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„KONTAKTY“ – ČASOPIS MEDZIVLÁDNEJ SLOVENSKO-POĽSKEJ 
A POĽSKO-SLOVENSKEJ KOMISIE HUMANITNÝCH VIED

Marta Pančíková

Kontakty sú periodikom medzivládnej Slovensko-poľskej a poľsko-slo-
venskej komisie humanitných vied (ďalej Komisia). Do dnešného dňa vyšlo 
11 ročníkov. Aj to bolo dôvodom, že sa komisia rozhodla predchádzajúcich 
desať čísiel sprístupniť vo forme CD-nosiča. Prvých päť čísiel bolo vydaných 
v dvoch verziách – na Slovensku v slovenskej a v Poľsku v poľskej. Od 5. čísla 
vychádza iba jedna verzia, ale striedavo – raz na slovenskej, raz na poľskej 
strane. Redakčnú radu tvoria slovenskí i poľskí členovia Komisie. Obsah 
jednotlivých čísiel sa určuje na zasadnutiach Komisie, na ktorých sa hod-
notí predchádzajúce a predkladá projekt nasledujúceho čísla. V Kontaktoch 
je dokumentovaná činnosť komisie, jej výskumných snáh, zámerov, porád 
a polemík. Deklarujú sa v nich slovensko-poľské vzťahy a tvorivá spoluprá-
ca výskumných tímov, či už univerzitných alebo akademických. Časopis 
informuje o príprave, priebehu a záveroch rokovaní komisie, komentuje 
a hodnotí sporné otázky, zaujíma k nim stanoviská, približuje čitateľom za-
ujímavé osobnosti a nové knižné publikácie, filmy, divadelné predstavenia. 
Má stabilné rubriky: 

1. Referáty a štúdie; 2. Správy o činnosti Komisie; 3. Rozhovory; 4. Re-
cenzie; 5. Kronika; 6. O autoroch a 7. Anglické resumé. 

Prvé číslo “Kontaktov” vyšlo v roku 2002. Bolo to pri príležitosti piate-
ho výročia činnosti Slovensko-poľskej a poľsko-slovenskej komisie huma-
nitných vied, ktorá vznikla v roku 1996 na základe vykonávacieho plánu 
Dohody o spolupráci medzi vtedajším Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky a Ministerstvom národnej výchovy a športu Poľskej republiky 
(Ministerstwo Edukacji Narodowej) na roky 1995 – 1998. 

V súčasnosti činnosť komisie spadá pod novú Dohodu medzi vládou SR 
a PR o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci, ktorá bola podpísaná 
v Bratislave 23. marca 2000.

Komisia má 12 členov-expertov (6 slovenských a 6 poľských), zastupujú-
cich základné oblasti humanitných vied: etnografiu, históriu, jazykovedu 
a literárnu vedu. Predsedom poľskej sekcie bol historik prof. dr hab. Mi-
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chał Pułaski, predsedom slovenskej sekcie literárny vedec prof. PhDr. Jozef 
Hvišč, CSc. Od roku 2005 vedie poľskú sekciu prof. dr hab. Jacek Baluch 
a slovenskú sekciu od roku 2012 jazykovedkyňa prof. PhDr. Marta Pančí-
ková, CSc. 

Na Slovensku dnes spadá komisia pod Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky a v Poľsku pod Ministerstvo vedy 
a vysokých škôl Poľskej republiky. Jej úlohou je:
–  iniciovať a koordinovať výskum vybraných problémov, týkajúcich sa 

slovensko-poľských vzťahov, súvislostí a medzinárodných kontaktov;
–  usmerňovať metodicky výber a realizáciu spoločných výskumných úloh;
–  zabezpečovať hodnotenie a odbornú oponentúru prác a vytvárať vhod-

né podmienky pre ich publikovanie.
Komisia sa riadi spoločným štatútom, ktorý bol zostavený a schválený 

na ustanovujúcej schôdzi 9. septembra 1997 v Bratislave a zasadá každoroč-
ne striedavo na Slovensku a v Poľsku. Zasadnutia sú spojené s vedeckými 
konferenciami, na ktorých vedci z oboch krajín prezentujú výsledky svojho 
vedeckého výskumu a spoločne schvaľujú nové výskumné projekty. Týmto 
sa zabezpečuje vzájomná koordinácia a systematická výskumná spoluprá-
ca. Z materiálov vedeckých konferencií sa pripravujú medzinárodné slo-
vensko-poľské zborníky. V uplynulom desaťročí sa uskutočnili nasledujúce 
zasadnutia:

24. – 26. mája 1996 v Zakopanom a 24. – 26. septembra 1996 v Cieszy-
ne. Program: vstupné rozhovory o vytvorení a charaktere komisie a náplni 
jej práce, prípravné rozhovory o štatúte a najbližších stretnutiach, stanove-
nie rokovacieho a výskumného programu na rok 1997.

7. – 10. septembra 1997 v Bratislave: podpísanie štatútu zástupcami 
oboch ministerstiev a schválenie predsedov a tajomníkov obidvoch sekcií. 
V priebehu bratislavského zasadnutia sa uskutočnila aj I. slovensko-poľská 
vedecká konferencia na tému Poľská slovakistika a slovenská polonistika, 
ktorú zorganizovala slovenská sekcia. 

21. – 24. septembra 1998 v Cieszyne: hodnotenie činnosti, určenie 
programu činnosti na rok 1999. Na návrh poľskej sekcie bola k Slovensko- 
poľskej a poľsko-slovenskej komisii humanitných vied pričlenená špeciali-
zovaná subkomisia pre výskum dejín slovenského a poľského Spiša. Počas 
zasadnutia sa uskutočnila konferencia pod názvom Vývin národného pove-
domia na Slovensku a v Poľsku. 

21. – 24. septembra 1999 v Modre – Harmónii: konferencia na tému Slo-
vensko – poľské vzťahy a súvislosti po vzniku prvej ČSR.

4. spoločné zasadnutie komisie, ktoré malo byť v roku 2000, sa neusku-
točnilo, pripravené príspevky však boli publikované v zborníku s názvom 
Tradícia a aktuálnosť slovenského a poľského romantizmu. 
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26. – 29. novembra 2001 vo Vroclave: konferencia pod názvom Kontinui-
ta romantizmu – Tradícia romantizmu v slovenskej a poľskej kultúre. Na za-
sadnutí bol predložený projekt vydávania spoločného časopisu „Kontakty“ 
a začali sa práce na bibliografii slovenskej polonistiky a poľskej slovakistiky, 
ktorej výber bol neskôr publikovaný v Kontaktoch. 

5. – 9. novembra 2002 v Levoči: zasadnutie bolo spojené s medzinárod-
nou konferenciou na tému Terra Scepusiensis. Stav výskumu dejín Spiša. 
Konferencia sa stala prezentáciou výsledkov prvej fázy práce na poľsko- slo-
venskej syntéze dejín Spiša. 

11. – 14. júna 2003 v Szczawnici: na konferencii spojenej s týmto zasad-
nutím sa riešili problémy edičnej prípravy aktuálnych knižných publikácií 
a perspektívne plány výskumu vzťahov v historickom a súčasnom ponímaní.

25. – 28. októbra 2004 v Rajeckých Tepliciach: na konferencii sa znovu 
riešili otázky výskumu dejín Spiša, ktoré mali byť spracované ako syntéza 
Dejín Spiša. 

17. – 20. mája 2005 v Tomaszowiciach: konferencia na tému Slovensko- 
poľské a poľsko-slovenské vzťahy po roku 1989. 

17. – 20. mája 2006 v Beladiciach: konferenčná tematika bola pokračo-
vaním predchádzajúcej konferencie, čiže bola venovaná otázkam sloven-
sko-poľských literárnych vzťahov po roku 1989. Toto zasadnutie malo jubi-
lejný charakter – 10. rokov činnosti komisie. 

10. – 14. októbra 2007 v Krakove: na konferencii s názvom Vyučovanie 
príbuzných jazykov – slovenčina v Poľsku a poľština na Slovensku sa riešila 
problematika učebných textov a vyučovacích metód.

8. – 11. októbra 2008 v Banskej Štiavnici: na konferencii pod názvom 
Umelecký preklad v slovenskom a poľskom kontexte sa rozoberala transla-
tologická problematika z teoretickej i praktickej stránky. 

14. – 17. októbra 2009 v Sliezskom Kameni (Kamień Śląski): etnologická 
problematika.

13. – 16. októbra 2010 v Dolnom Kubíne: problematika výskumu Oravy, 
ktorá bola nastolená už na minuloročnom zasadnutí. Na konferencii slo-
venská strana predstavila návrh tém, ktoré by sa mali riešiť. Prípravou pro-
jektu bola poverená historička Alena Bartlová. 

12. – 15. októbra 2011 v Rabke: konferenčnou tematikou bolo Pozná-
vacie hodnoty výskumu a vyučovania cudzej literatúry. Na zasadnutí bol 
určený aj program nasledujúceho stretnutia na Slovensku, ktoré sa malo 
uskutočniť v roku 2012, avšak pre rôzne administratívne príčiny sa usku-
toční až na jeseň 2013. Programom jesennej konferencie bude pokračova-
nie oravskej problematiky. 

Ako vidíme, Komisia pracuje systematicky, na základe slovensko-poľskej 
reciprocity. V prvej pracovnej fáze komisia zhodnotila poľskú slovakistiku 
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a slovenskú polonistiku v spoločenskovednom výskume. V ďalších fázach 
iniciovala výskum vývinu a formovania národného povedomia v Poľsku 
a na Slovensku a výskum romantizmu ako východiskovej a kontinuitnej 
formácie súčasných slovensko-poľských vzťahov a súvislostí. 

V roku 80. výročia vzniku prvej ČSR sa Komisia zamerala na výskum 
slovensko-poľských vzťahov v období 1918 – 1938. Do tejto činnosti spadá 
aj riešenie problematiky Spiša v medzivojnovom období a čiastočne i pri-
pravovaný projekt o výskume Oravy. 

Komisia predstavuje pružný organizačný a odborne rozhľadený tím pra-
covníkov, ktorí pohotovo a so znalosťou veci zapájajú do výskumnej práce 
a vytýčeného programu odborníkov z rôznych oblastí všeobecných dejín, 
etnografie, jazykovedy, translatológie a literárnej vedy. Výskum sa realizu-
je komparatívnym spôsobom a schvaľujú ho obidve sekcie na spoločných 
zasadnutiach. 

Doterajšie bohaté výstupy (konferenčné zborníky, časopis „Kontakty“, 
knižné publikácie) potvrdzujú, že uplatňované formy slovensko-poľskej 
spolupráce sú efektívne a vytvárajú reálny priestor na riešenie a hodno-
tenie slovensko-poľských vzťahov a súvislostí v širšom stredoeurópskom 
priestore. 

Recipienti zaujímajúci sa o výsledky a úspechy medzivládnej Sloven-
sko-poľskej a poľsko-slovenskej komisie humanitných vied majú možnosť 
dozvedieť sa viac aj z predloženého CD-nosiča, obsahujúceho desať roční-
kov časopisu „Kontakty“. 
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DEJINY SPIŠA V CENTRE  POZORNOSTI

Slovensko-poľská spolupráca na výskumnom projekte dejín Spiša vstúpila do
záverečnej fázy. V treťom čísle „Kontaktov“ uverejňujeme správy o priebehu a
stave prác na zborníku referátov z levočskej konferencie Terra Scepusiensis (R.
Gładkiewicz, M. Homza). Súčasne sa začali práce na prehľadnom kompendiu
dejín Spiša, určenom širšej čitateľskej a študijnej verejnosti, ktoré bude mať cha-
rakter populárnovednej syntetickej publikácie. Na  zasadnutí Slovensko-poľskej
komisie humanitných vied v Szczawnici (Poľsko, 2003) prebehla diskusia o jej
koncepčnej príprave a organizačnom zabezpečení. Je to takpovediac hlavný
okruh otázok, ktoré prezentujeme v tomto čísle „Kontaktov“. 

Keďže „spišský“ projekt slovensko-poľskej spolupráce sa priblížil k zdarnému
koncu, organicky vznikla otázka, čo ďalej. Akú časť z bohatej palety slovensko-
poľských vzťahov vysunúť do popredia ako úlohu nasledujúceho výskumu?
Doterajšie čiastkové sondy do rôznych oblastí vzťahov, realizované v podobe
knižných publikácií Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov
(2000), Kontinuita romantizmu (2001), Vývin a význam slovensko-poľských vzťa-
hov (2003), Polsko-słowackie stosunki po roku 1918 (2003) a Świadomość naro-
dowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku (2003), poukázali na potrebu syste-
matického výskumu v súvislej historicko-vývinovej a problémovej nadväznosti.
Na tomto základe sa na zasadnutí v Szczawnici začala formovať myšlienka per-
spektívneho interdisciplinárneho výskumu slovensko-poľských vzťahov, ich vývi-
nu od najstarších čias po súčasnosť.

Tak sa zrodil koncept dlhodobého projektu Slovensko-poľské vzťahy v historic-
kom a súčasnom pohľade, ktorý by sa mal výskumne realizovať v najbližších
rokoch, a to formou medzinárodných konferencií i vydávaním slovensko-poľ -
ských zborníkov. Vzhľadom na naliehavú aktuálnosť súčasnej slovensko-poľskej
spolupráce ako prvá z radu týchto podujatí bude konferencia a následný zbor-
ník o slovensko-poľských vzťahoch po „nežnej revolúcii“ (roky 1990-2005). Text
projektu a návrh na tematické usporiadanie zborníka publikujeme v tomto čísle
Kontaktov ako predbežnú informáciu a námet do diskusie. Projekt sa bude ďalej
spresňovať a konkretizovať.

Novinkou čísla je rubrika Rozhovory, v ktorej budeme pravidelne publikovať
rozhovor s významným predstaviteľom vzájomných slovensko-poľských vzťahov,
pravda, zameraný na problémové a aktuálne potreby a možnosti výskumu. Do
tohto čísla zaraďujeme rozhovor s prof. dr Jackom Kolbuszewským, významným
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poľským polonistom, ktorý začínal svoju literárnovednú kariéru ako slovakista.
Napísal značné množstvo článkov, štúdií a knižných prác o poľsko-slovenských
literárnych vzťahoch a súvislostiach, z ktorých jeho kniha Poézia pravdy a prav-
da poézie vyšla roku 1978 v slovenskom preklade.

Okrem uvedených materiálov zaraďujeme do prítomného čísla „Kontaktov“
všetky rubriky, ktoré sa osvedčili v predchádzajúcich číslach a stali sa takpove-
diac súčasťou základných informácií o výskumných, organizačných a kultúrnych
aktivitách slovenskej polonistiky a poľskej slovakistiky a slavistiky. Je tu bohato
zastúpená rubrika recenzií, kronika aktuálnych vedeckých podujatí a výročí
a bibliografia slovenských poloník, ktoré vtláčajú „Kontaktom“ veľmi dôležitý
dokumentárny a hodnotiaci rozmer. 

V tejto podobe sa „Kontakty“ naďalej uchádzajú o priazeň ctených čitateľov.

Jozef Hvišč

Jozef Hvišč6
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DEJINY SPIŠA
KONCEPCIA ZBORNÍKA A SYNTÉZY

(Úvodné vystúpenia)

RYSZARD GŁADKIEWICZ

To čo chcem povedať, sa spája s dvoma úzko súvisiacimi komplexmi. Prvým
z nich je pokus o zhodnotenie výsledkov vedeckej konferencie, ktorá sa usku-
točnila v novembri minulého roku (2002) a mala názov Terra Scepusiensis. Stav
bádania dejín Spiša. Konferencia, vďaka slovenským hostiteľom, mala znameni-
tú organizáciu. Druhý komplex nastolených otázok – to je prechod k poslednej,
podstatnej časti nášho spišského programu, to jest pokus o skonštruovanie syn-
tézy dejín tohto regiónu. 

Od začiatku sme boli presvedčení, že konferencia v Levoči je nevyhnutnou,
vlastne najdôležitejšou etapou príprav na vytvorenie tejto spoločnej syntézy.
Dnes je treba ťažisko diskusie klásť na hodnotenie, a to je spojivo obidvoch
komplexov: do akej miery levočské materiály dávajú vedeckú bázu pre vytvore-
nie celkového obrazu dejín Spiša.

Stihli sme už zozbierať všetky texty, ktoré budú publikované ako efekty kon-
ferencie. Slovenských referátov bolo viac, teda aj textov v podobe príspevkov
v zborníku bude viac. V celkovom súhrne to predstavuje rozsiahly komplex,
ktorý podľa našho predbežného hodnotenia dosahuje sedemdesiat autorských
hárkov. Kniha vyjde na Slovensku, preto riadiacu úlohu v prípravách zohráva
slovenská strana, personálne doc. Martin Homza a doc. Michal Slivka v úzkej
vydavateľskej a meritórnej spolupráci s poľskou stranou, reprezentovanou inšti-
tucionálne Centrom Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Wrocławskej
univerzity, a personálne prof. Michałom Pułaskim z Jagellowskej univerzity a dr
Ryszardom Gładkiewiczom z uvedeného Centra.

Kniha je v takom štádiu, že na jeseň tohto roku bude možné ukončiť vyda-
nie publikácie. Jej štruktúru podrobnejšie zhodnotí Martin Homza, ja chcem
informovať iba o všeobecnom zložení obsahu.

V úvodnej časti knihy sú umiestnené tzv. plenárne referáty: zo slovenskej
strany – text doc. Chalupeckého o výsledkoch slovenskej historiografie vo výsku-
me dejín Spiša; z poľskej strany – spoločný text pánov Grabińského, Rosz-
kowského a Sroku o vývine tohto výskumu v poľskej historiografii. 

Nasledujú texty prednesených referátov, mnohé aj doplnené a prepracované,
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usporiadané v poradí, v akom boli zaradené do jednotlivých sekcií na konfe-
rencii. Sekcie – celkove päť – boli zostavené v podstate podľa chronologického
kritéria – podľa období, aby sa zabezpečila diskusia v prostredí kompetentných
znalcov nastolených problémov. Každá sekcia bude uzavretá súhrnným hodno-
tením jej priebehu, a celá kniha sa uzavrie všeobecným hodnotením celej kon-
ferencie.

Pozornosť si vyžaduje ešte aj problém publikovania rozsiahlej diskusie, obsa-
hujúcej 6 autorských hárkov. Text diskusie máme zachytený na magnetofónových
páskach. Možno ju uverejniť v podobe doslovných výpovedí autorov, no vtedy ich
budeme musieť predložiť na autorizáciu – vyžadujú si to štandardy práce tohto
charakteru. To prirodzene veľmi predĺži proces vydania. Druhá možnosť je – sko-
mentovať priebeh diskusie, čo by nás oslobodilo od povinnosti autorizácie, ale
spôsobilo by nám to vážny redakčný a meritórny problém vziať na seba zodpo-
vednosť za precízne zhrnutie či zreprodukovanie názorov diskutujúcich. Prosím
navrhnúť, ktoré z uverejnených riešení považujeme z hľadiska hodnoty celej pub-
likácie za lepšie. Diskusia je jednou z významných hodnôt konferencie, treba
preto nájsť optimálny spôsob, ako ju preniesť do publikácie. 

Teraz sa dotknem nasledujúcej otázky: do akej miery tieto materiály môžu
byť podkladom k splneniu nášho konečného cieľa, ktorým je vypracovanie syn-
tézy. Z poľskej strany by sme prosili gestorov jednotlivých sekcií o špeciálnu
analýzu tejto veci z dvojnásobného odstupu. Po prvé – uplynul určitý čas, ktorý
umožnil zvážiť doterajší priebeh a efekty konferencie. Po druhé – efekty konfe-
rencie sa materializovali do podoby textov, ktoré sa v niektorých prípadoch líšia
od toho, čo sa prezentovalo na konferencii. Z analýzy poľských gestorov – prof.
M. Parczewského, prof. H. Rucińského, dr hab. J. Kurtyku, mgr A. Kroha
a prof. M. Pułaského, vyplývajú nasledujúce závery. 

Po prvé: konferencia ako organizovaný pokus oboznámiť sa s tým, aký je stav
výskumu, aké sú doterajšie výsledky výskumu dejín Spiša, splnila svoju úlohu.
Uskutočnilo sa to v plnom interdisciplinárnom zmysle, lebo na nej odzneli aj
texty z odboru pomocných, príbuzných vied. Odzneli napríklad referáty týkajú-
ce sa špeciálnych otázok z dejín umenovedy. Prezentovali sa aj výsledky me -
dzinárodného výskumu a pravdepodobne po prvý raz, v zmysle pôvodného
zámeru, uskutočnila sa prezentácia náhľadov, konfrontovaných vzájomne nielen
účastníkmi z Poľska a Slovenska, ale aj Maďarska, a v niektorých referátoch
rezonovali aj tézy a názory nemeckej historiografie. Text prof. Piirainena okrem
toho ukazuje nosnosť spišskej problematiky, keď napr. aj fínski vedci ju pova-
žujú za hodnú pozornosti. A to je prvá, generálna a pozitívna črta celého nášho
konferenčného predsavzatia.

Druhou pozitívnou črtou je uvedenie na diskusné fórum celého radu otázok,
ktoré dosiaľ z vedeckých, ale aj z mimovedeckých dôvodov tvorili určitý kom-
plex sporov, často i veľmi prudkých. Zdá sa, povedané všeobecne, že z tohto
hľadiska konferencia umožnila dospieť k spoločným záverom. Umožnila pomo-
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cou diskusie dôjsť k presvedčeniu, že niektoré z týchto sporov majú zdanlivý
charakter. Niektoré však ostali, pričom hranice rozdielov neprebiehali iba medzi
poľskými a slovenskými autormi, ale často podľa meritórnych kritérií. Aj keď
sme pri plánovaní syntézy vopred vedeli, že niektoré otázky nebude možné jed-
noznačne vyjasniť (napr. z nedostatku alebo neurčitosti prameňov), konferencia
nám umožnila vyznačiť, ktoré z týchto otázok budeme musieť v syntéze pred-
staviť takpovediac z dvoch alebo troch hľadísk. Celá sféra otázok, týkajúcich sa
výmeny stanovísk a prezentácie diskusie, predstavuje – myslím si – nespornú
hodnotu konferencie.

Niet dôvodov zatajovať, že konferencia odhalila aj určité negatívne stránky
tohto výskumu. Prevažná časť poľských gestorov si myslí, že tento materiál, aj
keď je obrovský a hodnotný, nedáva ešte plný základ na vytvorenie syntézy, že
celý rad otázok je potrebné určitým spôsobom doplniť podrobným výskumom.
Všeobecne možno povedať, že veľké nedostatky sa prejavujú pri hodnotení
obdobia po roku 1945. Pre znalcov toto konštatovanie nie je veľkým prekvape-
ním, lebo tak to už býva, že najnovšie udalosti sú podstatne menej prebádané
než staršie udalosti. Pre programovanie prác na spoločnej syntéze platí názor,
že výsledky jednotlivých historiografií vo výskume jednotlivých období nevytvá-
rajú vzájomný komplementárny, súvislý obraz spišského historického procesu.
Aj keď – je to mienka prof. Parczewského – pre dávne dejiny takýto spoločný
obraz osadníctva na území Spiša sa už postupne vytvára, naproti tomu pre nov-
šie obdobie od 16. do 18. storočia dal by sa vyznačiť rad otázok, ktoré by sa
mali pracovne prediskutovať medzi poľskými i slovenskými autormi, a to práve
s cieľom vytvorenia jednotného obrazu. Pri hodnotení 20. stor. možno si pria-
mo položiť otázku, či má zmysel hovoriť o „spišskom historickom procese“.

Jedným z hlavných cieľov konferencie bolo odhalenie nedostatkov doterajši-
e ho výskumu, a preto sme v prostredí organizátorov nastoľovali potrebu pouká-
zať na ne ešte pred vytvorením syntézy. Aj z tohto dôvodu publikácia materiá-
lov z levočskej konferencie bude trvalým prínosom Komisie, bude predstavovať
istú autonómnu vedeckú hodnotu, pre nás však bude predovšetkým východis-
kom do práce na syntéze.

Komplex problémov, spojených s jej realizáciou, to je druhá časť z nadho-
dených otázok, zacielená na budúcnosť. Poukážem tu na určité všeobecné pred-
poklady, v ktorých sa zhodujeme. Po prvé: jedným zo základných predností
nášho projektu je predpoklad, že to bude v pravom zmysle slova spoločná syn-
téza, že to bude prvý pokus o vytvorenie spoločného slovensko-poľského obra-
zu dejín regiónu, zohľadňujúci aj celú vedeckú produkciu iných historiografií
a iných vedeckých disciplín. 

Druhý predpoklad: vedecký charakter syntézy, ktorá bude prezentovať
výsledky výskumu, štandardné myslenie a vedecký výklad, ktorý bude prime-
rane prístupný, aby sme syntéze zabezpečili čo najširšiu recepciu. Má byť pre-
zentáciou celej histórie regiónu – od pradejín až po súčasnosť. Máme tu dosť

KONTAKTY III 9



miesta i času na to, aby sme aspoň začali diskutovať o chápaní najnovších
dejín, a hlavne o konkretizácii záverečnej cezúry. Z poľskej strany navrhuje-
me, aby sa historický výklad končil na prelome osemdesiatych a deväťdesia-
tych rokov 20. stor.

Jednako z ohľadu na kultúrnu a spoločenskú funkciu diela, zameraného napr.
na potreby regionálneho vzdelávania, na prezentáciu dejín a promóciu regiónu
v Európe, je nevyhnutné dodať doň niečo, čo by eliminovalo dojem, že ignoru-
jeme desiatky rokov obdobia, od ktorého už uplynul značný čas, a ktorý sa
vyznačuje množstvom zásadných zmien. Navrhujeme preto pripojiť na záver
knihy stať, ktorú pracovne možno nazvať Obraz súčasného Spiša. Keby tento
návrh bol prijatý, mali by sme spolu vypracovať koncepciu tohto textu. Mal by
obsahovať podľa možnosti čo najobjektívnejšie informácie, ktoré by nestratili
platnosť ani po ďalšom vývine výskumu a polemík. Príkladom môže byť obraz
poľských i slovenských administratívnych štruktúr, demografická „fotografia”
spoločnosti regiónu, údaje o vývine ekonomiky, kultúry a pod.

Hlavným kritériom konštruovania syntézy musí byť chronológia. Hlavné časti
by sa teda členili podľa jednotlivých historických období. Pred nimi však navr-
hujeme umiestniť úvodnú časť, v ktorej by boli obsiahnuté najmenej dva prvky:
výklad ideí, ktorý inšpiroval tvorcov projektu a prehľad doterajších výskumných
výsledkov všetkých aktívne prítomných národných historiografií. 

Po úvodnej časti by sme ešte navrhovali umiestniť zhodnotenie prírodných
a geografických podmienok historického procesu. Žiadalo by sa tiež podľa báda-
teľských možností ukázať evolúciu prírodného prostredia, a to v dvoch aspek-
toch: aký vplyv na toto prostredie mala ľudská činnosť a ako toto prostredie ako
objektívny činiteľ determinovalo historický proces Spiša.

Nasledujúce segmenty by už mali byť realizáciou chronologického výkladu.
Prvý z nich by obsiahol prehistóriu a raný stredovek. Objavuje sa tu problém
periodizácie. Domnievame sa, že cezúry medzi jednotlivými obdobiami musia –
po prvé: rešpektovať špecifiku regiónu, a nie iba všeobecne prijaté učebnicové
cezúry dejín Poľska, Slovenska či Maďarska; po druhé: rešpektovať konkrétne
dohody autorského kolektívu. Cezúra uzatvárajúca obdobie prehistórie a raného
stredoveku sa môže v súčasnom stave diskusií s rovnakým úspechom umiestniť
do 11., resp. polovice 13. storočia. Poukazuje to na rozsah neistoty, ktorú pri
konštrukcii práce bude treba zúžiť.

Druhým historickým segmentom môže byť rozvinutý (neskorý) stredovek.
Navrhujeme, aby jeho ukončenie bolo umiestnené na koniec 15. storočia. Nasle-
dujúci segment, t. j. nová doba, čiže všeobecne povedané 16., 17. a 18. storočie;
aj tu treba vyriešiť otázku koncovej cezúry. Nechávame stranou otázku vnútor-
ných chronologických hraníc týchto segmentov. Táto otázka by mala vyvolať
diskusiu medzi autormi, konzultantmi a recenzentmi. Týmto pracovníkom by
veľmi pomohlo, keby sme už dnes dospeli k vecným rozhodnutiam. Navrhujem
prijať všeobecnú zásadu, že výklad sa bude detailizovať tou mierou, akou sa
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bude približovať k súčasnosti. Staršie obdobia teda budú prezentované súhrn-
nejšie, novšie obdobia – podrobnejšie.

Ako som už povedal, záver tejto časti syntézy by sa mal umiestniť na prelom
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Potom by nasledoval vyššie uvedený seg-
ment, prezentujúci obraz súčasného Spiša.

Posledná časť publikácie, tzn. anexy, by sa mala odvodiť zo základného textu.
Pridelili sme jej pomerne veľký rozsah, kladúc dôraz na to, aby dielo malo aj
informačno-dokumentárny význam. Mala by obsahovať bibliografiu medziná-
rodného výskumu dejín Spiša, skôr výberovú, a tu vznikne problém výberových
kritérií. Ďalej by sa tu mali umiestniť indexy. Index mien by v určitom zmysle
plnil funkciu biografického minislovníka regiónu, lebo veď organicky by sa
v ňom objavili všetky pre obraz dejín Spiša dôležité osobnosti, ktoré tieto deji-
ny tvorili. Index by mal obsahovať aj slovník geografických názvov, ktorý by
zjednotil geografické názvoslovie; v praxi sa totiž ukázalo, že poľská topono-
mastika vo vzťahu k Spišu nie je dostatočne precizovaná a prepracovaná. Mali
by sme si tiež postaviť požiadavku, aby to bol slovník poľsko-slovensko-nemec-
ko-maďarsko-latinský, umožňujúci zhodné a správne používanie týchto názvov
v historickom i toponomastickom zmysle. Konštrukcia takéhoto slovníka by
automaticky dokumentovala mnohonárodnostný pôvod kultúrneho dedičstva
Spiša.

Úvahy o koncepcii indexov sú iba ilustráciou problémov týkajúcich sa časti
anexov, ktorú v syntéze nemožno chápať ako druhoradý doplnok. Význam tejto
časti sa odzrkadľuje aj na plánovaných proporciách rozsahu. V poslednej verzii
spoločného konspektu sme rozsah celku stanovili na 60 autorských hárkov,
z čoho 40 AH by malo byť určených na text úvodnej časti a na základný chro-
nologický výklad a 1/3 (čiže 20 AH) na ostatné prvky. Medzi tieto prvky by sa
okrem anexov mala začleniť ilustračná a kartografická úprava. Prirodzene, vyža-
duje si to špeciálne spracovanie a zvýšené náklady; ak to má byť reprezentačná
kniha, dôstojne reprezentujúca v Európe dejiny a kultúrne dedičstvo regiónu,
musí zodpovedať európskym editorským štandardom. Mala by sa preto vydať
nielen v poľskej a slovenskej verzii, ale – trebárs v skrátenej verzii – aj po ang-
licky.

Dve posledné otázky, ktoré stoja pred nami, to je otázka autorského kolektí-
vu a organizačno-finančného zabezpečenia. Prvú z nich sme začali riešiť už
v Levoči, teraz je čas na určitú konkretizáciu. Autorský kolektív by mal zodpo-
vedať nasledujúcim kritériám: po prvé – mal by pozostávať podľa možnosti
z najvýznamnejších odborníkov; po druhé – mal by sa skladať z poľských a slo-
venských odborníkov s možnosťou zapojenia aj odborníkov z iných krajín, ale
na základe výnimky; po tretie – mal by byť z hľadiska počtu čo najmenší. Syn-
tetický výklad nie je možný, keď ho vytvára väčší počet autorov. Vieme, že táto
požiadavka sa bude ťažko plniť, napriek tomu si však myslíme, že z nej musí-
me vychádzať. Personálne zloženie autorského kolektívu treba určiť čo najskôr
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v rámci pracovných dohovorov. 
Napokon posledná otázka, no pri takom veľkom projekte rovnako dôležitá,

je otázka organizačného a finančného zabezpečenia. Tu treba využiť už overe-
né postupy, podľa ktorých sme spišské podujatia organizovali doteraz. Základ-
nou podmienkou zo slovenského i poľského hľadiska, s eventuálnou účasťou
uvedených vonkajších prostriedkov, je plynulý prísun finančných prostriedkov.
Tu treba vymedziť zhruba dve fázy: fázu autorských a redakčných prác, a fázu
edičného spracovania a tlače. Možno s určitou opatrnosťou konštatovať, že ak
finančné prostriedky budú zabezpečené, bude možné autorské a redakčné práce
ukončiť v druhej polovici roku 2004. 

Očakávam podľa možnosti vecnú diskusiu o nadhodených informáciách
a návrhoch a chcem vyjadriť presvedčenie, že výsledky levočskej konferencie sa
nám podarí v krátkom čase preniesť do knižnej podoby. Bude to pevný základ
úspešnej realizácie projektu syntézy.
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MARTIN HOMZA

Moje vystúpenie sa bude skladať z troch častí: hodnotenie a návrat ku konfe-
rencii, ktorá sa uskutočnila 5.-9. novembra 2002 v Levoči, sumarizácia doterajších
výsledkov práce na zborníku a niekoľko poznámok k plánovanej syntéze.

K prvému bodu – výsledky levočskej konferencie. Budú to prevažne číselné
výsledky – štatistika, ale veľmi dôležitá, sumarizujúca. Na konferencii sa zúčast-
nilo okolo 80 účastníkov, z toho bolo 54 priamo referujúcich. Rokovanie prebi-
e halo tri dni, jeden deň bol venovaný exkurzii. Čo je dôležité –  z hľadiska
materiálno-organizačného zabezpečenia tejto konferencie všetko prebehlo podľa
plánovaného projektu, akcia je už za nami. Najviac pritom musím oceniť vyni-
kajúcu spoluprácu jednotlivých zúčastnených zložiek Ministerstva školstva SR
a Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu PR, Višegrádsky fond, Centrum
Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Wrocłavskej univerzity, Kláštorisko,
v neposlednom rade i Spišský dejepisný spolok a Spišské múzeum v Levoči.
Všetky tieto inštitúcie sa naozaj vynikajúcim spôsobom dokázali zomknúť
a vytvoriť atmosféru, ktorá – myslím si – pre mnohých z nás zostane v pamäti
ako veľmi zaujímavá a úspešná. Svedčí o tom aj naša akcia v televízii v doku-
mente vysielanom na celoštátnom slovenskom kanáli TA3, ktorý pripravil dnes
už prodekan Filmovej fakulty v Prahe Tomáš Petran, ďalej v „Gazete Wybor -
czej”, v slovenskom denníku „Sme” a v regionálnej spišskej tlači. Cieľom bola
snaha zmapovať, čo vieme, ale hlavne čo nevieme o dejinách Spiša. Myslím si,
že tento cieľ sme naplnili, čo ukázali aj hodnotenia vedúcich jednotlivých sek-
cií.

K samotnej konferencii – mali sme ešte špeciálne rokovanie pracovnej sku-
piny pre dejiny Spiša, ktorú za poľskú stranu vedie dr hab. Gładkiewicz, za našu
stranu ja. Výsledkom tohto rokovania bol protokol, kde sme sa zaviazali, že
redakčné práce ukončíme do 30. marca. Definovali sme jednotlivé kompetencie,
kto čo bude robiť a za čo je zodpovedný a takisto sme sa dohodli na redakč-
nom stretnutí. Väčšiu časť týchto cieľov, ktoré sme si dali, sme nesplnili. Vysvet-
lím prečo, lebo nie je to žiadne tajomstvo – pre veľké množstvo príspevkov,
ktoré sme v stanovenom čase nedokázali redakčne spracovať. Trochu nás zbrz-
dili aj problémy s niektorými autormi, ktorí nedodali načas svoje príspevky. Tre-
tím problémom redakčných prác bola diskusia, ktorá sa ukázala ako najväčší
problém celého zborníka, lebo nebola zvládnutá technicky. Napríklad: III. sek-
cia bola úplne nepoužiteľná, napriek tomu, že pred konferenciou sme si urobi-
li stretnutie jednotlivých vedúcich sekcií, ktorých sme inštruovali, ako majú
narábať s nahrávacou technikou. Aj v ďalších sekciách sa vyskytli miesta, ktoré
sú nezrozumiteľné. Slovom, boli s tým veľké problémy, môžem však konštato-
vať, že tieto problémy sú už za nami. Toľko ku konferencii. Chcem však zdôraz-
niť, že konferencia nie je celkom totožná so zborníkom, ako ani zborník nebu-
de totožný so syntézou. Konferencia pripravila podklady pre zborník, a zborník
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ukazuje cestu k syntéze. Sú to spojité nádoby. Tieto veci sme si s dr Gładkie-
wiczom už vyjasnili.

K vlastnému charakteru zborníka – najprv štatistický prehľad. Začnem IV.
sekciou. Odznelo v nej 9 referátov a 1 koreferát.  Spôsob zápisu už nebudem
komentovať: naprv je uvedený autor, k autorovi je dole pod čiarou biografická
poznámka, čím sa zaoberá, stručná prezentácia, nasleduje názov práce v danom
jazyku, v ktorom bola napísaná (tzn. v slovenčine, v poľštine, v nemčine), nasle-
duje jej anglický preklad, anglický vstupný text, kratší abstrakt – o čom sa
v práci pojednáva a potom nasleduje vlastný text. Na konci je resumé v nemec-
kom jazyku. S dr Gładkiewiczom sme uvažovali o jazyku resumé a došli sme
k záveru, že musí byť v nemeckom jazyku, lebo nemčina je jazykom aj európ-
skym, aj spišským, myslím si, že to bolo rozumné rozhodnutie. Lebo ak to bude
niekto v zahraničí čítať, tak to budú predovšetkým Nemci. 

Ešte k IV. sekcii – z referujúcich boli štyria Slováci, štyria Poliaci, jeden Fín
pôsobiaci v Nemecku a jeden Maďar. Žiaľ, Marcell Šebök zo Stredoeurópskej
univerzity v Budapešti sa ospravedlnil, ale naproti tomu dodal nám príspevok
prof. Jozef Šimončič z Trnavskej uniberzity, ktorý vhodne doplňuje to, o čom
sa v tejto sekcii rokovalo. 

III. sekcia – odznelo 13 referátov, texty sme doplnili referátom dr. Balegovej
z Prešovskej univerzity, naproti tomu dr. Mačura nedodal ani príspevok, ani
koreferát. Autori: deväť Slovákov, štyria Poliaci. V tejto sekcii, ako som už spo-
menul, nemáme zachytenú diskusiu – nedá sa nič robiť. Celkove je to 210 strán
rukopisného textu.

II. sekcia – 13 referátov, 9 slovenských, 3 poľské a 1 maďarský. Referáty odo-
vzdali všetci. Diskusia je spracovaná. Celkový rozsah – 20 strán, 2 mapy a 7
obrázkov, ďalšie ešte vyberieme podľa priestorových možností. 

I. sekcia – 12 refrátov, medzi nimi 8 slovenských, 3 poľské. Traja pôvodní
autori nám nedodali, ale získali sme príspevok dr. Chmelinovej o baroku, ktorý
nám veľmi chýbal, a dr. Pietu, ktorý bol v pôvodnom zozname autorov, ale na
konferencii sa nezúčastnil – jeho referát mapujúci dobu železnú na Spiši, rím-
ske obdobie až zhruba do IV. stor. veľmi dobre zapadá do celkovej problemati-
ky. Počet strán 180, 8 máp a 20 obrázkov.

V. sekcia – je najrozsiahlejšia, obsahuje 13 referátov, 3 koreferáty – 8 slo-
venských a 5 poľských. Redakcia textov je ukončená. Ústrednou témou referá-
tov sú okolnosti poľsko-slovenských, resp. poľsko-československých pohranič-
ných sporov na Spiši, ale obsahovo sa dotýka aj Oravy a Kysúc. Práce tvoria
kompaktný celok, preto si myslím, že táto časť materiálov by niekedy mohla
vyjsť aj ako samostatný knižný celok. Sú v ňom obsiahnuté všetky základné
materiály a argumenty obidvoch strán, takže čitateľ si môže utvoriť vlastný
objektívny názor, ako to bolo naozaj. Takýmto spôsobom vlastne presúvame
kompetencie o náhľadoch na túto ťažkú problematiku z pliec vedeckých pra-
covníkov na plecia čitateľov a verejnú mienku. Text obsahuje 250 strán.
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Zhrnutie – pravda, bez ďalších doplňujúcich textov, ako sú vstupné texty,
záverečné texty, indexy, súpisy skratiek a pod., ktoré závisia od toho, aký časo-
vý harmonogram príjmeme, lebo ak by sme si stanovili termín odovzdania do
konca tohto roku, indexy a iné pomocné texty by sme museli vypustiť, hoci na
druhej strane bez indexov by sa zhoršila orientácia v diele. Zatiaľ zborník obsa-
huje 2 milióny 770 tisíc znakov (vrátane medzier), t. j. 990 rukopisných strán,
čo sa rovná 70 AH. Celok obsahuje 60 referátov, 4 koreferáty a diskusné prís-
pevky. Autorský kolektív zastupuje 38 Slovákov, 19 Poliakov, dvaja Maďari
a jeden Fín (reprezentujúci nemeckú historiografiu). Do textu sme zaradili 7
máp a zatiaľ 35 obrázkov. 

Slovenská časť má za sebou redakciu vedeckú, redakciu jazykovú a prvú
autor skú korektúru. Poľská časť má za sebou redakciu vedeckú a redakciu jazy-
kovú.

Ešte k obsahovej štruktúre. Obmedzujeme sa na práce historického charak-
teru. Ak sa na nás hnevajú bádatelia iných oblastí – etnológovia, jazykovedci
a iní, – musíme povedať, že sa nedá nič robiť, keby sme do tohto celku prijali
ešte aj práce z ďalších oblastí, bolo by to obrovské množstvo, ktoré by sme už
sami nezvládli. Môžeme im však navrhnúť, aby si urobili podobné zborníky. Do
tohto zborníka – okrem čistej histórie – sme zahrnuli aj archeológiu, umenove-
du, kultúru, školstvo a čiastočne dejiny literatúry. 

Je prirodzené, že príspevky nie sú z hľadiska svojho charakteru a kvality
vyrovnané. Sú medzi nimi veľmi kvalitné, ale aj slabšie príspevky. Ale aj to
je obraz toho, čo dnešná veda o dejinách Spiša produkuje. Toto hľadisko, ak
by to bolo potrebné,  by sa mohlo uplatniť pri prípadnej redukcii rozsahu
zborníka.

Chcem ešte dodať, že okrem slovensko-poľského informatória, ktoré bude
prezentovať jednotlivých bádateľov, zúčastnených na projekte, a ktoré prináša
základné tézy k jednotlivým referátom, bude do práce zaradené aj anglické
informatórium, ktoré už teraz je súčasťou internetovej stránky. Dávam na uvá-
ženie, či ho zaradiť aj do zborníka. Toľko k prakticko-organizačným, veľmi kon-
krétnym výsledkom nášej doterajšej práce na zborníku. 

Je tu ešte jedna otázka, ktorú nadhodil aj dr Gładkiewicz – otázka vstupných
textov, ktoré by mali zmapovať výsledky jednotlivých historiografií. Po konzul-
tácii v našom autorskom kolektíve sme z týchto textov rezignovali, a to z jed-
noduchého dôvodu: nemáme nemecký prehľad, a Maďari nám svoj prehľad
nedodali, bolo by to neúplné – nechávame to na nejaké špeciálne vydanie, kde
by sa to mohlo neskôr zrealizovať. [Redakcia zborníka nakoniec získala aj pre-
hľadné texty o maďarskej a nemeckej historiografii, ktoré budú uverejnené
v zborníku v originálnych jazykoch, okrem toho aj v Kontaktoch č. 3 a 4 v slo-
venskom, resp. poľskom preklade. Pozn. red.].

Budeme požadovať, aby sa v momente, keď budeme mať zalomené texty, čo
bude v blízkom čase, a keď sa nám tieto texty vrátia do redakcie a náš redak-
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tor prenesie autorské zásahy do textov, uskutočnila ešte jedna odborná recen-
zia. Predbežne sme o tom konzultovali s doc. Chalupeckým, ktorý sľúbil, že
týmto spôsobom zrecenzuje slovenskú časť zborníka. Potrebovali by sme aj
z poľskej strany jedného kompetentného človeka, ktorý by zrecenzoval poľskú
časť. Je dobré, keď pripravovanú publikáciu prečíta čo najviac kompetentných
a zodpovedných ľudí, ktorí budú schopní ešte v poslednej chvíli vychytať chyby
v textoch. Z našej strany to už máme vyriešené, bude potrebné, aby to zabez-
pečila aj poľská strana.

K otázke syntézy – ako už bolo načrtnuté, koncept podľa jednotlivých obdo-
bí je zaujímavý. My sme uvažovali o tom tak, že jednotlivé spišské etniká by si
tiež mohli urobiť vlastný pohľad na dejiny Spiša. Táto požiadavka je však nároč-
nejšia, lebo vlastne nemáme u nás bádateľa, ktorý by kompetentne obsiahol celé
dejiny Spiša. V Nemecku máme vedcov, ktorí sa zaoberajú dejinami Spiša, ale
len jednou vymedzenou časťou. V Maďarsku je to podobne. 

Vytvorenie uzšej skupiny autorov – v tom sa zhodujeme. Mali by to byť naj-
lepší špecialisti, ale nemali by to byť autori, ktorí vytvárajú isté kontroverzie.
Našim cieľom je vytvoriť takpovediac harmonický text, nie text, ktorý by – ako
to bolo napríklad v texte Tatry a podtatranská oblasť – rozviroval atmosféru
našich nielen vedeckých kruhov, ale aj verejnej mienky.

Proti termínu ukončenia – do konca roku 2004 – v zásade nenamietame,
mám však pocit, že plynulosť prechodu medzi zborníkom a syntézou by bola
trochu narušená. Musíme naprv definitívne uzavrieť prácu na zborníku, mať
čistý stôl, až potom môžeme začať prácu na syntéze.
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Diskusia

Michał Pułaski:
Chcem vyjadriť niekoľko myšlienok na tému konferencie o dejinách Spiša.
Po prvé: organizácia, priebeh a dnes môžeme povedať, že aj výsledky levoč-

skej konferencie sú výnimočným faktom slovensko-poľských vedeckých kontak-
tov. Iniciatíva tohto charakteru, ktorá by dospela k tomu, že stojíme pred pre-
lomovým okamihom publikovania jej výsledkov, tu ešte nebola.

Po druhé: niet pochýb, že bolo správne zorganizovať konferenciu v Levoči
ešte pred vydaním syntézy. Keby sa syntéza pripravovala pred Levočou, pravda,
uvažujem o tom iba symbolicky, bola by to stavba domu od strechy bez zákla-
dov a stien. Konferencia v Levoči priniesla určité materiály, ktoré sú podkladom
k vytvoreniu syntézy. Niet pochýb, že syntézu nemôže napísať niekoľko desia-
tok autorov. No taktiež nemožno pochybovať o tom, že pár syntetizujúcich auto-
rov nemôže disponovať desiatkami zasvätených prác. Týmto spôsobom máme
tieto podmienky splnené. Máme základ syntézy.

Kto by mal písať syntézu – to je otvorená otázka. Syntéza sa odlišuje od ana-
lytických prác a niekedy sa dokonca zdá, že autori syntézy by mali na veci poze-
rať z určitého odstupu, z určitej vzdialenosti a bez vlastného emocionálneho
angažovania, čo je podmienkou syntetizovania. Musíme si uvedomiť, že niekto-
ré detaily, ktoré nás pri výskume zaujímajú, z hľadiska syntézy musia byť pod-
riadené patričným proporciám. Syntéza má svoje zákonitosti.

Jerzy Roszkowski:
Pripájam sa k mienke, že levočská konferencia bola veľmi dobre zorganizo-

vaná, okrem toho na mieste adekvátnom problematike, ktorou sme sa zaobera-
li. Škoda, že frekvencia referátov nebola úplná, a to nielen z poľskej strany, ale
i maďarskej. Teším sa, že prevažná časť referátov, až na niekoľko nepočetných
výnimiek, ako sme počuli, je už v rukách redakcie. Prirodzene, je tu problém
s publikovaním diskusie. Ja by som však nekládol taký dôraz na to, či diskusiu
zhrnúť alebo či ju jednoducho zreprodukovať v komplexnej podobe. Dôležité
bude vyhotoviť solídnu korektúru a autorizáciu. Je isté, že keby sa robil súhrn,
čo občas je potrebné, lebo sa vyskytnú nejaké opakovania, zainteresovaní by
museli byť veľmi dobre zasvätení do problematiky. Tým skôr, že ide o dvojja-
zyčné práce. Mohlo by tu dôsť k nezhodám.

Ešte k jednej veci, ktorá s tým zdanlivo nesúvisí. Počas konferencie v našej
V. sekcii – pripomenula to dr. Bartlová a všetci sme s tým súhlasili – by sme
mali podľa možnosti čo najskôr pripraviť bibliografiu prameňov k najnovším
dejinám Spiša. Problematiku časových cezúr – či to bude rok 1918, 1939 alebo
či sa vrátime späť na koniec 19. storočia, ktorú prijímame kontroverzne na jed-
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nej i druhej strane – určite ľahšie vyriešime, keď budú vydané dokumenty, teda
niečo také, ako súbor dokumentov z poľských a slovenských archívov, prípadne
i maďarských, no určite českých. Je to veľmi potrebné.

Henryk Ruciński:
Stručne dve poznámky. Pán Roszkowski spomenul dokumenty. Okrem toho

pán Sroka vo svojom referáte o cirkvi na Spiši sa dožadoval archívnych výsku-
mov. Mňa konkrétne by zaujímal archív Spišskej Kapituly, ktorý je v Levoči.
Pán Sroka totiž nedávno vydal tento materiál a má v uvedenej oblasti najväčšie
skúsenosti.  Malo by sa mu poskytnúť viac času, aby priamo v Levoči preskú-
mal archív prepozitúry nielen z hľadiska poloník, ako to urobil v svojej pred-
chádzajúcej publikácii, ale z hľadiska „sceposiensov”, ktoré sú doteraz neznáme
alebo zle vydané. Takýto anex by sa mal začleniť aj do syntézy.

Martin Homza:
Chcel by som k poznámke pána Roszkowského a vlastne i k diskusiám ešte niek-

toré veci ujasniť. Nahrávanie diskusie prebiehalo zhruba v dvoch podobách. Naprí-
klad – v III. sekcii, kde som na to osobne dozeral,  sme mali diskusiu veľmi kvalit-
ne nahranú. Dobre spracovaná je i IV. sekcia. V. sekcia je neúplná – niektoré časti
sú medzerovité. Po hrubom prepise nastupila redakčná úprava textov, ktoré rozošle-
me autorom na korektúru. V tomto sa zhodujeme. Hrozí tu však nebezpečenstvo, že
autor vsunie do diskusného príspevku niečo, čo nepovedal, alebo čo si dodatočne
domyslel. Trochu to posúva význam diskusie. Apelujem na autorov diskusných prís-
pevkov, keď dostanete texty na korektúru, nedodávajte tam formulácie, ktoré na kon-
ferencii neodzneli, aby sa nenarušila vzájomná nadväznosť príspevkov. 

K otázke vydávania prameňov – naša konferencia okrem spomínaných pozi-
tív ukázala, čo nevieme. A vidí sa mi, že toho, čo nevieme, je viac než dosť.
Vydávanie prameňov je potrebné a dôležité, otázka však je, akým spôsobom ich
začleniť, či pričleniť k projektu syntézy Spiša, aby sme celý zvyšok života nero-
bili iba to, že budeme vydávať spišské pramene.

Ešte poznámka k V. sekcii – veľmi dobre zmapovala hraničné slovensko-poľs-
ké problémy, ale nezmapovala to, čo bolo jej cieľom – dejiny Spiša od roku
1918. Musím povedať, že o dejinách Spiša v uvedenom období je tam málo.
Chýba sociologický vývin, demografický výskum, vývin názorových, politických,
ideových, náboženských pohybov atď. Toto ale v syntéze musí byť.

Jozef Hvišč:
V súvislosti s problematikou prameňov – mám jednu poznámku, alebo skôr

otázku. Keď sa začal pripravovať projekt 3. čísla „Kontaktov“, dostal som ponu-
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pán Sroka vo svojom referáte o cirkvi na Spiši sa dožadoval archívnych výsku-
mov. Mňa konkrétne by zaujímal archív Spišskej Kapituly, ktorý je v Levoči.
Pán Sroka totiž nedávno vydal tento materiál a má v uvedenej oblasti najväčšie
skúsenosti.  Malo by sa mu poskytnúť viac času, aby priamo v Levoči preskú-
mal archív prepozitúry nielen z hľadiska poloník, ako to urobil v svojej pred-
chádzajúcej publikácii, ale z hľadiska „sceposiensov”, ktoré sú doteraz neznáme
alebo zle vydané. Takýto anex by sa mal začleniť aj do syntézy.

Martin Homza:
Chcel by som k poznámke pána Roszkowského a vlastne i k diskusiám ešte niek-

toré veci ujasniť. Nahrávanie diskusie prebiehalo zhruba v dvoch podobách. Naprí-
klad – v III. sekcii, kde som na to osobne dozeral,  sme mali diskusiu veľmi kvalit-
ne nahranú. Dobre spracovaná je i IV. sekcia. V. sekcia je neúplná – niektoré časti
sú medzerovité. Po hrubom prepise nastupila redakčná úprava textov, ktoré rozošle-
me autorom na korektúru. V tomto sa zhodujeme. Hrozí tu však nebezpečenstvo, že
autor vsunie do diskusného príspevku niečo, čo nepovedal, alebo čo si dodatočne
domyslel. Trochu to posúva význam diskusie. Apelujem na autorov diskusných prís-
pevkov, keď dostanete texty na korektúru, nedodávajte tam formulácie, ktoré na kon-
ferencii neodzneli, aby sa nenarušila vzájomná nadväznosť príspevkov. 

K otázke vydávania prameňov – naša konferencia okrem spomínaných pozi-
tív ukázala, čo nevieme. A vidí sa mi, že toho, čo nevieme, je viac než dosť.
Vydávanie prameňov je potrebné a dôležité, otázka však je, akým spôsobom ich
začleniť, či pričleniť k projektu syntézy Spiša, aby sme celý zvyšok života nero-
bili iba to, že budeme vydávať spišské pramene.

Ešte poznámka k V. sekcii – veľmi dobre zmapovala hraničné slovensko-poľs-
ké problémy, ale nezmapovala to, čo bolo jej cieľom – dejiny Spiša od roku
1918. Musím povedať, že o dejinách Spiša v uvedenom období je tam málo.
Chýba sociologický vývin, demografický výskum, vývin názorových, politických,
ideových, náboženských pohybov atď. Toto ale v syntéze musí byť.

Jozef Hvišč:
V súvislosti s problematikou prameňov – mám jednu poznámku, alebo skôr

otázku. Keď sa začal pripravovať projekt 3. čísla „Kontaktov“, dostal som ponu-
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ku na polemický článok pod názvom Nevyužité pramene. Spiš v Riznerovej Bibli-
o grafii slovenského písomníctva. Pri písaní svojho príspevku k dejinám kultúrnej
a literárnej histórie Spiša tiež som nazrel do Riznerovej Bibliografie a zistil som,
že je v nej veľa záznamov týkajúcich sa dejín Spiša. Zborník referátov bude
súčasne aj prezentáciou prameňov a pramennej literatúry, z ktorej autori
vychádzali pri koncipovaní referátov. Takže otázka: sú určitým spôsobom využi-
té aj tie záznamy, ktoré sú zachytené v Riznerovej Bibliografii? Je ich tam vyše
200.

Martin Homza:
Priznám sa, že Riznerove záznamy som špeciálne v súvislosti s dejinami

Spiša neštudoval. Sú to väčšinou druhotné pramene, alebo – ako hovoríme –
„literatúra o predmete“. Nám išlo predovšetkým o zachytenie – v rámci našich
možností – prvotných prameňov, nachádzajúcich sa v archívoch ako základné,
autentické dokumenty doby, v ktorej vznikli.

Túto oblasť v zborníku reprezentuje príspevok dr. Ilony Pavercsikovej z Buda-
pešti, ktorý mapuje históriu spišskej literatúry v 17. a 18. stor. Bolo by isteže zau-
jímavé mať podobné príspevky aj z iných období – z 19. stor., ale i z 20. stor.,
lebo vieme, že tu bola na začiatku 20. stor. rozvinutá spišská nemecká literatúra,
dokonca i nevydané texty reprezentujúce spišskú slovenskú literatúru, i ďalšie
texty, tlač, rodinné kroniky atď. Celá táto problematika, ktorú možno nazvať deji-
ny literatúry na Spiši – to je jedna podskupina, ktorú spišská konferencia vlastne
iba naznačila a ktorej by sa v budúcnosti mal venovať osobitný výskum.

Michał Pułaski:
Myslím si, že doplňovanie zborníka v štádiu ukončenia je neprijateľné.

Chcem ešte pripomenúť, že naším zámerom pri projektovaní tohto zborníka
bolo vyvolať diskusiu. Dokonca i kritickú diskusiu, ktorá by zaostrila pozornosť
na to, čo ešte treba urobiť, a vôbec diskusiu o dejinách Spiša, ktorú by sa dalo
využiť pri písaní syntézy alebo iných prácach; o to predsa ide, jednou publiká-
ciou sa nedá všetko definitívne vyriešiť. Bolo by zle, keby sa to dalo. Ešte budú
musieť vznikať ďalšie práce.

Alena Bartlová:
Máme pred sebou dve etapy výskumu: dokončiť zborník z levočskej konfe-

rencie, a potom sa môžeme venovať ďalším výskumom. Keby sme v tejto prvej
etape chceli zachytiť všetko, nikdy by sme sa nedopracovali konca. Výskum
dejín Spiša pokračuje, nezastavil sa v momente levočskej konferencie, ale my to
musíme v určitom bode zastaviť. Uzavrieť to, čo bolo prednesené na konferen-
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cii, aj keď máme pocit, že ešte veľa otvorených otázok zostáva nevyriešených.
Som prekvapená, koľko zostáva nedoriešených problémov v časti venovanej 20.
storočiu. Vyskytuje sa tu celá škála nových oblastí a tém, ktoré by sa mali spra-
covať. Je toho ešte dosť veľa. Preto neverím – prepáčte, je to môj súkromný
názor – že by sme bezprostredne po vydaní zborníka mohli pristúpiť k práci na
syntéze. Aj po vydaní zborníka zostane totiž veľa problémov, otázok, aj nepre-
bádaných archívnych materiálov, ktoré bude treba doriešiť formou základného
výskumu – až potom môže nastúpiť syntéza. Prvá etapa – vydanie zborníka –
je reálna. Súbor materiálov je obrazom určitého stavu výskumu a možností jeho
realizácie, v tomto nám nikto nemôže zazlievať medzery v spracovaní niekto-
rých tém, ale v syntéze – ako povedal  Martin Homza – to musí byť úplné.
Navrhujem preto, aby sa časový plán vypracovania syntézy predbežne ponechal
otvorený, aby medzi zborníkom a syntézou bol ešte určitý časový priestor na
dopracovanie problémov, ktoré pociťujeme ako nedoriešené. To čo sa redakč-
nému tímu podarilo doteraz zhromaždiť, je samo osebe epochálny čin – len aby
to vyšlo! Syntéza je dôležitá z hľadiska sprístupnenia dejín Spiša širšej čitateľs-
kej verejnosti, ale jej odborná váha a čitateľský úspech bude závisieť od jedno-
značnosti a kompletnosti dejín Spiša, teda aj dejín 20. storočia.

Stanisław A. Sroka:
Vydávanie pramenných publikácií, prípadne ich spojenie s tým, čo sa pri-

pravuje na vydanie, nemožno spájať. Syntéza je syntéza a zborník konferenč-
ných materiálov je zborník. Napriek tomu je dobre, že takáto diskusia o pra-
meňoch, ktorú otvoril prof. Ruciński, sa tu ozvala. My, ľudia žijúci na začiatku
21. storočia, prinajmenšom medievalisti, využívame materiály z 19., dokonca
i 18. storočia, lebo tieto zväzky nejestvujú (prinajmenšom v mnohých poľských
knižniciach) v takej podobe, aby sa mohli bežne používať. Ale ani na Spiši
nemožno tieto vydania nájsť v úplnosti. Historici, ktorí budú žiť po nás o sto
alebo dvesto rokov asi na nás nenechajú ani jednu suchú nitku, ak v tom niečo
neurobíme, pretože – ako bolo spomenuté – niektoré pramene síce boli vydané
vcelku, ale okolo päťdesiat percent spišských dokumentov ešte stále čaká na
vydanie. Bolo by na čase založiť nejakú edíciu, suplementum alebo nový spiš-
ský kódex hlavne teraz, keď sú trochu lepšie možnosti vydávania týchto pra-
meňov. Možno ich tiež vydať na elektronických nosičoch alebo umiestniť na
internete, boli by oveľa prístupnejšie. Nevraviac o tom – neviem, ale pripúšťam
to – že nemáme sprístupnené spišské diplomatáre na internete, ani tie z devät-
násteho storočia, a to by ani nebolo veľmi nákladné. Keď teraz napr. chceme
skúmať Wagnera, v Jagellowskej biblioteke niekoľko zväzkov chýba. Nevraviac
o suplementoch. Komisia humanitných vied pre dejiny Spiša, skladajúca sa
z ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, by sa mala v blízkej budúcnosti zamyslieť a rea-
lizovať nejaké projekty vydávania historických prameňov. Publikácie tohto cha-
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cii, aj keď máme pocit, že ešte veľa otvorených otázok zostáva nevyriešených.
Som prekvapená, koľko zostáva nedoriešených problémov v časti venovanej 20.
storočiu. Vyskytuje sa tu celá škála nových oblastí a tém, ktoré by sa mali spra-
covať. Je toho ešte dosť veľa. Preto neverím – prepáčte, je to môj súkromný
názor – že by sme bezprostredne po vydaní zborníka mohli pristúpiť k práci na
syntéze. Aj po vydaní zborníka zostane totiž veľa problémov, otázok, aj nepre-
bádaných archívnych materiálov, ktoré bude treba doriešiť formou základného
výskumu – až potom môže nastúpiť syntéza. Prvá etapa – vydanie zborníka –
je reálna. Súbor materiálov je obrazom určitého stavu výskumu a možností jeho
realizácie, v tomto nám nikto nemôže zazlievať medzery v spracovaní niekto-
rých tém, ale v syntéze – ako povedal  Martin Homza – to musí byť úplné.
Navrhujem preto, aby sa časový plán vypracovania syntézy predbežne ponechal
otvorený, aby medzi zborníkom a syntézou bol ešte určitý časový priestor na
dopracovanie problémov, ktoré pociťujeme ako nedoriešené. To čo sa redakč-
nému tímu podarilo doteraz zhromaždiť, je samo osebe epochálny čin – len aby
to vyšlo! Syntéza je dôležitá z hľadiska sprístupnenia dejín Spiša širšej čitateľs-
kej verejnosti, ale jej odborná váha a čitateľský úspech bude závisieť od jedno-
značnosti a kompletnosti dejín Spiša, teda aj dejín 20. storočia.

Stanisław A. Sroka:
Vydávanie pramenných publikácií, prípadne ich spojenie s tým, čo sa pri-

pravuje na vydanie, nemožno spájať. Syntéza je syntéza a zborník konferenč-
ných materiálov je zborník. Napriek tomu je dobre, že takáto diskusia o pra-
meňoch, ktorú otvoril prof. Ruciński, sa tu ozvala. My, ľudia žijúci na začiatku
21. storočia, prinajmenšom medievalisti, využívame materiály z 19., dokonca
i 18. storočia, lebo tieto zväzky nejestvujú (prinajmenšom v mnohých poľských
knižniciach) v takej podobe, aby sa mohli bežne používať. Ale ani na Spiši
nemožno tieto vydania nájsť v úplnosti. Historici, ktorí budú žiť po nás o sto
alebo dvesto rokov asi na nás nenechajú ani jednu suchú nitku, ak v tom niečo
neurobíme, pretože – ako bolo spomenuté – niektoré pramene síce boli vydané
vcelku, ale okolo päťdesiat percent spišských dokumentov ešte stále čaká na
vydanie. Bolo by na čase založiť nejakú edíciu, suplementum alebo nový spiš-
ský kódex hlavne teraz, keď sú trochu lepšie možnosti vydávania týchto pra-
meňov. Možno ich tiež vydať na elektronických nosičoch alebo umiestniť na
internete, boli by oveľa prístupnejšie. Nevraviac o tom – neviem, ale pripúšťam
to – že nemáme sprístupnené spišské diplomatáre na internete, ani tie z devät-
násteho storočia, a to by ani nebolo veľmi nákladné. Keď teraz napr. chceme
skúmať Wagnera, v Jagellowskej biblioteke niekoľko zväzkov chýba. Nevraviac
o suplementoch. Komisia humanitných vied pre dejiny Spiša, skladajúca sa
z ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, by sa mala v blízkej budúcnosti zamyslieť a rea-
lizovať nejaké projekty vydávania historických prameňov. Publikácie tohto cha-
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rakteru rýchle stárnu. Náš zborník i naša syntéza o päťdesiat rokov pravdepo-
dobne nebude mať väčšiu hodnotu, veď aj my knihy spred päťdesiatich rokov
už nečítame, lebo vývin vedy ide rýchle dopredu. Naproti tomu publikácie pra-
meňov majú trvalý význam, dokumentujú skutočnosť spred niekoľkých storočí.
Na to tiež musíme myslieť, lebo vydania prameňov by asi boli v porovnaní so
syntetickými a inými vydaniami väčším, trvalejším monumentom našej práce.

Michał Pułaski:
Je to veľmi dôležitý problém. Môžem iba vyjadriť svoju hlbokú spokojnosť,

ktorá vyplýva z toho, že práca, ktorú sme začali, sa stala ozajstným impulzom
rozšírenia bádateľského obzoru v oblasti slovensko-poľských dejín. Čo sa kedy-
si vyhlasovalo ako heslo, ako želanie, v súčasnosti sa stáva obsahom konkrét-
nych aktivít. Považujem to za obrovský úspech. Všetko však má svoj čas. Najprv
musíme ukončiť jedno dielo, potom môžeme pristúpiť k nasledujúcemu.   

Leszek Jodliński:
Chcel by som sa vyjadriť k dvom skutočnostiam. Prvá, ku ktorej mám ako

historik umenia a človek, ktorý sa už dávnejšie zaoberal otázkami výskumu,
dosť ohraničenú kompetenciu. Ide mi o organizačno-finančné záležitosti, v kto-
rých, myslím si, mám určité overené skúsenosti. Vidí sa mi, a potvrdzuje to aj
moja skúsenosť historika umenia, že anex – o čom už vravel dr Gładkiewicz –
by mal obsahovať ikonografické materiály, vzťahujúce sa na kultúrne dedičstvo
Spiša. Je to neopakovateľná príležitosť istej popularizácie toho, čo je pre Spiš
identické a čo treba uviesť do vedeckého obehu v širšom rozsahu. Myslím si,
že je akousi prirodzenou výzvou, aby takáto časť publikácie bola edične reali-
zovaná.

Druhá moja reflexia je takpovediac praktickejšej povahy – týka sa otázky ce -
zúry, kde umiestniť onú cezúru času, o ktorom hovoríme v perspektíve dejín.
Domnievam sa, že istým vyvrcholením takejto publikácie by mali byť dejiny
Spiša v podmienkach slobodného Poľska a Slovenska, a teda dotiahnuť výklad
do roku 1945 alebo 1947, ako sa tu hovorilo, alebo až do navrhovaného prelo-
mu rokov osemdesiatych a deväťdesiatych. Pretože to v určitom zmysle deter-
minuje novú kvalitu tejto spolupráce na výskume dejín Spiša. 

Treba mať na pamäti, že úvahy o tom, že financovanie týchto publikácií
môže sa zabezpečiť pomocou tzv. mimorozpočtových prostriedkov, či už Više-
grádskeho fondu, prostriedkov Európskej únie alebo pomocou iných príspevkov,
vám diktuje takpovediac určité časovo determinované podmienky prípravy tohto
materiálu v zhode s predpísanými procedúrami. Na tomto základe by som chcel
obrátiť pozornosť na to, že Višegrádsky fond má termín prijímania žiadostí na
konci každého štvrťroka – pätnásteho októbra, pätnásteho decembra atď. Je tiež
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veľký grantový fond, ktorý má termín podávania žiadostí koncom januára 2004.
Ak sa vraví o istom ukončení týchto prác v roku 2004, ako sa tu spomínalo,
s čím súhlasila aj slovenská strana, tak je to práve termín, ktorý by prichádzal
do úvahy. Pri projektovaní týchto prác sa musia termíny rešpektovať.

Inou špeciálnou možnosťou je program Kultúra 2000. Projekty v tejto oblas-
ti majú byť predložené do 15. októbra na dobu troch rokov. To tiež znamená,
že tzv. cesty prístupu k programom musia byť pripravené technicky, organizač-
ne, finančne a – čo je najdôležitejšie – odborne; z tohto hľadiska môže vznik-
núť otázka, či by sa napr. syntéza nemohla písať paralelne s tvorbou celku prác
o Spiši, lebo sú to v určitom zmysle tie isté prostriedky, ktoré onedlho nebudú.
Nie je tiež zásadou, a to sa týka každého z uvedených fondov, financovať práce,
ktoré už vznikli, na ktoré už bola podpísaná dohoda – ide o financovanie per-
spektívnych akcií, ktoré sa plánujú. Stojíte pred syntézou, z tohto aspektu
možno sa o takéto zabezpečenie pokúsiť.

Spomenul som už, že je istá súvislosť medzi časovou cezúrou tohto výsku-
mu a možným – podľa mňa – finančným ocenením publikácie. Isteže, vstup do
priestoru súčasnosti je istým prvkom, ktorý bude zvyšovať atraktívnosť tohto
projektu. A predstavenie problematiky, dotiahnutej takmer do súčasnosti,
v tomto prípade opis dejín do konca 20. storočia, určite by takémuto projektu
pomohlo.

Ivan Chalupecký:
Chcem vysloviť uznanie predovšetkým doc. Homzovi a doc. Slivkovi za

obrovskú prácu, ktorú vykonali; je to ozaj nepredstaviteľné množstvo práce nie-
len organizačnej, ale i redakčnej a editorskej, Myslím si, že keď sa podarí vydať
tento zborník, bude to skutočne veľká vec, a je prirodzené, že jeho dovŕšením
by mala byť syntéza. Podľa môjho názoru, s touto syntézou by sme sa nemali
ponáhľať, mali by sme počkať, povedzme, dva-tri roky, aby sa niektoré veci
dopracovali, aby syntéza bola naozaj seriózna. Lebo vypadli nielen veci, ktoré
nie sú známe. Mnohé sú spracované, ale nenašiel sa autor, ktorý by o nich refe-
roval. Syntéza však má byť kompletná. 

Ďalej, samozrejme, je tu otázka, ktorými rokmi túto syntézu ukončiť. Bez
problémov by bolo ukončenie rokom 1918. Normálny by bol aj rok 1922,
lebo vtedy Spiš zanikol ako aministratívna jednotka. Ale tam už začínali
pohraničné napätia – roky 1918-1920. Nebolo by od veci dotiahnuť syntézu
do roku 1945. Nie som taký skeptický, že by 20. storočie nebolo spracova-
né. Existuje veľa solídnych štúdií, publikovaných v rozličných zborníkoch
a perio dikách, či už otázky priemyslu, či sociálny vývin národností, židovská
otázka atď. Čo zatiaľ evidentne chýba, je nová kolonizácia, vysídľovanie
nemeckých obcí po roku 1945, odkiaľ sem prišli noví prisťahovalci atď. To
by sa dalo ešte urobiť. Autorov pre túto problematiku je dosť. Je však
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spektívnych akcií, ktoré sa plánujú. Stojíte pred syntézou, z tohto aspektu
možno sa o takéto zabezpečenie pokúsiť.

Spomenul som už, že je istá súvislosť medzi časovou cezúrou tohto výsku-
mu a možným – podľa mňa – finančným ocenením publikácie. Isteže, vstup do
priestoru súčasnosti je istým prvkom, ktorý bude zvyšovať atraktívnosť tohto
projektu. A predstavenie problematiky, dotiahnutej takmer do súčasnosti,
v tomto prípade opis dejín do konca 20. storočia, určite by takémuto projektu
pomohlo.

Ivan Chalupecký:
Chcem vysloviť uznanie predovšetkým doc. Homzovi a doc. Slivkovi za

obrovskú prácu, ktorú vykonali; je to ozaj nepredstaviteľné množstvo práce nie-
len organizačnej, ale i redakčnej a editorskej, Myslím si, že keď sa podarí vydať
tento zborník, bude to skutočne veľká vec, a je prirodzené, že jeho dovŕšením
by mala byť syntéza. Podľa môjho názoru, s touto syntézou by sme sa nemali
ponáhľať, mali by sme počkať, povedzme, dva-tri roky, aby sa niektoré veci
dopracovali, aby syntéza bola naozaj seriózna. Lebo vypadli nielen veci, ktoré
nie sú známe. Mnohé sú spracované, ale nenašiel sa autor, ktorý by o nich refe-
roval. Syntéza však má byť kompletná. 

Ďalej, samozrejme, je tu otázka, ktorými rokmi túto syntézu ukončiť. Bez
problémov by bolo ukončenie rokom 1918. Normálny by bol aj rok 1922,
lebo vtedy Spiš zanikol ako aministratívna jednotka. Ale tam už začínali
pohraničné napätia – roky 1918-1920. Nebolo by od veci dotiahnuť syntézu
do roku 1945. Nie som taký skeptický, že by 20. storočie nebolo spracova-
né. Existuje veľa solídnych štúdií, publikovaných v rozličných zborníkoch
a perio dikách, či už otázky priemyslu, či sociálny vývin národností, židovská
otázka atď. Čo zatiaľ evidentne chýba, je nová kolonizácia, vysídľovanie
nemeckých obcí po roku 1945, odkiaľ sem prišli noví prisťahovalci atď. To
by sa dalo ešte urobiť. Autorov pre túto problematiku je dosť. Je však
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potrebné, ukončenie syntézy trochu časovo posunúť, lebo nás čaká ešte
veľký kus práce. 

Bibliografia – to je samostatná otázka, ktorú by nemali robiť historici, ale
bibliografi, pracovníci knižníc. Predpokladám, že bibliografia Spiša by sama
o sebe vytvorila objemný zväzok. Už existuje niekoľko bibliografií, okrem spo-
mínanej Riznerovej sú aj novšie špeciálne špišské bibliografie. Prác na túto
tému vychádza veľmi veľa nielen u nás, ale aj v Nemecku, Maďarsku a inde. 

Hovorilo sa tu o prameňoch. Isteže, sú dôležité, chcem však upozorniť na
jednu skutočnosť. Stredoveké pramene sú dnes sústredné v Levoči. Dlhé roky
– štyridsať rokov – bol veľmi dôležitý archív Spišskej kapituly uložený v Bra-
tislave, za ten čas sa neurobil ani len inventár, čo nie je dobrá vizítka našich
archivárov. Protestovali, keď sme ho prevážali do Spišskej Kapituly, ale na
novom mieste je aspoň prístupný výskumným pracovníkom. Nemyslím si, že
by sa mali vydávať stredoveké listiny. Tých má Spiš veľmi veľa. Zatiaľ vyšlo
7 zväzkov Diplomatárov špeciálne spišských – štyri Wagnerove, tri Suplemen-
ta – je pomerne dosť materiálu. Maďari vydali všetky listiny do roku 1300
a pripravujú aj ďalšie. Ale prichádza mi na um hriešna myšlienka vydať
diplomatár listín z rokov 1918 až 1920 – majú veľkú dokumentárnu hodno-
tu. Poľskí bádatelia ich neštudujú, neviem prečo. Mohol by to byť výber
materiálov z poľských archívov, ale napr. veľmi zaujímavé materiály sú aj
v archíve Ministerstva zahraničia v Paríži. Ja som ich videl – dokumenty
z mierovej konferencie a iné. Zo stredovekého obdobia dalo by sa vydať
kanonické vizitácie. Stredoveké spišské listiny sa nachádzajú na Spiši v ori-
ginálnej podobe, vo fotokópiách v Bratislave, ale aj v Budapešti. Budapešť ich
má aj na internete.

Michał Pułaski:
Ešte na tému Komisie – môžem povedať, že Komisia vždy traktovala svoju

úlohu ako pomocnú, ako fórum, na ktorom by sa mali stretávať historici, huma-
nisti, zaoberajúci sa humanitnými vedami preto, aby diskutovali o tom, čo je
potrebné. Komisia nikdy nechcela nanucovať nejakú problematiku. Miesto toho
zdá sa nevyhnutné vytvárať podmienky na stretnutia a rozhovory. A môžem
povedať, že v tomto období Komisia úspešne plní aj tento svoj cieľ, že obidve
strany začínajú diskutovať o potrebe perspektívneho výskumu, poukazujú na
nedostatky vo výskume dejín vzťahov a vytvárajú podmienky na zaplnenie tých-
to nedostatkov. Z hľadiska Komisie vidí sa mi nesmierne cenné práve vytvore-
nie fóra pre tento typ činnosti, čo sa nie vždy darí zabezpečiť iba individuálny-
mi dvojstrannými kontaktami. Komisia v tom pôsobí ako objektívny orgán,
ktorý nenanucuje náhľady, iba vytvára podmienky vzájomnej výmeny náhľadov
a poznatkov.
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Ryszard Gładkiewicz:
Doterajší priebeh diskusie, najmä odpovede pánov Jodlińského a Chalupec-

kého, nám naznačili dosť podstatné rozdiely názorov na plánovaný postup ďal-
šej našej práce. Je jasné, že problém vydávania prameňov možno presunúť do
rámca diskusie o perspektívnom programe. Pri tejto príležitosti bolo by azda
užitočné, keby všetci, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie, našli vôľu a čas zapojiť
sa aj do diskusie o perspektívnom programe. Vráťme sa k hlavnej otázke, k otáz-
ke prechodu od ukončenia zborníka levočských materiálov k syntéze. Kým
vyjadrím svoju mienku, chcel by som zdôrazniť, čo predomnou pripomenul aj
prof. Pułaski, že naša Komisia nemá len vykonávaciu funkciu, tzn. realizáciu
konkrétnych prác, ale hlavne inšpiratívnu funkciu a v určitom zmysle i koordi-
natívnu. Prirodzene, musíme sa starať aj o to, aby činnosť, uskutočňovaná pod
našou firmou, mala zodpovedajúci vedecký a podľa možnosti i edičný štandard.
Bádatelia Strednej Európy sa ocitnú, niektorí si to ešte neuvedomujú, pred tvá-
rou dosť podstatných zmien v organizácii práce. Niekomu sa to môže páčiť, nie-
komu nie, no niektoré z týchto zmien sú asi nevyhnutné a vyplývajú z takých
procesov, ako je napr. spoločné, takmer súčasné prijatie našich krajín do Európ-
skej únie. Európska únia v oblasti organizácie vedeckého výskumu disponuje
obrovskými programami a štruktúrami, a tiež primeranými finančnými prostri-
ed kami. Uvedomujúc si nedostatok (v súčasnosti i v najbližšej budúcnosti)
národných finančných prostriedkov, poskytovaných z rozpočtov či už Slovenskej
republiky alebo Poľskej republiky, jediná možnosť slobodného financovania
hlavne širšie projektovaných výskumných prác závisí od toho, o čom dosť
podrobne hovoril pán Jodliński, čiže od schopnosti využívať procedúry a štruk-
túry Európskej únie. Spája sa to s potrebou pochopiť idey európskeho výskum-
ného priestoru. Máme o tom už aj vlastné konkrétne skúsenosti. Veď aj levoč-
ské podujatie a následne publikácia konferenčných materiálov sa uskutočnili do
značnej miery vďaka tomu, že sa nám podarilo sformulovať projekt a získať
významné finančné prostriedky Medzinárodného Višegrádskeho fondu.

Vytvorenie podmienok je nevyhnutné pre vyriešenie dilemy výskumných stre-
dísk: ako zladiť presvedčenie o slobode vedeckého výskumu a brániť jeho auto-
nómny charakter a logiku jeho vývinu s organizačnými a finančnými požiadav-
kami, ktoré sú pri týchto programoch záväzné. Druhá dilema vyplýva
z výpovedí dr. Bartlovej a doc. Chalupeckého: prejsť plynulým spôsobom od
konferencie a zborníka materiálov k syntéze, alebo či ešte počkať so syntézou
nejaké dva-tri roky, kým k nej dozrie situácia.

Prvú dilemu, prirodzene, nemôžme vyriešiť na tomto rokovaní. Druhé rieše-
nie je však nevyhnutnou podmienkou realistického a vierohodného programu
ďalších prác zainteresovaných pracovísk. Kľúčom ku kompromisnému výcho-
disku z tejto dilemy mohlo by byť hlbšie zamyslenie sa nad zmyslom syntézy.
Vidí sa mi, že pojem syntézy trochu „mytologizujeme”, že niektorí z nás vní-
majú syntézu – nevyslovujem to ako kritiku – v duchu nemeckých idealistických
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Ryszard Gładkiewicz:
Doterajší priebeh diskusie, najmä odpovede pánov Jodlińského a Chalupec-

kého, nám naznačili dosť podstatné rozdiely názorov na plánovaný postup ďal-
šej našej práce. Je jasné, že problém vydávania prameňov možno presunúť do
rámca diskusie o perspektívnom programe. Pri tejto príležitosti bolo by azda
užitočné, keby všetci, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie, našli vôľu a čas zapojiť
sa aj do diskusie o perspektívnom programe. Vráťme sa k hlavnej otázke, k otáz-
ke prechodu od ukončenia zborníka levočských materiálov k syntéze. Kým
vyjadrím svoju mienku, chcel by som zdôrazniť, čo predomnou pripomenul aj
prof. Pułaski, že naša Komisia nemá len vykonávaciu funkciu, tzn. realizáciu
konkrétnych prác, ale hlavne inšpiratívnu funkciu a v určitom zmysle i koordi-
natívnu. Prirodzene, musíme sa starať aj o to, aby činnosť, uskutočňovaná pod
našou firmou, mala zodpovedajúci vedecký a podľa možnosti i edičný štandard.
Bádatelia Strednej Európy sa ocitnú, niektorí si to ešte neuvedomujú, pred tvá-
rou dosť podstatných zmien v organizácii práce. Niekomu sa to môže páčiť, nie-
komu nie, no niektoré z týchto zmien sú asi nevyhnutné a vyplývajú z takých
procesov, ako je napr. spoločné, takmer súčasné prijatie našich krajín do Európ-
skej únie. Európska únia v oblasti organizácie vedeckého výskumu disponuje
obrovskými programami a štruktúrami, a tiež primeranými finančnými prostri-
ed kami. Uvedomujúc si nedostatok (v súčasnosti i v najbližšej budúcnosti)
národných finančných prostriedkov, poskytovaných z rozpočtov či už Slovenskej
republiky alebo Poľskej republiky, jediná možnosť slobodného financovania
hlavne širšie projektovaných výskumných prác závisí od toho, o čom dosť
podrobne hovoril pán Jodliński, čiže od schopnosti využívať procedúry a štruk-
túry Európskej únie. Spája sa to s potrebou pochopiť idey európskeho výskum-
ného priestoru. Máme o tom už aj vlastné konkrétne skúsenosti. Veď aj levoč-
ské podujatie a následne publikácia konferenčných materiálov sa uskutočnili do
značnej miery vďaka tomu, že sa nám podarilo sformulovať projekt a získať
významné finančné prostriedky Medzinárodného Višegrádskeho fondu.

Vytvorenie podmienok je nevyhnutné pre vyriešenie dilemy výskumných stre-
dísk: ako zladiť presvedčenie o slobode vedeckého výskumu a brániť jeho auto-
nómny charakter a logiku jeho vývinu s organizačnými a finančnými požiadav-
kami, ktoré sú pri týchto programoch záväzné. Druhá dilema vyplýva
z výpovedí dr. Bartlovej a doc. Chalupeckého: prejsť plynulým spôsobom od
konferencie a zborníka materiálov k syntéze, alebo či ešte počkať so syntézou
nejaké dva-tri roky, kým k nej dozrie situácia.

Prvú dilemu, prirodzene, nemôžme vyriešiť na tomto rokovaní. Druhé rieše-
nie je však nevyhnutnou podmienkou realistického a vierohodného programu
ďalších prác zainteresovaných pracovísk. Kľúčom ku kompromisnému výcho-
disku z tejto dilemy mohlo by byť hlbšie zamyslenie sa nad zmyslom syntézy.
Vidí sa mi, že pojem syntézy trochu „mytologizujeme”, že niektorí z nás vní-
majú syntézu – nevyslovujem to ako kritiku – v duchu nemeckých idealistických
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filozofov 19. storočia, ako vyvrcholenie všetkého, k čomu smeruje vývin, t. j.
ako summu vedomostí. Prirodzene, zveličujem vedome kvôli diskusii. Myslím si,
že by sme mali uvažovať o druhej, takpovediac konkurenčnej koncepcii. Synté-
zou by mala byť práca realizovaná na báze konkrétneho stavu výskumu, pou-
kazujúca určitým spôsobom na jeho silné i slabé stránky. V tom prípade by
nebola iba súhrnom aktuálneho stavu, ale by plnila aj tvorivú, inšpiratívnu
úlohu. Takáto publikácia súčasne vytvára register tém pre vedecký výskum nasle-
dujúcich generácií. 

V našom prípade musíme brať na vedomie aj to, že syntéza spĺňa aj určitú
spoločenskú a v určitom zmysle i politickú objednávku. Vychádzame tu z potre-
by formovať, či prehlbovať regionálnu identitu Spiša, ktorej nevyhnutným prv-
kom je slovensko-poľská spolupráca s akceptovaním príspevkov nemeckého,
maďarského a iného etnika. Formovanie tohto vedomia sa nemôže uskutočňo-
vať vydávaním jednotlivých monografií, súborov štúdií či dokonca dokumentov.
Do vedomia širšej verejnosti sa dostaneme skôr pomocou populárnych synte-
tických publikácií. Túto skutočnosť tiež odporúčam brať na vedomie pri určo-
vaní charakteru syntézy.

Ponúka sa tu praktický záver: prečo by sme paralelne so záverečnou etapou
vydavateľských prác konferenčných materiálov nemohli pracovať na koncepcii
syntézy. Jedno druhému vôbec neprekáža. Navyše – treba si uvedomiť, že ak
chceme získať potrebné, dostatočné množstvo finančných prostriedkov, musíme
sa uchádzať o možnosti, o ktorých stručne a kompetentne hovoril pán Jodlińs-
ki. Musíme sa uchádzať o podporu z tzv. pomocných prostriedkov. A tie možno
získať pomocou presne stanovených podmienok, ako je: precízna formulácia
cieľa, presné vymedzenie realizačného tímu, realistický harmonogram práce
a záväzné termíny. Musíme si tiež uvedomiť, že pridelenie prostriedkov je pod-
mienené splnením prísnych rozpočtových pravidiel. To všetko si treba premys -
lieť a sformulovať v rámci navrhovanej etapy koncepčných prác. 

Keď odmietneme predstavu „ideálnej syntézy” a prejdeme k práci na „reál-
nej syntéze” takpovediac za pochodu, získame ešte jeden tromf, tentoraz psy-
chicko-emocionálny. Bude ním dobrá atmosféra spolupráce a „zdokonalenie” jej
tvorivých mechanizmov.

Martin Homza:
Myslím si, že to, o čom tu hovoríme, nie je až také protikladné, ako by sa

zdalo. Čo bolo predtým formulované ako nejaká ideálna koncepcia v zmysle 19.
storočia, toho sa celkom vzdať nemôžeme, lebo aj tak si budeme myslieť, že je
to koniec histórie, ktorú sme napísali. Taká je povaha každého z nás. 

