.

„Vrah už pil na vašu skazu 
na olovenej hostine, 
čo stojíte ako dudky 
v tejto osudnej hodine![…]
Vidím vás strašných na mečoch, 
v hrôze krvavých obetí – 
stiahnem zásteru kúrovú, 
nad vami slnce zasvieti, 
A ošklivec, čo uzavrel 
vám smrť, peklom naplnený, 
vidiac vás, s hanbou pobeží 
do vrchov v dyme, plameni. 
A slávou činov hrdinských 
zahučia vaše doliny 
a svetlom novým zahoria 
vaše ohyzdné rodiny“ (Kráľ 1959, 517-518).

Šiesty okruh (zošity 15-18) predstavuje klimax skladby, prostredníctvom vi-
dení ako vízí katastrofy tematizuje motív vojny, vzburu Satana voči Bohu 
vo víziách absolútnej skazy, boj však nemá jednoznačného víťaza. Zara-
ďujú sa sem básne: K človeku-Slovanovi, Vojna. Priama konfrontácia hmoty 
a ducha končí nerozhodne, nerealizuje sa absolútne víťazstvo ktorejkoľvek 
strany. Strana agresie ustupuje, avšak len dočasne, pristupuje teda na aké-
si prímerie s duchovným princípom. Definitívny rozhodujúci zápas o ľud-
stvo a jeho budúcnosť sa teda odkladá na neurčito.

Siedmy okruh (zošity 18 a 19) prináša dočasné stíšenie, je výrazom vyššie 
naznačeného prímeria, avšak nie mieru. Možno ho vnímať ako ticho me-
dzi dvoma búrkami, keď obe strany zbierajú sily na rozhodujúci boj. Úka-
zy a videnia neustále upozorňujú na nástrahy zla. Zaraďujú sa sem básne: 
Plameň už tíchne, Verní, Pozri toto, čo tam stojí, Povedia tie haraburdy, Svätá rodi-
na, Kríž, Blázon, Rozprávajte svoj tichý sen!, Vidíš priepasť do nej letíš. Mimoriad-
ne zaujímavá je báseň Kríž, kde v autorských úpravách motív kríža nahra-
dil motív meča, symptomaticky tak ilustruje Kráľovo balansovanie medzi 
dvoma vyhrotenými pólmi slovenského romantizmu.

Ôsmy okruh predstavujú nedokončené Reči Génia, zo záveru zošitu 19, Čepan 
sem vsúva aj básne Fakľa a Prorok z Přerovského zborníka. Sekvencia artiku-
luje predzvesti nových katastrof, tematizuje komplikovanú cestu „služob-
níkov“ ducha, negatívne stránky tzv. vita contemplativa.

Deviaty okruh, rekonštruovaný na základe zošitov 20-22, sa sústreďuje na 
scénu súdu nad nevyužitým materiálne orientovaným životom bez du-
chovnej dimenzie. Zakladajúcimi básňami sekvencie sú Videnie a Súd. Prvá 
z nich zobrazuje riziko narušenia predurčeného osudu temnými silami 
materiálneho sveta, druhá posledné predsmrtné bilancovanie pôsobenia 
človeka v predmetnom svete, hodnotenie jeho „knihy skutkov“. Tento mo-
tív pripomína európskymi romantikmi mimoriadne sémanticky zaťažený 
motív „knihy života“, objavujúci sa v pôvodnej podobe v Novalisovej Mod-
rej kvetine, keď protagonista v podzemí objavuje knihu, ktorej text sa v jed-
nej chvíli končí a poskytuje len nepopísané listy papiera. Podobne je tento 
motív naznačený aj u J. Kráľa:

„Viem už! Tak je! Tak je iste! 
Vtedy som tú knižku dostal  
– knižka bola utešená, 
ak’ by teraz ju v ruke mal. 
Nebolo v nej ani slova, 
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knižka bola pekná, nová, 
knižka bola utešená, 
krajíčkami pozlátená“ (Kráľ 1959, 385).

„Nechceš čítať, nechceš ďalej, 
s tým ťa hrúza nepreletí  
– rušajte všetky obrazy 
kŕdľom do jeho pamäti. 
Prečítal si prvší riadok, 
pozriže už aj ostatok. 
Poprezerals’ všetky zhyby, 
pozri ešte, čo tam chybí“ (Kráľ 1959, 389).

V desiatom okruhu (zošity 23-30) sa už pozornosť po prvýkrát definitívne 
obracia na vyvolené slovanské národy ako nositeľov záujmov (absolútne-
ho) ducha v dejinách ľudstva. K básňam z rukopisu (K prorokom Slovenska, 
K prorokom, K národom, K Slovenom, Rodina slovenská, Počujte všetky sveta ná-
rody) Čepan pripája básne Svadba a K semenu z Přerovského zbomíka s me-
sianistickými konotáciami slovanského princípu prostredníctvom žánrov 
ako sú duma, povesť, úkaz, videnie. V tomto okruhu sa oslabuje naznače-
ná polyfónia, dominuje dialogický dvojhlas básnika a národa, tlmí sa kom-
ponovanie na základe protikladov i asociatívne radenie motívov. 

V intenciách mesianistickej ideológie sa slovenakému živlu pripisuje ex-
kluzívne postavenie spočívajúce v osobitej historickej úlohe, ktorá im bola 
prozreteľnosťou udelená. Partikulárne slovenské a slovanské témy nacio-
nalizmu a panslavizmu sa rozrastajú do globálnych, resp. univerzálne ľud-
ských až vesmírnych dimenzií a ústia v mesianistickom bratstve národov. 
Kráľov tvorivý nepokoj, trýznivá neistota a skeptické vnímanie chodu sve-
ta sa tu úplne zastiera ideologickou schémou, ktorá mu poskytuje iluzór-
ne riešenia a navodzuje obrat k zmiereniu sa so svetom kvôli jeho nastu-
pujúcej premene k dokonalosti:

„Slabé duše, tie sa stratia – 
nastúpi taká prevrata, 
že otec zaprie si deti, 
i syn matku, sestra brata.// 
A to svet za pokrok vydá, 
za výsledok vznešených dúm, 
a ty musíš na to veriť, 
že je to evanjelium! //

Netrápte sa, duše verné, 
majte v srdci presvedčenie, 
že pravda pravdou zostane –
sväté je naše určenie“ (Kráľ 1959, 573-574).

Jedenásty okruh predstavuje tzv. ľudový triptich, obsahuje tri scény zo ži-
vota ľudu: Podvečer, Jarmok a Žatva. Milan Pišút tieto texty nezaradil do Drá-
my sveta, ale vyčlenil ich samostatne ako prozaické „výjavy z ľudového ži-
vota“. V kontexte predchádzajúceho ideologického nasadenia možno túto 
sekvenciu chápať ako transponovanie mesianistických ideí do ľudového 
prostredia, ide o akúsi naratívnu verziu myšlienkového komplexu. Koncové
pointy jednotlivých textov sa zameriavajú na príchod pocestného, ktorý 
zvestuje príchod novej éry:

„Z prachu, z hnily, z bariny ťa povoláva na Svadbu, na žeň; z prachu, z hnily, 
zo zakliatia k životu otváraj svoje lono a prijmi požehnanie. Nie je to po-
žehnanie chlieb, nie statok, nie je to požehnanie tichá domácnosť, oplýva-
júca (so) všetkým, ale požehnanie viery a lásky jednému každému k všet-
kému tomu, čo je vaše, k národu. Zabudni každý jeden na svoj dom, na svoju
ženu, zabudni na seba. Znáš dobre každý, čo je to za hostina. Zabudni ako 
na klamlivý sen a poď na druhú hostinu, na hostinu viery, lásky k náro-
du. Žili ste domu, žili sebe – takáto bola vždy vaša žatva (ukazujúc na zem po-
žatú), takáto. Čie je to všetko? – Satanovo. Poďte teraz na žatvu druhú, na 
žatvu svojho národa. Nebudú to klasy, nebudú polia, nebude žito, pšenica, 
to bude žatva krve – to bude kúdol dymu, kúdol ohňa, aby videl svet tento, 
ako je ľudská múdrosť Pánu klamstvo. 

Vravím vám, že z kúdolu, z dymu vystúpi Sláva božia ako Slnce z čiernej 
noci – vystúpi – vystúpi. Ale rováš už je plný, celkom zarezaný, už je čas – 
poďme“ (Kráľ 1959, 613).