Ďalšia vec je však dôležitejšia – my cieľ máme sformulovaný, je to syntéza.
Zhodujeme  sa viac-menej aj v tom, ako vytvoriť „zespół wykonawczy”. V čom sa
nezhodujeme, na čom by sme mali ešte pracovať, sú termíny a harmonogram. Čo
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tu odznelo zo slovenskej strany, ide o posun syntézy o dva až tri roky, je v pro-
tiklade s tým, čo navrhol dr. Gładkiewicz, keď hovoril o termíne jedného roku.
Ide o to, že ak správne rozložíme program do jednotlivých fáz, v ktorých sa budú
realizovať jednotlivé práce, tzn. mapovanie prameňov, mapovanie historiografie
a vytváranie textov, redakčné práce, konečné práce na syntéze, myslím si, že
nakoniec sa to aj tak pretiahne na tie dva-tri roky. Preto by som navrhoval,
a myslím si, že naše kuloárne rozhovory k tomu smerovali, tento časový har-
monogram trochu natiahnuť. Nie koncentrovať, aby sme sa nedostali pod neprí-
jemný tlak, ale rozumne rozložiť sily. Pokiaľ ide o našu zhodu, sme za to, aby
sa plynulým spôsobom prešlo od zborníka k syntéze. Otázka je – ako? Ako
finančne zabezpečiť celý ten proces prác. Máme dobré skúsenosti s dobrovoľ -
nou neplatenou prácou, vyplývajúcou z idealistického nadšenia za vec. Neviem
ale, czy s tým vystačíme až do konca. Druhá vec – na základe doteraz vykona-
nej práce môžeme sa už zaručiť za určité hodnoty, a tie nám pomôžu získať
určité prostriedky. Hovorím o tom, že tie prostriedky musíme získať preto, aby
sme mohli prácu doviesť do konca. 

Ryszard Gładkiewicz:
V tom, čo povedal Martin Homza, sa črtá určitý zdravý kompromis. Ja by

som chcel navrhnúť, aby sme z výsledkov našej diskusie v záujme ďalších pra-
covných postupov a protokolárnych záznamov vyvodili nasledujúci postup: 

Prvou fázou, ktorú prakticky začíname už dnes, – bude fáza koncepčných
prác. Je to prechod od všeobecnej predstavy syntézy ku konkrétnej predstave,
ako má vyzerať, ako ju realizovať. 

Druhá fáza, možno nie fáza, ale skôr strategický bod, bude rozhodnutie
o financovaní syntézy podľa určitej koncepcie. Bez zabezpečenia – aspoň čias-
točného – finančných prostriedkov nemôžeme začať autorskú prípravu textov. 

Tretia fáza – prirodzene, najdôležitejšia pre uskutočnenie celého zámeru, to
sú všetky práce meritórnej a vydavateľskej realizácie, ktorých rozsah a harmo-
nogram by sa vypracoval v prvej fáze.   

Prijatie tohto postupu realizácie považujem, s ohľadom na zložitosť a pod-
mienky našich prác, za konkrétny a závažný príspevok k úspešnej realizácii syn-
tézy, a tým aj k splneniu jedného zo závažných cieľov nášho stretnutia. 

Michał Pułaski:
Dosiahli sme určitý konsens našich úvah, ktoré v tejto chvíli začíname pre-

nášať do praktickej činnosti. Neviem, či je potrebné, aby sme hneď teraz zača-
li diskutovať o podobe syntézy; najlepšie bude, keď sa to prenesie do pracov-
ných skupín. Napriek tomu dosiahli sme jeden zhodný názor, týkajúci sa
vydania materiálov z levočskej konferencie, ktorých význam sa bude ešte spres-

Referáty a Diskusia26



tu odznelo zo slovenskej strany, ide o posun syntézy o dva až tri roky, je v pro-
tiklade s tým, čo navrhol dr. Gładkiewicz, keď hovoril o termíne jedného roku.
Ide o to, že ak správne rozložíme program do jednotlivých fáz, v ktorých sa budú
realizovať jednotlivé práce, tzn. mapovanie prameňov, mapovanie historiografie
a vytváranie textov, redakčné práce, konečné práce na syntéze, myslím si, že
nakoniec sa to aj tak pretiahne na tie dva-tri roky. Preto by som navrhoval,
a myslím si, že naše kuloárne rozhovory k tomu smerovali, tento časový har-
monogram trochu natiahnuť. Nie koncentrovať, aby sme sa nedostali pod neprí-
jemný tlak, ale rozumne rozložiť sily. Pokiaľ ide o našu zhodu, sme za to, aby
sa plynulým spôsobom prešlo od zborníka k syntéze. Otázka je – ako? Ako
finančne zabezpečiť celý ten proces prác. Máme dobré skúsenosti s dobrovoľ -
nou neplatenou prácou, vyplývajúcou z idealistického nadšenia za vec. Neviem
ale, czy s tým vystačíme až do konca. Druhá vec – na základe doteraz vykona-
nej práce môžeme sa už zaručiť za určité hodnoty, a tie nám pomôžu získať
určité prostriedky. Hovorím o tom, že tie prostriedky musíme získať preto, aby
sme mohli prácu doviesť do konca. 

Ryszard Gładkiewicz:
V tom, čo povedal Martin Homza, sa črtá určitý zdravý kompromis. Ja by

som chcel navrhnúť, aby sme z výsledkov našej diskusie v záujme ďalších pra-
covných postupov a protokolárnych záznamov vyvodili nasledujúci postup: 

Prvou fázou, ktorú prakticky začíname už dnes, – bude fáza koncepčných
prác. Je to prechod od všeobecnej predstavy syntézy ku konkrétnej predstave,
ako má vyzerať, ako ju realizovať. 

Druhá fáza, možno nie fáza, ale skôr strategický bod, bude rozhodnutie
o financovaní syntézy podľa určitej koncepcie. Bez zabezpečenia – aspoň čias-
točného – finančných prostriedkov nemôžeme začať autorskú prípravu textov. 

Tretia fáza – prirodzene, najdôležitejšia pre uskutočnenie celého zámeru, to
sú všetky práce meritórnej a vydavateľskej realizácie, ktorých rozsah a harmo-
nogram by sa vypracoval v prvej fáze.   

Prijatie tohto postupu realizácie považujem, s ohľadom na zložitosť a pod-
mienky našich prác, za konkrétny a závažný príspevok k úspešnej realizácii syn-
tézy, a tým aj k splneniu jedného zo závažných cieľov nášho stretnutia. 

Michał Pułaski:
Dosiahli sme určitý konsens našich úvah, ktoré v tejto chvíli začíname pre-

nášať do praktickej činnosti. Neviem, či je potrebné, aby sme hneď teraz zača-
li diskutovať o podobe syntézy; najlepšie bude, keď sa to prenesie do pracov-
ných skupín. Napriek tomu dosiahli sme jeden zhodný názor, týkajúci sa
vydania materiálov z levočskej konferencie, ktorých význam sa bude ešte spres-
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ňovať v najbližšej budúcnosti. Po ich vydaní sa začne širšia diskusia na túto
tému. Dúfam, že to bude kritická a tvorivá diskusia, že prinesie nové podnety,
ktoré prospejú ďalšiemu výskumu. Pripájam sa k názoru, že nesmieme zanedbať
príležitosť vydať materiály z Levoče a kontinuitu tohto zámeru v podobe syn-
tézy. Som presvedčený, že syntézu nemožno chápať ako nemeniteľnú, že sa
musí aktualizovať hlavne v tých častiach, ktoré nemajú primeranú historickú
perspektívu. 

V tejto súvislosti si myslím, že syntézu nemožno doviesť do včerajšieho dňa,
ale do nejakého závažného prelomu, za aký považujem prelom osemdesiatych
a deväťdesiatych rokov. Niektoré jednotlivosti si ešte budú vyžadovať výskum,
iné bude potrebné doplniť v zmysle materiálov z levočskej konferencie.

Dospeli sme k jednotnému záveru, že materiály z Levoče publikujeme ako
podklad k syntéze, na ktorej treba okamžite začať pracovať. Stotožňujem sa aj
s argumentmi, že v dnešných časoch sa pri jej realizácii musíme oprieť o mož-
nosti príležitostných finančných prostriedkov.
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SPRÁVA ZO VII. ZASADNUTIA KOMISIE
(Szczawnica 11.-14. jún 2003)

JOZEF HVIŠČ, MARTA PANČÍKOVÁ

Slovensko-poľská komisia humanitných vied (dalej len Komisia) každý rok
organizuje stretnutie slovenských a poľských členov-expertov humanitných
vied. Na stretnutiach členovia Komisie rokujú o aktuálnych organizačných,
metodologických a edičných otázkach výskumu slovensko-poľských a poľsko-
slovenských vzťahov. V rámci rozhovorov prebiehajú počas stretnutí vedec-
ké konferencie, zamerané na aktivizáciu a hodnotenie výskumu vybraných
otázok vzťahov, realizovaných v jednotlivých oblastiach humanitných vied.
Materiály z týchto konferencií (referáty i diskusia) vychádzajú v knižných
zborníkoch (doteraz vyšlo päť zborníkov) a priebežná činnosť Komisie, ako
i aktivity, ktoré s ňou súvisia,  sa zaznamenávajú v periodickej ročenke
„Kontakty“. V dňoch 11.-14. júna 2003 sa uskutočnilo VII. zasadnutie
Komisie v Szczawnici nad Dunajcom (Poľsko), ktoré bolo spojené s konfe-
renciou o edičnej príprave aktuálnych knižných publikácií a o perspektív-
nom pláne výskumu vzťahov v historickej a súčasnej projekcii.  

Stretnutie otvoril predseda poľskej sekcie Michał Pułaski. S krátkym otvára-
cím prívetom  vystúpil predseda slovenskej sekcie Jozef Hvišč a oficiálni pred-
stavitelia: generálna riaditeľka Oddelenia medzinárodných vzťahov a európskej
integrácie Ministerstva školstva SR Dagmar Hupková a riaditeľka medzinárod-
ných vzťahov Ministerstva národného vzdelávania a športu PR Teresa Bader.
Milú atmosféru slávnostného otvorenia uzavrela riaditeľka Slovenského inštitú-
tu vo Varšave Helena Jacošová, ktorá prítomným prečítala pozdravný list Magdy
Vášáryovej, veľvyslankyne SR akreditovanej vo Varšave. „Za zvlášť významný
považujem vedecký, moderne chápaný pohľad na spoločnú históriu, ktorej sa
venuje práve Vaša komisia...“ konštatovalo sa v liste. Za poľské spoločenské
inštitúcie zasadnutie pozdravil Leszek Jodliński, riaditeľ Oddelenia programov
EU a regionálnej spolupráce Inštitútu A. Mickiewicza vo Varšave a Antoni
Nowak, riaditeľ Úradu Euroregiónu „Tatry“.

Pracovná časť otváracieho stretnutia bola venovaná konkretizácii programu:
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bol stanovený detailný priebeh pracovno-organizačných rozhovorov a vedeckej
konferencie. V diskusii, ktorú viedol predseda poľskej sekcie Michał Pułaski, sa
vyprofilovali štyri problémové okruhy rokovania: I. pracovno-organizačné otáz-
ky Komisie, II. rokovanie redakčnej rady periodika „Kontakty“, III. príprava
spoločného zborníka a syntézy dejín Spiša a IV. príprava perspektívneho pra-
covno-výskumného programu Komisie. Do posledného z uvedených problémo-
vých okruhov bola zaradená aj informácia o súčasných aktivitách Komisie:
aktuálne edičné zámery a účasť Komisie na pripravovanej ukrajinsko-poľsko-slo-
venskej medzinárodnej konferencii.

I. Pracovno-organizačné otázky Komisie.
Predmetom týchto rokovaní boli úvahy o zabezpečení edičnej realizácie spiš-

ského zborníka a syntézy. Pre rok 2004 si Komisia ako prioritnú úlohu stanovila
ukončenie redakčných prác a odborno-koncepčnej projekcie zborníka a syntézy.
Konkrétne otázky, ktoré je potrebné v tejto súvislosti riešiť, nastolil tajomník poľs-
kej sekcie Ryszard Gładkiewicz. Sú to: príprava spoločného úvodu, rozdelenie
vedeckej zodpovednosti za slovenské, resp. poľské texty, akým spôsobom uverej-
niť diskusiu (typ písma, autorizácia, poradie textov), ako do zborníka začleniť
hodnotenie jednotlivých sekcií a celej konferencie, príprava resumé a ďalšie edič-
né otázky (poradie príspevkov, systém poznámok, zjednotenie textov a pod.). 

V práci nad syntézou dejín Spiša R. Gładkiewicz upozornil na potrebu pro-
blémovo-koncepčného (slovensko-poľského) zjednotenia hľadísk, na precizova-
nie problematiky, aby syntéza nadobudla širší (tzn. populárnovedný) charakter
a na zabezpečenie užšieho pracovného tímu autorov, ktorí ju vypracujú. Nasto-
lené otázky boli predmetom rokovaní, ktoré prebiehali jednak v rámci III. pro-
blémového okruhu vo forme vedeckej konferencie (vstupné referáty, diskusné
príspevky), jednak v pracovnej skupine pre dejiny Spiša (konkrétne otázky rea-
lizácie). Základné materiály k nastoleným otázkam publikujeme v prítomnom
čísle „Kontaktov“.

II. Redakčná rada „Kontaktov“. 
Rokovanie viedol Jozef Hvišč, ktorý v úvode predložil redakčnej rade návrh

kooptovať do redakčnej rady zástupcov príslušných ministerstiev SR a PR, aby
sa zintenzívnila priama spolupráca Komisie s nadriadenými orgánmi. Na zákla-
de hlasovania boli do redakčnej rady „Kontaktov“ kooptované Dagmar Hupko-
vá a Emilia Marta Lipińska.

Rokovanie redakčnej rady sa zameralo na obsahovú prípravu „Kontaktov“.
Predmetom prvej časti rokovania bol projekt 2. čísla, ktorý pripravila poľská
časť redakčnej rady už v minulom roku v Levoči, a na zasadnutí v Szczawnici
predložila návrh na doplnenie rubrík Recenzie a Kronika. Doplnky, znamena -
júce obohatenie odborno-informatívnej časti časopisu, rada jednomyseľne schvá-
lila.  Kompletný materiál 2. čísla bol odoslaný na počítačovej diskete slovenskej
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časti redakčnej rady, ktorá pripravila slovenskú verziu. Poľské i slovenské vyda-
nie 2. čísla „Kontaktov“ sa uskutočnilo vo februári 2004.

V ďalšej časti rokovania J. Hvišč predniesol projekt 3. čísla „Kontaktov“, pri-
praveného slovenskou časťou redakčnej rady. Autor projektu, ako svedčí prí-
tomné číslo časopisu, navrhol doplniť jestvujúce rubriky (časti) časopisu rubri-
kou nazvanou ROZHOVORY, ktorá bude prinášať živo upravený rozhovor
s významným predstaviteľom vzájomných slovensko-poľských vzťahov. Text roz-
hovoru vnesie do časopisu aktuálne otázky výskumu, zaujímavé postrehy, auten-
tické poznatky z uplynulých výskumných aktivít, kritické poznámky o nedo-
statkoch i podnety pre ďalšie rozvíjanie výskumnej práce. Rozhovor sa môže
doplniť fotografiou (potrétom) interviewovanej osobnosti. 

Do rubriky Rozhovory 3. čísla „Kontaktov“ bolo navrhnuté vypracovať roz-
hovor s popredným slavistom a polonistom Wrocławskej univerzity prof. dr hab.
Jackom Kolbuszewským, ktorý začínal svoju vedeckú kariéru ako slovakista. Je
autorom významných  slovakistických štúdií, článkov, recenzií a v roku 1978 mu
v slovenskom preklade vyšla knižná monografia o slovenskom a poľskom roman-
tizme pod názvom Poézia pravdy a pravda poézie. Návrh bol prijatý s tým, že
rozhovor bude mať charakter živej výmeny názorov a bude v ňom dominovať
aktuálny aspekt výskumu. 

Obsahová náplň ostatných rubrík bola redakčnou radou schválená v tej podo-
be, v akej bola navrhnutá.

III. Príprava spoločného zborníka a syntézy dejín Spiša. 
Otázky prípravy slovensko-poľského zborníka a syntézy dejín Spiša sa riešili

formou vedeckej konferencie, ktorej program pozostával z úvodných referátov
Ryszarda Gładkiewicza a Martina Homzu a diskusie na danú tému. Referáty i
diskusiu v plnom rozsahu uverejňujeme v tomto čísle „Kontaktov“ (pozri rubri-
ku REFERÁTY A DISKUSIA).

IV. Príprava perspektívneho výskumného programu. 
Idea perspektívneho výskumného programu bola prvý raz vyslovená na levoč-

skom zasadnutí Komisie. Na zasadnutí v Szczawnici Jozef Hvišč predniesol
komplexný projekt tohto programu, v ktorom sformuloval metodické východis-
ká výskumu i časový harmonogram prác. O projekte prebehla diskusia, ktorá
potvrdila charakter, priebeh a časové rozvrstvenie projektu  na 5 základných
období. Výskum jednotlivých období a vyhotovené práce sa budú prezentovať
na slovensko-poľských konferenciách, organizovaných striedavo v Poľsku a na
Slovensku. Pri uvažovaní o stave, možnostiach a spoločenskej naliehavosti
výskumu bolo rozhodnuté, že prvá konferencia a zborník budú venované naj-
novšej problematike – slovensko-poľským vzťahom v rokoch 1990-2005.

Text projektu s prílohou (kategorizácia prác a tematika) publikujeme v tomto
čísle „Kontaktov“ ako informáciu a podklad k širšej diskusii.
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Závery
Na zasadnutí v Szczawnici Komisia prijala nasledujúce závery:

1. Konferencia Terra Scepusiensis – Stav bádania nad dejinami Spiša splnila
svoju úlohu ako nevyhnutný základ ďalších prác na knižnom vydaní zborní-
ka konferenčných materiálov. Redakčnou prípravou zborníka bol poverený
redakčno-koordinačný kolektív v zložení Michał Pułaski, Ryszard Gładkie-
wicz, Martin Homza a Michal Slivka.

2. Komisia prijala zásady a harmonogram prác na syntetickej publikácii Dejiny
Spiša. Koncepcia a harmonogram prác boli prijaté na základe úvodných
vystúpení Ryszarda Gładkiewicza a Martina Homzu (text pozri v „Kontak-
toch“ III, str. 7-16). Bol tiež určený redakčno-koordinačný kolektív (zloženie
ako v bode 1) a slovenskí i poľskí gestori jednotlivých tematických častí syn-
tézy (M. Skawiński – M. Števik, M. Parczewski – M. Slivka, H. Ruciński –
M. Homza, J. Kurtyka – I. Chalupecký, A. Patek – F. Žifčák). Text syntézy
bude ukončený v druhej polovici roka 2004 pod podmienkou, že budú zabez-
pečené finančné prostriedky.

3. Komisia schválila perspektívny program interdisciplinárneho výskumu slo-
vensko-poľských a poľsko-slovenských vzťahov, ktorý predložil J. Hvišč.
Podľa predloženého projektu sa prvá slovensko-poľská konferencia uskutoční
v roku 2005 a bude venovaná vzťahom po roku 1989. Slovenské i poľské
materiály z uvedenej konferencie vydá slovenská strana. Harmonogramom
prác, koncepciou, zložením autorov a tém zborníka sa Komisia bude zaobe-
rať na svojom VIII. zasadnutí v roku 2004, ktoré sa uskutoční na Slovensku.

Jozef Hvišč, Marta Pančíková32



SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY 
V HISTORICKOM A SÚČASNOM POHĽADE

(Projekt perspektívneho výskumného programu)

Jozef Hvišč

Výskumná a organizačná činnosť Slovensko-poľskej komisie humanitných
vied dospela do štádia syntetického bilancovania, v ktorom vystupuje do popre-
dia požiadavka komplexného výskumného programu, realizovaného systematic-
ky v dlhšom časovom priebehu. Potrebu a význam tohto postupu si Komisia
uvedomila pri bilancovaní výsledkov slovensko-poľskej konferencie o dejinách
Spiša Terra Scepusiensis (Levoča, 2002). Spišská konferencia okrem monumen-
tálneho súboru štúdií ukázala, v čom je hlavný význam premysleného výskum-
ného programu: v koncentrácii síl, v kompletizácii výskumu, v zameraní na
objektívne hodnoty výskumu, overené vzájomnou polemikou a oponentúrou,
a v neposlednej miere aj v možnosti širšieho (medzinárodného) uplatnenia
výskumných výsledkov, o ktoré sa Komisia usiluje. 

Na levočskom zasadnutí Komisia prvý raz nastolila ideu komplexného inter-
disciplinárneho výskumu slovensko-poľských a poľsko-slovenských vzťahov,
ktorá bola zapísaná do záverečného Protokolu pod súhrnným názvom Slovensko-
poľské vzťahy v historickom a súčasnom pohľade (Polsko-słowackie stosunki
w ujęciu historycznym i współczesnym). Idea začala nadobúdať konkrétnu podobu
a na zasadnutí Komisie v Szczawnici (Poľsko) v roku 2003 bol predložený pro-
jekt, formulovaný ako komplexný interdisciplinárny výskumný program Sloven-
sko-poľskej komisie humanitných vied na roky 2005-2010, ktorý týmto predkla-
dáme na verejné posúdenie. 

Program, založený na systematickej slovensko-poľskej spolupráci, sa bude rea-
lizovať štandardnými výskumnými postupmi, vyplývajúcimi z komparatívnej
metodológie súčasných humanitných vied. Na výskume sa budú podieľať slo-
venskí i poľskí bádatelia tak, aby výsledok – knižná publikácia, zodpovedal kri-
tériám vzájomného pohľadu na problematiku slovensko-poľských a poľsko-slo-
venských vzťahov.

Realizáciu tohto programu špecifikujeme na dvoch úrovniach: 1. teoreticko-
metodologickej (z hľadiska uvažovania o problémoch výskumnej systematiky)
a 2. organizačnej (z hľadiska časovej postupnosti výskumných prác).
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SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY 
V HISTORICKOM A SÚČASNOM POHĽADE

(Projekt perspektívneho výskumného programu)

Jozef Hvišč
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Program, založený na systematickej slovensko-poľskej spolupráci, sa bude rea-
lizovať štandardnými výskumnými postupmi, vyplývajúcimi z komparatívnej
metodológie súčasných humanitných vied. Na výskume sa budú podieľať slo-
venskí i poľskí bádatelia tak, aby výsledok – knižná publikácia, zodpovedal kri-
tériám vzájomného pohľadu na problematiku slovensko-poľských a poľsko-slo-
venských vzťahov.

Realizáciu tohto programu špecifikujeme na dvoch úrovniach: 1. teoreticko-
metodologickej (z hľadiska uvažovania o problémoch výskumnej systematiky)
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1. Teoreticko-metodologické hľadisko 
Je to kľúčový problém realizácie. Ide o spoluprácu na báze koordinovaného

výskumu vybraných problémových okruhov, tematických celkov, faktov a javov,
ktoré spolu tvoria kontext vzťahov. Chcem sa tu dotknúť iba tých otázok, ktoré
majú širší rámcový charakter a tvoria takpovediac strategickú bázu výskumnej
koordinácie.

Je to v prvom rade problematika interdisciplinárnosti. Vychádzam tu z pre-
svedčenia, že medzinárodné vzťahy majú komplementárny charakter, zasahujú
všetky oblasti humanitných vied, a teda musíme ich skúmať interdisciplinárnym
spôsobom. Na tom sa zakladá činnosť Slovensko-poľskej komisie humanitných
vied, ako potvrdzuje i jej názov. Pri doterajších  aktivitách Komisie môžeme
však hovoriť iba o čiastočnej interdisciplinárnosti. Splnenie nášho cieľa si vyža-
duje rozšíriť doterajší výskum o dejiny kultúry, umenia, architektúry, azda i filo-
zofie a sociológie, pričom všetky uvedené oblasti sa budú ďalej členiť na celý
rad podoblastí. Nie je však potrebné vytvoriť mozaiku všetkých disciplín, podi-
e ľajúcich sa na formovaní vzťahov, ale komplementárny obraz celku v relatívne
kompaktných vývinových a predmetových súvislostiach. Charakter a šírku inter-
disciplinárity nám určia personálne možnosti, musíme ju však určitým spôso-
bom organizovať a usmerňovať. 

Ďalší problém, o ktorom je potrebné pri tvorbe perspektívneho výskumného
programu uvažovať, je vývin vzťahov. Dalo by sa usudzovať, že poblematika vývi-
nu je automaticky obsiahnutá v procese vzťahov. Platí to však iba pri historic-
kých disciplínach, aj to iba čiastočne. Iné humanitné disciplíny (napr. jazyko-
veda, literárna veda, kultúra, výtvarné umenie) sa členia na vývinové
a systémové subdisciplíny, pričom vývinové danosti sa kvalifikujú ako diachro-
nické a systémové ako synchronické, a obe sa vzájomne prelínajú a podmieňujú.
Súvisí to aj s rozličnými formami a postupmi realizácie. 

Všeobecne ako ťažiskové je vývinové hľadisko – vzťahy vo vývinových súvis-
lostiach. V konkrétnom výskume treba však akceptovať aj problematiku teore-
tických súvislostí – čiže synchronický aspekt vzťahov. Je to reálny aspekt
výskumnej stratégie. Ako sa realizuje vývin vzťahov, tak sa realizujú aj určité
koncepčné a ideové systémy, ktorými sa vzťahy začleňujú do širších spoločen-
skovedných procesov. Tento fakt úzko súvisí s aktuálnou problematikou vzťahov,
ktorá má svoje špecifiká, ktoré však tiež – v zmysle spomínanej integrácie dia-
chronického a synchronického aspektu výskumu – treba hodnotiť v organickej
súčinnosti s historicko-vývinovým aspektom. Výrazne to vystupuje napr. v jazy-
kovede. V literárnej vede tiež máme na jednej strane vývin, na druhej strane teo-
retické a systémové koncepcie (formy recepcie, prekladateľské postupy, inter-
textuálna interpretácia literárnych diel, poetík atď.). Podobne je to aj v oblasti
kultúry (koncepcie, formy recepcie), do určitej miery aj v etnológii (metódy
a postupy výskumu).

Súvisí to s ďalším problémom výskumu, ktorý možno nazvať podoby a formy
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vzťahov. Kľúčovým pojmom našich úvah sú vzťahy. Musíme si však uvedomiť,
že vzťahy sa realizujú ako vnútorne a vývinovo diferencovaný proces rôznoro-
dých prejavov, postupov a foriem. Súčasná teória komparatistiky rozlišuje exter-
nokontaktové a internokontaktové vzťahy, pričom externokontaktové sa ďalej
členia na rozličné formy tzv. vonkajších kontaktov, ako sú styky, vplyvy, infor-
movanosť, korešpondencia, ohlasy v tlači, polemiky, situačné podmienky,
a internokontaktové – na rozličné formy vnútorných súvislostí, ako sú koncep-
cie, paralely, konfrontácie, intertextové relácie – ponášky, parafrázy, paródie,
typologické analógie atď. Napr. vo výskume súčasných jazykov nejde o vzťahy
v pravom zmysle slova, ale o konfrontáciu, porovnávaciu semiológiu alebo inter-
akciu. Pri hodnotení literárnej recepcie nehovoríme iba o vzťahoch, ale hlavne
o súvislostiach, analógiách, paralelách. Podobne sa to javí aj v oblasti kultúry
a umenovedy, azda aj v oblasti filozofie a sociológie. 

Navrhujem pojem „vzťahy” chápať ako všeobecný, resp. rámcový, no v kon-
krétnych realizáciách rozlišovať jeho špecifikácie – rozličné formy a podoby vzťa-
hov v situačnom a vývinovom procese. Dôležitosť tejto požiadavky vystupuje hlav-
ne vo filologických disciplínach. V historických disciplínach naproti tomu
dominujú externokontaktové podoby a formy vzťahov, predstavujúce všeobecnú
dokumentárnu bázu výskumu, ktorá je záväzná aj pre výskum filologický.

Pravda, požiadavku metódy nemožno absolutizovať. Postup a charakter
výskumu závisí od charakteru materiálu a cieľa, ktorý chceme výskumom do -
siahnuť. Pritom je dôležité objasniť si aspekt výskumu. V našom výskume rozli-
šujeme slovenský aspekt prístupu k vzťahovej problematike (t. j. slovensko-poľské
vzťahy) a poľský aspekt (t. j. poľsko-slovenské vzťahy). Sú to dva odlišné aspek-
ty, osobitné prístupy k danej problematike, smerujúce k rovnakému cieľu, aj keď
výsledok nemusí byť zhodný.  Nejde o protichodnosti alebo spory, ale o oso-
bitný uhol pohľadu, ktorý obohacuje poznanie nastolenej problematiky. 

Ako to riešiť v komplexnom programe výskumu? Postaviť vedľa seba para-
lelné práce, teda slovenský variant interpretácie a vedľa neho poľský variant? To
by viedlo k mechanickým konfrontáciám, ktoré by neúmerne zaťažovali výsled-
ný produkt výskumu. V zásade treba akceptovať obidve hľadiska, pretože každé
môže povedať o skúmanej problematike niečo nové, vyplývajúce z iného situ-
ačno-vývinového a poznatkového kontextu.  

Náš projekt však smeruje k syntéze, a z tohto hľadiska sa paritné presadzo-
vanie slovenského, resp. poľského aspektu musí podriadiť požiadavke komple-
mentárneho pohľadu z oboch strán. Ide o určitú kategorizáciu výskumu na 1.
práce obojstranného, vzájomného (syntetického) charakteru, 2. práce realizova-
né zo slovenského aspektu, 3. práce realizované z poľského aspektu a 4. frag-
mentárne práce, realizované ako materiálové príspevky k danej problematike.
Túto kategorizáciu uplatňujem pri tematickom rozvrhnutí problematiky I. zbor-
níka (pozri prílohu). Stavba a tematická skladba knižného celku si vyžaduje
vhodnú kombináciu všetkých uvedených kategórií. 
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Tento postup je dôležitý hlavné pri prácach aktuálneho významu, pri ktorých
bádateľ musí určitým spôsobom zladiť základný materiálový výskum s jeho
súhrnným situačno-koncepčným hodnotením. Pri aktuálnych témach totiž sil-
nejšie vystupuje do popredia problematike pôsobenia a kontextu v živom pro-
cese kultúrno-spoločenského diania. V tomto zmysle sa aktuálnosť javí ako oso-
bitná hodnota, v ktorej sa integrujú vývinové a aktuálne hľadiská výskumu, teda
to, čo sme vložili do názvu perspektívneho programu.

2. Harmonogram (priebeh) výskumu
Zakladá sa na rozvrstvení výskumných aktivít na určité fázy: metodická prí-

prava, archívny výskum (kde to bude potrebné), spracovanie vývinovej chrono-
lógie, vypracovanie tematického registra, koncipovanie prác atď. Je potrebné
hneď na začiatku zjednotiť kritériá, rámec realizácie, základné východiská
(o ktorých sa hovorí vyššie), tiež formy kontroly postupu a plnenia stanovené-
ho cieľa. Pravda, túto ideálnu predstavu je potrebné zladiť s reálnym stavom
výskumu a možnosťami vzájomnej slovensko-poľskej spolupráce. 

Vlastný priebeh plnenia výskumného programu navrhujem rozčleniť podľa
vývinovej problematiky na 5 etáp:

I. Vzťahy v stredoveku, 
II. Vzťahy v období renesancie k romantizmu
III. Vzťahy v období realizmu a modernizmu (do roku 1918)
IV. Vzťahy v medzivojnovom období (do roku 1945)
V. Vzťahy po roku 1945 

Nejde o záväznú následnosť výskumu, ale o vymedzenie hlavných problé-
mových celkov, pričom tematika jednotlivých celkov sa môže ďalej diferencovať. 

Ku každému z problémových celkov bude vypracovaný vzorník tém. Témy,
vypracované osvedčenými znalcami slovensko-poľskej problematiky,  budú pre-
zentované v podobe referátov na vedeckých konferenciách, organizovaných Slo-
vensko-poľskou komisiou humanitných vied. Materiály z konferencií sa budú
zverejňovať v spoločných slovensko-poľských knižných publikáciách. Po ukon-
čení perspektívneho programu sa počíta s vypracovaním syntézy alebo lexikónu
dejín slovensko-poľských vzťahov od najstarších čias po súčasnosť.

V rokoch 2003-2004 navrhujem venovať pozornosť koncepčnej a tematickej
príprave, aby sa v roku 2005 mohlo začať s realizáciou prvej konferencie
a súčasne prvej knižnej publikácie.

Uvedomujúc si súčasný stav možností, pripravenosť bádateľov, prístupnosť
materiálu a napokon i naliehavú spoločenskú objednávku, bolo rozhodnuté pre
prvú fázu výskumu (v rokoch  2004-2005) určiť vzťahy v rokoch 1990-2005 (od
„nežnej revolúcie po najnovšiu súčasnosť), a to s nasledujúcim postupom:
— júl 2004 až december 2004: 

koncepčná príprava, výber autorského tímu, metodická inštruktáž autorské-
ho tímu, príprava tematiky (stanovenie tém, určenie ich autorov), aby sa
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kompletizácia a schválenie I. zborníka mohlo uskutočniť na VIII. zasadnutí
S-PKHV v Bratislave v októbri 2004;

– január 2005 až jún 2005:
spracovanie tém, prednes a diskusia na slovensko-poľskej vedeckej konferen-
cii, ktorá sa uskutoční v júni 2005 v Poľsku,

– druhá polovica roku 2005:
dokončenie prác, redakčná príprava zborníka,

– prvá polovica roku 2006:
vydanie zborníka a príprava druhého cyklu výskumného programu. 

3. Záverečné ustanovenie. 
Komisia má právo jednotlivé tematické celky modifikovať, resp. rozčleniť na

detailnejšie tematické celky. 
O výbere nasledujúceho tematického celku, ktorý sa stane predmetom nasle-

dujúcej výskumnej fázy (referáty, konferencia, zborník), bude rozhodovať Slo-
vensko-poľská komisia humanitných vied na svojich pravidelných stretnutiach. 

Organizačnú, odbornú a finančnú garanciu prevezmú na seba striedavo slo-
venská sekcia Komisie (v roku zasadnutia slovensko-poľskej komisie na Sloven-
sku) a poľská sekcia Komisie (v roku zasadnutia Komisie v Poľsku). 

Zasadnutie Komisie v roku 2004 sa uskutoční na Slovensku, a tým sloven-
ská sekcia Komisie berie na seba aj povinnosti spojené s realizáciou prvej kon-
ferencie a I. zborníka projektovaného cyklu, venovaného slovensko-poľským
vzťahom po „nežnej revolúcii“. 

Z diskusie

V diskusii, ktorú viedol dr hab. Ryszard Gładkiewicz, odznelo desať príspev-
kov piatich účastníkov (PhDr. Alena Bartlová, CSc., prof. dr Michał Pułaski, dr
Ryszard Gładkiewicz, prof. PhDr. Jozef Hvišč, CSc., mgr Antoni Nowak). Pri-
e beh diskusie podávame v komprimovanej podobe. 

A. Bartlová podporila myšlienku lexikónu dejín slovensko-poľských vzťahov.
Konštatovala, že o tento typ publikácií je medzi vydavateľmi, čitateľmi, štu-
dentmi i kultúrnymi pracovníkmi veľký záujem. Na základe vlastných skúsenosti
s prípravou Lexikónu dejín Slovenska A. Bartlová sa podrobnejšie zaoberala
otázkou, ako zabezpečiť postup organizačných prác, odbornú oponentúru prís-
pevkov a interdisciplinárny charakter zborníka. 

J. Hvišč pripomenul, že lexikónom alebo syntézou dejín slovensko-poľských
vzťahov sa Komisia bude zaoberať až v záverečnej fáze projektovaného výskum-
ného programu. Konštatoval, že praktické poznatky Bartlovej bude možné vyu-
žiť nielen pri tvorbe finálnych publikácií, ale aj pri priebežnej realizácii výskum-
ného programu – pri edičnej tvorbe jednotlivých knižných zborníkov. Otázku,
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J. Hvišč pripomenul, že lexikónom alebo syntézou dejín slovensko-poľských
vzťahov sa Komisia bude zaoberať až v záverečnej fáze projektovaného výskum-
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akým typom publikácie sa projekt uzavrie, či lexikónom alebo syntézou, J. Hvišč
považoval za predčasnú. „Charakter prác a publikácií, ktoré sa nám podarí edi-
tovať, ich odborná kvalita a rozsah poznatkov ukážu, čo ešte bude potrebné uro-
biť po skončení výskumného programu,“ povedal v závere. 

Prezentovaným projektom sa podrobnejšie zaoberal M. Pułaski, ktorý okrem
iného povedal: „Projekt perspektívneho programu prác Komisie, ktorý tu pred-
stavujeme, nám poskytuje možnosť vyhnúť sa situácii, v akej sa nachádzame,
tzn. situácii náhlivého, horúčkovitého hľadania témy na nasledujúci a ďalšie
roky. V budúcom roku sa znovu ocitneme pred otázkou, pre akú tému sa roz-
hodnúť. Projekt nám dáva možnosť vyhnúť sa takejto situácii. Je to pekný, kom-
paktný, veľký projekt mnohorozmerného vedeckého výskumu na niekoľko
rokov.” 

K časovému harmonogramu M. Pułaski povedal: „To, že v budúcom roku
máme viac času na prípravu, je naše plus –  nebude to unáhlené rozhodnutie.
Musíme si totiž uvedomiť, že takmer všetky témy, ktoré sú tu navrhnuté, si vyža-
dujú primeranú prípravu, a v nejednom prípade i základný výskum. Nie sú to
veci, ktoré sa dajú spracovať popri svojich vlastných výskumoch. Bude potreb-
né pre konferenciu pripraviť niečo originálne. Máme však podľa tohto plánu
väčšiu voľnosť v práci, viac času na prípravu výskumu. Ak tento plán príjme-
me, musíme ho brať ako záväzný, čo však nevylučuje, ak vzniknú zaujímavé
návrhy, realizovať popri ňom aj nejaké  príležitostné podujatia.” 

„Druhá vec,” – pokračoval M. Pułaski, – „je problémové, teoretické rozlože-
nie plánu. Ako vieme, k týmto veciam najviac majú čo povedať historici. Po
nich tiež poľskí slovakisti a slovenskí polonisti. Veľa tu môžu povedať aj etno-
logovia. Uvažujem nad tým, či by sa nemalo otvoriť nové pole pôsobenia a neza-
interesovať do našej práce napr. historikov umenia, lebo historici umenia tiež by
mohli k tomu veľa povedať. Určité pochybnosti mám o činnosti sociológov,
neviem si celkom dobre predstaviť ich teoretickú účasť pri riešení poľsko-slo-
venských vzťahov. Takto sa mi javí sféra interdisciplinárnych problémov.
Nechcel by som, aby tu vznikol dojem, že historici sa snažia o akúsi dominan-
ciu v práci Komisie. Dúfam, že v tom budeme účinne podporovaní na viacerých
úrovniach filológmi. V súhrne: vidí sa mi, že tento perspektívny projekt s takým-
to premysleným náčrtom tematiky,  s primeranou časovou rezervou pre prí-
pravné práce, je hodný našej najväčšej podpory.”   

Na výpoveď M. Pułaského nadviazal A. Nowak, predseda Euroregiónu
„Tatry”, ktorý povedal: „S veľkým záujmom som si vypočul návrh, aby sa Poli-
a ci a Slováci zaoberali problematikou poľsko-slovenských vzťahov v minulosti
i súčasnosti na vedeckej úrovni. V našej problematike súčasnosť je dominant-
ným prvkom. Nechcem sa vyjadrovať k histórii, lebo nie som historikom, ale
mimoriadne sa zaujímam o súčasnosť, a neobával by som sa siahnuť do oblas-
tí, ktoré túto skutočnosť a s ňou i globálne a lokálne spoločenské procesy opi-
sujú. Slovom, ak máme vysvetliť a pochopiť  súčasné procesy, musíme sa obrá-
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tiť aj na sociológov a uskutočniť empirický výskum toho, čo sa stalo tu a teraz
na poľsko-slovenskom pohraničí, a nielen to, čo sa stalo medzi týmito dvoma
spoločenstvami, ktoré dosiahli samostatnosť, a vôbec – výskum fenoménu slo-
venského národa. Prosím vás, ja som objavil Slovensko až v dospelosti a vidí sa
mi, že hovoriť o poľsko-slovenských vzťahoch v dajakom veľkom vedeckom diele
je súčasne poskytovanie, približovanie vedomostí o Slovákoch Poliakom. Polia-
ci nepoznajú Slovensko. Nepoznajú slovenský národ, národné dejiny. My, zastr-
čení medzi Východom a Západom, sme nášho suseda na juhu nepostrehli, hoci
máme veľa spoločných procesov, – v predstave priemerného Poliaka sa Sloven-
sko javí  veľmi enigmaticky. Priemerný Poliak málo vie o Slovensku. A preto sú
veľmi potrebné práve diela, ktoré moderným spôsobom oboznámia čiateľov nie-
len s reflexiou o dejinách, ale i s reflexiou o súčasnosti, o tom, čo sa dosiah-
lo, lebo sa dosiahlo veľa.“  

A. Nowak sa dotkol aj problematiky financovania projektu: „Otvárajú sa mož-
nosti,“ – povedal, – „financovať tieto vaše idey a projekty z európskych fondov.
Otvárajú sa štruktúrne fondy, v súčasnosti pracujeme na spoločnom poľsko-slo-
venskom programe INTERREG 3A. Bude to práve štruktúrny fond, ktorý pod-
porí poľsko-slovenskú transhraničnú spoluprácu, a podľa môjho názoru je to
ďalší prameň spolufinancovania a zabezpečenia tejto práce pomocou peňazí
západoeurópskeho fundátora.  

M. Pułaski doplnil svoju myšlienku týkajúcu sa účasti sociológov na realizá-
cii perspektívneho programu: „Mám na mysli iba to, že sociológovia sa v mini-
málnej miere zaoberajú touto problematikou. Zriedkavo. To som mal na mysli,
a nie význam sociologického výskumu, ktorý považujem za mimoriadne potreb-
ný, ibaže – žiaľ – nachádza sa na vzdialenom okraji ich záujmov. Ak máme
určitú možnosť zapojiť do výskumu historikov, u sociológov takú možnosť
nemáme. Neviem si predstaviť, ako do nášho programu zaangažovať socioló-
gov.“ 

A. Nowak: „Instytut Spraw Publicznych vo Varšave uskutočnil výskum týka -
júci sa percepcie, v tom aj kontextový výskum Slovákov Poliakmi a Poliakov Slo-
vákmi. Tento výskum sa začal v roku 1999, je teda možnosť začať nie od nuly,
ale už od určitých zistení v tejto oblasti.“ 

V otázke interdisciplinárnosti výskumného programu A. Nowak vyslovil poži-
a davku začleniť do výskumu vzťahov aj dejiny umenia a architektúru: „Druhou
otázkou sú dejiny umenia. Je tu veľmi veľa prvkov, ktoré sú zaujímavé z hľa-
diska dejín umenia. Myslím si, že v tejto oblasti je veľa kontaktov a zväzkov.
Veľmi zaujímavá z tohto hľadiska je i súčasná – moderná architektúra. Pred-
stavuje v určitom zmysle hľadanie národného výrazu.“

Účastníci rokovania sa vyslovili za prijatie prezentovaného výskumného pro-
gramu. Jednoznačne podporili aj návrh, aby sa prvá konferencia a prvý zväzok
tohto programu venovali problematike vzťahov v rokoch 1990-2005. 

Diskusiu uzavrel R. Gładkiewicz, ktorý okrem iného povedal: „To znamená

KONTAKTY III 39



tiť aj na sociológov a uskutočniť empirický výskum toho, čo sa stalo tu a teraz
na poľsko-slovenskom pohraničí, a nielen to, čo sa stalo medzi týmito dvoma
spoločenstvami, ktoré dosiahli samostatnosť, a vôbec – výskum fenoménu slo-
venského národa. Prosím vás, ja som objavil Slovensko až v dospelosti a vidí sa
mi, že hovoriť o poľsko-slovenských vzťahoch v dajakom veľkom vedeckom diele
je súčasne poskytovanie, približovanie vedomostí o Slovákoch Poliakom. Polia-
ci nepoznajú Slovensko. Nepoznajú slovenský národ, národné dejiny. My, zastr-
čení medzi Východom a Západom, sme nášho suseda na juhu nepostrehli, hoci
máme veľa spoločných procesov, – v predstave priemerného Poliaka sa Sloven-
sko javí  veľmi enigmaticky. Priemerný Poliak málo vie o Slovensku. A preto sú
veľmi potrebné práve diela, ktoré moderným spôsobom oboznámia čiateľov nie-
len s reflexiou o dejinách, ale i s reflexiou o súčasnosti, o tom, čo sa dosiah-
lo, lebo sa dosiahlo veľa.“  

A. Nowak sa dotkol aj problematiky financovania projektu: „Otvárajú sa mož-
nosti,“ – povedal, – „financovať tieto vaše idey a projekty z európskych fondov.
Otvárajú sa štruktúrne fondy, v súčasnosti pracujeme na spoločnom poľsko-slo-
venskom programe INTERREG 3A. Bude to práve štruktúrny fond, ktorý pod-
porí poľsko-slovenskú transhraničnú spoluprácu, a podľa môjho názoru je to
ďalší prameň spolufinancovania a zabezpečenia tejto práce pomocou peňazí
západoeurópskeho fundátora.  

M. Pułaski doplnil svoju myšlienku týkajúcu sa účasti sociológov na realizá-
cii perspektívneho programu: „Mám na mysli iba to, že sociológovia sa v mini-
málnej miere zaoberajú touto problematikou. Zriedkavo. To som mal na mysli,
a nie význam sociologického výskumu, ktorý považujem za mimoriadne potreb-
ný, ibaže – žiaľ – nachádza sa na vzdialenom okraji ich záujmov. Ak máme
určitú možnosť zapojiť do výskumu historikov, u sociológov takú možnosť
nemáme. Neviem si predstaviť, ako do nášho programu zaangažovať socioló-
gov.“ 

A. Nowak: „Instytut Spraw Publicznych vo Varšave uskutočnil výskum týka -
júci sa percepcie, v tom aj kontextový výskum Slovákov Poliakmi a Poliakov Slo-
vákmi. Tento výskum sa začal v roku 1999, je teda možnosť začať nie od nuly,
ale už od určitých zistení v tejto oblasti.“ 

V otázke interdisciplinárnosti výskumného programu A. Nowak vyslovil poži-
a davku začleniť do výskumu vzťahov aj dejiny umenia a architektúru: „Druhou
otázkou sú dejiny umenia. Je tu veľmi veľa prvkov, ktoré sú zaujímavé z hľa-
diska dejín umenia. Myslím si, že v tejto oblasti je veľa kontaktov a zväzkov.
Veľmi zaujímavá z tohto hľadiska je i súčasná – moderná architektúra. Pred-
stavuje v určitom zmysle hľadanie národného výrazu.“

Účastníci rokovania sa vyslovili za prijatie prezentovaného výskumného pro-
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začať tvoriť tento celkový obraz historických i súčasných poľsko-slovenských
vzťahov od súčasných vzťahov. V tomto veľmi dobre nadväzujeme na spišské
skúsenosti. Výskum dejín Spiša nám poskytol aj cenné skúsenosti metodické.
Už predpoludním sme diskutovali o tom, čo je súčasnosť, kde sa končí histo-
rický výklad a kde sa začína výklad o súčasnosti, a pritom padol návrh, aby sme
súčasnosťou – pracovne – chápali obdobie od začiatku deväťdesiatych rokov
v tomto prípade v širších rozmeroch celých poľsko-slovenských a slovensko-poľs-
kých vzťahov, a tento návrh zaznel znovu, avšak  s malými pochybnosťami, či
by sa prípadne nemalo začať rokom 1945. Prof. Hvišč tu prezradil našu určitú
kontroverziu, či skôr diskusiu o tejto otázke, – ja si totiž myslím, že z dnešné-
ho hľadiska obdobie od 2. svetovej vojny do konca osemdesiatych rokov je už
materiálom čiste historického výskumu, že prelom 80. a 90. rokov je dostatoč-
ne dôležitou cezúrou, aby sa práve tu začal tvoriť obraz súčasných procesov,
ktoré práve prebiehajú a pôsobia. Keď ako cezúru príjmeme 90. roky, umožní
nám to zaangažovať do výskumu nielen historikov, ale i predstaviteľov iných dis-
ciplín. Vyskytujú sa tu také javy, ako napr. mediálny obraz suseda. Nejde tu iba
o prihraničné kontakty, ale i o to, čo ľudia zo severo-východného Poľska vedia
o Slovensku, ako hodnotia Slovensko a či heslo „Slovensko” v ich mentálnom
obraze sveta vyvoláva dajaký ohlas. A iba výskum toho, ako to vyzerá v súčas-
nosti, umožní nám tieto skutočnosti pochopiť najprv empiricky, potom i synte-
ticky.”

Z diskusie i záverečného slova vyplynulo, že projekt perspektívneho progra-
mu nazvaný Slovensko-poľské vzťahy v historickom a súčasnom pohľade – Sto-
sunki polsko-słowackie w ujęciu historycznym i współczesnym bol prijatý v plnom
rozsahu a stal sa záväznou inštrukciou činnosti Slovensko-poľskej komisie huma-
nitných vied v rokoch 2005-2010 s tým, že v prvej fáze prác sa bude realizovať
konferencia a zborník s pracovným názvom Slovensko-poľské vzťahy po „nežnej
revolúcii“ – Stosunki polsko-słowackie po „rewolucji aksamitnej“. Spracovanie
syntézy alebo lexikónu dejín vzťahov sa bude projektovať po skončení perspek-
tívneho programu.
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Príloha:

Kategorizácia a návrh tém zborníka

SLOVENSKO-POĽSKÉ VZŤAHY PO „NEŽNEJ REVOLÚCII“
STOSUNKI POLSKO-SŁOWACKIE PO „REWOLUCJI AKSAMITNEJ“

KATEGORIZÁCIA (typy tém):

A. Vzájomné problémy (integrálne obsiahnutie slovenskej a poľskej problemati-
ky)

B. Vzťahy – osobitne z poľského hľadiska (spolupráca,  vzťahy, kontakty, para-
lely)

C. Vzťahy – osobitne zo slovenského hľadiska (spolupráca, vzťahy, kontakty,
paralely)

D. Parciálne príspevky k problematike (rozmanitosti vzťahov v danom období)
E. Záver (syntetické zhrnutie problematiky)

NÁVRH TÉM:

1. Poľské udalosti – signál politických zmien  (kategória A)
2. Medzinárodný význam poľskej „Solidarności“  (A)
3. Slovensko-poľská spolupráca v oblasti cirkevných aktivít  (A)
4. Iniciatíva osobností: Walęsa – Havel – Čarnogurský  (A)
5. Ako na politické udalosti v Poľsku reagovala slovenská publicistika   (C)
6. Vznik Slovenskej republiky (1993) – ohlasy v poľskej tlači  (B)
7. Transformacja pojęć „Słowacja“ i „Słowacy“ w świadomości Polaków  (B)
8. Mediány obraz suseda  – Medialny obraz sąsiada  (B + C)
9. Ján Pavol II. a Slovensko (C)
10.Poľsko-slovenské literárne vzťahy v rokoch 1990-2005 (kontakty, preklady,

ohlasy)  (B)
11. Slovensko-poľské literárne vzťahy v rokoch 1990-2005 (kontakty, preklady,

ohlasy)  (C)
12.Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej emigračnej literatúry  (A)
13.Spolupráca v oblasti humanitných vied (univerzity, vedecké inštitúcie)  (B +

C)
14. Jazykovedný výskum slovensko-poľských pohraničných oblastí (v posl. desať-

ročí) (B + C)
15.Etnologický výskum slovensko-poľských pohraničných oblastí (v posl. desať-

ročí)  (B + C)
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Príloha:

Kategorizácia a návrh tém zborníka
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4. Iniciatíva osobností: Walęsa – Havel – Čarnogurský  (A)
5. Ako na politické udalosti v Poľsku reagovala slovenská publicistika   (C)
6. Vznik Slovenskej republiky (1993) – ohlasy v poľskej tlači  (B)
7. Transformacja pojęć „Słowacja“ i „Słowacy“ w świadomości Polaków  (B)
8. Mediány obraz suseda  – Medialny obraz sąsiada  (B + C)
9. Ján Pavol II. a Slovensko (C)
10.Poľsko-slovenské literárne vzťahy v rokoch 1990-2005 (kontakty, preklady,

ohlasy)  (B)
11. Slovensko-poľské literárne vzťahy v rokoch 1990-2005 (kontakty, preklady,

ohlasy)  (C)
12.Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej emigračnej literatúry  (A)
13.Spolupráca v oblasti humanitných vied (univerzity, vedecké inštitúcie)  (B +

C)
14. Jazykovedný výskum slovensko-poľských pohraničných oblastí (v posl. desať-

ročí) (B + C)
15.Etnologický výskum slovensko-poľských pohraničných oblastí (v posl. desať-

ročí)  (B + C)
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16.Slovenské ohlasy poľskej divadelnej a filmovej tvorby  (D)
17. Prihraničná spolupráca  (A)
18.Euroregión „Tatry“  (A)
19.Od bilaterálnych vzťahov k európskej integrácii  (A)
20.Záver: syntetické zhrnutie  

PARCIÁLNE TÉMY:

Współczesna słowacystyka w Polsce
Súčasná polonistika na slovenských univerzitách
Nové publikácie v oblasti výskumu slovensko-poľských vzťahov (slovenské

a poľské publikácie)
Slovensko-poľská konferencia o dejinách Spiša (súhrná informácia a hodnote-

nie)
Slovensko včera a dnes (výstava vo Warszawe 2002) 
atď...

OSOBNOSTI (vzájomné pôsobenie) :

Maria Bobrownicka
Andrzej Czcibor-Piotrowski
Pavol Čarnogurský
Halina Janaszek-Ivaničková
Vlastimil Kovalčík
Zdzisław Niedziela
Ján Sedlák 
Jacek Kuroń
atď...
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PROF. DR HAB. JACEK KOLBUSZEWSKI

Historik poľskej a západoslovanských literatúr s osobitným zreteľom na lite-
ratúru slovenskú. V roku 1965 obhájil na Lodžskej univerzite doktorskú
dizertačnú prácu Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku, ktorú neskôr
dopracoval a vydal knižne pod názvom Tatry w literaturze polskiej 1805-
1939 (Kraków 1982). Habilitoval sa v roku 1974 na Wrocławskej univerzi-
te slovakistickou prácou Modele estetyczne liryki słowackiej romantycznego
przełomu (knižne v roku 1975) a v roku 1982 sa stal riadnym profesorom
poľskej a západoslovanských literatúr. Ako slavista sa zaoberá  výskumom
slovenskej literatúry v širších stredoeurópskych súvislostiach; ako polonista
skúma vývin a pôsobenie obrazu hôr v literárnej tvorbe, slovesnú kultúru
horských regiónov a exploráciu horskej tematiky v intertextuálnych relá -
ciách. Knižne ďalej vydal: Ochrona przyrody a kultura (1990, 2. vyd.
1992), Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej (1994), Kresy
(1995), Cmentarze (1996), Znaczenia i wartości przyrody polskiej (2000),
W kręgu Młodej Polski (2000), antológie poľskej literatúry s horskou tema-
tikou a zbierky historických esejí, venovaných pôsobeniu hôr v poľskej lite-
ratúre a kultúre. Do výskumnej oblasti poľsko-slovenských vzťahov sa natr-
valo zapísal knihou Poézia pravdy a pravda poézie, ktorá vyšla v slovenskom
preklade (Bratislava 1978) a zbierkou komparatívnych štúdií z dejín poľsko-
slovenských literárnych vzťahov Na południe od Tatr. Studia o literaturze
słowackiej (2003). Svojím literárnovedným výskumom a publikačnou aktivi-
tou pomáha rozvíjať v Poľsku komparatívny výskum slovenskej literatúry
a kultúry. 

1. KONTAKTY: Dovoľte mi začať náš rozhovor spomienkami: október 1967,
Domov vedeckých pracovníkov – Smolenice, prvá vedecká konferencia o slovensko-
poľských vzťahoch. Bol to, ak sa nemýlim, váš prvý pobyt na Slovensku. Od tej chví-
le ste sa začali systematicky a s veľkým úspechom venovať výskumu poľsko-sloven-
ských literárnych vzťahov. Ako si spomínate na tie roky?  

J. KOLBUSZEWSKI: Môj záujem, vlastne fascinácia Slovenskom sa začala
veľmi dávno. Už pred polstoročím, chodiac po Tatrách, pozeral som sa zveda-
vými očami z pohraničných horských chrbátov na Spiš, na Liptov a na Oravu
a nadchýňal som sa nekonečnými pásmami hôr v diaľke a „bielymi mestami
s bielymi vežami“, ako to napísal Kazimierz Przerwa Tetmajer v románe Jáno-
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šík nędza Litmanowski. V roku 1956 vďaka vtedajšej turistickej pohraničnej kon-
vencii (na základe priepustky bolo povolené dvakrát do roka prekročiť hranice
na týždenný pobyt) sa vytvorila možnosť zoznamovať sa so slovenskými Tatra-
mi i z veľmi blízkeho južného podtatranského kraja. Vtedy, vo chvíli výstupu –
nelegálneho, lebo som bez pasu prekročil povolenú líniu – na Ľadový štít, uzrel
som Liptovský Mikuláš, a v nadšení zapísal som si od náhodne poznaných Slo-
vákov akúsi ľudovú pieseň (pamätám si ju dodnes) o „Mariši zo Šariša”, ktorá
„očko mala len jedno” a „zuba ani jedného”. Poznávanie prírody a ľudí sa vtedy,
počas nocľahov v takzvaných súkromných bytoch, spájalo s prvými, dosť náhod-
nými lektúrami z oblasti slovenskej literatúry, obyčajne so školskými príručka-
mi. Slovenský jazyk som vtedy nepoznal, mnohé veci, vyčítané v textoch, som
si musel domýšľať, o dejinách slovenskej literatúry som nevedel nič, ale veľmi
ma zaujali.

Bol to veľmi skromný východiskový bod. Prelom nastal v roku 1967, keď
som po získaní doktorátu na základe práce o Tatrách v poľskej literatúre poslal
do redakcie významného časopisu „Slovenská literatúra” neveľký článok
o postoji krakovského právnika Ludwika Pietrusińského k slovenskému národ-
nému obrodeniu. Na moju skutočne veľkú radosť (pôsobil som vtedy ako uči-
teľ na strednej škole) dočkal som sa dosť skoro uverejnenia, a to bol môj „slo-
vakistický debut”, čo som si vtedy ešte neuvedomoval. Jednoducho, keďže som
nepôsobil na univerzite, veľmi som sa tešil, že som mal v zahraničí uverejnenú
prácu.

Aké bolo moje prekvapenie, keď v tom istom roku 1967 ma vyhľadali počas
svojej krátkej návštevy môjho mesta prof. dr. Mikuláš Bakoš a dr. Jozef Hvišč
a umožnili mi štúdium na SASe (Studia Academica Slovaca), na letnej škole slo-
venského jazyka, literatúry a kultúry. Vtedy sa začalo moje systematické štú dium
slovenského jazyka a literatúry, spojené s vedomím, že poľsko-slovenské literárne
vzťahy v 19. storočí skrývajú v sebe veľmi veľa zaujímavých výskumných problé-
mov. Výsledkom tohto „objavu” bola moja účasť na prvej veľkej a dôležitej kon-
ferencii, venovanej slovensko-poľským a poľsko-slovenským literárnym vzťahom,
ktorá prebiehala v malebnom smolenickom zámku (Domov vedeckých pracovní-
kov) v tom istom roku 1967. Účasť na tejto konferencii mi umožnil dnes už neži -
júci riaditeľ mojej školy mgr. ing. Ksawery Marks. Bol humanisticky cítiacim inži-
nierom. Poprosil som ho o tri dni neplatenej dovolenky, ale keď sa dozvedel, čo
je cieľom mojej dovolenky, dal mi desať dni platenej dovolenky. Postrehol, že pre
mladého učiteľa je účasť na zahraničnej vedeckej konferencii veľkou šancou ďal-
šieho vývinu. Veľmi som mu za to vďačný.

Bola to dôležitá udalosť v mojom živote. Na konferencii som mal referát
o ohlasoch slovenského národného obrodenia v Poľsku, a ja, učiteľ strednej
školy, ocitol som sa v prostredí ozajstných vedcov. Keďže som mal pobyt na
desať dní, naskytla sa mi možnosť zúčastniť sa výletu do prekrásnej Malej Fatry,
ktorá ma dodnes fascinuje. Vtedy sa začalo moje hlbšie poznávanie Slovenska
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a slovenskej literatúry. Priviezol som si domov toľko slovenských kníh, hlavne
z romantickej literatúry, že som ich nevládal uniesť. Začal som sa hlbšie zao-
berať dejinami slovenskej literatúry a zabudnutými aspektmi slovensko-poľských
literárnych a kultúrnych zväzkov. Bolo pre mňa veľmi dôležité a povzbudzujú-
ce, že mnohé z týchto prác boli uverejnené v slovenských vedeckých periodi-
kách.

Keď som sa v roku 1970 stal pracovníkom Inštitútu poľskej filológie Wroc -
ławskej univerzity, napísal som habilitačnú prácu Modele estetyczne literatury sło-
wackiej romantycznego przełomu (1973), a po nej mi vyšla v Bratislave kniha Poé-
zia pravdy a pravda poézie (1978), opatrená žičlivým doslovom K. Rosenbauma.

Boli to pre mňa z hľadiska vedeckého dobré roky. Začínali sa smolenickou
konferenciou v roku 1967, ktorá mala veľký význam nielen pre mňa, ale aj pre
výskum poľsko-slovenských literárnych vzťahov vôbec (a vice versa). Musím tu
však zdôrazniť veľkú inšpiratívnu úlohu a pomoc, aká sa mi dostávala od zna-
menitých bádateľov dr. J. Hvišča a prof. K. Rosenbauma. Im vďačím za veľa.

2. KONTAKTY: Poliaci a Slováci ako príbuzné slovanské národy stovky rokov
žili a žijú v tesnom susedstve. Myslíte si, že táto príbuznosť a blízkosť boli v dáv-
nych a súčasných dejinách vzájomných vzťahov pozitívnym činiteľom poľského a slo-
venského kultúrneho vývinu?

J. K.: Poliaci dlho nemali plné povedomie osobitného slovenského národa.
Začali ho „objavovať” až v období romantizmu, a potom v priebehu celého 19.
storočia formovali v literárnej kritike a v popularizačnej činnosti pojem sloven-
skej literatúry ako osobitného a individuálneho javu. Preto slovenská literatúra
nemala veľké šance pôsobiť na poľskú literatúru, hoci neraz sa vyskytli aj prí-
pady, keď sa poľská literatúra inšpirovala slovenskou, čo najvýraznejšie doku-
mentujú určité prvky tvorby Kazimierza Przerwu Tetmajera. Trochu inak to
bolo na Slovensku, kde poľský romantizmus vyvolával veľký záujem a zohral
veľkú inšpiračnú úlohu, o čom výrazne  svedčí, pravda, aj v zmysle kritickom,
kult Adama Mickiewicza. Kultúrne „susedstvo” bolo prinajmenšom z poľskej
strany dosť dlho prehliadané, aj keď skoro vždy – až na niekoľko drobných uda-
lostí (napr. problém Javoriny) – úplne bezkonfliktný, čo je v politických
a národnostných vzťahoch dosť zriedkavé. Nepopiera to skutočnosť, že sloven-
ská literatúra a kultúra sa neporovnateľne viac zaujímala o Poľsko, než Poľsko
o Slovensko. Vysvetlenie tohto faktu treba hľadať tak v príčinách úzko politic-
kej povahy (otázka štátnej existencie a tradície štátnosti), ako aj v značných
odlišnostiach obidvoch národných kultúr. Poľská kultúra mala šľachtickú prove-
nienciu (jej stopy, žiaľ, sú viditeľné aj dnes), zatiaľ čo slovenská kultúra bola
stavaná na ľudových základoch. Dosť dlhý čas neveľmi sa k sebe priťahovali.
Slovenských romantikov fascinovala čas poľskej romantickej literatúry, čo však
neznamenalo plné akceptovanie poľskej kultúry, na druhej strane Poliaci, ktorí
v období romantizmu vnímali ľudovosť ako okrajovú víziu (pozri napr. hodno-
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tenie tvorby Bohdana Zaleského, fascinovaného ukrajinským folklórom) v slo-
venskej literatúre nenachádzali veľa toho, o čo mali záujem.

Poliaci si najprv museli ozrejmiť jestvovanie osobitného slovenského národa.
Trvalo to dosť dlho. A vôbec tomu nenapomáhal ani vznik Česko-Slovenska,
a to nielen „z poľskej viny”; stávalo sa dokonca i to, že známy poľský básnik
(Władysław Broniewski, pozn. prekladateľa) napísal „bratia Česi, aké krásne sú
vaše Tatry”, a populárny poľský spevák, ktorý sa v období komunistického reži-
mu zúčastnil zahraničného výjazdu do Tatier, spieval „za granicą bywam w cze-
skich Tatrach“. Tieto prípady špecifického čechocentrizmu w poľskom národ-
nom vedomí sa dnes menia v dôsledku politického a historicky významného
faktu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Slovensko sa totiž v priebehu nie-
koľkých posledných rokov stalo predmetom zvýšeného politického a turistické-
ho záujmu. Najvštevuje ho čoraz viac Poliakov, ktorí sem chodia lyžovať, pes-
tujú turistiku, aj keď – žiaľ – neprejavujú veľký záujem o slovenský kultúrny
život. Tieto prejavy susedského vzťahu, nehľadiac na ich politické a kultúrne
aspekty, ktoré tiež majú svoj význam, nie sú – zdá sa – také produktívne, aké
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dologickej úprave, zbavený tradičnej predvojnovej „vplyvológie“, skutočne bol
„ostrovom slobody“. Tento výskum modernizoval  tak slovenskú, ako i poľskú
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jav. V poľskej literárnej vede v päťdesiatych rokoch, v období najostrejšieho ide-
ologického režimu, autori rôznych prác v úvodných častiach ako na licitácii
vymenúvali Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina, ale v podstatných úvahách nema-
li nič spoločné s ich koncepciami.

Výskum slovensko-poľských a poľsko-slovenských literárnych súvislostí sa
vtedy skutočne oslobodil od doktrinálneho nánosu, a podobne boli oslobodené
aj práce metodologického charakteru, ktoré formovali teoretické základy tohto
výskumu. Týkalo sa to tak slovenských, ako i poľských prác, a hoci jestvovali
medzi nimi isté odlišnosti (je to príliš široká problematika, ktorou sa tu
nemôžem zaoberať podrobnejšie), ich spoločným znakom bola snaha preniesť
výskumné otázky do čistej sféry vedy, zbavenej ideologických nánosov (D. Ďuri-
šin, S. Skwarczyńska, H. Markiewicz). Neprekvapuje preto, že na tomto poli
porovnávacieho výskumu obidve strany, slovenská i poľská, dosiahli v tých
rokoch  hodnotné výsledky a mnohé z nich dodnes predstavujú solídny, nespor-
ný prínos. Objavilo sa vtedy značné množstvo prác tohto charakteru, ktoré vyvo-
lali zvýšený záujem  poľských vedeckých, a nielen literárnovedných („Pamiętnik
Słowiański”,  „Przegląd Humanistyczny”, „Slavia Occidentalis”), ale napr. i geo-
grafických  („Wierchy”) časopisov o problematiku slovenskej kultúry a literatú-
ry v jej medzinárodných súvislostiach. Výsledkom medzinárodného rozsahu boli
v roku 1972 dva vedecké zborníky – slovenský a poľský, prezentujúce materiá-
ly dvoch významných konferencií, ktoré sa uskutočnili v Smoleniciach a v Kra-
kove. Ich význam bol veľký, lebo úspešne nobilitovali nielen problematiku, ale
i bádateľov tejto oblasti.

Mal som to šťastie, že popri značnej aktivite, neraz som bol v týchto publiká-
ciách prítomný ako autor, a politická indoktrinácia ma našťastie nezasiahla, ani
nezaťažila. Pravda, podliehal som direktívam cenzúry, no zaoberal som sa jednak
dejinami kultúry, jednak literatúry  z hľadiska „amatéra”, učiteľa strednej školy.
Skrátka, písal som, ako som chcel. Cenzúra sa o moje texty nezaujímala, čo nastú-
pilo až neskôr, keď sa predmetom mojich záujmov stali otázky spojené s proble-
matikou poľských pohraničných oblastí – ale to je už iná záležitosť.

K ohraničeniu mojich kontaktov so Slovenskom a slovenským vedeckým
prostredím došlo po zásahu istých doktrinérov (nominus sunt odiosa) bez mojej
bezprostrednej „viny” až v období poľskej „Solidarności”. Stratil som kontakt so
slovenskými knižnicami, s vedeckým prostredím, a „odsúdený” na svoju dosť
ohraničenú slovakistickú domácu zbierku kníh, musel som do značnej miery
ohraničiť svoju slovakistickú aktivitu; hlavne však aj preto, že moje možnosti
publikovať práce v slovenských vedeckých časopisoch sa na dosť dlhý čas pre-
rušili, čo pred rokom 1980 malo pre mňa rozhodujúci význam, lebo ma uvád-
zalo do slovenského vedeckého prostredia. Preto sa moja aktivita v tejto oblas-
ti značne zmenšila. Ostatne, netýkalo sa to iba mňa. Slovensko-poľské vedecké
kontakty na niekoľko rokov ak aj nezanikli, rozhodne sa oslabili a iba teraz
nastupuje intenzívne oživenie. 
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Nič to však nemení na skutočnosti, že z aspektu svojej slovakistickej per-
spektívy obdobie rokov 1967-1980 hodnotím veľmi pozitívne. O slovenskej lite-
ratúre som vtedy písal dosť veľa, študoval som ju tak dôsledne, ako mi to pod-
mienky umožňovali, svoje polonistické skúsenosti som prenášal do oblasti
slovakistiky.

Veľký význam pre mňa mala skutočnosť, že významní slovenskí bádatelia
vtedy pripisovali zahraničnej slovakistike veľký význam, podporovali ju a pre-
zentovali. Som im veľmi vďačný, ale i slovenská literárna veda  vtedy postre-
hla možnosť istého otvorenia sa, uvoľnenia od marxistických nánosov. Bola to
napriek politickým faktorom šanca obojstranná a – myslím si, – že sme ju vyu-
žili veľmi dobre. Malo by sa dnes nadviazať na túto tradíciu. Myslím na to, že
niekoľko desiatok rokov po pamätnej smolenickej konferencii malo by sa zor-
ganizovať následné slovensko-poľské a poľsko-slovenské literárnovedné stretnu-
tie, zamerané hlavne na skutočnosť, že v slovenskom literárnohistorickom prost-
redí propoľské snahy nevyhasli, a že v poľskom prostredí sa vytvorili čo do
hodnoty nové výsledky, ako napr. znamenitá práca Joanny Goszczyńskej o slo-
venskom mesianizme a jej vynikajúca monografia o literárnych a kultúrnych
osudoch Jánošíka, alebo aj originálna práca Rafała Majerka o slovenskom
národnom obrodení (2003, vyd. Jagellowská univerzita).

4. KONTAKTY: Sústredili ste sa na výskum poetologických a žánrových súvis-
lostí slovenského a poľského romantizmu. Nadviazali ste na priekopnícke práce
Władysława Bobeka a Józefa Magnuszewského. Je tu však jeden veľký rozdiel. Vo
svojom výskume ste nehľadali „vplyvy“ poľskej literatúry na slovenskú, ale typolo-
gické súvislosti, analógie a paralely, smerujúce k intertextuálnej konfrontácii hľa-
dísk a postupov – často i protichodných. Nepridržiavali ste sa konvenčných učebni-
cových kritérií, ale formulovali ste si vlastný názor na slovenský romantizmus.
Pamätám sa, ako ste proti všeobecnej mienke o progresívnom charaktere našej čel-
nej romantickej garnitúry začali vyzdvihovať tzv. druhoradých romantikov. Vznikla
z toho kniha „Modele estetyczne liryki słowackiej romantycznego przełomu“ (Wroc -
ław 1973), hlavne však  „Poézia pravdy a pravda poézie“, ktorá vám v roku 1978
vyšla v slovenskom preklade. Vaše knihy narušili „mýtus veľkých a pokrokových
romantických básnikov“, asi preto nedosiahli na Slovensku také uznanie, aké by si
zaslúžili. Ako tieto protichodnosti a vlastne i určitú krivdu vnímate dnes? 

J. K.: Oslobodiť sa od „vplyvologických“ postpozitivistických postupov mi
pomohlo jednak domáce prostredie, ruka a prednášky môjho otca, historika
poľskej a slovanských literatúr – prof. Stanisława Kolbuszewského, ale tiež zna-
menitý vedúci mojej magisterskej práce, významný komparatista a historik poľs-
kej literatúry prof. dr Władysław Floryan z Wrocławskej univerzity a prirodze-
ne i znamenitý promótor mojej doktorskej práce prof. dr Stefan Kawyn
z Lodžskej univerzity. Bolo to už dávno, pol storočia i viac, no aj keď ich kon-
cepcie boli metodologicky odlišné, v podstate naučili ma to isté, že relácie
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medzi literatúrami rôznych národov nemožno vtesnať do jednoduchých kategó-
rií vplyvov a závislostí. Je pravda, že vo svojich výskumoch som nadväzoval na
tradíciu Władysława Bobeka a v značnom rozsahu i na Józefa Magnuszewské-
ho (naňho azda len v neskoršom období – po roku 1980), súčasne som sa od
nich metodologicky veľmi odlišoval a na javy poľsko-slovenských literárnych
problémov som sa pozeral z úplne inej perspektívy. Skutočne, nezaujímali ma
„vplyvy“ a závislosti, ale spôsob tvorivého využívania určitých motívov Mickie-
wiczovej Ódy na mladosť slovenskými romantikmi. Značný význam tu mal fakt,
že v týchto prácach som si formuloval  vlastný názor na slovenský romantiz-
mus, to však čoskoro nadobudlo širšiu perspektívu. Spájalo sa s mojou vlastnou
víziou slovenskej literatúry a jej dejín.

Podstatný vplyv na to mala moja polonistická príprava a neraz i kritériá
z oblasti výskumu a chápania dejín poľskej literatúry, ktoré som prenášal na
oblasť dejín slovenskej literatúry. Dnes vidím, že toto metodologické zameranie,
ktoré tu vedome zdôrazňujem, malo svoje dobré, ale i – ak aj nie zlé – nie práve
najlepšie stránky. Snažil som sa vždy akceptovať stanovisko slovenskej literárnej
vedy, aj keď som s ním občas nesúhlasil. Isteže, nemal som vždy pravdu. Apli-
kovanie poľských literárnohistorických kritérií na dejiny slovenskej literatúry
nemalo vždy zásadný význam, mojou intenciou však bolo zaradenie dejín slo-
venskej literatúry do periodizačného systému a do systematiky estetických javov
príznačných pre dejiny iných európskych literatúr. Milým prejavom uznania pre
mňa bolo konštatovanie jedného z významných slovenských vedcov, že „euro-
peizujem dejiny slovenskej literatúry“, súčasne však – dnes to vidím – občas
som sa na tejto ceste dopúšťal istých chýb, najmä keď som polonistické poznat-
ky nekriticky prenášal do hodnotenia dejín literatúry slovenskej. Zdalo sa mi
však, že prenášanie istých koncepcií, uplatňovaných v poľskej literárnej vede, do
slovakistického výskumu, môže uľahčiť vnímanie slovenskej literatúry v širšej
európskej perspektíve. Na tomto základe som sa pokúšal vytvoriť systém perio-
dizácie slovenskej literatúry 19. storočia, v ktorom som miesto tradičného systé-
mu,  vyvodeného z kategórií národného obrodenia, uplatnil systematiku podľa
literárnohistorických kritérií. Táto moja práca nemala na Slovensku veľký ohlas,
myslím si však, že zavedenie pojmu „preromantizmus“ do vývinu slovenskej lite-
ratúry, malo svoj význam.

Výskum slovensko-poľských literárnych súvislostí (ale i poľsko-slovenských)
sa v tých rokoch realizoval podľa objektívnych vedeckých zásad, umožňujúcich
napr. „čisté“ hodnotenie, aký význam pre slovenskú literatúru mal vzťah slo-
venskej romantickej poézie k Veľkej improvizácii z III. časti Dziadov alebo –
a hlavne – Mickiewiczova Óda na mladosť. Bola to čistá komparatistika a rov-
nako i čistá literárna história, ktorá mala pozitívny význam pre slovenských
i poľských bádateľov. Ideologickí doktrinéri nemali k tomu čo povedať, cenzúra
ponechávala tieto texty bez jediného zásahu. Vďaka tomu sa tento slovensko-
poľský komparatistický výskum mohol v uvedenom období krásne rozvíjať,
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o čom svedčia hodnotné publikácie z pier bádateľov viacerých generácií. Je fak-
tom, že práve vtedy v tejto oblasti vznikli významné vedecké publikácie a dnes
by sa malo na ne nadviazať. Veľmi rád by som sa opäť zúčastnil na takej kom-
paratistickej konferencii, aká sa uskutočnila v Smoleniciach v roku 1967.

5. KONTAKTY:  Pravda, nebol to iba romantizmus, ktorý zaujal vašu pozornosť.
Ako viem, napísali ste desiatky podnetných štúdií o slovenskom realizme, o Hviez-
doslavovi,   o Ondrejovovi, o slovenskom modernizme, pozreli ste sa nezaujatým
okom aj na tvorcov slovenskej povojnovej literatúry, na Laca Novomeského, Miro-
slava Válka,  Milana Rúfusa, na literatúru s tatranskou tematikou atď. Súčasne ste
pôsobili na Wrocławskej univerzite ako polonista (Instytut Filologii Polskiej). Ako
sa vám darilo spájať „úradné“ povinnosti polonistu so záľubami slovakistu?

J. K.: Isteže, v prácach o slovenskom romantizme som šiel – trochu – vlast-
nou cestou, determinovanou mojou polonistickou prípravou a osobitným
„samoštúdiom“ slovenskej literatúry a jej vývinu. V skutočnosti som sa snažil
určiť si svoj vlastný obraz  slovenského romantizmu, ktorý bol neraz dosť vzdi-
a lený klasickému učebnicovému výkladu. Vyplývalo to do značnej miery z toho,
že viaceré slovenské vydavateľské činy, aj keď neboli plne ocenené, odkryli
bohatstvo slovenského romantizmu, ktorý sa prejavil vo fascinujúcej tvorbe  bás-
nikov, považovaných neprávom za druhoradých. Vtedy som si uvedomil, že oni
tvoria základný korpus slovenského romantizmu, dokumentujúc jeho skutočné
bohatstvo a autentickú mnohotvárnosť záujmov a postojov slovenských roman-
tikov, ktorým iba objektívne príčiny neumožnili úplne rozostrieť krídla a včleniť
sa v plnej sile do literárneho obehu. Nehľadiac na objektívne problémy vydáva-
nia svojich diel, neboli totiž v stave prekonať štúrovské normy: prekonávali ich
teda v básnickej praxi, no veľa ich diel muselo veľmi dlho čakať na knižné vyda-
nie (mám na mysli cenné vydania Pavla Vongreja, hlavne jeho cennú monogra-
fiu Dielo Sama Vozára [1967] a hlavne jeho znamenitú antológiu Keby si počul
všetky tie víchrice. Výber z neznámej slovenskej poézie z polovice 19. storočia
[1966]). 

Tento svoj postoj som vyjadril hlavne v dvoch knihách: Modele estetyczne lite-
ratury słowackiej romantycznego przełomu (1973) a Poézia pravdy a pravda poézie
(1978). Na Slovensku však prešli vlastne bez ohlasu, hoci v duchu som počítal
s tým, že vyvolajú dajaký záujem, miesto toho sa stretli s ľahostajnosťou. Prvá
z nich, pre mňa veľmi dôležitá, vyšla v Poľsku a medzi Slovákmi nebola príliš
známa; druhá vyšla v renomovanej sérii „Okno“ vydavateľstva Tatran a bola vše-
obecne prístupná. Je možné, že narušovala „mýtus veľkých a pokrokových
romantických básnikov“, ale neukázali sa ani negatívne alebo polemické recen-
zie. Cítil som isté sklamanie, ale pocit krivdy som nemal.

Práce univerzitného polonistu som ľahko spájal so slovakistickým výskumom
– umožňovali mi to časté pobyty, obyčajne len niekoľkodňové, v Bratislave
a stretnutia so slovenskými literárnymi historikmi. Veľa času som vtedy strávil

ROZHOVORY50



v knižniciach, kupoval som si veľa kníh, vo Wrocławe som tieto materiály
a „úlovky“ spracovával, objavujúc pre seba Hviezdoslava, Ondrejova, Novomes-
kého, Válka, Rúfusa. Keďže neboli to lektúry bez reflexií, organicky vznikali
rozličné články a štúdie, v ktorých som sa usiloval obrátiť pozornosť na tie
aspekty danej problematiky, ktoré občas unikali pozornosti slovenských literár-
nych historikov (napr. prípad Ľ. Ondrejova a jeho vzťahu k modernizmu). Tieto
práce boli výsledkom toho, že som bol fascinovaný slovenskou literatúrou a dosť
žiadostivo som v nej hľadal nové (aj keď niekedy nie celkom nové) problémy.
Niekedy to bolo len oboznámenie poľskej slavistiky s málo známymi dielami
(napr. Hviezdoslavova kratšia epika, F. Švantner), niekedy tiež obrátenie pozor-
nosti slovenských literárnych vedcov na objektívne hodnoty určitých diel (Ľ.
Ondrejov). V každom prípade spájanie povinností univerzitného polonistu
s mojimi slovakistickými záľubami vôbec nebolo ťažké, ale práve naopak – bolo
príjemné. Bol som vtedy veľmi aktívny, paralelne som písal aj práce o poľskej
literatúre, a občas som sa vracal aj k tatranskej problematike.

6. KONTAKTY: Nezabudnuteľné sú vaše práce s tatranskou problematikou.
Mám na mysli „Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku“, v ktorej i slovenská
„tatranská“ literatúra našla svoje pozitívne ocenenie. A nielen to! Vedeckú interpre-
tráciu „tatranských“ motívov ste vedeli preniesť aj do žánrovej formy populárnych
esejí, ktoré sa stali ozdobou poľskej literatúry faktu. Ako sa na „tatranskú“ proble-
matiku pozeráte dnes? Aké miesto zaujíma vo vašej súčasnej výskumnej praxi?

J. K.: Knižná práca o umeleckej funkcii motívu Tatier v poľskej literatúre 19.
storočia bola mojou doktorskou prácou. Vznikla čiastočne z toho, že v období
písania doktorátu som bol aktívnym „tatrancom“ a často som chodil do Tatier
lyžovať. Po mnohých rokoch som sa vrátil k tejto problematike a v rozsiahlom
zväzku dotiahol som vývin tejto problematiky najprv do roku 1939, potom
v nasledujúcej knihe až do súčasnosti. Podarilo sa mi tiež vypracovať pre reno-
movanú „Biblioteku Narodowu“ rozsiahlu antológiu Tatry i górale w literaturze
polskiej. Po roku 1977 v dôsledku personálnych zmien  v Inštitúte poľskej filo-
lógie Wrocławskej univerzity začal som prednášať a viesť magisterské semináre
o literatúre „Młodej Polski“, čo mi prinieslo cenné ovocie v podobe spolupráce
s krakovským vedeckým centrom, ktoré viedla vynikajúca vedkyňa prof. dr hab.
Maria Podradza-Kwiatkowska. Prirodzene, plodmi tejto spolupráce boli publiká-
cie týkajúce sa mladopoľského autotematizmu, poézie S. Wyspiańskeho, K.
Przerwu-Tetmajera, populárneho románu z prelomu 19. a 20. stor. Najvýznam-
nejším výsledkom bolo kritické vydanie Tetmajerovho diela Na Skalnym Podha-
lu v „Bibliotece Narodowej“ (1998).

Súčasne – spolu s mojím bratom –  litovskovcom a jazykovedcom doc. Sta-
nisławom Franciszkom Kolbuszewským som sa až do jeho smrti (1986), zvy-
čajne pod jeho pozorným vedením, sporadicky zaoberal litovskou literatúrou.
Výsledkom bolo napísanie stručnej syntézy dejín slovenskej literatúry pre veľké
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Dejiny európskej literatúry, zredigovanej prof. dr Władysławom Floryanom, ako
aj preklad a vydanie znamenitého diela  litovskej literatúry, drámy Jozef a jeho
bratia od Janisa Rainisa. 

Tieto moje rozmanité úlohy a záľuby mi dnes veľmi pomáhajú pri vedení
magisterských seminárov a prednášok zo všeobecnej literatúry, na ktorých sa
študenti polonistiky dozvedajú aj o poľskom romantizme. A Tatry? Občas sa
k nim vraciam, ale už nie tak intenzívne, ako kedysi...

7. KONTAKTY: Viem, ťažisko vášho výskumu sa v poslednom období čoraz väčš-
mi presúva na oblasť univerzitnej polonistiky. Komparatistika sa stáva organickou
súčasťou národných filológií. Čo z toho vyplýva pre súčasný výskum slovensko-poľs-
kých vzťahov? Nehrozí tu izolácia týchto vzťahov od celoeurópskej jednoty? A vôbec:
ako hodnotíte význam komparatívneho výskumu našich literatúr dnes, na pôde vše-
obecnej globálizácie? 

J. K.: Je pravda, že ťažisko mojich prác sa od istého času presúva na stra-
nu prác striktne polonistických, ale to neznamená, že slovenská problematika je
v mojich očiach neprítomná. Píšem o nej zriedkavejšie, ale o to s väčším uspo-
kojením, často recenzujem doktorské a habilitačné práce, ktoré svedčia, že úro-
veň v tejto oblasti sa zlepšuje. Nemení to skutočnosť, že v priebehu posledných
rokov som publikoval rozsiahlu štúdiu o novom pohľade na dejiny recepcie Mic-
kiewiczovej poézie na Slovensku a v slovenskej cyrilometodskej tradícii. Je fak-
tom, že komparatistika sa stáva čoraz viac organickou súčasťou výskumu dejín
národnej literatúry, ale vôbec to neznamená, že by stratila svoju metodologickú
totožnosť a špecifickosť. Je dnes  azda potrebnejšia, než kedykoľvek predtým.
Je pravda, že tým trochu stráca (či naozaj?) „klasická“ komparatistická meto-
dológia, no spresnenie výskumu slovensko-poľských a poľsko-slovenských lite-
rárnych súvislostí ani v najmenšom neohrozujú idey zjednotenej Európy, a to
nielen v zmysle politickom, ale ani v zmysle z nášho hľadiska predovšetkým kul-
túrnom. Myslím si, že práve naopak – vôbec sa neobávam izolácie týchto súvis-
lostí od koncepcie zjednotenej Európy. Hlboká analýza našich literárnych a kul-
túrnych vzťahov umožní nám totiž lepšie vyšpecifikovať individuálne vlastnosti
našich kultúr a literatúr. Nimi vchádzame do Európy, aby sme výraznejšie
vyznačili individuálnosť kultúr a literatúr, poukazujúc na rozmanitosti, ktoré pre
európske spoločenstvo nebude zbytočným problémom, ale tvorivým vkladom,
dokumentujúcim jednotu v odlišnostiach. Táto čoraz výraznejšia nová situácia
nám umožní lepšiu kultúrnu a literárnu prezentácia našej časti Európy. Tento
výskum preto treba kontinuovať a intenzifikovať, ale aké budú jeho efekty, to už
závisí od nás samých a od mladšej bádateľskej generácie, od toho, do akej miery
postrehnú atraktívnosť a význam týchto výskumov. Ale to už je iná problema-
tika.
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8. KONTAKTY: Tieto vaše slová sú znamenitým východiskom k odpovedi na
moju záverečnú otázku, ktorá znie: v čom vidíte potrebu a zmysel súčasného inter-
disciplinárneho výskumu slovensko-poľských vzťahov? Ako by ste sformulovali svoje
krédo v tejto výskumnej oblasti?

J. K.: Potreba a zmysel slovensko-poľského komparatívneho výskumu? Pre
mňa je to takmer rétorická otázka. I zmysel, i potreba sa mi javia ako niečo pri-
rodzené. Bez ohľadu na to, že v priebehu posledných niekoľkých rokov vznikla
nejedná práca z tejto oblasti, možno tu postrehnúť isté prázdne miesta. Po
období skutočné intenzívneho výskumu pred rokom 1980 sa práce, týkajúce sa
tohto obdobia, objavovali dosť sporadicky, zriedkavo, čo pravda nezmenšuje ich
hodnotu, najmä keď si uvedomíme, že sa medzi nimi vyskytujú také vedecké
práce, ako je cenný zborník Związki kulturalne polsko-słowackie w dziejach (Kra-
kov 1996) a dve nové knihy prof. Hvišča Kam oko nedosiahne (Bratislava 1999)
a ešte viac znamenitý, cenný z metodologického hľadiska zväzok jeho štúdií
Óda na mladosť. O literárnych súvislostiach slovenského a poľského romantizmu
(Bratislava 2004). Aj na poľskej strane sa objavili práce z tejto oblasti, takže
situácia nie je zlá, aj keď určite by mohla byť lepšia. Túto bohatú a zaujímavú
problematiku dnes treba hodnotiť aj z aspektu  kultúrnej antropológie. Tu sa
skrýva  veľká šanca výskumu, ktorý „zvonku“,  spoza hraníc Slovenska a Poľs-
ka môže osvetliť  odlišnosť a individuálnosť našich kultúr a literatúr. Preto plne
opodstatneným a potrebným cieľom tohto výskumu je vytvorenie syntézy slo-
vensko-poľských a poľsko-slovenských literárnych súvislostí. Prirodzene, bude to
z hľadiska organizačného i metodologického neľahká práca, ale táto námaha sa
iste mnohonásobne zúročí okrem iného i preto, že sa v nej môžu úspešne uplat-
niť aj  mladší vedeckí pracovníci.

9. KONTAKTY: Ako na základe týchto skúseností oceňujete súčasné možnosti
štúdia a výskumu slovenského jazyka a literatúry na poľských vysokých školách?

J. K.: Perspektívy poľského slovakistického výskumu sa črtajú ak aj nie vyni-
kajúco, v každom prípade celkom dobre. Svedčia o tom práce poľských slova-
kistov, ktoré vyšli v poslednom období. Ich snahy sú trochu roztratené, dôleži-
té však je, že sa vytvorili dobré podmienky pre publikovanie slovakistických
prác, zintenzívňuje sa poľsko-slovenská vedecká spolupráca, úspešne a aktívne
pôsobí Katedra slovenskej filológie Jagellowskej univerzity v Krakove. Možno
trochu horšie sa javí problematika slovakistického štúdia, ktoré sa v plnom roz-
sahu môže realizovať iba na nemnohých poľských univerzitách a ktoré nevyvo-
láva medzi potenciálnymi študentmi veľký záujem. Je to však dôležitá vec
a možno predpokládať, že po prijatí Slovenska a Poľska do Európskej únie bude
Poľsko potrebovať viac slovakistov, ako je tomu dnes. Aj z toho vyplýva zvyšo-
vanie váhy súčasného univerzitného slovakistického štúdia, a to už nielen
v rámci literárnej histórie.

Otázky pripravil Jozef Hvišč
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trochu horšie sa javí problematika slovakistického štúdia, ktoré sa v plnom roz-
sahu môže realizovať iba na nemnohých poľských univerzitách a ktoré nevyvo-
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Otázky pripravil Jozef Hvišč
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Oravské múzeum P. O. Hviezdosla-
va v Dolnom Kubíne prejavilo prí-
kladnú starostlivosť o písomné pamiat -
ky svojho regiónu, keď dokázalo
zabezpečiť vydanie publikácie, aké sa
dnes do  edičných plánov nedostávajú.
Ide o jedno z diel Mateja Bela – Orav-
ská stolica, ktoré ako aj viaceré ďalšie
jeho písomnosti ostalo v rukopise.
Jozef Minárik sa podujal toto dielo
preložiť z latinského rukopisu a pri-
praviť na vydanie. Napísal k nemu
početné poznámky a vysvetlivky (vyše
štyristo) a hodnotnú štúdiu o živote
a diele Mateja Bela. Ťažisko Belovej
činnosti  v oblasti vedy sa viazalo jed-
nak na organizovanie vedeckého živo-
ta vo vtedajších podmienkach krajiny,
predovšetkým však na vlastivedný, his-
torický a zemepisný výskum Uhorska.
Aj dnes z jeho vedeckého výskumu
najviac oceňujeme vlastivedné práce,
ktorými „položil základy modernej kri-
tickej vedy“ (Minárik, s. 14). Do tejto
oblasti patrí aj Belova publikácia
o Oravskej stolici.

Oravská stolica má tú istú štruktúru
ako aj iné publikácie o stoliciach, ktoré
M. Bell spracoval. Všeobecná časť
obsahuje dva oddiely, označené ako
prírodný a občiansky, a osobitnú časť,
v ktorej opisuje okresy Oravskej stolice.
Spis prináša veľa zaujímavých údajov
o živote oravského ľudu (napr. o fyzic-

kom vzhľade Oravcov, o ich odeve, ťaž-
kom spôsobe života, o ich stravovaní
i konkrétnych jedlách, o povahových
vlastnostiach Oravcov, ale aj o tom, že
sa dávajú najímať na poľné práce
v rozličných častiach Uhorska, o ich
zmysle pre spev atď. Možno sa tu
dozvedieť veľa faktov aj o hrade Orava,
o pánoch Oravy a pod. Osobitnú
pozornosť venuje mestám Dolný Kubín
a Veličná, z Hornej Oravy hlavne Tvr-
došínu a Trstenej.

Belov opis Oravskej stolice prináša
veľké množstvo informácií historickej,
etnografickej, zemepisnej a kultúrnej
povahy, ktoré majú svojskú hodnotu aj
pre dnešného bádateľa týchto oblastí,
súčasne i osobitnú čitateľskú príťažli-
vosť. Belove pútavé opisy ľudu, jeho
života a práce v podmienkach orav-
ského regiónu pôsobia ako živé obráz-
ky kultúrnej krajiny s jej zvláštnosťa-
mi, čo si vyžadovalo od autora hlboký
prienik do vecnej problematiky diela
v rozsahu, aký podobné dobové práce
nedosahujú. Prekladateľ Ján Minárik
s bohatými skúsenosťami editora
početných publikácií z tohto obdobia
slovenského kultúrnonárodného vývi-
nu svojím počinom ukázal, ako priblí-
žiť dnešnému záujemcovi a čitateľovi
objektívne fakty minulosti. Prispel
nepochybne aj k odbornému využitiu
tohto Belovho diela.
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V tejto súvislosti sa žiada vysloviť
súhlas s mienkou J. Minárika, že naj-
zaujímavejšie v diele o Oravskej sto-
lici sú faktografické údaje o orav-
skom ľude, ktoré dokumentujú jeho
schopnosti, obyčaje a mravy, jazyk,
telesný vzhľad, odev, stravovanie
a prípravu zvláštnych jedál, pracovné
návyky, liečenie chorôb atď. Sú to
prenikavé postrehy a poznatky, ktoré
svojou hodnotou  jednotlivo i ako
celok posúvajú etnografické pozna-
nie do hlbšej minulosti. Mnohé reá-
lie Belovho spisu možno hodnotiť
ako cenný materiál pre širšie porov-
návacie etnografické štúdium, a to
i v kontexte s poľským výskumom
oravského regiónu.

Vydanie diela M. Bela Oravská sto-

lica dokumentuje i spôsob uvažovania
a písania autora o odborných problé-
moch, patriacich do oblasti viacerých
vedných disciplín. Vidieť to aj na jeho
štýle. Text práce je oživovaný početný-
mi štylistickými prvkami, ktoré ho
nadľahčujú – zbavujú ťažkopádnych
formulácií i zložitých opisov. M. Bel
bol vnímavým pozorovateľom a jeho
práce sa vyznačujú presným a jasným
formulovaním podstatných faktov.
Tým mali a stále majú vysokú objektí-
v nu a poznatkovú hodnotu, na ktorú
sa možno spoľahnúť i dnes. Také je
napokon celé vedecké dielo M. Bela,
a ďalšie sprístupňovanie jeho prác
môže pozitívne ovplyvniť naše znalos-
ti slovenskej minulosti.

Ján Michálek

RECENZIE56

Boh mi dal slovo je názov antológie
slovenskej poézie, ktorá v preklade
Bohdana Urbankowského vyšla v Kra-
kove v roku 2002. Rozsiahla, vyše tri-
stošesťdesiat stranová publikácia
zahŕňa preklady básnických textov
sedemnástich súčasných slovenských
básnikov a poetiek. Knihu vydalo
Towarzystwo Słowaków w Polsce. Je
to v poradí tretia básnická antológia
tohto charakteru. Prvou bola Antolo-
gia poezji czeskiej i słowackiej XX
wieku, vydaná roku 1972 v Katowi -
ciach, druhou Antologia poezji słowac -
kiej, vydaná roku 1981 vo Varšave.

Prekladateľ Bohdan Urbankowski je
filozof a básnik, autor vedeckých prác,

monografických publikácií a zostavova-
teľ antológií poľskej i cu d z okrajnej poé-
zie. Za literárnu činnosť bol odmenený
viacerými literárnymi cenami. Do svoj-
ho výberu zo súčasnej slovenskej poé-
zie zaradil básne Milana Rúfusa, Joze-
fa Mihalkoviča, Jána Buzássyho,
Vlastimila Kovalčíka, Štefana Strážaya,
Mily Haugovej, Štefana Moravčíka,
Ivana Štrpku, Jána Zambora, Milana
Richtera, Dany Podrackej, Anny Ond-
rejkovej, Jozefa Leikerta, Daniela He -
viera, Viery Prokešovej, Mariána Hatta-
lu a Ivana Koleniča. 

Výber nemá jednotnú poetickú pro-
jekciu, poukazuje skôr na rozmanitosť
súčasnej slovenskej poézie. Má pre-

Bóg dał mi słowo. Antologia współczesnej poezji słowackiej. Preložil a doslov napí-
sal Bohdan Urbankowski. Vyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2002,
374 s.
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zentatívnu pôsobnosť, danú „mikro -
prierezom“ z relevantnej tvorby vy bra -
ných autorov. Neodmysliteľnou sú čas -
ťou tejto prezentácie je i krátky text
informatívneho charakteru, umiest  ne -
ný na začiatku jednotlivých autor-
ských blokov.

Urbankowski ako prekladateľ má
vzácnu schopnosť zachovávať pri
transponovaní básnických textov do
iného jazykového a kultúrneho úzu
patinu originálu, čo v preklade vníma-
me ako zosilnenie poetického účinku.
Keď sa mu naskytne možnosť, neváha
vylepšiť  texty originálov, hlavne tie,
ktoré by v doslovnom prevode do
poľštiny pôsobili slabšie. Je to prejav
tvorivej prekladateľskej práce. Pri tvo-
rivom prebásnení textov do iného
jazyka sa totiž texty oslobodzujú od
prebytočných implicitných kontextov,
ktoré sú vlastné prijímateľom v pôvod-
nom jazykovom prostredí. Preklada-
ním sa texty čistia. Primárna emocio-
nálna zložka básní výraznejšie
vychádza na povrch textu. V tomto
kontexte možno pripomenúť postreh
Francúzov o básnikovi Mallarmém,
ktorého jazyk je vraj taký svojrázny,
že ho môžu pochopiť len cudzinci.
Podobným príkladom môže byť
nedávny poľský výber z poézie P. O.
Hviezdoslava (Deti Prometeusa, Kra-
ków 1999), o ktorom J. Hvišč napísal,
že odstránením tzv. extenzívnych
nánosov „Hviezdoslavova lyrika
v poľských prekladoch nadobudla
novú významovú a poetickú účinnosť“
(Literatura v kontaktech, Brno 2002).
Tak je to aj v prípade niektorých auto-
rov, umiestnených do tejto antológie:
niektoré texty rezonujú v poľštine poe-

tickejšie než v slovenčine.  
Aj to svedčí o tom, že B. Urban-

kowski sa úlohy prekladateľa sloven-
skej poézie zhostil zodpovedne. Dobre
sa orientuje nielen v meandroch súčas-
nej slovenčiny, ale i v neprehľadných
vodách súčasnej slovenskej poézie.
Svedčí o tom i jeho takmer štyridsať
stranový doslov Bóg dał im mały kraj
– i skrzydła (s. 329-365), ktorý je zda-
rilým syntetizujúcim pohľadom na slo-
venskú literatúru ako kompaktný vývi-
nový celok, zasadený do jednotlivých
dejinných úsekov. Urbankowski v ňom
veľmi dobre charakterizuje podstatné
črty vývinu slovenskej literatúry, jej
historického, národného a pragma -
tického zacielenia. Ako príslušník cud-
zie ho národa, snaží sa  objektívne
a nezaujato vykresliť vývinové tenden-
cie a smerovanie slovenskej literatúry.
S nadhľadom hodnotí špecifické vlast-
nosti našej poézie, literatúry, v tom
i vlastnosti,  ktoré si my sami veľa ráz
ani neuvedomujeme, pretože nás ob -
medzujú zaužívané stereotypy.

Nemožno však nespomenúť, že
miestami situáciu trochu idealizuje,
zjednodušuje, to čo je diskutabilné,
radšej diplomaticky obíde. Tak sa
v stati o slovenských konkrétistoch
poľský čitateľ nedozvie,  že popri
názve Trnavská skupina a Konkrétisti
sa objavoval aj pojem Štyria súdruho-
via, pričom v inej časti, keď spomína
R. Fábryho a nadrealistov, bez okol-
kov poukazuje na ich zväzky s reži-
movou ideológiou. Zaujímavé a nety-
pické pre náš literárny kontext je
Urbankowského široké používanie
pojmu nadrealizmus, podľa ktorého sa
dozvedáme, že k nadrealistom patria
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aj trnavskí Konkrétisti. Zdá sa, že
Urbankowski pojmom nadrealizmus
označuje všetkú poéziu, ktorá nie je
stopercentne realistická.  

Zaujímavé sú Urbankowského úva -
hy o niektorých odlišnostiach sloven-
skej a poľskej poézie. Všíma si, že
súčasná slovenská poézia viac čerpá
z ľudovosti, na rozdiel od poľskej poé-
zie, ktorá sa týchto vplyvov zbavuje.
Tento fakt hodnotí pozitívne, oceňuje
schopnosť autorov tvorivo pracovať
s týmto živým materiálom. 

Zmieňuje sa aj o „najmladšej“ bás-
nickej generácií. Označenie „najmlad-
šia“ dávam do úvodzoviek, pretože
predstaviteľ „najmladších“, Ivan Kole-
nič, má dnes už takmer štyridsať
rokov (nar. 1965) a medzi najmlad-
ších ho možno zaradiť azda len ako
príklad stagnujúceho vývinu. Koleni-
čovým debutom Korienky neviditeľnos-
ti z roku 1994 sa uzatvára poľský pre-
hľad súčasnej slovenskej poézie. Čo sa
dialo v nasledujúcich rokoch? V roku
edičnej realizácie Urbankowského

antológie sa už začala formovať naj-
mladšia poézie. Pravda, definovanie
najmladšej literárnej generácie bude
možné až po uplynutí príslovečných
siedmich rokov čakania, kým sa „kal
začiatkov ustáli a vyplaví“.

V iných definíciach je B. Urban-
kowski objektívny a presný, a tomu
zodpovedá aj výber autorov, ktorý aj
na slovenského čitateľa môže pôsobiť
zaujímavo a inšpirujúco. Aj keď –
konštatujem to s určitou domýšľavos-
ťou – na domácej pôde by sa uvedení
básnici ťažko stretli v jednej knižnej
publikácii. 

Urbankowského obsiahla (hoci iba
orientačná) antológia je prejavom pozi-
tívneho ohlasu  slovenskej literatúry
v Poľsku, je dobrou vizitkou prezento-
vaných autorov i prekladateľa a editora
B. Urbankowského. Je teda prínosom
a motiváciou pre obidve strany. Verím,
že podnieti záujem a tvorivú preklada-
teľskú aktivitu aj slovenských preklada-
teľov poľskej básnickej tvorby.  

Štefan Chrappa
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Braslav 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie. Ed. P. Žigo. Filozo-
fická fakulta UK, Bratislava 2002, 296 s.

„Braslav“ je historický názov dol-
nopanónskeho kniežaťa, ktoré koncom
9. stor. spravovalo juhozápadné Zadu-
najsko s hradným mestom Blatnohra-
dom. Organizátori medzinárodnej sla-
vistickej konferencie, prebiehajúcej
v dňoch 14.-15. nov. 2002 na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, týmto názvom označili
hlavný zámer svojho podujatia:  „bra-
tislavskú slavistiku“ v medzinárodných

súvislostiach. Zo zaujímavej myšlienky
sa zrodil dlhodobý projekt. „Organizo-
vaním tohto podujatia,“ povedal
v otváracom vystúpení prodekan prof.
dr. Pavol Žigo, „chce Filozofická
fakulta UK v Bratislave, najmä jej sla-
vistické pracoviská, pokračovať v tra-
díciách vedeckého výskumu a prezen-
tácie jeho výsledkov“. Význam  tohto
podujatia zvyšuje fakt, že sa ustanovi-
lo ako „pravidelný cyklus vedeckých
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fická fakulta UK, Bratislava 2002, 296 s.

„Braslav“ je historický názov dol-
nopanónskeho kniežaťa, ktoré koncom
9. stor. spravovalo juhozápadné Zadu-
najsko s hradným mestom Blatnohra-
dom. Organizátori medzinárodnej sla-
vistickej konferencie, prebiehajúcej
v dňoch 14.-15. nov. 2002 na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, týmto názvom označili
hlavný zámer svojho podujatia:  „bra-
tislavskú slavistiku“ v medzinárodných

súvislostiach. Zo zaujímavej myšlienky
sa zrodil dlhodobý projekt. „Organizo-
vaním tohto podujatia,“ povedal
v otváracom vystúpení prodekan prof.
dr. Pavol Žigo, „chce Filozofická
fakulta UK v Bratislave, najmä jej sla-
vistické pracoviská, pokračovať v tra-
díciách vedeckého výskumu a prezen-
tácie jeho výsledkov“. Význam  tohto
podujatia zvyšuje fakt, že sa ustanovi-
lo ako „pravidelný cyklus vedeckých

podujatí (...), ako jedna z možností
pravidelne sa informovať o najnovších
metodologických smeroch, tematic-
kých okruhoch a výsledkoch bádania
a okrem prezentácie a vedeckej disku-
sie sa pokúsiť zachovať ich trvalú hod-
notu v podobe zborníkov“ (cit.
z Úvodu, s. 5). Zborník Braslav 1 je
prvým výsledkom tohto zámeru.

Slavistika na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského má dávnu
a bohatú tradíciu. Svedčí o tom nespo-
četné množstvo knižných a časopisec-
kých prác, dobre organizovaný terén-
ny i archívny výskum, rozvetvené
kontakty so zahraničnými univerzita-
mi a v neposlednej miere aj veľký záu-
jem o štúdium a podujatia, organizo-
vané na jej pôde. Toto všetko sa
prenieslo aj do záujmu o konferenciu,
ktorú úspešne dokumentuje zborník
Braslav 1, ktorý obsahuje 49 referátov
slavistov z desiatich slovanských kra-
jín, reprezentujúcich 19 univerzitných
pracovísk a vedeckých inštitúcií.

Zborník sa člení na päť rámcových
tematických okruhov, ktoré aj keď nie
sú jasne ohraničené, vyznačujú spája-
nie prác do širších problémových cel-
kov. V prvom okruhu sú to práce kon-
cepčného zamerania (I. Pospíšil), tiež
otázky vývinu (P. Žigo), výskumu (M.
Giger) a klasifikácie (E. Lotko, J.
Damborský) slovanských jazykov.
Cenné je, že sa to deje názornou
exemplifikáciou metodických postu-
pov konfrontácie, komparácie a teore-
tickej klasifikácie jazykového materiá-
lu. Oddiel sa končí syntetickým
hodnotením prínosu Eugena Pauliny-
ho pre rozvoj teoretického výskumu
spisovného jazyka a kultúry (J. Kača-

la), ktorým si účastníci konferencie –
a teraz i čitatelia zborníka – pripo-
menuli 90.  jubileum jeho nedožitých
narodenín.

Podobným spôsobom sa v druhom
tematickom okruhu prezentujú literár-
novedné problémy. V úvode odznel
referát venovaný Bakošovmu prínosu
do vývinu a formovania slovenskej lite-
rárnej komparatistiky, spojený so spo-
mienkou na 30. výročie jeho smrti (J.
Hvišč). 

Významné osobnosti literárnej
komparatistiky hodnotí aj I. Dorovský
v referáte o Josefovi Pátovi a M. Žitná
v referáte o rusistkách E. Panovovej
a S. Lesňákovej. Teoretickú problema-
tiku tohto bloku vhodne uzatvára kri-
tická úvaha B. Suwarovej o súčasnom
literárnovednom výskume v Poľsku
a M. Kusej prezentácia analytických
postupov pri hodnotení súčasného
umeleckého prekladu.

Tretí okruh je uvoľnenejší a vytvá-
ra široký oblúk od prác paleoslavistic-
kého charakteru po typologické postu-
py súčasných klasifikačných systémov.
Jednotiacim aspektom hodnotenia je
vzťah k jazykovej a kultúrno-literárnej
tradícii. Z nej V. Blanár  vyvodzuje
interferenčné medzijazykové vzťahy
a J. Svetlík perspektívy porovnávacie-
ho výskumu ruštiny a slovanských
jazykov. Paleoslavistika je zastúpená
štyrmi referátmi: S. Sambunjak hod-
notí legendu o pokrstení Slovanov, K.
Kuvač-Levačićová sa zaoberá Brigit-
ským rukopisom, K. Žeňuchová s P.
Žeňuchom zhrňujú svoje najnovšie
výsledky z výskumu cyrilských ruko-
pisných pamiatok a L. Kačic hodnotí
projekt kritického vydania najstaršie-
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ho slovenského katolíckeho spevníka
Cantus Catholici z roku 1655. Dávny
písomný materiál využíva R. Kuchár
pri historickej  interpretácii slova „pre-
dať“. Zo slovanskej tradície vychádza
aj L. Štěpán pri hodnotení genologic-
kého systému súčasnej poľskej litera-
túry (jeho referát by však lepšie zapa-
dol do problémového kontextu
literárnovedného bloku) a K. Sedláko-
vá pri pohľade na druhú fázu sloven-
ského a bulharského národného obro-
denia. Celok uzatvárajú dve analytické
práce prezentujúce systematiku areálo-
vého jazykového výskumu slovanských
jazykov (N. Kiseleva) a výskyt akania
v slovinčine (S. Poklačová).

Ďalšiu časť zborníka vyplňuje lite-
rárna problematika v užšom vývino-
vom a komparatívnom rámci. Vývino-
vé zretele sú zjavné v textoch
o estetických otázkach romantizmu,
ktoré autori riešia problémovo vo vzťa-
hu k literárnym žánrom (P. Kaša),
k Hroboňovej koncepcii mesianizmu
(G. Kosmova) a k postupom súčasné-
ho literárnovedného myslenia o ro -
mantizme (V. Žemberová). Žánrová
problematika dominuje i v prácach
komparatívneho charakteru, zaciele-
ných na typológiu ruského románu
(M. Pokorný) a Vajanského Kotlína
(B. Suchoń-Chmielová), na preklada-
teľskú recpciu literatúry pre deti
a mládež chorvátskej autorky I. Brli-
ćovej-Mažuranićovej (A. Kulihová)
a na výrazové súvislosti ranej prózy J.
Hucalu a V. Šikulu (R. Čiribanová).

Napokon posledná časť – najroz -
siahlejšia – je zastúpená prácami
o aktuálnych otázkach slovanských
jazykov. Autori sa zaoberajú rozličný-

mi formami medzitextového prepoje-
nia a vzájomného pôsobenia jazyko-
vých kategórií. Tento jav má spoloč-
ného činiteľa, ktorý vyplýva z ino -
vačných procesov v slovnej zásobe
jazykov (M. Dudok). Jazyk veľmi
živo reaguje na aktuálne spoločenské
pohyby, ktoré transformuje do výra-
zového procesu v podobách vlast-
ných funkčnej translingválnej komu-
nikácii. Vytvárajú sa rôzne typy
rečových kultúr (M. Mikluš), súčasne
i rôzne formy medzitextového prepo-
jenia (J. Sipko), v ktorom intenzívne
pôsobia tak analogické (E. Pravda),
ako aj diferenčné (M. Nábělková)
komponenty inovačných procesov.
Polonistky M. Pančíková a M. M.
Nowakowska tieto procesy osvetľu -
jú prostredníctvom lexi kologických
vlast ností jazyka v spoločenskej
komunikácii. Súvisia s tým i otázky
frazeológie (M. Dobríková, I. Dobro-
tová) a rozmanité postupy syntaktic-
kej transformácie jazykových prejavov
(J. Pilátová, M. Valčanová). V tomto
problémovom rade sa organicky
dostávajú do zorného uhla pozornos-
ti terminologické otázky (K. Micha-
lewski, F. Heiser, M. Kuzmová, B.
Mečiarová) a problémy lexikálnej evi-
dencie základného slovného fondu
(M. Košková). V závere tejto časti
autori poukazujú na praktické pôso-
benie jazykových kategórií v takých
výrazových procesoch, ako je preklad
(B. Rejakowa) a štúdium cudzích
jazykov (M. Gulešić), kde sa medzi-
textové vzťahy prejavujú azda najmar-
kantnejšie. Cenná je aj teoretická
úvaha o pôsobení náboženskej tradí-
cie a o rozličných formách jej akcep-
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tovania (T. Ičevska). Zborník sa uza-
tvára „slovom na čase“ M. Baniows-
keho, otázkou národnej identity
v zjednocujúcej sa Európe. Hoci
autor v práci zovšeobecňuje poznatky
z výskumu slovinskej a poľskej publi-
cistiky,  živo v nej rezonujú otázky,
ktoré možu byť východiskom
k podobným úvahám o Slovensku,
stojacom na rozmedzi národnej a glo-
bálnej kultúry. 

Aj z tohto stručného prehľadu vidieť,
že zborník Braslav 1 nevedie prísnu čiaru
medzi jazykovednými a literárnovednými
prácami. Nastolené otázky sa vzájomne
prelínajú, prechody z jednej slavistickej
oblasti do inej sú bežné a dobre zapa-
dajú do komparatívneho orchestra slo-

vanských filológií. Túto skutočnosť potvr-
dzuje bohatá medzinárodná účasť slavi-
stov, vlastne i multilingválna prezentácia
referátov (zborník obsahuje texty v slo-
venčine, češtine, poľštine, ruštine, bul-
harčine a slovinčine). 

V čase písania tejto recenzie sa už
pripravuje kniha materiálov z druhej
konferencie Braslav 2. Aj keď všetko
je ešte len v počiatočnom rozbehu, už
teraz možno povedať, že na Filozofic-
kej fakulte UK v Bratislave sa formuje
cenné medzinárodné fórum slovan-
ských filológii, ktoré – ako svedčí prí-
tomná publikácia – je dobrým prísľu-
bom do ďalšieho vývinu súčasnej
slavistiky.

Jozef Hvišč
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Edukacja – państwo – naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX
wieku. Red. A. Bilewicz, R. Gładkiewicz, S. Walasek. Instytut Pedagogiki i Cent-
rum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2002. 456 s.

Recenzovaná publikácia je výsled-
kom konferencie „Osveta a škola náro-
dov bez štátu v Strednej a Východnej
Európe (19.-20. storočie)“. Kniha
obsahuje značné množstvo tematicky
veľmi diferencovaných referátov, spo-
jených problémom mnohonárodnosti
a mnohokultúrnosti obyvateľov uvede-
nej časti Európy. Široké časové roz-
pätie, projektované organizátormi kon-
ferencie a súčasne i redaktormi
publikácie, sťažilo systematizáciu
obsahu. Nakoniec bola prijatá zásada
chronológie, čo umožňuje čitateľovi
lepšie sa orientovať v transformácii
problematiky mnohokultúrnosti.

K pozitívam tejto knihy rozhodne

patrí široké chápanie problematiky
štátov, národov a vzdelávania v ich
vzájomných reláciách. Početná skupi-
na bádateľov tu prezentuje rozmanitú
tematiku – od bojov o národné uve-
domenie a materinský jazyk v 19. stor.
(píšu o tom okrem iných E. Walewan-
der, S. Walasek, A. Meissner a L.
Kudła) po súčasné využívanie počíta-
čovej techniky, ktorá uľahčuje prekra-
čovanie kultúrnych a štátnych bariér.
Dobrým príkladom toho je referát J.
Z. Górnikiewicza na tému štúdia na
diaľku (distance  learning – DL)
prostredníctvom internetu ako spôso-
bu uskutočňovania idey osvety (mimo
administratívneho, kultúrneho, psy-



chologického členenia). Týmto spôso-
bom dostávame  nový pohľad na
vekmi ustálené hodnoty, cenný hlavne
v období integrácie s Európskou
úniou. Texty vzťahujúce sa na 19.
a začiatok 20. stor. poukazujú hlavne
na formy boja o udržanie kultúry,
jazyka a osvety národmi, ktoré boli
zbavené štátu, ako sú napr. Poliaci,
Bielorusi, Ukrajinci, Česi, Slováci,
Židia. V súčasnosti prevažná časť
týchto spoločenstiev má svoje štáty, čo
značne uľahčuje ich formovanie
a upevňovanie národného povedomia.
Veľký počet obyvateľov týchto náro-
dov žije v susedných krajinách
v dôsledku presunov hraníc, stanove-
ných a ustálených politickými doho-
dami. Problémom však súčasne je reš-
pektovanie a udržanie práv a tradícií
jednotlivých národnostných menšín
(píše o tom okrem iných J. Szablicka-
Żak a B. Krawiec). 

Veľkou zásluhou redaktorov je, že
sa im podarilo zhromaždiť takú rôz-
norodú – z hľadiska národnosti – sku-
pinu bádateľov. Medzi autormi sa
okrem Poliakov nachádzajú predstavi-
telia Ukrajiny, Čiech, Slovenska,
Nemecka, Chorvátska. Týmto spôso-
bom vzniklo širšie spektrum vedomos-
tí o vývine stredoeurópskych a vý -
chodoeurópskych krajín a ich
obyvateľstva. S. Łaba, I. Kurliak a I.
Myszczyszyn predstavujú problémy
ukrajinského obyvateľstva na území
Haliče, blízke aj Poliakom, s ktorými
ich spája spoločná minulosť hlavne
v 19. a na začiatku 20. storočia. S.
Kohut, hodnotiac najnovšie dejiny,
naproti tomu ukazuje, akú úlohu
zohrávali pedagógovia v procese ná -

rodného uvedomovania rozličných
etnických skupín ľvovskej oblasti
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia,
čiže po osamostatnení Ukrajiny. P.
Kunze, N. Babić a S. Irović obozna-
mujú s problémami Lužických Srbov
a Chorvátov.

Skromne z hľadiska počtu – ale
treba povedať, že úspešne – sa pre-
zentuje skupina predstaviteľov Sloven-
ska a Čiech. Prvú z uvedených krajín
reprezentuje iba J. Pšenák z Univerzi-
ty Komenského v Bratislave, ktorý sa
pravidelne zúčastňuje na poľských
konferenciách. V publikovanom texte,
ako aj v čase predchádzajúcich stret-
nutí s poľskými vedcami, autor pokra-
čuje v hodnotení problematiky súvisia-
cej s maďarizáciou, poukazujúc
súčasne na osvetovú politiku Maďarov
a na boj Slovákov o národné školstvo
v prvej polovici 19. stor. Je to dôleži-
tá a veľmi zaujímavá téma, lebo často
sa zabúda, že v rakúskej monarchii
prebiehal nielen germanizačný, ale aj
maďarizačný proces. Tieto procesy,
ktoré silne pociťovali hlavne Slováci,
mali výrazný vplyv na vzájomné prelí-
nanie kultúr, viditeľné v uvedenom
priestore do dnešných čias.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie dva
referáty – M. Marečkovej a J. Vaculí-
ka z Masarykovej univerzity v Brne.
M. Marečková hodnotí spoluprácu
Čechov a Slovákov žijúcich koncom
19. stor., v období formovania národ-
nej osvety, kultúry a hospodárstva,
v moravsko-slovenskom pohraničí.
Z toho vidieť, koľko životných aspek-
tov spájalo a stále spája tieto dva
národy. Zaujímavá je i téma, ktorou sa
zaoberá J. Vaculík v referáte o situácii
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Nemecka, Chorvátska. Týmto spôso-
bom vzniklo širšie spektrum vedomos-
tí o vývine stredoeurópskych a vý -
chodoeurópskych krajín a ich
obyvateľstva. S. Łaba, I. Kurliak a I.
Myszczyszyn predstavujú problémy
ukrajinského obyvateľstva na území
Haliče, blízke aj Poliakom, s ktorými
ich spája spoločná minulosť hlavne
v 19. a na začiatku 20. storočia. S.
Kohut, hodnotiac najnovšie dejiny,
naproti tomu ukazuje, akú úlohu
zohrávali pedagógovia v procese ná -

rodného uvedomovania rozličných
etnických skupín ľvovskej oblasti
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia,
čiže po osamostatnení Ukrajiny. P.
Kunze, N. Babić a S. Irović obozna-
mujú s problémami Lužických Srbov
a Chorvátov.

Skromne z hľadiska počtu – ale
treba povedať, že úspešne – sa pre-
zentuje skupina predstaviteľov Sloven-
ska a Čiech. Prvú z uvedených krajín
reprezentuje iba J. Pšenák z Univerzi-
ty Komenského v Bratislave, ktorý sa
pravidelne zúčastňuje na poľských
konferenciách. V publikovanom texte,
ako aj v čase predchádzajúcich stret-
nutí s poľskými vedcami, autor pokra-
čuje v hodnotení problematiky súvisia-
cej s maďarizáciou, poukazujúc
súčasne na osvetovú politiku Maďarov
a na boj Slovákov o národné školstvo
v prvej polovici 19. stor. Je to dôleži-
tá a veľmi zaujímavá téma, lebo často
sa zabúda, že v rakúskej monarchii
prebiehal nielen germanizačný, ale aj
maďarizačný proces. Tieto procesy,
ktoré silne pociťovali hlavne Slováci,
mali výrazný vplyv na vzájomné prelí-
nanie kultúr, viditeľné v uvedenom
priestore do dnešných čias.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie dva
referáty – M. Marečkovej a J. Vaculí-
ka z Masarykovej univerzity v Brne.
M. Marečková hodnotí spoluprácu
Čechov a Slovákov žijúcich koncom
19. stor., v období formovania národ-
nej osvety, kultúry a hospodárstva,
v moravsko-slovenskom pohraničí.
Z toho vidieť, koľko životných aspek-
tov spájalo a stále spája tieto dva
národy. Zaujímavá je i téma, ktorou sa
zaoberá J. Vaculík v referáte o situácii
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II. Republiky a českej školy na území
Volyne, ktorej historické stránky sa
v posledných rokoch snažíme otvoriť
čoraz odvážnejšie, aj keď udalostí,
zapísané na týchto stránkach, sú
bolestné a ťažké nielen pre Poliakov. 

Život v pohraničí bol v mnohých
prípadoch komplikovaný a neustále
staval predstaviteľov menšín do ťaž-
kých situácií. Na problémy tohto
druhu poukazuje K. Sanojca, ktorý
píše o lojalite ukrajinských učiteľov,
žijúcich a pôsobiacich na území II.
Republiky. Tento zaujímavý referát
podčiarkuje ťažkosti morálnej povahy,
s ktorými sa stretávali učitelia v minu-
losti, ale s ktorými sa predstavitelia
národnostných menšín stretávajú
v rôznych krajinách aj dnes. S podob-
nými problemami sa stretávali aj Po -
liaci bývajúci na území Śląska Cieszy-
ń ského, t. j. na dnešnom Zaolží.
Podiel poľskej osvety v sliezsko-morav-
skom pohraničí na formovaní národ-
ného povedomia na prelome 19. a 20.
stor. hodnotia G. Pańko a R. Baron.
Škoda, že medzi toľkými referátmi sa
nevyskytol text, ktorý by sa týkal ďal-
ších rokov 20. stor. a dnešnej situácie
Poliakov na Zaolží – na území zabud-
nutom a takmer úplne neznámom nie-
len v Poľsku, ale i v Čechách. Hodno
pripomenúť, že je to neobvyklý pries-
tor, kde sa poľská kultúra od dávnych
čias bezprostredne stýka s českou
a slovenskou kultúrou.

Zaujímavou problematikou sa zao-
berá aj E. Pech v referáte týkajúcom
sa lužického školstva v Nemecku
v rokoch 1945-1990. Je to – napriek
blízkosti hraníc – málo známa
a v Poľsku zriedkavo skumaná temati-

ka. Nechýba tu, čo tiež treba pod -
čiarknúť, problematika židovského
školstva, ktoré sa trvalým spôsobom
vpísalo do osvetových a kultúrnych
dejín poľských zemí. Nie vždy si uve-
domujeme, že na formovaní národného
povedomia sa nepodieľala iba škola.
Bola to aj zásluha  mimoškolských edu-
kačných inštitúcií, čo zdôrazňuje A.
Krzanowski v referáte o pôsobení poľs-
kého skautingu a harcerstva.

Široké časové rozpätie a rozmanitá
tematika referátov, umiestnených
v zborníku, svedčí o význame úlohy,
akú v procese formovania národného
povedomia a identity každého spolo-
čenstva plnila a stále plní, ako píšú
redaktori v úvode publikácie, „vlastná“
škola. Vytvára možnosť pôsobenia kul-
túrnych výdobytkov generácií bez
ohľadu na to, či dané spoločenstvo
žije vo svojom, či v cudzom štáte.

Celkove možno povedať, že v zbor-
níku sa málo miesta venuje najnovšie-
mu obdobiu, v ktorom určite došlo
k zmene problémov, pričom ani ich
množstvo nie je nezanedbateľné.
Osvetlenie historického aspektu mno-
hokultúrnosti malo by sa stať výcho-
diskom do ďalších prác a záujmov
o spoločné pôsobenie a kultúrne či
osvetové iniciatívy napr. v oblasti
euroregiónov (Tatry, Beskydy, Glacen-
sis, Nysa atď.), ktorých cieľom je zblí-
ženie spoločenstiev, nachádzajúcich sa
na oboch stranách často umele vytý-
čených hraníc. Ak hovoríme o mno-
hokultúrnosti, mala by sa venovať
pozornosť nielen národným skupi-
nám, ale i etnickým menšinám, ktoré
mali určitý vplyv na jednej strane na
národnú kultúru, na druhej strane –
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tým, že žili v pohraničí – prenikali
svojimi špecifickými prejavmi do kul-
túr iných národností.

Prezentovaná problematika uka -
zuje, aké diferencované, zaujímavé
a rozporné boli a stále sú osudy
národov Stredo-východnej Európy.
Pravda, všetky práce nedávajú plný
obraz nastolených problémov, no ich
viac či menej úspešné výsledky, rea-
lizované predstaviteľmi rôznych
vedeckých stredísk, určite obohacujú
vedomosti tých, ktorí sa o to zaují-
majú. Dovoľujú hodnotiť stav tak
domáceho, ako i zahraničného vý -

skumu. Umožňujú nájsť spoločnú
platformu aj problémov, v ktorých sa
súčasne vyhraňujú špecifické, regio-
nálne aspekty multikultúry. Pouka-
zujú na oblasti, ktoré ešte nie sú
preskúmané, podnecujú do nových
výskumov. Žiada sa dúfať, že na ďal-
ších prácach tohto charakteru sa
zúčastní väčšia skupina bádateľov
hlavne zo Slovenska, ktoré – vzhľa-
dom na menšiny Ukrajincov, Rumu-
nov, Maďarov či Rómov – je mimo-
riadne zaujímavým a rozmanitým
multikultúrovým javom.

Anna Haratyk
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Barbara Falińska: Leksyka dotycząca hodowli na mapach Ogólnosłowiańskiego
atlasu językowego. Tom I. Substantiva. Białostockie Studia Językoznawcze, 263 s.;
Tom II. Verba i adiectiva, 219 s., Białystok 2001.

Výsledkom systematického báda-
nia a kartografickej interpretácie lexi-
kálnych javov z celého slovanského
areálu v rámci medzinárodného pro-
jektu Slovanský jazykový atlas (poľ.
Ogólnosłowiański atlas językowy) sa
stala dvojdielna knižná monografia
poprednej poľskej dialektologičky Bar-
bary Falińskej Leksyka dotycząca
hodowli na mapach Ogólnosłowiańskie-
go atlasu językowego. Práca je vzác-
nym ohnivkom reťaze pri realizácii
základnej myšlienky – charakterizovať
jednotlivé znaky všetkých slovanských
jazykov synchronicko-diachronickou
metódou.  Takýto zámer vyslovili ešte
v roku 1929 na prvom slavistickom
zjazde v Prahe významní slavisti A.
Meilet a L. Tesniére a konkrétnu
podobu začal projekt Slovanského jazy-
kovéha atlasu nadobúdať v druhej

polovici 20. storočia prípravou a vy -
daním dotazníka, pozostávajúceho
z 3 454 otázok, postihujúcich fonolo-
gickú rovinu, prozódiu, morfológiu,
syntax, lexiku a tvorenie slov, na
základe ktorého sa uskutočnil výskum
v 850 lokalitách poľských, sloven-
ských, českých, lužickosrbských, rus-
kých, bieloruských, ukrajinských, slo-
vinských, chorvátskych, srbských,
bulharských a macedónskych nárečí. 

Na základe vydania 2. zväzku Slo-
vanského jazykového atlasu (Ogólnosło-
wiański atlas językowy. T. 2. Hodowla
zwierząt. Red. B. Falińska, J. Siat-
kowski, A. Kowalska, Warszawa
2000), ktorý vydala poľská národná
komisia Slovanského jazykového atla-
su, pripravila hlavná redaktorka tohto
zväzku B. Falińska využitím rozsiahle-
ho nárečového materiálu vzácnu
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vanského jazykového atlasu (Ogólnosło-
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zwierząt. Red. B. Falińska, J. Siat-
kowski, A. Kowalska, Warszawa
2000), ktorý vydala poľská národná
komisia Slovanského jazykového atla-
su, pripravila hlavná redaktorka tohto
zväzku B. Falińska využitím rozsiahle-
ho nárečového materiálu vzácnu

dvojzväzkovú monografiu z oblasti slo-
vanskej porovnávacej lexiky. Myšlien-
kou spracovať na pozadí kartografic-
kého materiálu slovanskú lexiku aj
v podobe textového porovnávacieho
opisu inšpiroval autorku monografie
významný macedónsky slavista akade-
mik B. Vidoeski. 

Prvý zväzok posudzovanej dvoj -
zväzkovej monografie je venovaný sub-
stantívnej slovnej zásobe, v ktorej sa
konfrontačným spôsobom spracúva
lexika z oblasti hospodárskych
a domácich zvierat: pomenovania
samcov a samíc hospodárskych
a domácich zvierat, ich mláďat, pejo-
ratívne a deminutívne názvy, pomeno-
vania miesta chovu a pasenia, názvy
častí zvieracieho tela, ich zmyslov,
nástrojov na ošetrovanie a pod.
O vysokej vedeckej úrovni monografie
svedčí nielen inventarizácia výskytu
konkrétnych podôb v nárečiach, ale aj
ich praslovanská rekonštrukcia. Na
ilustráciu možno uviesť spracovanie
javu s označením L 225 „baran“ (L =
lexika, č. 225 značí poradie javu
v dotazníku): bAran-��, baran-�č-ik�,
ov-�n-�, m�rk-ač-�, m�rK-al-j-�, m�rk-ar-
j�, m�rk-�, porz-�, //agn-�c-�, Tryk-�,
k�Rn-orz-�, borv-�, (xor)-a, (xor)-�k-a,
(bok)-�, (kaštron)-�, (bider)-�, (koč)-�,
na-klad-en-�c-�, jar-�c-�, jAr-un-�, p�rč-�,
p�rk-ut-�, (valax)-�, (valux)-�, cěl-ę, cěl-
ak-�. Uvedené praslovanské etymóny
sú doplnené legendou, v ktorej sa
vysvetľujú mladšie hláskoslovné zmeny
typu bAran so zmenou A > e v čes-
kých nárečiach (výsledná podoba je
beran), zmena označená // znamená
prejotovanú podobu pôvodného ety-
mónu v slovinských nárečiach a časti

chorvátskych nárečí, znakmi T > st sa
zasa označuje zmena v poľských náre-
čiach a pod. Výklad je doplnený aj
o prevzaté etymóny z neslovanských
jazykov typu bok < z nem. Bock, kaš-
tron < tal. castrone, bider < nem. Wid-
der, koč < tur. koĉ, valach < nem.
Walach(e). Takýmto spôsobom je
v prvom zväzku spracovaných 55
heslových slov a všetky ich podoby vo
všetkých nárečiach slovanských jazy-
kov.    

V druhom zväzku sú spracované
názvy vybraných činností, súvisiacich
s chovom dobytka, pomenovania zvie-
racích zvukov a stavov zvierat v celo-
slovanskom areáli. Ako príklad spra-
covania lexiky v tomto zväzku možno
uviesť etymóny v rámci hesla L 237,
v ktorom sa uvádzajú ekvivalenty slo-
venského významu okotila sa (ovca;
poľ. okociła się): kot-il-a (sę), o-kot-il-
a (sę), vy-kot-il-a (sę), j�z-kot-il-a (sę),
// agn-il-a (sę), o-//agn-il-a (sę), ob-
//agn-il-a (sę), so-//agn-il-a (sę), o-so-
agn-il-a (sę), o-//agn-ęt-il-a (sę), o-tel-i-l-
a (sę), o-mold-i-l-a (sę), j�z-leg-l-a,
po-v-�rg-l-a, j�z-val-i-l-a, s�-tvor-i-l-a, pri-
nes-l-a, rod-i-l-a, u-rod-i-l-a, im-ě-la
mold0 //agnę, pri-ved-l-a // agnęt�.
Význam monografie Leksyka doty -
cząca hodowli na mapach Ogólnosło -
wiańskiego atlasu językowego nespočí-
va v enumerácii vyskytujúcich sa
lexém v jednotlivých nárečiach či jazy-
koch, ale v hľadaní širších vzťahov
medzi jednotlivými slovanskými mak-
roareálmi (západoslovanským, výcho-
doslovanským a južnoslovanským)
a na základe výskytu sledovaných
javov z oblasti lexiky aj v porovnaní
ich areálového ohraničenia s areálmi
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javov v hláskosloví a tvarosloví. Oso-
bitný syntetizujúci význam má vyhod-
notenie výskytu javov v nárečiach jed-
notlivých národných jazykov s ich
výskytom v ostatných – areálovo blíz-
kych aj vzdialených – nárečiach (s.
123 a nasl. druhého zväzku). Táto
syntetizujúca časť obsahuje významnú
charakteristiku výskytu lexikálnych
javov južnoslovanského, východoslo-
vanského a západoslovanského typu so
zaujímavými presahmi javov, ktoré sa
výrazne líšia od tendencií a areálového
výskytu javov z fonolologickej roviny. 

Dvojdielna monografia B. Falińskej
Leksyka dotycząca hodowli na mapach
Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

má vďaka takejto vnútroareálovej cha-
rakteristike a jej porovnania s doteraj-
šími poznatkami z ostatných jazyko-
vých rovín veľkú poznávaciu hodnotu.
Posudzovaný titul je významným prí-
nosom v oblasti konfrontačného
výskumu časti slovanskej lexiky, hod-
notným zdrojom poznatkov nielen
o výskyte a autochtónnosti veľkého
množstva pomenovaní s tematikou
každodenného hospodárskeho života,
ale aj metodologickým modelom ďal-
ších syntetizujúcich prác, orientova-
ných na prirodzený vývin lexiky všet-
kých slovanských jazykov, resp. ich
nárečí.                                 

Pavol Žigo
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Joanna Goszczyńska: Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX
wieku.Vyd. Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Warszawa
2001, 302 s.

Renomovaná poľská slovakistka
Joanna Goszczyńska, autorka mno-
hých zasvätených a prenikavých štúdií
o dielach významných slovenských
autorov od začiatku devätnásteho sto-
ročia až po súčasnosť – vydala v júni
2001 dosiaľ najvýznamnejšie ovocie
svojej dlhoročnej výskumnej práce –
rozsiahlu, striktne vedeckú a zároveň
čitateľsky pútavú monografiu o našom
legendárnom národnom hrdinovi.
Zaradila Jánošíka do širších európ-
skych súvislostí od klasicizmu cez
romantizmus až po mesianizmus
(u nás dosť zaznávaný). Dôkladne
a podrobne zmapovala azda všetky
podoby a prejavy jánošíkovského kultu
na našej i poľskej strane Tatier a jeho
vplyv na formovanie národného uve-

domovania Slovákov.
Až prekvapujúco bohatý historicko-

politický a literárny materiál precízne
analyzovala v štyroch kapitolách, čle-
nených vždy na niekoľko časovo
následných a motivických častí. Úvod-
nú (pochopiteľne, názvy uvádzam
v slovenskom preklade) – Jánošík
v skutočnosti i v legende. Zrodenie mýtu
– tvoria oddiely: Historický Jánošík,
Vznik legendy, Jánošík v piesňach
a povestiach (Korene mýtu). V druhej
časti – Medzi nebom a peklom. Jánoší-
kov mýtus na začiatku obrodenia – ana-
lyzuje problematiku: Úloha jarmočných
piesní, Jánošík hrdinský, Medzi nebom
a peklom, Deheroizácia Jánošíka. Naj-
rozsiahlejšia a zároveň najnovátorskej-
šia je tretia časť – Romantické podoby



javov v hláskosloví a tvarosloví. Oso-
bitný syntetizujúci význam má vyhod-
notenie výskytu javov v nárečiach jed-
notlivých národných jazykov s ich
výskytom v ostatných – areálovo blíz-
kych aj vzdialených – nárečiach (s.
123 a nasl. druhého zväzku). Táto
syntetizujúca časť obsahuje významnú
charakteristiku výskytu lexikálnych
javov južnoslovanského, východoslo-
vanského a západoslovanského typu so
zaujímavými presahmi javov, ktoré sa
výrazne líšia od tendencií a areálového
výskytu javov z fonolologickej roviny. 

Dvojdielna monografia B. Falińskej
Leksyka dotycząca hodowli na mapach
Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego

má vďaka takejto vnútroareálovej cha-
rakteristike a jej porovnania s doteraj-
šími poznatkami z ostatných jazyko-
vých rovín veľkú poznávaciu hodnotu.
Posudzovaný titul je významným prí-
nosom v oblasti konfrontačného
výskumu časti slovanskej lexiky, hod-
notným zdrojom poznatkov nielen
o výskyte a autochtónnosti veľkého
množstva pomenovaní s tematikou
každodenného hospodárskeho života,
ale aj metodologickým modelom ďal-
ších syntetizujúcich prác, orientova-
ných na prirodzený vývin lexiky všet-
kých slovanských jazykov, resp. ich
nárečí.                                 

Pavol Žigo
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Joanna Goszczyńska: Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX
wieku.Vyd. Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Warszawa
2001, 302 s.

Renomovaná poľská slovakistka
Joanna Goszczyńska, autorka mno-
hých zasvätených a prenikavých štúdií
o dielach významných slovenských
autorov od začiatku devätnásteho sto-
ročia až po súčasnosť – vydala v júni
2001 dosiaľ najvýznamnejšie ovocie
svojej dlhoročnej výskumnej práce –
rozsiahlu, striktne vedeckú a zároveň
čitateľsky pútavú monografiu o našom
legendárnom národnom hrdinovi.
Zaradila Jánošíka do širších európ-
skych súvislostí od klasicizmu cez
romantizmus až po mesianizmus
(u nás dosť zaznávaný). Dôkladne
a podrobne zmapovala azda všetky
podoby a prejavy jánošíkovského kultu
na našej i poľskej strane Tatier a jeho
vplyv na formovanie národného uve-

domovania Slovákov.
Až prekvapujúco bohatý historicko-

politický a literárny materiál precízne
analyzovala v štyroch kapitolách, čle-
nených vždy na niekoľko časovo
následných a motivických častí. Úvod-
nú (pochopiteľne, názvy uvádzam
v slovenskom preklade) – Jánošík
v skutočnosti i v legende. Zrodenie mýtu
– tvoria oddiely: Historický Jánošík,
Vznik legendy, Jánošík v piesňach
a povestiach (Korene mýtu). V druhej
časti – Medzi nebom a peklom. Jánoší-
kov mýtus na začiatku obrodenia – ana-
lyzuje problematiku: Úloha jarmočných
piesní, Jánošík hrdinský, Medzi nebom
a peklom, Deheroizácia Jánošíka. Naj-
rozsiahlejšia a zároveň najnovátorskej-
šia je tretia časť – Romantické podoby

mýtu. V jej dvoch pododdieloch autor -
ka originálne prehodnotila vývin danej
problematiky pred revolúciou 1848-49
a v nasledujúcich dvoch desaťročiach.
Objaviteľsky smelo sa tu zamýšľa pre-
dovšetkým nad dielami slovenských
mesianistov, najmä nad Matorou M. M.
Hodžu, dosiaľ nevydanou! (20 400 ver-
šov!) V záverečnej kapitole autorka
analyzuje jánošíkovský mýtus v popu-
lárnej literatúre (Jánošík v „Jánošíkovi“,
Jánošík pseudoromantický, Jánošík pseu-
dohistorický, Jánošík pseudoľudový).
Takýto komplexný, navyše novátorský
pohľad na jánošíkovskú problematiku
v slovenskej literatúre dosiaľ nemáme.
Slovenský preklad tohto diela by určite
preklenul vážnu medzeru v našej jáno-
šíkovskej spisbe.

Joanna Goszczyńska si dôkladne
preštudovala a zhodnotila azda všetku
prístupnú literatúru o európskych
mýtoch a ich hrdinoch a presvedčila
sa, že jánošíkovská legenda je popri
mýte o Veľkej Morave výnimočným
fenoménom medzi osobnostnými
hrdinskými mýtmi, hoci (alebo práve
preto?) v rozličných svojich etapách
plnil rozličné funkcie. Autorka ich
všetky zmapovala, zanalyzovala
a zhodnotila (čo samo osebe nie je
málo!), pritom však cítila nevyhnut-
nosť predovšetkým odmytologizovať
celý rad deformujúcich hodnotení,
ktoré sa v slovenskej literatúre vynori-
li najmä v päťdesiatych rokoch minu-
lého storočia a podaktoré akoby preží-
vali dodnes.

Najviacej výhrad (a veru oprávne-
ných) vyslovila najmä proti monogra-
fickým prácam Andreja Melicherčíka:
Jánošíkovská tradícia na Slovensku

(1952), Juraj Jánošík – hrdina protifeu-
dálního odboje slovenského lidu (1956)
a v jej rozšírenej – slovenskej verzii
(1963). Melicherčíkovo marxisticky
zdeformované hodnotenie získalo –
nielen podľa Gosczczyńskej – „štatút
právd všeobecne prijatých a trvalých“,
ktoré „znehybneli vo svojej deformá-
cii“ (str. 8). Aj iní bádatelia prebrali
(podľa Goszczyńskej) vtedy presadzo-
vanú „prizmu triedneho boja“, neraz
manipulovali s textami, jednostranne
ich interpretovali, iné zasa celkom
obišli. Autorka podobne odmietla aj
poľskú štúdiu Teresy Muchow-
skej–Wavrzyniakowej (Janosik w poezji
artystycznej słowackiej i polskiej, 1961),
najmä preto, že nekriticky prebrala
a opakovala Melicherčíkove názory.
(Podobné dielo vyšlo ešte aj v roku
1997 v Čechách: Milada Písková
Zbojnícke variácie.)

Joanna Goszczyńska čo najdôklad-
nejšie zhodnotila všetky prístupné
texty folklórnej proveniencie, ale ešte
väčšiu pozornosť venovala analýze prí-
slušnej krásnej literatúry. V správnom
presvedčení, že predovšetkým literatú-
ra tohto typu vytvorila obraz Jánošíka,
ktorý potom prenikol do širokých spo-
ločenských vrstiev. V období národné-
ho obrodenia, ako si naša autorka
všimla, práve jánošíkovský mýtus (for-
movali  ho najmä spisovatelia) zjed-
notil predstaviteľov národného hnutia.
V druhej polovici 19. storočia túto
podobu šírila a prehlbovala populari-
začná spisba. Umelecká hodnota tých-
to diel nebola pre autorku pri jej inter-
pretáciách rozhodujúca. Presvedčila sa
totiž, že práve popularizačná tvorba
zohrala hlavnú úlohu pri utvrdzovaní
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jánošíkovského mýtu (alebo až kultu?)
v kolektívnej pamäti. Preto jej venova-
la hlavnú pozornosť.

Autorka súhlasí s konštatovaním
Štefana Krčméryho, že Jánošík sa
udomácnil v ľudovej tvorbe už v prvej
polovici 18. storočia, o čom svedčí
fakt, že v dedinských krčmách i cha-
lupách (najmä horalských na oboch
stranách Tatier) vedľa obrázkov s bib-
licko-legendárnymi motívmi, maľova-
nými na skle, viseli obrázky Jánošíka.
Opiera sa pritom o svedectvo v Kuz-
mányho Běle (1836) i o viacerých vte-
dajších poľských autorov. V literatúre
sa mu postupne dosť rýchlo začali pri-
pisovať hrdinské činy, ktoré nikdy
nevykonal, najmä ako ochranca práv
ľudu a pomstiteľ krívd na ňom pácha-
ných, čo napokon až zdegenerovalo
na Melicherčíkových marxisticko–mý-
totvorných výplodoch o neporaziteľ -
nom hrdinovi boja slovenského ľudu
proti feudalizmu. Podľa Goszczyńskej
jánošíkovský mýtus je oveľa bližší
vlastnostiam rozprávkového hrdinu,
než uvedomelého predstaviteľa spolo-
čenskej revolty. Na podkladoch
z obrovského množstva preštudované-
ho materiálu presvedčivo dokázala, že
náš najväčší ľudový, ba národný hrdi-
na ani náhodou nebol predstaviteľom
či vodcom nejakého predmarxistické-
ho triedneho boja, ale „iba“ ochran-
com a dobrodincom ukrivdených, akí
sa vyskytovali vo svetovom ústnom
i písanom podaní od najstarších čias.
Jej argumenty, podložené  faktami –
čerpanými z úctyhodného množstva
literatúry – sa ťažko dajú vyvrátiť.

Dôkladné a podrobné zhodnotenie
Goszczyńskej knihy by si vyžiadalo

oveľa širší priestor, než poskytuje
tento časopis. Uvediem preto ešte nie-
koľko zaujímavostí z nej, aby sme boli
aspoň čiastočne informovaní, čo pova-
žovala autorka za dôležité pripomenúť
z danej problematiky, pričom by som
chcel zdôrazniť, že podrobne a dô -
kladne neinterpretovala len príslušnú
slovenskú, ale aj poľskú a českú jáno-
šíkovskú, ba neraz aj príbuznú svetovú
literatúru. Naše možnosti však dovo-
ľujú všimnúť si aspoň telegraficky len
slovenské pramene.

Zrejme prvým príspevkom (kro-
kom?) pri vytváraní našej jánošíkov-
skej legendy bola Znamenitá kázeň
jednoho kazatele za dnu (takto je uve-
dené aj na fotokópii, zrejme sa stratil
„kroužek“ nad  u), hlavního zbojníka
Jánošíka (1785), od anonymného
autora, inšpirovaná asi latinskými roz-
právkami Democritus ridens zo 17.
a 18. storočia. Bohuslav Tablic v anto-
lógii Slovenští veršovci (1809) uverejnil
nielen krátky Jánošíkov životopis, ale
aj dve jarmočné zbojnícke piesne
z 80. rokov 18. storočia (prameň neu-
viedol) a niekoľko ďalších piesní. A.
Melicherčík ich však vyhlásil za najre-
akčnejší produkt, ktorý vymyslela cir-
kevná hierarchia na ohlupovanie ľudu
a na paralyzovanie rastúcej revoluč-
nosti.

Devätnásťročného Pavla Jozefa
Šafárika však v jedinej básnickej zbier -
ke (Tatranská múza s lýrou slovanskou,
1814) tak inšpirovali, že podľa ich
vzoru sám napísal dve skladby, ktoré
sa stali vzorom pre neskorších nasle-
dovníkov. (Ináč – aj do zborníčka tri-
nástich ľudových piesní zaradil zboj-
nícku – O jánošíkovej smrti!) Vo
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Autorka súhlasí s konštatovaním
Štefana Krčméryho, že Jánošík sa
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nými na skle, viseli obrázky Jánošíka.
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čenskej revolty. Na podkladoch
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Jej argumenty, podložené  faktami –
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literatúry – sa ťažko dajú vyvrátiť.

Dôkladné a podrobné zhodnotenie
Goszczyńskej knihy by si vyžiadalo

oveľa širší priestor, než poskytuje
tento časopis. Uvediem preto ešte nie-
koľko zaujímavostí z nej, aby sme boli
aspoň čiastočne informovaní, čo pova-
žovala autorka za dôležité pripomenúť
z danej problematiky, pričom by som
chcel zdôrazniť, že podrobne a dô -
kladne neinterpretovala len príslušnú
slovenskú, ale aj poľskú a českú jáno-
šíkovskú, ba neraz aj príbuznú svetovú
literatúru. Naše možnosti však dovo-
ľujú všimnúť si aspoň telegraficky len
slovenské pramene.

Zrejme prvým príspevkom (kro-
kom?) pri vytváraní našej jánošíkov-
skej legendy bola Znamenitá kázeň
jednoho kazatele za dnu (takto je uve-
dené aj na fotokópii, zrejme sa stratil
„kroužek“ nad  u), hlavního zbojníka
Jánošíka (1785), od anonymného
autora, inšpirovaná asi latinskými roz-
právkami Democritus ridens zo 17.
a 18. storočia. Bohuslav Tablic v anto-
lógii Slovenští veršovci (1809) uverejnil
nielen krátky Jánošíkov životopis, ale
aj dve jarmočné zbojnícke piesne
z 80. rokov 18. storočia (prameň neu-
viedol) a niekoľko ďalších piesní. A.
Melicherčík ich však vyhlásil za najre-
akčnejší produkt, ktorý vymyslela cir-
kevná hierarchia na ohlupovanie ľudu
a na paralyzovanie rastúcej revoluč-
nosti.

Devätnásťročného Pavla Jozefa
Šafárika však v jedinej básnickej zbier -
ke (Tatranská múza s lýrou slovanskou,
1814) tak inšpirovali, že podľa ich
vzoru sám napísal dve skladby, ktoré
sa stali vzorom pre neskorších nasle-
dovníkov. (Ináč – aj do zborníčka tri-
nástich ľudových piesní zaradil zboj-
nícku – O jánošíkovej smrti!) Vo
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vlastných skladbách, inšpirovaný ľudo-
vou tvorbou,  heroizoval Jánošíka ako
symbol sily, mužnosti, odvahy, osob-
nej slobody a nezávislosti. Goszczyńs-
ka zdôrazňuje okrem iného aj to, že
Šafárikov Jánošík v dielku Slavení slo-
vanských pacholků je nielen sloven-
ským, ale celoslovanským hrdinom.
Naproti tomu iný náš velikán Ján Kol-
lár dôsledne odmietal zbojnícku tradí-
ciu: v Národných zpievankách (2 500
textov!) je len 7 zbojníckych piesní!
Navyše – v Slávy dcere umiestnil Jáno-
šíka do slovanského pekla, spolu
s Mickiewiczom, Kościuszkom, Napo-
leonom a inými...

Šafárikovo budovanie jánošíkovské-
ho mýtu čoskoro zatienil (avšak iba
na prechodný čas) – Ján Hollý, heroi-
zujúci Svätopluka a Veľkú Moravu.
Od tridsiatych rokov 19. storočia
potom opäť ožívala zbojnícka, najmä
jánošíkovská legenda – zásluhou Jána
Čaploviča, Gašpara Fejérpatakyho-
Belopotockého, ale aj dramatika Jána
Chalupku (v Kocúrkove... hoci uňho
nevystupuje Jánošík, ale Hrajnoha).
Spomenúť treba aj Kuzmányho
poému Běla. Goszczyńskej neuniklo,
že Melicherčík vo svojom diele obišiel
(zatajil?) Kuzmányho chápanie Jáno-
šíka ako rozprávkovej postavy, lebo sa
to nehodilo do jeho koncepcie hrdinu
– ochrancu práv ľudu. (Preto asi ostro
kritizoval aj Bottovu Smrť Jánošíkovu!)
Takisto nejednoznačne vyznieva aj
neskoro objavená (až v päťdesiatych
rokoch 20. storočia!) hra Jánošík od
Eduarda Horislava Škultétyho (brat
A. H. Škultétyho), napísaná na prelo-
me  30. a 40. rokov. Tento Škultéty
akoby zo začiatku nadväzoval na Kol-

lára, potom akoby s ním polemizoval,
keď preberá ľudový postoj k téme, čo
nedávni historici interpretovali ako
predpoveď budúcich revolučných
vystúpení slovenského ľudu...

Podobám jánošíkovského mýtu
v období romantizmu venovala autor-
ka, pochopiteľne, najväčšiu pozor-
nosť, veď inšpiráciu i posilu v ňom
nachádzali takmer všetci významní
i menej známi štúrovci pred revolú -
ciou, v nej i po nej. Podľa Milana
Pišúta si ho štúrovci (ale aj iní Stre-
doeurópania) aktualizovali pod vply-
vom Schillerových Zbojníkov. Poľská
slovakistka takýto názor považuje za
zjednodušovanie, lebo proces aktuali-
zovania ľudovej legendy bol kompli-
kovanejší. Myslí si, že bezprostred-
ným podnetom mohli byť u nás
postuláty Ľudovíta Štúra, vedúceho
ideológa a učiteľa generácie, uplatňo-
vané najprv v lýceu, neskôr v časopi-
soch a spolkoch. Jánošík, ľudový
hrdina, mal z veľkých romantických
„tragických buričov“ všetky predpo-
klady stať sa symbolom slovenského
plebejsko-demokratického národného
hnutia. (Vyššie spoločenské vrstvy sa
oň nezaujímali.) Do podrobností tu,
žiaľ, nemôžem zabiehať, vyzdvihnem
preto už len fakt, že napriek množ-
stvu slovenských jánošíkovských
bádateľov nemáme dosiaľ takúto
dôkladnú, azda aj kompletnú mono-
grafiu o svojom legendárnom hrdino-
vi. A najmä nie také prenikavé zhod-
notenie celej literatúry o ňom –
našej, českej i poľskej.

Dovolím si preto uviesť už iba
jeden citát zo záveru tejto nekaždo-
dennej práce, v ktorom sa hovorí, že
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chápanie Jánošíkovej postavy malo
veľa podôb, ale prinajmenšom jeden
aspekt jeho mýtu ostával nezmenený:
„Postava legendárneho zbojníka sa
stala odzrkadlením národných úsilí.
Na začiatku určovaných slovanskou
ideológiou, pred revolúciou 1848 –
1849 nadobúdajúcich výraznejšiu revo-
lučnú podobu (tyrtejská poézia Cha-
lupku a Kráľa), po roku 1849 spätých
s mesianistickou ideológiou (Hodžova
a Hroboňova poézia)...“

Ostáva len dúfať, že Joanna Gosz -
czyńska spracuje aj podoby jánošíkov-
skej legendy  dvadsiateho storočia.
Nepriamo to naznačuje záverečná
zmienka o „kontroverznom“ sloven-

skom spisovateľovi a esejistovi Vladi-
mírovi Mináčovi, ktorý v knihe Dúcha-
nie do pahrieb napísal: „Zbojníčenie,
jánošíčenie, sa zďaleka neskončilo
v 18. storočí, ale trvá v nás ako
náklonnosť k individuálnej vzbure,
ako chuť zmeniť údel cápaním po
papuli, ako viera, že možno zmeniť
svetské poriadky na náš vlastný poria-
dok jediným úderom, alebo pichnutím
noža. Aj v ľudovej poézii a v poves -
tiach, aj v modernej národnej literatú-
re sa násilie otroka nielen ospravedl-
ňuje, ale aj ospevuje: je to prirodzená
a temer aj jedine mysliteľná cesta za
spravodlivosťou.“

Štefan Drug
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Maciej Górny: Między Marksem a Palackým. Historiografia v komunistycznej
Czechosłowacji. Przedmowa Wł. Borodziej. Wydawnictwo Trio, seria „W krainie
PRL / w krainie KDL“, Warszawa 2001, 220 s.

Veda v komunistickom Česko-Slo-
vensku – ako aj v Poľsku – sa rozvíja-
la pod silným politickým tlakom.
Hlavne od historikov sa žiadalo, aby
ich tvorba slúžila straníckej propagan-
de, aby legitimizovala vtedajší systém.
Ich výskum mal dokumentovať, že
socializmus a komunizmus je logic-
kým vyvrcholením historického proce-
su. M. Górny sa odvoláva na projekt
novej príručky, ktorú vypracoval Ústav
dejín Československej akadémie vied
v roku 1953: „Výklad dejín Českoslo-
venska musí ukázať historickú nevy-
hnutnosť vzniku socializmu, mobilizovať
čitateľa do boja za lepší, socialistický
zajtrajšok“ (s. 43). Charakteristickým
znakom stalinskej historiografie bola
jej zjavná tendenčnosť. Historik nikdy

nie je absolútne nestranný, musí sa
však snažiť dosiahnuť čo najvyšší stu-
peň objektívnosti. Výskumy preferova-
né v uvedenom období, hlavne publi-
kovanie ich výsledkov, priamo
podliehali príkazom straníckosti.
Veda, a osobitne  historiografia, muse-
la mať „triedny“, „angažovaný“ cha-
rakter, niekedy sa písalo aj o požia-
davke „straníckosti“. Vedci sa bránili
nanucovanému modelu výskumu
s rozličnými úspechmi. Poľským histo-
rikom sa darilo zachovať si trochu
viac samostatnosti, lebo neboli vysta-
vení takému silnému tlaku. Niektorí
hlavne mladší bádatelia si neuvedo-
movali pravý zmysel straníckej ideoló-
gie a nekriticky podliehali tlaku.
V mnohým prípadoch potom dochá -



chápanie Jánošíkovej postavy malo
veľa podôb, ale prinajmenšom jeden
aspekt jeho mýtu ostával nezmenený:
„Postava legendárneho zbojníka sa
stala odzrkadlením národných úsilí.
Na začiatku určovaných slovanskou
ideológiou, pred revolúciou 1848 –
1849 nadobúdajúcich výraznejšiu revo-
lučnú podobu (tyrtejská poézia Cha-
lupku a Kráľa), po roku 1849 spätých
s mesianistickou ideológiou (Hodžova
a Hroboňova poézia)...“

Ostáva len dúfať, že Joanna Gosz -
czyńska spracuje aj podoby jánošíkov-
skej legendy  dvadsiateho storočia.
Nepriamo to naznačuje záverečná
zmienka o „kontroverznom“ sloven-

skom spisovateľovi a esejistovi Vladi-
mírovi Mináčovi, ktorý v knihe Dúcha-
nie do pahrieb napísal: „Zbojníčenie,
jánošíčenie, sa zďaleka neskončilo
v 18. storočí, ale trvá v nás ako
náklonnosť k individuálnej vzbure,
ako chuť zmeniť údel cápaním po
papuli, ako viera, že možno zmeniť
svetské poriadky na náš vlastný poria-
dok jediným úderom, alebo pichnutím
noža. Aj v ľudovej poézii a v poves -
tiach, aj v modernej národnej literatú-
re sa násilie otroka nielen ospravedl-
ňuje, ale aj ospevuje: je to prirodzená
a temer aj jedine mysliteľná cesta za
spravodlivosťou.“

Štefan Drug
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Maciej Górny: Między Marksem a Palackým. Historiografia v komunistycznej
Czechosłowacji. Przedmowa Wł. Borodziej. Wydawnictwo Trio, seria „W krainie
PRL / w krainie KDL“, Warszawa 2001, 220 s.

Veda v komunistickom Česko-Slo-
vensku – ako aj v Poľsku – sa rozvíja-
la pod silným politickým tlakom.
Hlavne od historikov sa žiadalo, aby
ich tvorba slúžila straníckej propagan-
de, aby legitimizovala vtedajší systém.
Ich výskum mal dokumentovať, že
socializmus a komunizmus je logic-
kým vyvrcholením historického proce-
su. M. Górny sa odvoláva na projekt
novej príručky, ktorú vypracoval Ústav
dejín Československej akadémie vied
v roku 1953: „Výklad dejín Českoslo-
venska musí ukázať historickú nevy-
hnutnosť vzniku socializmu, mobilizovať
čitateľa do boja za lepší, socialistický
zajtrajšok“ (s. 43). Charakteristickým
znakom stalinskej historiografie bola
jej zjavná tendenčnosť. Historik nikdy

nie je absolútne nestranný, musí sa
však snažiť dosiahnuť čo najvyšší stu-
peň objektívnosti. Výskumy preferova-
né v uvedenom období, hlavne publi-
kovanie ich výsledkov, priamo
podliehali príkazom straníckosti.
Veda, a osobitne  historiografia, muse-
la mať „triedny“, „angažovaný“ cha-
rakter, niekedy sa písalo aj o požia-
davke „straníckosti“. Vedci sa bránili
nanucovanému modelu výskumu
s rozličnými úspechmi. Poľským histo-
rikom sa darilo zachovať si trochu
viac samostatnosti, lebo neboli vysta-
vení takému silnému tlaku. Niektorí
hlavne mladší bádatelia si neuvedo-
movali pravý zmysel straníckej ideoló-
gie a nekriticky podliehali tlaku.
V mnohým prípadoch potom dochá -

dzalo k postupnému „vytriezveniu“
a zbavovaniu sa komunistických pút.
Kniha M. Górneho podáva zaujímavý
obraz tohto procesu.

Názov knihy sľubuje viac, ako sa
autor podujal opísať. Komunizmus
v Česko-Slovensku trval od roku 1948
do 1989. Predmetom jeho analýzy je
však iba historiografia rokov 1948-
1963, hlavne česká, s nepočetnými
poznámkami o výskume na Slovensku.
M. Górneho zaujímajú hlavne publi-
kácie týkajúce sa obdobia pred vzni-
kom Česko-Slovenska, iba okrajovo sa
dotýka aj výskumov obdobia po roku
1918. Kniha postráda problematiku
ekonomických dejín a okrajovo sa
dotýka aj výskumu spoločenských
dejín. Presnejší názov knihy by mal
znieť: „Problémy politických dejín
Čiech do roku 1918 v prácach čes-
kých historikov, publikovaných
v rokoch 1948-1963“. V tomto ohrani-
čenom rámci autor uskutočnil nepo-
chybne dôslednú prácu, hodnú pozor-
nosti, v ktorej podal zaujímavý
a súčasne vecný výklad predmetných
faktov.

M. Górny hodnotí vzťah komunis-
tickej historiografie k jednotlivým
problémom českých a slovenských
dejín od čias Veľkomoravskej ríše po
vytvorenie spoločného štátu v roku
1918 a v období légií. Osobitnú pozor-
nosť venuje husitskému hnutiu
a národnému obrodeniu v 19. stor.
Pripomína, ako sa presadzovala snaha
ovplyvniť tieto otázky tak, aby sa tra-
dícia  komunistického pohybu predĺži-
la až do stredoveku a aby sa súčasne
odsúdili „sily reakcie“, ktoré sa hod-
notili ako „protinárodné“ a „protiľudo-

vé“. Korene súčasnosti sa vyvodzovali
z husitskej tradície, ktorá sa stala
predmetom podrobného výskumu
a predovšetkým predmetom apologe-
tických publikácií, pripisujúcich husi-
tom nespočetné zásluhy; mali totiž byť
anticipáciou novodobého revolučného
hnutia a komunizmu. Autor cituje
slová Josefa Macka, ktorý v roku 1952
napísal, že husiti bojovali „s najtem-
nejšími reakčnými silami – proti cirkev-
nej hierarchii, proti pánom a patriciáto-
vi, ktorý pomocou svojich vyko ris-
ťovateľských privilégií utláčal široké
masy pracujúcich“ (s. 200). Podľa
Rudolfa Urbánka vďaka výpravám
husitov na Slovensko boli položené
základy budúceho Československa (s.
80). Naproti tomu úplne sa minimali-
zovali náboženské snahy, ktoré sa hod-
notili ako primitívny prejav triedneho
boja. Tradíciu tohto pohybu sa snažili
spájať s odporom voči nemeckej
expanzii.

Treba podčiarknuť, že M. Górny –
na rozdiel od autorov, ktorých hodno-
tí – sa vyhýba zjednodušeniam a lac-
ným zovšeobecneniam. Poukazuje na
zložitosť situácie, v akej museli histo-
rici tohto obdobia pracovať. Žiadalo
sa od nich, aby sa opierali o závery
Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina,
ktorí o Čechoch a Slovákoch písali
veľmi málo, a keď aj, tak iba negatív-
ne. Marx a Engels ich dokonca hod-
notili ako nehistorické národy, odsú-
dené na rýchly zánik. Prirodzene,
o tomto nemohli písať, museli  teda
prekrúcať nielen vlastné dejiny, ale aj
výpovede vraj neomylných autorít. Od
bádateľov sa žiadalo, aby odsudzovali
„reakciu“ a súčasne aby exponovali
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„pokrokové“ osobnosti a tendencie
v dejinách obidvoch národov. Aby
vyhoveli tejto požiadavky, historici
vytvárali komplikované a nepravdivé
konštrukcie, v ktorých predstavovali
tie isté osoby  a javy ako vnútorne roz-
porné a premenlivé. M. Górny pouka-
zuje na plytkosť početných prác, kto-
rých vedecká hodnota je minimálna,
dodáva však, že mnohí autori tieto
nedostatky „odčinili solídnou výskum-
nou a pedagogickou prácou, nezriedka
i zásadným politickým a ľudským posto-
jom v rokoch nasledujúcej krízy
v Česko-Slovensku“, t. j. v roku 1968
a v neskorších rokoch „normalizácie“
(s. 10). 

M. Górny presvedčivo poukazuje
na vnútorné rozpory českej historio-
grafie uvedeného obdobia. Napriek
všeobecným deklaráciám o jej vraj
pokrokovom charaktere skutočným
vzorom tvorby boli práce Zdeňka
Nejedlého, zodpovedajúce tradičnej
vízii dejín druhej polovice 19. stor.
Dominantný prúd výskumu sa opieral
o návrat k zastaralým metódam a kon-
zervatívnym koncepciám, a zdrojom
obrazu dejín boli skôr romány Aloisa
Jiráska a tvorba Františka Palackého
než výpovede „klasikov marxizmu“
alebo príklady sovietskej historiogra-
fie.

Cenným doplnkom knihy je pokus
ukázať historiografiu v Česko-Sloven-
sku na širšom medzinárodnom poza-
dí. Predovšetkým – čo je pochopiteľné
– autor porovnáva český výskum
s poľským (ale i s tendenciami uplat-
ňujúcimi sa v Juhoslávii a na Ukraji-
ne), poukazujúc na kritické postoje
poľských historikov vo vzťahu

k výsledkom Čechov. Pripomína
i polemiky sovietskej vedy, ktorej pred-
stavitelia nemali veľmi pozitívny vzťah
k českým publikáciám. Vedci nad
Vltavou pokorne prijímali kritiku, ale
nemenili svoj spôsob hodnotenia
dejín.

Hoci problémy Slovenska sa tu
objavujú na druhom pláne, autor
výstižne hodnotí základné črty situá-
cie historikov v tejto krajine. V medzi-
vojnovom období slovenskí bádatelia
sa na všeobecnom vedeckom živote
prakticky nezúčastňovali, aj keď
v dôsledku osvetovej činnosti nezávis-
lého Slovenska v rokoch vojny sa na
Slovensku sformovala početná skupina
mladých a ambicióznych vedcov, ktorí
nechceli byť odstrčení na okraj.
Keďže súčasne sa „skompromitovali“
spoluprácou s ľudáckym režimom,
ľahko sa s ich prácami dalo manipu-
lovať. Vládnuce orgány im dovolili,
aby sa aktivizovali v celoštátnom roz-
sahu, no v prostredí historikov ich
marxisti využívali na potláčanie čes-
kých historikov, ktorí mali iné názory
ako oni. Prejavilo sa to na prijatí zása-
dy „dvojjazyčnosti“  textov Českoslo-
venského časopisu historického, orgá-
nu HÚ ČSAV, vydávaného od roku
1953, v ktorom boli práce slovenských
autorov publikované v slovenčine.

M. Górny výstižne konštatuje, že
„jednou z negatívnych čŕt českosloven-
ských publikácií bolo to, že prijímali slo-
venskú otázku ako dodatok k vlastnej,
preferovanej téme Čiech a Čechov“.
V prevážnej časti prác „po komplex-
nom hodnotení určitej problematiky,
vyskytujúcej sa v Čechách, nasledoval
krátky doplnok: situácia Slovenska
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„pokrokové“ osobnosti a tendencie
v dejinách obidvoch národov. Aby
vyhoveli tejto požiadavky, historici
vytvárali komplikované a nepravdivé
konštrukcie, v ktorých predstavovali
tie isté osoby  a javy ako vnútorne roz-
porné a premenlivé. M. Górny pouka-
zuje na plytkosť početných prác, kto-
rých vedecká hodnota je minimálna,
dodáva však, že mnohí autori tieto
nedostatky „odčinili solídnou výskum-
nou a pedagogickou prácou, nezriedka
i zásadným politickým a ľudským posto-
jom v rokoch nasledujúcej krízy
v Česko-Slovensku“, t. j. v roku 1968
a v neskorších rokoch „normalizácie“
(s. 10). 

M. Górny presvedčivo poukazuje
na vnútorné rozpory českej historio-
grafie uvedeného obdobia. Napriek
všeobecným deklaráciám o jej vraj
pokrokovom charaktere skutočným
vzorom tvorby boli práce Zdeňka
Nejedlého, zodpovedajúce tradičnej
vízii dejín druhej polovice 19. stor.
Dominantný prúd výskumu sa opieral
o návrat k zastaralým metódam a kon-
zervatívnym koncepciám, a zdrojom
obrazu dejín boli skôr romány Aloisa
Jiráska a tvorba Františka Palackého
než výpovede „klasikov marxizmu“
alebo príklady sovietskej historiogra-
fie.

Cenným doplnkom knihy je pokus
ukázať historiografiu v Česko-Sloven-
sku na širšom medzinárodnom poza-
dí. Predovšetkým – čo je pochopiteľné
– autor porovnáva český výskum
s poľským (ale i s tendenciami uplat-
ňujúcimi sa v Juhoslávii a na Ukraji-
ne), poukazujúc na kritické postoje
poľských historikov vo vzťahu

k výsledkom Čechov. Pripomína
i polemiky sovietskej vedy, ktorej pred-
stavitelia nemali veľmi pozitívny vzťah
k českým publikáciám. Vedci nad
Vltavou pokorne prijímali kritiku, ale
nemenili svoj spôsob hodnotenia
dejín.

Hoci problémy Slovenska sa tu
objavujú na druhom pláne, autor
výstižne hodnotí základné črty situá-
cie historikov v tejto krajine. V medzi-
vojnovom období slovenskí bádatelia
sa na všeobecnom vedeckom živote
prakticky nezúčastňovali, aj keď
v dôsledku osvetovej činnosti nezávis-
lého Slovenska v rokoch vojny sa na
Slovensku sformovala početná skupina
mladých a ambicióznych vedcov, ktorí
nechceli byť odstrčení na okraj.
Keďže súčasne sa „skompromitovali“
spoluprácou s ľudáckym režimom,
ľahko sa s ich prácami dalo manipu-
lovať. Vládnuce orgány im dovolili,
aby sa aktivizovali v celoštátnom roz-
sahu, no v prostredí historikov ich
marxisti využívali na potláčanie čes-
kých historikov, ktorí mali iné názory
ako oni. Prejavilo sa to na prijatí zása-
dy „dvojjazyčnosti“  textov Českoslo-
venského časopisu historického, orgá-
nu HÚ ČSAV, vydávaného od roku
1953, v ktorom boli práce slovenských
autorov publikované v slovenčine.

M. Górny výstižne konštatuje, že
„jednou z negatívnych čŕt českosloven-
ských publikácií bolo to, že prijímali slo-
venskú otázku ako dodatok k vlastnej,
preferovanej téme Čiech a Čechov“.
V prevážnej časti prác „po komplex-
nom hodnotení určitej problematiky,
vyskytujúcej sa v Čechách, nasledoval
krátky doplnok: situácia Slovenska
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v uvedenom období“ (s. 11). Tento
negatívny vzťah k Slovákom sa preja-
voval v celom období spoločného
štátu, a ešte viac zosilnel po jeho roz-
pade. Škoda však, že autor v tomto
nepostuje konzekventne – poukazuje
na nedostatky českej historiografie, no
nakoniec im aj sám podlieha, keď tak-
mer úplne ignoruje práce slovenských
bádateľov.

V závere chcem vysloviť niekoľko
redakčných poznámok. Poliaci celko-
ve majú ťažkosti s uplatňovaním
zásad českej a slovenskej ortografie –
M. Górny poukazuje na početné
chyby v textoch citovaných poľských
prác a ich názvov. Ale ani on sám sa

nevyhol týmto jazykovým nedostat-
kom. Všetky slová v názvoch časopi-
sov dôsledne píše veľkými písmena-
mi. Pripúšťam, že to nie je vina
autora, ale vydavateľstva, ktoré „kori-
govalo“ text. Chyby sa objavujú aj
v Kráľovej publikácii (s. 213), v bib-
liografických informáciách a v poz -
námke č. 25 k druhej časti. Celkove
však nie je ich veľa.

M. Górny je mladý (nar. 1976), ale
už zrelý historik a jeho kniha by mala
vyvolať pozornosť nielen poľských, ale
aj českých a slovenských čitateľov. So
záujmom čakám na nasledujúce auto-
rove publikácie. 

Andrzej Małkiewicz
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Martin Homza: Mulieres suadentes – Presviedčajúce ženy. Štúdie z dejín ženskej
panovníckej svätosti v strednej a vo východnej Európe v 10. – 13. storočí. Vyd. Lúč,
Bratislava 2002, 184 s.

Pri pokresťančení strednej a vý -
chodnej Európy zohrali ženy pochá -
dzajúce z panovníckych rodov veľmi
dôležitú úlohu, ktorej v slovenskej his-
torickej spisbe doteraz nebola vôbec
venovaná pozornosť. V Kyjevskej Rusi
takúto úlohu zohrala svätá Oľga,
v Čechách svätá Ľudmila, ako i tri
ďalšie ženy, ktoré cirkev nepovýšila na
piedestál svätosti: Dúbravka v Poľsku,
Adelaida v Uhorsku a Jelena v Chor-
vátsku. Predobrazy ktoré ranostredo-
vekí skriptori využili pri maľovaní por-
trétov – legiend a životopisov týchto
panovníčok Martin Homza nachádza
v ženách Starého a Nového zákona
(Eva, Mária Magdaléna no najmä
Panna Mária) ako i v postavách z ran-
ného obdobia kresťanstva (sv. Katarí-

na, sv. Monika – matka sv. Augustí-
na). Pri vytváraní obrazu prvých
svätých panovníčok v strednej
a východnej Európe však stredovekým
kronikárom ako bezprostredný a naj-
väčší vzor slúžil model prvej kresťan-
skej cisárovnej Heleny – matky prvého
kresťanského cisára Konštantína
Veľkého. Kniha M. Homzu, ktorá je
vnútorne členená na päť samostat-
ných, no myšlienkovo poprepájaných
štúdií, o tom pojednáva v druhej kapi-
tole. Najzreteľnejšie presvitá vzor
svätej Heleny v hagiografických die-
lach o svätej Oľge na Rusi a chorvát-
skej kráľovnej Jelene, menej zreteľné
je to v prípade svätej Ľudmily, Adela-
idy a Dúbravky.