Dvanásty okruh diela podľa Oskára Čepana predstavuje veršovaná Rozpráv-
ka o chorom kráľovi a zlatom vtáčkovi. Milan Pišút „rozprávku“ vyčleňuje ako 
celkom samostatný text. V súvislosti s jej explicitným genologickým ozna-
čením a zaradením na koniec skladby by bolo možné uvažovať o súvislosti
s Novalisovým tvrdením o žánri románu, ktorý sa musí transponovať do 
rozprávky. Tento romantický princíp realizoval v jeho románe Modrá kvetina, 
do ktorého je nielen vkomponovaná rozprávka, ale zároveň aj jeho vyúste-
nie je rozprávkové. Nedokončený záver Kráľovej „rozprávky“ však znejas-
ňuje, či sa najmladšiemu synovi Jankovi (rozprávkovému Popolvárovi) po-
darilo vyliečiť chorého otca-kráľa, vďaka rekvizitám jeho hrdinskej cesty 
(kráľovským insígniám: medená guľa, hrdzavá šabľa a tŕňový veniec) a jej 
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cieľa – liečivému vtáčaťu. Práve v závere sa ukazuje konflikt individuality 
a kolektívnosti, keď v príbehu chorého kráľa môže recipient hľadať „chorobu“,
resp. kritický stav ducha Janka Kráľa, resp. až romantické rozčesnutie sub-
jektu na chorého Kráľa a hrdinsky zachraňujúceho Janka. Oskár Čepan v sú-
vislosti s krízou individualizmu hovorí o možnej podobe heglovskej vzbury 
individuality ako šialenstva samoľúbosti (Čepan, 1991, 184). Nedokončenosť, 
resp. otvorenosť tohto diela je však s najväčšou pravdepodobnosťou autor-
ským zámerom. Práve s vedomím romantickej fascinácie improvizačnej ne-
dotvorenosti, neuzatvorenosti diela sa Čepan výrazne odkláňa od koncepcie 
M. Pišúta a odmieta považovať za záver skladby rustikálnu ódu na radosť 
a chválospev na strom nesmrteľnosti Radujte sa. 

Na druhej strane však už prvý editor Drámy sveta M. Pišút vyčíta Kráľovi 
príliš ambiciózne plány, ktoré podľa neho nedokázal naplniť, čoho preja-
vom má byť otvorená kompozícia (Pišút 1948, 73). Ďalšie úsilie o usporia-
danie a žánrové klasifikovanie nedokončeného diela priniesli jeho označe-
nia za epopej, cyklickú báseň, fragment-torzo, pásmo, ale aj všeobecnejšie
lyricko-epicko-dramatickú skladbu napísanú veršom i prózou (Vongrej 1966, 
44). Napriek romanticky komplikovanej motivickej výstavbe diela je tento 
rozsiahly komponovaný text jednoznačne zmysluplný. Názorne sa formál-
ne člení na dve symetrické časti s vrcholom v momente katastrofy a celistvý 
význam sa rozkladá na tri časti sledujúce následnosť krízy orientovanej 
do minulosti, katastrofu a premenu poriadku sveta v prítomnosti a budú-
cu dominanciu slovanského a ľudového princípu (Čepan, 1991, 184). Projekt 
Janka Kráľa podľa Oskára Čepana stroskotal na presile abstraktných ideí, 
dezintegrácia diela pod vplyvom súčasne uplatňovaného lyricko-epické-
ho a dramatického plánu a „alegorizovaný rétorizmus, ktorý ako dôsle-
dok špekulatívno-didaktického manipulovania s významovými kontrastmi 
podriadil dôraz na estetický zážitok záujmom intelektuálnej úvahy“ (Če-
pan 1991, 184). 

Bolo by možné uvažovať o vzťahu medzi extenziou textu a intenzitou jeho 
umeleckého formovania v súvislosti s budovaním skladby prostredníc-
tvom pod-žánrov: V dumách a videniach sa Kráľ sústreďuje na duchov-
ný svet, pričom dumy koncipuje ako reminiscencie na minulosť a videnia 
odkrývajú vízie (slovanskej) budúcnosti. Prítomný predmetný svet zobra-
zujú tzv. povesti, a to prostredníctvom panoramatických obrazov, a tzv. 
úkazy ako individualizované výjavy. Ich montážovo-mozaikovité spájanie 
prináša náhle zmeny rytmu a diskusno-polemický vzťah medzi jednotlivý-
mi segmentmi. Strom nesmrteľnosti alebo Dvanásť slov odráža podľa Čepana 
„trpný životný údel“ Janka Kráľa, „má pasívno-mesianistické črty“ (Čepan 
1991, 190). 

Jeho literárny hrdina sa tak stavia do kontrastu a Chalupkovým heroickým 
protagonistom. Kompozícia skladby vychádza zo žánru balady, kde revol-
ta končí osudovým momentom rezignácie. Práve diskrétne poukázanie na 
moment rezignácie, stroskotania existencie na oboch vypätých póloch indi-
vidualizmu, ale aj kolektivizmu, je jedným z dôležitých príspevkov reflexie 
monumentálnej, no zároveň fragmentárnej skladby Janka Kráľa. Ako sa však 
ukazuje v širšom kontexte mesianisticky ladených textov, zdá sa, že počiatoč-
ný mladícky titanizmus, orientácia na veľké hrdinské činy v prospech celého 
spoločenstva možno považovať za akúsi protomesianistickú situáciu, z kto-
rej po stroskotaní takýchto veľkolepých ambícií subjekt rezignuje a zotrváva  
v ideologických schémach: v mesianistickej pasivite a očakávaní veľkej de-
jinnej zmeny. 

 ¶
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Résumé

On the Romanticist ideologies in the 
work of Janko Kráľ

the study deals with the ideologically 
charged opposite poles in the poetry 
of Janko kráľ. It is due to the fact that 
the work of this romanticist consists of 
revolutionary patriotic poems, songs and 
ballads resembling folk literature, texts 
of polarised individuality and subjectivity 
of Byronian nature, as well as prophetic 
texts of messianistic nature evoking 
the coming era of Slavic element and 
the spiritual rule of the Word. the last 
dimension of kráľ’s work mentioned here 
is detectable in an extensive compo-
sition, which was for the first time 
compiled of manuscript notebooks by 
Milan Pišút with the title Drama of the 
World (Dráma sveta, 1948, 1959) and 
later recompiled by oskár čepan (1976, 
1991) with the title Immortality Tree 
or Twelve Words (Strom nesmrteľnosti 
alebo Dvanásť slov). kráľ’s creative un-
rest, torturing insecurity and sceptical 
perception of the course of the world is 
obscured here by an ideological scheme 
that was only providing him with illusory 
solutions. the dying of original figura-
tiveness thus brings about a tendency 
towards the adoption of ready-made 
ideological complexes, where poetry is 
only left with the role to anesthetise the 
set thinking patterns.

 ¶
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Kazateľský mesačník Slovo života 
ako kultúrny fakt

Erika Brtáňová
Ústav slovenskej literatúry SAv

Na nedostatočné poznanie domáceho
literárneho vývinu poukázal Jozef Minárik v analytickej štúdii K problema-
tike staršej slovenskej literatúry ešte v roku 1990: „Z literárnych pamiatok staršieho 
slovenského písomníctva je totiž vydané také malé percento reprezentatívneho lite-
rárneho materiálu, že sa na ňom vôbec nedajú dokumentovať nosné vývinové pro-
cesy, ale len čiastková problematika jej literárneho vývinu.“ (Minárik 1990, 172)

No ani po dvoch desaťročiach nenastal v poznaní literárneho materiálu 
taký zásadný obrat, aby sme stav heuristického výskumu mohli považo-
vať za uspokojivý. Pritom sa slovenská literárnohistorická obec početne 
rozrástla a pri formulovaní výskumných úloh nemuseli jednotliví bádate-
lia odolávať takému ideologickému tlaku ako ich predchodcovia. (Brtáňo-
vá 2012, 76)

Domáci literárnohistorický výskum charakterizujú v súčasnosti tri vý-
skumné smerovania. Prvé smerovanie sa sústreďuje na komplexné po-
znanie literárnej tvorby jednotlivých autorských individualít. Druhé sme-
rovanie sa týka prípravy edícií diel, ktoré sa zachovali v podobe rukopisov 
alebo starých tlačí a ich čitateľská recepcia vyžaduje preklad textu do sú-
časnej slovenčiny a tiež vypracovanie adekvátneho poznámkového aparátu. 
Tretie smerovanie predstavuje tematický a žánrový výskum, pričom ako in-
terpretačný kód prevažuje žáner.

Za jeden z javov, ktoré narúšali výklad literárnych dejín, v spomínanej štú-
dii J. Minárik označil vynechávanie náboženskej literatúry. V zhode s Mi-
nárikovým odporúčaním sa v deväťdesiatych rokoch začala zvýšená vý-
skumná pozornosť venovať najmä žánru duchovnej piesne a kázne. Len 
sporadicky sa reflektovali nábožensko-vzdelávacie spisy, tvoriace nemalú 
časť dobovej knižnej produkcie, ktoré slúžili na prehlbovanie života viery 
buď za účasti celého spoločenstva alebo v súkromí jednotlivca. 

Náboženské žánre boli nástrojom a svedectvom procesu kultivácie nižších 
spoločenských vrstiev. Predstavovali jednu z ciest, ktorou bol týmto prí-
jemcom sprostredkovaný estetický zážitok. Tvorcami tohto typu literatú-
ry boli autori oplývajúci rôznym nadaním a tvorivou invenciou. (Bočková 
2009, 10) Ako zásadný výskumný problém nábožensky zacielených textov 
sa preto javí sledovanie dvoch faktorov – estetického a vzdelávateľného.