V 10. až 13. storočí pociťoval



každý upevňujúci sa štát potrebu
posvätiť základy vlastnej existencie.
Hlavnú úlohu pritom síce zohrával
kult vlastných svätcov (sv. Štefan a sv.
Ladislav v Uhorsku, sv. Václav
v Čechách, sv. Boris a sv. Gleb na
Kyjevskej Rusi a pod.), no veľmi
skoro, najmä v súvislosti so šíriacou sa
mariánskou úctou a jej prehlbovaním
sa vynorila potreba posvätiť nový štát
aj prostredníctvom ženy – panovníčky
a podporovateľky ranej cirkvi. Ďalším
z dôvodov bola podľa M. Homzu
potreba nových európskych dynastií
vytvoriť si vlastný obraz kresťanskej
rodičovskej dvojice. „Do centra svojho
sveta, k svojim koreňom, ‘ideológovia‘
týchto štátov stavali namiesto univer-
zálnej nebeskej dvojice Krista
a Márie (prípadne ich pozemského
archetypu – páru Konštantína a Hele-
ny) vlastných rodičov štátnosti, cirkvi,
či národa.“ Najznámejšími dvojicami
sú sv. Oľga a sv. Vladimír, či sv. Ľud-
mila a sv. Václav. 

Porovnaním životopisov žien, ktoré
sa ako presviedčajúce matky, manžel-
ky či sestry zaslúžili o prijatie, prípad-
ne upevnenie kresťanstva, autor
nachádza okrem vyššie citovaného
i ďalšie hagiografické stereotypy.
Podľa vzoru kresťanských cností, sta-
rozákonného Jóba, konali charitatívne
skutky, no boli i podporovateľkami
vzdelania. Tým, že budovali rehoľné
strediská, v ktorých sa pestovala ha -
giografická tradícia, pomáhali vytvárať
a rozvíjať historickú pamäť o vládnu-
cej dynastií.

V tretej kapitole sa autor venuje
rekonštrukcii obrazu svätej Ľudmily
na základe informácii v jej najstarších

legendách, najmä však na základe ana-
lýzy homílie Factum est. Podobne ako
v ostatných kapitolách aj tu sa púšťa
do vlastnej interpretácie až po starost-
livom zhodnotení starších názorov
a konfrontácii vzniku kultu svätej Ľud-
mily s obdobnými procesmi v okoli-
tých krajinách. Vyzdvihuje najmä tú
skutočnosť, že Ľudmila bola prvou
ženou, ktorá sa stala patrónkou svojej
krajiny. Až v priebehu 13. storočia sa
patrónkou Škótska stala svätá Margita,
v rovnakom čase si Durínsko vybralo
za ochrankyňu svätú Alžbetu a Kyjev-
ská Rus svätú Oľgu, Švédsko svätú Bri-
gitu dokonca až v 14. storočí.

V dvoch záverečných kapitolách
autor rozoberá dynastické vzťahy
medzi Arpádovcami a susednými slo-
vanskými kniežacími rodmi. Práve
z dvorov susedných poľských, čes-
kých, haličských kniežat či chorvát-
sko-slavónskych kráľov si arpádovskí
synovia najčastejšie privádzali svoje
manželky. Jednou z nich bola podľa
Uhorsko-poľskej kroniky i krakovská
kňažná Adelaida, ktorá spolu s Gej-
zom vychovala neskoršieho prvého
uhorského kráľa, svätého Štefana. Na
širokom priestore autor vykresľuje
politické a kultúrne (christianizačné)
pozadie dynastických uhorsko-slovan-
ských zväzkov. Ich začiatky M.
Homza kladie už do doby príchodu
starouhorských kmeňov do Panónie
a etablovania sa Arpádových potom-
kov ako rozhodujúcej politickej sily
v tomto priestore.

Kľúčové miesto v autorových úva-
hách zohráva otázka, ktorá zamestná-
vala už uhorské dejepisectvo v prvej
polovici 18. storočia a dodnes budí
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záujem maďarskej a slovenskej histo-
riografie: za akých okolností prevzala
arpádovská dynastia z rúk Mojmírov-
cov nadvládu v Panónii? Dobyli sta-
rouhorské kmene tento priestor
výhradne zo „sedla svojich koní“,
alebo sa s vodcami starých Slovákov
i ostatnými panónskymi Slovanmi
dokázali dohodnúť na obojstranne pri-
jateľnom riešení? Z dvoch proti sebe
stojacich výkladov – podmaniteľskej
teórii a teórii o pohostinnom prijatí
starých Uhrov – sa prikláňa „ku kon-
tinuálnemu prechodu moci z jednej
dynastie na druhú.“ Túto tézu podpo-
ruje aj text Uhorsko-poľskej kroniky,
keď na jednom mieste spomína sobáš
dcéry (sestry?) Mojmíra II., syna
Svätoplukovho, a jedného z Arpádo-
vých potomkov. Táto kronika je pre
výskum ranných slovenských dejín

dôležitá najmä z toho dôvodu, že (na
rozdiel od väčšiny uhorských kroník)
v období raných uhorských dejín
zaznamenáva mnoho postáv zo slo-
vanského prostredia a ku koreňom
Uhorska pripája štátnu a dynastickú
tradíciu Veľkej Moravy.

Presviedčajúce ženy ponúkajú čitate-
ľom, ktorých zaujíma obdobie šírenia
a upevňovania kresťanstva v strednej
Európe, možnosť zoznámiť sa s ním
prostredníctvom životopisov a legiend
o kniežacích matkách, manželkách, či
dcérach. Je to pohľad netradičný
a v slovenskom dejepisectve celkom
nový. Vysoká odborná úroveň knihy je
už na prvý pohľad zrejmá z rozsiahle-
ho poznámkového aparátu a impo-
zantného zoznamu prameňov a použi-
tej, najmä zahraničnej literatúry. 

Peter Šoltés
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Jozef Hvišč: Poľská literatúra. Vývin a texty. Univerzita Komenského, Bratislava
2001, 352 s.

V poľsko-slovenských kultúrnych
a vedeckých kontaktoch neustále zazni-
e va niečo ako echo želanej i neželanej
idey slovanskej vzájomnosti. V dôsledku
jazykovej blízkosti obidve kultúry stoja
voči sebe otvorené a nabádajú k dialó-
gu. Stačí vlastne trochu dobrej vôle,
záujmu alebo priaznivých okolností,
a možno sa stať znalcom, prekladate-
ľom poľskej alebo slovenskej literatúry.
Niekoľko generácií nadobudlo viac-
menej synchronickú, ale i synkretickú
vzájomnú znalosť o svojej tvorbe
(v spoločnostiach však pôsobili mýty a
stereotypy), opretú najčastejšie o osob-
né kontakty, záľuby a záujmy, čo im

dávalo pocit znalosti a porozumenia,
ale neviedlo k vzájomnému poznávaniu
dejín literatúry v celej zložitosti.

Je to iste iba jedna z príčin, pre
ktoré v Poľsku nevznikli dejiny sloven-
skej literatúry a na Slovensku dejiny
poľskej literatúry. Možno však čítať
v poľštine o týchto otázkach napríklad
v publikáciách Towarzystwa Słowaków
v Poľsku. V základnej súbornej práci
Dzieje literatur europejskich (III. zv., 2.
časť) nachádza sa prehľad dejín sloven-
skej literatúry od J. Magnuszewského,
Z. Niedziela vydal literárne črty Sło-
wacja znana i nieznana, akýsi druh syn-
tetického zhrnutia dejín slovenskej poé-



zie umiestnili v svojich antológiách J.
Waczków a B. Urbankowski. V sloven-
čine písali dosť pravidelne (hlavne na
stránkach „Slovenských pohľadov“)
o poľských literárnych dielach, preklady
vychádzajúce v renomovaných vydava-
teľstvách boli opatrené doslovmi znal-
cov (najčastejšie J. Hvišča a P. Wincze-
ra) alebo prekladateľov (V. Kovalčík),
so záujmom sa recenzovali i vedecké
práce z oblasti humanitných vied. Na
sklonku osemdesiatych rokov P. Win -
czer pripravil pre vydavateľstvo VEDA
– v rámci, nakoľko mi je známe, väčšie -
ho projektu – syntetické dejiny poľskej
literatúry. Projekt, určený širšej čitateľs-
kej verejnosti, sa nerealizoval z finanč-
ných príčin a následne z príčin radikál-
nych politických zmien. Až v roku 2001
Jozef Hvišč po sérii prác venovaných
hlavne slovensko-poľským literárnym
súvislostiam a kontaktom, vydal hodno-
tený prehľad dejín poľskej literatúry.

Hviščova Poľská literatúra. Vývin
a texty odzrkadľuje nielen stav polo-
nistického výskumu, ale hlavne mož-
nosti tradičnej, filologickej prípravy
študentov, ktorí napriek rýchlej inter-
netovej výmeny informácií nemajú
ľahký prístup k dielam, či literárno-
vedným prácam. Napriek tomu hod-
notená publikácia nie je iba akade-
mickou príručkou (keby bola, pod
úryvkami diel by museli byť aj pokyny
a úlohy pre študentov, tiež základná
literatúra predmetu), ale je hlavne pre-
hľadom dejín poľskej literatúry, chápa-
nej ako chronologický sled faktov
a všeobecná historická a literárnohis-
torická charakteristika literárnych
období od stredoveku po rok 1945.

Výber ukážok diel, umiestnených

za charakteristikou jednotlivých obdo-
bí, je determinovaný jednak kánonom
poľskej literatúry a vtedy – zhodne so
zámerom autora – doplňuje, „konkre-
tizuje a dokumentuje historický vývin
poľskej literatúry“ (s. 7), jednak prez-
rádza snahu poukázať na dialóg medzi
kultúrami obidvoch národov a vtedy
pripája nielen sporadické fakty spoje-
né s recepciou slovenskej kultúry
v poľskej literatúre (napr. báseň A.
Asnyka venovaná J. Kollárovi), ale aj
– čo sa už spája so syntetickým opi-
som literárnych období – recepciu
poľskej literatúry na Slovensku (o tom
svedčí hodnotenie tvorby domácich
romantikov takmer rovnomerne s tvor-
bou emigrantov). Tento aspekt sa od
obdobia romantizmu rozvíja paralelne
s prezentáciou dejín poľskej literatúry
a v závere je zhrnutý v poslednej kapi-
tole, nazvanej Poľská literatúra u nás
(s. 337-347). Tu sa uplatňujú cenné
skúsenosti autora, nadobudnuté výsku-
mom literárnych súvislostí a kontak-
tov, obsiahnutých v jeho monogra -
fiách Slovensko-poľské literárne vzťahy
1815-1918 (1991) a Vzťahy a súvislosti
slovenskej a poľskej literatúry (1996).

V kontexte slovenského kompara-
tívneho výskumu Poľská literatúra.
Vývin a vzťahy je ešte jedným – popri
dejinách talianskej, chorvátskej, ru -
múnskej a bulharskej literatúry, publi-
kovaných v posledných rokoch – pro-
jektom prehľadného zobrazenia dejín
cudzej literatúry ako špecifického kon-
senzu medzi „vonkajšími dejinami
určitej literatúry“ a jej recepciou na
Slovensku. Pravda, metodologickým
impulzom týchto prác je tá česť Ďuri-
šinovej teórie  komparatistiky, v ktorej
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navrhuje skúmať cudzie literatúry
z hľadiska ich recepcie na Slovensku,
autori však rôznymi spôsobmi proble-
matizujú Ďurišinove postuláty alebo
s nimi polemizujú. Najcennejšie sú tie
prístupy, ktoré nepredstavujú iba fakty
alebo súhrnnú charakteristiku literár-
nych dejín, ale načrtáva aj problémy
komparatistiky prostredníctvom prekla-
dov určitých literárnych diel, hlavne
však porovnávaním poetík určitých
smerov. Tento druh výskumnej stratégie
predstavuje istú analógiu k výskumným
náhľadom poľského bádateľa literatúry
R. Nycza, v ktorých postuluje porovná-
vaciu analýzu poľskej literatúry s litera-
túrami blízkeho, príbuzného geopolitic-
kého priestoru ako vstupných
východísk, ktoré predchádzajú celkové
hodnotenie novodobých smerov poľskej
literatúry. V tomto zmysle práca J.
Hvišča skutočne predstavuje – ako si
želá autor – dôležitý „materiál ďalšieho
polonistického štúdia a výskumu“ (s. 7)
na Slovensku.

Pozoruhodnejšia druhá časť titulu
recenzovanej pozície Vývin a texty
usmerňuje pozornosť na fakt, že autor
predstavuje dejiny poľskej literatúry
hlavne ako element jednotného, vopred
stanoveného radu, v ktorom sa demon-
štrujú procesy demokratizácie literatúry
a literárneho života, ponímaného ako
zrkadlenie spoločenských ideologic-
kých (hlavne v baroku) a riadiacich
zmien. Preto v opise jednotlivých obdo-
bí významnú rolu zohrávajú vonkajšie
podmienky, tzv. spoločensko-historická
genéza tvorcu a jeho diela, a tiež
postrehy z oblasti sociológie literatúry
(napr. rozvoj poľského časopisectva
a diferenciácia literárneho obehu od

čias osvietenstva). Výber tejto, a nie
inej prezentácie dejín poľskej literatúry
je výsledkom asi viacerých príčin. Po
prvé, v akademických prácach údaje
o dôležitých udalostiach zvyčajne pred-
stavujú jeden z pomocných periodizač-
ných ukazovateľov, ktoré v cudzom kul-
túrnom prostredí treba vysvetliť, čo
však si vyžaduje určitý druh diskurzu.
Po druhé, v slovenskej literárnej histo-
riografii bol spoločensko-politický
aspekt až donedávna  silne exponovaný
(už niekoľko rokov prebiehajú v Národ-
nom centre kultúry práce na novej syn-
téze dejín slovenskej literatúry, no dote-
raz neboli uverejnené). Po tretie,
poľská literatúra sa tu hodnotí cez priz-
mu diel romantikov. Nechuť k indivi-
dualizmu poľských romantikov, degra-
dujúceho spoločenské hodnoty, ktorá
bola sformulovaná ešte v prostredí Ľ.
Štúra, je v kontexte spoločenského pre-
hodnocovania poslania literatúry
základným impulzom hodnotenia tvor-
by ich nástupcov. 

Poľská literatúra, ktorú slovenskí
literárni historici a kritici hodnotia
v rámci modelu západoeurópskej litera-
túry, prešla všetkými problémami
a komplikáciami, akým podliehali ana-
lýzy a hodnotenia slovenskej kultúry
v európskom kontexte. Hviščove vyda-
nie Poľskej literatúry, poukazujúce aj na
vývin a premeny kontaktov obidvoch
kultúr, podporuje – možno dokonca
neplánovaným spôsobom – tie práce
venované slovenskej kultúre (etnologic-
ké, folklórne, výskum najstarších, tzv.
panónskych, latinských textov), ktoré
celoeurópsky kultúrologický aspekt
vyzdvihujú nad národný aspekt.

Bogumiła Suwara
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„Bude to základná učebnica pre
mojich študentov,“ – povedal prof.
Jacek Baluch na prezentácii Kwestii
słowackiej w XX wieku v redakcii Gaze-
ty Wyborczej, ktorá sa uskutočnila na
jar 2002. Je to pravda, uvedená publi-
kácia predstavuje bohaté a rôznorodé
kompendium vedomostí o náhľadoch
Slovákov na otázku národného vedo-
mia, kultúry a politikov hlavne vo
vzťahu k Maďarom a Čechom – suse-
dom, s ktorými takmer celé 20. stor.
prišlo im žiť v spoločnom štáte
a určovať si svoju identitu v porovna-
ní s nimi. V uhorskom kráľovstve sa
Slovákov snažili zmaďarizovať, naproti
tomu v Česko-Slovensku ich dlho pod-
ceňovali. V Prahe sa prívlastok „čes-
koslovenský“ dlhé roky považoval za
totožný s „českým“, a Slováci – za
východnu vetvu českého národa.
Tento názor mali nielen dedinčania zo
Šumavy, ale i obidvaja predvojnoví
prezidenti Česko-Slovenska, ktoré bolo
vzorom demokracie v Strednej Euró-
pe. V oslobodenom štáte po druhej
svetovej vojne sa v tomto veľa nezme-
nilo.

Keď sa už Slovákom podarilo
obrátiť pozornosť na svoju odlišnosť,
udialo sa to v nepriaznivých historic-
ko-politických podmienkach, takže
málokto sa tešil tejto skutočnosti.
V roku 1939 vznikol prvý raz v deji-
nách samostatný slovenský štát – ako
píše autor antológie a v súčasnosti
minister kultúry SR Rudolf Chmel –
„z milosti Hitlerovej vôle“ (s. 6).
Mnohoročný postulát spoluobyvate-

ľov od Váhu a Dunaja sa splnil
o necelých tridsať rokov – Česko-Slo-
vensko sa preformovalo na federáciu
„požehnanú [jednako] Brežnevovými
tankami“ (s. 6). A napokon prišiel
rok 1992, keď za rokovacím stolom
napriek vôli obyvateľov sa rozhodlo
o rozdelení Česko-Slovenska. – „Keď
sme požiadali  Petra Pitharda [pred-
sedu Senátu a bývalého premiéra
Čiech] o napísanie doslovu [do slo-
venského vydania tejto antológie],
po týždni mi zatelefonoval, a jedno-
stajne sa vyhováral, že keby sme ju
poznali pred rozpadom, zaujali by
sme k nej iné stanovisko,“ spomína
si R. Chmel. Možno však pochybo-
vať, či skutočne by sa tak stalo,
najmä vzhľadom na posledné prezi-
dentské voľby v Čechách a na Slo-
vensku, pomocou ktorých sa na
najdôležitejší post v štáte dostali
osoby, ktoré sa najviac zaslúžili
o rozdelenie Česko-Slovenska – Vác-
lav Klaus a Ivan Gašparovič, vtedajší
predseda Slovenského parlamentu. 

Akýsi neprajný osud visí nad slo-
venskými štátnikmi. Milan Rastislav
Štefánik a Alexander Dubček tragicky
zahynuli ešte skôr, než sa ich talenty
mohli naplno uplatniť vo formujúcom
sa štáte. Dvaja prezidenti spred roku
1993 – kňaz Jozef Tiso a Gustáv
Husák – skončili svoju kariéru nesláv-
ne. Významný maďarský slavista
Csaba Gy. Kiss v slovenskom vydaní
Kwestii słowackiej w XX wieku však
polemizuje s týmto názorom: „Neve-
rím, že byť Slovákom je nejaký oso-
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bitný údel. Pravda, má to svoju špeci-
fiku, neodvratnosť, dobré i zlé mož-
nosti výberu. Presne tak, ako existen-
cia ostatných stredoeurópskych
národov.“

Slovenské vydanie Kwestii słowac -
kiej w XX wieku v roku 1997 bolo kul-
túrnou udalosťou. Po prvý raz sa
v jednom zväzku stretli rôznorodí
a významní autori. Od politikov Slo-
venského štátu s Jozefom Tisom na
čele po tvrdošijného komunistu
a účastníka antifašistického Slovenské-
ho národného povstania Gustáva
Husáka. Esej komunistického spisova-
teľa Vladimíra Mináča tu susedí s
textom filozofa Miroslava Kusého,
jedného z nepočetných slovenských
signatárov Charty 77.

Poľská antológia sa v porovnaní so
slovenským originálom trochu odlišuje
výberom textov. Žiaľ, chýba tu dôklad-
nejšie odôvodnenie tohto rozhodnutia.
O uskutočnení zmien nás informuje
iba stručná zmienka, že „autor výberu
ich považuje za zaujímavé pre poľské-
ho čitateľa“. Škoda tiež, že poľské
vydanie nie je doplnené o texty alebo
programové dokumenty z prvých
rokov samostatnej Slovenskej republi-
ky, ako napr. Deklarácia suverenity
z júla 1992. Naproti tomu sú tu umi-
est nené rozsiahle biogramy autorov,
ktoré spracoval Pavol Lukáč. Tento
talentovaný mladý historik a politológ,
ktorý sa vo svojom výskume okrem
iného zaoberal aj dejinami Poľska
a Strednej Európy, žiaľ, vo februári
2004 tragicky zahynul krátko po
vyjdení súboru jeho prác, nazvaného
Dejiny a zahraničná politika v strednej
Európe.

Na tomto mieste treba tiež pripo-
menúť peripetie spojené s poľským
vydaním antológie. Pôvodne bola pri-
pravená na vydanie v rámci série Više-
grád, ktorú založil László Szigeti
v bratislavskom vydavateľstve Kalli-
gram. Keďže však chýbal poľský part-
ner, ktorý by zaistil distribúciu, nieko-
ľ ko rokov nevyšiel v Poľsku žiadny
z pripravovaných zväzkov (bol medzi
nimi o. i. výber diel Dominika Tatar-
ku a eseje Istvána Bibóa). Poľské
vydanie Kwestii słowackiej uzrelo
denné svetlo vďaka pomoci slovenskej
veľvyslankyne v PR Magdy Vášáryo-
vej. Škoda však, že publikácia v poľs-
kých predajniach kníh je prakticky
neprístupná.

Štúdium tejto knihy ukazuje, akú
dlhú cestu Slováci prešli v priebehu
necelého jedného storočia. „Slováci
až do roku 1918 – s výnimkou jed-
ného desaťročia – nemali dokonca
ani stredné školy, skoro žiadne kul-
túrne a politické inštitúcie, a pár spi-
sovateľov reprezentovalo celú ich
politiku,“ (s. 10) – napísal v úvode
Rudolf Chmel. Dnes však sa Sloven-
sko uvádza ako vzor odvážnych spo-
ločenských a hospodárskych refo -
riem, ktoré týmto predbehlo svojich
„starších susedov“ – Česko a Maďar-
sko. Až dnes teda sa splnili mnoho-
ročné túžby Slovákov, ktoré predsta-
vujú centrálnu myšlienku hodnotenej
antológie. Bratislava komunikuje
s Prahou a Budapešťou ako rovný
s rovným, a slovensko-české i sloven-
sko-maďarské vzťahy sa všeobecne
hodnotia tak pozitívne, ako nikdy
predtým.

Tomasz Grabiński
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Problematike slovenskej menšiny
v Poľsku sa doteraz venovala malá
pozornosť. Túto medzeru vyplňuje
práca Juliana Kwieka, opisujúca slo-
venské spoločenstvo žijúce v poľskej
časti Spiša a Oravy v rokoch 1945-
1957. Autor v nej hodnotí postavenie
Slovákov a vzťahy s Poliakmi v pohra-
ničí. Spočiatku boli veľmi napäté,
dokonca i nepriateľské. Spory boli
vyvolané posunom štátnych hraníc na
Spiši a Orave. 5. mája 1945 českoslo-
venská vláda uznala predmníchovskú
líniu rozdelenia a prepustila Poľsku
severné časti uvedených regiónov.
Toto rozhodnutie však neakceptovali
slovenskí obyvatelia týchto regiónov.
Došlo ku konfliktom medzi sloven-
ským obyvateľstvom s antipoľským
a antikomunistickým cítením, a poľs-
kým obyvateľstvom, administratívnou
vrchnosťou, vojskom, políciou, Bez-
pečnostným úradom a poľským pod-
zemím. Snahy Slovákov vyplývali zo
šesťročného obdobia príslušnosti uve-
dených území k Slovenskej republike
(1939-1945). V týchto rokoch vládne
orgány i duchovenstvo sa rozličnými
spôsobmi snažili získať obyvateľov pre
slovenskú štátnosť. Prejavom tejto
politiky bola snaha zabezpečiť lepšie
ekonomické podmienky spišského
a oravského obyvateľstva než boli pod-
mienky ostatných častí územia.

Poľskí predstavitelia sa napriek
odporu slovenského obyvateľstva sna-
žili o postupné spojenie celého Spiša
a Oravy s Poľskom. V júli 1945 na
tieto územia vstúpila poľská armáda

a oddiely ľudovej milície. Neobišlo sa
to bez ozbrojených potyčiek so slo-
venskou milíciou a civílnym obyvateľ -
stvom, vyskytli sa aj smrteľné prípady.
Ďalším opatrením nových predstavite-
ľov bol odsun slovenských úradníkov
a nastolenie poľskej administratívy.
Nasledoval odsun slovenských kňazov.
Väčšina z nich sa presídlila v novem-
bri 1945 a na ich miesto krakovská
Metropolitná kúria vyslala poľských
kňazov s vlasteneckou orientáciou,
ktorým odporúčala bojovať so sloven-
ským separatizmom. Autor zameriava
pozornosť na motivácie vtedajších
repolonizačných aktivít, ktoré vyplýva-
li z presvedčenia, že na Spiši a Orave
nežijú Slováci, ale iba obyvateľstvo
sympatizujúce so Slovenskom.

V ďalšej časti knihy J. Kwiek uvá -
dza údaje týkajúce sa počtu Slovákov.
V povojnových spisoch tieto údaje nie
sú alebo sa uvádzajú chybne, podľa
toho, kto ich zisťoval. Ťažkosti v pres-
nom určení počtu národností na Spiši
a Orave vyplývali aj z voľby identifi-
kácie, ktorú si vyberali obyvatelia
týchto území. Autor sa tu odvoláva na
profesora Goetla, znalcu tejto proble-
matiky, podľa ktorého stanovil typoló-
giu týchto volieb na tri kategórie:
osoby hlásiace sa k poľskej národnos-
ti a zdôrazňujúce svoj vzťah k poľské-
mu národu, osoby hlásiace sa k slo-
venskej národnosti s nepriateľským
vzťahom voči poľskému štátu a osoby
národne neuvedomelé. V poslednej
z uvedených skupín, ktorá je najpo-
četnejšia, voľba národnosti závisela od
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aktuálnej štátnej príslušnosti Spiša
a Oravy. Keď tieto územia patrili Slo-
vensku, hlásili sa k slovenskej národ-
nosti, a keď sa vrátili do Poľska, hlá-
sili sa k poľskej národnosti.

Pri hodnotení národnostnej situácie
v uvedenej oblasti autor kladie cezúru
na rok 1947. 10. marca bola totiž pod-
písaná dohoda o priateľstve medzi
Poľskom a Česko-Slovenskom. Od
tejto chvíle sa slovenské obyvateľstvo
správalo k poľskej vrchnosti neochot-
ne a nedôverčivo. Bojkotovalo jej na -
riadenia a mládež utekala na Sloven-
sko, aby sa vyhla vojenskej službe.
Organizovali sa agitácie v prospech
pripojenia Spiša a Oravy k Slovensku,
rozširovali sa nepravdivé informácie,
že onedlho k tomu dôjde. Vyvolávalo
to pocity provizória. Situáciu navyše
komplikoval fakt, že Česko-Slovensko
poskytovalo Slovákom väčšiu materiál-
nu pomoc než Poľsko. Rodilo sa pre-
svedčenie, že Poľsko nemá záujem
o pripojené územia a jeho obyvateľov.
Nedostatok pracovných príležitostí,
slabá infraštruktúra (chýbalo naprí-
klad dobré cestné spojenie s územím
Poľska) zapríčinili, že obyvateľstvo sa
obracalo k Slovensku. Tieto tendencie
posilňovali i časté návštevy a interven-
cie česko-slovenského konzula v Kato-
wiciach dr. Mateja Andráša.

Od roku 1947 sa postupne usku-
točňovali postuláty Slovákov. Zmenili
sa aj metódy ich aktivít. Zjavné útoky
na poľskosť – ilegálne akcie, strháva-
nie zástav, agitácia za pripojenie k Slo-
vensku – boli čoraz zriedkavejšie.
Organizovala sa legálna činnosť na
ovládnutie jestvujúcich inštitúcií a sta-
novísk. V roku 1949 Slováci získali

súhlas nadriadených poľských orgánov
na registráciu svojich spolkov, zakla-
daných na Spiši a Orave. V tom istom
roku obsadili vyše polovicu postov
v nových obecných národných radách
a obecných zariadeniach. Nezískali
však súhlas s tým, aby v slovenských
školách pôsobili výlučne učitelia zo
Slovenska a aby ako druhý úradný
jazyk bol zavedený jazyk slovenský.
Zmena politiky poľskej vlády vo vzťa-
hu k slovenskému obyvateľstvu vyplý-
vala z predpokladov, že Česko-Sloven-
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situácia zlepšila, keď sa v Krakove zor-
ganizoval dvojmesačný kurz slovenské-
ho jazyka. V takom krátkom čase ho
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vláda, ktorá sem poslala niekoľko uči-
teľov a učebných pomôcok. Záujem
prejavil aj česko-slovenský konzulát
v Katowiciach.

V závere knihy autor konštatuje, že
napriek uvedeným napätiam a konflik-
tom postavenie slovenskej menšiny
v prvých povojnových rokoch bolo
rozhodne lepšie, ako postavenie iných
menšín. Slovenské obyvateľstvo, ktoré
sa od začiatku rozhodujúcim spôso-
bom dovolávalo svojich práv, vybojo-
valo si v porovnaní s inými národnos-
ťami najlepšie podmienky vývinu.

Publikácia J. Kwieka okrem toho
obsahuje rozsiahly súbor dokumentov,
súvisiacich s postavením slovenskej
menšiny v Poľsku v prvých povojno-

vých rokoch. V texte knihy sa autor na
ne často odvoláva. Sú to dokumenty,
ktoré boli odsúhlasené tak na poľskej,
ako i slovenskej strane. Umožňuje to
objektívny pohľad na vývin vzťahov
medzi poľskými a slovenskými obyva-
teľmi Spiša a Oravy. Treba podčiark -
núť, že tieto dokumenty zatiaľ neboli
nikde publikované, čo zvyšuje hodno-
tu uvedenej práce.

Nedostatkom knihy je, že do nej
nie sú zaradené mapy, ktoré by ilus-
trovali zmeny hraníc na Orave a Spiši
v prvej polovici 20. stor. Pomocou
máp by sa dalo ľahšie pochopiť prie-
beh pohraničných sporov, tým skôr,
že autor sa na ne viackrát odvoláva.

Michał Lubicz-Miszewski
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Katarzyna Leńska – Bąk: Zapraszamy na wesele... Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellonskiego, Kraków 1999, 259 s.

Svadba je jeden zo základných
obradov prechodu, ktorým sa zverej-
ňuje a legitimizuje dôležitá zmena
v životnom cykle človeka. O význam-
nosti tejto zmeny svedčí existencia
svadobných obradov a zvykov, pred-
stavujúca najbohatší a najkomplikova-
nejší obyčajový systém, ktorý oddávna
priťahoval bádateľov kultúry, pričom
tento záujem trvá dodnes. Dôvodov je
viac, ale jedným z nich je iste fakt, že
je to systém dynamický a stále živý.

Tento fakt tvorí aj východiskový bod
v prístupe autorky publikácie, ktorá
porovnáva tradičný a súčasný model
svadby. Tradičný model charakterizuje
ako prejav magicko-náboženského mys-
lenia s vysokým stupňom symbolizmu.
Súčasný model s absenciou sakrálnosti,

symbolizmu považuje v mnohom za
protikladný. Kým pri analýze tradičné-
ho modelu vychádzala z už publikova-
ných materiálov a štúdií, analýza súčas-
nosti je založená na empirickom
materiáli o súčasných malomestských
svadbách (roky 1995-1998) v regióne
Sieradzka. Takže, kým analýza tradič-
ného modelu obsahuje veci v podstate
známe, osobitnú hodnotu a prínos má
najmä analýza súčasného stavu, priná-
šajúca nové poznatky, pohľady a inter-
pretácie. Medzi ne patrí konštatovanie
o zjednodušovaní, heterogénnosti, de -
motivácií, desemiotizácií, desakralizá-
cií, dekontextuálnosti, až disfunkcionál-
nosti a banalizácií súčasnej svadby.
Uvedené charakteristiky ju vedú až
k názoru spochybňujúcemu existenciu
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pretácie. Medzi ne patrí konštatovanie
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„ozajstného“ obradu v súčasnosti.
Navrhuje preto túto kategóriu nepouží-
vať, keďže je pre súčasnú situáciu nea-
dekvátna a miesto nej používať pojem
„ceremónia“. S jej názorom o zásadnej
odlišnosti až protikladnosti tradičnej
a súčasnej svadby by bolo možné pole-
mizovať, vyžadovalo by si to však oveľa
väčší priestor, ako umožňuje táto recen-
zia.

Vysoko treba hodnotiť II. časť
práce, ktorá sa zameriava na špecific-
ky folkloristický fenomén – na výz -
nam a funkciu slova – textu v rituále
a ceremónii. Oceniť treba aj prístup,
ktorého základom je síce analýza slov-
ného textu, ale vždy v rámci „textu“
celej svadby, čiže ako jej integrálnej
súčasti. Osobitne sa venuje textom

pozývania, lúčenia (odobierky), požeh-
nania a blahoželania, pričom dodržia-
va rovnaký prístup ako v prvej časti –
porovnávanie tradičných a súčasných
prejavov. Je tu zaujímavý postreh
o využívaní technických prostriedkov
(tlač, foto, video) ako výrazu spred-
metnenia a anonymity medziľudských
vzťahov, ako aj snáh o „zachytenie
času“ zachovaním v dokumentoch.

Hoci titul knihy Zapraszamy na
wesele.... vyvoláva predstavu populari-
začného diela, je to práca splňajúca
vedecké kritériá, ktorá je významným
prínosom v etnologickom štúdiu sú -
časnej kultúry, ale najmä vo folkloris-
tickom štúdiu slovesného obradového
folklóru.

Kornélia Jakubíková
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Polsko-słowackie spotkanie poetów Krakowa i Żyliny. Poľsko-slovenské stretnutie
básnikov Krakova a Žiliny. Red. Jacek Lubart-Krzysica, slov. poéziu prel. Mary-
la Papierz, poľ. poéziu prel. Bogumiła Suwara. Oficyna Konfraterii Poetów, Dom
Kultury „Pogórze”, Seria Jubileuszowa XV-lecia Konfraterii Poetów, Kraków
2002.

Mottom tejto publikácie je veta
„Stretnutia budujú spoločnú Európu“,
vytlačená – ako celá kniha – v poľšti-
ne i slovenčine. Áno, idea tejto neveľ -
kej antológie je pekná – stretnutia ľudí
umenia a ich diel sú potrebné. Dovo-
lím si k tejto publikácii povedať nie-
koľko kritických poznámok.

Uvedenej publikácii predovšetkým
chýba nejaký úvod, v ktorom by boli
vysvetlené zásady, podľa ktorých
kniha vznikla, napríklad zásady výbe-
ru autorov a ich textov (nota bene,
vôbec tu nie je uvedené, kto urobil
výber). Trochu zavádzajúci sa mi totiž

vidí už aj názov knihy. Stretnutie auto-
rov Krakova a Žiliny nám sugeruje, že
ide – možno povedať – o „hlavnú poe-
tickú reprezentáciu“ týchto miest,
a „selekcionár autorov“ Krakova určite
by do nej zaradil „držiteľov zlatej
lopdy“ – Wisławu Szymborskú a Cze-
sława Miłosza, tiež Ewu Lipskú,
Adama Zagajewského, Ryszarda Kry-
nického, Juliana Kornhausera, Broni-
sława Maja, Marcina Świetlického...
S takouto skupinou by reprezentanti
Žiliny určite ani v spoločenskom pose-
dení nemali veľké šance. Priznám sa,
že pokiaľ ide o Slovákov, nie som si



istý, kto z najvýznamnejších alebo
aspoň dobre známych býva v Žiline.
Keď si preberám v mysli rôzne mená,
uvedomujem si, že autori, umiestnení
v knihe, bývajú niekde inde, najčastej-
šie v Bratislave (hlavné mesto ako
centrum priťahuje talenty z celej kraji-
ny), občas v Prešove. Nezáväznejšie
ako „básnici Krakova“ by malo byť
označenie „básnici z Krakova“ alebo
dokonca „niekoľko básnikov z Krako-
va“. 

Keď čítam preklady, umiestnené vo
výbere v poľštine i slovenčine a porov-
návam ich s pripojenými textami ori-
ginálov, dospievam k záveru, že sú to
veľmi dobré preklady z hľadiska filo-
logického, určite však si nemôžu robiť
nárok na označenie umelecký preklad.
Napríklad v prípade básní s pravidel-
ným rytmom a rýmom (alebo aj s aso-
nanciou) sú v preklade tieto tradičné
ukazovatele poetickosti odstránené.
Rýmy sa zjavujú iba tam, kde sa
vyskytli ako náhodná zhoda hlások
doslovného prekladu. Dobre, možno
prijať i takúto zásadu, ale malo by sa
o tom napísať, inak totiž čitateľ –
poľský i slovenský – ich vníma ako
básnický preklad, lebo rozhodne také
preklady dominujú vo vydaniach poé-
zie v oboch našich krajinách; možno
chudák čitateľ v niektorých prípadoch
ani nepostrehne, že daná báseň strati-
la v novej jazykovej podobe svoje poe-
tické hodnoty. Napríklad báseň Józefa
Barana W muszli nocy veľmi veľa strá-
ca tým, že je zbavená nepravidelne
rozmiestnených rýmových a asonanč-
ných súzvukov. Podobne báseň Ond-
reja Nagaja Telepatický holub, ktorá
viac ako odstránením rýmov stráca

tým, že je zbavená veľmi výrazného
rytmu – dvojstopého trocheja. Priro -
dzene, odstránenie rýmov, úplných
i neúplných, tiež je značnou stratou
poetickosti básne, najmä ak rým –
v štyroch prípadoch mužský (ide
o zakončenia časti básne) – má pravi-
delnú podobu a plní formotvornú
úlohu.

V knihe tiež chýbajú aspoň základ-
né poznámky o autoroch. Musím sa
priznať, že neviem nič o prezentova-
ných slovenských autoroch (Peter
Ďurkovský, Elena Holbová, Milan
Kováč, Milan Lechan, Peter Mišák,
Ondrej Nagaj, Anton Straka). Domni-
e vam sa, že aj slovenskému čitateľovi,
aj keď sa zaoberá poľskou poéziou,
môžu byť niektorí krakovskí tvorcovia,
ktorých básne sa mu prezentujú,
neznámi (Józef Baran, Barbara Bran-
dys, Anna Kajtochowa, Woj ciech
Kawyński, Krzysztof Lipiński, Jacek
Lubart-Krzysica, Aarne Puu, Krystyna
Szlaga, Andrzej Warzecha, Adam Zie-
mianin). Ešte dobre, že pri menách
jednotlivých autorov sú aspoň dáta
narodenia. Umožňuje nám to pocho-
piť, že máme do činenia s tvorcami
rozličných generácií. 

Mala by sa v takejto publikácii
objaviť aj nejaká esej, poukazujúca na
genius loci tak Krakova, ako i Žiliny,
v ktorej by sa prípadne zhodnotilo
pôsobenie miesta na básnickú tvorbu.
To však už je asi príliš náročná požia-
davka.

Čo teda v tejto knihe je? Sú v nej
básne. Možno neobsahuje dajaké
veľké básnické záblesky, ktoré zrážajú
čitateľa na kolená, no je v nej značné
množstvo zaujímavých, zručne napísa-
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množstvo zaujímavých, zručne napísa-

RECENZIE84

ných básní, ktoré vedia poskytnúť
značné estetické uspokojenie. Ocitajú
sa pravdepodobne v náhodnej interak-
cii (niet tu nijakej myšlienky, ktorá by
organizovala poradie básní) s inými
básňami, a spolu s nimi tvoria osobit-

ný celok. A to je asi primárny zmysel
vydaní tohto charakteru. Je to stretnu-
tie textov, ktoré by sa inak nikdy
nestretli, lebo by na takéto stretnutie
nebol dôvod.

Leszek Engelking
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Henryk Ruciński: Chrześcijaństwo na Orawie do końca XVIII wieku. 5 máp, bib-
liografia, register. Białystok 2001, 188 s.

Práca H. Rucińského je prvou poľs-
kou monografiou, venovanou  nábo-
ženským dejinám v stredoveku
a v novšom období. Zámerom autora,
významného bádateľa dejín Podhalia,
Spiša a Oravy, bolo vytvorenie kom-
plexného pohľadu na vývin oravského
kresťanstva na širokom politickom,
spoločenskom a hospodárskom poza-
dí. Cezúry práce sú dané na jednej
strane najstaršími informáciami
o christianizačnej činnosti na Oravie,
na druhej strane – zásadnými zmena-
mi pôsobenia cirkví v habsburskej
monarchii v druhej polovici 18. stor.
(reorganizácia štruktúr katolíckej cirk-
vi a utvorenie spišskej diecézy v roku
1776, vyhlásenie tolerančného patentu
cisárom Jozefom II. v roku 1781).

Uvedená publikácia sa skladá
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kých alebo slovenských nárokov na
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wie do upowszechnienia się protestan-
tyzmu w drugiej połowie XVI wieku



napriek tomu, čo sugeruje názov časti,
sa iba v neveľkej miere venuje nábo-
ženskej problematike. Autor prehľadne
hodnotí skúpe informácie o vzniku
prvých  cirkví a farností na Orave.
Podrobnejšie opisuje stav tunajších
farností v dobe reformácie, čo sa stáva
východiskovým bodom pre široké hod-
notenie vývinu luteranizmu v oblasti
oravského komitátu. Prevažná časť
výkladu sa týka geografického posta-
venia, komunikačných ciest, okolností
vzniku oravského komitátu, štruktúry
jeho administratívnych predstaviteľov
a vnútornej organizácie. Najviac
pozornosti venuje rekonštrukcii proce-
sov osadníctva, ktoré sa tu rozvíjalo
v neskorom stredoveku.

V druhej časti Luteranizm i katoli-
cyzm na Orawie od drugiej połowy XVI
do początków XVIII wieku autor osvet -
ľuje úlohu župana Juraja Thurzu
a jeho nástupcov v rozvoji luteránskej
konfesie a pri organizovaní miestnych
zborov a dušpastierskú činnosť najza-
slúžilejších pastorov. Predstavuje tiež
rekatolizačné misie na území Hornej
Oravy, ktoré sa začali v druhej polovi-
ci 17. stor. Osobitnú pozornosť H.
Ruciński venuje organizačnej a duš-
pastierskej činnosti kňaza Jana Scze-
chowicza, zakladateľa a farára prvej
katolíckej farnosti v Oravke, ako
i prvého vicearchidiakóna katolíckeho
spoločenstva na Orave.

V tretej časti Zwycięstwo i umacnia-
nie katolicyzmu na Orawie autor pred-
stavuje vývin a výsledky rekatolizačnej
akcie, realizovanej poľskými duchov-
nými za podpory Habsburgovcov
a ostrihomských arcibiskupov. Analy-
zuje zdĺhavý proces zakladania kato-

líckych farností na Hornej Orave,
výstavbu a vybavenie nových kostolov,
a tiež materiálne vybavenie farností.
Dôležité miesto tu zaujíma analýza
demografických procesov a spoločen-
ských zmien, ku ktorým dochádzalo
v období ostrých konfliktov medzi
protestantskými predstaviteľmi komi-
tátu a katolíckymi obyvateľmi novoza-
ložených poľských dedín, podporova-
ných cisármi.

Práca H. Rucińského okrem toho
obsahuje prílohu, v ktorej podrobne
hodnotí monografiu Matúša Pajdušá-
ka Krátky prehľad dejín Oravy, ktorá sa
mu dostala do rúk až po ukončení
rukopisu. Publikáciu uzatvára index
geografických názvov a päť máp,
ktoré objasňujú miesto oravského
komitátu v administratívnej štruktúre
Uhorska, procesy osadníctva, komuni-
kačné cesty, ktoré sa však iba okrajo-
vo viažu s náboženskými dejinami
tohto regiónu. Žiaľ, chýbajú tu mapy
dokumentujúce cirkevnú organizáciu
Oravy v stredoveku a v novoveku.

Nespornou prednosťou Rucińského
knihy je vytvorenie rozľahlej historic-
kej panorámy regiónu, na ktorý sa
často zabúda v prácach o christiani-
začných procesoch stredo-východnej
Európy. Autor hojne využíva v Poľsku
málo známe výskumy slovenských his-
torikov, ktoré uvádza do širokého
vedeckého obehu. Nemožno sa zbaviť
dojmu, že napriek názvu predmetom
autorových záujmov nie sú len dejiny
christianizácie na Orave, ale skôr širo-
ko chápané dejiny  tohto územia od
najstarších čias po koniec 18. stor.
Publikácia oplýva rozsiahlymi frag-
mentmi z oblasti osadníctva, politic-
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kých a spoločenských dejín Oravy,
a tiež z oblasti vzniku a zmien štát-
nych a cirkevných štruktúr. Nemožno
neakceptovať argument autora, že
nedostatok a rozptýlenie prác týkajú-
cich sa tohto regiónu si vynútilo včle-
niť v takom veľkom rozsahu do práce
aj problémy, ktoré s hlavnou témou
bezprostredne nesúvisia. Žiaľ, početné
všeobecné a nevyhnutne zjednodušujú-
ce digresie, týkajúce sa politických,
spoločenských a hospodárskych dejín,
ako i voľné polemické úvažovanie na
margo využívaných prác, oslabujú
hlavný prúd rozprávania H. Rucińské-
ho.

V úvodnom slove autor, vychádza -
júc výlučne zo slovenských prác, pred-
stavuje rozvoj kresťanstva vo Veľko-
moravskej ríši, vznik najstaršej
cirkevnej provincie v Uhorsku za
vlády Štefana I. a vytvorenie biskup-
stva v Nitre (s. 22-24). Tu H. Rucińs-
ki voľne operuje faktami, ktoré súčas-
ná historiografia považuje za ne -
podložené alebo kontroverzné, ako
napr. informácia o obsadení Vislanov
Svätoplukom, o pôsobení sv. Svorada
a jeho žiaka sv. Benedikta. Naproti
tomu iba jednou vetou, ktorou končí
tieto informácie, uvádza pre túto pro-
blematiku podstatnú informáciu o prí-
slušnosti Oravy do nitrianskeho archi-
diakonátu, ktorú ponecháva bez
akéhokoľvek komentára.

Keď hodnotí práva patronátu, zmi-
e ňuje sa o úlohe nitrianskych archidi-
akónov, ktorým prisudzuje právo
nominovať oravských kňazov (s. 34).
V prípade tohto dôležitého faktu,
ktorý je v rozpore s kanonickým prá-
vom a s cirkevnou tradíciou, žiadala

by sa podrobnejšia analýza prameňov,
ktoré by to potvrdili. Ťažko totiž
súhlasiť s tým, že príčinou presunu
práv archidiakónov na ordinárov
v rozsahu obsadzovania farností bola
„veľká vzdialenosť Oravy od Ostriho-
mu“.

Veľkú pozornosť venuje postaveniu
regiónu v administratívnej štruktúre
Uhorského kráľovstva. Z hľadiska
autorovho zdôrazňovania mnohostran-
ných zväzkov medzi pôsobením štát-
nej a cirkevnej administratívy sa to
javilo ako nevyhnutné. Vidieť to už
v stredoveku pri vytváraní a obsadzo-
vaní siete farností (právo patronátu sa
nachádzalo v rukách oravských župa-
nov). Od polovice 16. stor. tieto zväz-
ky zohrávali hlavnú úlohu v procese
komitátom vytváraných luteránskych
zborov, formujúcich sa na báze jest-
vujúcej štruktúry katolíckych farností.
Je jasné, že rýchly rozvoj luteranizmu
na Orave by sa ťažko dalo pochopiť
bez vyjasnenia politickej, spoločenskej
a majetkovej pozície  rodu Thurzov-
cov, ktorému H. Ruciński venuje veľa
miesta.

Od práce, ktorá sa programovo
zaoberá dejinami kresťanstva, čitateľ
očakáva, že v nej nájde analýzu hlav-
ných problémov, spojených s novodo-
bým súborom vedeckých otázok, s pri-
e behom christianizačnej misie, so
vznikom prvých cirkví, s rozvojom
farností, patrocínia, vybavenia kosto-
lov a kaplniek, pôsobenia cirkevných
škôl, či napokon obsadzovaním cirkev-
ných inštitúcií. V prúde nových výsku-
mov duchovnosti, stredovekej a novo-
vekej religiozity sa do centra záujmu
dostávajú podstatné aktivity cirkvi,
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také ako je organizácia bohoslužieb,
dušpastierstvo, či tiež formy ľudových
pobožností. Z hľadiska vyššie uvede-
ného súboru otázok práca H. Rucińs-
kého vyvoláva určité neuspokojenie.
Analyzujúc skromnú cirkevnú organi-
záciu, ktorá sotva pozostávala z pia-
tich farností, sa autor sústredil na evi-
den ciu najstarších zmienok
o jestvovaní farského kostola a jeho
patrocínia, tiež na identifikáciu
svätyň najstaršieho dáta (s. 32-38).
Informácie týkajúce sa stredovekých
farských kostov autor doplňuje rozsi-
ahlymi úvahami o umiestnení, zriade-
ní a vlastníkoch území, na ktorých
pôsobili.

Skromný stav našich vedomostí
o oravskej, hlavne stredovekej christia-
nizácii podľa autora vyplýva z malého
množstva prameňov. Osobitne citlivý
je nedostatok fundačných dokumen-
tov, týkajúcich sa jednotlivých farnos-
tí a kostolov. Historická analýza sa
preto musí opierať o materiály, ktoré
majú menšiu poznávaciu hodnotu.
Zdá sa, že bádateľské možnosti
z tohto hľadiska sú stále otvorené. Bez
systematického archívneho výskumu
od Metropolitného archívu v Ostriho-
me po archívy farností nebude možné
rozšíriť vedomosti o vzniku, organizo-
vaní a pôsobení oravských farností
a náboženských postojoch veriacich.
Základnými prameňmi by mohli byť
biskupské, konzistorské aktá, hospo-
dárske knihy a vizitačné protokoly. Zo
záverov H. Rucińského sa nedá veľa
dozvedieť o ich súčasnom stave.
Okrem niekoľkých odkazov na proto-
koly z kanonických vizitácií farností
z rokov 1559-1560 sa o iných zdro-

joch tohto typu veľa nedozvieme.
Iným nedostatkom práce je nedo-

statok jednoznačnej informácie o tom,
ktoré z hodnotených materiálov autor
poznal z vlastného výskumu knižníc
a archívov. Iba v priebehu štúdia čita-
teľ môže zistiť, že množstvo konkrét-
nych faktografických informácií autor
získal z iných prác a iných výsledkov
pramennej analýzy. Týka sa to z hľa-
diska nastolenej výskumnej problema-
tiky najdôležitejších kolekcií J. Kohú-
ta, A. Kavuljaka a J. Geburu. Spôsob
sprostredkovaného využívania prame-
ňov ovplyvnil skladbu autorovho
výkladu, v ktorom sa často iba zhr-
ňujú výsledky výskumu iných histori-
kov; je pozbavený  originálnej, vlastnej
analýzy prameňov. Možno to postreh-
núť napr. v stati týkajúcej sa lokalizá-
cie najstaršej oravskej farnosti (s. 32-
34).

Vo svojej práci H. Ruciński využíva
hlavne dokumentárno-aktové prame-
ne, ktoré – hoci sú z hľadiska  chro-
nologickej rekonštrukcie faktov naj-
cennejšie – sú veľmi chudobné na
informácie o dušpastierských aktivi-
tách a pôsobení dušpastierských obsa-
hov medzi veriacimi. Naproti tomu
dosť prehľadne sú v práci traktované
pamiatky materiálnej kultúry, nábo-
ženské objekty, ikonografické progra-
my svätýň, či tiež pre Hornú Oravu
také charakteristické kamenné kapln-
ky a pomníky, obsahujúce evidentné
prvky programu katolíckej cirkvi.1

Uvedené pamiatky, ako ukázal v svo-
jich prácach Tadeusz Trajdos, posky-
tujú dôležité informácie tak o ich fun-
dátoroch, ako i náboženských zá -
meroch, nasmerovaných k početným

RECENZIE88



také ako je organizácia bohoslužieb,
dušpastierstvo, či tiež formy ľudových
pobožností. Z hľadiska vyššie uvede-
ného súboru otázok práca H. Rucińs-
kého vyvoláva určité neuspokojenie.
Analyzujúc skromnú cirkevnú organi-
záciu, ktorá sotva pozostávala z pia-
tich farností, sa autor sústredil na evi-
den ciu najstarších zmienok
o jestvovaní farského kostola a jeho
patrocínia, tiež na identifikáciu
svätyň najstaršieho dáta (s. 32-38).
Informácie týkajúce sa stredovekých
farských kostov autor doplňuje rozsi-
ahlymi úvahami o umiestnení, zriade-
ní a vlastníkoch území, na ktorých
pôsobili.

Skromný stav našich vedomostí
o oravskej, hlavne stredovekej christia-
nizácii podľa autora vyplýva z malého
množstva prameňov. Osobitne citlivý
je nedostatok fundačných dokumen-
tov, týkajúcich sa jednotlivých farnos-
tí a kostolov. Historická analýza sa
preto musí opierať o materiály, ktoré
majú menšiu poznávaciu hodnotu.
Zdá sa, že bádateľské možnosti
z tohto hľadiska sú stále otvorené. Bez
systematického archívneho výskumu
od Metropolitného archívu v Ostriho-
me po archívy farností nebude možné
rozšíriť vedomosti o vzniku, organizo-
vaní a pôsobení oravských farností
a náboženských postojoch veriacich.
Základnými prameňmi by mohli byť
biskupské, konzistorské aktá, hospo-
dárske knihy a vizitačné protokoly. Zo
záverov H. Rucińského sa nedá veľa
dozvedieť o ich súčasnom stave.
Okrem niekoľkých odkazov na proto-
koly z kanonických vizitácií farností
z rokov 1559-1560 sa o iných zdro-

joch tohto typu veľa nedozvieme.
Iným nedostatkom práce je nedo-

statok jednoznačnej informácie o tom,
ktoré z hodnotených materiálov autor
poznal z vlastného výskumu knižníc
a archívov. Iba v priebehu štúdia čita-
teľ môže zistiť, že množstvo konkrét-
nych faktografických informácií autor
získal z iných prác a iných výsledkov
pramennej analýzy. Týka sa to z hľa-
diska nastolenej výskumnej problema-
tiky najdôležitejších kolekcií J. Kohú-
ta, A. Kavuljaka a J. Geburu. Spôsob
sprostredkovaného využívania prame-
ňov ovplyvnil skladbu autorovho
výkladu, v ktorom sa často iba zhr-
ňujú výsledky výskumu iných histori-
kov; je pozbavený  originálnej, vlastnej
analýzy prameňov. Možno to postreh-
núť napr. v stati týkajúcej sa lokalizá-
cie najstaršej oravskej farnosti (s. 32-
34).

Vo svojej práci H. Ruciński využíva
hlavne dokumentárno-aktové prame-
ne, ktoré – hoci sú z hľadiska  chro-
nologickej rekonštrukcie faktov naj-
cennejšie – sú veľmi chudobné na
informácie o dušpastierských aktivi-
tách a pôsobení dušpastierských obsa-
hov medzi veriacimi. Naproti tomu
dosť prehľadne sú v práci traktované
pamiatky materiálnej kultúry, nábo-
ženské objekty, ikonografické progra-
my svätýň, či tiež pre Hornú Oravu
také charakteristické kamenné kapln-
ky a pomníky, obsahujúce evidentné
prvky programu katolíckej cirkvi.1

Uvedené pamiatky, ako ukázal v svo-
jich prácach Tadeusz Trajdos, posky-
tujú dôležité informácie tak o ich fun-
dátoroch, ako i náboženských zá -
meroch, nasmerovaných k početným

RECENZIE88

skupinám veriacich. Ďalší podrobný
výskum si vyžadujú tak patrocínia
katolíckych kostolov, zakladaných na
Hornej Orave od polovice 17. stor., ako
i katechetické programy, uskutočňované
vo forme obsahovo bohatých násten-
ných a oltárnych malieb.2

Zdá sa, že isté výskumné možnosti,
ktoré umožňujú poznať duchovnosť
oravských kňazov, ako i charakter
a formy dušpastierskej starostlivosti,
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1 U. Janicka-Krzywda, Kapliczki i krzyże

przydrożne polskiego Podkarpacia. Warsza-

wa 1991; J. Pilchowa, T. M. Trajdos, Figu-

ry kamienne we wsi Lipnica Wielka na Gór-

nej Orawie. „Nasza Przeszłość“, t. 78

(1992), s. 259-260; T. M. Trajdos, W kręgu

wiary i nadzieji. „Orawa“, R. 8 (1996), s.

111-117.
2  Znamenitým príkladom je ikonografický

program kostola v Orawce (fresky). Pozri

T. M. Trajdos, H. Pieńkowska, Kościół

w Orawce. Kraków 1999.
3 Pozri T. M. Trajdos, Spojrzenie w przes złość

Orawy. „Orawa“, R. 13 (2001), s. 51-66.

Paweł Kras
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Slavistika osudem i volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. Vyd.
Ostravská univerzita, Ostrava 2002, 304 strán + fotografie.
České, polské a slovenské jazykové a literární vzťahy. Vyd. Filosofická fakulta UP,
Olomouc 2002, 248 s.

V prvom čísle časopisu „Kontak-
ty“ sme písali o dvoch známych čes-
kých polonistoch, ktorí slávili význam-
né životné jubileum. Pri tejto
príležitosti v Ostrave vyšiel zborník

príspevkov Slavistika osudem i volbou,
venovaný prof. Jiřímu Damborskému,
a v Olomouci sa v marci 2002 usku-
točnil odborný seminár, z ktorého bol
v tom istom roku vydaný zborník



České, polské a slovenské jazykové
a literární vztahy.    

O zásluhách a vedeckej práci pro-
fesora Damborského sa pozitívne
vyjadrili dvaja poľskí jazykovedci –
prof. A. Furdal a prof. J. Siatkowski.
Profesor A. Furdal napísal: “... Profe-
sor Jiří Damborský należy do slawistów
w dawnym i pięknym, niekiedy już
nieco w zapomnianym sensie tego
słowa. W przeszłości bowiem być slawis-
tą oznaczało nie tylko posiadać wiedzę
o narodach i kulturach słowiańskich,
władać ich językami, ale też odczuwać
i definiować ich stosunek do pozasło -
wiańskiego świata, a przede wszystkim
działać na polu współpracy między Sło-
wianami.“ Profesor J. Siatkowski v svo-
jom úvodnom článku zhodnotil vedec-
kú a pedagogickú činnosť prof. J.
Damborského a v závere napísal: „Pro-
fesor Jiří Damborský  był zawsze w pol-
skich kręgach naukowych uznawany za
czołowego polonistę zagranicznego...
zajmuje w nauce polskiej i czeskiej miej-
sce szczególne. Zawsze był ofiarnym
i rozumnym ambasadorem spraw cze-
skich w Polsce i polskich w Czechach.”
O vedeckých kvalitách profesora J.
Damborského nás utvrdzuje aj počet-
ná bibliografia prác, uvedená na za -
čiatku zborníka (s. 11 – 21). Súpis
jeho publikácií svedčí o širokom sla-
vistickom zábere. Najviac prác sa týka
porovnávacej česko – poľskej jazyko-
vednej problematiky.

Že profesor Damborský je známa
osobnosť, potvrdzuje aj počet a obsah
príspevkov zaradených do zborníka –
je ich spolu 36. Príspevky sú usporia-
dané abecedne podľa mena autora.
Autormi sú priatelia, kolegovia a býva-

lí študenti profesora z Čiech, Poľska
a Slovenska.

Problémové zameranie príspevkov
je rôzne - lingvistické, ale i literárno-
vedné. Vzhľadom na jazykovednú ori-
en táciu profesora Damborského, pre-
važujú jazykovedné príspevky. 

Príspevok A. Furdala Slawistyka
naszego życia (s. 65 – 68) má spomi-
en kový charakter. Autor sa zamýšľa
nad slavistikou, nad tým, ako sme vní-
mali slavistiku kedysi a ako ju chápe-
me dnes. V príspevku rozoberá najmä
českú a poľskú slavistiku a jej kontak-
ty. Podobne je ladený aj príspevok Ľ.
Ďuroviča Poľština – jazyk blízky
a ďaleký. Aj príspevok I. Pospíšila Sla-
vistika, komparatistika, literárna veda
a jejich osudová hodina (s. 213 – 226)
rieši problematiku slavistiky z hľadiska
teoretického. Autor v ňom poukazuje
na nepriaznivú situáciu slovanskej filo-
lógie v súčasnom svete, na nedosta-
točné zastúpenie tzv. malých slavistic-
kých odborov v univerzitnom
prostredí a zamýšľa sa nad budúcnos-
ťou slavistiky.

Ďalšie jazykovedne zamerané prís-
pevky možno zadeliť do nasledovných
okruhov:

a) Príspevky zamerané na grama-
tické (morfologické a syntaktické)
javy. Sem patria príspevky R. Grze-
gorczykowej o zvláštnostiach menných
prísudkov v poľštine, S. Karolaka
o tzv. rodzajnikoch, čiže kategórii čle-
nov, E. Lotka o stupňovaní adjektív
v poľštine a češtine, V. Pfeffera o pro-
blémoch fázovosti, čiže vyjadrovania
ohraničenosti procesu v čase a O.
Uličného o funkčnom chápaní trans-
formačných vetných vzťahov v češtine;
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b) Príspevky zamerané na lexiku
(táto tematika v zborníku dominuje).
Rozoberajú sa tu problémy frazeológie
(príspevky T. Z. Orłoś o zradných fra-
zeologických spojeniach, S. Kochma-
na o európskych frazeologizmoch
v ruskom spisovnom jazyku a M. Pan-
číkovej o farbách v poľskej a sloven-
skej frazeológii),  slovotvorby (príspev-
ky J. Anderša o desubstantívnej
adverbializácii a J. Siatkowského o sla-
vizmoch so sufixom –ač v starých
nemeckých dialektoch na území Čiech
a Moravy), najstaršej vrstvy lexiky
(príspevok J. Raclavskej o persvázii
v kázňach J. Heczku).   Lexikálnou
problematikou sa zaoberajú aj ďalšie
príspevky: G. Balowska analyzuje
nespisovné jazykové prostriedky
v tvorbe spisovateľa M. A. Šimáčka, I.
Dobrotová sa zaoberá slovnou záso-
bou poľskej tlače v 90. rokoch, P.
Hora analyzuje Durychovu historickú
prózu Bloudění, W. Lubaś píše o jazy-
ku politiky, tzv. nowomowie a E. Siat-
kowska analyzuje vybrané české
a poľské texty z 15. storočia;

c) Príspevky zamerané na štylistic-
kú, komunikačnú a sociolingvistickú
problematiku –  príspevok S. Gajdu
o funkčných štýloch poľštiny v 20.
storočí, príspevok J. Hubáčka o syno-
nymii v sociolektoch, J. Labochovej
o jazykovej komunikácii  ako predme-
te lingvistiky, R. Madeckého o jazyko-
vom prejave – komunikáte a K. Pősin-
gerovej o premenách jazykovej situácie
v Poľsku; 

d) Príspevky, ktoré riešia jazykovú
problematiku z hľadiska didaktického
(príspevok M. Balowského).

Ďalšie práce sa venujú literárnej

problematike. W. Hendzel poukazuje
na slaviká vo varšavskom časopise
„Głos”, ktorý vychádzal v rokoch
1900 – 1905. J. Hvišč píše o K. Przer-
wovi – Tetmajerovi v slovenskej litera-
túre. K. D. Kadłubiec rozoberá vo svo-
jom  príspevku goralskú pieseň a jej
modelovanie sveta. K. K. Pelikánová
píše o príčinách, prečo Česi pozitívne
hodnotili Krasińského „Agaj-Hana“.
L. a J. Pośpiechovci rozoberajú lite-
rárne česko-poľské kontakty. Analýzu
urobili na ukážke listov českého lite-
rárneho kritika F. Kvapila, ktoré  písal
poľský básnik a dramatik M. Szukie-
wicz. Percepciou poľskej literatúry
v Čechách sa zaoberá príspevok M.
Sobotkovej. Analyzuje v ňom tvorbu J.
Słowackého v Čechách. J. Svoboda vo
svojom príspevku porovnáva české
a poľské reflexie Bezručovej tvorby. L.
Štěpán objasňuje filozofické korene
v satirickom diele S. J. Leca. S. Urba-
nová píše o próze ostravského autora
J. Balabána. J. Vitoň sa zameral na
autorov poľského literárneho baroka –
bratov Opalińských a H. Radziejow -
ského.

Príspevok M. Myšku sa líši svojou
historickou problematikou od vyššieu-
vedených príspevkov (opisuje Alberta
Josefa Hr. Hodica, sliezskeho vzdelan-
ca a viedenského slobodomurára
z XVIII. storočia).   

* * *
Druhý zborník České, polské a slo-

venské jazykové a literární souvislosti
bol vydaný pri príležitosti 70. narode-
nín druhého významného českého
polonistu  prof. dr. Edvarda Lotka.

Príspevky sú rozdelené do niekoľ -
kých okruhov. Na rozdiel od prvého
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zborníka nie sú usporiadané abeced-
ne, ale tematicky. Prvý okruh tvoria
referáty, ktoré zazneli na plenárnom
zasadnutí. Prvé dva (K. Hádek a R.
Mrozek)  hodnotia vedeckú činnosť
profesora Lotka. Príspevok M. Komár-
ka porovnáva etymológiu výrazov
označujúcich bociana a volavku. M.
Pančíková poukazuje na zradnosť lexi-
ky v slovanských jazykoch. Jazykovej
a štylistickej problematike z pohľadu
literárneho vedca sa venuje príspevok
M. Sobotkovej. J. Fiala vyzdvihuje
úlohu Slezanov pri formovaní a budo-
vaní vysokoškolského vzdelávania
v Olomouci.

Prvý okruh príspevkov spája spo-
ločná tematika – čeština a poľština
v konfrontácii. Je tu zaradených 6
príspevkov. J. Damborský a I. Bogo -
czová píšu o bilingvizme a interferen-
ciách na česko-poľskom pohraničí. Do
onomastiky načiera referát S. Pastyří-
ka, ktorý skúma hypokoristické podo-
by rodných mien v poľštine a češtine.
Na zradnosť lexiky v češtine a poľšti-
ne upozorňujú  H. a J.  Jodasovci. T.
Z. Orłoś  sa tiež zaoberá otázkou
zradnosti, ale vo frazeológii. Zradnosť
v lexike dominuje vo viacerých referá-
toch z toho dôvodu, že je to proble-
matika, ktorou sa zaoberá aj profesor
E. Lotko.

Tretí okruh referátov skúma jazyko-
vú problematiku zo synchrónneho
pohľadu. Referáty M. Balowského, M.
Hirschovej, M. Hádkovej, J. Bartoška
a D. Tkaczewského analyzujú jazyk
publicistiky, jazykovej komunikácie
a jazykovej politiky. Posledný referát
tejto skupiny približuje dielo prof. J.
Šabršulu, romanistu, zaoberajúceho sa

všeobecnou jazykovedou a problemati-
kou prekladu. 

Štvrtý okruh má spoločný názov –
Otázky lexikálneho plánu. Referáty R.
Šrámka a E. Mrhačovej poukazujú
na onomastické problémy miest -
nych mien a priezvisk s negáciou.
Nasledu júce dva referáty P. Mittera
a I. Dobrotovej rozoberajú slovotvor-
né problémy. Sémantike farieb sa
venuje vo svojom príspevku I. Kolá-
řová.

Piaty okruh je tematicky nesúrodý
– rozoberajú sa tu  jazykové aj lite-
rárne  súvislosti. E. Pallasová opisu-
je chorvátsky a český grafický
systém  v 14.-15. storočí. O cyrilo-
metodských vplyvoch v Poľsku hovo-
rí H. Bauerová. Jazykovú analýzu
literárnych diel skúmajú vo svojich
príspevkoch G. Balowská, P. Hrtánek
a J. Raclavská.

Predposlednou časťou zborníka sú
postery. Informujú o zaujímavých
podujatiach: o bohemistickej konfe-
rencii vo Wałbrzychu (J. Hubáček),
o projekte spracovania špeciálneho
slovníka češtiny pre cudzincov (B.
Bednaříková, L. Korbélyová a G.
Pleska), o slovenských a poľských
cirkevných slangizmoch (M. Gryger-
ková), o prepínaní kódov v česko –
americkej jazykovej komunite (V.
Zavřelová), o vývojových tenden -
ciách v komunikácii Čechov a Slová-
kov po rozdelení ČSFR (K. Musilo-
vá), o pomenova niach českých a slo -
venských rockových skupín (M.
Mlčoch). Prílohou zborníka je boha-
tá bibliografia prác E. Lotka od r.
1954.           

Príspevky publikované v zborní-
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1954.           

Príspevky publikované v zborní-
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koch Slavistika osudem i volbou
a České, polské a slovenské jazykové
a literární souvislosti sú nepochybne
obohatením a prínosom pre súčasnú
porovnávaciu jazykovedu a literárnu
vedu. Možno predpokladať, že po

zborníkoch siahnu so záujmom všet-
ci bádatelia, ktorí sa zaoberajú
porovnávacou slovanskou jazykoved-
nou a literárnovednou problemati-
kou.

Marta Pančíková

RECENZIE 93

Zborník vedeckých prác nazvaný
Vývin a význam slovensko-poľských vzťa-
hov patrí do série publikácií, ktoré ini-
ciuje a vydáva Slovensko-poľská ko -
misia humanitných vied. Exaktné
in terkulturálne štúdie z oblasti vedy,
literatúry, jazyka a histórie sú v zbor-
níku rozčlenené do troch skupín.
Tematický záber je prakticky neob-
medzený, autori sa snažia mapovať
všetky materiálovo prístupné sféry
obojstranných vzťahov a súvislostí. 

Prvá z troch častí zborníka, nazva-
ná Súvislosti literárne a jazykové, obsa-
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texte Poľská literatúra u nás s podtitu-
lom K vývinu literárnej recepcie a vzťa-
hov podrobne mapuje prienik, súvis-
losti, inšpirácie poľskej literatúry na
našom území. Zachádza do starších
dôb, kedy vznikali prvé preklady
z poľskej poézie. Problematiku vníma
v širšom multinárodnom  spektre,
poukazuje na čiastočnú sprostredkova-
nosť cez české preklady.  Autor píše,
že v období obrodeneckých snáh sa
pozornosť sústreďovala hlavne na
vedeckú spisbu, ktorá bola inšpiráciou
a podnetom pre práce domácich auto-
rov. Značný vplyv na systematickejšiu
prekladateľskú prácu mala Kollárova

koncepcia všeslovanskej vzájomnosti.
V období romantizmu sa záujem
zameriaval na tvorbu  Adama Mickie-
wicza. Nachádzame tu kultúrne spoji-
vá romantického obdobia, vyvierajúce
z ľudovej tvorivosti a historicizmu.
Ďalej Jozef Hvišč chronologicky
mapuje preklady, obojstranné vplyvy,
súvislosti prebiehajúce prakticky do
súčasnosti, konkrétne do roku 2000.
Štúdia obsahuje množstvo informač-
ných a štatistických údajov o vyda-
ných publikáciách v jednotlivých časo-
vých obdobiach.

Hľadanie lyrického subjektu s podti-
tulom Programové básne Adama Micki-
e wicza a Janka Kráľa je názov práce
Petra Kášu.  Na podklade lyrických
programových manifestov Mic kiewi -
czovej romance Romantickosť a Kráľo-
vej balady Zakliata panna vo Váhu
a divný Janko odkrýva súvislosti
medzi oboma autormi, všíma si, že
„naznačujú kontúry nových  poetolo-
gických tendencií“ (str. 62), ktoré
prispievajú k zmene klasického este-
tického systému na nový, romantický.

Štúdia Cesty vzájomnosti od Štefana
Druga obsahujú dve kapitoly: Záujem
Slovákov o poľskú literatúru a K recep-
cii J. C. Hronského v Poľsku. V prvej

Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. Ed. Jozef Hvišč. Vyd. LUFEMA, Bra-
tislava 2003, 304 s.



Drug objektívne mapuje takzvané
biele miesta vo výskume slovensko-
poľských vzťahov. Všíma si vydavate-
ľstvá, redakcie, reakcie, časopisy
v dobových súvislostiach, podľa nábo-
ženskej či politickej orientácie
a konečný celkový výsledný efekt aj
týchto mimoliterárnych faktorov. Píše
o skúsenostiach slovenských autorov,
ktorí prichádzali do kontaktu s poľs-
kým prostredím. Uvažuje nad možný-
mi vplyvmi týchto skúseností, ktoré sa
vyskytli  v ich pôvodnej tvorbe. V dru-
hej kapitole sa zameral na ohlasy, pre-
klady, príjem diela J. C. Hronského
v Poľsku. Všíma si  translatologické
nedostatky, významové i formálne
posuny, ku ktorým došlo v priebehu
prekladateľskej práce.

Zaznamenáva redakčné reflexie
poľských vydavateľov, ako sa Hronské-
ho literárna tvorba prezentovala
v poľskom literárnom prostredí, ale
i časopisecké ohlasy, úvahy a recenzie
na diela nášho prozaika. Š. Drug
naznačuje, že interpretácia diela auto-
ra sa v inom kultúrnom a literárnom
prostredí líši od interpretácií prostre-
dia, v ktorom text vznikol, čo v koneč-
nom dôsledku obohacuje hodnotiacu
sústavu prístupov k danému autorovi.

Maria Magdalena Nowakowska
nazvala svoju prácu Uwagi o przystoso-
vaniu słowackich nazw własnych do
języka polskiego i ich tłumaczenia. Roz-
oberá problematiku ktorá súvisí s pre-
kladaním zemepisných názvov miest,
vrchov, pohorí, riek. Autorka sa zame-
rala  na oblasť  Tatier, všíma si, že
niektoré reálie majú v slovenčine
a poľštine odlišné názvy (napr. Kme-
ťov vodopád – Niewcyrska Siklawa)

a niektoré majú len slovenské názvy,
ktoré sa do poľštiny  prekladajú
s výraznými odchýlkami a rôznorodo,
teda že neexistuje norma, ktorá by
zjednocovala preklad zemepisných
názvov. V turistických sprievodcoch
a mapách nachádzame rozdielne
pomenovania zhodných reálií. Nowa-
kowska poukazuje aj na používanie
písmen v prekladoch, keď v určitých
prípadoch i poľština používa hlásky
slovenského pôvodu (ž,š,č...), v iných
prípadoch sa zasa do slovenských slov
vkladajú poľské hlásky, čím vznikajú
akési hybridné slová, ktoré nezodpove-
dajú gramatickému úzu adekvátneho
prekladu z poľštiny do slovenčiny.

Halina Mieczkowska publikuje
v zborníku štúdiu Typy przeobrażeń
fleksyjnych w deklinacji rzeczowników
słowackich i polskich. Zaoberá sa sklo-
ňovaním podstatných mien v slovenči-
ne a poľštine. Všíma si rozdielne aj
spoločné javy pri skloňovaní podstat-
ných mien, hláskoslovné i významové
zmeny, rozdielne typy skloňovania
substantív v bežnom styky a v kniž-
nom jazyku.

Poľština v slovenskom jazykovednom
výskume – tak nazvala svoj príspevok
Marta Pančíková. Prehľadne v ňom
načrtáva „cestu“ poľštiny na slovenskú
akademickú pôdu, poukazuje na jej
zložitú situáciu v jazykovednom výsku-
me, spomína priekopníkov na tomto
poli, autorov, pracoviská, ich miesta
vzniku a pôsobenia. Všíma si najzá-
važnejšie polonistické práce, zborníky,
slovníky, históriu porovnávacej jazyko-
vedy od počiatkov do súčasnosti.

Druhá časť zborníka má názov
Vývinové determinanty vzťahov. Obsa-
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huje päť príspevkov, ktoré sa venujú
nastolenej problematike. Prvým prís-
pevkom v tejto časti je práca Aleny
Bartlovej s názvom Slovenská historio-
grafia o vývoji Poľska a slovensko-poľ -
ských vzťahoch (po roku 1918), v ktorej
autorka hodnotí výskum slovensko-
poľských vzťahov v slovenskej histo-
riografii, skúma, ako sa javí v urči-
tých závažných dejinných situáciách
(nadobudnutie svojbytnosti), uvažuje
o kontextových danostiach týchto
vzťahov, pripomína tendenčné resty
doby a informačných  zdrojov. Všíma
si práce bádateľov, autorov, ktorí
venovali danej problematike pozor-
nosť. Na záver konštatuje, že záujem
o slovensko–poľské vzťahy a o histó-
riu Poľska sa v posledných rokoch
výrazne zväčšil.

Ľubica Kázmerová v práci Sloven-
sko-poľské vzťahy a podmienky ich vývi-
nu v rokoch 1918-1924 píše o oboj-
stranných vzťahoch, ktoré sú
zdokumentované v dobových prame-
ňoch. Zameriava sa na politické kon-
takty, realizujúce sa na medzinárodnej
pôde (akceptovanie Slovenska Poľs-
kom, vzťah Poľska k Česko-Slovensku,
k autonómnemu Slovensku, ale aj
sporné ťahanice o územia Kysúc,
Oravy, Spiša). Kázmerová vnáša do
tejto „zamotanej“ citlivej problematiky
viac svetla a objektívneho videnia his-
torických súvislostí.

Maroš Hertel sa venuje inej citlivej
téme v práci Tajné maďarsko-poľské
rokovania týkajúce sa „oslobodenia“
Slovenska v rokoch 1922-1928. Autor
odvážne odkrýva zákutia medziná -
rodných politických „faktov-paktov“,
ktoré smerovali, zjednodušene poveda-

né, k vytvoreniu spoločných maďar-
sko-poľských hraníc.

Polonistickou koncepciou Karola
Sidora sa zaoberá Milan Katuninec,
ktorý hodnotí Sidorove kontakty
s Poľskom, Poliakmi, jeho nepretržitú
prácu pre Slovákov i spory a polemiky
K. Sidora s politickými protivníkmi. 

Poslednou z prác v tejto kapitole je
štúdia Jána Michálka Slovenská polonis-
tická folkloristika v rokoch 1945-95. Danú
problematiku skúma z hľadiska folkloris-
tu, podrobne sumarizuje práce, kontakty,
autorov pôsobiacich na tomto poli.

Tretia časť zborníka, nazvaná Mate-
riály a dokumenty, obsahuje päť prác.
Agata Hrkľová si v práci Z ziemi sło-
wackiej (Słowacja w czasopiśmiennict-
wie polskim lat  80. i 90. XIX wieku)
všíma, akým spôsobom Poliaci vníma-
li Slovákov a Slovensko prostredníc-
tvom tlačeného slova. 

Anna Golonkowa v príspevku Jan
Magiera, 1876-1958 (Wspomnienia
o ojcu) prináša text, ktorý sa vymyká
spomedzi ostatných prác v zborníku.
Nemá striktne vedecký charakter, je
príjemným spomienkovým čítaním,
ktoré napísala dcéra slavistu a prekla-
dateľa slovenskej prózy Jana Magieru.
Príspevok je autentickým svedectvom
o jeho živote, vedeckej a prekladateľs-
kej práci. 

Alena Bartlová v štúdii: „Dedič-
stvo“ Hlinkovej ľudovej strany v rokoch
1918-1929 skúma, ako Hlinkovu stra-
nu vnímalo zahraničie, v našom prí-
pade Poľsko. Autorka čerpá z archí-
vov Ministerstva zahraničných vecí
vo Varšave, ktoré porovnáva s archív-
nymi dokumentmi zo Slovenska
a Čiech.
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Jozef Hvišč v krátkom materiálo-
vom príspevku Pôsobenie Władysła-
wa Bobeka v Bratislave podľa údajov
v archíve FiF UK definuje pôsobenie
tohto poľského lektora (ktorý zom-
rel v Oświęcime) na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, jeho príchod na pôdu
fakulty, problematiku jeho polonis-
tických prednášok, vedecký a peda-
gogický profil.

Autormi posledného príspevku
v zborníku sú Zdzisław Niedziela
a Rafał Majerek, a je to bibliografický
súpis knižných  prekladov zo sloven-
skej literatúry do poľštiny od roku
1842 do roku 2000. Príspevok je „pra-

covnou“ spomienkou na predčasne
zomrelého krakovského slovakistu
prof. Zdzisława Niedzielu.

Zborník Vývin a význam slovensko-
poľských vzťahov je ďalšou cennou,
inšpiratívnou, priekopníckou publiká-
ciou, ktorá osvetľuje významné kapito-
ly slovensko-poľských vzťahov. Vyzna-
čuje sa širokým problémovým
záberom, dôležitým a objavným obsa-
hom. Poskytuje bádateľom tejto oblas-
ti východiskovú bázu pre systematický
výskum, ktorý môže aktívne prispieť
k zlepšeniu vzájomného poznania
a rozvoja dobrých vzťahov medzi naši-
mi národmi.

Štefan Chrappa
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III. konferenciu poľských slovaki-
stov – podobne ako dve predchádza -
júce1 – zorganizovalo Veľvyslanectvo
Slovenskej republiky v Poľsku tentoraz
v spolupráci s Inštitútom slovanskej
filológie Sliezskej univerzity. Garanciu
nad konferenciou prevzali veľvyslanky-
ňa Slovenskej republiky v Poľsku
Magda Vášáryová a rektor Sliezskej
univerzity prof. dr hab. Janusz Jane -
czek. Tohoročné stretnutie poľských
a slovenských jazykovedcov a literár-
nych vedcov malo jubilejný charakter
– prebiehalo pod heslom „10 rokov
Slovenskej republiky v perspektíve
poľských slovakistov”.  

V priebehu konferencie sa uskutoč-
nilo stretnutie rektora Sliezskej univer-
zity s rektormi niekoľkých sloven-
ských vysokých škôl. O problematike
spolupráce medzi slovenskými praco-
viskami a Fakultou pedagogiky a psy-
chológie SU sa hovorilo aj v referáte
Stanisława Juszczyka i Andrzeja Ra -
dziewicza–Winnického. Okrem toho
Jana Pekarovičová z Bratislavy, repre-
zentujúca Metodické centrum SAS
(Studia Academica Slovaca), predsta-
vila spoluprácu SAS so slovakistický-
mi pracoviskami v Poľsku a iných kra-
jinách. Metodické centrum SAS každý
rok organizuje letné školy slovenského
jazyka a kultúry a dokumentuje čin-
nosť slovakistických pracovísk na

svete. Do jubilejnej časti programu sa
začlenil Józef Ciągwa (Katowice),
ktorý na základe Ústavy SR a jej nove-
lizácií charakterizoval súčasný politic-
ký systém  Slovenskej republiky. 

Ostatné referáty sa týkali problé-
mov súčasného jazyka a slovenskej
literatúry. Program sa už tradične
nečlenil na jazykovednú a literárno-
vednú sekciu, čo malo veľký poznáva-
cí význam a pomáhalo lepšie sa oboz-
námiť s výsledkami širšej slovakistiky.

Halina Janaszek-Ivaničková (Varša-
va) hovorila o slovanskej duši Josepha
Conrada v interpretácii Pavla Vilikov-
ského, Bożena Rejakowa (Lublin)
o Marylin Monroe – symbole žen-
skosti a svoje tézy ilustrovala príklad-
mi z príslušnej poľskej a slovenskej
tlače, Rafał Majerek (Krakov) hodno-
til aktuálny význam slovenského
národného obrodenia v súčasnom
výskume. Tento tematický blok ukon-
čili tri jazykovedné referáty: Oľga
Orgoňová (Bratislava) hodnotila niek-
toré nové jazykovedné práce, ktoré by
mohli zaujať aj vedcov v Poľsku,
Maryla Papierz (Krakov) sa zaobe -
rala výskumom slovenskej skladby
v novom sémantickom chápaní
a Anna Sklárová-Perďochová (Bielsko-
Biala) analizovala neologizmy v súčas-
nom slovenskom jazyku. 

Neformálne, večerné stretnutie tiež
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(Katowice, 3.-4. apríl 2003)



malo poznávací význam, lebo sa spá-
jalo s degustáciou slovenských vín
a informáciou o ich kvalite a druhoch,
ktorú nám poskytol znalec týchto pro-
duktov.

Konferencia pokračovala vystúpe-
ním jediného účastníka z Čiech Lud-
víka Štěpána (Brno), ktorý hovoril
o Lýdii Vadkertiovej a o jednom z jej
literárnych žánrov – o epickej poéme.
Józef Zarek (Katowice) charakterizo-
val Devínsku Novú Ves ako miesto,
z ktorého prozaik Rudolf Sloboda
pozoroval svoj kraj; Konrad Włodarz
(Katowice) analizoval prostriedky
dynamickosti v literatúre a nomádiz-
mus v slovenskej literatúre 20. storo-
čia. Tomasz Wicik prezentoval za -
ujímavý experiment v najnovšej
slovenskej literatúre – Knihu o cinto-
ríne od Samka Táleho, a Bogumiła
Suwara (Bratislava–Krakov) hodnoti-
la slovenské preklady Leśmianovej
poézie.  

Aj jazykovedci sa vo svojich referá-
toch zamerali na aktuálne problémy.
Mariola Szymczak (Katowice) hovori-
la o súčasných slovotvorných a lexi-

kálnych tendenciách v slovenskom
jazyku,  Ewa Michalska (Katowice)
o problémoch, ku ktorým v dôsledku
obchodných kontaktov medzi Poľ -
skom a Slovenskom došlo v preklada-
ní obchodnej terminológie a Juliana
Beňová (Katowice) o právnych aspek-
toch pôsobenia súčasného slovenské-
ho jazyka v pokusoch o direktívne ria-
denie jeho vývinu. 

Konferencia potvrdila potrebu
takýchto stretnutí, výmenu názorov
a diskusiu nielen v priebehu rokovaní,
ale i v priebehu kuloárových rozhovo-
rov. Organizátori konferencie prisľúbi-
li, že na jeseň tohto roku vydajú zbor-
ník prednesených i neprednesených,
ale prihlásených referátov, venovaných
tejto konferencii.  

1  Pozri M. Papierz: Dve slovakistické konfe-

rencie v Poľsku (Warszawa 1996, Kraków

1999), „Kontakty”, Bratislava 2002, I, s.

51-53, tiež poľskú verziu Konferencie slova-

cystów, „Kontakty I”, Wrocław 2002, I, s.

83-86.

Maryla Papierz
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Polonistika na medzinárodnej konferencii Braslav 2 
(Bratislava, 13.-14. nov. 2003)

Na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave sa 13. a 14.
novembra 2003 uskutočnil v poradí už
druhý ročník medzinárodnej slavistic-
kej konferencie Braslav. Za touto šťast-
ne zvolenou skratkou sa skrýva nielen
skrátený názov Bratislavskej slavistiky,
ale aj prvý slovanský ojkonym dnešné-
ho názvu hlavného mesta Slovenskej

republiky.  Ak vlaňajší prvý ročník
tohto slavistického vedeckého poduja-
tia mal konštitutívny charaker a mal za
cieľ predovšetkým zoskupiť zahranič-
ných a domácich slavistov na jednom
diskusnom fóre, tohtoročný ročník sa
vyprofiloval do troch slavistických sub-
disciplín – paleoslavistickej, jazykoved-
nej a literárnovednej. 
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tohto slavistického vedeckého poduja-
tia mal konštitutívny charaker a mal za
cieľ predovšetkým zoskupiť zahranič-
ných a domácich slavistov na jednom
diskusnom fóre, tohtoročný ročník sa
vyprofiloval do troch slavistických sub-
disciplín – paleoslavistickej, jazykoved-
nej a literárnovednej. 

Uvedené slavistické oblasti boli
vopred tematizované: 1. Slovanská
hymnografia a počiatky slovanského
písomníctva, 2. Etnicita a slovanské spi-
sovné jazyky a 3. Koryfeji socialistické-
ho realizmu. 

Spoločným znakom bratislavskej
slavistickej konferencie je široký zá -
ujem domácich a zahraničných slavi-
stov o toto podujatie a pestrý metodo-
logicko-tematický slavistický diskurz,
zameraný na odhaľovanie  nových fak-
tov a hľadanie stabilného miesta sla-
vistickej vedy v systéme novodobej
vedeckej infraštruktúry.

Druhý ročník medzinárodnej slavis-
tickej konferencie Braslav otvoril
v mene usporiadateľov Katedry sloven-
ského jazyka, Katedry slovenskej litera-
túry, Katedry ruského jazyka a literatú-
ry a Katedry slovanských filológií
Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave prof. PhDr. Pavol
Žigo, CSc. a úspešný priebeh účastní-
kom konferencie zaželal dekan Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.

Na dvojdňovej vedeckej konferencii
Braslav 2 odznelo 44  zo 47 vopred
vyžiadaných a priamo prihlásených
referátov od autorov z ôsmich európ-
skych krajín, ktoré boli prednesené
v troch rokovacích sekciách. Na kon-
ferencii bola čo do počtu a kvality
solídne zastúpená aj polonistika
s poľskými témami a vedeckými pra-
covníkmi.

V sekcii  venovanej hymnografii
a počiatkom slovanského písomníctva
odznelo osem referátov z rôznych
európskych  slavistických centier (Bra-
tislava, Moskva, Sofia, Viedeň).

V tejto časti neodzneli polonistické
príspevky domácich pracovníkov
alebo hostí z Poľska.

Druhú časť konferencie zastrešova-
la téma Etnicita a slovanské jazyky.
V tejto časti odznelo 27 referátov 28
autorov – tento blok sa tešil najväčši-
e mu záujmu. Veľmi to ani neprekva-
puje, ak si uvedomíme skutočnosť, že
slovanské národy su lingvocentrickými
národmi.  

V práci tejto sekcie v značnej miere
participovali slavisti z Poľska.
V prvom bloku venovanom južnoslo-
vanskej problematike Władysław Kry-
zia predniesol príspevok Tendencje
integracyjne i dezintegracyjne v Słowiań -
szczyźnie. V prvý konferenčný deň
prednášali aj ďalší autori z Poľska:
Jerzy Staszewski (O niektórych proble-
mach tzw. etnoskładni), Mariola
Szymczak (Procesy innowacyjne w języ-
ku slowackim i polskim: próba konfron-
tatywnego opisu), Maryla Papierz
(K výskumu sémantickej syntaxe sloven-
činy a poľštiny), Maria Magdalena
Nowakowska (O czym mówią tytuły
prasowe).  Polonisticky bol zameraný
aj príspevok Renáty Mračníkovej
z Bratislavy (Historický slovník sloven-
ského jazyka — prameň ďalšieho štúdia
slovanských jazykov), ktorá  analyzova-
la niektoré staršie polonizmy  v HSSJ.

Tretia sekcia (Koryfeji socialistické-
ho realizmu),  podobne ako prvá, pra-
covala iba jeden deň a odznelo tu
deväť referátov, z ktorých sa príspevok
Socialistický realizmus naruby? prešov-
ského polonistu Petra Kášu  zameral
na najnovšiu prozaickú tvorbu Tadeu-
sza Konwického.

Tohtoročnú konferenciu Braslav
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možno hodnotiť ako úspešné poduja-
tie z niekoľkých hľadísk. Napriek
tomu, že sa konferencia vopred tema-
ticky zúžila a že sa konala necelé tri
mesiace po svetovom zjazde slavistov
v Ľubľane, zúčastnil sa na nej rovnaký
počet referentov ako vlani, pričom sa
rozšíril počet svetových slavistických
centier a štátov,  z ktorých slavisti
merali cestu do Bratislavy. Svedčí to
o tom, že domáci i zahraniční slavis-
ti pociťujú potrebu viesť vedecký dia-
lóg a vyrovnávať sa nielen s najpro-
duktívnejšími témami v súčasnej
slavistike, akou je i slovanská hymno-
grafia najstarších čias alebo otázka
etnicity v súčasných slovanských jazy-
koch, ale aj vyrovnávať sa a prehod-
nocovať neorganické deformácie
a zásahy do literárneho procesu, ktoré
dosiaľ čakajú na svoju objektívnu
vedeckú reinterpretáciu.

Priebeh tohtoročnej konferencie

možno pozitívne hodnotiť aj preto, že
sa postupne upúšťa od tradičného
deskriptívneho slavistického modelu
a vzájomnostného nazerania na slavis-
tiku a že sa vedecký záujem sústreďu-
je na komplexnejšie, hlbšie, ba aj
explanačné otázky slavistiky ako sta-
bilného vedného odboru v sústave
moderných vied. Bratislavská slavisti-
ka si v tejto oblasti buduje dobrú
tradíciu, otvára i nové otázky
a poskytuje priestor pre pluralitné
hodnotenie slovanských jazykov, lite-
ratúr a kultúr v európskom slovan-
skom svete. Významné miesto v sla-
vistickej paradigme, vytváranej
Bratislavskou slavistikou, patrí  slavi-
stom a polonistom z Poľska, ktorí –
po druhom ročníku Braslavu to môžno
povedať celkom jednoznačne – sa pra-
videlne zúčastňujú na  týchto slavistic-
kých podujatiach.

Miroslav Dudok
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Medzinárodný výskum rodiny
(Katowice, 14. nov. 2003)

Súčasná Stredná Európa, ktorá je
dejiskom prudkých a mnohosmerných
zmien, hľadá svoju identitu. Pád systé-
mu reálneho socializmu v krajinách
„ľudovej demokracie“ vyvolal nielen
zmeny politické a hospodárske, ale
hlavne zrýchlil proces kultúrnych
zmien. Globalizácia, ktorá so sebou
priniesla pluralitu hodnôt a nové štýly
života, sa prelína s prestavbou kultúr-
nej identity etnických skupín Strednej
Európy. Procesy prebiehajúce v mak-
rospoločenstvách sa dotýkajú aj naje-
lementárnejšej formy spoločenského

života, akou je rodina. Už Aristoteles
tvrdil, že v rodine sa ako v šošovke
kumulujú všetky spoločenské procesy.
Je to znamenité laboratórium, ktoré
nám umožňuje skúmať zmeny
a pochopiť ich zmysel. 

Práve preto sa rodina stala pred-
metom interdisciplinárneho výsku-
mu, do ktorého sa zapojili univerzity
v Nitre, Hradci Králové, Segedíne
a Katowiciach. Zástupcovia týchto
univerzít podpísali 28. augusta 2003
v Segedíne návrhovú listinu, týkajúcu
sa realizácie výskumného projektu
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„Tradition and modernity in the life-
style of the families of the Visegrad
Countries“.  V mene univerzít pro-
jekt podpísali: prof. PhDr. Peter
Ondrejkovič, PhD. – dekan Fakulty
spoločenských vied Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre, prof. dr.
Zsuzsanna Benkő – zástupkyňa ria-
diteľa Pedagogického kolégia Juhásza
Gyulia Univerzity v Segedíne, prof.
PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. z Inšti-
tútu spoločenských štúdií Univerzity
v Hradci Králové a prof. dr. hab.
Wojciech Świątkiewicz z Inštitútu
sociológie Sliezskej univerzity v Ka -
towiciach, prorektor tejto univerzity.
Na realizácii výskumného projektu
sa zúčastňujú skupiny sociológov,
pedagógov a psychológov uvedených
univerzitných pracovísk. Ukončenie
projektu je plánované na rok 2005.  

14. novembra 2003 sa na Sliezskej
univerzite v Katowiciach uskutočnilo
pracovné stretnutie, ktoré malo za cieľ
vypracovanie a určenie podrobných
výskumných zásad, stanovenie harmo-
nogramu úloh na najbližšie obdobie
a dohodnutie otázok súvisiacich so
začatím empirického výskumu v prvej
etape realizácie. Prijatie spoločnej
metodológie a výskumných postupov
umožnilo prijať porovnávaciu analýzu
procesov zmien rodiny, zapríčinených
rozpadom tradičného modelu a pre-
formovaním na rozmanité formy
modernej rodiny. Boli dohodnuté
postupy empirického výs kumu v roz-
ličných centrách s uvedomením si
diferencií  spoločenstva dedinského
a mestského. Predmetom analýzy sa
stali štyri univerzitné mestá (Segedín,
Nitra, Hradec Králové a Rybnik)

a susedné dedinské oblasti. V projekte
sa počíta s anketovým výskumom
pomocou štandardných dotazníkov. 

Na stretnutí v Katowiciach sa
zúčastnili: prof. Dr. Peter Ondrejko-
vič, Dr. A. Križanová, Dr. L. Kalis-
ká, Dr. J. Majerčiková zo Slovenska,
prof. dr. Zsuzsanna Benkő, Dr. Kata-
lin Erdei, László Lippai, Klára
Tarkó, PhD. z Maďarska, prof. PhDr.
Blahoslav Kraus, CSc, Doc. PhDr.
Iva Jedličková, CSc. z Čiech a prof.
dr hab. Wojciech Świątkiewicz,
dr Katarzyna Węgrzyn, mgr Andrzej
Górny, mgr Maria Świątkiewicz-
Mośny z Poľska.

Na stretnutí boli stanovené nasle-
dujúce výskumné témy projektu:  

1. Ekonomický status rodiny. 
2. Zdravie (osobitne vplyv cho ro -

by/nesvojprávnosti na život rodiny,
tiež vzory pôsobenia). 

3. Štruktúra a dynamika modelu rodi-
ny (rozdelenie úloh, účasť na živo-
te rodiny, vzťah k deťom a star-
com/seniorom).

4. Náboženstvo.
5. Hodnoty.
6. Príprava (osobitne zaujímavé je

porovnanie týkajúce sa predman-
želskej prípravy). 

7. Voľný čas a účasť na kultúre. 

Slovenskí bádatelia navrhli rozšíriť
dotazník o nasledujúce témy:

1. Sexualita (plánovanie rodiny, vzťah
k antikoncepcii, sexuálna výchova).

2. Výchova (modely výchovy detí,
plánovanie výchovných postupov).

3. Antropologický rozmer.
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Hodnotenie vstupnej etapy výsku-
mu je plánované na jar 2004 (usku-
toční sa pracovné stretnutie v Hradci
Králové). Prof. Peter Ondrejkovič
navrhol, aby sa nasledujúce stretnutie
uskutočnilo v Nitre, kde sa začiat-
kom roka 2005 uskutoční interdiscip-

linárna konferencia, venovaná problé-
mom súčasnej rodiny a jej miesta
v zmenených spoločenských pod -
mienkach. Hodnotiaca konferencia
projektu sa uskutoční v roku 2005
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Vedecká obec slovenských etnogra-
fov a napokon i široká kultúrna verej-
nosť si v roku 2003 pripomenula 100.
výročie narodenia popredného bádate-
ľa v oblasti slovenskej ľudovej kultúry,
vedca a pedagóga prof. PhDr. Rudolfa
Bednárika, DrSc. (nar. 17. nov. 1903
v Novom meste nad Váhom, zom. 25.
sept. 1975 v Bratislave), ktorý svojím
dielom a pôsobením nadobudol oso-
bitné postavenie v dejinách slovenskej
etnografie a muzeológie. Stal sa jed-
ným z najproduktívnejších sloven-
ských etnografov a prvým univerzit-
ným profesorom etnológie. Úzke
prepojenie týchto dvoch oblastí sa
v Bednárikovom výskume a činnosti
logicky spája v organický celok, ktorý
imponuje svojou originalitou, šírkou
výskumu i jeho inšpiratívnosťou.

Študovať začal hneď v poprevrato-
vých rokoch, keď sa v roku 1921 po
prvý raz otvorili brány Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Pôvodne si zapísal kombináciu
dejepis-zemepis so zámerom stať sa
stredoškolským profesorom. Zhodou
okolností sa na univerzite začal pred-
nášať aj národopis, a tak si k pôvod-
nej kombinácii zapísal aj prednášky

o ľudovej kultúre, ktoré vtedy zaují-
mavo prednášal uznávaný pražský
etnograf prof. Karel Chotek. Jeho
prednášky R. Bednárika čoraz viac
priťahovali k štúdiu ľudovej kultúry
a začal sa zúčastňovať aj na výskum-
ných podujatiach. Výsledkom tohto
štúdia bola jeho národopisná mono-
grafia západoslovenskej obce Skačany.
Doktorská dizertačná práca R. Bedná-
rika o pohrebných zvykoch (1937) už
definitívne rozhodla o jeho vedeckej
orientácii.

Po ukončení univerzitného štúdia
pôsobil ako stredoškolský profesor
najprv v Skalici, potom v Turčian-
skych Tepliciach, v Trstenej a napo-
kon v Turčianskom Sv. Martine. Roz-
hodujúce však bolo, že pri tomto
pôsobení udržiaval kontakty s národo-
pisnými inštitúciami. Aj individuálne
organizoval terénne výskumy a publi-
koval odborné informácie a štúdie.
V medzivojnovom období málokto
z univerzitných absolventov dokázal
takto systematicky plniť svoje poslanie
(v tomto počiatočnom období vlastne
iba on a Ján Mjartan). Aj preto sa
práve oni dvaja stali priekopníkmi slo-
venskej etnológie a obaja zaujali čelné

K 100. výročiu prof. Rudolfa Bednárika
(17. nov. 2004)
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postavenie v tomto odbore. V aktívnej
spolupráci s múzeami i v organizačnej
rovine vytvorili na Slovensku predpo-
klady pre nástup odborne dobre pri-
pravenej generácie bádateľov, ktorých
aktivity nadobudli charakter systema-
tického výskumu, a v tomto rámci
i k svojskému výkladu ľudovej kultúry
Slovákov. U Bednárika toto úsilie
vyústilo do série monografických štú-
dií a publikácií, z ktorých  vyrástla
syntetická Slovenská vlastiveda (II.
zväzok), vydaná v roku 1943, pre
ktorú R. Bednárik vypracoval dve kľú-
čové časti: Duchovná kultúra slovenské-
ho ľudu a Hmotná kultúra slovenského
ľudu. 

Vedecko-publikačná činnosť R.
Bednárika sa vyznačuje veľkou tema-
tickou šírkou a materiálovou fundova-
nosťou. Tým si získal veľkú pozornosť
nielen v odborných kruhoch, ale
i medzi národopisnými pracovníkmi
a čitateľmi. Svedčia o tom jeho práce
o maľovaných ohništiach, ľudovom
rezbárstve, architektúre, o výrobe úľov,
hrnčiarstve a kachliarstve, o ľudovom
poľovníctve, stavbe náhrobkov, o ľudo-
vom liečení, zvykoch atď. Jeho odbor-
ný záujem pritiahli i také pozoruhod-
nosti, ako sú osvetľovacie zdroje
v niekdajšom ľudovom prostredí, ľudo-
vý nábytok, dopravné prostriedky,
kraslice, pastierske rezbárske umenie,
ba aj výrobky z kolomaže, vápna, far-
bív, figurálne úle atď. Svoje zistenia
porovnával s ľudovou kultúrou okoli-
tých krajín.

Dôležitou súčasťou Bednárikovho
pôsobenia je práca v múzeách, hlavne
však v martinskom Slovenskom národ-
nom múzeu. Súvisel s tým aj aktívny

spôsob jeho práce v teréne pri vyhľa-
dávaní a získavaní materiálu pre náro-
dopisné zbierky. Tejto činnosti sa
venoval najmä v rokoch pôsobenia
v Matici slovenskej, v rokoch, ktoré
boli preňho mimoriadne plodné nielen
počtom publikácií, ale i výsledkami
práce v oblasti prakticko-organizačnej
(viedol Národopisný odbor MS).

Dynamické spojenie vedecko-
výskumnej, materiálovej a organizačnej
práce si R. Bednárik udržal aj keď sa
v roku 1951 stal interným pracovní-
kom Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (predtým od
roku 1947 na tejto fakulte prednášal
externe). Na pole univerzitnej pedago-
gickej práce nastúpil už ako vyhranený
typ bádateľa, uznávaný znalec svojho
odboru a spolu s mladým absolventom
Andrejom Melicherčíkom začal pripra-
vovať podmienky pre vytvorenie oso-
bitnej katedry, na ktorej sa na vysokej
odbornej úrovni pripravovala nová
generácia bádateľov v odbore sloven-
skej a slovanských ľudových kultúr. Vo
výučbe národopisu zdôrazňoval pre-
dovšetkým to, čo mu bolo najvlastnej-
šie z vedecko-výskumnej a organizač-
nej práce: dôležitosť práce v teréne,
dôslednosť materiálovej dokumentácie,
spoluprácu etnografa s múzeami, hľa-
danie vývinových súvislostí a porovná-
vanie s výsledkami iných bádateľov.
Aktívne sledoval odborné výsledky
okolitých krajín, hlavne české, poľské
a maďarské. Z poľských výskumov sa
opieral najmä o diela Kazimierza Mo -
szyńského, ale aj o celý rad popred-
ných predstaviteľov poľskej etnografie
(napr. Bystroń, Gajek, Burszta, Gła-
dysz, Klimaszewska, Kunachowicz...).
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S viacerými z nich udržiaval kontakty
aj v oblasti porovnávania foriem peda-
gogickej práce a výskumnej spoluprá-
ce. V študijných plánoch národopisu
na Filozofickej fakulte UK akcentoval
širší slavistický aspekt národopisného
štúdia. 

Ťažiskom Bednárikovho výskumu
ľudovej kultúry Slovákov je obdobie,
v ktorom ešte nebola zasiahnutá
a ovplyvnená prudkými zmenami, aké
u nás nastúpili v druhej polovici 20.
storočia. V tomto období postupne
zanikol (na Slovensku v pomerne krát-
kom čase) rodinný model hospodáre-
nia na pôde. Práve z neho však vyrást-
la osobitná tradičná ľudová kultúra,
ktorá ako celok kulminovala v rokoch
druhej svetovej vojny. Po vojne sa táto
kultúra v dôsledku frontálnych zmien
v hospodársko-spoločenskom organiz-
me krajiny začala rozkladať a ustupo-
vať. R. Bednárik svojím vedeckým

výskumom, zameraným na starostli-
vosť o tradičné javy a formy ľudovej
kultúry, cieľavedome smeroval k úsiliu
zachrániť pre budúcnosť čo najviac
hodnôt z toho, čo táto vrcholiaca fáza
vývinu tradičnej kultúry u nás dokáza-
la vytvoriť.

Výsledky práce R. Bednárika sú pre
vedu a kultúru mimoriadne cenné.
Musíme sa k nim vracať ako k zdro-
jom autentického poznania, ako
k objektívnemu materiálovému fondu,
ktorý získava na cene a význame aj
tým, že mnohé fakty a hodnoty, ktoré
on zdokumentoval, sú dnes v živej
podobe už nezistiteľné. Aj keď sa
mnohé otázky, ktoré riešil, dnes dostá-
vajú do nových súvislostí, čo je pri-
rodzené, musíme jeho dielo prijímať
ako významný doklad cesty, ktorou
prešla slovenská etnológia v počiatoč-
nej fáze svojho vývinu.

Ján Michálek.
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Autorský večer Józefa Waczkowa
(Varšava, 26. nov. 2003)

V rámci prezentovania prekladov
slovenskej poézie a prózy v Poľsku sa
26. novembra 2003 v Slovenskom
inštitúte vo Varšave uskutočnil autor-
ský večer poľského básnika a prekla-
dateľa slovenskej, českej, francúzskej
a ruskej poézie – Józefa Waczkowa.
Podujatie bolo inšpirované jeho život-
ným a pracovným jubileom (70. výro-
čie narodenia a 35 rokov tvorivej
práce). V programe večera, spojenom
s výstavou jubilantových prekladov, sa
hodnotila Waczkowova prekladateľská
aktivita, v ktorej dominujú preklady

zo slovenskej poézie. Za posledných
35 rokov preložil do poľštiny takmer
30 diel z básnickej tvorby Andreja
Sládkoviča, P. O. Hviezdoslava, L.
Novomeského, M. Rúfusa, M. Válka,
A. Plávku, R. Fábryho, J. Stacha, P.
Bunčáka, T. Janovica, z prozaickej
tvorby diela P. Dobšinského, P. Jaroša,
D. Mitanu a iných. Úspešne sa preja-
vil aj ako recenzent, editor, autor
doslovov a zostavovateľ kolektívnych
antológií, z ktorých najmä monumen-
tálna Antologia poezji słowackiej (výber
zo slovenskej básnickej tvorby od
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vil aj ako recenzent, editor, autor
doslovov a zostavovateľ kolektívnych
antológií, z ktorých najmä monumen-
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ľudových začiatkov po súčasnosť) si
zaslúži najvyššie uznanie.

Večer moderovala Hanna Bielaw -
ska-Adamiková, redaktorka Poľského
rádia 2 a popularizátorka slovenskej
dramatickej tvorby v rozhlasových
reláciách, ktorá zhodnotila sedemroč-
nú spoluprácu J. Waczkowa s poľ ským
rozhlasom. Súčasťou programu bola
prezentácia rozhlasovej nahrávky
s jubilantom „Spisovatelia o hudbe“.

Za Veľvyslanectvo Slovenskej re -
publiky a za Slovenský inštitút vo Var-
šave vyslovila J. Waczkowovi blahože-
lanie k jubileu a poďakowanie za
doterajšiu prácu riaditeľka Slovenské-
ho inštitútu Helena Jacošová.

Literárnu, redaktorskú a publikač-
nú spoluprácu J. Waczkowa s poľský-
mi literárnymi časopismi a vydavateľ -
stvami charakterizoval Marian
Grześczak, básnik a prekladateľ slo-
venskej a českej poézie, člen poľského
PEN Klubu. Nadviazal tým na hodno-
tiaci článok Vlastimila Kovalčíka,
ktorý v Revue svetovej literatúry
(1988, č. 6) zaradil J. Waczkowa
z hľadiska kvality i kvantity medzi naj-
významnejších prekladateľov sloven-
skej poézie vôbec. Kovalčík a podobne
i M. Grześczak vysoko hodnotili žán-
rovú rozmanitosť Waczkowovej prekla-

dateľskej tvorby, v ktorej sa úspešne
prezentujú diela slovenských klasikov,
súčasní autori, literatúra pre deti
a mládež, eseje o literatúre, próza,
humoristické texty i Dobšinského pre-
pisy slovenských ľudových rozprávok
a povestí. Za svoju činnosť J. Wacz-
ków získal v roku 1991 Cenu Pavla O.
Hviezdoslava. Kultúrny program veče-
ra spestrili recitácie študentky Varšav-
skej univerzity A. Boháčovej, ktorá
predniesla ukážky  z Waczkowových
prekladov slovenskej poézie.

Na podujatí sa zúčasnilo okolo 60
osôb – známe prekladateľské osobnos-
ti, Waczkowovi kolegovia z redakcií
literárnych časopisov a vydavateľstiev,
literárni kritici a početní sympatizanti
slovenskej literatúry a kultúry. Zo zná-
mejších osobností boli prítomní: pre-
kladateľka Danuta Cirlić-Straszyńska,
predseda Spolku európskej kultúry
v Poľsku Eugeniusz Kabatc, vydavateľ
Grzegorz Łatuszyński, literárny kritik
Jerzy Kwiatek, lektor slovenského
jazyka Inštitútu slovanskej filológie
Varšavskej univerzity Peter Milčák,
prekladatelia a ďalší.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci
osláv 10. výročia vzniku samostatnej
Slovenskej republiky.

Helena Jacošová
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Jubileum Jána Sedláka
(21. apríl 2004)

Nedá sa jednoznačne povedať, čo
v mnohotvárnej a rozsiahlej práci doc.
PhDr. Jána Sedláka, CSc., ktorý sa
21. apríla 2004 dožil deväťdesiatroč-
ného životného jubilea, zaujíma domi-

nantné postavenie. Mnohotvárnosť
a rozsah pracovno-tvorivých výsledkov
je daná rozmanitosťou kultúrno-literár-
neho pôsobenia. Z tohto hľadiska
možno nášho jubilanta považovať za



skutočného polyhistora – bádateľa,
spisovateľa, literárneho kritika, teatro-
lóga, redaktora, prekladateľa, pedagó-
ga, ktorý svojimi aktivitami zasiahol
takmer do všetkých oblastí spoločen-
skovednej a kultúrno-literárnej tvorby.

Pochádza z Veľkej Lodiny (Spiš).
Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave,
na Sorbone v Paríži a na Jagellowskej
univerzite v Krakove (1934-1939). Po
ukončení univerzitného štúdia pôsobil
ako stredoškolský profesor. V roku
1940 získal doktorát filozofie a v nasle-
dujúcom roku sa stal dramaturgom
SND v Bratislave, neskôr i dramatur-
gom Slovenského filmu. V memoárovej
knihe Moje polstoročie (Bratislava 1995,
s. 118) o tom píše: „Mojou úlohou
bolo otvoriť obdobie samostatnej funk-
cie interného dramaturga a musel som
to urobiť v najzložitejších spoločensko-
politických vojnových pomeroch. Vstú-
pil som do osieho hniezda, či presnej-
šie a nemetaforicky do prudkého
zápasu o tvár Národného divadla.“
Súčasne redigoval časopisy „Rozvoj“
a „Kultúra“.

V povojnových rokoch pôsobil ako
stredoškolský profesor na dievčen-
skom a pedagogickom gymnáziu
v Bratislave. Styk s potrebami nového
učebného systému priviedol J. Sedláka
k organizačnej a metodickej práci.
V roku 1954 sa stal vedeckým pracov-
níkom novozaloženého Štátneho peda-
gogického ústavu (neskôr Výskumný
ústav pedagogický), kde v roku 1955
založil a niekoľko rokov aj redigoval
mesačník „Slovenský jazyk a literatúra
v škole“, ktorý vychádza dodnes.

V roku 1958 sa opäť a už natrvalo

vrátil k pedagogickej práci. Zo začiat-
ku pôsobil na rozličných stredných
školách, od roku 1961 na Pedagogic-
kej fakulte Univerzity Komenského
v Trnave, kde pracoval až do odchodu
do dôchodku (1979). 

Pedagogická oblasť tvorila v Sedlá-
kových aktivitách situačnú bázu, na
ktorej sa paralelne realizovali iné typy
jeho aktivít, hlavne literárnovedná, kri-
tická a prekladateľská. Predstavovala
však aj čosi viac: etickú a metodickú
orientáciu, funkčnú väzbu s praktický-
mi a výchovnými potrebami študujúcej
mládeže a kultúrnej verejnosti.

V tomto duchu tvoril aj svoje
vedecké, esejistické a beletristické
práce. Po vstupných sondách do tvo-
rivých a biografických problémov tzv.
Osvaldovej družiny vydal monografiu
Literárne dielo Tichomíra Milkina
(1941), ktorá v dobe svojho vzniku
pôsobila ako priekopnícky edičný čin
tak z hľadiska textologického, ako
i z hľadiska literárnohistorickej meto-
dológie. Do tohto okruhu patria i jeho
štúdie o A. Trúchlom–Sytnianskom,
A. Žarnovovi, J. Kohútovi, ktoré sa
vyznačujú znamenitou znalosťou lite-
rárnohistorickej faktografie.

Druhý významný okruh výskumnej
práce J. Sedláka tvoria diela z oblasti
pedagogickej metodológie. V nich sa
najvýraznejšie prejavila jeho snaha
o priamy kontakt s intelektom mladé-
ho príjemcu. Písal literárne učebnice,
skriptá, metodické príručky, prehľadné
pomôcky, v ktorých uplatňoval svoje
pedagogicko-inštruktívne a populárno-
vedné myslenie. Z tohto potenciálu
vznikli i jeho publikácie Epické žánre
v literatúre pre mládež (1972; 2. rozší-
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rené vyd. 1982) a Osobnosti a diela vo
svetovom realistickom románe (1975). 

Vzťah k poznatkovým a citovým
problémom dospievajúcej mládeže pri-
viedol J. Sedláka k beletristickej tvor-
be. V roku 1969 vydal román pre mlá-
dež Vzrušenie, v ktorom zobrazil
svojrázny svet študujúcej mládeže.
Román sa u nás nestretol s výraznej-
ším uznaním, dosiahol však veľký
úspech v Poľsku, kde vyšiel v preklade
Edwarda Madanyho dokonca dvakrát
v náklade štyridsaťtisíc výtlačkov.
V rukopise má i román Silvia, pre
ktorý dosiaľ nenašiel vydavateľa. 

Osobitnú a nepochybne najproduk-
tívnejšiu oblasť Sedlákovej činnosti
predstavuje prekladateľská tvorba. Pre-
kladal poľskú a francúzsku prózu
a drámu. Sústreďoval sa na diela
veľkých realistov 19. a 20. storočia.
Popri románoch Balzaca, Daudeta,
Duhamela, Acharda, Verna, Sartra
a Sarmenta sprístupnil slovenskej čita-
teľskej verejnosti hlavne diela poľ -
ských autorov: J. Iwaszkiewicza (4
knižné tituly), J. Andrzejewského (2
knižné tituly v 4 vydaniach), St.
Żeromského, H. Sienkiewicza, St.
Lema, T. Brezu, A. Ścibora-Rylského,
J. Putramenta, P. Gojawiczyńskej, W.
Żukrowského, St. Dygata, W. Zalews-
kého, J. Kurka, Sł. Mrożka, St. Zieli-
ńského, J. Korczaka; z divadelnej tvor-
by diela A. Fredru (5 knižných
titulov), G. Zapolskej, Wł. Perzyńské-
ho, L. Kruczkowského (3 knižné titu-
ly), J. Szaniawského (2 knižné tituly),
M. Domańského, Sł. Mrożka, T. Róże-
wicza, antológiu Moderná poľská
dráma; z náučnej literatúry K. Micha-
łowského Akropolu a kolektívne Dejiny

poľskej literatúry – celkove 35 kniž-
ných titulov klasickej a modernej poľ -
skej prózy a drámy; niektoré preložil
v spolupráci s manželkou Boženou
Sedlákovou. 

Prekladovú tvorbu J. Sedlák spájal
s esejistickou publicistikou, v ktorej
vyjadroval svoje postrehy a stanovis-
ko k poľskej literatúre a kultúre. Písal
o tvorbe Dąbrowskej, o Fred -
rovi, Słowackom, Mickiewi czovi,
Sienkiewiczovi, Reymontovi, Wyspi-
ańskom, Kruczkowskom, And -
rzejewskom atď. Cenné je, že aj
v týchto prácach neustále mal
na mysli „čitateľnosť“ literárneho
výkladu, ktorá mu umožňovala pre-
niknúť svojimi dielami do prostre-
dia študu júcej mládeže a širokej
čitateľskej verejnosti.

Krásnym vyvrcholením tvorby J.
Sedláka je memoárová kniha Moje
polstoročie, v ktorej náš jubilant prí-
ťažlivým esejistickým spôsobom opí-
sal svoje životné i tvorivé peripetie.
Ako som ukázal, bolo ich veľa, a nie
všetky sa skončili tak, ako by si to za
svoju prácu zaslúžil. „Bola to síce
úmorná, ale krásna práca,“ napísal
v závere svojich spomienok, „do kto-
rej som sa vrhol nielen s celou silou
svojich prekladateľských skúseností
a schopností, ale aj – dovoľte mi
romantické klišé – s celým srdcom.
Azda i preto, že tento historický
román [ide o Sienkiewiczov román
Quo vadis?] ... pokladám za stále
vzrušujúce dielo, prinášajúce večne
platné posolstvo o tom, že ukrutnosť
a zloba nemôže víťaziť večne, že
nespravodlivosť napokon musí ustúpiť
pravde, nenávisť láske a dobru“ (Moje
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polstoročie, s. 309). S týmto krédom
J. Sedlák prekonal všetky úskalia,
ktoré sa mu v období komunistickej
totality stavali do cesty a dnes môže-
me povedať, že sa stal velikánom slo-
venskej povojnovej polonistiky. Na
jeho dielach, recenziách, prekladoch
sa učila a stále sa učí mladá generá-
cia polonistov poznávať estetickú

a duchovnú krásu poľskej literatúry
a literárneho myslenia. 

Všetci, ktorí sa určitým spôsobom
zaoberáme problematikou slovensko-
poľských a poľsko-slovenských vzťa-
hov, prajeme ctenému jubilantovi
pevné zdravie, tvorivú pohodu a veľa
radosti z dosiahnutých výsledkov.

Jozef Hvišč
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Jubileum prof. Marie Honowskej
a slovakistická konferencia

(Krakov, 13.-14. máj 2004)

V dňoch 13.–14. mája 2004 sa
uskutočnila v Krakove medzinárodná
vedecká konferencia, ktorú organizo-
vala Katedra slovenskej filológie Jagel-
lowskej univerzity pri príležitosti 80.
výročia narodenia prof. Marie
Honowskej a 35. výročia založenia
katedry slovakistiky na Jagellowskej
univerzite. Témou konferencie boli
vývinové tendencie slovenskej literatú-
ry a jazyka na pozadí slavistiky na
prahu 21. storočia. 

Prof. Maria Honowska, emeritná
profesorka JU, patrí ku skupine vyni-
kajúcich poľských jazykovedcov –
polonistow i slavistow. V jej vedeckom
výskume, obsahujúcom okolo sto pub-
likovaných pozícií, medzi nimi päť
monografii, najdôležitejšie miesto zau-
jíma problematika slovotvorby, hlavne
v synchronickom chápaní, morfológie
slovanských jazykov a problémy prag-
malingvistiky a skladby textu. V obdo-
bí najväčšej pracovnej aktivity prof.
Honowska okrem toho viedla intenzí-
v nu didaktickú činnosť nielen v Kra-
kove, ale niekoľko rokov aj v bývalej

katowickej Vysokej škole pedagogickej.
Vychovala početnú skupinu magistrov,
promovala niekoľko desiatok dokto-
rov, recenzovala doktorské, habilitač-
né a inauguračné práce. Bola ve dúcou
pracovne Slovensko-poľského slovníka
(vyšiel v roku 1998) a vedeckým
garantom spoluautoriek tejto publiká-
cie – prvých absolventiek krakovskej
slovakistiky.

Štúdium prvého ročníka v tomto
odbore sa začalo v roku 1968; tým sa
úspešne zavŕšili snahy mgr Danuty
Abrahamowiczovej, poľskej bohemistky
a slovakistky, o zavedemie – v Poľsku
prvého – komplexného päťročného štú-
dia slovakistiky na katedre slovanskej
filológie JU. Okrem krakovských peda-
gógov tu pôsobili aj slovenskí lektori,
okrem iných Štefan Drug, Jozef Gaz-
dík, Marián Servátka, Emil Baluch,
Anita Krčová. V súčasnosti – po pre-
tvorení katedry na Inštitút slovanskej
filológie a po reorganizácii v roku
1994, keď sa v rámci inštitútu vytvorili
katedry – na katedre slovenskej filoló-
gie pôsobí 8 pracovníkov: vedúcou je
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prof. dr hab. Halina Mieczkowska (pre-
vzala túto funkciu po predčasnej smrti
prof. dr hab. Zdzisława Niedzielu
v roku 1996), v jazykovednej sekcii
pôsobia – dr Zbigniew Babik, dr Elżbi-
e ta Orwińska-Ruziczka a dr Maryla
Papierz, v literárnovednej sekcii – dr
Barbara Suchoń-Chmiel a dr Rafał
Majerek a lektorát slovenského jazyka
vedie mgr Vlasta Juchniewiczová a mgr
Gabriela Zoričáková. 

Katedra dosiahla cenné vedecké
výsledky – niekoľko desiatok mono-
grafií, množstvo štúdií a vedeckých
článkov, príručiek, prekladov, slovní-
kov; pracovníci katedry sa často
zúčastňujú na vedeckých konferen -
ciách v Poľsku i za hranicami a spo-
lupracujú so slovenskými vedeckými
inštitúciami (so Slovenskou akadé -
miou vied, Univerzitou Komenského
v Bratislave, Prešovskou univerzitou).

Katedra každý rok prijíma na štú-
dium slovakistiky okolo 12 študentov.
Mnohí absolventi slovakistiky sa uplat-
nili ako prekladatelia, redaktori, ale
i vedeckí pracovníci iných slavistic-
kých pracovísk; žiaľ, časť z nich nemá
možnosti uplatniť sa v odbore svojho
štúdia. Už tri roky možno slovakistiku
študovať aj ako trojročné diaľkové štú-
dium v odbore slovanských jazykov
a kultúr. 

Obidve uvedené jubileá boli dobrou
príležitosťou na zorganizovanie vedec-
kej konferencie. Na jej otvorení sa
zúčastnila veľvyslankyňa Slovenskej
republiky v Poľsku Magda Vášáryová
a generálna konzulka SR v Krakove
Jana Burianová. Rektor UJ prof. dr
hab. Franciszek Ziejka udelil prof.
Honowskej vysoké univerzitné vyzna-
menanie - medailu 600-lecia Odnowie-
nia Akademii Krakowskiej. 

Dva úvodné referáty vo vedeckej
časti konferencie sa týkali jubilantky –
jej vkladu do vývinu slovotvorby (prof.
L. Selimski), ako i celkovej životnej
dráhy, ktorú v peknom literárnom
spracovaní charakterizovala prof. I.
Bajerowa, významná polonistka a pri-
a teľka prof. Honowskej. 

Na konferencii odznelo 26 jazyko-
vedných a 13 literárnovedných a pre-
kladových referátov.  Všetky riešili
dôležité slavistické a slovakistické pro-
b lémy z oblasti dialektológie, slovo-
tvorby,  morfológie a skladby slovan-
ských jazykov; zo starších i novších
období slovanských literatúr, ako
i problémov z oblasti teórie prekladu.
Texty referátov vyjdú v konferenčnom
zborníku, ktorého vydanie organizáto-
ri konferencie naplánovali na začiatok
budúceho roku.

Maryla Papierz
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80. výročie polonistiky
na Univerzite Komenského v Bratislave

(Bratislava, 2. jún 2004)

Najstaršie polonistické pracovisko
na Slovensku oslávilo v akademickom
roku 2003/2004 svoje 80. výročie.

Toľko rokov uplynulo odvtedy, čo na
Filozofickú fakultu Univerzity Komen-
ského prišiel prvý poľský lektor. Práve



v týchto dňoch oslavuje Univerzita
Komenského v Bratislave 85 rokov od
svojho založenia. Po vzniku prvej Čes-
koslovenskej republiky bol 27. júna
1919 podpísaný zákon o založení
prvej slovenskej univerzity – Univerzi-
ty Komenského.

2. júna 2004 sa na Filozofickej
fakulte UK uskutočnilo slávnostné
stretnutie pracovníkov katedry a býva-
lých poľských lektorov, ktorí význam-
ne prispeli k rozvoju polonistického
a slavistického štúdia i výskumu. Stret-
nutie bolo zahrnuté do podujatí Dní
poľskej kultúry na Slovensku, organi-
zovaných Katedrou slovanských filoló-
gii FiF UK v spolupráci s Veľvysla -
nectvom PR a Poľským inštitútom
v Bratislave. 

Slávnostné zasadnutie otvorila doc.
PhDr. Marta Pančíková, CSc.,vedúca
Katedry slovanských filológií FiF UK.
Privítala vzácnych hostí – Jeho Exce-
lenciu, pána Zenona Kosiniaka –
Kamysza, veľvyslanca Poľskej republi-
ky na Slovensku, pána Jerzego Kron-
holda, riaditeľa Poľského inštitútu
v Bratislave, účastníkov z Poľska –
a prof. dr hab. Władysława Miodunku,
prorektora Jagellowskej univerzity
v Krakove, bývalých lektorov pôsobia-
cich na FiF UK: prof. dr hab. Halinu
Janaszek – Ivaničkovú, dr Krysty -
nu Nowik, dr Elżbietu Orwińsku –
Ruziczku, dr Franciszka Sowu, dr
Andrzeja Niewiadowského, dr Zdzisła-
wa Marcinowa, terajšiu lektorku dr
Mariu Magdalenu Nowakowsku
(z povojnových 13 lektorov ich prišlo
sedem, jeden nežije a jeden má 90
rokov), doc. PhDr. Ludvika Štěpána,
zástupcu českej polonistiky z Masary-

kovej univerzity v Brne a zástupcov
poľských médií. Okrem toho privítala
domácich hostí z Ministerstva škol-
stva SR, z ústavov SAV, prodekana
FiF UK, bývalých pracovníkov polo-
nistiky, absolventov a kolegov z iných
katedier, ako aj sponzorov podujatia.

V oficiálnej časti stretnutia vystúpil
s príhovorom Zenon Kosiniak –
Kamysz, veľvyslanec Poľskej republiky
na Slovensku, pod patronátom ktoré-
ho sa celé podujatie konalo. Svoj prí-
hovor, v ktorom vyzdvihol úlohu polo-
nistiky v zahraničí, ukončil krásnymi
veršami W. Szymborskej a odovzdal
slovenským polonistom vzácny dar –
diela významných poľských spisovate-
ľov. Druhý príhovor predniesol dekan
FiF UK doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
Ocenil prácu zahraničných lektorov
a prítomným poľským lektorom odo-
vzdal ďakovné listy. 

Hlavný referát O význame poľského
jazyka vo svete a o jeho histórii v zahra-
ničí predniesol vzácny hosť z Krakova,
profesor W. Miodunka, ktorý je nielen
profesorom poľského jazyka, ale aj
vedúcim celoštátnej Komisie pre ude-
ľovanie certifikátov zo znalosti poľské-
ho jazyka. Z jeho referátu sa mnohí
dozvedeli o šírení poľštiny do celého
sveta, o polonistických pracoviskách,
ktorých je vo svete veľké množstvo.
Medzi ne patrí aj bratislavská polonis-
tika. Aj tento hosť priniesol bratislav-
ským polonistom vzácny dar – učeb-
nice poľského jazyka, ktoré vydalo
vydavateľstvo Universitas.  

V druhej časti predpoludňajšieho
stretnutia odzneli dva referáty o histó-
rii bratislavskej polonistiky: doc.
PhDr. Marta Pančíková, CSc. hovorila
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o histórii lektorátu, o výsledkoch jazy-
kovednej polonistiky, o zahraničných
kontaktoch slovenských polonistov
a o ich publikačnej činnosti. Prof.
PhDr. Jozef Hvišč, CSc. zosumarizo-
val výsledky slovenskej polonistickej
literárnej vedy a prekladov. 

V popoludňajšom rokovaní, ktoré
malo charakter komorného stretnutia
a spomienkových reflexií, odzneli pod-
netné príspevky lektorov a pozvaných
hostí. Zaujímavý bol pohľad lektorov
na problematiku vyučovania blízkeho
slovanského jazyka. Každý z lektorov
priniesol veľa užitočných a podnet-
ných  informácií a má vo svojich štu-
dentoch úspešných pokračovateľov.
Hovorilo sa aj o perspektívach a plá-
noch do budú cnosti.  

Ako som už spomenula, Univerzita
Komenského vznikla v roku 1919. Od
roku 1921 funguje jedna z jej fakúlt -
Filozofická fakulta. K novovzniknu-
tým pracoviskám tejto fakulty patril
od samého začiatku aj Slovanský
seminár. Tu sa začali formovať slavis-
tické odbory.  Prvý poľský lektor pri-
šiel do Bratislavy už v šk. roku
1923/24 a bol ním Jerzy Pogonowski.
Na UK doteraz pôsobilo 16 poľských
lektorov. Lektori sú spravidla vysielaní
na 3 – 4 roky. Najdlhšie pred vojnou
pôsobil v Bratislave docent Władysław
Bobek, ktorý zahynul v Oświęcime. Aj
jeho zásluhou naši severní susedia
spoznali slovenskú literatúru a sloven-
ské reálie. Po vojne najdlhšie pôsobila
na bratislavskej univerzite profesorka
Halina Janaszek – Ivaničková. Konti-
nuita vysielania lektorov z Poľska bola
prerušená iba cez druhú svetovú
vojnu, avšak jazykovedná polonistika

sa rozvíjala aj v tom čase v kompara-
tívnych prácach slovenských slavistov
(Stanislav, Pauliny, Štolc, Blanár, Kraj-
čovič, Ondruš). Ako samostatný štu-
dijný odbor sa polonistika konštituo-
vala v roku 1958. Od tých čias sa
polonistika otvárala každých 3 – 5
rokov ako odborné, učiteľské a dnes aj
translatologické štúdium. Polonistika
ako odborné štúdium sa najčastejšie
kombinovala so slovenčinou, ruštinou,
knihovedou a divadelnou vedou.
V súčasnosti sa poľština študuje ako
odbor prekladateľstva a tlmočníctva
v kombinácii s angličtinou, nemčinou
a ruštinou. Do dnešného dňa vyštudo-
valo polonistiku vyše 100 absolventov
Filozofickej fakulty. Uplatnenie s poľš-
tinou našli ako  vysokoškolskí i stre-
doškolskí pedagógovia, prekladatelia
a tlmočníci, vedeckí pracovníci a pra-
covníci mnohých kultúrnych i spolo-
čenských inštitúcií, a niekoľkí aj
v diplomacii. Okrem toho katedra
ponúka v rámci  celofakultného výbe-
rového predmetu  „Slovanský jazyk“ aj
poľštinu. Je to dvojsemestrálny kurz,
v ktorom študenti získavajú základné
informácie z jazyka, literatúry, kultúry
a histórie. O polonistické štúdium je
na FiF UK veľký záujem, svedčia
o tom aj počty prihlásených – každo-
ročne okolo 70 študentov.  V novom
školskom roku 2004/2005 začne polo-
nistiku študovať 28 študentov, čo je
najvyšší počet v jej doterajšej histórii.  

Polonisti z Katedry slovanských
filológií FiF UK dlhé roky rozvíjajú
vedeckovýskumnú spoluprácu so sla-
vistickými a polonistickými pracovis-
kami na poľských, českých a iných
zahraničných i domácich univerzitách
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(Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź,
Wrocław, Lublin, Tokio, Nancy, Buda-
pešť, Debrecén, Lipsko, Ľubľana,
Sofia, Záhreb, Olomouc, Brno, Ostra-
va, Praha, Prešov a iné). Vydávajú
zborníky, časopis „Kontakty“, organi-
zujú medzinárodné konferencie a sym-
póziá, vedú kurzy poľského jazyka,
aktívne pracujú v rôznych vedeckých a
odborných komisiách doma i v zahra-
ničí. 

Aj keď počtom pracovníkov polo-
nistika na FiF UK patrí k tzv. malým
filológiám, svojimi výsledkami tvorí
významnú zložku vedeckej, odbornej,
publikačnej a pedagogickej práce
fakulty, a tým prispieva k zviditeľňo-
vaniu celej univerzity.

Podľa vyjadrenia profesora Miodun-
ku bolo stretnutie bývalých lektorov na
mieste ich pôsobenia prvým stretnutím

v histórii poľských lektorátov vo svete
– a tých je  nemálo. Lektori, ktorí
u nás pôsobili, mali po prvýkrát mož-
nosť navzájom sa spoznať, stretnúť
a odovzdať si svoje skúsenosti.

Slávnostným ukončením tohto
významného medzinárodného poduja-
tia bol  kokteil v bratislavskom sídle
poľského veľvyslanectva. 

Dúfajme, že započatá tradícia
stretnutí bývalých lektorov poľského
jazyka a literatúry, pôsobiacich na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave,
sa bude aj naďalej uskutočňovať.
Výstupom stretnutia bude zborník,
ktorý prispeje k tomu, aby pedago-
gické, odborné a vedecké skúsenosti
i výsledky slovensko-poľskej spolu-
práce sa zachovali aj v písomnej
podobe.

Marta Pančíková
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S U M M A R Y

The history of Spiš is at the
centre of attention. The introduction
opens the main issue of  “Kontakty“
No.3. It is an editorial preparation to
the book Terra Scepusiensis, including
papers presented at The Slovak-Polish
Scientific Conference held in Levoča,
2002. J. Hvišč, the author of the artic-
le, writes that the study on the synt-
hetically arranged compendium of the
history of Spiš has been started
recently. This publication is aimed at
the wider public and students, due to
its synthetic and popular character.

The Referáty a diskusia (Papers
and Discussions) section contains
information about the conception and
realization of the book and synthesis,
presented by R. Gladkiewicz and M.
Homza in Szczawnica (Poland)
during the VII session of The Slovak-
Polish Commission of Human Scien-
ces. They described in detail the work
on the book, its graphic and content
arrangement, the enlargement of the
Slovak and Polish texts, and determi-
nation of the final terms of its edition.
They make the conclusion that the
book will be edited within the year
2004. During the same time the pre-
paration of the synthetic compendium
of the history of Spiš will be started.
Presentations by R. Gladkiewicz and
M. Homza give the impulse to a long
discussion of this subject. Discussion
texts are published in “Kontakty”, and
are based on  authentic records. This
interesting way of presentation of the
texts will draw attention to the book
and compendium completion. The

presented texts of the papers and dis-
cussion published in this issue point
out how undertaken and the remar-
kable publications on the history of
Spiš were published.

In the Činnosť komisie (Activities
of The Commission) section are foun-
ded the activities about The Slovak-
Polish Commission of Human Scien-
ces, which was held at Szczawnica
between 11 and 14 June 2004. The
authors J. Hvišč and M. Pančíková
divided their activities under 4 hea-
dings: 1. The Commission and its wor-
king and organizational questions. 2.
The editorial staff, its work on “Kon-
takty” and preparation of the follo-
wing issue. 3. Publication of papers
and compendium of Spiš historiogra -
phy. 4. The Slovak-Polish Commission
of Human Sciences and its prospecti-
ve research programme. In the end it
was decided that the soonest meeting
of The Slovak-Polish Commission of
Human Sciences will take place in
Slovakia in 2004. The session will be
devoted mainly to a concrete and pro-
spective research programme.

The Úvahy a polemiky (Remarks
and Polemics) section contains a text
of the prospective research program-
me. J. Hvišč presents the interdiscipli-
nary research project entitled Sloven-
sko-poľské vzťahy v historickom
a súčasnom pohľade – Poľsko-slowackie
stosunki w ujęciu historycznym
i wspól~czesnym. He specifies in this
project the first stage of his research
aimed at the relations after the “velvet
revolution” between the years 1990
and 2005. The project concludes with
the list of themes, to which will be
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paid special attention in the first out-
put of the project.

The Interview is a completely new
section of Kontakty, in which  impor-
tant Polish and Slovak representatives
of  Slovak-Polish and  Polish-Slovak
relations will be presented. This sec -
tion is devoted to an interview with
Prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, the
professor of Wroclav University. In his
interview he remembers his first con-
tacts with Slovakia and Slovak litera-
ture. His attention was initially drawn
to the Slovak baroque and romantic
literature, which he presented in his
books and periodical publications in
Poland and Slovakia. In his articles he
put the modern understanding of Slo-
vak literature within the wider frame
of The Slovak-Polish literary and cul-
tural connections. Prof. Kolbuszew -
ski’s principle is also visible in his eva-
luation of  Slovak Parnassism and in
the later trends. After 1980 the focus
of his research was concentrated
mainly on studies of Polish literature,
but in recent years he has returned
again to intertextual questions of
Polish and Slovak literature. This is
a remarkable document of comparati-
ve research as seen through the eyes
of the Polish literary expert. 

In the Recenzie (Book Reviews)
section 16 book reviews are published
regarding Slovak and Polish publicati-
ons. They mostly positively evaluate
the newest studies on questions of
mutual interest for Slovakia and
Poland. There are mainly works devo-
ted to the historical relations and
documentation of the regional, con-
fessional, ethnological and cultural-

political development in relations.
Many of these publications have ari-
sen as a result of the conferences
which have taken place in Bratislava,
Krakow, Wroclaw and Olomouc. The
ethnological issue is represented by
a book review concerned with wed-
ding ceremonies in Poland, and also
partially by a book review about the
Jánošík myth in  Polish folklore and
literature. Language science problema-
tics is represented by two book
reviews published on the occasion of
the anniversary of two Czech polo-
nists,  J. Damborský and E. Lotko,
and also book reviews of the Polish
lexical research. The literary proble-
matic is represented in the already
mentioned literary historical study
regarding the Jánošík myth, and parti-
ally also in the book dealing with
meaning and development of the Slo-
vak-Polish relations in which connecti-
ons to and reception of Polish litera-
ture in Slovakia are evaluated. The
remarkable polemic considerations
concern  Polish anthology of contem-
porary Slovak poetry, and selected
poetry of the Krakow and Žilina
poets. Finally there is one book
review positively evaluating the memo-
rial publication of Slovak-Polish activi-
ties, written by the Polish ex ambassa-
dor accredited in Bratislava. These
book reviews give us a vivid picture of
the research activities of Slovak and
Polish experts, who are taking part in
research concentrated on the mutual
relations of both our nations.

The Kronika (Chronicle) section
involves articles, which remind us of
the Slovak-Polish significant events
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the Slovak-Polish significant events
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briefly and informatively. There is also
an article about the 80th anniversary
of Polish studies at Comenius Univer-
sity in Bratislava, about international
family research, about scientific con-
ferences in Bratislava and Krakow,
about the life and the working anni-
versary of Prof.  M. Honowska, J.
Waczkow and J. Sedlak, and we can

find also memories of the Slovak eth-
nologist R. Bednárik.

The Bibliography of Slovak articles
about Poland, edited in 2003 in the
Slovak press, are published in the
standard way. In the journal’s conclu-
sion there are Additions (Doplnky) to
Bibliography edited in 2002.                                      

Prel. Edita Hviščová
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IV. číslo „KONTAKTOV“

Predstavujeme nové číslo „Kontaktov“, v poradí štvrté, ktoré je pokračovaním
toho, čím boli predchádzajúce, a to čiastočne informatívnym bulletinom Slovensko-
poľskej komisie humanitných vied a čiastočne – vo vedeckej časti – ročníkom tejto
komisie, v ktorom sa postupne bude objavovať čoraz viac materiálu, článkov
a recenzií, svedčiacich o vzájomných záujmoch poľských vedcov o Slovensko a slo-
venských vedcov o Poľsko. „Kontakty“ si kladú za cieľ obe tieto oblasti integrovať
a vytvárať fórum ich vzájomnej prezentácie.

„Kontakty“ IV vznikli v pomerne krátkom časovom období niekoľkých mesiacov
medzi stretnutím komisie v Rajeckých Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo v októbri
2004 organizačným pričinením slovenskej strany, a nasledujúcim stretnutím
v Tomaszowiciach, pripravovaným  na máj 2005 poľskou stranou. Číslo redakčne
spracovala poľská časť redakcie zhodne so závermi z Rajeckých Teplíc, s použitím
materiálov pripravených slovenskou časťou redakcie.

Možno povedať, že šťastnej náhode vďačíme za fakt, že ako „Kontakty“ IV,
redakčne realizované poľskou časťou redakcie po rokovaniach zorganizovaných Slo-
vákmi, tak aj „Kontakty“ V budú redakčne realizované slovenskou časťou redakcie
po rokovaniach organizovaných Poliakmi. Táto striedavosť môže prispieť k vzájom-
nému „recenzovaniu“ oboch strán, čo bude mať pozitívny vplyv na činnosť komisie
a bude ju viesť k vzájomnej kritickej diskusii.

Dosiahnutie načrtnutých cieľov je jednou z úloh, ktoré stoja pred komisiou a redakč-
ným kolektívom „Kontaktov“. Strana poľská sa pritom usilovala naznačiť istú autonómiu
redakcie vo vzťahu ku komisii prostredníctvom faktu, že redaktorom nie je automaticky
predseda poľskej sekcie komisie, ale jej členka profesorka Joanna Goszczyńska.

Program IX. zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční 17.–20. mája tohto roku (ter-
mín bol stanovený spoločne so slovenskou stranou), je už známy a zohľadňuje pri-
jatú koncepciu práce komisie, redakcie „Kontaktov“ a pracovných skupín. V Toma -
szowiciach okrem plenárneho zasadnutia v štatutárnom zložení za účasti
predstaviteľov obidvoch ministerstiev, ktoré túto komisiu ustanovili, ako i pozvaných
a oficiálnych hostí, sa uskutoční osobitné pracovné rokovanie redakcie. Osobitne sa
stretne (ako to bolo predtým napr. v Szczawnici a v Rajeckých Tepliciach) pracov-
ná skupina pripravujúca syntézu dejín Spiša, ktoré možno považovať za „vlajkový“
výskumný projekt a najväčší úspech práce komisie. Osobitná časť rokovaní sa bude
z iniciatívy profesora Jozefa Hvišča venovať výskumnému projektu vzájomných slo-
vensko-poľských vzťahov, a tiež projektu výučby slovenského jazyka v Poľsku a poľ-
ského jazyka na Slovensku, ktorý navrhol profesor Jacek Baluch.
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V úvode ku „Kontaktom“ III, ktorý profesor Jozef Hvišč nazval Dejiny Spiša
v centre pozornosti, sa píše: „Keďže ’spišský’ projekt slovensko-poľskej spolupráce sa
priblížil k zdarnému koncu, organicky vzniká otázka, čo ďalej“. Vidí sa mi, že odpo-
veď na túto otázku dal profesor Michał Pułaski v tom istom čísle „Kontaktov“, keď
v diskusii o druhej etape prác na dejinách Spiša, vyznačil úlohu komisie ako
„fórum, na ktorom by sa mali stretávať historici, humanisti, zaoberajúci sa huma-
nitnými vedami preto, aby diskutovali o tom, čo je potrebné. Komisia nikdy nechce-
la nanucovať nejakú problematiku“.

Toto fórum chceme teraz na poľskej strane rozšíriť tak, aby v komisii boli zastú-
pené rôzne humanitné disciplíny i rôzne vedecké strediská. Historici nám dali dobrý
vzor: „spišský projekt“, ktorý sa zrodil pred šiestimi rokmi vlastne náhodne a ktorý
komisia prijala ako záväzný, sa v priebehu rokov premenil na veľmi významné
vedecké podujatie, ktoré ďaleko prerástlo pôvodný rámec a jeho výsledky možno slo-
vami profesora Michała Pułaského nazvať „výnimočným faktom slovensko-poľských
vedeckých kontaktov“.

Historici teda prerazili cestu a môžu na nej ísť ďalej. Z poľskej perspektívy sa
otvára „logická“ kontinuita tejto cesty v podobe analogického výskumného projektu
dejín Oravy. Bude úlohou historikov literatúry či jazykovedcov vypracovať rovnako
efektné témy v rámci ich vedeckých oblastí. V diskusii k referátu veľvyslankyne
Magdy Vášáryovej, prednesenému v Poľskej akadémii vied v Krakove krátko po
ukončení jej diplomatickej misie, sa napríklad ukázalo, že poľskí archeológovia,
ktorí pracujú na území Slovenska, podobne i historici umenia, architektúry či etno-
grafi, sú ochotní vytvoriť  na slovenskej strane „stopy slovenskej kultúry“ vedeckého,
populárneho a turistického charakteru. Mimochodom, táto oblasť spoločnej práce
prekračuje obzor humanitných vied, dostáva sa do sféry prírodných vied.

Je tu ešte jeden aspekt práce komisie: vytvárať expertské zázemie ministerstiev,
ktoré ju ustanovili, pre oblasť slovensko-poľskej vedeckej a kultúrnej spolupráce.
Z toho vyplýva potreba jasne určiť úlohu, akú má plniť, tiež spôsob jej podpory zo
strany oficiálnych činiteľov; komisia sa totiž vo svojej práci opiera o medzinárodnú
dohodu, a uskutočňujúc vedecké a popularizačné ciele, pomáha rozvíjať spoluprácu
na tejto úrovni.

Piate číslo „Kontaktov“ sa bude pripravovať už v priebehu IX. zasadnutia komi-
sie v Tomaszowiciach. Redakcii by sa malo poskytnúť viac času než malo štvrté
číslo. Naproti tomu X. zasadnutie, ktoré sa uskutoční na Slovensku v roku 2006,
bude mať tak trochu „jubilejný“ charakter. Treba si len želať, aby dovtedy vyšli
v dvoch jazykových verziách syntetické Dejiny Spiša, a aby sa rozbehla práca ďal-
ších pracovných skupín na nasledujúcich vedeckých programoch.
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PUBLIKÁCIE O DEJINÁCH SPIŠA
V NEMECKOM JAZYKU

JÖRG MEIER (LEIDEN)

Hoci v slovenskej historiografii sa stále vyskytujú isté nedoriešené otázky, od
istého času sa prezentuje, ako aj historiografia v Maďarsku, Nemecku a Rakús-
ku, množstvom zaujímavých a významných publikácií, venovaných mnohoná-
rodnostným a viacjazykovým dejinám Spiša; a pomerne veľký počet nemecko-
jazykových vydaní na túto tému vznikol aj v minulých desaťročiach. Prítomná
neveľká práca o tejto literatúre sa nesnaží o celkové obsiahnutie problematiky,
knižná publikácia pre ktorú je určená sa o to vlastne ani neusiluje; prináša kvôli
rýchlej orientácii výber významnejších diel, ktoré vznikli v priebehu mnohých
desaťročí.

To, že nemčina odohrala na Slovensku veľkú úlohu, je všeobecne známe
a rôznymi spôsobmi zdokumentované (Greule/Meier 2003; Piirainen/Meier
2004). Nie div, že v poslednom diele Kanzleisprachenforschung im 19. und 20.
Jahrhundert [Výskum úradných jazykov v 19. a 20. stor.], ktoré obsahuje 1 028
pozícií, výskum nemeckojazykových úradovní na Slovensku sa prezentuje 184
textami a hoci z hľadiska počtu výrazne zaostávajú za prácami o úradných jazy-
koch v Nemecku (438), výrazne presahujú počet prác, ktoré sa týkajú Čiech
(106), Poľska (100) a dokonca aj Rumunska (32) a Maďarska (31) (Meier/Zieg-
ler 2002; Meier/Ziegler 2004). Ako sa už viackrát dokumentovalo, značná časť
nemeckých textov, týkajúcich sa dnešného Slovenska, vznikala od 14. stor.
(Meier 1998; 2000; 2004a; 2004b). Tieto práce vzhľadom na nepočetnú nemec-
kú menšinu zaujímajú na Slovensku významné miesto. Najstaršie zachované
dokumenty, ako v celej strednej Európe, sa redigovali v latinčine, no niekoľko
nemeckých textov sa zachovalo už zo 14. stor. Od 15. stor. už jestvovali stále
a dodnes zachované nemecké písomnosti, a od 16. stor. sa nemčina v úradných
stykoch stáva dominantným jazykom právnej a administratívnej kodifikácie.
V oblastiach, v ktorých Nemci tvorili väčšie percento obyvateľstva, ako napr.
v Bratislave a na Spiši, nemčina zostala úradným jazykom do konca 18. a nie-
kde i do 19. a 20. stor.

Pre stredoveké mestá a raný novovek boli aj na Slovensku charakteristické
kroniky. V mestských kronikách sa opisovali majetkové vzťahy, dedičné otázky
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jednotlivých rodín, tiež významnejšie udalosti (požiare, živelné pohromy, zloči-
ny). Na Slovensku sa zachovalo značné množstvo kroník, zahrňujúcich mnohé
storočia. Kronikárstvo na Spiši sa začína v 15. stor. Spišskosobotskou kronikou.
V nasledujúcich storočiach slovenské kronikárstvo  nadobudlo veľký
význam, rozvinulo sa hlavne v 16. a 17. stor. V kronikách sú zachytené zaují-
mavé udalosti z dejín Uhorska a spišského regiónu a dodnes sú dôležitými his-
torickými prameňmi. Konrád Sperfogel, pochádzajúci z okolia Konstanze (zom-
rel po r. 1537 v Levoči), senátor, spisovateľ a levočský mestský sudca, v duchu
renesančných ideí opísal udalosti, ktoré sa odohrali v meste a v Uhorsku
v rokoch 1516–1537. Literárne hodnoty majú aj zápisky Daniela Türcka z rokov
1548-1559 (narodil sa 1510 v Košiciach a zomrel 1570 v Levoči), prvého evan-
jelického rektora školy v Levoči, člena mestskej rady, spisovateľa a mestského
sudcu, ktoré sa nachádzajú v Národnom múzeu v Budapešti. Rovnako cenným
prameňom levočských dejín a celého Spiša v 16. stor. je tzv. Matriculla Molle-
riana z rokov 1532–1584, významná hlavne pre dejiny reformácie na Spiši, kto-
rej originál je uložený v archíve evanjelického kostola v Kežmarku. Kompletné-
ho vydania sa zatiaľ dočkala iba jedna kronika – Zipserische oder
Leütschaverische Chronica undt Zeitbeschreibung  [Spišská alebo levočská kroni-
ka a opis čias] levočského školského rektora, mestského radcu a sudcu Caspa-
ra Haina (nar. 1632 v Košiciach, zom. 1678 v Levoči), opisujúca obdobie od
začiatkov mesta po rok 1648 (Hain 1910–1913). Hain dobre poznal pomery
v meste v 17. stor. a pri opise starších období vychádzal z mestských archívnych
prameňov a starších kroník. Inú významnú kroniku zo 17. stor. začal písať rek-
tor školy a farár Joachim Leibitzer, ktorý zomrel v roku 1623 v Starej Lesnej.
V písaní pokračoval jeho syn Izrael Leibitzer, farár v Huncovciach (zomrel
v roku 1646). Dielo nazvané Verzeichniss etlicher geschehen Dingen [Súpis niek-
torých minulých udalostí], obsahujúce celé fragmenty z Georgenberger Chronik
[Spišskosobotská kronika], zachytáva nielen udalosti Spiša, ale i celého Uhor-
ska rokov 1241–1624 (Zipser Chronistik, Meier 2000; Piirainen 2002; 2004).

Spolu s reformáciou, ku ktorej sa rýchle pripojil veľký počet Nemcov žijú-
cich na Spiši, začalo sa nové obdobie v literárnom živote. Rozmach zazname-
nala aj v kalendárová literatúra. Veľký kultúrno-politický význam mala tlačiareň
v Levoči, založená v roku 1625, ktorá mala najlepšie technické vybavenie
v Európe a ktorá vďaka svojej vydavateľskej praxi priťahovala významných auto-
rov. K najpopulárnejším  publikáciám Brewerovej tlačiarne patril Leutschauer
Kalender [Levočský kalendár], ktorý vychádzal v rokoch 1626 až 1741 v maďar-
čine, slovenčine a nemčine. K autorom vydavateľstva patril okrem iných David
Frölich (nar. 1595 v Ľubici, zom. 1648 v Levoči), všestranne vzdelaný geograf,
matematik a astronóm (Meier 2004d).

V prostredí evanjelických teológov vždy bola skupina autorov, ktorí sa zao-
berali otázkami miestnych dejín. Viacerí z nich napísali štúdie a knihy, ktoré sa
dodnes recipujú. Ako príklad možno uviesť Christiana Genersicha, žil v rokoch
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1759–1825 (Genersich 1804), Jakoba Meltzera, 1782-1836 (Meltzer 1806; 1821)
a Samuela Webera, 1835–1908 (Weber 1880; 1885; 1892; 1896), ktorých diela
uvádzame v zozname pramennej literatúry.

Kežmarčan Christián Genersich (1759–1825) sa po štúdiách v Jene, Gettin-
gu a v Utrechte stal rektorom školy na strednom Slovensku a následne profe-
sorom filozofie a teológie na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Zaoberal sa mine-
ralógiou, topografiou a výskumom Tatier. Na tieto témy písal do rôznych
nemeckojazykových časopisov. Je tiež autorom rozsiahlzch dejín svojho rodné-
ho mesta, ktoré vydal pod názvom Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt
Kesmark (1804) [Zaujímavosti kráľovského mesta Kežmarok].

Popradský rodák teológ a historik Jakub Meltzer (1782–1836), ktorý študo-
val v Bratislave a v Jene, sa stal evanjelickým farárom v Majerke, neskôr v Lom-
ničke, venoval sa etnografii spišských Nemcov a biografistike významných spiš-
ských osobností. Mnohé jeho diela, ako napr. Der ungrische Zipser-Sachs in
seiner wahren Gestaldt (1806) [Uhorský spišský Sas v svojej pravdivej podobe],
Das Zipser Komitat (1821) [Spišský komitát] alebo Biographieen berühmter Zip-
ser (1832) [Biografia významných Spišiakov] dodnes nestratili svoju hodnotu.

Podobne aj ďalší popradský rodák Samuel Weber (1835–1908), ktorý študo-
val teológiu, históriu, geografiu a prírodné vedy v Prešove a Jene, potom bol
viac rokov farárom v Spišskej Belej, sa vyznamenal ako mimoriadne pracovitý
a vierohodný historik spišského regiónu a autor niekoľkých základných diel na
túto tému. Popri svojich farárskych povinnostiach a mnohoročnom prispievaní
do viacerých regionálnych i mimoregionálnych novín napísal niekoľko historic-
kých prác, okrem iných: Monographie der evangelischen Gemeinde a. c. Bela
(1885) [Monografia evanjelicko-augsburskej farnosti v Belej], Geschichte der
Stadt Bela (1892) [Dejiny mesta Bela] a Geschichte der Stadt Leibitz (1896)
[Dejiny mesta Ľubica]. Neslabnúcu hodnotu majú hlavne dve publikácie, ktoré
sú jeho najvýznamnejšími dielami: Zipser Geschichts– und Zeitbilder (1880)
[Obrazy času a dejín Spiša], ktoré sú prvým vedeckým obrazom dejín spišských
Nemcov od ich osídlenia do konca 18. stor., a Ehrenhalle verdienstvoller Zipser
des XIX. Jahrhunderts (1901) [Sieň slávy najvýznamnejších Spišiakov 19. stor.].
Toto rozsiahle biografické dielo – napriek niekoľkým chybám – má dodnes
veľkú dokumentárnu hodnotu, väčšiu než dôkladnejšie a mnohostrannejšie
Meltzerovo pokračovanie Biographieen berühmter (Meltzer 1832). Dielo má 482
strán a obsahuje 141 portrétov významnejších osobností všetkých spoločenských
kruhov, medzi nimi i veľa autorov literárnych a vedeckých diel. Diela obsiah-
nuté v pramenných materiáloch a v biografických údajoch zahrňujú okrem novi-
nárskych, literárnych a jazykovedných prác aj odborné medicínsko-prírodovedné
texty hlavne z oblasti chémie, geografie, klimatológie, medicíny a farmácie, člán-
ky z oblasti všeobecných dejín a dejín umenia, náboženské a teologické práce,
praktické príručky napr. z oblasti roľníctva, napokon i opis komitátu a cesto-
pisné reflexie.
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V 19. stor. v rámci prebúdzajúceho sa záujmu o národnostnú štruktúru
a o dejiny národnostných menšín na Slovensku bolo uverejnených niekoľko
prác, ktoré sa zasväteným spôsobom zaoberajú jazykom a dejinami nemeckej
národnosti na Spiši a snažia sa dokázať, že Slovensko v minulosti bolo krajinou,
v ktorej sa používala nemčina a že dokonca patrilo do germánskeho jazykové-
ho priestoru (Kachelmann 1853–1857; Krones 1878; Schröer 1858; 1859; 1863;
1864; Kaindl 1907–1911; 1912; 1918). Nepodceňujúc význam Nemcov pre kul-
túrny a hospodársky rozvoj hlavne miest, novšie výskumy na základe prameňov
dokazujú jednoznačnú prevahu slovanského obyvateľstva na území dnešného
Slovenska.

Už od 18. stor. boli predmetom historického výskumu právnické texty
v nemeckom jazyku (C. Wagner 1776–1778; T. Wagner 1791, 163–170). Vyšlo
aj niekoľko mestských a banských nariadení (Kachelmann 1855, zv. 2, 177–192;
Krones 1965). Od začiatku 15. stor. sa objavujú prvé pokusy o charakteristiku
nemeckých nárečí na Slovensku. Karl Georg Rumy, pochádzajúci zo Spišskej
Novej Vsi,  uverejnil v časopise „Zeitschrift von und für Ungarn“ štúdiu Beyt-
rag zu einen Idiotikon der sogenannten gründnerisch deutschen Zipser–Sprach
[Príspevok k slovníku „gründnerisch“, jedného z nemeckých spišských nárečí]
(Rumy 1804). Samuel Bredetzky a Johann Genersich v týchto rokoch zostavili
abecedný súpis materiálov k hornospišskému nárečiu (Bredetzky 1803–1805;
Genersich 1803, 1804).

Germanista z Bratislavy Karl Julius Schröer, finančne podporený viedenskou
Akadémiou vied, navštívil v roku 1858 dediny tzv. Hauerlandu (okolie Banskej
Bystrice a Kremnice) a Spiša s cieľom zapísať a analyzovať tamojšie nárečia.
Hoci jeho rozsiahle komentáre o „nemeckom nárečí Horného Uhorska“, vyda-
né vo Viedni medzi rokmi 1858 a 1864, nemajú z dnešného hľadiska príliš
veľkú hodnotu, metóda, ktorú pužíval, sa v tom čase stala uznávaným trendom
dialektologického výskumu (Schröer 1858; 1859; 1863; 1864). Vážny výskum
nemeckých dialektov  sa začal až koncom storočia od vzorovej práce Viktora
Lumtzera o nárečí jeho rodnej Ľubice, ktorá vyšla v časopise „Beiträge zur Ges-
chichte der Deutschen Sprache und Literatur“ (Lumtzer 1894; 1896).

V časopise „Vierteljahresschrift für Geschichte, Volskunde und Kultur der
Deutschen in den nördliche Karpathenländern“, založenom pražským germani-
stom Erichom Gierachom a redigovanom Josefom Hanikom a Friedrichom
Reppom, ktorý vychádzal od roku 1928, zo začiatku v Liberci, neskôr v Brati-
slave ako „Karpat[h]enland“ až do začiatku 40. rokov, vyšiel rad článkov
o nemeckom jazyku na Slovensku; boli to okrem iného články Josefa Hanika,
v ktorých sa opisuje geografia slov v nemeckých dialektoch na Slovensku (Wort-
geographie der deutschen Mundarten in der Slowakei) (Hanika 1928) a Franza
Beranka, v ktorom sa načrtáva stav a úlohy nemeckej dialektológie na Sloven-
sku Stand und [die] Aufgaben der deutschen Mundartforschung in der Slowakei
(Beranek 1943).
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Na začiatku 20. stor. sa začal v germanistike systematický výskum nemecké-
ho jazyka, používaného mimo nemeckojazykového priestoru, ktorý spolu s roz-
vojom fonológie v 20. a 30. rokoch nadobudol novú kvalitu. V rokoch
1927–1928 boli zaznamenané v rôznych spišských dedinách pokusy o znenie
štandardných viet, nazývaných „Wenkersätze“ v Deutscher Sprachatlas [Nemec-
ký jazykový atlas] a medzi rokmi 1938 a 1941 Walter Mitzka zbieral na Hor-
nom Spiši materiál pre Deutscher Wortatlas [Nemecký atlas slov] (Mitzka/Sch-
mitt 1951–1980). V rámci teórie o jazykových enklávach, ktorá sa zaoberala aj
historickými, kultúrnymi a sociologickými  aspektmi nemeckého obyvateľstva,
vyšlo od začiatku 20. stor. do 1. svetovej vojny značné množstvo prác o nemec-
kom jazyku na Spiši, okrem iných od Júliusa Grébu (Gréb 1906; 1913; 1921;
1922a; 1922b; 1924; 1925; 1925/1926; 1926; 1926/1927; 1928; 1929a; 1929b;
1932; 1936), Ernsta Schwarza (1923; 1931; 1935) a Friedricha Reppa (Repp
1935). V sérii „Deutschtum und Ausland – Studien zum Auslanddeutschtum
und zur Auslandkultur“ Eduard Winter vydal súbor nazvaný Die Deutschen in
der Slowakei und in Karpathorußland [Nemci na Slovensku a v Podkarpatskej
Rusi] (Winter 1926).

J. Gréb už v roku 1912 dostal od Maďarskej akadémie vied v Budapešti návrh
na vypracovanie slovníka spišských nárečí. Pri svojej práci na Zipser Wörterbuch
[Spišský slovník], aj keď predovšetkým po roku 1918 už nedostával nijakú dotá-
ciu, sa opieral hlavne o Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch [Sasko-sedmo-
hradský slovník]. Ukončené rukopisné poznámky, pripravené do tlače, obsahu -
júce nárečia Horného i Dolného Spiša, však zhoreli v jeho dome v Aszóde pri
Budapešti počas príchodu Červenej armády v roku 1944. Všetky neskoršie
snahy  o nájdenie zvyškov slovníka boli neúspešné. Zachovala sa iba neveľká
správa o práci, ktorú J. Gréb už v 20. rokoch uverejnil v časopise „Teuthonis-
ta“, tiež fragmenty jeho korešpondencie so sedmohradským bádateľom nárečí
Friedrichom Kraußeom (Gréb 1926/1926; Klein 1962; Hudák 1966). V 60. a
70. rokoch vznikol v NDR plán na uskutočnenie nového výskumu spišských
nárečí. začala sa dokonca zakladať kartotéka spisšských presídlencov podľa ich
rodísk, no všetky snahy nakoniec z finančných dôvodov vyšli nazmar (Protze
1996, s. 107).

Dve práce etnografa a historika karpatských Nemcov Juliusa Luxa vyšli až
po jeho smrti v roku 1957. V priebehu päťdesiatych rokov vznikla kniha Dob-
schau. Eine deutsche Sprachinsel im Karpatenraum [Dobšiná. Nemecká jazyková
enkláva v Karpatoch], ktorú vydal v roku 1959 Südostdeutsches Kulturwerk
v Mníchove. Práca obsahuje fragmenty z dejín osadníctva, kultúry a etnogeo-
grafie (Lux 1959). Doterajší Wörterbuch der Mundart von Dobschau (Zips)
[Nárečový slovník z Dobšinej na Spiši], vydaný v sérii „Deutsche Dialektgeo-
graphie“ v Marburgu prezentuje lexikálny náčrt vonkajšej vrstvy nárečového
jazyka spišského mestečka (Lux 1961). Práca, ktorá vlastne nie je nárečovým
slovníkom, obsahuje časť projektovaného spišského slovníka, ktorý sa stratil
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(Lux 1912; 1936). Materiál z Deutscher Sprachatlasu, zozbieraný nesystematic-
ky v priebehu dlhého obdobia, nakoniec pripravil do tlače a doplnil registrom
Rudolf Freudenberg. Rozsiahla štúdia J. Luxa o kultúrnych prúdoch na Spiši,
inšpirovaná slovníkmi (Kulturströmungen in der Zips im Spiegel des Wortschat-
zes) tiež vyšla až po jeho smrti v „Südostdeutsches Archiv“ (1962). 

Slovenský germanista Juraj Valiska, zaoberajúci sa od 60. do 70. rokov nemec-
kými nárečiami na Spiši, vydal na základe systematicky zbieraného materiálu
a početných magnetofónových nahrávok tri monografie nárečí – v Chmeľnici,
Dobšinej a na Hornom Spiši, v ktorých uplatňoval Wiesingerovu „riadkovú“ zása-
du (Valiska 1967; 1980; 1982). Valiska okrem toho vydal prípravné štúdie k slov-
níku nemeckých nárečí na Hornom Spiši, na ktorom pracoval od roku 1959, ku
ktorému vyhotovil vyše 400 magnetofónových nahrávok a zozbieral akolo 100 000
príkladov (Valiska 1982, s. 265; 1986). Taký rozsiahly výskum, založený na ade-
kvátnom nárečovom materiáli, tu zatiaľ nebol (Meier 2003). 

Johann Liptak vydal v roku 1935 knihu Bilder aus der Zipser Vergangenheit
[Obrazy zo spišskej minulosti], opisujúcu staré dejiny oblasti a osadníctva na
Spiši (Liptak 1935). V roku 1938 germanista Herbert Weinelt publikoval dovte-
dy jediné väčšie zhodnotenie nemeckého úradného jazyka na Slovensku (Wei-
nelt 1938), a už o dva roky neskôr prezentoval mestskú knihu Spišskej Novej
Vsi (Stadtbuch von Zipser Neudorf), obsahujúcu aj  Handschrift des Rechts der
Zips [Rukopis právnych dokumentov na Spiši] (Weinelt 1940). Tieto dve práce
možno hodnotiť ako skutočne vierohodné pramenné diela. Neskoršie Weinelto-
ve práce, ako i publikácie niekoľkých iných autorov tridsiatych a štyridsiatych
rokov, sú však silne tendenčné v duchu národnosocialistickej ideológie, čo
spôsobilo, že výskum nemeckojazykových textov na Slovensku sa na veľa rokov
zastavil.

Po druhej svetovej vojne prevažovali skôr populárnovedné práce z oblasti
dejín, literatúry a kultúry Nemcov, napísané autormi slovenského pôvodu, ako
boli napr. Gerhard Eis alebo Adalber Hudak; na slovenskej strane totiž nebol
záujem o tieto oblasti spoločných dejín (B. Eis 1951; Hudak 1953; Liptak/Stei-
nacker 1957; Eis/Rudolf 1960; tiež Bibliographie  in Meier 1993, ss. 478-608).
Zásluhou početných kníh o rodnom kraji a monografií východných oblastí, ako
i prehľadnej práce Zipser Land und Leute [Spiš – kraj a ľudia] (Rudolf/Ulre-
ich/Zimmermann 1982) boli vytvorené podmienky (regionálne) na napísanie
dávno očakávaných dejín Nemcov na Spiši (por. Aufstellung im Karpatenjahr-
buch 2004, 218). Okrem toho po roku 1949 sa problematika súvisiaca so slo-
venskými a spišskými Nemcami prezentovala v Karpatenjahrbuch [Karpatská
ročenka] a Karpatenpost [Pošta z Karpát]; problematikou sa zaoberali i niekto-
ré inštitúcie a vedecké komisie, utvorené alebo reaktivované v päťdesiatych
rokoch, ako napr. Südost-Institut, Südostdeutsche Kulturwerk, Institut für deuts-
che Kultur und Geschichte Südosteuropas v Mníchove, alebo Südostdeutsche
Historische Kommission.          
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Okrem početných publikácií historikov pochádzajúcich z nemeckých rodín,
žijúcich na Slovensku – Friedricha Gottasa (Gottas 1982; 2000), Jörga K.
Hoenscha (Hoensch 1965; 1984) a Petra Kalusa (Kalus 1999), ktoré sa zaobe-
rali nielen dejinami Nemcov na Slovensku a na Spiši, ale tiež vzájomnými med-
zietnickými vplyvmi, pozornosť si zaslúžia hlavne publikácie mnohoročného
predstaviteľa Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei Ernesta Hochbergera.
Ako jeden z najlepších znalcov dejín tohto kraja znamenite popularizoval kul-
túru karpatských Nemcov v svojich početných článkoch a knihách (Hochberger
1990; 1994; 2000; Hochberger/Kállay 2003). V roku 1983 na 450. výročie zalo-
ženia významného gymnázia v Kežmarku Ernest Hochberger vydal v podobe
rozšíreného a doplneného reprintu Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in
Kesmark [Dejiny evanjelického lýcea augsburského vyznania v Kežmarku] od
Johanna Liptaka, ktorá pôvodne vyšla v roku 1933 (Liptak 1933; 1983). Jeho
najvýznamnejším projektom je rozsiahle spracovanie podľa možnosti kompletnej
bibliografie karpatských Nemcov (Karpatendeutsche Bibliographie), ktorá by
okrem knižných pozícií obsiahla aj významnejšie články v regionálnych a zahra-
ničných časopisoch od roku 1650. Dielo, ktoré začal pripravovať, sa tvorí už
niekoľko rokov pod odborným vedením Heikeho Drechslera v spolupráci
s početnými miestnymi i zahraničnými bádateľmi a možno predpokladať, že po
dokončení zaplní veľké medzery v tomto výskume.

Viera Glosíková v svojom Handbuch der deutschprachigen Schriftsteller aus
dem Gebiet der Slowakei [Slovník nemeckojazykových spisovateľov z územia Slo-
venska] po krátkom úvode predstavuje najvýznamnejších autorov píšucich
v nemčine, ktorí sa narodili alebo pôsobia na území dnešného Slovenska, v tom
mnohí i na Spiši. Práca má charakter biograficko-bibliografického slovníka
(Glosíková 1995). Milena Cesnaková–Michalcová svojou prácou Geschichte des
Deutschsprachigen Theaters in der Slowakei (1997) o dejinách nemeckojazykové-
ho divadla otvorila dosiaľ nepreskúmaný  terén literárnych dejín súčasného Slo-
venska (Cesnaková–Michalcová 1997). V roku  2000 vyšla kniha Rolanda
Schönfelda pod názvom  Slowakei. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart [Slovensko.
Od stredoveku po súčasnosť], ktorá však iba čiastočne spĺňa očakávanie vyjad-
rené v názve, pretože sa zaoberá hlavne novšími politickými a hospodárskymi
dejinami (Schönfeld 2000). V poslednom čase vyšla v knižnej forme berlínska
dizertačná práca Tatjany Tönsmeyerovej Das Dritte Reich und die Slowakei
1939–1945. Politischer Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn [Tretia ríša
a Slovensko. Politický všedný deň medzi spoluprácou a tvrdohlavosťou], ktorá
sa dôsledným spôsobom zaoberá dosiaľ málo preskúmaným úsekom spoločných
dejín (Tönsmeyer 2003).

Veľký význam pre výskum nemeckých rukopisov na Slovensku okrem výsku-
mov maďarského germanistu Sándora Gárdonyiho, vydaných v nemčine (Gár-
donyi 1964; 1965; 1966; 1968; 1970; 1972; 1974; 1976) a slovenskej germanist-
ky Márie Papsonovej (Papsonová 1980; 1985; 1986; 1987; 1988; 1992; 1994a;
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1994b; 1995; 1996a 1996b; 1997a; 1997b; 1999; 2000a; 2000b; 2003a; 2003b)
majú hlavne práce Ilpa Piirainena a jeho spolupracovníkov a žiakov (Piirainen
1972; 1980; 1983; 1986; 2001; 2003, Piirainen/Papsonová 1992, Meier 1993;
Meier 2004c; Piirainen/Meier 1993; Meier/Piirainen 2000; Piirainen/Ziegler
1995; 1998; Dormann 1996; Ziegler 1999; pozri tiež Bibliographie v Meier/Zieg-
ler 2001, ss. 601–612), ktorí už veľa rokov skúmajú nemecké rukopisy v slo-
venských archívoch. V početných knihách a štúdiách uverejňujú nemeckojazy-
kové texty zo 14. až 19. stor. a podrobujú ich jazykovednej analýze hlavne na
platforme grafematiky, lexiky, zriedkavejšie aj skladby (Grothausmann 1977; Pii-
rainen/Papsonová 1992; Meier 1993; Piirainen/Meier 1993; Piirainen/Ziegler
1995; Dormann 1996; Ziegler 1999; Piirainen 2001; 2003; Meier 2004; por. tiež
Bibliographie v Meier/Ziegler 2001, ss. 601—612). 

Meierova dizertačná práca Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der
Slowakei. Sprache und Geschichte der Zeitung Zipser Anzeiger/Zipser Bote [Výskum
nemeckojazykovej tlače na Slovensku. Jazyk a dejiny novín Zipser/Anzeiger/Zip-
ser Bote], napísaná v Bochume, obsahuje okrem krátkych dejín nemeckojazykovej
tlače aj prvú bibliografiu 159 nemeckojazykových a 20 dvojjazyčných novín
a časopisov, vychádzajúcich na Slovensku od začiatkov do roku 1918, ktorá obsa-
huje veľa takmer neznámeho materiálu pre ďalší výskum (Meier 1993, ss.
100–159). V snahe vytvoriť predpoklady pre nevyhnutný komparatívny výskum
bola uskutočnená dôkladná analýza jedných významných nemeckojazyčných
novín. Vďaka tomu sa podarilo okrem jazykovej analýzy získať aj prehľad kultúr-
neho, hospodárskeho a spoločenského života Nemcov, žijúcich na niekdajšej
nemeckojazykovej enkláve. Pri historickej charakteristike prvých novín, vydáva-
ných na Spiši v nemčine, bolo preskúmaných všetkých 46 prístupných ročníkov
periodika „Zipser Anzeiger/Zipser Bote“ (1863–1908), tiež i osobitné a jubilejné
čísla následných maďarských vydaní. Okrem stručnej histórie novín je do biogra-
ficko-bibliografického lexikónu zaradená stručná informácia o živote a tvorbe naj-
významnejších spolupracovníkov, osobitne tiež vydavateľov, redaktorov, stálych
spolupracovníkov a tlačiarov. Osobitne sa tu prezentujú najvýznamnejší spolupra-
covníci – Ernest Lindner, Rudolf Weber a Samuel Weber (por. Meier 1993, ss.
160–228; o jazykovej analýze pozri tamže, ss. 229–372).