Pri výskume nábožensko-vzdelávacej literatúry od druhej polovice 18. sto-
ročia treba pamätať aj na to, že domáci recepčný priestor sa rozširuje 
o prostredie Dolnej zeme (dnes územie Maďarska, Rumunska a Srbska). 
V prostredí dolnozemskej enklávy boli recipované aj diela, ktoré na úze-
mí Slovenska, kde pôvodne vznikli, nenašli veľkú odozvu. Príkladom môže 
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byť učebnica prírodovedy Kratičká historie přirození (1798) od osvietenské-
ho vzdelanca Ladislava Bartolomeidesa, ktorá sa podľa Úpravy pre učite-
ľov evanjelických a.v. škôl báčsko-sriemskeho seniorátu z dvadsiatych ro-
kov 19. storočia používala v slovenskej ľudovej škole v Kulpíne. (Čelovský 
2010, 425)

V dolnozemskom prostredí osvietenské vzdelanci (predovšetkým evanje-
lickí farári a učitelia) rozvíjali rozsiahlu kultúrno-organizačnú a literárnu 
činnosť. Prvá antológia Slovákov v srbskej Vojvodine Kratochvílné písně pro 
hospodářskou mládež vznikla už v druhej polovici deväťdesiatych rokov 18. 
storočia. (346)

O počiatkoch recepcie náboženskej spisby si možno utvoriť predstavu už 
len na základe zachovaných torz fondov farských knižníc, ktoré odolali 
nepriazni doby. Príkladom je zlomok z fondu Cirkevnej knižnice v Sloven-
skom Aradáči (v najstaršej slovenskej osade v dnešnom srbskom Banáte) 
založenej z iniciatívy evanjelického farára a kultúrneho dejateľa Leopolda 
Abafiho (Abaffyho). (231)

Ako farár pôsobil Abafi v Slovenskom Aradáči v rokoch 1855 až 1883. Tu 
pokračoval aj v literárnej činnosti, s  ktorou začal ešte počas  pobytu na 
Slovensku.1 Okrem prozaickej tvorby, ktorá je považovaná za epigónsku, 
to boli dve celkom nové aktivity, a to editorstvo nábožensko-vzdelávacích 
spisov a redigovanie kazateľského mesačníka Slova života (1881 – 82).

Abafi pripravil do tlače niekoľko nábožensko-vzdelávacích knižiek, urče-
ných na pestovanie individuálnej zbožnosti. Urobil tak v  spolupráci so 
známym peštianskym tlačiarom slovenského pôvodu, s Viktorom Hor-
ňanským. Podieľal sa na ich textologickej príprave a koncipoval k nim aj 
sprievodné texty. Miera Abafiho vkladu je vyjadrená explicitne na titul-
ných listoch a v tirážach tlačí: „zoslovenčil“ alebo „do češtiny převédl“. 

Výber edovaných titulov nebol náhodný, lebo išlo o diela, ktoré mali čita-
teľov povzbudzovať vo viere v nadprirodzený Boží zásah v rôznych život-
ných etapách. Takýto charakter má románové podobenstvo o úlohe kres-
ťanskej lásky k blížnemu Poutnikova cesta (1678) od anglického puritánskeho
kazateľa a prozaika Johna Bunyana, ktorý bol za kritické poznámky na 
margo „vlažnosti“ anglikánskej cirkvi uväznený. O podobnej životnej skú-
senosti švajčiarskeho kazateľa Felixa Neffa píše Abafi v predhovore edície 
Rozmluva s ditkámi o hříchu a vykoupeni. Neff, pôvodne anglikán, sa po vysvä-
tení za evanjelického farára (v Londýne 19. 5. 1823) musel pred svojimi od-
porcami ukryť v Alpách.2

Náboženským radikalizmom sa vyznačuje aj obsah tlače Poď k  Ježišovi! 
(1872) od Abafiho súčasníka, anglického teológa, nonkonformistu Chris-
tophera Newmana Halla, ktorý apeluje na čitateľa, aby nasledoval Ježiša 
Krista.

Veť ty nemusíš ani zlodejom ani vražedlnikom byť, abys bol večne zatracený. A tre-
ba by si ty všecky zovniutorné obrady náboženstva tvojho zachovával; akže neprí-
deš k Ježišovi, tedy predsa večne zahynieš.3 

Abafiho názorový radikalizmus sa prejavil aj v jeho náhľadoch na dobové 
prejavy racionalizmu, liberalizmu, materializmu a sociálneho demokratiz-
mu, na deštruktívnosť ktorých sa v tom čase poukazovalo v cirkevných ča-
sopisoch tak na strane evanjelikov ako katolíkov. To bol jeden z impulzov, 
ktorý viedol Abafiho k zoskupeniu evanjelických farárov a kazateľov okolo 
nového kazateľského mesačníka Slovo života. Mesačník mal saturovať po-
treby kazateľskej verejnosti, ktoré len sčasti napĺňal časopis Korouhev na 
Sionu. V čase vzniku Slova života mala Korouhev za sebou už niekoľkoroč-
nú existenciu. Michal Boor a Ján Pravoslav Leška ju začali vydávať v roku 
1878 a jej vydávanie pokračovalo až do roku 1883. Jej obsahové zameranie 
bolo podstatne širšie, ako napokon naznačuje jeho podtitul „Cirkevní časo-
pis věnovaný veškerým záležitostem církve ev. a. v.“

Treba dodať, že časopisecké vydávanie katolíckych kázní na Slovensku má 
ešte dlhšiu a bohatšiu tradíciu. Prvý kazateľský časopis slovenských ka-
tolíkov Slovenský Sion vydával J. Vincent Havlíček v Skalici v rokoch 1869 
– 1873. V ďalšom období, v rokoch 1874 – 1880, vychádzal pod redaktorským 
vedením Pavla Blahu v Skalici „časopis pre katolícke duchovné rečníctvo“ 
Kazateľ. Koncom roka 1880 sa objavil v poradí tretí katolícky časopis Kaza-
teľňa, ktorý až do roku 1908 vydával a redigoval František Richard Osvald. 
Všetky domáce iniciatívy spojené s uverejňovaním kázní treba chápať v šir-
šom v celoeurópskom kontexte, lebo práve v 19. storočí produkcia tlačených 
kázní neobvykle vzrastá. (Brtáňová 1997, 64 – 65)

V cirkevných časopisoch sa možno stretnúť s reakciami na rozmach po-
litickej tlače, ktorá začala zaberať mediálny priestor a získavala si čoraz 
väčšiu popularitu aj medzi veriacimi obidvoch spomínaných konfesií. Na 
túto skutočnosť upozorňuje v prvom čísle časopisu Korouhev na Sionu Pa-
vel Hečko.

Žijeme pravda časy, v níchž politika především duchy a mysle zanímá a proto se 
množství žene nejvíce jen po čtení politických časopisů; my síce proti libování si 
v politice ničeho nemáme, ale to nás bolí, když spatrujeme, že mnohé jakovési ne-
chutenství zachvátilo proti čítání časopisů církevních, jejíchžto obsah dřívě nás 
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může uspokojiti a potěšiti, nežli všecky kombináce politické, které obyčejně klamli-
vé bývají. Pravý křesťan mající před očima to, co jej s istotou spasiti může, nezapo-
mene ani v čas nejvyšší zajímavosti politických zpráv bráti do ruků nekterý dobrý 
cirkevní časopis, jehož čtením by se Bohom pokochati a Spasitelem svým potěšiti 
mohl, zvlášt, když si to vyznati musí, že dnové zlí jsou, v níchž nemůže míti zalíbe-
ní. Vírou ale přemáháme zlý svět, v náději křesťanské se veselíme i v dobách nejhor-
ších, a v lásce své k Bohu, ku Kristu a k spravedlnosti života, zapomínáme na všec-
ky trpkosti, jichž tak mnoho bývá v tomto plačlivém údolí světa. Věčné věci mají 
nás vždy nad časné, a nebeské nad zemské pozdvyhovati, nebo v těchto jest vždy 
ta nejlepší a nejjistější útěcha pro nás. K těm horám a výšinám nejzdravší vzduch 
v sobě pro nás chovajícím, budiž tedy obráceno zření naše zvláště v tento čas! (Heč-
ko 1872, 7)

Po vzniku Korouhve sa jej prispievateľom stal aj Leopold Abafi, ktorý infor-
moval formou krátkych správ o cirkevnom živote v banátskom senioráte. 
Medzi svoje ťažiskové príspevky („hlavní články“) zaradila redakcia Korouh-
ve tiež „zvláštní přiležitostné kázně, homilie“.4 Práve akútna potreba vydá-
vať tlačou najlepšie kázne a reči evanjelickej cirkvi, vyslovená v časopise 
Korouhev na Sionu, sa stala podnetom k ustanoveniu nového kazateľského 
mesačníka Slova života, ako píše Abafi úvodnom príspevku Oznam o vydá-
vání.5 Spočiatku sa zdalo, že Slovo života redakcia Korouhve akceptovala, 
lebo uverejnila nielen oznam o jeho vydávaní,6 ale priebežne informovala 
aj o obsahu jednotlivých čísel.7

Postoj redakcie vyznieva inak, ak sa začítame do Abafiho listu z 29. 8. 1881 
adresovaného Jánovi Kultíkovi, st. Ten v prechádzajúcom liste vyzval Abafi-
ho, aby sa vzdal vydávania Slova života, lebo redakcia Korouhve sa vraj obá-
va, že po vynechaní kázní zo svojho obsahu nebude mať dostatok príspev-
kov a klesne aj počet jej odberateľov. Na túto Kutlíkovu výzvu reaguje Abafi 
v úvode listu dosť rozhorčene. Vyjadruje odhodlanie neodstúpiť od svojho
úmyslu, iba ak sa ukáže, že početnejšie vydávanie kázní nemá opodstat-
nenie. 

Čo sa vydávania hom. Časopisu „Slova Života“ týče, tu Ti v nasledujúcom odpove-
dám: Úprimne Ti vyznám, že Ti tu nerozumiem. Ináč otvorenosť a úprimnosť Tvo-
ja, pekná to vlastnosť Kutlikovcov, Ťa tu opustila. Aby som, vraj, odstúpil od vydá-
vania časopisu bokom. A kdo to žiada odo mňa? Ty? To neviem. Jestli to tedy žiada 
A. alebo B. alebo Č., nech sa obráti direktne na mňa, zodpovedného redaktora a vy-
davatela„Sl. Ž.“ a nech mi sdelí dúvody, pre ktoré to žiada odo mňa, a ja mu proti-
dúvody pošlem a uvidíme, ktoré preváža. Žeby ja bol volakomu ublíženie mal uči-
niť s vydávaním„Sl. Ž.“to mi ani zďaleka nenapadlo. Veď nie ublížiť som chcel nie-
komu, ale najprv poslúžiť kráľovstvu Pánovmu, poslúžiť bratom! Píšeš, že čo bude 

Kor. uverejňovať, keď odpadnú kázne a reči. Nuž a načože ste tedy zriadili prílohu, 
uverejňovať majúcu kázne a reči, keď Kor. sama to činiť mohla? A potom veď je jej 
obava cele iná! Pre mňa nech uverejňuje kázne a reči, mne to nevadí! Ja ju nechcem 
skrátiť, ani z pola činnosti vytisnúť, ja som si obral cele iné pole účinkovania. To mi 
nikdy ani vo sne nenapadlo, žeby sa sami bratia Slováci na tom zastavili, keď kdo 
Slovo B. káže. Či nám nevraví Pán: „jdouce po všem světe etc.?“ Či nehovorí: „Žeň 
hotová, ale dělníků málo!“ Či nenapomína apoštol: „Káž Slovo B. v čas i v nevčas!“ 
Alebo snáď myslia bratia! žeby proti záplave korupcii, (...) deštruktívnemu smeru, 
pantheismu, racionalismu, deismu, materialismu, socialismu, nihilismu kostolné 
kázanie a uverejňovanie tu i tu jednej kázni a reči, trebárs jak výrečnej, dostatoč-
nú hať tvorilo a činilo? Alebo sa snáď nazdávajú, že na rany a jazvy a osinky cirkvi 
a národa oni lepšej masti majú a znajú, než je Slovo Božie! Alebo si vzali– neviem od 
koho – privilegium na vydávanie slov. cirk. časopisu, a považujú to, t. j. vydávanie 
slov. časopisu, za svoje domínium, do ktorého iného pripustiť nie sú naklonení. Ja 
neviem, nepochopujem, tu sa neznám orientovať! Veď chcem slúžiť cirkvi a národu,
chcem konať, pracovať, dejstvovať, obetovať, platiť, utrácať v prospech královstva 
Božieho, v prospech cirkve a národu – a to sa mi za zlé má od našincov? Že 2 časopi-
sy slov. neobstoja. Uvidíme. Jestli je to pravda, že tá biedna Slovač naša už ani Slo-
vo Božie, ktoré jedine môže spasiť duše naše, nemiluje, ustúpim, so žiaľom a plačom 
síce, ale ustúpim, ale len potom ustúpim. Jediný, pevnejší dúvod, žeby pri 2 časopi-
soch Kor. padnúť mohla. 

Abafi sa usiluje Kutlíka presvedčiť o účinnosti kázaného slova, ktoré môže 
prispieť k náprave spoločnosti práve v čase, keď zlyhali ostatné národné 
a kultúrne iniciatívy, ako zriadenie slovenských gymnázií, Matice sloven-
skej, organizovanie divadelných predstavení, spoločných výletov či rôznych 
spolkov. 

Mne – úprimne vyznám – ide jedine o královstvo Božie, o zvestovanie Božieho Slova.
Ja do roka vydržím, a čo hneď niekolko sto zlatých doplácať budem, lebo som pev-
ne a hlboko presvedčený, že nič, ani gymnáziá, ani matica, ani teátre, ani výlety na 
koni, ani Živeny, ani spolky miernosti ... (hoci práve to všetko dobré a užitočné je) 
nepomúže tak Sionu nášmu ako balsam„Slova Božieho“. A, čo všetko to utratíme, 
ako sme aj utratili, kým nám nechajú Božie Slovo, nezúfam nad budúcnosťou cirk-
ve a národa; ale, ač to stratíme, potom všetko, všetko je stratené. A neklamme sa, 
bračok môj zlatý! Nože sa rozhliadni a porátaj v známych nám seniorátoch v Báč-
ke, v Békeši, v Peštiansku a v Novohrade a v Banáte, v kolkých cirkvách sa čisté Slo-
vo Božie káže? Ja viem positívne, že som v ¼ čiastky. Či je teda nie naša svatosvatá 
povinnosť volajakým zpúsobem tu účinkovať, aby sa to napravilo? 
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Dôležitú úlohu svojho mesačníka vidí Abafi v kultivovaní jazykového a reč-
níckeho prejavu kazateľov a v možnosti tak vplývať aj na kvalitu obsahu 
prednášaných kázní. 

Pováž tedy, keď by sa tak ujalo „Slovo Života“, mnohí nevedia slovensky, trebárs 
v  slovenskej cirkvi úradujú, si vezmú „Sl. Ž.“ a  prečítajú odtial kázeň svojim po-
sluchačom; myslíš, že to malý zisk? Druhý to neučinia síce, ale aby sa myšlienka-
mi obohatili, čítajú a upotrebia kázne a reči v„Sl. Ž.“ uverejnené; čo hútaš, že to bez 
úžitku zostane? Či nemáme zasľúbenie? (Iz. 55, 10 – 12). Ba mnohí, ktorí len kade-
ako odbavovali kazatelskú svoju povinnosť, či sa nepriučia zo„Sl. Ž.“uhladenejšej 
norme, ladnejšiemu zpúsobu mluvenia a kázania; ba hnaný ctižiadosťou a žiadajúc 
i svoju prácu v„Sl. Ž.“ uverejnenú mať, prichytia sa do práci a usilovať sa budú do-
konalejšie dielo vytvoriť.8 

Hoci listy písal Abafi po slovensky, jazykom nového periodika sa stala češ-
tina. 

Řeč, v níž časopis náš vycházeti bude, je československá, aneb jestli tak libo: biblič-
tina. Avšak s tím poznamenáním, že pravopis nyní u bratří naších Čechů v užitku 
jsoucí zachovávať chceme. My ani sami nejsme filologi, ani vědu tuto v časopise na-
šem pilňovať úmysl nemajíce, necítíme se býti povolaní na tom, co historií národa 
českého ustáleno, měniť, naprávať a jinačiť. 

Zrozumiteľným obsahom, konvenujúcim s konfesionálnou príslušnosťou
k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, malo byť periodikum prístup-
né čo najširšej kazateľskej verejnosti: „Rádi bychom prostorozumně psali, t. j. 
populárnými byli.“9 Pôsobnosť periodika vyznačil Abafi v podtitule Homile-
tický měsíčník pro vzdělání domácích víry evanj. a. v. v Uhersku, v Čechách a na 
Moravě. Všetky redakčné práce vykonával sám v Slovenskom Aradáči, ale 
na administráciu a expedíciu dohliadal v Martine Andrej Sokolík.

Jednotlivé čísla boli koncipované so zreteľom na cirkevné sviatky roka. 

V prosinci totižto kázně adventní a vánoční, v lednu novoroční, v únoru zjevení Krista 
Pána za předmět mající, v březnu postní, v dubnu velkonoční, v květnu o vstoupení, 
v červnu pak svatodušní, – v letních a podzimních měsících ale buď nedělní evanjelic-
ké a epištolické čtení, buď poděkování se za úrody zemské a památku posvěcení chrá-
mu na zřeteli mající, texty vysvětlující kázně sdělovány budou.10 

Z hľadiska žánrov prevažovali kázne (bežné a príležitostné kázne, sviatoč-
né reči, vrátane sobášnych a pohrebných), nábožensko-vzdelávacie články 
a duchovná poézia.11 Každé číslo uzavierali listy čitateľov (Listárna redakce).

Prostredníctvom publikovaného kázaného Slova Božieho mienil Abafi po-
dieľať sa nielen na duchovnom raste evanjelikov, ale tiež prispieť k náprave

spoločnosti, to znamená „posvítiti do každého kouta společnosti lidské, do kaž-
dého záhybu života lidského: do rodiny, do manželství, do poměru dítek k rodičům, 
do výchovy dítek, do potahu poddanstva k vrchnosti, do sdružování se lidí pomocí
přátelstva, spolkovitosti, ba i her a zábav, aby ono, toto světlo, toto slovo života všade 
temnosti osvěcovalo, pochybnosti rozptylovalo, nevěru zahánělo, vůbec všem je mil-
ujícím a pěstujícím zdrojem štěstí, spokojnosti, dobrobytu, blaha a véčného blaho-
slavenství a spasení se stalo!“12

Na realizovanie vytýčeného cieľa potreboval Abafi spolupracovníkov. Me-
dzi pravidelných prispievateľov okrem už spomínaných Michala Bodické-
ho a Jána Kutlíka st. patrili hlavne cirkevné autority: peštiansky senior 
Daniel Bachát, báčsko-sriemský senior Gabriel Belohorský, vojenský supe-
rintendent Ján Seberíni, zvolenský senior Ján Mockovčák a malohontský 
senior Ľudovít Gáber.