Autor nedávno vydanej knihy Städtische Kommunikation in der Frühen Neu-
zeit [Mestské komunikovanie v ranej novej dobe] spája historickú sociopragma-
tiku s historickou textologickou jazykovedou. Od začiatkov levočského úradné-
ho jazyka možno vyznačiť niekoľko významných mestských úradovní, plniacich
úlohu komunikačných centier, v ktorých sa používala nemčina. Okrem prezen-
tácie spoločenských, hospodárskych a kultúrnych podmienok sa tu predstavuje
aj vývin nemeckojazykového písomníctva v začiatkoch novej doby prostredníc-
tvom komplexnej textovej produkcie určitej centrálnej mestskej inštitúcie. Pri
výskume boli použité jedine originálne rukopisy a pramenný materiál (Meier
2004c).
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V rámci väčšieho výskumného projektu, podporeného Fundáciou Volkswa-
gen, sa v týchto rokoch (2000-2005) na Ruhr–Univerzite v Bochume pod vede-
ním Klausa-Petra Wegeru, Ilpa Tapani Piirainena a Jörga Meiera pracuje na
súpise a analýze nemeckojazykových zbierok (rukopisy a dokumenty) najvý-
znamnejších slovenských archívov. Od júla 2000 archívni pracovníci a bádatelia
v snahe spresniť východiskovú situáciu výskumu spolupracujú na súpise inven-
tárov a regestov v troch historických oblastiach nemeckého osadníctva. Hlav-
ným výsledkom tohto projektu bude súpis všetkých nemeckojazykových rukopi-
sov a dokumentov, uložených v 50 štátnych archívoch na území Slovenska.
Okrem inventárnych súpisov s registrami sú k jednotlivým archívnym zbierkam
vytvárané vecné katalógy podľa jednotlivých tematických oblastí. Za tým bude
nasledovať edičné sprístupnenie najvýznamnejších textov širokej verejnosti
k ďalšiemu štúdiu (Meier 2004a).

Značné množstvo populárnovedných prác, zaoberajúcich sa nemeckými náre-
čiami na Slovensku, vyšlo v 80. a 90. rokoch v Nemecku a Rakúsku. Tieto práce
vznikli na základe rozhovorov alebo nahrávok s použivateľmi nemeckých náre-
čí, žijúcimi na Slovensku, ktorí sú už vo veľmi pokročilom veku. V roku 1983
vyšla súborná práca pod názvom Bergstädte der Unterzips [Banícke mestá Dol-
ného Spiša], ktorú redigoval Ladislaus Guszak v spolupráci s viacerými členmi
Pracovnej skupiny Dolného Spiša [Arbeitskreis Unterzips]. Veľmi veľa zaujíma-
vého materiálu z hľadiska dejín kultúry a jazyka obsahuje rozsiahly zborník
Unterzipser Sprachschatz mit Wörterbuch. Eine Dokumentation der Gründler Mun-
darten [Dolnospišský jazykový fond so slovníkom. Dokumentácia dolnospiš-
ských nárečí], ktorý vydal Adalbert Haas v roku 1989 v spolupráci s pracov-
níkmi spomenutej Pracovnej skupiny Dolného Spiša (Guszak 1983; Haas 1989).
Zborník Unterzipser Sprachschatz... síce obsahuje rozsiahly nárečový slovník
(120 strán), chýba mu však fonetická a fonologická analýza (Haas 1989, ss.
227–349).

V štúdii Deutsche Sprachinselforschung [Výskum nemeckých jazykových
enkláv] z roku 1934, obsahujúcej dejiny, metódy a úlohy výskumu v tejto oblas-
ti, sa autorovi Walterovi Kuhnovi nepodarilo (nielen z ideologických dôvodov)
zvládnuť a zosystematizovať jestvujúce interdisciplinárne výskumné tradície
v oblasti jazykovedy, etnografie, dejín jazyka a dialektológie okrem iného
i preto, lebo výskum nemeckých jazykových enkláv sa ani pred Kuhnom, ani po
ňom, nemohol oprieť o žiadne teoreticko-metodologické a administratívno-inšti-
tucionálne centrum (Kuhn 1934). 

Nárečiami jazykových enkláv sa stálym alebo sporadickým spôsobom nezao-
beralo veľa germanistov ani po druhej svetovej vojne, výnimkou sú iba Claus
Jürgen Hutterer, Maria Hornungová a Kurt Rein. V edícii redigovanej Mariou
Hornungovou pod názvom Beiträge zurSprachinselkunde [Príspevky k výskumu
jazykových enkláv], v ktorej v rokoch 1981-1998 vyšlo 14 zväzkov, sa iba jeden
zaoberá Slovenskom. 4 000 nemeckých výpožičiek, zistených na základe nekom-
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pletných lexikografických výskumov, ktoré zaznamenal Rainer Rudolf v 9. zväz-
ku edície, nepredstavuje celú slovnú zásobu (Rudolf 1991).

Od roku 1985 vychádza germanistická ročenka pod názvom brücken, zaobe-
rajúca sa nemecko-česko-slovenskými kultúrnymi a literárnymi vzťahmi spočiat-
ku medzi NDR a ČSSR. Po politických zmenách ročenku vydáva a financuje
DAAD pod názvom Brücken Neue Folgen. Tschechien-Slowakei [Mosty. Česko-
Slovensko]. Redakciu jednotlivých zväzkov, v ktorých celý čas vychádzali čiast-
kové výsledky výskumu prameňov k pôsobeniu nemeckej literatúry, jazyka a kul-
túry vo vzájomných vzťahoch s českou a slovenskou kultúrou, mali do roku
1999 na starosti Michal Berger (Berlín), Karl Krolop (Praha) a Mária Papso-
nová (Prešov). Doterajší smer si zachováva i nové zloženie, ktoré tým vytvára
podklady nielen k výskumu slovenskej germanistiky, ale i rôznorodých kultúr-
nych kontaktov.

V deväťdesiatych rokoch 20. stor. sa rad štúdií a niekoľko súborných vydaní
venovalo hodnoteniu historických, geograficko-jazykových a jazykových štruktúr
nemeckých jazykových enkláv, ich vývinu a dnešnej sociolingvistickej situácii.
V konferenčných materiáloch vydaných Antonom Schwobom a Horstom Fas-
selom v roku 1996 sa rieši veľa otázok a problémov spojených s používaním
nárečia a nemeckého spisovného jazyka v juhovýchodnej Európe, tiež s mož-
nosťami ich vedeckého výskumu, konštituovania a lexikografickej interpretácie
(Schwob/Fassel 1996). Anton Schwob z Grazu vydal niekoľko zväzkov konfe-
renčných materiálov, obsahujúcich problémy z oblasti metodológie výskumu,
dejín jazyka a dejín literatúry, v ktorých sa zohľadňujú potreby a nedostatky
výskumu nemeckého jazyka v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe
(Schwob 1992; 1994). Od 90. rokov sa výsledky jazykovedného a literárnoved-
ného výskumu nemeckojazykových textov zo Slovenska a Spiša prezentujú
v edičných sériách Ilpa Tapani Piirainea (Kultur der Deutschen im Ausland)
[Kultúra Nemcov za hranicami], Carola L. Gottzmanna a Petra Hörnera
(Deutsche Literatur in Mittel- und Osteuropa – Mittelalter und Neuzeit) [Nemec-
ká literatúra v strednej a východnej Európe – stredovek a novovek], tiež Jörga
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POĽSKÉ PODNETY SLOVENSKÉHO MESIANIZMU
(Náčrt problematiky)

JOANNA GOSZCZYŃSKA

Poľskí bádatelia mesianizmu (filozofi a historici ideí) kladú veľký dôraz na
potrebu výrazného rozlišovania medzi poľskými romantickými mysliteľmi, kto-
rých možno považovať za mesianistov, a predstaviteľmi tzv. národnej filozofie.
Mesianizmus síce vytvára s národnou filozofiou rôznorodé relácie, je však chá-
paný ako osobitný smer poľského romantického myslenia. V zmysle tejto dife-
renciácie za predstaviteľov národnej filozofie sú považovaní Gołuchowski, Kre-
mer, Trentowski, Libelt a Cieszkowski. Z tejto skupiny jedine Cieszkowski bol
súčasne i mesianistom, možno ho začleniť do skupiny mesianistov – mysliteľov
a básnikov: Hoene-Wrońského, Towiańskeho, Mickiewicza, Słowackého, Krasi-
ńského. Ostatní filozofi napriek všeobecne ustálenej mienke neboli mesianisti.
„Národná filozofia“ sa vyznačovala pronemeckou orientáciou: jej predstavitelia
pôsobili v poľskom prostredí, hlavne v Poznaňsku. Naproti tomu mesianizmus
sa zrodil v prostredí parížskej emigrácie a jeho intelektuálna orientácia bola roz-
hodne profrancúzska1. 

Pripomínam to preto, lebo sa možno domnievať, že slovenským tvorcom asi
bola bližšia poľská „národná filozofia“, ktorá pripomínala im blízku tradíciu
nemeckého filozofického myslenia. Niet pochýb, že nemecká filozofia pôsobila
na slovenských mysliteľov spôsobom, ktorý ovplyvnil ich filozofické a estetické
koncepcie. Vo všeobecnosti často sa opakuje názor, že romantická generácia
slovenských tvorcov bola pod silným vplyvom hlavne Heglovej estetiky a histo-
riozofie. Nemienim s týmto názorom polemizovať. Mnohí slovenskí tvorcovia
študovali – hlavne v tridsiatych a na začiatku štyridsiatych rokov 19. stor. –
v Nemecku, hegelianizmus bol východiskovým bodom aj historiozofie a esteti-
ky Ľudovíta Štúra, politika, mysliteľa, animátora slovenského národného hnutia.
Jeho prednášky na evanjelickom lýceu v Bratislave v rokoch 1837–1843 (s dvoj-
ročnou prestávkou v rokoch 1838–1939, kedy Štúr bol na štúdiách v Halle)
zohrali veľmi významnú úlohu pri formovaní svetonázoru a estetickej orientácie
jeho žiakov. Napriek tomu chcem pripomenúť, že vplyv hegelianizmu na slo-
venské intelektuálne elity je stále otvorený problém a jeho plné objasnenie môže
dať iba výskum bohatých, stále ešte nepreskúmaných archiválií z tých rokov. Na
tomto mieste treba pripomenúť, že široko chápanej štúrovskej generácii nebola
ľahostajná ani Schellingova filozofia, v ktorej idea národného poslania našla
azda najplnší výraz, ale ktorá – to treba pripomenúť – nie je rovnoznačná
s ideou mesianizmu. Bola populárna v celom romantizme a slovenským tvor-
com bola známa už od začiatku tridsiatych rokov 19. stor., formovala ich sve-
tonázor a inšpirovala ich tvorbu.
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Ukazuje sa však, že napriek silným zväzkom slovenských elít s nemeckým
filozofickým myslením, situácia ich súvislostí s poľskými romantickými ideoló-
giami je komplikovanejšia. Pravda, v široko chápanej generácii slovenských
romantikov možno nájsť stopy záujmu o koncepcie Trentowského i Libelta;
ohlasy ich prác možno nájsť v zápiskoch, publikáciách i v súdobej korešpon-
dencii. Niektoré texty  predstaviteľov poľskej národnej filozofie vošli do sloven-
ského literárneho obehu bezprostredne, ako napr. Libeltova rozprava O miłości
ojczyzny, ktorá bola vytlačená v časopise „Orol tatránsky“ v roku 18442. Oveľa
väčší vplyv na intelektuálnu biografiu slovenských mysliteľov a básnikov mali
myšlienky Adama Mickiewicza a Augusta Cieszkowského.

Osobitne príznačná je tu osobnosť posledného z nich. Filozofia A. Ciesz-
kowského, ktorý bol spojený súčasne s „národnou filozofiou“ i s mesianizmom,
bola totiž – ako sa zdá – pre slovenských tvorcov najatraktívnejšia a ich filo-
zofickému vzdelaniu najbližšia. Cieszkowski bol silne spojený tak s nemeckou
ako i francúzskou kultúrou a filozofiou. Žil a pôsobil vo Veľkopoľsku, no často
sa zdržiaval aj v Paríži, písal v nemeckom i francúzskom jazyku. Treba však
zdôrazniť, že napriek tomu, že písal v obidvoch jazykoch, jeho filozofické diela
vznikali v nemčine. Svojimi názormi sa približoval k nemeckej poheglovskej filo-
zofii, čo nepochybne pútalo pozornosť slovenských mysliteľov. Treba ešte dodať,
že Cieszkowski ako filozof zaujímal v literárnom svete výnimočné postavenie:
poznali ho a vysoko ho oceňovali všetci veľkí poľskí romantici (tak Mickiewicz
ako i Krasiński, Słowacki alebo Norwid). Posledný z nich ho považoval priam
za najväčšieho mysliteľa 20. storočia3. Nemožno vylúčiť, že širší záujem sloven-
ských básnikov o Cieszkowského názory bol vyvolaný Mickiewiczovými paríž-
skymi prednáškami. Poľský básnik – profesor v treťom kurze slovanskej litera-
túry, venoval Cieszkowského filozofii takmer celú XXII. prednášku (6. júna
1843) a vracal sa k nej v niekoľkých nasledujúcich. Jeho záujem upútal hlavne
traktár Gott und Palingenezie (Boh a palingenézia) z roku 1842, dielo, ktoré
v skutočnosti ešte nebolo prezentáciou jeho mesianistických názorov, svojím
zásahom do súdobých filozoficko-teologických sporov medzi heglovskou pravi-
cou a ľavicou však otváralo cestu neskorším mesianistickým koncepciám4.
Nemožno však vylúčiť ani to, že napr. Štúr sa mohol zoznámiť s Cieszkowské-
ho filozofiou už skôr – v čase hallského pobytu, kde miestny „Hallesche Jahr-
bücher“ priniesol komentár práve uverejnenej práce poľského filozofa Prolego-
mena zur Historiozofie5. 

Z mojich doterajších výskumov tejto problematiky vyplýva, že Cieszkowski
najviac ovplyvnil S. B. Hroboňa, čo slovenský básnik aj priznáva expressis ver-
bis: „Večnaja pamiať tebe Baťa Schelling! (...) Ty a Cieszkowski ste ma potešili
v trapiech nedôvery mojej“6. Je veľmi pravdepodobné, že celá Hroboňova his-
toriozofia sa sformovala pod vplyvom Cieszkowského po rozchode s hegelia-
nizmom. Básnik sám priznáva, že práve Cieszkowski a Schelling, a potom
Mickiewicz a Hodža, sa zaslúžili o prelom v jeho myslení7. Cieszkowski už
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v svojej prvej práci Prolegomena zur Historiozofie z roku 1838 spochybnil heg-
lovské tetrachotomické rozdelenie dejín a miesto neho zaviedol trytochomic-
kú periodizáciu a súčasne  rehabilitoval utopické myslenie, ktoré Hegel odmi-
etal. Mesianistická historiozofia sa neobmedzovala, ako u Hegla, na súčasnosť,
zameriavala sa na budúcnosť, zvestovala nástup novej epochy8. Možno pove-
dať, že zameranie na budúcnosť je príznačné pre väčšinu utópií, avšak báda-
telia týchto  otázok zdôrazňujú, že v mesianizme sa v očakávaní príchodu
nového sveta prejavuje výnimočná intenzita. Cieszkowski vníma súdobú epo-
chu ako epochu „veľkého presilenia“ (veľkého prelomu), ako epochu, v kto-
rej starý svet odišiel a postupne nastupuje nový, aby sa nakoniec úplne pre-
rodil. Toto myslenie je blízke aj Hroboňovi. Triadická štruktúra historického
času, objavujúca sa v jeho koncepcii, je skutočne veľmi typická, prekrýva sa
s historiozofickou schémou millenaristov. Vyskytuje sa okrem iného aj v Mic-
kiewiczových Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. U Hroboňa
však, ako aj u Cieszkowského, sú vyčlenené tri epochy dejín – epocha Boha
Otca, Boga Syna a epocha Ducha Svätého9. Intenzita očakávania lepšej bud-
úcnosti, profetický pátos, vyskytuje sa nielen v jeho básnických textoch, ale
hlavne v listoch posielaných Karolovi Slavojovi Amerlingovi. Porovnávacia
analýza neobyčajne rozsiahleho denníka, publikovaného iba v malých frag-
mentoch10 a v Hroboňovej korešpondencii s Cieszkowského dielami môže ešte
vniesť do problematiky vzájomných relácií oboch mysliteľov nové svetlo na
proces utvárania sa Hroboňovho svetonázoru.

Veľa inšpirácií slovenské mesianistické myslenie prevzalo z Mickiewicza, a to
aj napriek tomu, že niektorí bádatelia sa to pokúšajú spochybniť. Nemožno
s tým súhlasiť, podobne nemožno dať za pravdu Jozefovi Hviščovi, ktorý nedáv-
no spochybnil originálnosť mickiewiczovských teórií, vytýkajúc mu opakovanie
náhľadov, prevzatých v podobe hotových koncepcií od poľských a francúzskych
filozofov a jedine ním komentovaných11. Môžeme sa v tomto prípade odvolať
iba na poľských bádateľov, ktorí sú v tejto oblasti najvyššími autoritami. Fran -
cúzsko, ako vieme, bolo kolískou mesianistického myslenia v Západnej Európe
a jej inšpiratívny vplyv na poľských mesianistov, tak filozofov ako i básnikov, je
nepochybný. Inšpirácia poľského mesianistického myslenia však, podľa Walic-
kého, nie je opakovaním francúzskeho; ono totiž dospelo do samostatnej podo-
by, v ktorej maximálne rozvíja a exponuje „mesianistickosť“ francúzskeho mys-
lenia. „Poľsko bolo krajinou,“ – píše Walicki, – v ktorej pre prvú polovicu 19.
storočia charakteristické očakávanie univerzálnej regenerácie dosiahlo osobitnú
intenzitu a prejavilo sa v najdôslednejších mesianistických formách. Máme všetky
dôvody tvrdiť, že Poľsko bolo  k l a s i c k o u krajinou mesianizmu 19. storočia
v tej miere, v akej Francúzsko považujeme za krajinu osvietenstva a Nemecko za
klasickú krajinu romantického konzervativizmu12.

Podobné stanovisko reprezentuje Adam Sikora, ktorý upozorňuje na mesia-
nistickú auru, vlastnú filozofickému štýlu epochy a zdôrazňuje, že mesianistic-
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ké prvky až na poľskej pôde nadobudli doktrinálnu podobu, prenikajúc veľmi
výrazne do národnej kultúry13. 

Vráťme sa však k otázke poľských inšpirácií. Nemožno vylúčiť, že slovenská
romantická generácia mala príležitosť stretnúť sa aj s mesianistickými koncep-
ciami Francúzov, ak aj nie priamo, tak aspoň prostredníctvom nemeckých pre-
kladov, napriek tomu však vec ich účasti v duchovnej biografii slovenských
romantikov zostáva otvorená. Naproti tomu ich kontakty s poľskou romantickou
poéziou, hlavne s poéziou A. Mickiewicza, ktorej znalosť v prostredí štúrovcov
bola takmer nepísaným príkazom, sú všeobecne známe. Kult Mickiewicza sa na
Slovensku šíril už od tridsiatych rokov 19. stor. Poľský básnik bol pre sloven-
ských romantikov  nespochybniteľnou autoritou, jeho tvorbu sledovali so stálym
záujmom. Jeho Dziady, ako i Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego bez ohľadu
na prijatie a hodnotenie, patrili k dielam pevne zakódovaným do súdobého lite-
rárneho obehu. Priame inšpirácie  III. časti Dziadov možno nájsť okrem iných
v poézii S. B. Hroboňa, P. Kellnera-Hostinského, M. M. Hodžu a iných.

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego v roku 1841 inšpirovali Ľudo-
víta Štúra k napísaniu diela Starý a nový věk Slováků. V tomto prípade je fakt
inšpirácie komplikovanejší, lebo aj keď Štúr vychádza z Mickiewiczovho diela
(nemožno však vylúčiť, že aj z diela Paroles du  croyant F. Lamennaisa14), jeho
začleňovanie do mesianistického myslenia je napriek všeobecnej mienke zjav-
ným nedorozumením. Tento problém som širšie rozviedla  pri inej príležitosti15.
V tomto prípade možno hovoriť iba o čiste formálnych zhodách, o početných
podobnostiach, ktoré už preskúmal Józef Magnuszewski16 a po ňom i Milan
Pišút17, naposledy sa o novú konfrontáciu pokúsil Peter Káša18. Notabene, Štú-
rova práca, ktorá obviňuje silnejúci maďarizačný tlak lokálnej maďarskej admi-
nistrácie, vyšla v slovenskej jazykovej verzii po prvý raz až v roku 1994. Pred-
tým bola publikovaná iba raz, v roku 1935, v českej jazykovej verzii, zhodnej
s pôvodným rukopisom.

Zdá sa, že najväčšiu úlohu pri šírení mesianistického myslenia v prostredí slo-
venských elít zohrali Mickiewiczove  prednášky o slovanskej literatúre. Ich zna-
losť medzi slovenskými romantikmi potvrdzuje okrem iných Jozef Miloslav Hur-
ban na stránkach „Slovenských pohľadov” z roku 1851, keď sa priamo odvoláva
na Mickiewiczove náhľady. Myšlienky vyhlasované v parížskych prednáškach
poľského básnika, vyvolali diskusiu medzi Ctibohom Zochom a Petrom Kellne-
rom-Hostinským, jej ohlas zaznieva aj v Štúrovom traktáte Slovanstvo a svet bud-
úc nosti. Ako vieme, Mickiewiczove prednášky sa neraz stretli s ostrým negatív-
nym hodnotením. Vytýkali mu nekompetentnosť, nepresnosť, vynechávanie
alebo prekrúcanie faktov, slovom, nespĺňali požiadavky univerzitného výkladu.
Uvádza sa tiež, ako pripomína Zofia Stefanowska, že premárnil „poľskú kultúr-
nu šancu”, lebo premenil výklady literatúry na propagandu towianizmu19. Z hľa-
diska vtedajšej situácie nevedeckosť Mickiewiczových prednášok nie je ničím
mimoriadnym. Nemožno to spájať s originálnosťou jeho myšlienok. Na pôde
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rárneho obehu. Priame inšpirácie  III. časti Dziadov možno nájsť okrem iných
v poézii S. B. Hroboňa, P. Kellnera-Hostinského, M. M. Hodžu a iných.

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego v roku 1841 inšpirovali Ľudo-
víta Štúra k napísaniu diela Starý a nový věk Slováků. V tomto prípade je fakt
inšpirácie komplikovanejší, lebo aj keď Štúr vychádza z Mickiewiczovho diela
(nemožno však vylúčiť, že aj z diela Paroles du  croyant F. Lamennaisa14), jeho
začleňovanie do mesianistického myslenia je napriek všeobecnej mienke zjav-
ným nedorozumením. Tento problém som širšie rozviedla  pri inej príležitosti15.
V tomto prípade možno hovoriť iba o čiste formálnych zhodách, o početných
podobnostiach, ktoré už preskúmal Józef Magnuszewski16 a po ňom i Milan
Pišút17, naposledy sa o novú konfrontáciu pokúsil Peter Káša18. Notabene, Štú-
rova práca, ktorá obviňuje silnejúci maďarizačný tlak lokálnej maďarskej admi-
nistrácie, vyšla v slovenskej jazykovej verzii po prvý raz až v roku 1994. Pred-
tým bola publikovaná iba raz, v roku 1935, v českej jazykovej verzii, zhodnej
s pôvodným rukopisom.

Zdá sa, že najväčšiu úlohu pri šírení mesianistického myslenia v prostredí slo-
venských elít zohrali Mickiewiczove  prednášky o slovanskej literatúre. Ich zna-
losť medzi slovenskými romantikmi potvrdzuje okrem iných Jozef Miloslav Hur-
ban na stránkach „Slovenských pohľadov” z roku 1851, keď sa priamo odvoláva
na Mickiewiczove náhľady. Myšlienky vyhlasované v parížskych prednáškach
poľského básnika, vyvolali diskusiu medzi Ctibohom Zochom a Petrom Kellne-
rom-Hostinským, jej ohlas zaznieva aj v Štúrovom traktáte Slovanstvo a svet bud-
úc nosti. Ako vieme, Mickiewiczove prednášky sa neraz stretli s ostrým negatív-
nym hodnotením. Vytýkali mu nekompetentnosť, nepresnosť, vynechávanie
alebo prekrúcanie faktov, slovom, nespĺňali požiadavky univerzitného výkladu.
Uvádza sa tiež, ako pripomína Zofia Stefanowska, že premárnil „poľskú kultúr-
nu šancu”, lebo premenil výklady literatúry na propagandu towianizmu19. Z hľa-
diska vtedajšej situácie nevedeckosť Mickiewiczových prednášok nie je ničím
mimoriadnym. Nemožno to spájať s originálnosťou jeho myšlienok. Na pôde
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slavistiky sa robili prvé kroky, veda sa miešala s fantáziou, pseudovedecké ety-
mologické traktáty s obľubou vymýšľal napríklad aj Ján Kollár a slávne Hanko-
ve falzifikáty Rukopis zelenohorský a královodvorský sa všeobecne považovali za
autentické pamiatky ranostredovekého českého písomníctva. Kvôli presnosti
treba pripomenúť aj to, že napríklad P. J. Šafárik, autor práce Slovanské staro-
žitnosti, ktorá vytvorila základy súčasnej archeológie, výklady poľského básnika
zhodnotil veľmi stručne ako sommnia mickieviczii. Ale vlastne vďaka tomu, že
Mickiewicz nevytvoril kompilačný, dnes už určite neaktuálny, mŕtvy prehľad slo-
vanskej literatúry, ale summu poľského romantizmu20, výklad romantickej histo-
riozofie, jeho prednášky zohrali takú významnú inšpiratívnu úlohu vo vtedajšom
slovanskom svete. V zmysle názorov prevažnej časti súčasných bádateľov, lite-
rárnych vedcov a historikov filozofie parížske prednášky neboli propagandou
towianizmu, ale výkladom mickiewiczovského mesianizmu.

Súvislostiam slovenskej literatúry a romantického myslenia s názormi a tvor-
bou poľského básnika sa dostalo veľa pozornosti. Neporovnateľne viac než
inšpiráciám Cieszkowského filozofie. Širšie chápaný problém mesianistických
inšpirácií však ešte stále nie je dostatočne preskúmaný.
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PHDR. VIERA GAŠPARÍKOVÁ, DRSC.

Popredná slovenská folkloristka Viera Gašparíková sa v plnom zdraví a pra-
covnom nasadení dožila v minulom roku významného životného jubilea. Univer-
zitné štúdium ukončila v roku 1952 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. V rokoch 1950–1953 pôsobila ako pedagogička na FF UK,
v rokoch 1954 – 1955 bola šéfredaktorkou časopisu Výtvarný život. Od roku 1956
až do odchodu do dôchodku v roku 1993 pracovala ako vedecká pracovníčka
v Národopisnom ústave SAV (dnes Ústav etnológie SAV) v Bratislave. Zaoberá sa
problematikou ľudovej prózy, vykonala desiatky terénnych výskumov, je autorkou
viac ako 200 štúdií a odborných článkov, autorkou a spoluautorkou vyše 20 kniž-
ných publikácií: Zbojník Michal Vdovec v histórii a folklóre gemerského ľudu
(Bratislava 1964), Spievajúca lipka. Rozprávky západných Slovanov
(Bautzen – Bratislava 1972). Zbójnicki dar – v spolupráci s T. Komorowskou
(Warszawa 1976), Povesti o zbojníkoch zo slovenských a poľských Tatier (Brati-
slava 1979), Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty. Humor a satira v roz-
právaniach slovenského ľudu (Bratislava 1980), Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý
vlas. Čarovné rozprávky slovenského ľudu 1 – 2 (Bratislava 1984 –1985), Sloven-
ská ľudová próza a jej súčasné vývinové tendencie (Bratislava 1986), A népi próza
a multban és napjainkban (Debrecen 1988), Jánošík, obraz zbojníka v národnej
kultúre (Bratislava 1988), Katalóg slovenskej ľudovej prózy. Archív prof. F. Woll-
mana 1 – 2 (Bratislava 1991 – 1992), Slowakische Volksmärchen (München
2000), Slovenské ľudové rozprávky 1 – 3 (Bratislava 1993, 2001, 2004). Je spo-
luautorkou a spolueditorkou viacerých vedeckých publikácií ako Hont, Horehronie
3, Etnografický atlas Slovenska,  Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1 – 2
a v poslednom čase spolueditorkou medzinárodnej syntézy o zbojníckom folklóre
Geroj ili zbojnik – Heroes or bandits? (Budapest 2002). Je autorkou niektorých
kníh pre deti a mládež, napr. Zbojník Mišo Vdovčík (Bratislava 1966),  Słoneczny
koń. Bajki słowackie (Warszawa 1981), Zahrada kouzel. Klasické středoevropské
pohádky (Praha 1996), Dcéra slnca. Gruzínske rozprávky a iné. S referátmi vystú-
pila na mnohých domácich i medzinárodných konferenciách a kongresoch. V. Gaš-
paríková je členkou International Society for Folk Narrative Research a viacerých
medzinárodných vedeckých spoločností. Pravidelne prispieva do prestížnej edície
Enzyklopädie des Märchen (Göttingen, Nemecko). Na poli slavistiky Viera Gaš-
paríková pôsobí dlhé roky a v ostatných rokoch veľmi intenzívne: referátmi na
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zjazdoch či ako podpredsedníčka Medzinárodnej  komisie slovanského folklóru pri
Medzinárodnom komitéte slavistov, za podpory prof. Oldřicha Sirovátku, DrSc.
a členov Komisie slovanského folklóru v Brne. V roku 1988 založila medzinárod-
ný informačný bulletin Slavistická folkloristika, ktorý slúži medzinárodnej komu-
nite slavisticky zameraných bádateľov už pätnásť rokov ako informačné fórum
v obdobiach medzi slavistickými kongresmi. Za prínos v oblasti vedy  a kultúry
jej boli udelené viaceré vyznamenania – Pamätná medaila gymnázia v Martine
(1967), Pamätná medaila za medzinárodnú spoluprácu, za rozvoj medzinárodných
vzťahov v oblasti slavistiky Pamätná medaila mesta Kyjeva (1983) a ďakovná lis-
tina Medzinárodného komitétu slavistov v Ľubľani za prínos pre rozvoj slavistiky
(2003). Prezídium Slovenskej akadémie vied v Bratislave jej pri príležitosti život-
ného jubilea udelilo Zlatú medailu Ľudovíta Štúra a v posledných rokoch jej bol
udelený diplom „Významné osobnosti SAV v roku 2003“.

KONTAKTY: Ako sa začala a v čom spočívala Vaša vedecká spolupráca s poľ -
skými kolegami?

VIERA GAŠPARÍKOVÁ: Moja spolupráca s poľskými folkloristami sa začala
hneď po mojom nastúpení do vtedajšieho Národopisného ústavu SAV po ukon-
čení môjho ašpirantského štúdia na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1960.
Práve v tom období na podnet slovenských, českých a poľských národopisných
pracovníkov vznikla široko organizovaná Medzinárodná komisia pre výskum
ľudovej kultúry Karpát a Balkánu (MKKKB), ktorá združovala najmä bádateľov
zo slovanských krajín. Mojou úlohou, ako vedúcej subkomisie pre slovesný folk-
lór v rámci MKKKB, bolo organizovať spoluprácu folkloristicky orientovaných
bádateľov, nastoľovať problematiku zameranú najmä na spoločné črty vo folk-
lóre jednotlivých národov, ale aj na ich odlišné diferencované znaky. Našou úlo-
hou bolo osvetľovať väzby medzi viacerými národmi karpatského, ale i širšieho
regiónu. Karpatský oblúk pokračoval teda ďalej, dotýkal sa aj iných častí Euró-
py a siahal neraz aj mimo jej územia. V nejednom teoretickom aspekte sa neraz
objasňovala aj samá podstata, sám život folklóru, jeho premenlivosť, variabilita,
ale i stabilita, cesty jeho šírenia, nositelia folklóru, prenášanie skladby od jed-
ného národa k druhému, nezávislé alebo typologické znaky ap. Spolupráca slo-
venských a poľských etnológov a folkloristov sa teda diala v širšom rámci ako
len slovensko-poľskom, pričom však  treba zdôrazniť, že spolupráca medzi poľ -
skými a slovenskými bádateľmi bola vedľa českých, najužšia. Uskutočňovala sa
na základe osobných kontaktov, neraz aj spoločných výskumov, pričom sa
výsledky vyhodnocovali na spoločných stretnutiach, akými boli vzájomné kon-
zultácie, sympóziá, ale aj medzinárodné konferencie.

Prvý kontakt sa začal už začiatkom šesťdesiatych rokov po podpísaní medzi-
akademickej dohody s Pracovňou literatury ludowej Polskej akadémie vied vo
Varšave, kde v tom čase pracovali už významní poľskí bádatelia, odchovaní ško-
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lou prof. Juliana Krzyżanowského – Helena Kapełuś, Ryszard Wojciechowski
a Teresa Komorowska. Dohoda sa však neraz nevzťahovala iba na akademické
pracoviská, lebo v tom čase sa nadviazala spolupráca aj s Katedrou etnografie
Varšavskej univerzity, s členmi ktorej som sa zúčastnila na spoločnom terénnom
výskume so študentmi v Drohyczyne.

KONTAKTY: Výsledkom širšie organizovanej spolupráce s poľskými bádateľmi
bola aj kniha Spievajúca lipka, ktorá ako vieme, bola v roku 1970 na výstave v Lip-
sku vyhodnotená ako najkrajšia a najúspešnejšia kniha roka. Priblížte, prosím, ako
táto kniha vznikla?

V. G.: Kniha „Spievajúca lipka“ vznikla ešte na základe širšej spolupráce ako
len členských štátov sústredených v rámci MKKKB. V tejto medzinárodnej
komisii neboli zaradení Lužickí Srbi, z iniciatívy ktorých vlastne kniha vznikla.
Významný bádateľ Pawol Nedo z Lipska a vydavateľstvo Domowina v Budyší-
ne (Bautzen) prišli s návrhom vydať rozprávky západných Slovanov v rôznych
jazykoch a to najmä z niekoľkých dôvodov. Dovtedy nebola možnosť zoznámiť
sa s týmito rozprávkami ako s celkom, aj keď bolo známe, že jazyk slovenský,
český, poľský a lužickosrbský sú si navzájom blízke a že tieto slovanské národy
mali neraz podobný alebo dokonca spoločný životný osud a že ich kultúry sú
veľmi príbuzné. Vyšiel síce v minulosti súbor rozprávok Adolfa Wenziga  „West-
slawische Märchen“ (1857), v ktorom neboli zastúpené rozprávky najväčšieho
slovanského národa a najmenšieho západoslovanského národa – Poliakov
a Lužických Srbov. V Erbenovej „slovanskej čítanke“ - Sto prostonárodních pohá-
dek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865) nám zase unikali vzájom-
né súvislosti medzi rozprávkami západných Slovanov a odchýlky medzi nimi,
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KONTAKTY: Je známe, že ste úzko spolupracovali aj s poľskou odborníčkou
v oblasti „literatury ludowej“ Teresou Brzozowskou-Komorowskou, ktorá v tom čase
už bola známa ako autorka knihy „Sabałowe bajki“.

V. G.: Po spolupráci s H. Kapełuś dostala sa do popredia v rámci medziná-
rodnej kooperácie téma zbojníctva ako jedna z typických pre karpatský región.
Po vydaní niektorých kníh o zbojníkoch, najmä o Jurajovi Jánošíkovi a Micha-
lovi Vdovcovi v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia dostáva-
li sa do príslušných polôh po určitom útlme porovnávacie postupy, bez ktorých
veda nemôže byť vedou. Téma sa teda nemala sledovať len v rámci jedného etni-
ka, ale teritoriálne sa vymedzila na oblasť po oboch stranách Tatier, čím sa
bádateľovi i čitateľovi dávala možnosť určitej konfrontácie rozprávačských fon-
dov dvoch národov. A tu nastúpila spolupráca s Teresou Brzozowskou-Komo-
rowskou z Instytutu Badań Literackich PAN vo Varšave. Projekt antológie tat-
ranských povestí o zbojníkoch v slovenskej a poľskej verzii sa zrodil ešte v roku
1967 v Smoleniciach na konferencii venovanej ľudovej kultúre v Karpatoch. Pri
príprave projektu nám bolo nápomocné aj Muzeum tatrzańskie v Zakopanom
a Anna Kowalska-Lewicka, ktorá nám poskytla zápisy z vlastných terénnych
zápisov na Podhalí. Poľské i slovenské znenie projektu – Zbójnicki dar. Polskie
i słowackie opowiadania tatrzańskie (Warszawa 1976) a Povesti o zbojníkoch zo
slovenských a poľských Tatier (Bratislava 1979) – bolo síce realizované v spolu-
práci, avšak do oboch verzií sa premietli vlastné záujmové sféry oboch bádate-
liek, vlastné metodické postupy, čím v súhrne vznikol celok, avšak celok vnú-
torne diferencovaný a tematicky pestrý. Dáva možnosť porovnávania
slovenských rozprávaní s poľskými povesťami o zbojníkoch, pričom vynikajú
najmä spoločné znaky, ako výraz skutočných i folklórnych zväzkov medzi slo-
venským a jemu blízkym poľským ľudom.

KONTAKTY: Nezmienili ste sa o vlastných terénnych výskumoch, ktoré s tými-
to knihami boli spojené. Na Slovensku ste mali bohaté skúsenosti z terénnych výsku-
mov. Mohli by ste sa aspoň v krátkosti zmieniť o tom, ako tieto výskumy prebiehali
na poľsko-slovenskom pohraničí?

V. G.: Tento projekt sa mal realizovať najmä na základe terénnych zápisov,
pričom sa využili najmä zápisy študentov Katedry etnografie a folkloristiky FF
UK v Bratislave z 50-tych rokov minulého storočia, ale aj staršie záznamy
z akcie prof. Franka Wollmana z 30. a 40. rokov minulého storočia. Z našej
strany sa mali vykonať spoločné výskumy s kolegyňou T. Komorowskou na kaž-
dej strane Tatier, aby sme sa na tvári miesta presvedčili o zakotvení zbojníctva
v ľudových tradíciách oboch národov, ako aj o jej životnosti. T. Komorowska sa
zo zdravotných dôvodov nemohla na výskume zúčastniť, preto som v rokoch
1973 – 1974 vykonala na každej strane Tatier po jednom dvojtýždňovom výsku-
me. Výskum na poľskej strane Tatier som uskutočnila vo februári 1973 v Doli-
ne Kościeliskej, v jej okolí ešte v tom čase nebolo snáď človeka, čo by niečo
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nevedel o slávnom zbojníckom kapitánovi Jánošíkovi, ktorého považovali za
svojho hrdinu a dokonca mi ukázali aj dom, kde sa narodil. Podobne to bolo –
i keď tieto rozprávania sa vyskytovali v menšej miere ako o Jánošíkovi – o zboj-
níkovi Wdowczykovi, ktorý žil približne o sto rokov neskoršie po Jánošíkovi
a taktiež mal svoj rodný dom v Doline Kościeliskej. Obohatiť túto tradíciu sa
mi však podarilo v roku 1974 na slovenskej strane Tatier – v Ždiari – o ďalšie-
ho zbojníka Karolicka, ktorý sa narodil začiatkom 20. storočia v Ždiari a cho-
dieval na zboj do Poľska. Ale to je už iná tradícia, výrazne sa líšiaca od pred-
chádzajúcej – obsahuje  realistickejšie a humoristickejšie prvky. Počas výskumov
som zistila i mená ďalších zbojníkov menšieho významu, ktorých informátori
radili do Jánošíkovej alebo Vdovčíkovej družiny, prípadne zbíjali na vlastnú
päsť.

KONTAKTY: V čom vidíte zhody a špecifiká slovenskej a poľskej tradície o zboj-
níkoch?

V. G.: Táto problematika je veľmi široká a ťažko sa dá obmedziť na stručné
konštatovanie. Medzi slovenskou a poľskou tradíciou o zbojníkoch je výrazný
rozdiel po stránke teritoriálnej, ako aj z kvantitatívneho hľadiska. Kým poľská
tradícia sa viaže najmä k územiu Podhalia, na slovenskej strane je rozšírená
temer po celom území Slovenska. Na Slovensku snáď nenájdeme obec, v ktorej
by sa do dnešných dní nerozprávalo o Jánošíkovi alebo kto by nepočul aspoň
jeho meno. Pretože niektoré znaky či epizódy sú spoločné všetkým zbojníkom,
nachádzame v oboch tradíciách viac zhôd ako odchyliek. Slovenská tradícia
bola v minulosti ovplyvnená rytierskymi a zbojníckymi románmi,  ktorých od
posledných desaťročí 18. storočia vzniklo viac ako sto, medzi nimi napr. próza
Christiana Augusta Vulpiusa Rinaldo Rinaldini (1797). Tento druh literárneho
pôsobenia nebol pochopiteľne jediný a tento proces pokračoval aj neskoršie.
Takéto stopy zanechali v ústnom podaní aj rôzne ľudové tlače a literárne spra-
covania, napr. v polovici 30-tych rokov minulého storočia štvorzväzkový román
Jána Hrušovského Jánošík. V oblasti Oravy silne zapôsobil aj film o Jánošíko-
vi, ktorý sa prejavil v ústach ľudu presnou konkretizáciou Jánošíkovej postavy
ako vysoký, štíhly (Paľo Bielik). Takto Jánošík vyrastal v legendárneho hrdinu,
ktorý bohatým bral a chudobným dával. Poľská tradícia sa od „ideálu“ zbojní-
ka značne vzďaľuje. Historický vývin poľskej tradície nesie so sebou aj posun
v „profesii“ -  zo zbojníka sa neraz stáva pytliak. Čiastočne odlišná tematická
náplň, odlišné motívy poľských podaní, predstavuje skôr akýsi spomienkový
materiál, avšak v zásade obohacuje celkovú tradíciu o zbojníkoch, vyrastajúcu
často z iných koreňov.

Veľmi veľa zhôd by sme našli pri analýze z hľadiska folklórnej poetiky.
Významnou črtou slovenských i poľských podaní je medziiným citový vzťah
k hrdinovi, ktorý sa prejavuje v deminutívach a augmentatívach. V slovenských
textoch sa rozpráva o Jurkovi, Jankovi alebo dokonca Janíčkovi, v poľských sa
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nazýva Jaś alebo Jaśek, ale platí to aj o iných zbojníkoch, napr. Vdovec – Vdo-
v čík, Miško, v poľských Wdowczyk.

Pochopiteľne tieto spoločné alebo odlišné črty nie sú vlastné len tradícii poľ -
skej a slovenskej, ale neraz i ďalších národných tradícií, kde postava zbojníka
Jánošíka prenikla. Neraz sa vyskytujú v českom, maďarskom i ukrajinskom folk-
lóre.

KONTAKTY: Nezostalo len pri vydaní povestí o zbojníkoch. Vieme, že táto spo-
lupráca s T. Brzozowskou-Komorowskou pokračovala aj v nasledujúcich rokoch.

V. G.: Áno. Kniha Zbójnicki dar dosiahla u poľských čitateľov veľkú popula-
ritu. Podľa mojej mienky ich zaujala predovšetkým slovenská ľudová tradícia,
ktorá bola v knihe bohatšie zastúpená ako poľská. Vydavateľstvo Ludowa Spół -
dzielnia Wydawnicza vo Varšave ma požiadalo o výber slovenskej ľudovej tradí-
cie, ktorý v preklade T. Komorowskej vyšiel pod názvom Słoneczny koń. Bajki
słowackie v roku 1981. Názov knižky nebol náhodný, aj keď z odborného hľa-
diska by sa dalo uvažovať, či je to rozprávka typická pre slovenské ľudové prost-
redie. Je však zaujímavé, že práve táto rozprávka v úprave Janka Francisciho -
Rimavského v roku 1910 tak zaujala vtedajšieho francúzskeho konzula v Prahe
Paula Claudela, že ju pretvoril do jemu vlastnej podoby, čím došlo k neobvy-
klému spojeniu súčasnej claudelovskej symboliky s poéziou prastarých rozprá-
vok. Kniha je výberom reprezentatívnych ukážok, získaných úsilím mnohých
generácií od najstarších čias do súčasnosti.

KONTAKTY: V ďalšom období ste sa však k problematike tradícií o zbojníkoch
znovu vrátili a nadviazali ste kontakty s ďalšími poľskými bádateľmi, najmä s D.
Simonidesovou. Ako vôbec došlo k myšlienke spracovať túto problematiku v rámci
Karpát?

V. G.: Termín zbojník, razbojnik, opryšok, hajduk, hajdamak alebo betyár,
ako ho dnes poznáme u rôznych národov karpatskej oblasti, spája v sebe histo-
rickú pravdu aj ľudový poetický výmysel, a preto natrvalo zakotvil nielen v ľudo-
vej tradícii, ale v národných kultúrach vôbec. Zbojnícke folklórne – tradície
(ako ich dnes v skratke nazývame), ktoré boli predmetom vedeckého záujmu už
pred celým radom desaťročí, dostali sa znovu do centra pozornosti a očakáva-
lo  sa ich plné zhodnotenie. Bádateľské výsledky predchádzajúcich rokov uká-
zali, ako folklórne skladby o jednotlivých zbojníkoch spolu súvisia nielen vo
vnútri jedného teritória, ale ako možno tieto paralely sledovať u rôznych náro-
dov, predovšetkým v karpatskej oblasti, predstavujúcej relatívne jednoliaty, i ked
vnútorne diferencovaný celok. Medzinárodná komisia pre štúdium ľudovej kul-
túry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB) už od svojho založenia v Krakove
v roku 1959 orientovala svoju činnosť na také problémy, ako sú otázky kultúr-
neho spoločenstva, etnických procesov a interetnických vzťahov, ktorých pozna-
nie je dôležité nielen z dôvodov národných, ale i medzinárodných. Na zasad-
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nutí predsedníctva v rámci medzinárodnej konferencie v roku 1976 v Smoleni-
ciach sa dohodlo, že medzinárodná spolupráca sa bude orientovať na vypraco-
vanie syntetizujúcich prác vychádzajúcich z výsledkov výskumu v oblasti ľudo-
vej architektúry, pastierstva a zbojníckeho folklóru. Za splnenie poslednej
syntézy bol zodpovedný B. N. Putilov (bývalý Sovietsky zväz) a ja (bývalé
Česko-Slovensko).

Realizáciou bol poverený autorský kolektív v zložení: B. N. Putilov, D. Simo-
nides (Poľsko), S. Stojkova (Bulharsko) a ja. Až na zasadnutí autorského kolek-
tívu v roku 1980 v Smoleniciach došlo k prediskutovaniu projektu a teritoriál-
nemu vymedzeniu Karpatského regiónu (stále sa však počítalo aj s Balkánom).
Interpretácia ľudových tradícií o zbojníkoch v širokých súvislostiach teritoriál-
nych, sociálnych a i. viedla k diferenciáciam rôzneho druhu. Pri týchto diferen-
ciách dostal sa do popredia zbojník a folklór o ňom v objektívnom svetle, teda
nielen s jeho kladnými, ale i zápornými stránkami. Vznikla teda opodstatnená
požiadavka neidealizovať zbojníka a folklór o ňom. Ďalej vznikla potreba hod-
notiť zbojnícku tematiku v komplexe celej ľudovej kultúry od ľudovej slovesnosti
s jej rôznymi druhmi a žánrami až po výtvarné umenie.

KONTAKTY: Ako prebiehala práca na medzinárodnej syntéze a čo bolo potreb-
né, aby sa projekt dotiahol do zdarného konca a syntéza mohla uzrieť svetlo sveta?

V. G.: Nebolo ľahké stmeliť taký široký kolektív, zostavený z bádateľov rôz-
nych krajín. Autorské kolektívy jednotlivých národných syntéz sa neraz menili
alebo dopĺňali, čo  sťažovalo dodávanie rukopisov pre jednotlivé kapitoly.
Z môjho pohľadu by som najvyššie hodnotila spoluprácu s poľskými kolegami,
najmä s D. Simonidesovou a T. Smolińskou. Nakoniec po veľkom  úsilí boli jed-
notlivé národné syntézy dodané, obhájené a preložené do ruského jazyka, nako-
ľ ko medzinárodnú syntézu mala vydať Akadémia vied v Moskve. Po mnohých
peripetiách a po smrti B. N. Putilova ostal celý rukopis medzinárodnej syntézy
v Institute narodoznavstva NAN Ukrajiny a jeho vydanie bolo v nedohľadne.
Iniciatívu v prospech vydania syntézy sme vyvinuli znovu začiatkom roku 2001,
keď sme spolu s D. Tylkowou (Poľsko) ako členky predsedníctva MKKK a s P.
Szabóovou (Maďarsko) podali návrh, aby syntézu, tak ako bola pripravená, ľvov-
ský ústav poskytol na redakčné spracovanie. Organizačné záležitosti prevzal na
seba Néprajzi Kutatóintézete Maďarskej akadémie vied a finančné náklady na
vydanie European Folklore Institute v Budapešti. Prepísaný rukopis bolo treba
„oprášiť“, zbaviť niektorých ideologických nánosov ukrajinskej časti a celý ruko-
pis zredigovať. Spolupráca s autormi jednotlivých národných syntéz počas
redakcie bola mimoriadne korektná, navzájom sme si s autormi vychádzali
v ústrety a možno na to obdobie, hoci nás „čas tlačil“ – len milo spomínať. Aby
sa syntéza dostala do rúk čo najširšiemu okruhu bádateľov, ponechala som pri-
pravený rukopis v ruskom jazyku a obšírnejší epilóg o vzniku a realizácii syn-
tézy som pripravila v anglickom jazyku. Kniha vyšla pod názvom Geroj ili zboj-
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nik? Obraz razbojnika v foľklore Karpatskogo regiona – Heroes or Bandits? Out-
law Tradition in the Carpathian Region (Budapest 2002).

KONTAKTY: S D. Simonidesovou Vás spája ešte jedna kniha, na ktorej ste sa
zúčastnili ako spoluautorka. Na Slovensku nie je známa, vyšla len v Poľsku. Povedz-
te nám niečo o knihe Skarb w garncu.

V. G.: Po vydaní Spievajúcej lipky sme začali uvažovať o ďalšej téme –
o humore západných Slovanov, ktorá mala byť taktiež prezentovaná vo viace-
rých jazykových verziách. S humorom, ako s neoddeliteľnou, integrálnou
súčasťou mnohých každodenných i sviatočných chvíľ sa stretávame nielen vo
folklóre, ale v každom kultúrnom prejave – v maliarstve, hudbe, tanci, plasti-
ke, literatúre. V knihe sme chceli poukázať na to, čím sú si humoristické
podania, žarty a anekdoty západných Slovanov blízke a čo ich odlišuje od
iných európskych národov, a to nielen v minulosti, ale aj v prítomnosti. Blíz-
kosť sa nám podarilo demonštrovať na žartovnom rozprávaní o Sekulovi
a Mikulovi (AaTh 1831 C), ktoré je takmer identické u Poliakov, Čechov
a Slovákov. Aj keď je to typ príznačný pre tieto národy, nemožno ho vyčle-
ňovať z celoeurópskeho priestoru, nakoľko ide o stredovekú facéciu. Kniha
vyšla pod názvom Skarb w garncu. Humor ludowy Słowian zachodnich (Opole
1. vyd. 1977, 2. vyd. 1988) a spolupracovali na nej D. Simonidesová, Pawoł
Nedo, Jaromír Jech a ja.

KONTAKTY: Na akých výskumných témach vo folkloristike by bolo potrebné,
podľa Vás, dnes pracovať v poľsko-slovenskej spolupráci či v širšom porovnávacom
kontexte?

V. G.: Podľa mojej mienky mi súčasné folkloristické bádanie pripadá niekedy
málo koncentrované k základným témam a neraz pôsobí dojmom náhodilosti.
Je to pochopiteľne na našej mladej a najmladšej generácii, – ktorú máme, treba
priznať – veľmi talentovanú a jazykovo i odborne dobre pripravenú. Napriek
tomu sa nazdávam, že by bolo potrebné vytýčiť orientáciu určitými prioritnými
smermi, obnoviť a zintenzívniť základný výskum a v každom ohľade nadviazať
na doterajšie vedecké práce. Vedľa povestí, memorátov či spomienkových roz-
právaní by som navrhovala venovať sa aj klasickým ľudovým rozprávkam. Neraz
mi v súčasných prácach chýbajú porovnávacie hľadiská v súvise so susednými
národmi, ale aj v celoeurópskom kontexte. Myslím si, že katalógy a súpisy pro-
zaických textov sa napriek jazykovej pripravenosti mladej generácie málo využí-
vajú. K poľsko-slovenskej spolupráci bol daný dobrý základ a treba v ňom
pokračovať. No výber výskumných tém je už v kompetencii mladej generácie.
Tradícia je živá, informátori a talentovaní rozprávkari stále medzi nami žijú
a pri troche empatie dajú nahliadnuť do vnútra svojej duše. Len ich treba nájsť
a trpezlivo načúvať.
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KONTAKTY: Ste zakladateľkou medzinárodného bulletinu Slavistická folkloris-
tika, ktorý vychádza od roku 1988. Darí sa napĺňať zámery, ktoré ste tomuto infor-
mačnému orgánu slavistickej folkloristiky v obdobiach medzi zjazdami slavistov dali
do vienka pri jeho zrode?

V. G.: Už v období po 9. slavistickom zjazde v Kyjeve 1983 som osobne poci-
ťovala malú informovanosť medzi slavisticky orientovanými folkloristami, v čom
som sa utvrdila najmä počas záverečného zasadnutia Medzinárodnej komisie
slovanského folklóru v Sofii 1988. Po návrate zo zjazdu myšlienka nadobúdala
presnejší ideový a formálny tvar a na zasadnutí Československej sekcie slovan-
ského folklóru r. 1988, ktorej som bola predsedníčkou, v Brne došlo za podpo-
ry O. Sirovátku a ostatných členov sekcie k definitívnemu rozhodnutiu vydávať
informačný bulletin Slavistická folkloristika. Viedla ma k tomu okrem iného aj
zodpovednosť za úspech priebehu 11. Medzinárodného zjazdu slavistov, ktorý
sa mal konať po prvý raz v dejinách slavistiky v Bratislave v roku 1993. V prvej
fáze nešlo mi o periodikum, záležalo mi predovšetkým na sprostredkovaní
a výmene informácií a na ich aktuálnosti. Priala som si spolu s ostatnými člen-
mi redakčnej rady, aby bulletin mal medzinárodný charakter, aby doň vstupoval
čo najväčší počet folkloristov – slavistov a aby okrem stálych rubrík zverejňoval
aj naliehavé problémy, o ktorých bolo potrebné diskutovať.

Myslím si, že zámer, ktorý sme dali bulletinu do vienka pri jeho zrode, sa
nám podarilo naplniť. Členovia redakčnej rady sa časom trochu obmieňali, ale
v spolupráci s brnenským pracoviskom  Etnologického ústavu AV ČR, Sloven-
ským komitétom slavistov a predovšetkým vďaka Vám, ako tajomníčke Medzi-
národnej komisie slovanského folklóru pri MKS, vydávame práve v tomto obdo-
bí 15. ročník Slavistickej folkloristiky.

KONTAKTY: Na sklonku uplynulého roka sa vydavateľsky zavŕšilo monumen-
tálne dielo Slovenské ľudové rozprávky, ktorého ste jednou z editoriek. Trojdielna
publikácia, ktorá vychádzala od roku 1993, je výberom textov zo zberateľskej akcie,
ktorú inicioval a odborne viedol v medzivojnovom období prof. F. Wollman počas
pôsobenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Terénne
zbery vykonali študenti v rámci Slovanského seminára a prepísané texty ako
i výskumné správy sú uložené ako zvláštna súčasť Textového archívu Ústavu etno-
lógie SAV v Bratislave. Posúďte prosím, ako autorka vedeckých komentárov a kata-
lógu, aký je význam tzv. wollmanovskej zberateľskej akcie v širšom medzinárodnom
kontexte?

V. G.: Napriek rôznym úskaliam, ktoré toto dielo sprevádzali od jeho po čiat -
kov, podarilo sa v rokoch 1993 – 2004 edíciu Slovenské ľudové rozprávky I-III
úpešne zavŕšiť. Vypracovanie diela, tak ako ho dnes dostávame do rúk, to bola
dlhoročná práca so získaním a preštudovaním všetkých dostupných variantov
ku každému rozprávkovému textu edície, s vypracovaním analýz a zaradením
každej rozprávky, každého rozprávkového typu či motívu podľa medzinárodnej
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klasifikácie A. Aarneho-St. Thompsona The Type of the Folktale (Helsinky
1961). Každá rozprávka predstavovala neraz viacčíselnú schému a porovnávací
komentár k nej bol vlastne minimonografickou štúdiou o každom type. Len
vďaka tomuto vydaniu edície a katalógom pripraveným k nej (Katalóg slovenskej
ľudovej prózy 1 – 2, Bratislava 1991 – 1992) mohla byť slovenská ľudová proza-
ická tvorba po prvý raz zaradená do celosvetového rozprávkového fondu – do
katalógu Hansa Jörga Uthera The Types International Folktales 1 – 3 (Helsinky
2004). Edícia svojím významom plne nadväzuje na dielo Pavla Dobšinského
a A. H. Škultétyho z rokov 1880 – 1883 a dielo Jiřího Polívku, na päťzväzkový
Súpis slovenských rozprávok z rokov 1923 – 1931 a dopĺňa ich o autentický roz-
právkový materiál ďalšieho vývinového stupňa prozaickej tvorby na Slovensku.
Dokumentuje nielen pretrvávajúcu životnosť ľudových rozprávok v komplexe
slovenskej ľudovej kultúry oproti mnohým európskym krajinám, ale najmä pou-
kazom na celú škálu ich špecifickostí, medziiným prispieva aj k etnoidentifiká-
cii a k poznaniu identity slovenského národa v rámci Európy, ale i v celosveto-
vom kontexte.

Rozhovor viedla Hana Hlôšková

PROF. DR HAB. DOROTA SIMONIDES

Folkloristka, etnologička, vysokoškolská profesorka, politická činiteľka. Od
roku 1957 – pracovníčka Vysokej školy pedagogickej v Opoli (od r. 1995 Opol-
ská univerzita). V roku 1962 na Wrocławskej univerzite získala vedecký stupeň
doktora humanitných vied na základe dizertačnej práce Śląskie bajkoznawstwo. Na
Univerzite A. Mickiewicza (Poznań) získala stupeň doktora hab. (1970) za knihu
Współczesna śląska proza ludowa. Od roku 1977 je profesorkou, od roku 1984
riadnou profesorkou. Je predstaviteľkou „opolskej folklórnej školy“, predsedkyňou
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od r. 1999), členkou  Komitetu Nauk
Etnologicznych Poľskej akadémie vied (od r. 1975), Komitetu Słowianoznawstwa
PAN (od r. 1982), Slovanskej folklórnej komisie Medzinárodného výboru slavi-
stov, členkou mnohých medzinárodných spoločností (v rokoch 1984–1990 pod-
predsedkyňa International Society for Ethnology and Folklore, čestná členka Slo-
venskej národopisnej spoločnosti a Folklore Fellows). Spája vedecko-pedagogickú
prácu s politickou a w roku 1980 sa stala poslankyňou poľského Sejmu, neskôr
senátorkou Poľskej republiky (1990-2005). Svoje vedecké záujmy zamerala na tra-
dičný a súčasný folklór. Hoci veľa prác venovala i súčasnej antropológii každo-
denného života, v odbornej verejnosti je známa hlavne ako folkloristka; je to dôsle-
dok jej priekopníckych prác, ktorými narušila stereotypný výskum folklórneho
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výskumu.  Reprezentuje súčasnú folkloristiku, ktorá sa popri tradičnej a súčasnej
(štrukturálnej) textologickej analýze vyznačuje snahou o uplatnenie metód
a výsledkov príbuzných vied. Perspektívu ďalšieho vývinu folkloristiky vidí v spo-
jení s rôznymi oblasťami súčasnej kultúry, pričom pozitívne hodnotí fakt, že báda-
telia sa rýchle rozlúčili s ľudovým životom, s folklórom a jeho tradičnými prejav-
mi, aj keď ešte nie celkom.

Za jej najväčšie výskumné úspechy treba považovať práce o ľudovej slovesnosti,
o ľudovom prostredí a obradoch, o teórii a metodológii folklórneho výskumu,
o tradičnom a súčasnom folklóre, o dejinách folklóru, o procesoch vzdelávania sa
na Hornom Sliezsku, o funkciách folklóru v tomto regióne pri formovaní národ-
ného povedomia a identity, o kultúrnej integrácii po roku 1945 a pod. Je autor-
kou vyše 300 článkov, štúdií a kníh, ktoré bádatelia hodnotia ako priekopnícke
(pozri.: Bibliografia prac naukowych Doroty Simonides, [w:] Folklorystyczne
i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides.
Red. T. Smolińska. Opole 1999, s. 431-449; Bibliografia prac naukowych Doro-
ty Simonides, [w:] Profesor Dorota Simonides. Ludzie Uniwersytetu Opolskiego.
Red. T. Smolińska. Opole 2000, s. 31-56). Jej najvýznamnejšie publikácie: Wspó-
ł czesny folklor słowny dzieci i nastolatków (1976), Ele mele dudki. Rymowanki dzi-
e ci śląskich (1985), O współczesnych pamiętnikach dzieci. Monografia folklorys-
tyczna (1993), Ku pamięci (2000, 2 wyd. 2001), Powstania śląskie we
współczesnych opowiadaniach ludowych (1972), Bery to nie tylko gruszki, czyli
rzecz o humorze śląskim (1984), Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach
i innych strachach (1984), Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i ob -
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nov.  
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KONTAKTY: Pani profesorka, určite sa zhodnete so mnou, že doterajšie etno-
grafické a slavistické publikácie prezrádzajú isté zanedbanie poľsko-slovenského
výskumu. V bibliografických výkazoch dominujú východní a južní Slovania, v sla-
vistických – publicistické a literárne texty o kultúrnych udalostiach v Čechách. Prí-
kladom dlhoročnej medzinárodnej spolupráce na našej južnej hranici môže byť
výskum realizovaný v rámci Międzynarodowej Komisji Badania Kultury Ludowej
w Karpatach i Bałkanach (MKKKB). Hodno tu pripomenúť, že táto komisia bola
založená v roku 1959 skupinou vedcov z okrajových slovanských krajín. V roku 1960
bol schválený jej štatút a formy spolupráce bádateľov z Poľska, Česko-Slovenska,
Rumunska a (bývalého) ZSSR. V roku 1976 sa k nej pripojili Maďari a Bulhari.
Chcela by som v tomto kontexte poukázať aspoň na časť spoločných výskumov
vybraných kultúrnych javov západných Slovanov a osobitne poľsko-slovensko-české-
ho folklóru. Patríte k iniciátorom, spoluúčastníkom a – nebojím sa povedať – prie-
kopníkom týchto spoločných poľských a česko-slovenských výskumov. 

DOROTA SIMONIDES: Predtým než sa rozbehol náš spoločný výskum
v MKKKB, prebiehala v 60. rokoch 20. stor. poľsko-československá spoluprá-
ca, ktorá sa začala folklórnym terénnym výskumom na Morave, najprv na
pohraničí z poľskej strany v takých dedinách, ako Krzanowice, Pietrowice Wiel-
kie, Samborowice. Na tomto výskume sa vtedy zo slovenskej strany zúčastnila
dr. Viera Gašparíková, zo strany českej – dr. Jaromír Jech a dr. Marta a prof.
Rudolf Šramkovci, z poľskej strany – ja. Potom sme prešli na českú stranu
a vtedy sa k nám pripojil dr. Karol Daniel Kadłubiec. Zaujímali sme sa, aký bol
ústny obeh vybraných, napopulárnejších príbehov, ich opakovateľnosť v roz-
právkach, ľudových podaniach, piesňach. Znalosť týchto textov sme si overova-
li na základe anketového rozhovoru medzi obyvateľmi Moravy (v praúdolí
Odry), zaujímali nás hlavne povery, démonológia. Vtedy sme preskúmali celý
moravský úsek až po Brno. V ďalšej etape sme do výskumu prizvali západone-
meckých folkloristov z najznámejšieho strediska v Getingu (prof. Kurta Ranke-
ho a dr. Fritza Harkorta). Terénne práce sa vtedy konali na česko-moravsko-slo-
venskom pohraničí. Naše oficiálne rozhovory prebiehali v Etnologickom ústave
Československej akadémie vied v Prahe, a ukončili sa po terénnych výskumoch
v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Išlo pritom – okrem iného – o pre-
zentáciu  bohatstva západoslovanského folklóru a našej interetnickej spolupráce
formujúcemu sa redakčnému kolektívu „Enzyklopädie des Märchens”.  

KONTAKTY: Práce tak v „karpatskej komisii”, ako i predchádzajúce výskumné
programy profesorov Włodzimierza Antoniewicza a Bronisławy Kopczyńskej-Jawor-
skej, sa týkali široko rozvinutých empirických výskumov partnerstva poľských Tatier
a Podhalia. Výsledky: súborné práce, 7 pastierskych zväzkov, vydaných na prelome
50. a 60. rokov 20. storočia. Na základe týchto výskumov etnografi a folkloristi
nastolili potrebu skúmať vzájomné vplyvy susedných národov na južnej hranici Poľ -
ska. Takým priestorom, vyznačujúcim sa výraznými interetnickými vplyvmi, sú práve
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Karpaty. Zdá sa mi, že popri troch medzinárodných sekciách výskumu: vysokohor-
ského partnerstva (vedúca B. Kopczyńska-Jaworska), architektúry (ved. V. Frolec)
a folklóru (ved. V. Gašparíková a B. Putilov), realizovaných v rámci MKKKB, v Poľs-
ku sa pertraktoval výskum sensu stricte etnografický. Poľskí etnografi sa už na jeseň
1960 pripojili k terénnym prácam, do ktorých zahrnuli celú oblasť poľských Karpát
od východných hraníc Poľska po Tešínske Sliezsko. 

D. S.: Áno, v prácach, realizovaných  v MKKKB, rozhodne chýbal folklórny
výskum. Keď ma prihlásili do spolupráce w MKKKB, vytvorili sme s folkloris-
tami ostatných krajín Folkloristickú komisiu. V jej rámci sme začali diskutovať,
ako sa v jednotlivých krajinách chápe „folklór”, čo chceme spoločne podať
našou syntézou, aké výskumné metódy chceme používať (terénny výskum, anke-
ty, rozhovory, archívny prieskum). Začali sme v porovnaní s inými krajinami
trochu neskôršie, a preto sme sa stretávali častejšie. Vypracovali sme spoločnú
koncepciu výskumu zbojníckeho folklóru. Vtedy som začala aktívne spolupra-
covať s prof. Borisom Putilovom z Akadémie vied v Leningrade a spomenutou
už Vierou Gašparíkovou. Zodpovednosť za vypracovanie jednotnej výskumnej
koncepcie prevzali nasledujúce národné komisie: ľudovú architektúru (bývalé)
Česko-Slovensko, partnerstvo – Poľsko, zbojnícky folklór – (bývalý) Sovietsky
zväz, a predsedom folkloristickej sekcie sa stal prof. Putilov. Zúčastňovala som
sa na rokovaniach komisie na Slovensku i v Čechách. Pracovné stretnutia
v Poľsku vtedy organizoval prof. Mieczysław Gładysz. V rámci MKKKB sa
uskutočnilo veľa stretnutí. Vďaka tejto vedeckej spolupráci zoznámila som sa
s mnohými vedcami zahraničných akademických stredísk.  

KONTAKTY: Popri tom, že sa diskutovalo o koncepcii medzinárodného výskumu
zbojníctva, rovnako dôležité boli bezprostredné kontakty vedcov z jednotlivých slo-
vanských krajín. 

D. S.: Prirodzene. Museli sme predsa spoznať spôsob vzájomného myslenia,
chápania výskumu folkloristiky ako vednej disciplíny. Musím tu spomenúť ešte
jednu vec, konkrétne to, že rovnobežne s rokovaniami komisie sa každých 5
rokov uskutočňovali Medzinárodné zjazdy slavistov. Bolo to širšie medzinárod-
né fórum, na ktorom sme prezentovali naše výsledky, aby slavisti vedeli, na čom
pracujeme. Na každom zjazde slavistov sme v rámci folkloristickej sekcie dis-
kutovali o našom výskume a o nasledujúcich plánoch, o tom, že po zvládnutí
zbojníckej problematiky sa vzápätí pustíme do práce na veľkej syntéze slovan-
skej ľudovej kultúry, a hlavne slovanského folklóru. Na spracovaní tejto proble-
matiky osobitne záležalo prof. Viktorovi Gusevovi. Je známe, že prof. Kazi mierz
Moszyński začal tento výskum, no medzitým sa zmenili názory na význam folk-
lóru, obohatili sa vedecké dielne, rozšíril sa okruh javov, ktoré folkloristov zau-
jímajú.

KONTAKTY: Spomínate si na tie široké kontakty a medzinárodný výskum. Chce-
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la by som, aby ste nám povedali niekoľko slov o tej časti vašich prác, ktoré súvisia
s interetnickými vzťahmi vo folklóre západných Slovanov.

D. S.: V priebehu našich diskusií som navrhla, že zorganizujem v Opoli
vedeckú konferenciu o interetnických vzťahoch vo folklóre. Z finančných dôvo-
dov, ale i z dôvodov organizačných obmedzila som sa na tematiku západných
Slovanov. Toto ohraničenie opodstatňovali aj práce na dvoch edíciách západo-
slovanských textov. Do Opola s referátmi prišli profesori  z Brna, Bratislavy
a Prahy, z Lužického inštitútu v Budyšíne a Lipsku: Oldřich Sirovatka, Viera
Gašparíková, Jaromír Jech, Marta i Rudolf Šrámkovci, Pawoł Nedo. Konferen-
cia prebiehala na radnici, zúčastnili sa na nej folklóristi z Poľskej akadémie vied
a rôznych akademických centier Poľska, a účastníkmi boli študenti a učitelia.
Problematika konferencie bola diferencovaná, týkala sa mnohých javov prevza-
tých z folklóru susedných krajín. Folkloristov osobitne zaujímal komparatívny
výskum a metodológia skúmania empirického materiálu. Vtedy to bola nová
problematika. Vtedy sa tiež vykryštalizovala koncepcia spoločného vydania
komických poviedok, ktoré mali ukázať, že západoslovanské národy majú spo-
ločné korene, ale ich realizácia v textoch pod vplyvom kultúrnych, zvykových,
geografických a názvových reálií je každopádne iná.  

KONTAKTY: Aké boli  efekty vašej spolupráce, okrem prednesených referátov?
Čo ste následne podnikli napr. vo výskume konkrétnych folklórnych žánrov? 

D. S.: Dôležitá bola vstupná diskusia o folklórnej genológii. Museli sme sa
rozhodnúť, či sa najprv budeme zaoberať poverami, démonológiou, alebo tex-
tami historickými, etymologickými (tzn. bájkami), a medzi nimi aj zvieracími
alebo magickými. Veľmi nás lákala aj komická poviedka. Preto sme si ako pri-
o ritu stanovili spoločný výber osôb z jednotlivých krajín, ktoré sa podujali skú-
mať vybrané žánre. Napr. jedno stretnutie v Bratislave bolo venované výlučne
folklórnej problematike a potom – čo malo osobitnú dôležitosť – sa diskusia
preniesla na zjazd slavistov v Záhrebe. Folkloristická sekcia tohto zjazdu sa
venovala textológii. Interetnické vplyvy sa dokumentovali antológiou západoslo-
vanských textov, vydaných v roku 1972 pod názvom Spievajúca lipka, ktorú
spracoval redakčný kolektív v zložení: V. Gašparíková, J. Jech, H. Kapełuś, P.
Nedo (vyšla v šiestich jazykoch: poľskom, slovenskom, slovinskom, lužickom,
nemeckom a anglickom; v Poľsku vyšlo r. 1976 aj 2. vyd.). Ďalším efektom me -
dzinárodnej spolupráce folkloristov T. Komorowskej a V. Gašparíkovej bola
antológia podaní a spomienkových poviedok o tatranských zbojníkoch pod
názvom Zbójnicki dar. Polskie i słowackie opowiadania tatrzańskie (r. 1976), dopl-
nená úvodom, komentármi a poznámkovým aparátom. V slovenčine vyšli aj
zbojnícke texty, získané z archívnych  zbierok a z terénnych výskumov (Povesti
o zbojníkoch zo slovenských a poľských Tatier, Bratislava 1979). Potešilo ma, že
v tom istom čase vyšlo i moje vydanie zbierky západoslovanských komických
textov. Prvotný zámer bol taký, že antológiu humoru vydáme najprv v Poľsku,
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a neskôr aj na Slovensku, v Čechách a Lužiciach. Redaktorom každého zväzku
mal byť folklorista, ktorý by materiál pripravil do tlače v svojom rodnom jazy-
ku. Bola som redaktorkou poľskej verzie a všetky texty som po konzultácii
s jazykovedcom dr. Franciszkom Bizonom preložila do poľštiny; redaktorkou
slovenskej verzie bola V. Gašparíková, českej – J. Jech, v Lipsku mala vyjsť srbo-
lužická verzia pod redakciou P. Neda. Tak sme sa dohodli. Realizácia týchto plá-
nov sa však neuskutočnila. V tejto situácii bolo navrhnuté, aby sa vydavateľom
všetkých jazykových verzií stal Instytut Śląsk v Opoli. Záležalo mi na tom, aby
redaktormi nasledujúcich zväzkov boli slovenskí, českí redaktori, ale aby vyšli
v tom istom poľskom vydavateľstve. Napriek tomu antológia vyšla iba v poľšti-
ne. Jej názov – Skarb w garncu – bol prevzatý z textu srbolužickej poviedky.
Dlho sme o tom rozmýšľali, hľadali sme názov, ktorý by sa dal ľahko preložiť
do iných západoslovanských jazykov. Medzinárodná redakcia časopisu „Fabula”
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organizačné práce na iných jazykových verziách západoslovanského humoru mi
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KONTAKTY: U nás v Poľsku antológia Skarb w garncu získala veľa pozitívnych
recenzií a v roku 1988 ste sa rozhodli pre 2. vydanie v Instytucie Śląskim. Prvé
vydanie sa v Poľsku stalo bestsellerom, bolo veľmi rýchle vypredané. Bádatelia – pri-
pomeniem to – vtedy požadovali, aby antológia vyšla aj v cudzích jazykoch. Prof.
Schenda v recenzii uverejnenej v nemeckom časopise „Fabula” postuloval potrebu
širšej medzinárodnej spolupráce na popularizácii západoslovanských materiálov. 

D. S.: Áno, písal, že iba teraz pomocou tejto antológie môžeme poznať typ
humoru a zvyklosti západných Slovanov. Tento bádateľ sa priznal, že až na
základe textov v tomto slovenskom, českom, srbolužickom a poľskom kompara-
tívnom usporiadaní si uvedomil, aká bohatá je kultúra Slovanov, a že s ňou
treba oboznámiť aj Nemcov.  

KONTAKTY: To bol jeden aspekt vášho výskumu, vlastne i konkrétny vydavateľ -
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 ský efekt. Inou rovnako rozsiahlou témou, ktorá pokračovala s rôznymi peripetiami
celé roky, bola problematika karpatského zbojníctva. Vzali ste si na starosť práce
na výskume zbojníckeho folklóru v Poľsku. 

D. S.: Táto téma sa realizovala v rámci Międzynarodowej Komisji do Bada-
nia Kultury Ludowej w Karpatach i Bałkanach. Vo folklórnej podkomisii sme
dospeli k presvedčeniu, že „karpatské krajiny” spájajú zbojníci, pre ktorých –
ako vieme – najlepším miestom, kde sa môžu skryť, boli husté lesy, čiže neprí-
stupné terény. Tento zbojnícky mýtus bol osobitne populárny v slovenskej
a poľskej kultúre. Jánošík je pre Poliakov poľským zbojníkom (od r. 1974 sa
veľkej popularite v Poľsku teší film a televízny seriál J. Passendorfera a T. Kwi-
at kowského o Jánošíkovi), pre Slovákov je Jánošík národným hrdinom. Naše
náhľady na jánošíkovský mýtus a zbojníctvo vôbec boli celkom iné, ako u Slo-
vákov. Ak pre Slovákov bol Jánošík hrdinom, okolo ktorého sa sústreďovali
národnooslobodzovacie myšlienky, pre Poliakov bol obyčajným zbojníkom,
ktorý mal aj negatívne vlastnosti. Preto v poľských podaniach prepadával aj chu-
dobných, a dokonca ich aj vraždil. Z týchto príčin sme medzi sebou viedli
vážne polemiky. Folkloristi jednotlivých krajín sa preto rozhodli vypracovať
vlastný „obraz” zbojníka. Do tohto výskumu som zapojila Teresu Smolińsku
a prof. Zdzisława Piaseckého, bádateľov opolského folkloristického strediska.
Najprv bola spracovaná bibliografia predmetu (Bibliographia Ethnographica Car-
patobalcanica, Brno 1984). A takto – vďaka Jánošíkovi – sa medzinárodná spo-
lupráca rozvíjala úspešne a v zhode s plánom. V roku 1988 bolo poľské spra-
covanie zbojníckej tematiky preložené do ruštiny a odoslané prof. Borisovi
Putilovovi, koordinátorovi výskumu, do Sankt Petersburgu. Žiaľ,  od tej chvíle
sa medzinárodná syntéza výskumu zbojníckeho folklóru začala strácať vo víroch
historických udalostí. Nasledovala epochálna udalosť – víťazstvo poľskej „Soli-
darności”  a pád komunizmu u nás, vzápätí i rozpad ZSSR a celého „východ-
ného bloku”, čo v spojení s predčasným úmrtím prof. Putilova spôsobilo, že
syntéza sa stratila, obávala som sa, že nenávratne. Vďaka hľadačskej vytrvalosti
prof. Danuty Tylkowej sa ju však podarilo nájsť, takže práca na vydaní tejto syn-
tézy by mohla pokračovať. Jedno nás, poľských bádateľov, mimoriadne poteši-
lo. V našej interpretácii a v poľskom spracovaní sme nemuseli nič meniť, lebo
od začiatku sme písali objektívne, bez sociologizovania postavy Jánošíka.
S posledným vydaním tohto materiálu sa spájalo veľa peripetií, počiatočné náde-
je, že ho vydajú Ukrajinci, sa rýchle rozplynuli, a napokon ho vydali Maďari
v roku 2002 (Gieroj ili zbojnik? Obraz razbojnika w folkłorie Karpatskogo regio-
na? Heroes or Bandits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, ed. by V. Gaš-
paríková and B. N. Putilov, European Folklore Institute, Budapest 2002, ss. 456
+ foto.). Musím dodať, že pôvodný zámer bol iný. Predstavovali sme si, že
najprv v každej krajine budú vydané vlastné národné verzie zbojníckej syntézy
a iba neskôr sa vypracuje spoločná medzinárodná syntéza. Tieto predstavy sa
však neuskutočnili. V súčasnosti sa Slováci snažia získať európsky grant, aby

Rozhovory48



 ský efekt. Inou rovnako rozsiahlou témou, ktorá pokračovala s rôznymi peripetiami
celé roky, bola problematika karpatského zbojníctva. Vzali ste si na starosť práce
na výskume zbojníckeho folklóru v Poľsku. 

D. S.: Táto téma sa realizovala v rámci Międzynarodowej Komisji do Bada-
nia Kultury Ludowej w Karpatach i Bałkanach. Vo folklórnej podkomisii sme
dospeli k presvedčeniu, že „karpatské krajiny” spájajú zbojníci, pre ktorých –
ako vieme – najlepším miestom, kde sa môžu skryť, boli husté lesy, čiže neprí-
stupné terény. Tento zbojnícky mýtus bol osobitne populárny v slovenskej
a poľskej kultúre. Jánošík je pre Poliakov poľským zbojníkom (od r. 1974 sa
veľkej popularite v Poľsku teší film a televízny seriál J. Passendorfera a T. Kwi-
at kowského o Jánošíkovi), pre Slovákov je Jánošík národným hrdinom. Naše
náhľady na jánošíkovský mýtus a zbojníctvo vôbec boli celkom iné, ako u Slo-
vákov. Ak pre Slovákov bol Jánošík hrdinom, okolo ktorého sa sústreďovali
národnooslobodzovacie myšlienky, pre Poliakov bol obyčajným zbojníkom,
ktorý mal aj negatívne vlastnosti. Preto v poľských podaniach prepadával aj chu-
dobných, a dokonca ich aj vraždil. Z týchto príčin sme medzi sebou viedli
vážne polemiky. Folkloristi jednotlivých krajín sa preto rozhodli vypracovať
vlastný „obraz” zbojníka. Do tohto výskumu som zapojila Teresu Smolińsku
a prof. Zdzisława Piaseckého, bádateľov opolského folkloristického strediska.
Najprv bola spracovaná bibliografia predmetu (Bibliographia Ethnographica Car-
patobalcanica, Brno 1984). A takto – vďaka Jánošíkovi – sa medzinárodná spo-
lupráca rozvíjala úspešne a v zhode s plánom. V roku 1988 bolo poľské spra-
covanie zbojníckej tematiky preložené do ruštiny a odoslané prof. Borisovi
Putilovovi, koordinátorovi výskumu, do Sankt Petersburgu. Žiaľ,  od tej chvíle
sa medzinárodná syntéza výskumu zbojníckeho folklóru začala strácať vo víroch
historických udalostí. Nasledovala epochálna udalosť – víťazstvo poľskej „Soli-
darności”  a pád komunizmu u nás, vzápätí i rozpad ZSSR a celého „východ-
ného bloku”, čo v spojení s predčasným úmrtím prof. Putilova spôsobilo, že
syntéza sa stratila, obávala som sa, že nenávratne. Vďaka hľadačskej vytrvalosti
prof. Danuty Tylkowej sa ju však podarilo nájsť, takže práca na vydaní tejto syn-
tézy by mohla pokračovať. Jedno nás, poľských bádateľov, mimoriadne poteši-
lo. V našej interpretácii a v poľskom spracovaní sme nemuseli nič meniť, lebo
od začiatku sme písali objektívne, bez sociologizovania postavy Jánošíka.
S posledným vydaním tohto materiálu sa spájalo veľa peripetií, počiatočné náde-
je, že ho vydajú Ukrajinci, sa rýchle rozplynuli, a napokon ho vydali Maďari
v roku 2002 (Gieroj ili zbojnik? Obraz razbojnika w folkłorie Karpatskogo regio-
na? Heroes or Bandits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, ed. by V. Gaš-
paríková and B. N. Putilov, European Folklore Institute, Budapest 2002, ss. 456
+ foto.). Musím dodať, že pôvodný zámer bol iný. Predstavovali sme si, že
najprv v každej krajine budú vydané vlastné národné verzie zbojníckej syntézy
a iba neskôr sa vypracuje spoločná medzinárodná syntéza. Tieto predstavy sa
však neuskutočnili. V súčasnosti sa Slováci snažia získať európsky grant, aby

Rozhovory48

mohli túto syntézu preložiť do národných jazykov a vydať na Slovensku
a v Poľsku. Poľskú stranu v tejto spolupráci zastupuje T. Smolińska. Treba pri-
pomenúť, že poľská antológia zbojníckych textov vyšla v nemeckej sérii „Die
Märchen der Weltliteratur” (Märchen aus der Tatra, herausgegeb. u. übersetzt
von D. und J. Simonides, München 1994).

KONTAKTY: Ako z dnešnej perspektívy hodnotíte mnohoročný medzinárodný
výskum folkóru západných Slovanov? 

D. S.: Medzinárodný výskum a spolupráca so slovenskými folkloristami nám
umožnila bezprostredné vzájomné poznanie výskumných dielní. Umožnilo nám
to aj širšie chápať skúmané javy nielen z perspektívy poľského a slovenského
stavu výskumu. Vždy nás sprevádzala myšlienka, že poľský a slovenský folklór
je obmenou európskeho, a dokonca svetového folklóru. Pritom sme neupadli do
pasce presvedčenia – čo sa často stáva – že náš folklór je najbohatší v Európe.
Oboznámili sme sa s folklórnym bohatstvom iných národov, našich susedov.
Realizovanie výskumu nám potvrdilo dávno známu tézu, že kultúrnu rôznoro-
dosť treba skúmať a prezentovať, že osobitne treba skúmať to, čo nás spája, nie-
len to, čo nás delí.  

KONTAKTY: Vytvorili sa v priebehu spoločných výskumov popri odborných vzťa-
hoch i vzťahy individuálne? 

D. S.: Prirodzene! Vedecká spolupráca spôsobila, že tri nasledujúce roky sme
oslavovali Silvestra spoločne u mňa doma, v Opoli. Znamenite sme sa spolu
zabávali a naše priateľstvá bolo také silné, že keď nastala polnoc, telefonovali
sme ostatným členom našej komisie, napríklad profesorom Julianovi Krzyża-
nowskému, Cyrylovi Czistovi, Viktorovi Gusevovi, Borisovi Putilovovi. Kontak-
ty, ktoré zo začiatku mali iba pracovný charakter, sa prerodili na priateľstvá aj
medzi našimi deťmi. Vzájomne sme sa navštevovali, prežívali sme spoločné
dovolenky, niekedy na chate Viery Gašparíkovej, niekedy u mňa, kde ma nav-
števovala Viera Gašparíková, Jech, Nedo so synom. Boli to autentické priateľs-
tvá, no najviac ma teší fakt, že vydržali dodnes. Z vlastných skúseností môžem
povedať, že nič ľudí nedokáže tak zblížiť, ako spoločný terénny výskum a všet-
ko, čo je s ním spojené: polemiky, rôzne životné situácie, spoločné rozhovory
(niekedy aj so spolupracovníkmi tajnej polície). Veľmi si cením tieto „doplňu -
júce aspekty” výskumných prác, lebo práve vďaka nim som mala možnosť
dôsledne poznať ľudí, kultúry, jazyky, mentalitu a obyčaje iných národov. 

KONTAKTY: Treba pripomenúť, že kedysi štátne  hranice medzi štátmi, v našom
prípade medzi Poľskom a Česko-Slovenskom, boli bariérami; dnes je to pre mladú
generáciu nepochopiteľná a vzdialená história...

D. S.: Rozprávala som kedysi svojej vnučke, ako som chodila na výskum na
Slovensko, a svoje rozprávanie som ukončila takto: „...a potom som musela odo-
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vzdať pas do depozitu na pracovisku“. Vnučka sa ma opýtala: „babka, a ty si
nemala kasňu doma?“ Otázka mojej vnučky mi pripomenula, k akým veľkým
zmenám a premenám došlo od mojich prvých výskumov na Slovensku. Áno,
boli to celkom iné časy! 

Rozhovor viedla Teresa Smolińska

MAGDA VÁŠÁRYOVÁ

V rokoch 2001-2005 bola veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Varšave,
v súčasnosti, po ukončení svojej misie, je štátnou tajomničkou Ministerstva zahra-
ničných vecí SR; vzdelaním sociologička, je známa hlavne ako znamenitá filmová
herečka (osobitnú popularitu v Poľsku si získala hlavnou úlohou vo filme Jiřího
Menzla „Postrižiny”, nakrúteného podľa prózy Bohumila Hrabala). Aktívna
účasť ľudí divadla a filmu na podujatiach nežnej revolúcie Slovákov a Čechov
v roku 1989 zapríčinila, že i ona sa zapojila do politického života krajiny a zača-
la pracovať v diplomacii; v rokoch 1990-1992 bola veľvyslankyňou Česko-Sloven-
ska vo Viedni. Po pokojnom rozdelení štátu aj naďalej pôsobila v slovenskej poli-
tike hlavne ako zakladateľka  fundácie na podporu demokracie a občianskej
spoločnosti; v roku 1999 kandidovala  na post prezidenta Slovenskej republiky.
Ako veľvyslankyňa vo Varšave zohrala významnú úlohu v politickom dianí, priči-
nila sa o zintenzívnenie vzájomných slovensko-poľských kultúrnych kontaktov,
a tým si získala osobitnú popularitu.  

KONTAKTY: Vzdelaním ste sociologička, a tomuto štúdiu vďačíte za prvé kon-
takty s poľským jazykom;  prosím, povedzte mi, do akej miery bola pre vás poľšti-
na linqua franca humanistických vied v bývalom „bloku socialistických štátov” (aké
bolo vaše štúdium v tejto oblasti, mali ste možnosť čítať aj práce západných socio-
lógov v poľských prekladoch?),  a do akej miery ste sa v tých časoch stýkali s poľ -
skou umeleckou literatúrou?