Od prispievateľov Abafi vyžadoval, aby svoje príspevky autorizovali. To, že 
toto pravidlo dôsledne uplatňoval, dokladá odkaz kazateľovi, ktorý uviedol 
iba iniciálky svojho mena Br. K. L. B. 

Díka za dobropřání. Kázeň uveřejníme, jak žádáno. Avšak budoucně prosíme vylo-
žiť jméno své. Uložili sme si to za pravidlo, s podpisem autora uveřejňovať kázně, 
řeči a jiné duchovné plody. Nebo se nestydíme za Evanjelium Kristovo. Co o vás ani 
nejméňe nepochybujeme, jak to svědčí i obsah krásné, nám doposlané kázně. My 
buď v pokoji treme, buď v boj jdeme, s otevřeným hleděním (visirem) konáme povin-
nosť úřadu svého. To jsme za potřebné uznali proto připomenouti, aby spolupracov-
níci naši znali pravidlo naše.13

Napriek počiatočnej agilnosti prispievateľov niektoré čísla bol nútený 
Abafi saturovať vo väčšej miere svojimi vlastnými príspevkami, preto ne-
ustále vyzýval obec evanjelických kazateľov k publikačnej aktivite: „Proč 
ustáváte? Zapomínáte-li, drazí bratři, že ,Slovo života‘, každoměsíčne vycházejíc, 
každý měsíc potřebuje materiál? A vy jste umlkli, a vy jste ustali v posílání prací!“14

Slovo života je ukážkou aj Abafiho kazateľského umenia. O jeho kazateľských 
kvalitách svedčia azda najlepšie dve sviatočné reči – pohrebná s sobášna. 
Pohrebnú kázeň Z príležitosti nešťastného utopení se 18-ročního mládence pred-
niesol Abafi v Slovenskom Aradáči na pohrebe mladíka, ktorého život sa 
skončil tragicky. Sobášnu reč Reč sobášní, milému synovi M. A., ev farářovi ve
V. se sl. A. M., tamnější obyvatelkou, venovanú synovi Mikulášovi, napísal pô-
vodne v nemčine. Žánrová forma sviatočnej reči mu umožnila prejaviť viac 
emocionálne zaujatie, ktoré uňho obidve udalosti – smrť mladíka a sobáš 
syna – evokovali. V rečiach využil literárne prostriedky, ktoré zodpovedali 
hodnotovým preferenciám a estetickému vkusu publika.
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Jako když blesk z čistého, jasného blankytu uhodí do stavení našeho, a lekem a stra-
chem a hrůzou naplní útroby naše – tak, ba tisíckráte hůře se stalo těmto naším 
zkormouceným přátelům, když jich právě na poledne, od těžké prác odpočívajících 
došla ta zdrcující, ba všecky smysly otupující zvěsť: aj syn váš Ondřej, sotva jedny 
hony vzdálí, poje koně, v studené vodě našel svůj mokrý hrob!15 

Z literárne prepracovanejších rečí uverejnených v Abafiho periodiku mož-
no spomenúť Řeč vánoční, venovanú sviatku Narodenia Pána, od seniora 
Gabriela Belohorského.16 Text kázne sa vyznačuje lyrickými obrazmi. Ob-
jektom lyrizácie je scenéria zimnej prírody, pričom dominantným princí-
pom je kontrast. S temnou oblohou kontrastuje slnečné svetlo, symbolizu-
júce novú životnú silu a optimizmus.

Pošmurný a mlhytý čas panuje, když světíváme slavnosť narození Pána a Spasite-
le našeho Ježíše Krista. Bílým rouchem sněhovým zahalena jest země a nebeská ob-
loha nejčastěji hustými černými oblaky, skrz které jen tu i tu papršlek vzdáleného 
slunce se porazí, aby zemi zmeravenou okřál a nás obveselil.

Avšak i v přírodě přísný a pilný zkoumatel nachází proměnu jakousi, nebo to slun-
ko nebeské, které dosavad od nás se vzdalovalo, jakoby na rozcestí stojí, chystajíc se 
zpátky navrátiti, by nás opět naplnilo novým, jarým životem a čerstvostí. 

Pochmúrnu náladu zimnej krajiny dáva Belohorský do kontrastu s vianoč-
nou atmosférou radosti, pokoja a nevinnej zábavy v kruhu rodiny a cirkev-
ného spoločenstva.

Tím více radosti požíváme v tomto čase v domě čeledním uprostřed domácího rodin-
ného kruhu. V společnosti a tovaryšství hledáme to, co jsme venku v přírodě utrati-
li, radosť a potěšení, nevinnou veselosť a zábavu... 

Vydávanie mesačníka Slova života ukončilo uverejnenie novoročnej kázne 
v prvom čísle druhého ročníka, v ktorej Abafi podal kritiku cirkevnej vrch-
nosti kvôli presadzovaniu násilnej maďarizácie. Za tento kritický prejav 
bol Abafi odsúdený konzistóriom banátskeho seniorátu na peňažnú poku-
tu vo výške 200 zlatých. Tento neobvyklý zásah cirkevnej vrchnosti sa ne-
zaobišiel bez nesúhlasných reakcií v tlačových médiách. Solidaritu s Aba-
fim vyjadrila verejne aj redakcia Korouhve na Sionu: „Vskutku velmi podiv-
ným zdá se nám býti pokračování sl. konsistorium banátského, když dle zákonů na-
šich, všecky tlačové otázky odkázány sou před porotní soud, a nikoli před konsis-
torium.“17 Treba dodať, že Korouhev na svojich stránkach už dlhšie moni-
torovala obvinenia niektorých evanjelických farárov z panslavizmu, ktoré 
– podľa jej dopisovateľov – boli v dolnozemskom prostredí pomerne časté. 

Býti evanjelíkem znamenalo býti Luteránem, a tak nepřítelem beatae virginis. Býti 
Slovákemznamená býti panslávem a tak zrádcem a nepřítelem vlasti. Že, prý, his-
toria magistra! Maličký rozdíl. V  těch časech pronásledování sme byli od cizích, 
nyní pronásledovanísme od svých. (...) Rok 1882. zapíšeme v evanjelické historii 
černými smutnými písmenami, polejeme slzou. Evanjelíci zuří proti evanjelíkům.18

Napriek zložitej situácii Abafi stále dúfal, že vo vydávaní periodika bude 
môcť pokračovať, o čom presviedčal aj svojich spolupracovníkov prostred-
níctvom oznamu v Korouhvi. 

My hotoví byli a sme i nyní sloužit – seč můžeme – Pánu a jeho milé církvi. A tak 
z naší strany nic by tomu nestálo v cestě, aby „Slovo Života“ opět vycházelo. Avšak, 
poněvadž i jiní mimo nás stojící faktorové na budoucí vydávaní tohože hom. časo-
pisu mocně vplývají: tedy nepozůstává nám nic jiného, než velectěných příznivců, 
odběratelů a  spolupracovníků našich uctivě o  ještě delší shovívavosť a  trpělivosť 
prosiť. Nadějeme se, že za krátkou dobu budeme oznámiti moci konečné rozhodnutí 
naše. – V Slov. Aradáči, v Aug. 1882.19

Hoci homiletický časopis Slovo života mal iba krátke trvanie, vo vydávaní 
domácej kazateľskej produkcie predstavuje významný medzník. V širšom 
zmysle ho treba chápať aj ako kultúrny fakt, lebo zachytáva obrysy dobo-
vej kultúry a umožňuje rekonštruovať život slovenskej komunity evanje-
lických farárov a kazateľov.

 ¶



ve
Dy

 o
 U

M
en

IA
C

H
 A

 D
eJ

In
y 

kU
lt

Ú
ry

248

Zborník príspevkov z m
edzinárodnej konferencie

249

Résumé

Preachers’ Monthly Slovo života (Word 
of Life, 1881 – 1882)

the paper discusses leopold Abafi’s 
writing (1827 – 1883). Abafi’s fiction 
did not significantly influence literary 
process. His editing work was more 
important, especially editing religious 
and educational works and treatises, 
as well as editing a preachers’ monthly 
Slovo života (Word of life, 1881 – 82). 
this periodical was established as 
a response to the increased emphasis 
on politics. Abafi considered preaching 
more relevant than national and cul-
tural initiatives in making society more 
cultured. His monthly was supposed to 
saturate needs of preachers, offering 
model sermons and thus improving their 
spoken and written utterances.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Poznámky
1 „študoval v levoči, v Prešove a od 

r. 1847 v Bratislave. Aktívne sa zúčastnil 
v revolúcii 1848 – 49. Po revolúcii bol 
sprvu úradníkom nitrianskej stolice, potom 
súkromne pokračoval v štúdiu teológie 
ako kaplán v Beckove.“ In Encyklopédia 
slovenských spisovateľov. Bratislava : 
obzor, 1984, 1. zväzok, s. 10 (heslo).

2 „když se neff z londýna zpátky vrátil, 
usilovali se nepřátelé evanjelium, kteří 

obyčejně proti těm nejvíce se zlostí, při 
kterých tú nejčistší horlivosť spozorují, 
tú okolnosť, že on v cizině vysvěcen jest, 
k tomu použíti, aby jej před vládou do 
podezření uvrhli, a vskutku věc na tolik 
přivedli, že mu zabráněno bylo, mnohé 
z nejdůležitějssích a nejmilejších úřadních 
povinností vykonávati.“ Z neffovho 
života. In Rozmluva s ditkámi o hříchu 
a vykoupeni Pešť : viktor Horňanský, 1872, 
s. 6.

3 HAll, newmann: Poď k Ježišovi! 
S pomocou Božou zoslovenčil leopold 
Abaffy ev. kňaz a dekan. Pešť : viktor 
Horňanský, 1872, s. 62.

4 náš program. In Korouhev na Sionu, 1. roč., 
1872, č. 1, s. 1.

5 Minulou dobu častěji se ozývaly hlasy 
v cirkevním časopise našem, „korouhev 
na Sionu“ jmenovaném, poukazující na 
potrebu vydávať tiskem výtečné kázně 
a nábožné řeči v církvi evanjelické podle 
augšpurského vyznání v Uhřích, v čechách 
a na Moravě držené. In Slovo života, roč. 1, 
1881, č. 1, s. 1.

6 literatura. In Korouhev na Sionu, 4. roč., 
1881, č. 7, s. 112.

7  literatura. In Korouhev na Sionu, 4. roč., 
1881, č. 9, s. 142.

8 Miesto uloženia: Slovenská národná 
knižnica, Archív literatúry a umenia v 
Martine, sign.: 60 l 24.

9 oznam o vydávání. In Slovo života, roč. 1, 
1881, č. 1, s. 1.

10 oznam o vydávání. In Slovo života, roč. 1, 
1881, č. 1, s. 4.

11 „Pořádek, který při časopise našem 
zachovávať chceme, jest tento: 1. nejprv 
uveřejníme podařené básně obsahu 
nábožného. 2. nasledovať budou kázně, 
nejprv z evanjelického, potom pak 
z epištolického svatého čtení (perikopy). 
3. Popřejeme místo tak řečeným 
příležitostným kázním. 4. na to následovať 
budou řeči svaté; buď při krstě sv., buď 
před přisluhováním vel. Sv. večeře Páně 
držené, podobně i sobášně řeči, pohřebné 
řeči, řeč pri konfirmaci atd. 5. Jiná 
nábožná a vzdělavatelná pojednání. 
6. Podařené themata k rozličným kázním.“ 
In tamže.

12 oznam o vydávání. In Slovo života, roč. 1, 
1881, č. 1, s. 1. 

13 Slovo života, roč. 1, 1881, č. 9, s. 312.

14 Slovo života, roč. 1, 1881, č. 8, s. 253.

15 Slovo života, roč. 1, 1881, č. 5, s. 139.

16 Slovo života, roč. 1, 1881, č. 9, s. 345 – 349.

17 Drobničky. In Korouhev na Sionu, roč. 5, 
1882, č. 15, s. 287.

18 Hostes sacratissimae. In Korouhev na 
Sionu, roč. 5, 1882, č. 7, s. 97.

19 osvědčení o dalším vydávaní „Slova 
života“. In Korouhev na Sionu, roč. 5, 1882, 
č. 15, s. 240.
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Pojem slovenská dolnozemská litera-
túra označoval od prisťahovania Slovákov na Dolnú zem v 18. storočí až do 
roku 1918 literatúru Slovákov z územia Dolnej zeme, ktorá vznikala v rám-
ci jedného štátneho útvaru (Uhorska), ktorého súčasťou bolo v danom čase 
aj Slovensko. Bola to literárna tvorba jednej kompaktnej národnej enklávy, 
ktorá sa sformovala potom, keď sa istá časť národa oddelila od národného 
celku, pričom slovenské dolnozemské spoločenstvo bolo v danom čase stále 
vnímané ako „prirodzená, aj keď osobitná súčasť slovenského národa“ (Šte-
fanko 2005, 7).

Po roku 1918, po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku nástupnických štá-
tov, v dôsledku čoho sa dovtedy jedna veľká enkláva rozdelila na tri men-
šie slovenské menšinové enklávy, sa slovenská dolnozemská literatúra už 
rozvíja ako národnostná, resp. menšinová literatúra slovenských enkláv 
v Maďarsku, Rumunsku a najprv v Juhoslávii, neskôr v Srbsku a Chorvátsku, 
a ako taká je už ovplyvnená špecifickým vzťahom k trom, resp. štyrom ino-
národným literatúram (maďarská, rumunská, juhoslovanská/srbská, chor-
vátska).

Pojem slovenský dolnozemský spisovateľ sa formoval súbežne s  kultúr-
nym etablovaním sa slovenskej menšiny na Dolnej zemi, s presadzovaním 
jej kultúrnych elít a priamo súvisel s rozvojom jednotlivých slovenských 
dolnozemských enkláv. Pri jeho používaní nešlo len o informáciu o teri-
toriálnom pôvode autora, označujúcom geografickú vzdialenosť od domá-
ceho prostredia, ale v mnohých prípadoch aj o definovanie jeho inakosti, 
prevažne tematickej.

V 19. storočí predstavovali autorské zázemie kňazi a učitelia, ktorí prichá-
dzali na Dolnú zem z územia Slovenska, pričom ich literárne aktivity boli 
prepojené s domácim slovenským aj s novým dolnozemským prostredím. 
Ich diela vytvorené v  novom pôsobisku formovali lokálne kultúrne dia-
nie a súčasne sa včleňovali do kontextu slovenskej literatúry a kultúry. Do 
tejto skupiny autorov patrili napr. Matej Markovič, Juraj Ribay, Štefan Leš-
ka, Michal Godra, Ľudovít Žello, Juraj Rohoň (autor prvej básnickej zbierky 
v slovenskej dolnozemskej literatúre Kratochwilné Zpěwy pro Mládež rolnjckau, 
1829), Jozef Maliak, Ján Čajak.

Časť dolnozemských slovenských spisovateľov, predovšetkým druhej a tre-
tej generácie, sa však do domáceho slovenského kultúrneho kontextu za-
pájala už iba okrajovo a ich literárna tvorba bola reflektovaná prednostne 
v dolnozemskom slovenskom prostredí. Z obdobia 19. storočia a zo začiat-
ku 20. storočia to boli osobnosti ako Leopold Abaffy, Samuel Tešedík, Félix 

Formovanie identity slovenskej 
dolnozemskej literatúry na prelome 

19. a 20. storočia a jej dobová i aktuálna 
literárnohistorická reflexia 

Dana Hučková
Ústav slovenskej literatúry SAv
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Kutlík, Albert Martiš, Ondrej Seberíni, Ľudmila Hurbanová a i. Tým, že sa 
ich mená objavovali len sporadicky alebo vôbec neobjavovali na stránkach 
centrálnych slovenských novín a časopisov, v rámci vzdialenej slovenskej 
recepcie sa pomaly posúvali na úroveň regionálnych autorov bez dosahu 
na celoslovenské povedomie.

Koncom 19. storočia vstupovala do literatúry nová autorská generácia, 
ktorá už dolnozemské prostredie prirodzene považovala za svoje domov-
ské, no tento fakt ju nijako regionálne či lokálne nezväzoval ani neobme-
dzoval. Spisovatelia ako Gustáv Maršall Petrovský a VHV, formujúci sa na 
prelome 19. a  20. storočia, získali univerzitné vzdelanie vo veľkomeste 
(Viedeň) a poučení aj touto skúsenosťou nezostávali vo svojej tvorbe iba 
pri zachytávaní tematického etnického svojrázu a tematizovaní lokálneho 
dolnozemského koloritu, hoci i tento moment je v ich textoch prítomný. 
Naopak, pokúšali sa o moderný výraz a hľadali nové témy, a hoci ich zara-
denie do celoslovenského kontextu bolo napokon pomerne významné, za 
ich života bolo výrazne problematizované konzervatívnosťou a uzavretos-
ťou prijímajúcej strany, čo spôsobilo, že na Slovensku nenachádzali priaz-
nivé prostredie.

Aj na ich príklade sa ukazuje, že slovenská recepcia slovenských dolnozem-
ských autorov nebola celkom samozrejmá. Pri bližšom pohľade sa dokonca 
ukazuje ako samostatný problém, ktorý však nebol nikdy pomenovaný a vy-
stupoval len v latentnej podobe. 

Slovenská tlač na prelome 19. a 20. storočia, rovnako národne, ako i prou-
horsky orientovaná, nijako neproblematizovala status slovenských dol-
nozemských spisovateľov, avšak poväčšine preto, lebo sa ním vlastne ani 
nezaoberala. Dolnozemská problematika sa na stránkach dobovej tlače 
v oveľa väčšej miere pertraktovala v národopisnej oblasti (zaznamenávanie 
zvykov a obyčají, napr. Jozef Maliak, Pavel Socháň), v článkoch z hospo-
dárskeho života (Jozef Maliak, Albert Martiš) alebo vo forme cestopisných 
čŕt (napr. Terézia Vansová).