MAGDA VÁŠÁRYOVÁ: Patrím do skupiny prvých slovenských sociológov, ktorí
študovali koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia, keď sociológia prestala byť
v Česko-Slovensku na krátky čas „buržoáznou pseudovedou”. Nemali sme knihy,
skriptá, učebnice, jedným z prameňov vedomostí teda bola poľská sociologická
literatúra – Szacki, Szczepański, Hirszowicz, Baumann, Wiatr... Všetko, čo napí-
sali, slovníky, ktoré vydávali, mali pre nás charakter objavov. Priamo sme cítili
svoju izolovanosť od sveta európskej filozofie. Preto sme sa naučili po poľsky
a chodili sme do Poľského kultúrneho strediska  čítať „Polityku”  a „Kulturu”
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– tú oficiálnu. Dokážete si predstaviť, akí sme boli nadšení pri čítaní týchto
komunistických periodík? Dnes to znie smiešne, musíte sa však na to pozrieť
meradlom česko-slovenského režimového rigorizmu. V „Dialogu” sme čítali, čo
sa deje vo svetovom divadle a v „Žyciu Literackim”  aká literatúra vychádza vo
svete. Nemali sme cestovné pasy, nijaké kontakty, nenachádzali sme spoločnú
reč z kruhmi emigrácie z ČSSR, nemám na mysli staršie vlny slovenských emi-
grantov. Mohli sme si však prečítať celú romantickú a heroickú poľskú literatú-
ru, ktorú Slováci preložili v priebehu šiestich rokov po prvej svetovej vojne.
Dospievali sme svojím spôsobom so Sienkiewiczovými knihami. 

KONTAKTY: Ste súčasne znamenitou filmovou herečkou; prosím, porozprávajte mi
o svojich kontaktoch s poľským filmom (chodili ste na poľské filmy do bratislavského
kultúrneho strediska, aký charakter mali vaše kontakty s poľskými filmármi na medzi-
národnom fóre, ktoré poľské filmy sú vaše najobľúbenejšie?). 

M. V.: Poľskí filmoví režiséri alebo adepti režijnej tvorby často študovali na
pražskej Filmovej fakulte a priatelili sa s českými a slovenskými režisérmi, s kto-
rými som spolupracovala od šestnástich rokov. Poznala som ich osobne alebo
som o nich počula, keď siaham pamäťou do svojej minulosti. Skolimowski, Pola-
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milo a srdečne prijatá poľskými filmármi na festivale v Sopote a prežila milý
večer so Zbigniewom Cybulskim. Odvtedy máme v albume jeho fotografiu.
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kom filme o hokejovom trénerovi, máte výpočet všetkých mojich učiteľov poľs-
kého jazyka a umenia.  

KONTAKTY: Prvý raz ste sa stretli s Poľskom vo funkcii diplomatky vo Viedni, kde
ste sa zoznámili s profesorom Bartoszewskim; chcel by som od vás počuť o tom, ako
ste i prostredníctvom Prahy získavali do svojej bratislavskej fundácie profesora Skubi -
szewského, vtedy už bývalého ministra zahraničných vecí, ktorý sa usadil v Haagu
v zmierovacom tribunále USA – Irán.

M. V.: Ako prvá veľvyslankyňa „novej” česko-slovenskej diplomacie, menova-
ná v máji 1990, na jeseň toho istého roku stretla som sa vo Viedni s poľským
kolegom, na ktorého som už netrpezlivo čakala. Bola som trochu smutná, keď
som sa dozvedela, že je to starší pán, nejaký pán profesor Bartoszewski – ja
som vtedy mala 40 rokov. V tú jeseň som mala príležitosť presvedčiť sa, že ener-
gia a vek nie sú vždy v proporčnom vzťahu. Od tej chvíle môžem sa chváliť nie-
len odbornými, ale aj súkromnými kontaktami s mimoriadnou dvojicou manže-
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lov Bartoszewskych. Od nich som sa vo Viedni naučila niektoré kapitoly našich
spoločných dejín. Knieža Schwarzenberg, vtedajší kancelár prezidenta Havla,
terajší senátor Českej republiky, pripravil pre mňa zoznamovaciu recepciu vo
svojom paláci v centre Viedne a z tohto mimoriadne prospešného stretnutia
som si na menu odniesla text: „Mojej ukochanej po polsku mówiącej Pani
Ambasador z życzliwości – Z. Brzeziński”. V priebehu prvých dvoch rokov
môjho viedenského pobytu mala som niekoľkokrát bezprostrednú možnosť
počas zasadnutí a rozhovorov pozorovať pána profesora Skubiszewského, poľ -
ského ministra zahraničných vecí, a bol to pre mňa zážitok na celý život. Keď
som sa po rozpade ČSSR vrátila na Slovensko a založila som v Bratislave SFPA
– Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku, pozývala som na prednášky
všetkých Poliakov, ktorých som poznala z kruhov zahraničnej politiky. V tom
čase, v rokoch 1994–1998 sme boli izolovaní, snažila som sa prostredníctvom
týchto „think–tank” udržiavať kontakty, ktoré nám približovali európsku i euro-
antlantickú agendu. Dnes som vďačná všetkým, ktorí prišli z Varšavy prednášať
a delili sa s nami so svojimi myšlienkami a plánmi, pritom nás aj povzbudzo-
vali a motivovali. Od uvedených pánov profesorov po nasledujúcich ministrov
Andrzeja Olechowského, Dariusza Rosatiho, Janusza Onyszkiewicza a iných. 

KONTAKTY: Potom ste sa stali veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Varšave;
ako došlo k tomuto vášmu menovaniu, aké ciele vám kládli tí, ktorí rozhodli
o vašom menovaní a ako ste si predstavovali svoju misiu? 

M. V.: Po siedmich rokoch práce v mimovládnom sektore SFPA a po poli-
tických zmenách po jesenných voľbách roku 1998 znovu som vstúpila do ofi-
ciálnej diplomacie, tentoraz v prospech Slovenskej republiky. Bola som pre-
svedčená, že treba aktívne realizovať zámery, o ktorých hovoril nový slovenský
premiér Mikuláš Dzurinda v čase svojej prvej oficiálnej návštevy vo Varšave –
udržiavať intenzívne partnerstvo s Poľskom. Poľsko ako náš sused malo iden-
tické ciele v zahraničnej politike a s radosťou som zistila, že jednou z priorít
Poľska bolo prijatie Slovenska do NATO. Trvalé pripojenie Slovenska k Seve-
roatlantickému paktu bolo totiž aj mojím osobným perspektívnym cieľom. Dnes
viem, že pobyt v Poľsku patrí k najintenzívnejším a veľmi zaujímavým obdo -
biam v mojom živote.  

KONTAKTY: Bola politická samostatnosť Slovákov vo chvíli, keď ste nastupova-
li na diplomatický post (iba niekoľko rokov po rozdelení Československa) pre Po -
liakov už zjavná? Mám na mysli nielen politikov, ale i široké spoločenské kruhy.

M. V.: Vidí sa mi, že každý Poliak si dobre pamätá „nežný” rozchod Čechov
a Slovákov, no tento pokojný priebeh zaiste nezodpovedá osobným skúsenos -
tiam mnohých ľudí, asi preto sa ma dodnes spytujú, ako to s nami je. Keď argu-
mentujem číslami vyplývajúcimi z výskumov verejnej mienky, ktoré ukazujú, že
ako národy stále sa máme radi, dokonca viac než pred rozdelením, s nepocho-
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pením krútia hlavami. Logika vraví, že to bolo inak. Preto často pochybujú
o motiváciách tohto drastického kroku. „Prečo ste sa rozdelili, keď sa máte
radi? Načo to bolo potrebné?” No kde nájsť krátku a presnú odpoveď na otáz-
ku, ktorá bola živá v našich dejinách viac než 80 rokov? 

KONTAKTY: S akým obrazom Slovenska a Slováka ste sa stretli v Poľsku; jestvuje
nejaký stereotyp v tejto oblasti, držia krok naše poľské predstavy s tempom zmien, ku
ktorým dochádza v súčasnom Slovensku? Možno pomáhajú Slovákom pozrieť sa na
seba z iného aspektu? 

M. V.: Pred odchodom do Varšavy som si prečítala niekoľko poľských histo-
rických príručiek, aby som sa dozvedela, na čom som. Školské príručky sú totiž
jedným z najlepších kritérií objektívneho štúdia dejín susedných krajín. Na priek
tomu ma prekvapila jedna vec. Mnoho Poliakov, s ktorými som sa zhovárala
najmä v prvých rokoch mojej misie, bolo presvedčených, že Slováci začali byť
Slovákmi až po rozdelení Československa. Mysleli si, že dovtedy sme boli Čech-
mi a že sme sa v škole učili po česky. Dnes si tento fakt možno vysvetliť ako
dôsledok akéhosi stereotypu v skracovaní názvu „ČSR” – Československá repub-
lika na „Česká”, ktoré pretrváva takým istým spôsobom, ako fráza „poľské kon-
centračné tábory” – významová skratka, ktorá Poliakov veľmi bolí. No aj tak
som mala ťažkosti s pochopením faktu, že Poliaci dokonca i pri mimoriadne
častých kontaktoch nepostrehli, že my hovoríme inak než Česi, – po slovensky,
že sme žili s Čechmi vo federácii a vždy sme mali autonómnu kultúru, slovom,
neučili sme sa po česky, ale po slovensky. Dúfam, že tento stereotyp zanikne
raz navždy. 

KONTAKTY: Keby ste mali určiť Poliakom nejaký „program poznávania Sloven-
ska”, čo by ste dali na prvé miesto? 

M. V.: Keby som sa zhovárala so vzdelanými ľuďmi, upozornila by som ich
na fakt, že sme prijali kresťanstvo ešte pred Poľanmi a že máme spoločného
svätca, kanonizovaného v 11. storočí – sv. Andrzeja Świerada – Svorada, ktorý
určitý čas žil v kláštoroch na našom území. Dodala by som tiež, že na Sloven-
sku budú mať možnosť pozrieť si originálne pamiatky od románskeho obdobia
cez bohatú gotiku a renesanciu až po baroko a klasicizmus. Pre mladších záu-
jemcov by som vybrala skutočnosť, že 41 % nášej krajiny pokrývajú lesy a hory,
že sú tu znamenité podmienky nielen pre horskú a zimnú turistiku, ale i mož-
nosti pre spoluprácu so slovenskými ekológmi v oblasti ochrany prírody v neu-
veriteľnom rozsahu – od jaskýň a jazier po vysokohorské prostredie a hlboké
lesy, ktoré sú dodnes neobývané. 

KONTAKTY: Od istého času prejavujete „kultúrnu ofenzívu”, snahu o to, aby ste
prispeli k formovaniu slovensko-poľských kontaktov v oblasti kultúry a vedy; vyplý-
va to z toho, že aj vy reprezentujete svet vedy a intelektu, alebo azda z presvedče-
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nia, že súčasné politické konjunktúry (to, čo každý deň úplne pohlcuje veľvyslanca)
zanedbávajú trvalé vzťahy na kultúrnom poli? 

M. V.: Kontakty a vzťahy medzi Poľskou republikou a Slovenskom sú také
intenzívne  na všetkých stupňoch, že Veľvyslanectvo i Generálny konzulát majú
problémy hoci len všetko priebežne sledovať. Politické stretnutia, konzultácie,
výmena expertov, vysoké obraty vo vzájomnom obchodovaní, – to všetko sved-
čí o neuveriteľnej energii, ktorá sa uvoľnila po oslobodení našej krajiny od tota-
litárneho režimu. Je tu však jedna nezrovnalosť. My poznáme Poliakov lepšie
ako vy nás. Máme v slovenských prekladoch celú vašu literatúru, sledujeme vašu
politiku, poznáme poľské filmy, popové súbory, vaše univerzity, umelecké diela.
Slovenská kultúra po cezúre na začiatku osemdesiatych rokov iba pomaly pre-
niká na poľský kultúrny trh. Prajem si teda, aby sme sa mohli „vidieť vo vašom
zrkadle” – ako to vyjadril český disident a politik Petr Pithart. Aby ste nás
poznali prostredníctvom našej kultúry a aby ste nám povedali, čo sa vám pri-
hovára a čo nie. Práve preto som založila fundáciu „Ami pro Futuro”, ktorá
bude podporovať mnohoročnú prezentáciu slovenskej kultúry v Poľsku. 

KONTAKTY: Myslíte si, že v v období po roku 1968 vo vzťahoch s našimi južnými
susedmi, Slovákmi a Čechmi, došlo k výraznej zmene – záujem sa rozhodným spôso-
bom presunul na Čechov; máme dnes tieto medzery vyplňovať, je to čas nenávratne
stratený, alebo máme sa radšej pozerať do budúcnosti? 

M. V.: Vidí sa mi, že k zmene došlo až po roku 1980. Vyvolala ju čiastočne
politická situácia a zmena atmosféry v Poľsku. U nás práve vrcholilo obdobie
tzv. „normalizácie” – tzn. obdobie izolácie spoločnosti od všetkých zahranič-
ných trendov. Som presvedčená, že v literatúre by sme mali zaplniť aspoň tie
najväčšie medzery – napr. nepreložený Tatarka, Vilikovský, Mňačko, aby ste
pochopili nástup novej generácie spisovateľov. Týka sa to všetkých oblastí kul-
túrneho života.  

KONTAKTY: Ako sa vám v kontexte uvedených otázok javí úloha Poľsko-sloven-
skej komisie humanitných vied, pre ktorú (pre ročenku „Kontakty”) dovolil som si
vás požiadať o rozhovor? Na poľskej strane sme uskutočnili podstatné zmeny v zlo-
žení komisie, ktorá teraz reprezentuje štyri univerzitné centrá (Krakov, Varšavu,
Wrocław a Opole) a rozličné oblasti vedy (dejiny, literárnu vedu, jazykovedu a etno-
lógiu) –  aké inovácie by ste nám ešte odporučili? Možno by sme mali zaradiť
aj sociologický komparatívny výskum. Najväčším úspechom komisie doteraz bola
práca smerujúca k syntéze dejín Spiša; súhlasíte s mojou tézou, že pre Poliakov to
môže byť  kľúč k dejinám  Slovenska ako osobitné pars pro toto? Doplnením tých-
to dejín z poľského hľadiska by mali byť dejiny Oravy; čo si o tom – podľa vás –
myslí Slovák, a nájdeme „na slovenskej strane” rovnako nadšených bádateľov,
akými sú naši partneri zaoberajúci sa Spišom?    

M. V.: Poľsko-slovenská komisia humanitných vied, ktorej ste sa nedávno stali
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predsedom, je pre mňa liekom proti smútku z neveľkej kultúrnej výmeny. Hlav-
ne v posledných dvoch rokoch komisia vydala niekoľko cenných materiálov
a predovšetkým – slávnostne sme pokrstili dieťa mnohoročnej spolupráce nie-
len autorov, ale i pracovníkov ministerstiev po oboch stranách našich hraníc –
veľké spoločné spracovanie dejín Spiša „Terra Scepusiensis, Stav výskumu nad
dejinami Spiša”. Uložila som si túto knihu na najexponovanejšom mieste svojej
poľskej knižnice, aby som sa ňou mohla nadchýňať. V blízkej budúcnosti si tam
uložím – dúfam – podobné spracovanie dejín Oravy. Musím však priznať, nikdy
som nepripúšťala, že historici sa s takou pasiou dokážu prieť o tom, čo sa stalo
v 15. storočí a že to môže vyvolávať diferenciácie dokonca i v niektorých oblas-
tiach našich súčasných vzťahov. Teším sa tiež, že svoju činnosť obnovila aj naša
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KONTAKTY: Iniciovali ste vydavateľskú edíciu, v rámci ktorej by mali vyjsť štyri
slovenské knihy za rok; je to ambiciózny plán – podarí sa? Budeme aj my schopní
(mám na mysli aj naše krakovské slavistické prostredie) vám v tom účinne pomôcť?
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KONTAKTY: K realizácii všetkých svojich plánov budete musieť udržiavať živé
kontakty s Poľskom aj po skončení misie; máte z tohto hľadiska nejaké plány? 

M. V.: Odchádzam z Poľska po takmer piatich rokoch pôsobenia. Je to dosť,
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no príliš málo na to, aby človek splnil všetky svoje ciele, aj tie najtajnejšie.
Dúfam, že moja práca ako  štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky, vďaka ktorej budem často navštevovať Poľsko, ako i pôsob-
nosť na poste predsedkyne Rady fundácie „Ami pro Futuro”, umožnia mi
pokračovať v práci, ktorú som začala.

Rozhovor viedol Jacek Baluch
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SPRÁVA Z VIII. ZASADNUTIA KOMISIE
(Rajecké Teplice 25.-28. október 2004)

JACEK BALUCH

Organizátormi VIII. zasadnutia  boli Slováci, ktorí v Rajeckých Tepliciach
vytvorili znamenité podmienky pre prácu komisie i expertov, pripravujúcich syn-
tetické Dejiny Spiša. Je to zásluha hlavne slovenského Ministerstva školstva,
reprezentovaného riaditeľkou oddelenia  pani Dagmar Hupkovou a jej organi-
začného kolektívu. Možno sa domnievať, že pracovníci oboch ministerstiev,
ktoré ustanovili túto komisiu (z poľskej strany sa na nej zúčastnili riaditeľka
oddelenia Teresa Bader a radkyňa ministra Emilia Marta Lipińska), podieľajúci
sa na tejto práci už dlhší čas, nepristupujú k nej ako k úradným povinnostiam,
ale sa určitým spôsobom stotožňujú aj s vedeckými cieľmi komisie. V priebehu
konferencie mohli účastníci využiť aj termálne služby kúpeľov, tiež krásnu, teplú
pohodu, ktorá v tomto čase v horách už býva zriedkavosťou.

Zasadnutie sa uskutočnilo po vydaní monumentálneho diela Terra Scepu -
siensis1 a po sérii prezentácií, ktoré sa uskutočnili na Slovensku v Levoči,
a v Poľsku v Novom Targu a v Krakove na Jagelovskej univerzite. Vydaním
tohto diela sa ukončila prvá etapa práce slovenských a poľských historikov (za
účasti historikov maďarských, nemeckých a jedného fínskeho historika), sme-
rujúcich k vytvoreniu syntetických dejín Spiša v dvoch jazykových verziách –
slovenskej a poľskej (tretia v skrátenom rozsahu, určená cudzím čitateľom, bude
vydaná v angličtine).

Zhodne s doterajšou praxou stretnutí sa v rámci rokovaní uskutočnili jednak
plenárne zasadnutia  v štatutárnom zložení za účasti predstaviteľov oboch
ministerstiev, jednak pracovné vedecké rokovania spišskej skupiny a redakcie
„Kontaktov“. Tieto stretnutia neprebiehali vždy   oddelene, pretože v náplni
práce komisie sa organicky krížia vedecké otázky s organizačnými; vidieť to
hlavne na priebehu konferencie, na ktorej sa zúčastňuje niekoľko osôb z každej
strany, tvoriac konferenciu komorného charakteru.

Poľská strana na stretnutí prezentovala nové zloženie poľskej sekcie komisie.
Pri predstavení našej skupiny mal som príležitosť ako jej nový predseda poďa-
kovať sa doterajšiemu predsedovi za prácu a za to, že súhlasil s pokračovaním
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svojej účasti na práci komisie ako historik, ktorý si berie na starosť vedeckú
náplň prác na dejinách Spiša, tiež dr Ryszardovi Gładkiewiczovi, doterajšiemu
tajomníkovi komisie a riaditeľovi Centra Sliezskeho a bohemistického výskumu
Wrocławskej univerzity, ktorého spolupráca so spoločnosťou Kláštorisko a osob-
ne s Martinom Homzom na koncepcii syntézy dejín Spiša tvorila organizačnú
bázu realizácie tohto projektu.

K zmenám na poľskej strane došlo z viacerých dôvodov. Napriek významu,
aký pre komisiu malo Centrum, nebolo vhodné, aby sekretariát komisie bol aj
naďalej umiestnený v inštitúte, ktorý má v názve „bohemistický“ výskum a zao-
berá sa hlavne česko-slovenským výskumom.. Z poľského hľadiska to môže mať
určité opodstatnenie, lebo veď obidva národy sú našimi „južnými susedmi“, kto-
rých vnímame ako súčasť toho istého historického a kultúrneho priestoru, ale
pre Slovákov – aj keď sa o spolupráci s wrocławským univerzitným strediskom
vyslovujú pochvalne, – mohlo sa to chápať ako nedostatok pochopenia odliš-
nosti a identity slovenského partnera. Preto poľská strana preniesla sekretariát
komisie do Krakova, do mesta, ktoré Slováci tradične vnímajú ako „bránu do
Poľska“, a teda na Katedru slovenskej filológie Inštitútu slovanskej filológie
Jagelovskej univerzity, ktorá je jedinou katedrou tohto typu v Poľsku, na ktorej
sa plné slovakistické magisterské štúdium uskutočňuje ako osobitná špecializá-
cia od roku 1968.

Túto katedru a oblasť jazykovedy v komisii reprezentuje profesorka Maryla
Papierz, ktorá plní funkciu tajomníčky. Ostatní členovia komisie boli vyberaní
tak, aby reprezentovali podľa možnosti všetky dôležité slovakistické centrá
a vedecké oblasti. Varšavskú univerzitu a literárnu vedu reprezentuje profesorka
Joanna Goszczyńska, ktorá si súčasne vzala na starosť vedenie poľskej redakcie
„Kontaktov“, Wrocławskú univerzitu literárny vedec Jacek Kolbuszewski, Opol-
skú univerzitu etnologička a kulturologička profesorka Teresa Smolińska. V šesť-
člennej skupine  ťažko bolo zabezpečiť plnú reprezentáciu poľských vedeckých
pracovísk, zaoberajúcich sa slovenskou problematikou, určité rozšírenie sa však
jednako uskutočnilo.

Možno teda povedať, že v priebehu rajeckoteplického stretnutia poľská sek-
cia uskutočnila dosť závažné zmeny vo svojom zložení, nevzdala sa však dote-
rajších výsledkov, ani spoluúčasti niektorých doterajších pracovníkov. Tieto sku-
točnosti sú zavedené do protokolov komisie a ako dvojstranné závery majú byť
rešpektované. Zo slovenskej strany došlo iba k jednej zmene v zložení gestorov,
pripravujúcich od roku 2003 na základe záverov VII. stretnutia komisie v Szc-
zaw nici syntézu dejín Spiša, v ktorom doc. Ivana Chalupeckého nahradil doc.
Ivan Mrva.

Spišská skupina sa v Rajeckých Tepliciach stretla na dvoch rokovaniach: prvé
v zložení rozšírenom o predstaviteľov oboch ministerstiev; druhé, striktne vedec-
ké a pracovné vo vlastnej skupine, na ktorom boli prijaté konkrétne závery,
týkajúce sa ďalšieho postupu prác na  syntéze dejín Spiša. Tieto závery boli sfor-
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mulované písomne v slovenskom i poľskom jazyku, a ich plné znenie je nasle-
dujúce:
1. Publikácia Terra Scepusiensis. Stav bádania nad dejinami Spiša splnila svoju

úlohu ako nezbytný podklad ďalších prác na syntéze.
2. Hodnotil sa stav prác. Niektoré časti sú spracované na okolo 50 % a text

prvej časti je takmer ukončený. Ukončenie celého textu bude možné v roku
2005 pod podmienkou, že poľská strana uzavrie autorské dohody s redak-
tormi, gestormi a spolupracovníkmi.

3. Došlo k dohode o redakčno-autorskom riešení celkového konspektu syntézy,
štruktúry jednotlivých častí, rozdelenia úloh a organizovania spolupráce.

4. Každá strana hradí výdavky za spracovanie a vydanie  svojej verzie s výnim-
kou anglických, nemeckých, prípadne i maďarských a francúzskych textov,
ktorých úhrada sa bude deliť na dve polovice.

5. Poplatky za ilustrácie, mapy, reprodukcie sa budú deliť na dve polovice.
6. Každá z verzií bude mať rovnakú grafickú a typografickú úpravu vo formá-

te A4.
7. Do 25. XI. 2004 bude vypracovaný finančný projekt syntézy.
8. Pre efektívny postup prác je nevyhnutné stretnutie redakčno-koordinačnej

skupiny a gestorov do konca apríla 2005.

Tieto závery, prijaté redaktormi vedeckej syntézy – prof. Michałom Pułaským
a dr Ryszardom Gładkiewiczom za poľskú stranu, a doc. Martinom Homzom
a doc. Michalom Slivkom za slovenskú stranu, možno považovať za uspokojivé.

Boli tiež prijaté určité ústne dohody, ktoré tiež treba považovať za záväzné.
Jedna z nich predpokladá, že syntéza dejín Spiša v slovenskej a poľskej jazyko-
vej verzii bude graficky upravená ako Terra Scepusiensis. Je to v určitom zmys-
le dielo, ktoré má nielen vedeckú váhu, ale hlavne pre Slovákov aj prestížny
a reprezentačný význam nielen z hľadiska striktne vedeckého. Ide o to, aby sa
Terra Scepusiensis chápala ako I. diel, a ďalšie práce ako II. diel (môžu byť
označené ako IIa a IIb): Dejiny Spiša a Historia Spiszu.

V rámci plenárneho zasadnutia sa rokovalo hlavne o projekte profesora Joze-
fa Hvišča „Slovensko-poľské vzťahy v historickom a súčasnom pohľade“, ktorý
bol prezentovaný v III. čísle „Kontaktov“. K zhode došlo najmä v tom, že
výskum sa začne od široko chápanej súčasnosti. Zostáva však problém, či pro-
fesor Jozef Hvišč ako tvorca projektu nájde na poľskej strane vhodnú partner-
skú skupinu a organizačnú podporu na niektorej univerzite alebo inej vedeckej
inštitúcii. Podporu realizácie projektu bude ťažké hľadať v komisii, ktorá nedis-
ponuje potrebnými organizačnými štruktúrami, ani prostriedkami na ich vytvo-
renie, lebo ani vlastná finančná podpora ministerstiev, hoci je štatutárne garan-
tovaná, nevystačí na realizáciu vedeckých programov. Uskutočnenie cyklu
piatich vedeckých konferencií – ako to bolo prezentované v „Kontaktoch“ III –
je neobyčajne ambiciózna úloha, ktorú možno prirovnať k spišskému projektu.
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V tejto otázke nedošlo v Rajeckých Tepliciach k riešeniu a zostala otvorená,
lebo keďže patrí k zámerom prijatým na dvojstrannej úrovni, bude potrebné sa
k nej vrátiť v nasledujúcej práci komisie.

Vo veci vydania „Kontaktov“ III sa ukázalo, že poľská verzia nemohla byť
prezentovaná v Rajeckých Tepliciach z dôvodov oneskoreného vydania sloven-
skej verzie. Došlo tiež k dohode, že ak nasledujúce číslo má byť vydané do IX.
zasadnutia komisie, určeného na máj 2005, musia byť slovenské materiály, ktoré
treba preložiť do poľštiny, odoslané do poľskej redakcie podľa možnosti čo naj-
skôr (do konca kalendárneho roka), aby sa celok mohol uzavrieť do konca feb-
ruára 2005, aby zostal dostatok času na tlač. Bolo tiež rozhodnuté, že v „Kon-
taktoch“ IV a nasledujúcich budú publikované i niektoré materiály zo spišskej
publikácie2.

Ako perspektívu nového programu práce komisie som navrhol výučbu slo-
venského jazyka v Poľsku a poľského jazyka na Slovensku, čo bolo zavedené do
protokolu ako „voľný návrh“. Zdá sa, že je to projekt ľahšie realizovateľný
(a z hľadiska  oboch ministerstiev veľmi potrebný vzhľadom na  vykonávacie
plány medzivládnych dohôd o výmene lektorov), že organizačne sa môže pri-
rodzeným spôsobom opierať o univerzity, ktoré majú lektoráty slovenského jazy-
ka (v Poľsku) a lektoráty poľského jazyka (na Slovensku), pričom by bolo
možné získať i doplňujúce finančné prostriedky z Európskej únie v rámci pro-
gramu podporujúceho štúdium „zriedkavejšie vyučovaných“ jazykov3.

Zasadnutie Komisie sa ukončilo slávnostným podpísaním protokolu, pri kto-
rom boli i štátne vlajky, i obligátne fľaše šampanského.

1 Terra Scepusiensis. Stav bádania nad dejinami Spiša. Vedecká redakcia Ryszard Gładkiewicz a Martin
Homza v spolupráci s Michałom Pułaským a Michalom Slivkom. Levoča – Wrocław 2003, 987 s. Vydali:
Slovensko-poľská komisia humanitných vied Ministerstva školstva SR a Ministerstva národného vzdeláva-
nia a športu PR, Kláštorisko n. o., Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Wrocławskej uni-
verzity. [Názov diela a bibliografické údaje sú uvedené v slovenskom a poľskom jazyku.]

2 Táto požiadavka bola neskôr korigovaná slovenskou i poľskou redakciou, pretože tieto materiály sa svojím
rozsahom nehodia na publikovanie v jednom čísle niekoľkohárkového periodika.

3 Na IX. zasadnutí v Tomaszowiciach bude tento projekt prezentovaný v rozpracovanej podobe; predložím
návrh, aby bol prijatý ako ďalší projekt komisie a aby bola určená primeraná pracovná skupina na jeho
realizáciu.
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Ako perspektívu nového programu práce komisie som navrhol výučbu slo-
venského jazyka v Poľsku a poľského jazyka na Slovensku, čo bolo zavedené do
protokolu ako „voľný návrh“. Zdá sa, že je to projekt ľahšie realizovateľný
(a z hľadiska  oboch ministerstiev veľmi potrebný vzhľadom na  vykonávacie
plány medzivládnych dohôd o výmene lektorov), že organizačne sa môže pri-
rodzeným spôsobom opierať o univerzity, ktoré majú lektoráty slovenského jazy-
ka (v Poľsku) a lektoráty poľského jazyka (na Slovensku), pričom by bolo
možné získať i doplňujúce finančné prostriedky z Európskej únie v rámci pro-
gramu podporujúceho štúdium „zriedkavejšie vyučovaných“ jazykov3.

Zasadnutie Komisie sa ukončilo slávnostným podpísaním protokolu, pri kto-
rom boli i štátne vlajky, i obligátne fľaše šampanského.

1 Terra Scepusiensis. Stav bádania nad dejinami Spiša. Vedecká redakcia Ryszard Gładkiewicz a Martin
Homza v spolupráci s Michałom Pułaským a Michalom Slivkom. Levoča – Wrocław 2003, 987 s. Vydali:
Slovensko-poľská komisia humanitných vied Ministerstva školstva SR a Ministerstva národného vzdeláva-
nia a športu PR, Kláštorisko n. o., Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Wrocławskej uni-
verzity. [Názov diela a bibliografické údaje sú uvedené v slovenskom a poľskom jazyku.]

2 Táto požiadavka bola neskôr korigovaná slovenskou i poľskou redakciou, pretože tieto materiály sa svojím
rozsahom nehodia na publikovanie v jednom čísle niekoľkohárkového periodika.

3 Na IX. zasadnutí v Tomaszowiciach bude tento projekt prezentovaný v rozpracovanej podobe; predložím
návrh, aby bol prijatý ako ďalší projekt komisie a aby bola určená primeraná pracovná skupina na jeho
realizáciu.
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Jacek Kolbuszewski, profesor polo-
nistiky a slavistiky na Wrocławskej
univerzite, vpísal do súčasného slova-
kistického výskumu v Poľsku osobitnú
kapitolu. Od roku 1967, kedy mu vy -
šiel prvý článok o poľsko-slovenských
vzťahoch, sa sústavne zaoberal a zao-
berá problematikou slovenskej literatú-
ry. Za tie roky publikoval značné
množstvo článkov, štúdií a knižných
publikácií. Čelné miesto medzi nimi
zaujíma knižná monografia Modele
estetyczne liryki słowackiej romantycz-
nego przełomu, ktorou sa v roku 1974
habilitoval na Wydziale Filologicznym
Wrocławskej univerzity (knižne Wroc -
ław 1975). K nej sa úspešne radí pub-
likácia Poézia pravdy a pravda poézie,
vydaná v slovenskom preklade (Brati-
slava 1978). Veľkou inšpiráciou pre J.
Kolbuszewského boli a stále sú Tatry,
ktorým venoval rad vedeckých i eseji-
stických kníh a článkov. V rokoch
poľských udalostí bola táto činnosť J.
Kolbuszewského prerušená, pravda,
nie z jeho viny, ale – ako píše v úvode
recenzovanej knihy – z viny „pewnych
inkvizytorów z polskiej strony, sugeru-
jących jednoznacznie Słowakom ogra-
niczenie kontaktów z autorem tych
słów, co też stało się faktem” (s. 4).
Dôležité je, že Kolbuszewski sa nedal
odradiť a svoj výskum ďalej kontinuo-
val. Výrazne o tom svedčí publikácia
Na południe od Tatr, obsahujúca staršie

i novšie práce jeho slovakistickej
výskumnej produkcie.

Obsahové zameranie knihy je špeci-
fikované jej podtitulom: Studia o lite-
raturze słowackiej. Je to súbor 24 štú-
dií, tvoriacich impozantný oblúk
analytických i syntetických pohľadov
do vývinových otázok slovenskej lite-
ratúry. Je sympatické, že Kolbuszew -
ski  svoju knihu venuje pamiatke
dvoch významných predstaviteľov
poľskej a slovenskej slovakistiky, prof.
dr hab. Zdzisławovi Niedzielovi
a prof. dr. Karolovi Rosenbaumovi,
ktorých dnes vnímame ako symboly
vzájomnej spolupráce v nevzájomnej
politickej situácii. 

Knihu otvára teoreticko-koncepčná
úvaha Zagadnienie periodyzacji dziejów
literatury słowackiej, ktorou sa J. Kol-
buszewski zapojil do polemiky o krité-
riách periodizácie. Štúdia vznikla
v čase, keď na Slovensku dominovala
sociologická koncepcia periodizácie
literárneho vývinu, vyvodzovaná z fak-
tov historicko-politických zmien. Mar-
xistickí literárni historici v snahe vtes-
nať literárnu tvorbu do neliterárnych
medzníkov pričlenili napr. k romantic-
kej literatúre aj to, čo nebolo roman-
tické (napr. básnickú tvorbu K. Kuz-
mányho, Ľ. Štúra, literárne začiatky
Sama Chalupku a iné). Pre  literárnu
produkciu tzv. prechodného obdobia
J. Kolbuszewski navrhol používať ter-
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mín „preromantizmus” ako osobitnú
fázu literárneho vývinu, kompatibilnú
s preromantizmom, resp. sentimenta-
lizmom v iných európskych literatú-
rach. Nasledujúci vývin potvrdil správ-
nosť Kolbuszewského požiadavky,
ktorú dnes vnímame ako cenný prís-
pevok k vývinovej klasifikácii sloven-
skej literatúry..  

V nasledujúcom bloku štúdií Kol-
buszewski demonštruje praktické
postupy komparatívnej literárnohisto-
rickej interpretácie. Mám na mysli
práce Nad słowackimi pieśniami histo-
rycznymi (s. 17-27), Obraz panej krás-
nej perem malovaný, která má v Trnave
své prebývaní (s. 29-42)  Z badań nad
twórczością Jána Hollého (s. 43-54)
a Klasycyzm słowacki wobec tradycji
antycznej (s. 63-74). V prácach hodno-
tí žánrovú skladbu diel, ich miesto
a charakter v situačnom kontexte slo-
venskej literatúry. Osobitne vyzdvihuje
funkciu diel, konštatujúc, „że w okre-
sie tym de facto ziemia słowacka stała
się swoistym bastionem obronnym
Europy chrześciańskiej” (str. 18).
Aj v iných častiach svojich prác si
Kolbuszewski počína samostatne
a odvážne uzatvára: „Słowacja stała
się nie tylko centrum politycznego
i kulturalnego życia Węgier [ide o 16.-
17. stor., pozn. J.H.], ale stała się
płaszczyzną krzyżowania się wpływów
zachodnich i wschodnich, a nabiera-
jąc w ten sposób znaczenia politycz-
nego, mogła wytworzyć na tyle silne
ruchy kulturotwórcze, że przyczyniły
się one do gwałtownego podniesienia
poziomu literatury słowackiej” (str.
19). Treba zdôrazniť, že svoje tvrdenia
Kolbuszewski vyvodzuje z dôslednej

interpretácie konkrétnych textov a ich
žánrových vlastností.

V ďalšej skupine prác sa Kolbu -
szewski zameriava na analogické a prí-
buzné javy slovenskej a poľskej litera-
túry. Cenným spôsobom hodnotí
preklady slovenských folklórnych
a básnických textov, publikovaných
v Poľsku v prvej polovici 19. stor.
(Pierwsze polskie przekłady poezji sło-
wackiej, s. 75-86). V hodnotení Kell-
nerovej interpretácie Mickiewiczovej
Ody do młodości reinterpretuje preni-
kanie romantických estetických postu-
látov do prostredia štúrovcov (Petra
Kellnera-Hostinského interpretacja ,Ody
do młodości’ Adama Mickiewicza, s. 87-
100). K cenným komparatívnym záve-
rom dospieva pri intertextuálnej inter-
pretácii Kellnerovej básne Žialenie
a Mickiewiczovej Improvizácie z III.
časti Dziadów (,Žialenie’ Petra Kellne-
ra-Hostinského a ,Improwizacja’ Konra-
da, s. 101-103). 

Problematike mickiewiczovskej
recepcie v prostredí slovenských
romantikov  sa Kolbuszewski venuje aj
v kľúčovej štúdii knihy Drugi obieg, czy
„literackie podziemie”? Z dziejów poezji
Adama Mickiewicza w Słowacji w XIX
wieku (s. 105-127). Zaoberá sa v nej
problematikou „druhoradých” básni-
kov, ktorých hodnotí ako „literárne
podzemie”, formujúce sa v opozícii
k hlavnému, Štúrovmu prúdu sloven-
ského romantizmu. Tu sa žiada pripo-
menúť, že tvorba týchto básnikov
nebola tvorbou „literárneho podze-
mia” v pravom zmysle slova. Ich „dru-
horadosť” nevyplývala z inej estetickej
alebo ideologickej orientácie, ale
z výsledkov ich tvorby, ktorou evident-
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ne zaostávali za tvorbou hlavnej gar-
nitúry. Napokon, túto skutočnosť si
uvedomuje i Kolbuszewski, o čom
svedčí otáznik pri názve tejto štúdie.

Svoju znalosť literárnych textov
a ich komparatívnu interpretáciu Kol-
buszewski prezentuje v štúdiách „ohla-
sového” charakteru (Echa powstania
listopadowego w poezji Sama Chalupki,
s. 129-139; Echa słowackiego odrodze-
nia narodowego w Polsce, s. 141-163).
V prvej z uvedených prác skúma, ako
sa ideové a tematické inšpirácie
novembrového povstania prejavili
v básnickej tvorbe štúrovského básni-
ka Sama Chalupku, ktorý sa v roku
1831 osobne zúčastnil na novembro-
vom povstaní v Poľsku. Druhá práca
podáva cenný prehľad poľských ohla-
sov o slovenskej literatúre a kultúrno-
národnom pohybe Slovákov v prvej
polovici 19. stor. Znamenitú znalosť
literárnych prameňov J. Kolbuszewski
aj tu spája s kontextovým hodnotením
celkovej kultúrnej situácie, v ktorej sa
vytvárali podmienky pre vzájomnú
interkultúrnu pôsobnosť slovenskej
a poľskej literatúry. 

Na uvedenú štúdiu organicky nad-
väzuje práca Dzieje kształtowania
pojęcia „literatura słowacka“ w pol skiej
krytyce słowackiej lat 1848-1918 (s. 165-
192), v ktorej ukazuje, ako sa z fakto-
grafických odkazov a ohlasov postup-
ne formovalo v Poľsku vedomie
osobitnej slovenskej literatúry a kultú-
ry. Je to mimoriadny fakt poľsko-slo-
venských vzťahov, ktorý okrem meri-
tórnych informácií svedčí o tom, že
poľská kultúrna verejnosť chápala slo-
venskú literatúru a kultúru ako auto-
nómnu už v druhej polovici 19. stor.,

keď administratívne bola neoddeliteľ -
nou súčasťou Uhorska. Kontextový
pohľad na problematiku vtláča tejto
štúdii nielen hlboký meritórny
význam, ale i význam vývinovej synté-
zy, tvoriacej nosnú konštrukciu dejín
poľsko-slovenských vzťahov v uvede-
nom období.

V dvoch štúdiách sa Kolbuszewski
zaoberá problematikou cyrilo-metod-
ského kultu v slovenskej kultúre
a správne uzatvára, že plnil v slo-
venskom spoločenstve funkciu nielen
náboženskej, ale hlavne  národnej
tradície. Je to dôležitý fakt, lebo sa
stal integrujúcim činiteľom sloven-
ského národného obrodenia, do kto-
rého sa intenzívne zapojili tak kato-
líci, ako i evanjelíci a protestanti. Na
tomto základe Kolbuszewski inter-
pretuje Hollého epos Cyrillo-Metodia-
da (Słowacki epos o świętych Cyrilu
i Metodym, s. 55-62) ako dielo zjed-
notenia na báze národnej tradície.
V druhej štúdii Z dziejów tradycji
cyrylometodejskiej w Słowacji (s. 193-
209) zovšeobecňuje dispozície tohto
kultu vo vývinovom procese literatú-
ry.

Časť prác, zaoberajúcich sa slo-
venským národným obrodením, Kol-
bu szewski uzatvára štúdiou Szaleńst-
wo Konrada Sandomierskiego (s.
211-220) o Kuzmányho reflexívno-
biografickom románe Ladislav. Aj tu
citlivo vyhmatáva elementy poľských
literárnych a ideových inšpirácií.
Ukazuje, ako si Kuzmány v konfron-
tácii s názormi poľského romantika,
maliara Konrada Sandomierskeho
vyjasňoval zásady romantizmu v živo-
te a básnickej tvorbe.  
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Prechod od problematiky národné-
ho obrodenia k novším vývinovým
fázam  Kolbuszewski vyplňuje štúdiou
Romantyczna poetyka przestrzeni. Tatry
w literaturze czeskiej, słowackiej i pol-
skiej (s. 221-228). Ambície ukázať
miesto a funkciu Tatier v literárnej
tvorbe sa Kolbuszewskému zrejme spl-
nili vydaním rozsiahlej monografie
Tatry w literaturze polskiej 1805-1939,
ktorá bola vyhlásená za knihu roka
(vyšla v Krakove 1982), lebo pod
obšírnym názvom práce, zaradenej do
recenzovanej publikácie, podáva iba
stručný náčrt problematiky. 

V časti o novšej literatúre dominuje
genologická štúdia O strukturze rodza-
jowej tak zwanej krótszej epiki Hviezdo-
slava (s. 229-242). V práci polemizuje
s termínom „kratšia epika“, ktorý sa
ujal nielen v literárnom ale i literár-
novednom hodnotení Hviezdoslavo-
vých diel. Kolbuszewski si kladie otáz-
ku, ako a prečo vznikol tento
z hľadiska genologického neadekvátny
literárny termín? A odpovedá:
„W rachubę wchodzi tu problem
metodologicznie zlożony, a jego spe-
cyfiki upatrywać trzeba w alternatyw-
nym zestawieniu zagadnienia tradycjo-
nalizmu i nowatorstwa“ (s. 229). Na
tomto základe Kolbuszewski analyzuje
žánrovú štruktúru  „historických spe-
vov“ a „balád“ ako charakteristických
žánrov Hviezdoslavovej „kratšej
epiky“.

Hviezdoslavovskou problematikou
sa v Kolbuszewského knihe otvára
posledná skupina štúdií venovaných
modernej a súčasnej slovenskej litera-
túre. Charakterizuje slovenský moder-
nizmus, ku ktorému pristupuje

z aspektu realizmu (Realizm i moder-
nizm w słowackiej prozie, s. 243-248)
i z aspektu európského kontextu
(Europejskie konteksty Slovenskej
moderny, s. 249-254). Podnetným
spôsobom poukazuje na typologické
súvislosti Slovenskej moderny s hnu-
tím Młodej Polski a Českej moderny.
Zo špecifických vlastností poľského,
českého a slovenského modernizmu
vytvára typológiu modernizmu
v západoslovanských literatúrach
(Modernizm zachodniosłowiański czy
modernizmy zachodniosłowiańskie, s.
255-264) a dospieva k záveru, že
hoci vychádzajú z jednotného estetic-
kého základu, predstavujú tri rozličné
modernizmy, ovplyvnené domácou
kultúrnou tradíciou a odlišnými
národnými a sociálnymi podmienka-
mi. 

Zaujímavým spôsobom sa Kolbu -
szewski zamýšľa nad štylizačnými
postupmi Františka Švantnera pri
vykresľovaní prírodnej scenérie (Pejza-
że Franciszka Švantnera, s. 265-275).
Ponorom do zmyslovej podstaty auto-
r skej výpovede slovenského prozaika
osvetľuje poetiku a výrazové funkcie
slovenskej lyrizovanej prózy.

Podobným spôsobom v štúdii
o Rúfusovi (Mit w poezji Milana Rúfu-
sa, s. 277-287) dospieva k charakteris-
tike základných vlastností súčasnej
slovenskej poézie, vyplývajúcich z pre-
trvávajúceho mýtu národnej angažova-
nosti.

V kontexte prezentovaných otázok
sympaticky vyznieva záverečná štúdia
knihy Orawa w literaturze słowackiej (s.
289-307), v ktorej Kolbuszewski pre-
zentuje Oravu ako zdroj národnej
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z hľadiska genologického neadekvátny
literárny termín? A odpovedá:
„W rachubę wchodzi tu problem
metodologicznie zlożony, a jego spe-
cyfiki upatrywać trzeba w alternatyw-
nym zestawieniu zagadnienia tradycjo-
nalizmu i nowatorstwa“ (s. 229). Na
tomto základe Kolbuszewski analyzuje
žánrovú štruktúru  „historických spe-
vov“ a „balád“ ako charakteristických
žánrov Hviezdoslavovej „kratšej
epiky“.

Hviezdoslavovskou problematikou
sa v Kolbuszewského knihe otvára
posledná skupina štúdií venovaných
modernej a súčasnej slovenskej litera-
túre. Charakterizuje slovenský moder-
nizmus, ku ktorému pristupuje

z aspektu realizmu (Realizm i moder-
nizm w słowackiej prozie, s. 243-248)
i z aspektu európského kontextu
(Europejskie konteksty Slovenskej
moderny, s. 249-254). Podnetným
spôsobom poukazuje na typologické
súvislosti Slovenskej moderny s hnu-
tím Młodej Polski a Českej moderny.
Zo špecifických vlastností poľského,
českého a slovenského modernizmu
vytvára typológiu modernizmu
v západoslovanských literatúrach
(Modernizm zachodniosłowiański czy
modernizmy zachodniosłowiańskie, s.
255-264) a dospieva k záveru, že
hoci vychádzajú z jednotného estetic-
kého základu, predstavujú tri rozličné
modernizmy, ovplyvnené domácou
kultúrnou tradíciou a odlišnými
národnými a sociálnymi podmienka-
mi. 

Zaujímavým spôsobom sa Kolbu -
szewski zamýšľa nad štylizačnými
postupmi Františka Švantnera pri
vykresľovaní prírodnej scenérie (Pejza-
że Franciszka Švantnera, s. 265-275).
Ponorom do zmyslovej podstaty auto-
r skej výpovede slovenského prozaika
osvetľuje poetiku a výrazové funkcie
slovenskej lyrizovanej prózy.

Podobným spôsobom v štúdii
o Rúfusovi (Mit w poezji Milana Rúfu-
sa, s. 277-287) dospieva k charakteris-
tike základných vlastností súčasnej
slovenskej poézie, vyplývajúcich z pre-
trvávajúceho mýtu národnej angažova-
nosti.

V kontexte prezentovaných otázok
sympaticky vyznieva záverečná štúdia
knihy Orawa w literaturze słowackiej (s.
289-307), v ktorej Kolbuszewski pre-
zentuje Oravu ako zdroj národnej
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a duchovnej identity slovenskej litera-
túry, a dospieva k záveru, „że można
mówić o wyraźnej orawskiej tradycji
w słowackiej literaturze“, pričom „ten
zaś fakt – pospołu z kilkoma dziełami
wybitnymi – legitymuje obecność
Orawy w słowackiej kulturze“ (s.
307).

Vidíme, že problémová štruktúra
knihy J. Kolbuszewského tvorí orga-
nický oblúk, ktorý sa rozpína od stre-
dovekej po súčasnú literatúru. Výber
tém nie je náhodný, vyplýva zo systé-
mového pohľadu autora na komplexný
vývin slovenskej literatúry. Hľadí na
fakty a javy v logických medziliterár-
nych súvislostiach (slovensko-poľ -
ských, západoslovanských). V jeho
výpovediach citlivo rezonujú náhľady
slovenských literárnych vedcov, no pri-
stupuje k nim polemicky. Sú preňho
odrazovým bodom k vlastným inter-

pretáciám a záverom, ktoré sa vyzna-
čujú nápaditosťou, rozhľadom a meto-
dologickou priebojnosťou. Jeho
„pohľad z boku“ nepodlieha zaužíva-
ným hodnotiacim kritériám, je iný,
obohacuje výskum slovenskej literatú-
ry nielen  meritórne, ale i koncepčne
a metodologicky. Zaujímajú ho hlavne
fakty, v ktorých dochádza k určitým
formám vzájomnej kultúrnej a literár-
nej interakcie, ktoré formuluje ako
propozíciu intertextuálneho pohľadu
na javy slovenskej literatúry. Tým sú
Kolbuszewského štúdie, zaradené do
knihy Na południe od Tatr, mimoriad-
ne podnetné nielen svojím heuristic-
kým potenciálom, ale aj metodológiou
a koncepciou komparatívnej interpre-
tácie zhodných a odlišných javov med-
ziliterárneho procesu.

Jozef Hvišč
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Problematika poľsko-slovenských
vzťahov a súvislostí bola od začiatkov
slavistiky jednou z jej hlavných
výskumných oblastí. Týmito otázkami
sa zaoberali tak poľskí slavisti a slova-
kisti, okrem iných Władysław Bobek,
Józef Magnuszewski, Jacek Kolbu -
szewski, ako i bádatelia slovenskí,
medzi ktorými možno uviesť naprí-
klad Milana Pišúta, Pavla Winczera,
ale tiež i Jozefa Hvišča, autora pre-
zentovanej publikácie.  Najintenzívnej-
ší záujem o poľskú literatúru sa na
Slovensku prejavil v období romantiz-
mu, a práve tomuto obdobiu sú veno-

vané najzaujímavejšie a rozhodne naj-
úplnejšie práce. Neznamená to však,
že všetky aspekty vzájomných kontak-
tov, analógií či vývinových paralel boli
adekvátnym spôsobom preskúmané
a zhodnotené. Vznik nových prác,
venovaných tejto problematike, potvr-
dzuje potrebu nových interpretácií,
nových hlavne z hľadiska použitia
výskumnej stratégie. Súbor textov, kto-
rými sa tento výskum zaoberá, je viac-
menej stabilizovaný, originalita nové-
ho pohľadu preto závisí hlavne od
prístupu k problematike a od schop-
nosti použiť metódu, umožňujúcu

Jozef Hvišč, Óda na mladosť. O literárnych súvislostiach slovenského a poľské-
ho romantizmu, LUFEMA, Bratislava 2004, 190 s.



dospieť k novému hodnoteniu, prekra-
čujúcemu doterajšie závery.

Jozef Hvišč sa už veľa rokov zaobe-
rá porovnávacím výskumom sloven-
skej a poľskej literatúry, o čom svedčia
početné publikácie, ktoré cenným
spôsobom doplňujú vedomosti týkajú-
ce sa vzťahov obidvoch literatúr.
Súbor štúdií Óda na mladosť možno
hodnotiť ako pokračovanie určitých
zámerov a záujmov, ktoré autor preja-
vil v knihách  Epické literárne druhy
v slovenskom a poľskom romantizme
(Bratislava 1971), Slovensko-poľské lite-
rárne vzťahy, 1815-1918 (Bratislava
1990), Vzťahy a súvislosti slovenskej
a poľskej literatúry (Bratislava 1996)
a v štúdiách publikovaných na Sloven-
sku i v Poľsku. V uvedenej publikácii
sa J. Hvišč pokúša predstaviť vybrané
problémy v novej perspektíve, včleňuje
do nej aj niekoľko aspektov, ktoré sa
zriedkavo vyskytovali na literárnoved-
nej pôde. Podtitul knihy O literárnych
súvislostiach slovenského a poľského
romantizmu poukazuje na problemati-
ku, ktorá v nej zaujíma centrálne
postavenie, aj keď autor svoje úvahy
neobmedzuje iba na obdobie roman-
tizmu; otázku recepcie a významu
poľskej romantickej literatúry hodnotí
aj vo vzťahu k neskorším obdobiam.
Svoju výskumnú pozornosť, ako pripo-
mína na začiatku publikácie, zameria-
va hlavne na funkcie, ktoré poľská lite-
ratúra plnila na slovenskej pôde;
naproti tomu konkrétne literárne
súvislosti hodnotí v širšom kontexte
vývinových javov a tendencií európ-
skych literatúr (respektíve javov cha-
rakteristických pre stredoeurópske lite-
ratúry). 

V prvej časti knihy sa v stručnej
podobe prezentujú teoreticko-metodo-
logické východiská prezentovaného
prístupu. J. Hvišč chápe komparatisti-
ku ako jednu z pomocných oblastí
literárnej vedy, pritom v priestore kon-
krétnych výskumných procedúr vysúva
do popredia genologický aspekt porov-
návacích javov, čo v podstate má viesť
k vytvoreniu osobitnej typológie lite-
rárnych faktov a k adekvátnemu opisu
súvislostí medzi nimi. Úvodné autoro-
ve poznámky naznačujú, že sa bude
zameriavať hlavne na väčšie literárne
celky a na dynamické zmeny, ku kto-
rým v nich dochádza, takže analyzo-
vané texty sú východiskovými bodmi
pri konštruovaní zovšeobecňujúcich
záverov. Vyslovené zásady sa však
v nasledujúcich  častiach knihy nevyu-
žívajú dosť dôsledne; systémové vzťa-
hy a súvislosti sú zvýraznené vlastne
iba v niekoľkých štúdiách. V ostat-
ných sa autor zameriava na riešenia
zhodné s poľskými a slovenskými tvor-
cami, tiež na  hodnotenie recepcie
poľských textov na slovenskej pôde.  

V kapitole Súvislosti slovenského
a poľského romantizmu sa prezentujú
všeobecné informácie týkajúce sa vývi-
nových analógií obidvoch literatúr
v hodnotenom období. J. Hvišč pou-
kazuje na oživený záujem o poľskú
literatúru (hlavne o diela A. Mickie-
wicza) v prostredí slovenských roman-
tikov a z toho vyvodil niekoľko cha-
rakteristikých prkov, ktoré spájajú
slovenský i poľský romantizmus: ľudo-
vosť, historizmus, wallenrodizmus
a ideu národného oslobodenia. Tieto
javy možno umiestniť hlavne do ideo-
logickej sféry doby, mali však i svoje
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literárne dôsledky tak v tematickej
vrstve textov, ako i na úrovni žánrov
a aplikovaných umeleckých prostried-
kov. Zväzok estetiky s ideológiou
a politickými koncepciami boli základ-
nou črtou slovanských verzií roman-
tizmu, čo zdôrazňuje i autor, keď pri-
pomína, čo motivovalo záujem
slovenských básnikov o Mickiewicza.
Hľadali v tvorbe poľského autora nie-
len novú umeleckú kvalitu, ale i prvky
pôsobiace v kontexte slovenských
obrodeneckých snáh.  

Podstatnejšiu problematiku predsta-
vuje nasledujúca kapitola knihy nazva-
ná  Slovenské „Ódy na mladosť”.
Nadšený záujem o Mickiewiczove
dielo tvorí, podľa J. Hvišča, prvú fázu
slovenského záujmu o poľskú roman-
tickú literatúru. Tento text plnil okrem
iného dôležitú funkciu pri premene
klasicistickej estetiky na romantickú,
čo potvrdzuje i fakt, že slovenskí tvor-
covia ju chápali ako príklad jedného
zo vzorcových žánrov romantickej
poézie. Pri analýze tematickej, kompo-
zičnej a výrazovej štruktúry konkrét-
nych diel autor poukazuje na spôsoby
pôsobenia Ódy v slovenskom kontexte,
tiež na rozličné modifikácie, akým
tento vzorec podliehal. Z hľadiska
tohto pohľadu autor zvýrazňuje dyna-
mický charakter literárnych súvislostí,
v tom i špecifickú asimiláciu vybra-
ných literárnych prvkov na pôde slo-
venskej literatúry, ktorá aktívnym
spôsobom prijímala a tvorivo modifi-
kovala určité impulzy a inšpirácie.  

Kapitola Poézia Sama Chalupku
a Novembrové povstanie roku 1830-1831
prináša prehodnotenie doterajších lite-
rárnohistorických zistení, týkajúcich

sa Chalupkových diel, tematicky spo-
jených s poľskou problematikou. Tu
autor v podstate neprináša nové
prvky, akceptuje známe názory, ktoré
vyplývajú z panslavistických názorov
slovenského básnika na revolučné
ašpirácie Poliakov a na niektoré vlast-
nosti jeho básní, ktoré sú blízke poľ -
skej poézii (hlavne v oblasti verzifiká-
cie).  

Nasledujúca kapitola práce Ukrajin-
ská škola poľskej literatúry a jej sloven-
ské reminiscencie, venovaná prevažne
prezentácii poľských romantikov pat-
riacich k tzv. ukrajinskej škole, má
skôr faktografický ako porovnávací
charakter. Informácie týkajúce sa vzťa-
hov tohto prúdu so slovenskou litera-
túrou sa ohraničujú na poznámky
o recepcii konkrétnych diel, podmie-
nenej vo väčšine prípadov slovanofil-
skými sympatiami slovenských básni-
kov. Pravda, J. Hvišč síce vyzdvihuje
tézu o „tvorivých inšpiráciách, analó-
giách na kompozičnej a žánrovej plat-
forme” (str. 61), v texte ju však neroz-
víja a nenaplňuje konkrétnymi
príkladmi.  

Komparatívny aspekt je výraznejší
v dvoch nasledujúcich  kapitolách –
Medziliterárne súvislosti slovenskej
romantickej poémy a Od ľudovosti k poli-
tickej liryke (Janko Kráľ: Krako viaky
dobrovoľníkove). V prvej z nich J. Hvišč
charakterizuje podstatné fakty súvisiace
so vznikom slovenskej verzie romantic-
kej poémy, pri formovaní ktorej okrem
iného poľské impulzy zohrali dôležitú
inšpiratívnu úlohu. Autorove závery sú
zaujímavé aj z hľadiska typológie slo-
venských diel, v ktorých sa realizovali
žánrové normy romantickej poémy
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v kontexte s tendenciami iných litera-
túr; pri hodnotení kompozičnej platfor-
my a ideovej sféry konkrétnych textov
J. Hvišč prezentuje slovenský romantiz-
mus ako prúd, ktorý aktívnym spôso-
bom  pri bližuje svoje vývinové potreby
k vybraným prvkom európskeho
romantizmu, tvoriac jeho integrálnu
súčasť. V kapitole venovanej krakovia-
kom Janka Kráľa autor uskutočnil zau-
jímavé porovnanie poľských textov
s dielom slovenského básnika z hľadis-
ka  frekvencie konkrétnych výrazových
kategórií, poukazujúc na premeny Krá-
ľovho krakoviaka, spojené hlavne s pro-
cesom vzďaľovania sa od ľudového
vzorca a s exponovaním aktuálneho,
často politického aspektu výpovede.  

Informácie o recepcii poľskej litera-
túry v prostredí Slovákov študujúcich
v Levoči, ktorá bola jedným
z významných centier slovenského
romantizmu, J. Hvišč zhromaždil
v kapitole Poľské ohlasy v tvorbe a čin-
nosti levočskej mládeže. Kontakty
s poľskou literatúrou v tomto prostre-
dí  mali rozličné formy – od lektúry
textov cez preklady a komentáre po
citáty, parafrázy a inšpirácie v ideovej
a tematickej oblasti. Špecifita prijíma-
nia poľského romantizmu v intelektu-
álnych kruhoch Levoče, vyznačujúca
sa v porovnaní s Bratislavou iným
výberom textov (prejavovali okrem
iného živý záujem o Dziady), svedčí
o diferenciácii slovenského romantiz-
mu a funkciách, ktoré poľské impulzy
mohli plniť v slovenskom kontexte.  

Vývinovou problematikou prózy sa
zaoberá krátka kapitola nazvaná
Súradnice prózy, v ktorej J. Hvišč
podobne ako v predchádzajúcich čas-

tiach knihy, spojil otázku recepcie
konkrétnych poľských textov (hlavne
M. Czajkowského) s hodnotením spo-
ločných prvkov poľskej a slovenskej
historickej prózy. Zaujímavý charakter
majú i nasledujúce kapitoly práce Poľ -
ská tematika v tvorbe Ľudovíta Kubáni-
ho, hlavne z hľadiska komplexného
hodnotenia problematiky – autor
nezostáva pri poéme Radziwiłłówna –
kráľovná poľská, na ktorú sa pri hod-
notení poľských motívov v Kubániho
tvorbe sústreďuje pozornosť, ale venu-
je sa aj iným dielam. Spôsoby, akými
slovenský autor využíva poľskú temati-
ku, J. Hvišč hodnotí na širšom pozadí
Kubániho záujmov o poľskú kultúru
a spoločensko-politickú situáciu,
z čoho vyvodzuje aktuálne výzvy
a programy, formulované v sloven-
ských kruhoch. 

Ostatné kapitoly knihy sú venované
vzájomným kontaktom v neskoršom
období (od založenia Matice sloven-
skej), tiež slovenskej recepcii diel jed-
notlivých romantických autorov. Pro-
blematiku konkrétnych prekladov,
komentárov a foriem pôsobenia diel
Mickiewicza, Słowackého, Krasińské-
ho, Norwida a iných romantikov J.
Hvišč hodnotí až do druhej polovice
20. storočia, poukazujú na pretrváva -
júci záujem o poľskú literatúru a na
dynamický spôsob jej prijímania v slo-
venskom kontexte.

Práca J. Hvišča predstavuje nepo-
chybne cenný zdroj poznatkov o slo-
vensko-poľských literárnych a kultúr-
nych kontaktoch, ktoré sa realizovali
v podobe vývinových analógií, prekla-
dov, tvorivých inšpirácií. Hľadanie
konkrétnych súvislostí autor zvyčajne
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začína hodnotením recepcie, čo nepo-
chybne zvyšuje vierohodnosť prezen-
tovaných záverov, na druhej strane
však často vedie k opakovaniu  stano-
vísk, ktoré sa už viackrát vyskytli na
pôde literárnej vedy. Na tomto mieste
hodno pripomenúť, že stále ešte sa tu
vyskytujú menej preskúmané oblasti,
ktoré by mohli v komparatistickom
ponímaní priniesť nový pohľad na
vývin poľskej a slovenskej literatúry
v širšom európskom kontexte. Na
komplexné zhodnotenie čaká naprí-
klad problematika mesianizmu. Mys-
lím si, že porovnanie poľskej verzie
tohto prúdu, považovaného za klasic-
ký, so slovenským variantom by bolo
inšpiratívne  nielen pre literárnych
vedcov, ale i pre historikov kultúry

a ideí. Kontaktologický aspekt pre sys-
tematizáciu určitých procesov, prítom-
ných na pôde viacerých literatúr
či národných diskurzov, nemusí sa
javiť ako prvoplánový. Základným sa
tu ukazuje určenie spoločného inter-
pretačného kontextu príbuzných javov.
Tento kontext môže určiť pre danú
literatúru napríklad identickú kultúrnu
bázu a evidentné analógie a zákoni-
tosti vývinu. Pri hodnotení rozšírenej
koncepcie komparatistického výskumu
treba konštatovať, že pred bádateľmi
literatúry a kultúry stojí ešte veľa
úloh. Kniha J. Hvišča z tohto hľadis-
ka predstavuje veľmi dobrý východis-
kový i cenný zdroj informácií a inšpi-
rácií.   

Rafał Majerek
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V posledných rokoch v krátkom
čase po sebe vyšli v Poľsku dve odbor-
né publikácie o Jurajovi Jánošíkovi:
Mit Janosika w folklorze i literaturze
słowackiej XIX wieku Joanny Gosz -
czyń skej (Warszawa 2001) a Imię
Janosika... Andrzeja Jazowského (Kra-
ków 2002). Prvá z nich vyšla v roku
2003 aj v slovenskom preklade. Uve-
dené publikácie potvrdzujú záujem
poľských odborných kruhov o túto
problematiku, o ktorú pravdaže aj na
Slovensku naďalej trvá záujem tak
v prostredí vedeckých bádateľov, ako
i širokých čitateľských vrstiev. 

Joanna Goszczyńska sa jánošíkov-
skej problematiky ujala koncentrovane
s dôrazom na jej zobrazenie vo folk-

lóre a v slovenskej literatúre 19. storo-
čia. V štyroch kapitolách postupne
rozoberá pre čitateľa nepochybne zau-
jímavú líniu problémov, počínajúc rie-
šením historického vzťahu skutočného
Jánošíka a jeho legendy, obrazu Jáno-
šíka v ľudovej tvorbe, heroizáciu
postavy Jánošíka a jeho deheroizáciu,
romantických podôb jánošíkovského
mýtu, ako i mýtu Jánošíka v populár-
nej literatúre. 

Tu sa žiada v krátkosti pripomenúť,
čo sa udialo u nás v štúdiu jánošikov-
skej tematiky v období po druhej sve-
tovej vojne. Zosilnenú vlnu záujmu
o zbojnícku (alebo širšie: odbojovú)
tradíciu v ľudovom rozprávaní na Slo-
vensku využil popredný slovenský folk-

Joanna Goszczyńska: Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19.
storočia. Bratislava : vyd. J. Jankovič, 2003, 183 s.



lorista Andrej Melicherčík na preskú-
manie stavu jánošíkovskej tradície
v teréne, čím postupne nastolil novú
bádateľskú interpretáciu tejto závažnej
problematiky.

Jedno i druhé sa mu podarilo
úspešne realizovať. V pomerne krát-
kom čase uskutočnil koncom štyridsi-
a tych rokov terénny výskum za spolu-
účasti študentov Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Tí potom jednotlivo i vo viacerých
skupinkách zapisovali pod jeho vede-
ním vo viacerých regiónoch Slovenska
(hlavne v Liptove, na Kysuciach, na
Orave, v Gemeri, na Horehroní
a v okolí Poľany) všetko, čo sa vtedy
v teréne vo vzťahu k zbojníckej tema-
tike dalo zachytiť. Išlo mu pritom
hlavne o folklórny, ba užšie slovesný
materiál. Súčasne sa A. Melicherčík
zásadným spôsobom zaoberal i histo-
rickou problematikou tejto tradície,
spolupracoval s historikmi, dostal sa
aj k poľským prácam J. Krzyżanows-
kého Proces Janosika a Władysława
Ochmańského Zbójnictwo góralskie.
Tieto práce pozitívne ovplyvnili Meli-
cherčíkovo ponímanie  zbojníctva,
zbojníckeho folklóru a jeho základné
publikácie o tejto problematike (hlav-
ne Jánošíkovská tradícia na Slovensku
a Juraj Jánošík – hrdina protifeudálne-
ho odboja slovenského ľudu), ale aj
knihu Viery Gašparíkovej Zbojník
Michal Vdovec.

Už vydanie Jánošíkovskej tradície
na Slovensku malo v tom čase značný
ohlas, ktorý presahoval hranice folklo-
ristiky. Melicherčíkova koncepcia zboj-
níctva, zbojníckeho folklóru a jánoší-
kovskej tradície osobitne sa odlišovala

od dovtedajších prác, zakladala sa na
princípoch novej bádateľskej koncep-
cie, keď predchádzajúcu (štrukturálnu
metódu) razantne opustil. V nasledu -
júcich rokoch  sústredene pracoval na
objasňovaní historickej postavy Juraja
Jánošíka, jánošíkovskej tradície vo
folklóre, na problematike zbojníctva
v širších  karpatských súvislostiach.
Dospel tým k porovnávaciemu štúdiu
slovensko-ukrajinských vzťahov v zboj-
níckom folklóre a k práci Kapitán
opriškov.

Joanna Goszczyńska kritizuje práce
A. Melicherčíka, jeho metodologické
východiská a interpretácie, a nie je to
kritika neodôvodnená. Hodnotí folk-
lórny materiál takpovediac v celej roz-
manitosti, a pripravila si tým výcho-
diskovú pozíciu pre analýzu tejto témy
aj v oblasti krásnej literatúry, pouka-
zujúc na jej funkcie v čase národnoo-
brodeneckého pohybu, jej podiel na
zjednotení tohto pohybu. Správne
konštatuje, a to je prínos i z folkloris-
tického hľadiska, že práve táto oblasť
literárnej tvorby mala značný vplyv na
formovanie predstavy Jánošíka ako
ľudového hrdinu, ktorá potom prenik-
la i do ústneho podania  a vplývala na
jeho dotváranie. J. Goszczyńska tu
prejavila veľmi dobrú znalosť sloven-
skej literatúry, ktorú úspešne konfron-
tuje s folklórnou tvorbou, poukazujúc
na aktívny vzťah a pôsobenie v kul-
túrnospoločenskom kontexte.

V analýzach a interpretáciách folk-
lórneho materiálu sa na Slovensku
petrifikovala  koncepcia A. Melicher-
číka. Joanna Goszczyńska vniesla do
tejto oblasti nový výklad jednotlivých
faktov i zásadných otázok, ktoré boli
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dlho poplatné tendenčným zámerom.
Aj v historických častiach našla počet-
né nepresnosti, resp. nezrovnalosti
(napr. dátum Jánošíkovho narodenia
a iné). Osobitným spôsobom interpre-
tuje otázku zrodu legendy, ktorá sa
formuje a hlboko korení v pamäti
ľudu. V tejto súvislosti uvádza tri fak-
tory zrodu jánošíkovskej legendy: tra-
gickú smrť hrdinu v mladom veku,
činy v prospech ľudového spoločen-
stva a po tretie to, že už za jeho živo-
ta mu ľudové vrstvy prejavovali oso-
bitnú náklonnosť, sympatie a obdiv.
Hybnou pákou tohto procesu bol
nepomer medzi vinou a trestom
(nespravodlivý rozsudok smrti), čo
vytvorilo a ďalej kontinuovalo v ľudo-
vej tradícii väzbu s predstavou hrdin-
skej postavy.

V tomto smere vo výskume jánoší-
kovskej problematiky jestvuje dosiaľ
hodne nejasnosti, Joanna Goszczyńs-
ka na mnohé z nich priamo poukazu-
je. Ostáva však faktom, že v ľudovej
tvorbe už v prvej polovici 18. storočia
sa na Slovensku sformovala a rozšírila
(v piesňach i povestiach) tradícia
s výraznou charakteristikou, ktorej
ústrednou postavou bol Juraj Jánošík
ako obranca chudobných, utláčaných,
bojovník za spravodlivosť. Od tých
čias – prežívajúc rozličné metamorfó-
zy, prístupy a výklady – žije vo vedo-
mí ľudových vrstiev nielen na Sloven-
sku, ale i v ďalších krajinách, najmä
v Poľsku a na Morave. Je to stále živá
tradícia a zaslúži si bádateľskú pozor-
nosť. Výsledkami svojich úvah autorka
dokazuje a dokumentuje, že je to

práca užitočná, že to, čo sa v iných
súvislostiach považovalo prinajmen-
šom za prijateľné, má z dnešného hľa-
diska značné medzery a trhliny. Aj
v tomto sa prejavila osvedčená skúse-
nosť, totiž to, že vedecký výskum nie
je súborom neomylných právd, ale
stupňom na ceste k potenciálnemu
poznaniu.

V krátkej recenzii nie je možné ro -
zobrať všetky konkrétnosti tejto témy.
Je však isté, že aj slovenská folkloris-
tika sa k problematike zbojníctva,
Juraja Jánošíka a jeho družiny, ľudo-
vej tvorby, vývinu mýtov a legiend
bude musieť vrátiť a bude sa ňou ďalej
zaoberať v nových súvislostiach.

Publikácia poľskej slovakistky Joan-
ny Goszczyńskej k tomu vytvára
cenné predpoklady. Svedčí o dobrej
znalosti slovenskej literárnej histórie,
dejín literatúry, folkloristiky i ďalších
príbuzných vied. Autorka dobre pozná
aj sprievodné faktory atmosféry, v kto-
rej sa táto tradícia formovala a vývíja-
la. V svojich postojoch je vecná, argu-
mentačná, polemická, aj inšpiratívna.
Potvrdzuje, že „pohľad zvonka“ môže
byť pre poznanie zložitých vývinových
procesov inej krajiny podnetný a prí-
nosný. J. Goszczyńska svojou publiká-
ciou Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre
a slovenskej literatúre 19. storočia
poskytla ďalším bádateľom v tejto
oblasti (neraz i vďaka odvahe a rozva-
he) veľa podnetov a účinným spôso-
bom pripomenula bádateľom, aby sa
touto problematikou znovu zaoberali.

Ján Michálek
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Zborník Národné vedomie v Poľsku
a na Slovensku v 19. a 20. storočí –
ako sa dozvedáme v Úvode – obsahuje
referáty, ktoré predniesli poľskí účast-
níci na vedeckej  konferencii 22. – 23.
septembra 1998 v Tešíne, konanej
v rámci III. zasadnutia Poľsko-sloven-
skej komisie humanitných vied. Slo-
venské referáty z tejto konferencie
vyšli v slovenskej publikácii Komisie
humanitných vied pod názvom Histo-
rické a kultúrne zdroje slovensko-poľs-
kých vzťahov (Bratislava 2000)
v redakčnom spracovaní Jozefa Hviš-
ča.

Nazdávam sa, že samostatné vyda-
nie poľských a slovenských referátov,
prednesených na konferencii, bolo
spôsobené objektívnymi príčinami.
Takáto atomizácia určite oslabila ciele
a úlohy, stanovené organizátormi kon-
ferencie, ktorá chcela „prispieť k zov-
šeobecneniu interdisciplinárnej a po -
rovnávacej prezentácie vzniku
a rozvoja moderného národného vedo-
mia Poliakov a Slovákov v kontexte
národnouvedomovacích procesov.“ (s.
7, podčiar. B. S. Ch.). Zborník Histo-
rické a kultúrne zdroje slovensko-poľs-
kých vzťahov totiž neobsahuje len súbor
referátov prednesených na vyššie spo-
menutej konferencii, umiestnených
do prvej časti publikácie nazvanej
Národné povedomie a medzinárodné
vzťahy, ale aj referáty zo slovenského
zasadnutia Komisie humanitných vied,
ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v roku
1999, a tie sú zaradené do druhej časti

zborníka pod názvom Slovensko-poľské
vzťahy a súvislosti po roku 1918. Poľský
a slovenský zborník (hoci poľský
vychádza s trojročným oneskorením)
treba preto chápať ako jeden celok
a aspoň orientačne uviesť na tomto
mieste  aj názvy príspevkov, týkajúcich
sa národného vedomia, ktoré boli zara-
dené do slovenského zborníka, a teda
zverifikovať ich, pretože nie všetky sú
totožné s tými, ktoré sú uvedené
v Úvode k poľskému zborníku. Ide
o príspevky: Vývin slovenského národné-
ho povedomia z historicko-filozofického
aspektu (autor Viktor Timura), Mesia-
nizmus ako súčasť národného povedomia
(Martin Homza), Aspekt kulturowy ksz-
ta łtowania się świadomości narodowej
Słowaków (Barbara Suchoń-Chmiel),
Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny
vo svetle národnouvedomovacieho proce-
su (Pavol Žigo), Národné povedomie
v medziliterárnych súvislostiach (Jozef
Hvišč) a Výskum ľudovej kultúry a jeho
vplyv na formovanie národného vedomia
(Ján Michálek).

Vidíme, že slovenský zborník sa
koncentruje na slovenské národné
vedomie, zatiaľ čo v poľskom domi-
nujú národné otázky spojené s Poľ -
skom. Pojem národného vedomia si
vyžaduje interdisciplinárne výskumy,
môžeme teda pozitívne hodnotiť, že
v poľskom zborníku sa popri textoch
z dejín literatúry nachádzajú aj texty
sociologické, historické, etnologické,
politologické, folkloristické a z oblasti
kulturológie. 
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Zborník sa začína prácou Hieroni-
ma Kubiaka Vysvetľovacia hodnota
kategórie „národné povedomie“, ktorá
prehľadným spôsobom prezentuje
obsah pojmu národné vedomie. Uve-
dené terminologické zásady, vyvodené
z najnovších výskumov, môžu byť uži-
točné nielen pre súčasné spoločenské
vedy, ale aj pre iné vedy, ktoré sa pro-
blémovo zaoberajú výskumom uvede-
nej problematiky.

Národné povedomie a regionálne
povedomie v Poľsku Stefana Bednarka
poukazuje okrem iného na zmeny
v „kánone“ národného vedomia
v Poľsku, predovšetkým  na oslabova-
nie romantickej paradigmy kultúry,
ovplyvnené do značnej miery prácami
Marie Janion, ktoré vyšli po roku
1989. S. Bednarek sa tu vracia k pro-
blému presnosti pojmu národné vedo-
mie a národná totožnosť. Niet pochýb,
že sémantické obsahy týchto pojmov
sa líšia, napriek tomu sa často
v odbornej literatúre používajú ako
totožné. Dochádza tu k zaujímavému
„sporu“ medzi Hieronimom Kubia-
kom a Stefanom Bednarkom. Podľa
sociológa Kubiaka pojem národné
vedomie nie je jednoznačný, je poli-
ticky a ideologicky zaťažený, je to
vlastne pojem démodé, ktorý sa čoraz
častejšie nahrádza pojmom totožnosť,
prevzatým z antropológie kultúry
(autor to dokumentuje najnovšími prí-
kladmi). Podľa bádateľa kultúry S.
Bednarka pojem vedomie však použí-
vajú predovšetkým historici a socioló-
govia. Myslím si, že keby sa uskutoč-
nila diskusia na túto temu, mala by
akademický charakter.

Vývin národného vedomia v histo-

rickom procese je považovaný za
jeden z najdôležitejších činiteľov,
ovplyvňujúcich priebeh historického
procesu. Špecifikum tohto procesu
v Poľsku predstavuje práca historika
Krzysztofa Kawalca Rozvoj foriem
národného povedomia v Poľsku v 19.
a 20. storočí – najdôležitejšie problémy
a výskumné otázky.

Národné vedomie sa odrazilo aj
v súčasných literárnych textoch, čo
predstavuje práca Krzysztofa Krasus-
kého Národné povedomie v Poľsku v 19.
a 20. storočí a jeho literárny výraz.
Romantická tradícia a jej prehodnote-
nia. Vracia sa tu Bednarkom spome-
nutý problém romantickej tradície,
ktorá je taká dôležitá pre formovanie
poľského národného vedomia, aj keď
sa to po roku 1989  začalo chápať ako
„anachronická fantazmagória“.

Teresa Smolińska sa v článku
Národné povedomie v Poľsku v 19. a 20.
storočí (vo svetle etnologických a folklo-
ristických výskumov) zaoberá okrem
iného výskumom rôznych prihranič-
ných etnických skupín. Tieto výskumy
sú veľmi dôležité z perspektívy poľsko-
slovenských vzťahov, osobitne z per-
spektívy výskumov Spiša a Oravy,
ktoré majú v Poľsku už svoju tradíciu.
Je prekvapujúce, že autorka, hoci
uvádza mnohé práce z tejto oblasti,
v hlavnom texte sa však vôbec nezao-
berá poľsko-slovenským pohraničím,
ale iba pohraničím poľsko-českým
(predtým československým). Škoda, že
na konferencii nikto nevystúpil s refe-
rátmi venovanými regiónom Spiša
a Oravy, tým skôr, že v zborníku je
uverejnená práca Haliny Rusek „Svoji“
a „cudzí“ v povedomí obyvateľov Tešín-
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skeho Sliezska, týkajúca sa poľsko-čes-
kého pohraničia, v ktorej autorka for-
muluje závery (na základe empiric-
kých výskumov) o dvojakej totožnosti,
– vzorov života a postojov obyvateľov
pohraničia. Otázky rusínskej totožnos-
ti v poľsko-slovenskom  pohraničí,
ktoré sa riešia v texte Rusíni v Poľsku
a na Slovensku. Zložitosti národného
povedomia Jana Bruského, hoci majú
svoju dôležitosť, neprítomnosť regió-
nov Spiša a Oravy nenahrádzajú.

Osobitnú pozornosť si zaslúži práca
Józefa Zarka Národná identita Slovákov
v novšej poľskej slavistickej reflexii, odvo-
lávajúca sa na najdôležitejšie poľské
literárne práce, ktoré formovali poľské
myslenie o národnom vedomí Slová-
kov. Žiaľ, poznámku uzatvárajúcu túto
úvahu o poľskom vydaní zborníka Slo-
venská otázka v 20. storočí, ktorá je
dôležitým zdrojom v oblasti výskumu
slovenského vedomia, Zarek podrob-
nejšie nerozpracoval. V doslove tohto
zborníka pod názvom Slovák, kto si
Adam Michnik  okrem iného píše, že
„suverénny slovenský štát dodnes hľadá
svoju totožnosť. Slováci sa častejšie ako
Poliaci zamýšľajú nad svojou národnou
povahou“. Táto poznámka si vyžaduje
nejaký komentár.

Práca Edwarda Buławy Kultúrne
styky Tešínskeho Sliezska so Sloven-
skom v 19. storočí (do roku 1870) pou-

kazuje na menej známe problémy bez-
prostredných kontaktov medzi Štúrom
a predstaviteľmi štúrovského hnutia
s poľskými národnými činiteľmi na
Tešínskom Sliezsku. Štúrov vplyv sa tu
javí ako naozaj významný, hoci sa tu
prezentuje v súlade so slovenskou tra-
díciou ako „sakrálny objekt“ (pojem
Haliny Janaszek – Ivaničkovej), nebe-
rú sa však do úvahy poľské výskumy,
ktoré ho ukázali v úplne inom svetle.

Knihu uzatvárajú reflexie O národe nie
bez emócií Andrzeja Małkiewicza, kto-
rým sa nezaoberám, lebo autor v ňom
použil formu eseje (bez poznámok),
ktorá sa v porovnaní s ostatnými vedec-
kými textami riadi inými zásadami.

Zborník si zaslúži vysoké hodnote-
nie nielen z hľadiska úrovne jednotli-
vých prác a ich interdisciplinárneho
charakteru, ale aj z hľadiska významu
problematiky, akou národné vedomie
nesporne je. Napriek tomu, že báda-
telia mu venujú veľa pozornosti, stále
sa javí ako pálčivý problémom, čo
potvrdzujú aj posledné práce (okrem
iného dva zborníky Otázky kultúrnej
totožnosti v slovanských krajinách,
vydané v redakčnom spracovaní
Joanny Goszczyńskej, I. zväzok Wars-
zawa 2003; II. zväzok Warszawa
2004), ako aj preklady prác západ-
ných bádateľov.

Barbara Suchoń-Chmiel
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Lesník, horolezec, horský záchra-
nár, ochranca prírody, pracovník Tat-

ranského národného parku v Zakopa-
nom, autor a spoluautor prác o tat-

ranskej prírode. V rokoch 1973-1988
generálny náčelník  Dobrovoľnej hor-
skej záchrannej služby s celopoľskou
pôsobnosťou. Riadil tatranské záchra-
nárstvo. V roku 1993 sa stal poslan-
com Sejmu Poľskej republiky, súčasne
i viceministrom ochrany životného
prostredia. Predsedal poľsko-slovenskej
parlamentnej skupine v poľskom
Sejme a Senáte a rozhodujúcou mie-
rou sa pričinil o zblíženie obyvateľov
oboch strán Tatier okrem iného pomo-
cou všestrannej spolupráce, otvárania
nových hraničných prechodov a orga-
nizovania poľsko-slovenských euroregi-
ónov. Táto jeho činnosť vyvrcholila,
keď sa v roku 1997 stal veľvyslancom
Poľskej republiky na Slovensku, kde
pôsobil do roku 2003.

Reč je o Janovi Komornickom,
ktorý tesne pred odchodom zo slo-
venského pôsobiska vydal knihu spo-
mienok a esejí o svojej ceste Z tatran-
ských hôr do diplomacie. Nielen
tematika knihy, aj jej vydavateľská rea-
lizácia je krásnym príkladom sloven-
sko-poľskej spolupráce: napísaná
v poľštine, z poľského rukopisu poho-
tovo preložená do slovenčiny, vydaná
v auguste 2003 v Bratislave. Tento
dátum uvádzam preto, aby knihovedci
neprehliadli, že prvé vydanie tejto
nevšednej poľskej knihy vyšlo na Slo-
vensku.

Knihu otvára spomienkový prího-
vor autorovho slovenského partnera,
za slúžilého majstra športu Ivana Gál-
fyho. „Dnes už neviem presne pove-
dať, kedy sme sa prvý raz stretli,” –
píše Gálfy. – „Možno to bolo niekto-
ré zo stretnutí horskoslužobníkov
z obidvoch strán Tatier, alebo

záchranná akcia, možno pátranie na
hraničnom hrebeni, ktorých tiež bolo
dosť. Naša úzka spolupráca začala,
keď sme sa ocitli v horskej záchrane
v rovnakých funkciách. Janko sa stal
náčelníkom GOPRu v Poľsku v roku
1973 a ja náčelníkom Horskej služby
na Slovensku v roku 1976. Stretávali
sme sa často, spájali nás aj rovnaké
problémy v našich organizáciách.
Pokiaľ to bolo možné, navzájom sme
si pomáhali” (s. 5).

Cenným vstupom k vlastnému textu
knihy je rozhovor M. Wojcieszyńskej
s pôvodcom knihy, v ktorom J.
Komornicki stručne formuluje svoje
etické a pracovné krédo, vyjadruje
svoj vzťah k Tatrám, k práci horského
záchranára i k práci politického čini-
teľa. Spájajú sa tu tri vrstvy reflexií,
ktoré sa premietli i do kompozície
knihy. Jednu vrstvu predstavuje rodin-
né a intelektuálne vedomie autora,
ktoré Komornicki „zdedil” po svojom
otcovi a dedovi, a ktoré ďalej rozvíjal
vlastným intelektuálnym a citovým
vzťahom k Tatrám (v knihe to humor-
ne nazýva „genetická záťaž”), druhú
vrstvu predstavuje vedomie pracov-
ných povinností, „služobný styk”
s horami, spolupracovníkmi a ľuďmi
v nebezpečenstve, a tretiu vrstvu –
vedomie slovensko-poľskej spolupráce
a priateľstva, reálne fakty slovensko-
poľských vzťahov, ktoré J. Komornic-
ki poznával i sám rozvíjal na teritóriu
Tatier i na poste poľského veľvyslanca
akreditovaného v Bratislave. Málokto-
rý vrcholný politický činiteľ môže
o sebe povedať: „Mal som veľké šťas-
tie, že moja cesta do politiky viedla
cez hory. To bola moja príprava... (s.
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10). A my môžeme povedať: máme
veľké šťastie, že Tatry sa stali tým
symbolickým mostom, ktorým sa J.
Komornicki dostal do Bratislavy a do
sféry slovensko-poľskej spolupráce
a vzťahov.

Ako v knihe, tak aj v pracovnom
pôsobení J. Komornicki znamenite
zosúladil svoju životnú filozofiu
s praktickým pôsobením, etický a cito-
vý ideál s pracovným potenciálom.
A výsledok? Poslanie. Post horského
záchranára vníma ako poslanie: „Tu
som si našiel svoje miesto v živote, tu
som mohol pomáhať ľuďom. Myšlien-
ka pomoci ma vždy sprevádzala” (s.
10). A rovnako pristupuje i k práci na
diplomatickom poste, lebo „Aj jedna
aj druhá práca si vyžaduje obetavosť
a zároveň je to služba ľuďom” (s. 10).
Spojením týchto pocitových a pracov-
ných oblastí Komornicki urobil veľmi
veľa pre rozvoj súčasných slovensko-
poľských vzťahov.