Autori, ktorí prenikli na stránky slovenských periodík spojených s národ-
ným hnutím (Národnie noviny, Dennica), boli svojím spôsobom preverení 
ako ideovo spoľahliví (iba Ondrej Seberíni sa stal národnými ideológmi ig-
norovaný a prehliadaný až po martinskom vydaní svojho politického ro-
mánu Slováci a sloboda z roku 1886). Kritériom výberu bolo národné cíte-
nie autora a jeho ideový postoj k národným otázkam – najmä jeho pomer 
k otázke uhorského vlastenectva. Túto okolnosť, uhorské vlastenectvo, po-
važuje historik Miroslav Kmeť za jeden zo špecifických znak dolnozemskej 

historickej literatúry, no týka sa nielen historikov, ale intelektuálov vôbec 
(Kmeť 2010, 218): „Uhorské vlastenectvo bolo vlastné všetkým dolnozem-
ským historikom, resp. intelektuálom ako prirodzená súčasť ich štruktúry 
vedomia o individuálnom (i kolektívnom) ukotvení človeka ako sociálnej 
bytosti, formovaná vzdelaním aj spoločenskou mienkou“ (Kmeť 2010, 224).

Slovenskí dolnozemskí spisovatelia, ktorí sa prikláňali k uhorskému vlas-
tenectvu, v Martine nepublikovali, ich práce vychádzali v slovenských no-
vinách vydávaných v  Budapešti. Keďže v  20. storočí formovaný histori-
ografický výklad slovenskej literatúry výrazne prevzal kritické postoje 
a ideové hodnotenia martinského národného krídla, ako jadra slovenskej 
národoveckej spoločnosti, viacerí dolnozemskí autori ostali na okraji zá-
ujmu, boli marginalizovaní (Ondrej Seberíni, Daniel Bachát Dumný) alebo 
z iných estetických dôvodov kritizovaní (ako napr. Gustáv Maršall-Petrov-
ský S. H. Vajanským pre údajnú „nadmieru“ erotiky). Neskorší ideologický 
vývin zas prispel k prehliadaniu slovenských dolnozemských autorov du-
chovnej poézie a kázní (Brtáňová 2009; Brtáňová 2012).

Keď rekapitulujeme recepciu tvorby slovenských dolnozemských spisova-
teľov na konci 19. a na začiatku 20. storočia, ukazuje sa, že vo viacerých 
prípadoch bolo ich prijatie otázne až spochybňujúce. Celkom výberovo mož-
no spomenúť Vajanského odmietnutie O. Seberíniho a neskôr G. Maršalla 
Petrovského, ktorého pre absenciu národnej tematiky kritizoval aj J. Škul-
téty, nepochopenie románového úsilia J. Čajaka či rozpaky slovenskej di-
vadelnej kritiky dvadsiatych rokov 20. storočia pri recepcii VHV...

Problémom slovenského prijímania slovenskej dolnozemskej literatúry 
bolo aj to, že tvorba slovenských dolnozemských autorov bola hodnotená
s ohľadom na ideové a estetické rámce určované domácim slovenským 
prostredím a jeho potrebami: „Pri hodnotení ich účinkovania sa dôraz klá-
dol (...) na to, aký bol prínos dolnozemských básnikov, beletristov, histori-
kov a ďalších publicistov do celonárodnej literatúry, vedy, umenia a politi-
ky Slovákov. Len čiastkovo sa v charakteristikách staršej slovenskej dolno-
zemskej inteligencie zohľadňovali aj jej spojitosti s prostredím, v ktorom 
účinkovala“ (Botík 2011, 57).

Niektoré deficity pretrvávajú dodnes, iné zas nanovo vznikajú. Napriek 
úsiliu ostatných rokov včleniť krajanskú literatúru ako celok do výkladu 
dejín slovenskej literatúry súbežne zaznamenávame jav, že mená sloven-
ských dolnozemských spisovateľov sa pomaly vytrácajú z  nových vyda-
ní slovníkových príručiek. Kým ešte dvojzväzková Encyklopédia slovenských 
spisovateľov (1984) dôsledne uvádzala osobnosti slovenskej dolnozemskej 
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literatúry od 18. storočia, v  neskoršie vydaných slovníkoch slovenských 
spisovateľoch títo autori už vôbec nie sú. Zo Slovníka slovenských spisovate-
ľov (1999) už celkom vypadli mená ako Matej Markovič, Štefan Leška, Juraj 
Rohoň, Jozef Maliak, Leopold Abaffy, Samuel Tešedík, Félix Kutlík, Ondrej 
Seberíni. Kým v 1. vydaní tejto príručky ešte figurovalo personálne heslo 
Albert Martiš, v jej prepracovanej verzii (2005) sa preň už miesto nenašlo...

Albert Martiš (1855 – 1918) tak môže byť príkladom, ako sa vo svojej dobe 
aktívny a čitateľsky populárny autor dostal v súčasnosti už mimo výklado-
vého kontextu a dnes sa mu už nevenuje ani odborná literárnohistorická 
pozornosť, trebárs ako autorovi okraja. Ako uvádza J. Hodoličová, A. Mar-
tiš v rokoch 1878 – 1918 publikoval v časopisoch, novinách a kalendároch 
vyše 200 textov a ďalšia časť ostala v  rukopisoch (Hodoličová 2011, 10). 
(Túto skutočnosť vyjadril Dobroslav Chrobák vo svojej Rukoväti dejín sloven-
skej literatúry v hesle autora slovami „hojne zásoboval slovenské časopisy“; 
Chrobák 1936, 164. D. Chrobák pritom vôbec nepoužíval pojem slovenský 
dolnozemský spisovateľ: dolnozemských autorov považoval za prirodze-
nú súčasť národnej literatúry, ktorú netreba nijako vymedzovať; jediným 
odkazom na ich spätosť s dolnozemským prostredím boli údaje o mieste 
narodenia, pôsobenia, úmrtia.) V rukopise ostala aj Martišova próza Tie-
ne a svetlo, predstavujúca akúsi obdobu spoločenských románov S. H. Va-
janského a sociálnej sondy J. Čajaka z románu Rodina Rovesných (Hodoli-
čová, 2011, 52-54).

Ani prijatie Jána Čajaka (1863 – 1944) nebolo na Slovensku bezproblémo-
vé. Čajak začal literárne pôsobiť až po odchode zo Slovenska, v dolnozem-
skom prostredí (Selenča 1893, Báčsky Petrovec 1899), pričom za hlavné ob-
dobie jeho literárnej tvorby možno označiť roky 1903 – 1914, svoje práce však 
uverejňoval sporadicky aj neskôr. V tomto čase vznikli jeho črty a  krátke 
prózy, dobovým výrazom označované ako rozprávky, ale aj literárnohis-
torické štúdie a kritiky, a takisto i jeho jediný román. V rámci všeobecnej 
charakteristiky Čajakovej tvorby sa dá konštatovať, že prostredníctvom 
umeleckej prózy sa prednostne snažil o výchovu ľudu, v dôsledku čoho pri-
rodzenou súčasťou jeho literárneho diela bola didaktická tendencia. Ľudo-
výchovnému zacieleniu zodpovedali – ako o tom svedčia zmienky v koreš-
pondencii s Františkom Votrubom – aj nerealizovaný úmysel z roku 1908 
vydávať spolu s  Jozefom Gregorom Tajovským beletristický časopis pre 
ľud (Korešpondencia 1961, 127-128), či odporúčania Terézii Vansovej z roku 
1909 na profilovanie Dennice ako ľudového beletristického časopisu.1

Kým v krátkych prózach Čajak autorsky čerpal z dolnozemského prostre-
dia a zo spomienok na Slovensko, prednostne zobrazujúc dedinu, v romá-
ne Rodina Rovesných, ktorý vydal pod pseudonymom Aliquis v roku 1909 
v Budapeštianskom nakladateľskom spolku, opustil, ako svojho času kon-
štatoval už Andrej Mráz, „zakotvenosť v regionalistických skutočnostiach“, 
aby následne románový dej odvíjal „na širokom priestore, od dolnozemskej 
dediny cez vidiecke mestá a cez Budapešť až po mestečko na Slovensku“
(Mráz 1944, 58). Aj keď je časť deja umiestnená do dolnozemského prostre-
dia, román nepatrí, ako na to upozornil už Michal Harpáň, do vývinového 
radu dolnozemskej prózy, nakoľko „Čajak v tomto románe odreagúva celo-
národnú problematiku a nepriamo konfrontuje svoje názory s národným 
a  literárnym programom Svetozára Hurbana Vajanského“ (Harpáň 1988, 
276-277).

Čajakov román, lokalizovaný do viacerých priestorov slovenskej komunity
v  rámci uhorského štátu, teda nie v  dnešnom ponímaní iba na Sloven-
sko, ale aj na srbskú Dolnú zem a do Maďarska, mal byť realistickým odra-
zom skutočnosti, aktuálnou reakciou na spoločenské, hospodárske, politic-
ké a morálne problémy doby a slovenského národa v nej. Čajakove vtedy ešte 
len plány vnímal F. Votruba pomerne rezervovane a nedôverčivo, čo aj na-
písal v liste J. G. Tajovskému: „Čajak chystá akýsi román zo spoločenského 
života. Neviem, čo to bude. Jemu skorej svedčí dedinská rozprávka, ako die-
lo väčšej myšlienkovej koncepcie“ (Korešpondencia 1961, 128).

Keď kniha vyšla, nezaznamenala širší ohlas, martinské periodiká Sloven-
ské pohľady a Národnie noviny ju dokonca celkom recenzne odignorovali, čo 
bolo vzhľadom na dobovú literárnu situáciu a opakované volanie o potre-
be románu dosť zvláštne, ale s ohľadom na latentnú polemiku s Vajanským 
celkom pochopiteľné. Informačné alebo hodnotiace správy sa objavili iba 
v slovenských budapeštianskych novinách redigovaných Milanom Hodžom 
(Slovenský denník, Slovenský týždenník), v budapeštianskom „pospolitom me-
sačníku pre politické a hospodárske vzdelanie slovenského ľudu“ Naša zá-
stava (vychádzajúcom pri Slovenskom týždenníku), v pražskej slovakofilskej 
revue Naše Slovensko a v špecializovanom odbornom časopise Slovenský pe-
ňažník, teda v prevažnej miere v periodikách blízkych hlasistickému hnutiu.

Témou diskusie akoby ani nebola kniha samotná, ale skôr pochybnosti o au-
torových schopnostiach, ako ich napr. formuloval F. Votruba v Sborníku slo-
venskej mládeže 1909: „Zdá sa, že jeho (t. j. Čajakov, pozn. D. H.) pravým poľom 
bude rozprávka ľudová, a nie (v Rodine Rovesných) románové opisovanie sú-
časného života spoločenského“ (Votruba 1954, 95). Štýlovú neumelosť („ne-
prepracovaný sloh“) uznával dodatočne aj Čajak sám, ktorý na vysvetlenie 
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argumentoval prílišným náhlením sa pri odovzdaní rukopisu a chýbajúce 
redakčné čítanie, a hoci v roku 1928 pripravil druhé vydanie diela, v ktorom 
o. i. skrátil aj opisné a úvahové pasáže, štruktúru románu nezmenil.

Na dobový i  neskorší literárnohistorický nezáujem narazila tiež tvorba 
Vladimíra Hurbana Vladimírova (1888 – 1950), ktorý sa v literatúre etablo-
val pod autorskou značkou VHV. Michal Gáfrik, monografista Slovenskej 
moderny, jeho modernistickú tvorbu vôbec nezahrnul do svojich inak ob-
siahlych výkladov dobovej poetiky Poézia Slovenskej moderny (1965) a  Pró-
za Slovenskej moderny (1993), hoci VHV bol autor činný aj v týchto žánroch, 
navyše aktuálne a naširoko reagoval na nové umelecké podnety. M. Gáfrik 
túto medzeru mierne eliminoval krátkou časťou o  VHV v  štúdii Dráma 
Slovenskej moderny z roku 1993 (knižne 2001), v ktorej však celkový prí-
nos autora zhodnotil značne subjektívne: podľa neho VHV „nebol vstave 
(...) podnety [modernej európskej dramatiky, pozn. D. H.] pretaviť v ucele-
nejšie, osobnostnejšie dielo, sformovať sa vo vykryštalizovanejšiu umelec-
kú osobnosť“ (Gáfrik 2001, 48). Až v ostatnom čase je VHV venovaná zvý-
šená pozornosť (Babiak 1999), čo má odraz aj v nových inscenáciách jeho 
divadelných hier.

VHV po gymnaziálnych štúdiách v Záhrebe študoval evanjelickú teológiu 
vo Viedni a v Bratislave. Po celý život pôsobil ako evanjelický kňaz vo svo-
jom rodisku v Starej Pazove. Písal poéziu aj prózu, jadro jeho tvorby však 
predstavuje dráma, ktorej sa sústredene venoval najmä po roku 1912. Jeho 
literárne začiatky sú spojené s  časopismi Dennica, Slovenské pohľady, Ná-
rodnie noviny, Vydrove besiedky. Popri prózach z dolnozemského dedinské-
ho prostredia (neskôr knižne Pazovské čítanie, 1932) zaujal aj symbolisticky 
ladenými „rozprávkami“ a dramatickými výstupmi (Keď sa schladí, 1905; 
Boj, 1907), ktoré mali podobu jednoaktoviek, čiže fragmentárnych scén, 
modernisticky emocionálne vypätých a exaltovaných. VHV nimi výrazne 
narúšal dovtedajšiu tradíciu slovenskej realistickej dramatiky. Jeho drá-
my s prvkami naturalizmu, symbolizmu a expresionizmu charakterizuje 
redukcia postáv, trojuholník vzťahov a konflikt medzi pudovým (biologic-
kým) a morálnym (etickým) princípom v človeku. Ako dramatik výrazne 
experimentoval pri výbere témy aj pri jej kompozičnom a tvarovom spra-
covaní. Tento trend je badateľný už v dráme v troch dejstvách Záveje z de-
dinského prostredia (časopisecky 1913, knižne 1922), a naplno sa rozvinul 
v hrách Zem (1931), S. O. S. (Spolok obrodených svätých, 1923), Homo sapiens 
(1924), Divé husy (1933), Zámka škripí (1941). Písal aj historické hry, operné 
libretá, rozhlasové hry a bol aj autorom filmového scenára. V slovenskom 
prostredí mu bola vyčítaná vzdialenosť od domácej kultúrnej situácie, čo 

spôsobilo, že jeho dielo výraznejšie neformovalo slovenskú dramatickú 
tvorbu daného obdobia. Ako konštatovala Z. Kákošová, „paradoxne však 
naše divadlo, ktoré sa len sťažka profesionalizovalo (vznik SND sa spája 
až s rokom 1920), si veľmi ťažko hľadalo cestu k dramatikovi VHV a aj v in-
scenáciách, ktoré sa realizovali, ho nie vždy adekvátne pochopilo. Keďže 
Hurban žil v odlišnom prostredí ako väčšina slovenských dramatikov tých 
čias, priniesol zaujímavú inováciu aj do oblasti témy a autorského postoja 
a bol v istom zmysle priekopníkom v oblasti nových dramatických žánrov, 
ku ktorým patrila rozhlasová hra a filmový scenár“ (Kákošová 2004, 50).

Iným čiastkovým problémom je, že z povedomia sa celkom vytrácajú in-
formácie z oblasti literárnej geografie: mám tu na mysli dlhodobejšie alebo 
krátkodobejšie pracovné pôsobenie „domácich“ slovenských vzdelancov 
a spisovateľov na Dolnej zemi. Juraj Rohoň – kaplán v Petrovci, Ján Laj-
čiak – kaplán v Kysáči, Samo Cambel – úradník Tatra banky v Padine, Ján 
Smrek – obchodnícky pomocník v Báčskom Petrovci sú len malou ukáž-
kou. Kratšie či dlhšie pobyty domácich slovenských autorov v dolnozem-
skom prostredí vytvárali nový druh väzieb medzi oboma prostrediami, 
tieto kontakty však nie sú doteraz širšie preskúmané. Ako napísal Samuel 
Čelovský, „v bezprostrednej blízkosti slovenských vojvodinských kolónií, 
v srbských alebo nemeckých osadách a mestách pôsobili desiatky sloven-
ských vzdelancov a medzi nimi aj takí významní, ako bol Jur Ribay alebo 
Pavel Jozef Šafárik. Žiaľ, v súčasnosti, okrem niekoľkých článkov a štúdií, 
ešte vždy veľmi málo vieme o kontaktoch týchto ľudí s vojvodinským slo-
venským prostredím“ (Čelovský 2010, 66).

Tri krátko naznačené príklady (Martiš, Čajak, VHV) ukazujú, že recepcia 
slovenskej dolnozemskej literatúry slovenským kultúrnym prostredím ne-
bola ani do roku 1918 jednoznačne otvorená a pozitívna. Čiastočne to sú-
viselo s vnútornou diferenciáciou národnej komunity, čiastočne s preferen-
ciou celonárodných záujmov a tiež s odlišným vnímaním funkcií literatúry. 
Zjavné limity má však aj neskoršia literárnohistorická reflexia dobových 
autorov. Slovenská recepcia slovenskej dolnozemskej literatúry nie je sys-
tematicky zachytená; je spracovaná iba torzovito, aj to len v kontexte diel 
iba niektorých autorov.

 ¶
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Résumé

Forming the Identity of Slovak Litera-
ture from the “Lower Lands” at the 
Turn of the 19th and the 20th Centuries 
and Its Reflection in Literary Historio-
graphy In the Past and Nowadays

 the notion of Slovak literature from 
the “lower lands” denoted literature of 
Slovaks from the territories of “lower 
lands”,that originated in the Hungarian
monarchy roughly from times of Slovak 
colonisation of this territory in the 18th 
century until 1918. Before 1918, the 
reception of literature from this area 
was not open and unequivocally positive 
in Slovak cultural milieu. It was partially 
caused by internal differences within 
the national community and by prefer-
ring interests of the whole nation, and 
partially related to different percep-
tions of literary functions. However, the 
reflection of authors from the “lower 
lands” remained rather limited also in 
more recent periods.

 ¶  
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