Kniha Z tatranských hôr do diplo-
macie má aj veľkú dokumentárnu hod-
notu. Po úvodnom rozhovore v II.
časti, nazvanej Hory v mojom živote, sa
Komornicki zamýšľa nad prekonanou
cestou, spomína si na ľudí, ktorí ho na
tejto ceste viedli a pomáhali mu
pochopiť tajomstvá hôr a života. Boli
to v prvom rade rodičia a rodinní prí-
slušníci, s ktorými prežil detstvo a štu-
dentské roky v Zakopanom, neskôr aj
celý zástup „Tatrancov”: bádateľov,
horolezcov, záchranárov i miestnych
goralov. Zaujímavým spôsobom autor
približuje družnú atmosféru pracov-
ných i sviatočných chvíľ, prežitých
v horách v prostredí priateľov a spo-
lupracovníkov. Pripomína si významné

body svojho života: skautské zimné
tábory, nezabudnuteľné silvestrovské
oslavy v horách, výskum tatranskej
prírody, výstup na Kriváň, lavíny,
záchranné akcie i tragické ľudské
osudy. Do opisov vkladá všeobecné
úvahy, aj odborný pohľad na techniku
záchranárstva a horolezectva, ktoré
vnímame ako nenásilné poučenie,
výstrahu pred nerozvážnosťou a etický
imperatív vzťahu k horám a ľuďom.
Pri čítaní jeho esejí si uvedomujeme,
ako sa vzťah k horám prenáša do kaž-
dodenného života, ako zvyšuje nároč-
nosť odbornej prípravy, psychickú
a etickú spôsobilosť, zodpovednosť
a dôslednosť v práci i myslení.

Tieto poznatky J. Komornicki pre-
náša aj do práce diplomata – o tom
píše v III. časti knihy, nazvanej Slo-
vensko objavované znova. Jeho „nové
objavenie” Slovenska má charakter
konkrétnej práce na systematickom
prehlbovaní slovensko-poľských vzťa-
hov v politickej, kultúrnej i spoločen-
skej oblasti. Píše o svojich stretnutiach
s predstaviteľmi slovenského politické-
ho a kultúrneho života, glosuje poli-
tické udalosti: stretnutie prezidentov
v Levoči, činnosť euroregiónov, stret-
nutia slovenských a poľských štátni-
kov, snahy Slovenska na ceste do
NATO a EU, ba aj hokejové úspechy
a aktivity spoločenského a priateľské-
ho charakteru. Nejde mu o komplex-
nosť obrazu; z celkovej mozaiky osob-
ných zážitkov si vyberá tie, ktoré
zvýrazňujú svetlé body slovensko-poľs-
kej spolupráce. Kniha sa nesie
v duchu šľachetného úsilia o zblíženie
našich národov. „Dnes priznávam,” –
píše Komornicki v závere, – „že som
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od začiatku veril v úspech Slovenska,
bol som výlučne optimistom.” Vzápätí
konkretizuje: „Keď sme o dva mesiace
neskôr, presnejšie 14. augusta 1999
stáli (...) na vrchole Kriváňa (2495
m), cítil som, že moje milované Tatry
znova zbližujú naše národy” (s. 108).
Nie sú to iba diplomatické slová, lebo
všetci dobre vieme, že v posledných
rokoch sa slovensko-poľská prihranič-
ná spolupráca rozrástla, prehĺbila
a prináša pozitívne výsledky obyvate-
ľom žijúcim na jednej i druhej strane
Tatier.

Knihu J. Komornického zo žánrové-
ho hľadiska možno kvalifikovať ako
literatúru faktu. Autorovi ide o vecné

vyjadrenie príbehu, ktorý konkretizuje
vlastným poznaním. Tým jeho rozprá-
vanie okrem príbehovej faktografie
dostáva cenný etický rozmer, vyplýva -
júci z citovej a fyzickej účasti autora na
predmete podania. Nezabieha do
popisných detailov, lebo mu ide o zmy-
sel príbehov. Rozpornosť reálnych fak-
tov zošľachťuje hľadaním pozitívneho
zmyslu ľudských činov. Tak sa mi javí
Komornického vzťah k Tatrám, a je
chvályhodné, že dokázal tento ideový
a etický potenciál preniesť aj do práce
v oblasti poľsko-slovenských vzťahov.
Dôkazom toho je i kniha Z tatranských
hôr do diplomacie.

Jozef Hvišč     
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Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Red. Andrzej Antoszewski, Peter
Fial, Ryszard Herbut a Jacek Sroka. Séria: Acta Universitatis Wratislaviensis No
2573. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, 250 s. 

Formovanie straníckeho systému
v Strednej Európe je pre politikov
znamenitým prirodzeným laboratóri-
om. V každom štáte  vznikajú počet-
né publikácie smerujúce k tomu,
aby hlavne zdokumentovali premeny
a aby ukázali, aké sú ich spoločné
a špecifické vlastnosti vo vzťahu
k procesom, ktoré sa v tejto oblasti
pred rokmi uskutočnili v západnej
Európe, predstavujúce prirodzený
bod vzťahov  pre stredoeurópske
štáty. Vzniká tiež čoraz viac poku-
sov o syntetické zhodnotenie tejto
problematiky vo vzťahu k celému
regiónu. Hodno tiež pripomenúť, že
zmeny v týchto krajinách sú objek-
tom veľkého záujmu západných ved-
cov. Porovnávacích prác, poukazujú-

cich na vzťahy medzi jednotlivými
stredoeurópskymi štátmi,  vzniklo
podstatne menej. K týmto výnim-
kám patrí aj hodnotená knižná pub-
likácia. 

Jej autormi sú politológovia z Poľ -
ska a Čiech. Štyri časti, týkajúce sa
jednotlivých štátov, vypracovali: Andr-
zej Antoszewski, Ryszard Herbut,
Jacek Sroka, System partyjny w Polsce;
Lukáš Benda, System partyjny Węgier;
Petr Fiala, Vít Hloušek, System partyj-
ny Republiki Czeskiej; Ľubomír Kope-
ček, System partyjny Słowacji.  Všetci
uvedení autori majú bohaté bádateľské
skúsenosti, pri písaní sa opierajú
o rozsiahly politologický  výskum
v uvedených krajinách, odvolávajú sa
na zahraničné politologické publiká-



cie, občas tiež polemizujú s pojmami,
v ktorých sa – podľa nich – súčasné
zmeny dosť výstižne zovšeobecňujú. 

Časti sa členia podľa niekoľkých
plánov. Základným, nevyhnutným
pre pochopenie je hodnotenie fak-
tov, ktoré sa týkajú vzniku a vývinu
jednotlivých strán, výsledkov násled-
ných všeobecných volieb, metód
konkurencie a medzistraníckej spo-
lupráce. Hodno pripomenúť, že
autori podstatne menej pozornosti
venujú programovým otázkam, čo je
dosť opodstatnené, pretože pre voli-
čov boli tieto otázky vedľajšie;
o výsledkoch medzistraníckej rivali-
zácie viac rozhodovali personálne
konflikty a zloženia, dohody a spory
v prostredí straníckych elít, intenzív-
na propaganda. Stranícke programy
najviac rozhodovali o výsledkoch
rivalizácie v Čechách – čo sa vo
vzťahu k ostatným štátom javí iba
ako relatívne.

Pokus o prezentáciu toho, čo pred-
stavovalo skutočnú platformu politic-
kých strán, predstavuje druhý podstat-
ný plán úvah. Tu sa autorom
nepodarilo nájsť jedno spoločné krité-
rium, lebo veď  i v jednotlivých štá-
toch sa situácia menila. Základným
kritériom, na základe ktorého si voliči
vytvárali vzťah k strane,  na  začiatku
bol ich vzťah ku komunistickej minu-
losti. Úloha tohto problému sa postup-
ne oslabovala, no dodnes nestratila
svoj význam. Neskôr výsledky volieb
viac záviseli od taktiky jednotlivých
strán: od vytvárania koalícií, rozkolov,
šikovného využívania možností, aké
im poskytovala ordinácia. Okrem
Čechov, kde sa vyhranilo dosť výrazné

členenie na strany ľavice, stredu a pra-
vice, v ostatných štátoch sa ideologic-
ká diferenciácia strán dodnes nevyhra-
nila. Autori poukazujú na rozličné
pokusy o typologizáciu politických
strán v prezentovaných štátoch,
a dospievajú k záveru, že ani mecha-
nický prenos kategórií vypracovaných
na západoeuróspekj pôde, nedáva ade-
kvátne výsledky  vo vzťahu ku skutoč-
nosti, a rovnako neuspokojujú ani roz-
ličné pokusy o vypracovanie
špecifických kritérií.

Každá časť sa týka iného štátu, no
autori sa pokúsili aj o vyjadrenie zhôd
a odlišností medzi nimi. Ľubomír
Kopeček napríklad tvrdí, že vývin stra-
níckeho systému na Slovensku je
v mnohom podobný so situáciou
v Poľsku. Týka sa to hlavne rozdrobo-
vania politických podmetov, častých
zmien, vzniku a zániku strán, značnej
účasti populistickej demagógie v pro-
pagande jednotlivých zoskupení.
Naoproti tomu jav, ktorým sa odlišuje
od Poľska a viac pripomína situáciu
v Čechách je podstatne väčšia popula-
rita komunistickej strany, ktorá vo
voľbách v roku 2002 získala až 6,3 %
hlasov. Možno dodať, čo autor priamo
nevyjadril, že podobnosť s Poľskom je
viditeľná aj vo veľkom počte hlasov,
ktoré sa „stratili” v nasledujúcich
voľbách, v častej výmene strán vstu-
pujúcich do parlamentu. Naproti tomu
obidva štáty sa odlišujú neustále vyso-
kou podporou populisticky orientova-
nej HZDS, kým podobná a najbližšia
Samoobrana získava výsledky podstat-
ne nižšie.

Autori predpokládajú, že v ďalšom
vývine pod vplyvom účasti v Európ-
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skej únii a v európskych straníckych
štruktúrach v jednotlivých štátoch
nastúpi „štandardizácia” a stabilizácia
straníckych systémov. Bude to však
určitú dobu trvať.

Kniha je po každej stránke zaují-
mavá. Je spracovaná jasne a prehľad-
ne, prináša veľké množstvo informácií
a myšlienok dokonca i o tom, o čom
nevieme, o otázkach, na ktoré náš

výskum a doterajšie interpretácie
nedávajú uspokojivú odpoveď. Stredo-
európske výskumné laboratórium
umožňuje nám poznať veľa nových
faktov a vedie nás k novému pohľadu
na mechanizmy zdanlivo známe. Hod-
notená publikácia predstavuje význam-
ný krok na tejto ceste.                   

Andrzej Małkiewicz
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Druhý zväzok bratislavskej slavisti-
ky, v povedomí slovenskej a zahranič-
nej slavistickej verenosti vari známejší
pod výstižným skratkovým názvom
BraSlav, prináša príspevky prednesené
na rovnomennej medzinárodnej kon-
ferencii, ktorá sa uskutočnila na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave 13. a 14. novembra
2003. Za touto šťastne zvolenou
skratkou sa skrýva jednak samotný
názov „bratislavská slavistika“, jednak
prvý slovanský ojkonym dnešného
názvu hlavného mesta Slovenskej
republiky.  Ak  prvý ročník tohto sla-
vistického vedeckého podujatia mal
konštitutívny charaker a mal za cieľ
predovšetkým zoskupiť zahraničných
a domácich slavistov na jednom dis-
kusnom fóre, tohoročný ročník sa
profiloval v troch slavistických rám-
cových okruhoch: paleoslavistic-
kom, jazykovednom a literárnoved-
nom. Uvedené slavistické oblasti boli
takto tematizované: 1. Hymnografia
a počiatky slovanského písomníctva, 2.
Jazykoveda, ktorá bola zastrešená
témou  Etnicita a slovanské spisovné

jazyky a 3. Literárna veda, zastrešená
témou Koryfeji socialistického realiz-
mu. 

Spoločným znakom tohoročného
bratislavského slavistického zborníka
je široké zastúpenie domácich
a zahraničných slavistov v pestrom
metodologicko-tematickom diskurze
so zameraním na odhaľovanie nových
faktov a hľadanie pevného miesta sla-
vistickej vedy v systéme novodobej
vedeckej infraštruktúry.

V tematickom bloku venovanom
hymnografii, textologickým otázkam
a počiatkom slovanského písomníctva
je publikovaných deväť príspevkov,
a to: Viktora Arkadieviča Baranova
(Novgorodskie služebnyje mineniji 11.-
14. vekov kak istočnik dľa izučenija
istoriji ruskogo jazyka, s. 7–17), Dag-
mar Christiansovej (Kanon Efimija
Velikogo v tradiciji vostočnoslavianskich
minej, s. 18–28), Cenky Dosevej
(Nazvania zlych sil v slavjanskich spis-
kach minej, s. 29–37), Romana Kriv-
ka (Iz istoriji nauki: vklad M. F. Mur-
janova v slavjanskuju gimnologiju, s.
38–44), Ľubora Matejka (K istoriji

BraSlav 2. Ed. P. Žigo a Ľ. Matejko. Bratislava: Kartprint 2004, 323 s.



slavjanskogo perevoda gimnov, s.
45–53), Heinza Miklasa (Gimnografi-
českije pamjatniki i razbitie drevneslav-
janskich pismennych sistem, s. 54–63),
Bojky Mirčevej (Každyj pervyj... sinkeľ
Sava – avtor Služby Kirillu Filosofu), s.
64–72), Ditera Sterna (Novgorodskije
apreľckije mineji: Čem apreľ otličaetsja
ot ostaľ nych mesjacev?, s. 73–92) a Jev-
genija Mihajloviča Vereščagina, ktorý
svoj prejav tematizoval ako Jiščo odna
modeľ naučnoj publikacji perevodnych
gimnografičeskich tekstov (na primere
izdanija Iľnoj knigi, s. 93–125).

Druhý tematický blok prináša sla-
vistické príspevky jazykovednej orien-
tácie, ktoré možno obsiahnuť spoloč-
nou témou jazyk a národ. Prvé tri
príspevky sú zamerané na situáciu
v južnoslovanských jazykoch: Miroslav
Dudok  (O vzťahu jazyka a národa -
ekolingvistický obraz v slovanskom
svete, s. 126–131), Wladyslav Kryzia
(Tendencje integracyjne i dezyntegracyj-
ne w świecie słowiańskim, s. 132–137),
Ivan Dorovský (Proces formování náro-
da a spisovného jazyka u jižních Slova-
nů a Josef Dobrovský (se zvláštním
ohledem na vznik spisovné makedonšti-
ny), s. 138–137. Nasledujú príspevky
Jána Kačalu (Osobitosti vývinu spisov-
nej slovenčiny v 20. storočí, 148–152),
Pavla Žigu (Vzťah etnicity a kodifikácie
spisovnej slovenčiny v medzivojnovom
období, s.153–157), Radoslava Lipows-
kého (Názory polských lingvistů v době
od konce 19. století do třicátých let 20.
století, s.158–162). 

Ďalšie príspevky publikované
v zborníku sú viac-menej konfrontač-
ného a metodologického rázu, ako
práca Vincenta Blanára (Od jazyka

„A” k blízkopríbuznému jazyku „B” a od
jazyka „B” k blízkopríbuznému jezyku
„A”, s. 163–166), Renáty Mračníkovej
(Historický slovník slovenského jazyka
ako prameň ďalšieho štúdia slovanských
jazykov. Problematika rekonštrukcie
sémantického obsahu slov prevzatých do
predspisovnej slovenčiny na príklade
polonizmov, s. 167–171), Marioly
Szymczak (Innowacje w języku  pol-
skim i słowackim, s. 172–179), Maryly
Papierz (Z badań nad składnią seman-
tyczną – język słowacki a język polski,
180–187), Natálie Kiseľovej (Osobitosti
vývoja spisovnej bieloruštiny v porovnaní
so slovenčinou, 188–194). 

Ďalej sú publikované príspevky
zamerané na konfrontovanie slovnej
zásoby v slovanských jazykoch v rôz-
nych vývinových etapách: Otraženije
jazykovogo nasledija XVII veka v russ-
kom literaturnom jazyke novogo vre-
meni Aleša Brandnera (s. 195–201),
Tvorenie slovesno-menných slovných
spojení a ich funkcia v ruskej vojenskej
terminológii v porovnaní so slovenčinou
Františka Heisera (s. 202–206),
Konkurencia domácich a cudzích
slov v ruštine Jany Benkovičovej
(207–209), tiež lingvokultúrne a dia-
lektologické, či sociolingvistické
príspevky Etnokultúrne kódy v rusko-
slovenských publicistických textoch
Jozefa Sipka (210–220), O doterajších
výsledkoch a ďalších úlohách výskumu
slovenských nárečí na Západnej Ukra-
jine Ladislava Bartka a Štefana Lip-
táka (s. 221–228) a dva všeobec nejšie
orientované príspevky Výběr alomorfů
a explanační principy Zdenky Rusíno-
vej (234–240) a Analogie v morfolo-
gickém vývoji českých a slovenských
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substantiv Jany Pleskalovej (s.
241–248). 

V jazykovednom bloku sú publikova-
né i príspevky z konfrontačnej lexikoló-
gie Marinely Paraskovej Valčanovej
(o internacionalizmoch v podnikateľs-
kej lexike v bulharčine, češtine a slo-
venčine, s. 228–233) a Migleny
Michajlovej (o anglicizmoch v bulhar-
čine a češtine, vyskytujúcich sa v rámci
ekonomickej slovnej zásoby, s.
249–251). V tomto bloku sú publikova-
né ešte dva príspevky poľských auto-
rov: Bartosz Urbaniak publikuje príspe-
vok Błędy językowe polskich studentów
bohemistyki a interferencja (s. 252–256)
a Maria Magdalena Nowakowska prís-
pevok O czym informują nagłówki
w prasie polskiej i słowackiej, (s.
271–274). Tento blok uzatvárajú prís-
pevky, v ktorých sa analyzuje hostoric-
ký jazykový materiál: Angela Škoviero-
vá píše o kamaldulskom preklade
kapitoly Medulla Psalmodiae z diela L.
Blosia (s. 257–263), Elena Krasnovská
o kamaldulskom preklade Blosiovho
diela a tlačených kázňach Alexandra
Máčaiho (s. 271–274) a Rudolf Kuchar
o zámene „čo“ a „ktorý“ vo vedľajšej
vete prívlastkovej v Žilinskej knihe
(275–279).

Tretia tematickú skupinu predstavu-
je rozsahom menší literárnovedný
blok, v ktorom sa kriticky prehodno-
cuje tradícia literatúry socialistického
realizmu. Uvádza ho príspevok Iva
Pospíšila Socialistický realizmus v české
literatuře, kde autor píše o troch spi-
sovateľských generáciách patriacich
do tohto literárneho prúdu (s.
280–288); nasleduje príspevok Valéra
Mikulu K niekotorým reziduám sche-

matizmu v postschematickom období
slovenskej poézie (s. 289–299), Vladi-
slav Doktor píše  o slovenskej poézii
v prvej polovici päťdesiatych rokov
20. storočia (s. 300–304) a Ludvík
Štěpán pomenoval svoj príspevok Spe-
cifická tematika — cesta ke schematiza-
ci literárního díla (s. 305–309). Mária
Kusá sa vo svojom príspevku zamera-
la na problematiku hrdinu ruskej
prózy 60. až 80. rokov v slovenskom
prostredí (s. 310–312). Bulharskú soc-
realistickú situáciu mapuje Tatiana
Ičevska v príspevku Bulharský socialis-
tický realizmus – “exekúcie” a “rehabi-
litácie”, (s. 313–316). Záverečné úvahy
zborníka patria Viere Žemberovej,
ktorá uvažuje o premenách subjektu
v próze a Martine Petríkovej, ktorá sa
zamerala na princíp krutosti v próze
Jany Bodnárovej.

Zborník prác z bratislavskej medzi-
národnej slavistickej konferencie Bra-
Slav 2003 svojou tematickou pestros-
ťou svedčí o tom, že domáci a
zahraniční slavisti pociťujú potrebu
viesť vedecký dialóg a vyrovnávať sa
s najproduktívnejšími témami v súčas-
nej slavistike, akými sú i slovanská
hymnografia najstarších čias alebo
otázka etnicity v súčasných slovan-
ských jazykoch, ale zároveň aj pre-
hodnocovať neorganické zásahy do
literárneho procesu, o ktoré v nedáv-
nych časoch nebola núdza vo väčšine
slovanských národných literatúrach.
Niektoré príspevky signalizujú, že sa
postupne upúšťa od tradičného
deskriptívneho, viac-menej vyčerpané-
ho, slavistického modelu a vzájom-
nostného nazerania na slavistiku a že
sa vedecký záujem sústreďuje na kom-
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plexnejšie, hlbšie, explanačné otázky
slavistiky ako stabilného vedného
odboru v sústave moderných vied.
BraSlav i bratislavská slavistika si
v tomto smere buduje dobrú tradí-

ciu, otvára nové otázky a poskytuje
priestor na pluralitné hodnotenie slo-
vanských jazykov, literatúry a kultúry
v európskom slovanskom svete.

Miroslav Dudok
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Mŕtve body. Antológia poézie zo Sliezska, 1994 – 2003. Občianske združenie
Ars poetica, Bratislava 2004, 145 s.

Občianske združenie Ars poetica
v rámci medzinárodného festivalu
poézie rovnomenného názvu, pred -
stavilo  kultúrnej verejnosti antológiu
sliez  skej poézie Mŕtve body z rokov
1994 až 2003. Do slovenčiny ju prelo-
žil Karol Chmel.

Zostavovateľom výberu je poľský
literárny kritik a teoretik Dariusz
Pawelec. V „pozvaní na lektúru“
v úvode publikácie oboznamuje poten-
ciálneho čitateľa s koncepciou zosta-
venia, členenia, ale i samotného opod-
statnenia antológie. Ako sám píše:
„Zostavenie textov neslúži v prítomnej
antológii nijakému pravidlu historicko-
literárnej reprezentácie, nevyplýva
z potreby  budovať hierarchiu, vymyká
sa dokonca aj spod diktátu chronoló-
gie (...) každá báseň je tu zvlášť pre
seba samu“. Napriek tomuto tvrdeniu,
antológiu predsa len rozdeľuje. Má
štyri časti: my, oni, ty, ja. Zostavovateľ
si určil vlastné kritéria,  ktoré sa
v úvode snaží objasniť – obhájiť, no
jeho odôvodnenia sú také komplikova-
né a zaťažené  takým množstvom
digresií, že (azda zámerne) celú pro-
blematiku delenia iba zahmlievajú
a nutia čitateľa, aby si kritéria rozde-
lenia determinoval sám. 

Pawelec čitateľa oboznamuje s kon-
textuálnymi súvislosťami a vplyvmi.

Väčšina autorov je narodená v sedem-
desiatych rokoch. Jednou z charakte-
ristických čŕt tejto „mladej“ poézie je
oslobodenie sa od ideológie minulého
režimu (škoda, že nie aj od súčasného
rannodekadentne sekularizovaného
kapitalistického režimu). 

V domácom kontexte je skupina
týchto básnikov zo Sliezska označova-
ná ako skupina „Na divoko“, a ako
píše Pawelec: „... dovolávajú sa [básni-
ci tejto skupiny] v podstate takých
všeobecných špecifík banalistického
trendu, akými boli: hovorový jazyk,
kolokvializmy, obscénnosť, útek od
’oficiálnej’ problematiky  a nevyhnut-
nosť vytvoriť si vzťah k tradícií, v pod-
state harmonická banálnosť tém
i výrazových prostriedkov“.  Pri čítaní
a interpretácií však zistíme, že to s tou
banalitou nebude až také banálne
a jednoznačné, a my sa stávame sved-
kami podobného javu  ako pri našich
„barbaroch“, ktorí nie sú až takými
barbarmi (aspoň v poézií), akými by
chceli byť a za akých sa (hlavne
v minulosti) vydávali. 

V antológií sa predstavuje jedenásť
autorov sliezskeho regiónu. Každý
autor dostal priestor v priemere šty-
roch básní.  Nebude na škodu priblížiť
si, hoci aj na takomto zhustenom pries -
tore, jednotlivých autorov. Samozrejme,
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postuláty vyslovené v tejto recenzii
nemôžeme stereotypne aplikovať na
celú tvorbu každého z daných autorov,
no predpokladajme, že reprezentatívne
vzorky zaradené do tejto antológie pat-
ria k vrcholom ich poetických snažení. 

Wojciech Brzoska (nar. 1978),
vydal tri zbierky poézie: Przeskok, Śmi-
er ć pozuje do zdjęć, Niebo nad Sosnow-
ciem. Charakteristickou črtou jeho
básní je akási skrytá bolesť, strácanie,
odlúčenie, ktoré však akoby v sebe
dusil, tlmil a bagatelizoval.  Na upev-
ňovanie a dotvorenie atmosféry si
berie „rekvizity“ zo sféry vlhkých ulíc,
jesene, dažďa.  Sú to slovami maľova-
né obrazy, so sémantickým jadrom
dobre uzamknutým do pocitov.

Radosław Kobierski (1971), autor
piatich kníh poézie.  V poézií pracuje
vo veľkej miere s farbami. Farebnosť,
alebo popis predmetov, ktoré v nás
evokujú farebnosť, trblietanie a ktoré
majú v čitateľovi vyvolávať emócie.
Snaží sa o silné pointy (v zmysle: „len
tá poézia je dobrá, po prečítaní ktorej
chceš dať autorovi po papuli“), napr.
v básni Štedrovečerné rytmy – kde „na
pilinách skurvenec / v smradľavej
vatičke hojdá sa, hoj“. Jednoznačne,
takéto ponímanie veľkého kresťanské-
ho sviatku, je možnou reakciou na
„bigotné“ prostredie, v ktorom autor
žije, alebo v ktorom vyrastal. Básnik
predpokladá, že v krajine so silnou
katolíckou tradíciou takéto vyhlásenia
vyvolajú určitú odozvu (a hádam sa
stane hodný označenia „šialenec“), ale
v dnešnej sekularizovanej dobe je jeho
výkrik trendovým doplnkom mladého
básnika, takže opäť „nič nové pod sln-
kom“.  Mimochodom, básní podobné-

ho charakteru je aj v tejto antológii
niekoľko.  Inou je báseň s názvom
Zádušný. Je vydarená po všetkých
stránkach, je v nej prítomný fenomén
smrti, pominuteľnosti a umierania:
„... tento strom, do ktorého teraz /
vyrezávame mená, raz z neho bude
veko“.     Túto tému, tento námet pou-
žíva aj v básni Negatív a v básni Fyzi-
ka. V týchto básniach nachádzame
sugestívne opisy vecí a miest do takej
miery, že prekrývajú sémantické jadrá,
pointa je suchopárna, nudná, mdlá. 

Arkadiusz Kremza (1975), autor
štyroch básnických zbierok. Podobne
ako Kobierski, len ešte trocha nudnej-
šie, sa zaoberá náboženskou proble-
matikou, smrťou a vlastnou pomi -
nuteľ nosťou, ako napr. v básni
Memento mori. Mimochodom, téma
smrti v poézií... Zdá sa akoby si túto
povinnú  „pomôcku“ (nielen v tejto
antológií) básnici podávali z ruky do
ruky takmer ako ošúchanú vreckovku. 

Wojciech Kuczok (1972) autor
dvoch kníh poézie, jedného románu
a zbierky poviedok. Vo vybraných bás-
ňach sa prezentuje („otrepanými“)
protikladmi – pokoj Vianoc na jednej
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Grupa Na Dziko a iné. Lekszycki patrí
k tým lepším a výraznejším autorom
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jeho texty majú sugestívnu atmosféru
a obraznosť, sú naozaj silné a vedia
čitateľa pohltiť. 
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Bartołomiej Majzel (1974) autor
dvoch zbierok a spoluzakladateľ sku-
piny „Na Dziko“.  Výrazný zjav, dovo-
lím si tvrdiť, že je to ten typ autora,
ktorý by mohol nadväzovať na staršiu
silnú generáciu básnikov (nie zaťaženú
ideológiou, hoci mnoho „angažova-
ných“ básnikov bolo nesporne talento-
vaných), ale skôr na herber tov -
sko–różewiczovskú líniu. 

Maciej Melecki (1969), najstarší
autor z antológie, tiež zakladajúci člen
literárnej skupiny „Na Dziko“, autor
piatich básnických zbierok. Opäť
jeden vynikajúci autor, ktorý píše silné
básne. Zručne narába obraznosťou,
vie si udržať nadhľad, a má silné poin-
ty. Jeho poézia je vyslovene „občian-
skou“ poéziou, miestami pripomína
básne z debutu Zem pod nohami
nášho básnika Mikuláša Kováča. 

Gregorz Olszański (1973) autor
troch zbierok, a myslím, že najvýraz-
nejší a najvyzretejší (aspoň podľa
vybraných textov) autor z celej anto-
lógie. Silná poézia silného autora,
jemné a presné štylizácie myšlienok,
nekonvenčné spracúvanie tém, silné
sémantické jadrá. 

Marta Podgórnik (1979) autorka
troch zbierok poézie, a najmladšia
členka skupiny, jediná žena – dievča
(takto sa básnici zo Sliezska poistili,
aby ich skupinu nemohli eurokomisári
označiť za nevyhovujúcu, pretože
nedáva priestor ženám, a tiež proti
militantným feministkám, ktoré by ich
v inom prípade mohli označiť za sku-
pinu „sexistickú“).  Jej poézia je... žen-
ská. Neustále sa vrtá vo vzťahoch,
pozornosť však odvracia od lyrického
objektu na seba. Na povrch jej básní

preniká trochu zjednodušeného pria-
močiareho vnímania a trochu chvas-
túnstva, ako napr. v básni Nezmyselné
pochybnosti; píše: „jedni majú techni-
ku, iní predstavivosť, no ja mám / to
aj to“. Ak vraví o poézií, má čiastoč-
ne pravdu, ak sa pýši inými vecami, to
nech posúdia iní. 

Paweł Sarna (1977) autor dvoch
zbierok poézie. Báseň Zdvihnutie má
v sebe silný náboj skrytého erotična,
opäť tu nachádzame náboženské
prvky, keď si ľudia idú kľaknúť
v kostole,  no Sarna – duša nespútaná
– sa smeje, keď pred sebou vidí diev-
ča v krátkom tričku, ktoré odkrýva:
„nízko načrtnutý kríž pri mieste / kde
sa začína zadok // kľakáme si“...  Jeho
básne, kde „Prsia vo formičkách pod-
prsenky sa hýbu / ako kysnuté cesto“,
svojou atmosférou pripomínajú morav-
číkovské „erosničky a holubičky“, sú
však možno trochu decentnejšie.  

Krzysztof Siwczyk (1977) vydal päť
básnických zbierok. S trochou zveliče-
nia možno povedať (platí len pre anto-
lógiu Mŕtve body), že  keď básnik
nemá čím osloviť, zaujať a nemá čo
povedať, využije opäť, znova, zas obo-
hranú platňu – náboženstvo... Aj Siw -
czyk sa vie „pre teba dokonale zahrať
na Boha Nič // Viac“. A tiež „Podob-
ne ako tvoj starý pápež aj ja / lyžujem
Z úst mi páchne krajšie a /...“ Zdá sa,
že aj Siwczyk sa už vidí v zástupe
prekliatych básnikov.  

Aj keď sa skupina „Na Dziko“
determinuje ako skupina oslobodená
od „predchádzajúcej ideológie“, je
zjavné, že svojím ponímaním nábo-
ženstva a jeho problematiky sa tejto
zatracovanej „predchádzajúcej ideoló-
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gii“ nielenže približuje, ale ju i dopĺňa
a v určitom zmysle predbieha. 

Bartołomiej Majzel, Paweł Lekszyc-
ki, Maciej Melecki, Paweł Sarna sú
oporou tejto antológie, – javia sa mi
ako autori pokračujúci v línií kvalitnej
a vysoko oceňovanej poľskej poézie.
Dúfajme, že sa s ich menami stretne-
me aj v iných prekladoch, ktoré by ich
predstavili komplexnejšie.  

Dnes, keď sa  kladie dôraz na roz-
voj a prezentáciu regiónov (menších,

či väčších častí neokolonizovaných
krajín), je tento výber čiastočne odzr-
kadlením sliezskeho regionálneho
lokálpatriotizmu, a môže poslúžiť ako
podnet pre pozitívnu prezentáciu
duchovných hodnôt iných krajín, re -
giónov, kde ešte bieda ducha nepohlti-
la posledné zvyšky citu pre poéziu
a vyššiu formu prežívania, a môže
pozitívne prispieť k zachovaniu
a upevňovaniu vlastnej identity. 

Štefan Chrappa
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V dňoch 2.–3. júna 2004 sa v Państ-
wowej Wyższej Szkole Zawodovej
v Sanoku uskutočnila slovakistická
vedecká konferencia pod názvom „Spo-
ločné literárne dedičstvo“. Na konfe-
rencii sa zúčastnili predstavitelia
PWSZ, Prešovskej univerzity a Jagelov-
skej univerzity. Stretnutie bolo zorgani-
zované v rámci projektu PHARE s tým
istým názvom a jej cieľom bolo ožive-
nie spolupráce medzi vedeckými pra-
covníkmi a študentmi zo Sanoka a Pre-
šova, prehĺbenie znalostí z oblasti
slovensko-poľských vzťahov a posilne-
nie záujmov o umelecký preklad.

Účastníci konferencie sa zaoberali
rozličnými problémami, ktorých spo-
ločným menovateľom bolo široko chá-
pané poľsko-slovenské dedičstvo a vzá-
jomne vzťahy oboch kultúr,
realizujúce sa na jazykovej a literárnej
báze, a opodstatnené tak z historické-
ho hľadiska, ako aj z hľadiska aktuál-
nych výskumných, edukačných a po -
pularizačných úloh.

Halina Mieczkowska v referáte
Wspólne dziedzictwo prasłowiańskie
w języku słowackim i polskim osvetlila
gramatické a lexikálne zdroje podob-
ností súčasného poľského a slovenské-
ho jazyka. Nasledujúce vystúpenia
Oľgy Sabolovej (Látka, téma, problém,
tvar ako východisko a cieľ prekladu),
Elżbiety Orwińskej-Ruziczki (Prawdy
oczywiste, czyli jeszcze raz o możliwoś -

ciach i odpowiedzialności tłumacza)
a Tadeusza Królczyka (Nieprzekladal-
ność frazeologizmów na gruncie polsko-
słowackim – fakt czy mit?) sa týkali
vybraných otázok z oblasti teórie pre-
kladu a boli dobrým východiskom
k nasledujúcim referátom, ktoré sa
podrobnejším spôsobom venovali kon-
krétnym prekladateľským problémom.
Ján Sabol analyzoval slovenský pre-
klad Válkovej básne Zabíjanie králikov,
Tomasz Wicik sa zaoberal porovna-
ním poľského prekladu s originálom
Píšťankovho diela Súdruh Bozonča,
ideálna pracovná sila, a Wania Man -
czewa-Wicik na príkladoch Píšťanko-
vých a Tarageľových textov demonšt-
rovala postupy komických efektov
v prekladoch z poľštiny do slovenčiny,
dosahovaných vďaka spoločným skú-
senostiam z obdobia komunizmu.
Nastolené tézy autori referátov ilustro-
vali početnými príkladmi, z ktorých
vyvodzovali určité všeobecné zásady
prekladateľskej práce. 

Nasledujúce referáty sa zamerali na
otázky recepcie. Rafał Majerek načrtol
problémy vyplývajúce z poľských pre-
kladov slovenských textov, Barbara
Suchoń-Chmiel predstavila pôsobenie
prekladov Konwického diel v sloven-
skom kontexte, po nej Peter Káša hod-
notil prvé pokusy priblíženia textov
Juliusza Słowackého a Adama Mickie-
wicza slovenským čitateľom. Konfe-
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renciu uzatváral referát Evy Frühaufo-
vej, venovaný teoretickým a praktic-
kým  otázkam výučby slovenského
jazyka v Poľsku ako cudzieho. V záve-
re stretnutia boli vyhlásené výsledky
súťaže o najlepší preklad, uskutočne-
nej medzi študentmi zo Sanoka a Pre-
šova. Prednesené referáty vyšli
v dvojjazyčnom zborníku Wspólne dzi-
e dzictwo literackie (Kraków 2004). 

Ostáva len dúfať, že hodnotená kon-
ferencia, ktorá bola prvým stretnutím
tohto charakteru, organizovaným
v najmladšom poľskom slovakistickom
stredisku, prispela k výmene výskum-
ných poznatkov a týmto spôsobom
započala tradíciu, ktorá sa bude
v Sanoku v nasledujúcich rokoch kon-
tinuovať.

Rafał Majerek 

TRI PREZENTÁCIE  „TERRA SCEPUSIENSIS“ 

O slovensko-poľskom programe
výskumu dejín Spiša „Kontakty“ infor-
movali rôznymi spôsobmi už od prvé-
ho čísla. Hodno teda pripomenúť, že
tento výskum sa začal v roku 1998
a smeruje k vypracovaniu a prezentá-
cii spoločného poľsko-slovenského
vedeckého obrazu celých dejín spiš-
ského regiónu. Pre realizáciu týchto
prác Slovensko-poľská komisia huma-
nitných vied po dohode so Slovensko-
poľskou medzivládnou komisiou cez-
hraničnej spolupráce vytvorila
špeciálnu pracovnú skupinu. Finálnym
výsledkom má byť syntetické vydanie
týchto dejín v slovenskej a poľskej
jazykovej verzii. Na ceste k tomuto
cieľu sa ako hlavný význam – okrem
niekoľkoročných prípravných prác –
javí zhrnutie doterajších výsledkov
výskumu dejín tohto regiónu v podobe
veľkej  medzinárodnej konferencie,
ktorá sa uskutočnila 5. – 9. novembra
2002 v Levoči. História Spiša má
obrovskú literatúru, ktorú vytvorila
slovenská, poľská, ale i maďarská,
nemecká a okrajovo aj niektoré iné
historiografie. Tieto práce sa prezen-

tovali aj v desiatkach referátov, pred-
nesených na plenárnych zasadnutiach
a na zasadnutiach  rozdelených do
piatich problémových sekcií. 

Materiály z tejto konferencie  boli
sprístupnené v publikácii Terra Scepu-
siensis. Stav bádania o dejinách Spiša,
vydanej spoločnosťou Kláštorisko n. o.
s Centrom sliezskeho a bohemistické-
ho výskumu Wrocławskej univerzity.
Publikácia vyšla pod vedeckým
redakčným vedením doc. Martina
Homzu PhD. a doc. PhDr. Michala
Slivku, CSc. z Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
a dr hab. Ryszarda Gładkiewicza
(z Centra sliezskeho a bohemistického
výskumu WU) a prof. dr hab. Micha-
ła Pułaského (z Jagelovskej univerzity
v Krakove). Publikácia obsahuje –
okrem úvodu – štyri texty charakteri-
zujúce syntetickým spôsobom „spiš-
skú“ historiografiu vytvorenú na Slo-
vensku, v Poľsku, v Nemecku
a v Maďarsku, 62 štúdií usporiada-
ných podľa chronologického kritéria,
rozsiahly – hlavne v sekcii týkajúcej sa
najnovších dejín – záznam diskusií



a záverečného hodnotenia práce v sek-
ciách celej konferencie. Každý príspe-
vok je doplnený poznámkou o autoro-
vi a anglickým a nemeckým resumé.
Text doplňujú desiatky ilustrácií
a máp. Kniha imponuje rozsahom
(988 strán formátu A4)  a grafickou
úpravou, čo bolo umožnené finančnou
podporou početných inštitúcií, hlavne
Medzinárodného vyšegrádskeho
fondu, Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva kultúry
Poľskej republiky.

Terra Scepusiensis – hoci má pomer-
ne hermetický vedecký charakter – sa
očakávala s veľkým záujmom. Pre
uspokojenie tohto záujmu  vydavatelia
vytvorili internetovú stránku tejto pub-
likácie (www.scepus.org), na ktorej
v slovenčine, poľštine, nemčine a ang-
ličtine možno nájsť informácie o jed-
notlivých autoroch a ich textoch.
Uvažovalo sa aj o špeciálnom prezen-
tačnom programe, ktorý mal „zrkadlo-
vý“ charakter, lebo sa realizoval na
obidvoch stranách hraníc – 3. septem-
bra 2004 v Levoči a o dva dni neskôr
v Novom Targu. Okrem toho sa usku-
točnila slávnostná prezentácia 13.
októbra 2004 v Krakove. Na každom
z týchto stretnutí sa zúčastnili desiat-
ky osôb, boli to – okrem organizáto-
rov – predstavitelia autorského kolek-
tívu, novinári, slovenskí a poľskí
pracovníci v oblasti kultúry, vedy, poli-
tiky a diplomacie, tiež nečakane
početní záujemci o dejiny tohto regió-
nu i obyvatelia slovenskej a poľskej
časti Spiša. Spoluorganizátorovi konfe-
rencie a účastníkovi redakčných prác
sa nepatrí hodnotiť priebeh týchto
stretnutí. Obmedzím sa preto na struč-

ný kronikársky záznam uvedených
prezentácií. Hodno pripomenúť, že
o knihe Terra Scepusiensis sa pripra-
vujú odborné recenzie, ktoré budú
publikované vo významných vedec-
kých periodikách, a to aj mimo Slo-
venska a Poľska.

Levočská prezentácia sa uskutočni-
la v historickom prostredí radnice
a na jej organizácii sa podieľali: Spiš-
ská historická spoločnosť, miestne
Spišské múzeum – odbor Slovenského
národného múzea, mestské predsta-
venstvo a vydavatelia. Uvítacie slová
predniesli PhDr. Mária Novotná – ria-
diteľka levočského múzea  a primátor
mesta PhDr. Miroslav Čurila. Po nich
vystúpil PhDr. Ján Lukačka, CSc.
s úvodnou charakteristikou, ktorá sa
pri takýchto slávnostiach nazýva lau-
datio. Nasledovali stručné prejavy
zúčastnených autorov, ktorí objasnili
genézu publikácie, charakterizovali jej
obsah a vedecký i mimovedecký
význam. Diskusia vyvolaná uvedenými
výstupmi, dojmy z prvej lektúry, otáz-
ky a poznámky týkajúce sa pripravo-
vanej syntézy sa preniesli zo slávnost-
nej haly k recepčnému stolu, a potom
aj na veľké, septembrovým slnkom
prehriate levočské námestie. Medzi
jednotlivými časťami programu zneli
vokálno-inštrumentálne výstupy miest-
nych umelcov. Na levočskej prezentá-
cii sa uskutočnilo aj pracovné stretnu-
tie slovenských a poľských gestorov
pripravovanej syntézy, na ktorom
došlo k vzájomnej dohode celého
radu koncepčných, redakčných a tech-
nických detailov.

Hlavným organizátorom a poriada-
teľom prezentácie v Novom Targu bol
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poľsko-slovenský Euroregión „Tatry“,
ktorý sprístupnil účastníkom svoje
pekné nové sídlo. Stretnutie otvoril
poľský predstaviteľ Euroregiónu mgr
ing. Wendelin Haber, ktorý v úvod-
nom slove predniesol aj niekoľko
osobných reflexií o najnovších deji-
nách spišského pohraničia. Hlavnú
prezentáciu diela uskutočnili, ako aj
v Levoči, slovenskí a poľskí redaktori.
Doplňujúce výpovede prítomných slo-
venských a poľských autorov, medzi
nimi i prof. Jerzeho Nalepu zo švéd-
skeho Lundu, vyvolali  živú diskusiu,
ktorá naberala charakter sporu o hod-
notenie niektorých osôb a udalostí,
a to až do tej miery, že organizátori
museli diskutérov mierniť. Neformál-
nej výmene názorov, oslabovaniu kon-
troverzií znamenite prospelo závereč-
né stretnutie v budove miestnej
hospody, zariadenej v typickom regio-
nálnom štýle.

Krakovská prezentácia mala iný
charakter. Bola jedným z významných
podujatí Týždňa slovenskej kultúry
a do určitej miery aj konferencie
„Kto sú Slováci?“ (11. – 12. október),
uskutočnenej v rámci Týždňa. Prezen-
táciu organizovalo Veľvyslanectvo Slo-
venskej republiky a krakovský Gene-
rálny konzulát Slovenskej republiky
v spolupráci s Jagelovskou univerzi-
tou, ktorá pre tieto účely sprístupnila
historickú sálu „U Kazimierza“,
nachádzajúcu sa v historických pivni-
ciach Collegia Maia. Program stretnu-
tia bol veľmi bohatý, v jeho rámci sa
podarilo zladiť meritórne prvky s prv-
kami výlučne prezentačnými. Vo
vystúpeniach veľvyslankyne SR Magdy
Vášáryovej, generálnej konzulky Janky

Burianovej, predstaviteľa rektorátu  JU
prof. Władysława Miodunku, predsta-
viteľky Ministerstva školstva SR
JUDr. Dagmar Hupkovej a riaditeľa
Medzinárodného vyšegrádskeho fondu
Andrzeja Jagodzińského, tiež v liste
ministra Ministerstva národného vzde-
lávania a športu PR, ktorý prečítala
radkyňa uvedeného ministerstva Emi-
lia M. Lipińska sa zdôrazňoval
význam knihy Terra Scepusiensis pre
rozvoj vedomostí o dejinách regiónu
a slovensko-poľských vzťahov, tiež
prednosti celého „spišského“ progra-
mu a tejto publikácie ako modelového
príkladu slovensko-poľskej vedeckej
spolupráce. Generálny sekretár Poľs-
kej akadémie vied prof. Jerzy Wyro-
zumski vystúpil s rozsiahlou a preni-
kavou charakteristikou meritórnych
aspektov knihy v kontexte  stupňujú-
ceho sa významu regionalistiky. Za
autorský, redakčný a vydavateľský
kolektív vystúpili doc. Martin Homza
PhD. a dr hab.  Ryszard Gładkiewicz.
Aj na tomto stretnutí prebehla bohatá
diskusia. Spomedzi otázok, ktorými sa
zaoberala, hodno uviesť pre prácu na
syntéze dôležitý problém skloňovania
názvu Spiš v poľštine (gen. Spiša
alebo Spišu?). Stretnutie sa skončilo
pri „pohári vína“, na ktorý zúčastne-
ných hostí pozvala veľvyslankyňa SR.

Možno s uspokojením konštatovať,
že málo publikácií sa môže pochváliť
takýmto prezentačným programom.
Uvedené tri prezentácie, aj keď sa
medzi sebou odlišovali organizačnými
konvenciami, odzrkadlili, ale i zvýraz-
nili záujem o spišský región a Terra
Scepusiensis. Ukázali nosnosť spišskej
a vôbec regionálnej problematiky pre
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rozvoj rôznych disciplín historického
vedeckého výskumu, súčasne i problé-
my a prínos medzinárodnej vedeckej
spolupráce na výskume neľahkej
pohraničnej problematiky. Potvrdili aj
potrebu čo najrýchlejšieho ukončenia

prác na uvedenej syntéze, a diskusie,
ktoré na nich odzneli, priniesli rad
nielen koncepčných poznatkov, ale
i poznatkov týkajúcich sa prezentácie
kontroverzných obsahov.

Ryszard Gładkiewicz

TÝŽDEŇ SLOVENSKEJ KULTÚRY V KRAKOVE

Okrem množstva jednotlivých kul-
túrnych podujatí, pravidelne organizo-
vaných v priebehu  roka 2004, Gene-
rálny konzulát Slovenskej republiky
v Krakove  v spolupráci s Minister-
stvom  kultúry Slovenskej republiky
pripravil v dňoch 8. – 17. októbra
2004 projekt širokej prezentácie slo-
venskej kultúry v Krakove pod
názvom „Týždeň slovenskej kultúry
v Krakove“. Celý projekt sa uskutočnil
pod čestným patronátom prezidenta
mesta Krakov prof. Jacka Majchrow -
ského s podporou celého radu organi-
zácií, inštitúcií i jednotlivcov zo Slo-
venska a Poľska.

Týždeň slovenskej kultúry bol sláv-
nostne otvorený dňa  8. októbra 2004
vo výstavných priestoroch Villy De -
cjusza, kde sa v spolupráci s Krajským
pamiatkovým ústavom v Košiciach
uskutočnila vernisáž výstavy fotografií
ing. Alexandra Jirouška pod názvom
„Gotický oltár Dómu sv. Alžbety
v Košiciach”. Súčasťou úvodného
podujatia bola aj zaujímavá vedecká
prednáška  riaditeľky Krajského pa -
miatkového úradu z Košíc Kristíny
Markušovej  na tému „Gotické ume-
nie na Slovensku a Dóm sv. Alžbety
v Košiciach”.

V sobotu  9. októbra 2004 na kra-

kovskom Hlavnom rýnku generálna
konzulka SR v Krakove Janka Buria-
nová za prítomnosti prezidenta mesta
Krakova Jacka Majchrowského, pred-
staviteľov konzulárneho a diplomatic-
kého zboru a mnohých pozvaných
hostí slávnostne otvorila „Festival
vína, piva a slovenskej kuchyne”, pri-
pravený v spolupráci s krakovskou
Cepeliou a reštauráciou Ratuszowa.
V rámci tohto festivalu sa počas celé-
ho týždňa obyvateľom Krakova, ako aj
mnohým turistom predstavili výrobco-
via vína z Pezinka – spoločnosť Vitis;
návštevníci mohli ochutnať v Poľsku
dobre známe pivo Zlatý Bažant, ale aj
typicky slovenské  gurmánske špeciali-
ty ako bryndzové halušky, lokše
s husacinou či populárny vyprážaný
syr, pripravované šéfkuchárom známej
bratislavskej reštaurácie Leberfinger.
Počas celého týždňa program na
Rýnku spestrovali folklórne a umelec-
ké súbory z rôznych regiónov Sloven-
ska a svoju turistickú prezentáciu pri-
pravili regióny Liptov a Vysoké Tatry.     

Nedeľné popoludnie bolo venované
slovenskej omši v kostole sv. Kríža,
ktorú za prítomnosti Slovákov žijúcich
v Krakove a okolí, ako aj mnohých
priateľov Slovenska z regiónov južné-
ho Poľska, slúžil pomocný biskup



KRONIKA90

rozvoj rôznych disciplín historického
vedeckého výskumu, súčasne i problé-
my a prínos medzinárodnej vedeckej
spolupráce na výskume neľahkej
pohraničnej problematiky. Potvrdili aj
potrebu čo najrýchlejšieho ukončenia

prác na uvedenej syntéze, a diskusie,
ktoré na nich odzneli, priniesli rad
nielen koncepčných poznatkov, ale
i poznatkov týkajúcich sa prezentácie
kontroverzných obsahov.

Ryszard Gładkiewicz

TÝŽDEŇ SLOVENSKEJ KULTÚRY V KRAKOVE

Okrem množstva jednotlivých kul-
túrnych podujatí, pravidelne organizo-
vaných v priebehu  roka 2004, Gene-
rálny konzulát Slovenskej republiky
v Krakove  v spolupráci s Minister-
stvom  kultúry Slovenskej republiky
pripravil v dňoch 8. – 17. októbra
2004 projekt širokej prezentácie slo-
venskej kultúry v Krakove pod
názvom „Týždeň slovenskej kultúry
v Krakove“. Celý projekt sa uskutočnil
pod čestným patronátom prezidenta
mesta Krakov prof. Jacka Majchrow -
ského s podporou celého radu organi-
zácií, inštitúcií i jednotlivcov zo Slo-
venska a Poľska.

Týždeň slovenskej kultúry bol sláv-
nostne otvorený dňa  8. októbra 2004
vo výstavných priestoroch Villy De -
cjusza, kde sa v spolupráci s Krajským
pamiatkovým ústavom v Košiciach
uskutočnila vernisáž výstavy fotografií
ing. Alexandra Jirouška pod názvom
„Gotický oltár Dómu sv. Alžbety
v Košiciach”. Súčasťou úvodného
podujatia bola aj zaujímavá vedecká
prednáška  riaditeľky Krajského pa -
miatkového úradu z Košíc Kristíny
Markušovej  na tému „Gotické ume-
nie na Slovensku a Dóm sv. Alžbety
v Košiciach”.

V sobotu  9. októbra 2004 na kra-

kovskom Hlavnom rýnku generálna
konzulka SR v Krakove Janka Buria-
nová za prítomnosti prezidenta mesta
Krakova Jacka Majchrowského, pred-
staviteľov konzulárneho a diplomatic-
kého zboru a mnohých pozvaných
hostí slávnostne otvorila „Festival
vína, piva a slovenskej kuchyne”, pri-
pravený v spolupráci s krakovskou
Cepeliou a reštauráciou Ratuszowa.
V rámci tohto festivalu sa počas celé-
ho týždňa obyvateľom Krakova, ako aj
mnohým turistom predstavili výrobco-
via vína z Pezinka – spoločnosť Vitis;
návštevníci mohli ochutnať v Poľsku
dobre známe pivo Zlatý Bažant, ale aj
typicky slovenské  gurmánske špeciali-
ty ako bryndzové halušky, lokše
s husacinou či populárny vyprážaný
syr, pripravované šéfkuchárom známej
bratislavskej reštaurácie Leberfinger.
Počas celého týždňa program na
Rýnku spestrovali folklórne a umelec-
ké súbory z rôznych regiónov Sloven-
ska a svoju turistickú prezentáciu pri-
pravili regióny Liptov a Vysoké Tatry.     

Nedeľné popoludnie bolo venované
slovenskej omši v kostole sv. Kríža,
ktorú za prítomnosti Slovákov žijúcich
v Krakove a okolí, ako aj mnohých
priateľov Slovenska z regiónov južné-
ho Poľska, slúžil pomocný biskup

Spišskej diecézy Andrej Imrich.
Jedným z vrcholov Týždňa sloven-

skej kultúry v Krakove bola vedecká
konferencia „Kto sú Slováci“, ktorá sa
konala pod patronátom Veľvyslanectva
SR vo Varšave v dňoch 11.-12. októb-
ra 2004 v Medzinárodnom centre kul-
túry. Na  konferencii, ktorej cieľom
bolo predstaviť spoločenský, kultúrny
a historický vývoj Slovenska ako
aj vývoj a perspektívy slovensko-poľs-
kých vzťahov, vystúpili vzácni hostia —
minister kultúry Slovenskej republiky
Rudolf Chmel, minister kultúry Poľ -
skej republiky Waldemar Dąmbrowski
a veľvyslankyňa SR v Poľsku Magda
Vášáryová. Spomedzi mnohých ďal-
ších významných predstaviteľov poli-
tického, kultúrneho, spoločenského
a vedeckého života, prítomných na
konferencii, je potrebné spomenúť
mená ako Martin Bútora – bývalý
veľvyslanec SR v USA,  Pavel Vilikov-
ský – spisovateľ,  Martin Porubjak –
režisér a bývalý podpredseda vlády
SR, Ladislav Snopko – bývalý minister
kultúry SR, Pavel Dvořák – historik.

V spolupráci s Medzinárodným
centrom kultúry bola v jeho výstav-
ných priestoroch ministrami kultúry
SR a Poľska otvorená aj výstava nezá-
vislého slovenského výtvarného ume-
nia 2. polovice 20. storočia zo zbierok
Prvej slovenskej investičnej skupiny.
Predstavené boli práce takých
významných slovenských výtvarných
umelcov, ako sú Milan Dobeš, Rudolf
Fila, Marián Čunderlik, Mária Bartu -
szová, Miloš Urbásek, Jozef Jankovič,
Štefan Belohradský a Jana Želibská.
Výstavu kurátorsky pripravila Zuzana
Bartošová. Na otvorení sa okrem širo-

kej verejnosti zúčastnili aj autori niek-
torých vystavovaných diel a generálny
riaditeľ Prvej investičnej skupiny Peter
Vajda, ktorá tieto ukážky moderného
slovenského výtvarného umenia poľ -
skej verejnosti sprístupnila. Zaujímavá
expozícia sa tešila mimoriadnej pozor-
nosti krakovskej verejnosti a médií.

Pondelkový večer bol venovaný
otvoreniu týždňovej prehliadky sloven-
ských filmov 60.–70. rokov pod
názvom „Andrzej Wajda vyberá slo-
venské filmy“, ktorú v kine Pod Bara-
nami za prítomnosti ministra kultúry
SR Rudolfa Chmela uviedol osobne
Andrzej Wajda. Počas celého týždňa
boli poľskému publiku premietnuté
filmy zo zlatej kolekcie slovenskej
kinematografie — Vtáčkovia, siroty
a blázni, Slnko v sieti, Boxer a smrť,
Slávnosť v botanickej záhrade, Obrazy
starého sveta, Organ a na záver Tisíc-
ročná včela. 

Dňa 12.  októbra 2004 pripravila
Slovenská národná knižnica v Martine
v Národnom múzeu v Krakove za
účasti ministra kultúry SR Rudolfa
Chmela otvorenie výstavy „Slovenský
exil I. polovice 20. storočia“, ktorú
kurátorsky pripravil Peter Cabadaj.
Otvorenie výstavy predstavujúcej
osudy významných predstaviteľov slo-
venského exilu, okrem iných aj Milana
Rastislava Štefánika a Jozefa Cígera-
Hronského, príjemne spestrilo vystú-
penie hudobnej skupiny Arzén s ukáž-
kami moderného spracovania
slovenského folklóru.

Streda 13. októbra 2004 bola
v rámci Týždňa slovenskej kultúry
venovaná prezentácii spoločného diela
slovenských a poľských historikov,
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ktoré pod názvom „Terra Scepusien-
sis“ vedecky spracúva dejiny Spiša.
Táto vyše tisícstranová a príťažlivo
spracovaná publikácia, ktorá celkovo
v 70 vedeckých príspevkoch historikov
zo Slovenska, Poľska, Maďarska,
Nemecka a Fínska tematicky spracúva
problematiku historického vývoja
Spiša, bola za prítomnosti mnohých
významných predstaviteľov vedeckého
a akademického života Poľska i Slo-
venska slávnostne prezentovaná v pri-
estoroch Collegium Maius Jagelov-
skej univerzity. 

Večerný program sa niesol v zna-
mení tradičných klezmerovských
melódií, spojených s prvkami jazzu,
blues a folku, ktoré pripravila hudob-
ná skupina „Presburger Klezmer
Band“ z Bratislavy pre široké publi-
kum v Židovskom centre Galícia na
Kazimierzi.  Predstavenie osobností
slovenskej kultúry pokračovalo aj vo
štvrtok 14. októbra 2004, kedy v pries -
toroch baziliky kláštora františkánov
v Krakove s mimoriadne pôsobivým
večerným organovým koncertom pod
názvom „Solo in koncert“ vystúpila
legenda slovenskej hudobnej scény
Marián Varga.

Spolok architektov Slovenska v spo-
lupráci so Spolkom poľských architek-
tov 15. októbra 2004 pripravil vo
výstavných priestoroch Sukiennic na
krakovskom Rýnku otvorenie výstavy
„Slovenská architektúra medzivojnové-
ho obdobia“, ktorá mala za cieľ pri -
blížiť návštevníkom moderné trendy
v tomto období dynamického rozvoja
slovenskej architektúry. Výstava, zara-
dená do programu Medzinárodného
bienále architektúry v Krakove, bola

slávnostne otvorená v prítomnosti
prezidenta Spolku architektov Sloven-
ska prof. Štefana Šľachtu.  

Na sobotný večer bola v spoluprá-
ci s Centrom súčasného umenia Sol-
vay a Off Teatrom z Krakova pripra-
vená konfrontácia poľskej
a slovenskej scény Off-art. V rámci
celonočného programu sa v centre
Solvay predstavilo divadlo Stoka
z Bratislavy s predstavením „Z dia-
ľky“, hudobné duo „Dlhé diely“
s koncertom inštrumentálno-avant-
gardnej hudby a študenti Akadémie
umení  z Banskej Bystrice, ktorí
početnému, najmä mladému publiku
predviedli umelecké inštalácie a krát-
ke experimentálne filmy.  V identic-
kých oblastiach sa prezentovali aj
mladí umelci z Krakova.

Rovnako ako otvorenie, aj sláv-
nostné ukončenie Týždňa slovenskej
kultúry v Krakove sa uskutočnilo
v historických priestoroch Villy De -
cjusza, kde v nedeľu 17. októbra
2004 bol na záver celého programu
pripravený recitál folkovej speváčky
Zuzany Homolovej, ktorá charakte-
ristickým lyrickým spôsobom pred-
stavila pozvaným hosťom slovenské
ľudové balady. Na slávnostnom stret-
nutí k ukončeniu Týždňa slovenskej
kultúry generálna konzulka SR
v Krakove J. Burianová poďakovala
mnohým inštitúciám – Ministerstvám
kultúry Slovenskej republiky a Poľ -
skej republiky, Veľvyslanectvu SR vo
Varšave, Medzinárodnému centru
kultúry v Krakove, prezidentovi
mesta Krakova, Ville Decjusza,
Národnému múzeu v Krakove, Jage-
lovskej univerzite, krakovskej Cepelii,
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Centru súčasného umenia Solvay,
reštaurácii Ratuszowa, Kinu pod
Baranami, Off Teatru, Gazete Kra-
kowskej, Rádiu Kraków, TVP 3 Kra-
ków, honorárnemu konzulovi SR
v Katoviciach M. Czernému, aj ďal-
ším priateľom Slovenska a jeho kul-
túry, bez ktorých by nebolo možné
Týždeň slovenskej kultúry v Krakove
v roku 2004 zorganizovať. Slovensko
sa počas tohto podujatia prezentova-
lo vysokou úrovňou svojej kultúry,

ktorá nie je v Poľsku taká známa,
ako by si to z hľadiska blízkosti
našich národov a jazykov zaslúžila. 

Generálny konzulát SR v Krakove
v dňoch od 7. do 16. októbra 2005
pripravuje II. ročník Týždňa slovenskej
kultúry v Krakove, ktorý bude naplne-
ný rovnako zaujímavými podujatiami,
ako minuloročný cyklus, veriac, že sa
Týždeň slovenskej kultúry v Krakove
stane trvalou súčasťou krakovského
kultúrneho kalendára.

O JEDNEJ PREMRHANEJ PRÍLEŽITOSTI

V dňoch 21.- 24. októbra 2004 som
sa zúčastnil medzinárodnej vedeckej
konferencie Góry i góralszczyzna w dzi-
e jach i kulturze pogranicza polsko–sło-
wackiego (Podhale, Spisz, Orawa,
Gorce, Pieniny). Konala sa v Krakove,
Novom Targu a v Bukovine Tatranskej
na počesť storočnice „góralskiego
ruchu regionalnego“ a 85. výročia
založenia Związku Podhalan.. Organi-
zátormi konferencie boli Uniwersytet
Jagielloński, Kraków; Podhalańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
Nowy Targ; Związek Podhalan, Nowy
Targ s podporou Tatrzańskiego Parku
Narodowego,  Euroregion „Tatry“, Pol-
skie Towarzystwa Historyczne Oddział
w Nowym Targu. Spoločenský rámec
konferencie zdôrazňoval „čestný
patronát“ viacerých osobností, pomer-
ne široká publicita, ako aj otvárací
ceremoniál, ktorý sa uskutočnil v sláv-
nostnej sále Collegium Novum Jage-
lovskej univerzity v Krakove. Patroná-
tom, osobnou účasťou, ale aj
finančnou podporou slovenskej účasti

prispel  k tomuto veľmi dobre zorga-
nizovanému podujatiu Generálny kon-
zulát SR v Krakove.

Vo vedeckej časti konferencie vystú-
pilo takmer 90 referujúcich z tematic-
kých oblastí histórie, kultúry, literatú-
ry, jazyka, etnológie, sociológie
a z niektorých prírodovedných discip-
lín. Rozsiahly počet príspevkov a ich
tematická šírka viedli organizátorov
k členeniu konferencie na plenárne
vystúpenia a na rokovania v sekciách
(história, kultúra, literatúra a jazyk,
príroda).  V plenárnej sekcii referovali
predovšetkým pedagógovia a vedeckí
pracovníci z Poľskej akadémie vied,
Jagelovskej univerzity a iných poľ -
ských univerzít, Pedagogickej akadé-
mie v Krakove a Vysokej školy
v Novom Targu. V príspevkoch sa
zameriavali na hlavný cieľ konferen-
cie, ktorým bolo sprístupniť poznatky
o histórii a kultúre goralov, žijúcich
v pohraničných regiónoch, ako aj pou-
kázať na hodnoty goralskej kultúry. 

Niekoľko tém na ilustráciu: význam
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valašskej kolonizácie pre štúdium osíd-
lenia Tatier a Podhalia (A. Kowalska-
Lewicka), pre výskum kultúry goralov
(D. Tylkova), jazyka (J. Reichan), pas-
tierstva (B. Kopczyńska-Javorska),
odevu (H. Ruciński), goralský ľud
a Slováci v literárnych pamiatkach (Z.
Wójcik, M. Jagiello). Títo a aj ďalší
autori predniesli seriózne, vedecky pod-
ložené práce, mapujúce základné histo-
rické a kultúrne osobitosti goralských
regiónov a kultúry ich obyvateľov. 

Z tohto rámca sa trochu vymykal
príspevok historika T. Trajdosa, ktorý
pri interpretáciách „poľského osídle-
nia Hornej Oravy“ vychádzal iba
z východiskovej situácie osídľovacieho
procesu a nerešpektoval postupnú
etnickú premiešanosť či nevyhrane-
nosť identity obyvateľov, historickú
integritu územia Oravy a pod. Miesta-
mi sa zdalo, že prenáša politické záuj-
my a zásahy poľského štátu z konca
19. a zač. 20. storočia do hodnotenia
etnicity obyvateľov Oravy od počiat-
kov po súčasnosť, čím vlastne celú
problematiku spolitizoval.

V plenárnych rokovaniach odzneli aj
dva slovenské príspevky: Ľ. Falťan
v sociologickej sonde do súčasnosti
regiónov obývaných goralmi predstavil
základné znaky „problémovosti“ týchto
regiónov oproti iným oblastiam Sloven-
ska a poukázal na socio-priestorové
procesy, ktoré sa s tým spájajú; D. Lut-
her v príspevku z odboru etnológie zhr-
nul základné historické, etnografické
a jazykovedné východiská k interpretá-
cii „goralstva a goralskej kultúry“ na
Slovensku a zdôraznil rozdielne proce-

sy vývinu identity goralských obyvate-
ľov na Kysuciach, Orave a Spiši. 

Do rokovaní v jednotlivých sek -
ciách sa zapojil široký okruh vedec-
kých a odborných pracovníkov z via-
cerých regionálnych inštitúcií.
Zamerali sa na užšie koncipované
témy z histórie a súčasnosti poľského
goralského pohraničia. Zúčastňoval
som sa zasadaní historickej sekcie,
v ktorej niektoré ohlásené príspevky
ma zaujali i prekvapili svojím „zasta-
ralým duchom“. V stručnosti sa týkali
politických udalostí a medzietnických
problémov v prelomových obdobiach
našej spoločnej histórie, ale aj ich
dôsledkov vo vzťahoch medzi obyva -
teľ mi dotknutých regiónov z poľskej
i slovenskej strany (1918-1920, 1938-
1939 i po roku 1945). Popri nich však
odznelo aj viacero ďalších, s pozitív-
nym obsahom či poznatkovo zaujíma-
vejších referátov.   

Pri celkovom zhodnotení konferen-
cie prevláda dobrý dojem z jej vedec-
kej úrovne (napriek niekoľkým proble-
matickým pohľadom i prevahe histórie
nad súčasnosťou), ale nedá mi nespo-
menúť chabú účasť slovenských
zástupcov z iných vedných odborov
a najmä príslušných regionálnych
inštitúcií. Pri tak veľkoryso nazvanej
a koncipovanej konferencii sa jej mala
z našej strany venovať primeraná
pozornosť. Pre slovenskú realitu je
však dlhodobo príznačné, že — neviem
ani len pomenovať, kto v tomto prípa-
de mal viesť a iniciovať tento „náš
spoločný záujem“.

Daniel Luther
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Jedným z viacerých podujatí,
ktoré v poslednom období propago-
vali v Poľsku slovenskú kultúru bol
sviatok slovenskej kultúry a vína,
usporiadaný v Bielsku Białej v dňoch
26.–27. novembra 2004. „Sviatok“
organizovalo miestne Stowarzyszenie
Wspierania Działań Kulturalnych
„Uwaga Kultura“, známy animátor
kultúrneho života v oblasti Bielska.
Podujatie, ktoré bolo realizáciou pro-
jektu financovaného Európskou
úniou ako časť programu Spoločné-
ho fondu malých projektov PHARE
CBS, podporila aj Akademia Huma-
nistyczno–Techniczna v Bielsku Bia-
łej a Sliezska univerzita v Katovici-
ach.  

Bielska, – no nielen bielska – verej-
nosť mala možnosť v priebehu dvoj -
dňového programu oboznámiť sa
s najvýznamnejšími javmi súčasnej
slovenskej kultúry. Pre kultúrne kon-
takty obidvoch krajín sú mimoriadne
cenné, lebo veď v Poľsku je slovenská
kultúra málo známa. 

Účastníkom sa prezentovali rozlič-
né oblasti slovenskej kultúry. „Svia-
tok“ otvorila prednáška o najnovších
tendenciách slovenského výtvarného
umenia, bohato dokumentovaná dia-
pozitívmi, ktorú predniesla historička
umenia, organizátorka mnohých
výstav na Slovensku, propagátorka
mladých umelcov, okrem iného na
stránkach časopisu „Vlna“ – Mira
Putišová.  

V bielskej galérii BWA sa tiež pred-
stavili slovenskí dizajnéri: Peter Kal-
mus, Michal Murín a Jaroslav Košš,

ktorí počas otvorenia častovali účast-
níkov kalmusom, vývarom z puškvor-
ca, spoločne kreslili autografy a kon-
trolovali účastníkom krvný tlak.  

Druhý deň podujatia sa započal
v aule Beskydskej kňažnej, kde sa zhro-
maždili účastníci prekladateľských diel-
ní, venovaných prekladaniu slovenskej
literatúry, ktorých viedol Leszek Engel-
king a autorka tohto článku. Osobitnú
príchuť prekladateľským dielňam doda-
la účasť slovenského prekladateľa poľs-
kej literatúry a básnika Karola Chmela;
jeho báseň slúžila účastníkom ako
materiál k cvičeniam. K. Chmel s pre-
kvapením konštatoval, že poľskí čitate-
lia v jeho básni našli dokonca i to, čo
on ani nenapísal. Prácu adeptov pre-
kladateľskej tvorby so záujmom sledo-
vala pani Janka Burianová, konzulka
Slovenskej republiky. 

Diskusia o zhodách a rozdieloch
slovenčiny a poľštiny a o tom, čo nás
v oblasti kultúry spája a delí, prebie-
hala aj na literárnom večierku, na kto-
rom boli prednesené pôvodné básne
Karola Chmela, Olega Pastiera,
Rudolfa Jurolka a Petra Milčáka.
Stretnutie moderoval Leszek Engel-
king, ktorý sa pričinil o to, že hostia
i účastníci si vzájomne rozumeli. Do
neveľkej, ale peknej sály galérie „Na
kopci“ sa len s ťažkosťami zmestili
všetci záujemci. 

Obyvatelia Bielska mali tiež príleži-
tosť okúsiť rozličné druhy slovenských
vín, o ktorých  zaujímavo a zasvätene
hovoril Ladislav Šebo, vincúr zo Šenk-
víc. V kaviarni „Mimóza“ na Rynku,
kde sa uskutočnila ochutnávka sloven-

SVIATOK SLOVENSKEJ KULTÚRY A VÍNA V BIELSKU-BIAŁEJ
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ských vín, bola toho dňa neobvyklá
tlačenica. 

Na záver podujatí vystúpilo v Tea -
trze Polskim neprofesionálne divadlo
„Commedia“ z Popradu s divadelnou
adaptáciou Švantnerovej novely Málka.
Táto inscenácia na slovenskom festiva-
le neprofesionálnych divadiel Scénická
žatva v roku 2004 získala hlavnú cenu
a treba priznať, že v podaní divadla
„Commedia“ Švantnerova novela, na
scénické podanie mimoriadne náročná,
vďaka premyslenej a originálnej insce-
načnej úprave nič nestratila zo svojich
kvalít, ale iba získala. Napriek tomu, že
predstavenie prebiehalo v slovenčine,
poľskí účastníci nemali problémy
s pochopením „desiatich otázok o živo-

te, láske a smrti, adresovaných citlivým
a inteligentným divákom“, ako znel
podtitul inscenácie. 

Sviatok slovenskej kultúry a vína
v Bielsku Białej bol úspešným poduja-
tím, čo  konštatovali s uspokojením
i organizátori i verejnosť, napriek
nepriaznivému počasiu a početným
andrejským zábavám. Škoda len, že
pre toto obdobie obvyklé zdravotné
problémy znemožnili príchod do Biel-
ska Białej viacerým ohláseným sloven-
ským hosťom. Dúfajme, že prídu
v budúcom roku, lebo pani Joanna
Grzeszeková, hlavná organizátorka
podujatia, už pripravuje nasledujúci
Sviatok slovenskej kultúry a vína.      

Lucyna Spyrka

NA POČESŤ CZESŁAWA MIŁOSZA

Tvorba poľského básnika Czesława
Miłosza, laureáta Nobelovej ceny za
literatúru (1980), bola v prostredí slo-
venských literátov dobre známa už
pred rokom 1990 hlavne z poľských
originálov, vydávaných parížskou
„Kultúrou“. Prvé preklady z jeho tvor-
by sa však na Slovensku publikovali až
po páde komunistickej cenzúry. Nie-
koľko básní z jeho tvorby vyšlo
v „Revue svetovej literatúry“ v spoloč-
nom preklade Viliama Marčoka
a Bogumiły Suwary, neskôr i v prekla-
doch Vlastimila Kovalčíka, Karola
Chmela a Štefana Chrappu. V roku
2001 vyšli knižne jeho eseje Záhrada
vied v preklade Karola Chmela a Joze-
fa Marušiaka. V súčasnosti sa pripra-
vuje knižný výber z Miłoszovej poézie,
na ktorom pracuje osvedčený prekla-

dateľ poľskej poézie Vlastimil Koval-
čík. Aj tieto skutočnosti svedčia, že
tvorba Czesława Miłosza bola a stále
je na Slovensku predmetom aktívneho
záujmu, ktorý prináša pozitívne
výsledky v oblasti literárneho myslenia
i konkrétnej recepcie literárnych tex-
tov.

8. decembra 2004, v roku Miłos-
zovej smrti (zomrel 14. augusta
2004) sa v Poľskom inštitúte v Brati-
slave uskutočnil spomienkový večer,
ktorý sa skladal z dvoch častí. Prvá
časť večera mala charakter tvorivého
holdu poľskému básnikovi. Po úvod-
nom slove Vlastimila Kovalčíka vystú-
pilo deväť slovenských básnikov
s recitáciami Kovalčíkových prekla-
dov. Básnici strednej generácie – K.
Chmel, M. Hatala, D. Pastirčiak, V.
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Kovalčík, D. Dušek, V. Janček, L.
Volko, P. Štrpka a G. Murín tým
vyjadrili akoby celogeneračný vzťah
k predstaviteľovi poľskej tvorby,
potvrdený autentickými činmi a zna-
losťami jeho života a tvorby.

V druhej časti večera boli vyhlásené
výsledky prekladateľskej súťaže. Poľs-
ký inštitút v Bratislave každý rok vypi-
suje súťaž o najlepší preklad z poľskej
literatúry, ktorej predmetom je pre-
klad jednej povinnej básne a jednej
básne alebo prózy podľa vlastného
výberu. V roku 2004 bola táto súťaž
modifikovaná ako pocta Czesławovi
Miłoszovi. Ako povinný preklad bola
určená Miłoszova báseň Jezioro, ktorá

vyšla v jeho zbierke To, vydanej v Kra-
kove v roku 2001. 

Preklady poslané do súťaže hodno-
tila štvorčlenná porota v zložení J.
Kronhold, I. Frącziek, J. Hvišč a V.
Kovalčík. Podľa jej rozhodnutia sa na
prvých troch miestach umiestnili: 

1. Jozef Fabuš, 2. Štefan Chrappa
a 3. Kamila Ondicová. Výhercovia
boli odmenení finančnými darmi.
Okrem toho všetci účastníci súťaže
(celkove osem) obdržali pamätné
diplomy a knižné dary.

Prekladateľská súťaž vhodne doplni-
la tvorivú atmosféru spomienkového
Večera na počesť Czesława Miłosza.

Jozef Hvišč

SPOLUPRÁCA JAGELOVSKEJ UNIVERZITY SO SLOVENSKYMI UNI-
VERZITAMI

Oficiálna spolupráca Jagellovskej
univerzity s bratislavskou Univerzitou
Komenského sa datuje od roku 1976,
kedy bola podpísaná dohoda o vedec-
kej spolupráci. Kontakty medzi nimi
však prebiehali už predtým v oblasti
riešenia spoločných vedeckých projek-
tov, výmeny študentov a účasti poľ -
ských a slovenských vedeckých pra-
covníkov na organizovaní vedeckých
konferencií a seminárov. K oživenej
spolupráci došlo hlavne po roku 1968
v prostredí krakovských slavistov
a bratislavských polonistov, keď na
Katedre slovanskej filológie JU vzni-
kol slovakistický smer ako päťročné
denné štúdium. V roku 1976 bolo
zavedené komplexné štúdium, ktoré
rozšírilo rozsah kontaktov a obohatilo
ich formu. Dohoda určovala okrem

iného prípravu spoločných výskum-
ných projektov, výmenu univerzitných
publikácií a periodík, výmenu vedec-
ko-pedagogických pracovníkov. Reali-
zovali sa spoločné témy, a to v nasle-
dujúcich oblastiach: polonistika,
slavistika, fyzika, história, pedagogika,
archeológia, právo, botanika, geogra-
fia, antropológia, logika, chémia, pri-
čom sa pripúšťala možnosť tento súpis
tém rozšíriť o problémy z iných oblas-
tí.

V roku 1987 bolo schválené pre-
dĺženie dohody o vedeckej, pedagogic-
kej a kultúrnej spolupráci medzi Jage-
lovskou univerzitou a Univerzitou
Komenského. Všeobecné zásady
a formy spolupráce, vyplývajúce
z pôvodného textu dohody, boli dopl-
nené okrem iného deklaráciou o orga-
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nizovaní spoločných konferencií, sym-
pózií a seminárov, tiež o výmene štu-
dentov a stážistov, vysielaných na štú-
diá, o študijnú a odbornú prax. Bolo
tiež prijaté rozhodnutie, že pre potre-
by praktickej realizácie dohody budú
obidve univerzity pripravovať vykoná-
vacie plány na päťročné obdobia,
v ktorých sa určia konkrétne úlohy
a podklady spolupráce.

Zatiaľ posledný vykonávací plán
vedeckovýskumných úloh zahrňoval
roky 1998–2002. Predmetom spolu-
práce bol výskum hlavne v oblasti
práva, filozofie, etnológie, archeoló-
gie, slavistiky, zoológie a informatiky.
Hoci nevznikol program na nasledujú-
ce roky, spolupráca medzi vysokými
školami organicky pokračuje napr. vo
forme priamej výmeny  (ročný limit
výmeny vedeckých pracovníkov pred-
stavuje 56 dní z oboch strán, t. j.
osem osôb po siedmich dňoch), ďalej
výmeny vedeckých publikácií, účasti
na konferenciách a štipendijných
pobytoch študentov a doktorandov.
Niektoré z uvedených foriem spolu-
práce, napr. študentské a doktorand-

ské štipendiá, sa uskutočňujú vďaka
dohode na úrovni ministerstiev.

Druhou z jestvujúcich dohôd o spo-
lupráci je fakultná dohoda medzi
Lekárskou fakultou Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach a Collegiom
Medicum Jagelovskej univerzity. Spo-
lupráca sa týka rozličných medicín-
skych oblastí a realizuje sa okrem
iného vo forme kontaktov vedecko-
pedagogických pracovníkov a riešenia
spoločných výskumných projektov.

Doterajšia spolupráca Jagelovskej
univerzity so slovenskými univerzita-
mi priniesla veľa pozitívnych výsled-
kov – umožnila nadviazať dôležité
inšpiratívne kontakty medzi sloven-
skými a poľ skými výskumnými pra-
coviskami, umožnila vzájomnú výme-
nu nových poznatkov, cenné vedecké
stretnutia a výmenu konkrétnych
publikácií. Domnievam sa však, že
pre prehĺbenie a lepšiu koordináciu
týchto prác je potrebné vytvoriť nový
vykonávací plán, v ktorom budú
obsiahnuté nové projekty a smery
výskumu.

Rafał Majerek
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IV number „Kontaktov” [„Kontak-
ty” Issue 4]. Jacek Baluch presents
„Kontakty” Issue 4, prepared by a
new team of editors nominated in
connection with changes in the Polish
section of the Polish-Slovak Humaniti-
es Commission. As a result of this,
the nature of the periodical has chan-
ged slightly. It will become unite the
functions of a Commission newsletter
and a scholarly periodical. So far his-
tory has dominated the content of
„Kontakty”, now we would like to
devote more space to different fields
of humanities and different scholarly
environments.

There are two articles published in
the Referáty [Articles] section. In an
article entitled Niemieckojęzyczne
publikacje na temat historii Spisza
[Publications on the history of Spis in
German] Jörg Meier discusses sources
concerning the history of Spis from
the Middle Ages through the contem-
porary times. Among them he ennu-
merates documents in German inclu-
ding municipal books, books on
regional history and the local version
of the German language. Another
sketch published in this section – by
Joanna Goszczyńska – and entitled
Polskie inspiracje słowackiego mesja-
nizmu. Zarys problematyki [Polish
inspirations of Slovak messianism. An
outline.] is a discussion concerning
the opinion expressed by Jozef Hvišč
that the Slovak messianism was to a

little degree inspired by the philosop-
hical ideas of Adam Mickiewicz, that
the poet’s opinions were derivative
and constituted only a commentary of
Polish and French philosophers’
ideas.  The author quotes the research
of the Polish messianism scholars -
Andrzej Walicki and Adam Sikora –
who emphasized that despite having
been inspired by the French thought,
Polish philosophy of messianism was
not derivative. The former assumed
the character of a doctrine and found
its place only in the Polish national
culture.

The Rozhovory [Interviews] section
contains an interview with Magda
Vášáryova, a former Slovak Ambassa-
dor to Poland. In an interview by
Jacek Baluch, Vášáryova speaks about
her sociology studies and recalls con-
tacts with Polish directors and actors
when she was a famous film actress.
As the Slovak Ambassador she made
a lot of efforts to develop the Polish-
Slovak relations also in the field of
culture and science. She initiated a
publishing series of Slovak books in
Poland. Towards the end of her diplo-
matic mission Vášáryova expresses
hope that as a secretary of state in the
Slovak Ministry of Foreign Affairs she
will continue to work for the Polish-
Slovak approachment. The two other
interviews touch upon the subject of
the Polish and Slovak ethnologists’ co-
operation. Both Dorota Simonides in
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an interview with Teresa Smolińska of
the University of Opole and Viera
Gašparíková in an interview with
Hana Hlôšková recall common rese-
arch initiatives within the Internatio-
nal Commission for the Folk Culture
in the Carpathian Mountains and the
Balkans and the publications that fol-
lowed from this co-operation: a col-
lection of folk tales of the Western
Slavs Śpiewająca lipka [The singing
lime tree], Slovak and Polish texts
Zbójnicki dar. Polskie i słowackie opo-
wiadania tatrzańskie [The highwayma-
n’s gift. Polish and Slovak short stori-
es from the Tatra Mountains] and a
synthesis of highwayman myths in the
folklore of the Carpathian region.
This latter work was published in a
collaboration with ethnologists from
other countries of the region. The
period of co-operation, which was
founded not only on common rese-
arch interests but also on friendly per-
sonal relations, is recalled by both
scholars in a positive way.

Činnosť komisie [Activities of the
Commission]. The 9th Session of the
Polish-Slovak Humanities Commission
was organized in Rajecké Teplice in
Slovakia on October 25-28, 2004. The
author of the report from this mee-
ting, Jacek Baluch, writes that the ses-
sion took place immediately after the
publication of the monumental work
Terra Scepusiensis. During the session
plenary meetings of the statutory
members of the Commission and
representatives of both Ministries as
well as scholarly workgroup (including
the Spis group and “Kontakty” edi-
tors) meetings were organized. In

addition to an earlier research project
submitted by Jozef Hvišč pertaining
to Polish-Slovak relations in a histori-
cal and contemporary perspective, a
new one was  proposed by J. Baluch.
It deals with the study of the Slovak
language in Poland and of the Polish
language in Slovakia. The proposal
was recorded in the protocol as „a
free motion.”

In Recenzie [Reviews] section, nine
reviews of recent publications concer-
ning the Polish-Slovak relations are
published. They include monographs
(Óda na mladosť [Ode to the Youth]
by Jozef Hvišč, Mýtus o Jánošíkovi vo
folklore a slovenskej literature 19. sto-
ročia [The myth of Janosik in the
folklore and the Slovak literature in
the19th century] by Joanna Goszczy-
ńska), collections of studies (Na
południe od Tatr [South of the Tatra
Mountains] by Jacek Kolbuszewski),
collective volumes (Świadomość naro-
dowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX
w. [National identity in Poland and
Slovakia in the 19th and 20th centuri-
es], Vývin a význam slovensko-poľs-
kých vzťahov [Development and signi-
ficance of the Polish-Slovak relations],
Partie i systemy partyjne Europy Środ-
kowej [Parties and party systems in
Central Europe] and a collection of
conference materials BraSlav 2),
memoirs (Z tatranských hôr do diplo-
macie [From the Tatra Mountains to
the diplomacy] by Jan Komornicki)
and an anthology of Polish-Silesian
poetry (Mŕtve body) [Dead points]. 

Kronika [Chronicle] section conta-
ins descriptions of major scholarly
and cultural events in Poland and Slo-
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macie [From the Tatra Mountains to
the diplomacy] by Jan Komornicki)
and an anthology of Polish-Silesian
poetry (Mŕtve body) [Dead points]. 

Kronika [Chronicle] section conta-
ins descriptions of major scholarly
and cultural events in Poland and Slo-
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vakia. The first one (by Rafał Maje-
rek) describes a scholarly conference
on Wspólne dziedzictwo literackie
[Common literary heritage], which
was organized in Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa in Sanok with the
participation of Polish and Slovak
scholars. The second one, by Ryszard
Gładkiewicz, discusses the launch of a
monumental publication entitled Terra
Scepusiensis on the literature about
the history of Spis. The third one pre-
sents the Slovak culture week organi-
zed in autumn of last year in Krakow.
Daniel Luther discusses the conference
entitled Góry i góralszczyzna w dzie-
jach i kulturze pogranicza polsko-sło-

wackiego [Mountains and the mounta-
in culture and dialects in the history
and culture of the Polish-Slovak border
region] and  Lucyna Spyrka – the Slo-
vak culture and wine festival in Bielsko-
Biała. Jozef Hvišč presents an evening
of commemoration for Czesław Miłosz
organized in the Polish Institute in Bra-
tislava. Rafał Majerek discusses the co-
operation between the Jagiellonian
University and schools of higher edu-
cation in Slovakia. 

Kontakty Issue 4 concludes with an
information section on the authors (O
autoroch) whose articles have been
published in Issues 3 and 4.

Prel. Anna Juda
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O ALEKSANDROVI FREDROVI

Keď sme do rubriky Štúdie a články IX. zväzku „Kontaktov“ zaradili 
prácu slovenskej historičky Aleny Bartlovej Divadlo v procese kultúrno-os-
vetových aktivít, organicky vyvstala potreba doplniť ju aspektom poľskej 
účasti na vývinovom procese slovenského ochotníckeho, neskôr i profesi-
onálneho divadla. Historický pohľad A. Bartlovej vytvára situačný rámec 
nastolenej problematiky, ktorá sa konkretizovala jednak literárne – pre-
kladmi inonárodnej dramatickej tvorby, jednak konkrétnymi divadelnými 
inscenáciami. Pravda, boli tu i pôvodné diela slovenskej a českej drama-
tickej tvorby, hlavný prúd divadelných aktivít však tvorili hry preložené 
z iných literatúr (nemeckej, poľskej, maďarskej, francúzskej). V tomto čísle 
„Kontaktov“ si chceme pripomenúť, ako do tohto procesu zapadali diva-
delné veselohry poľského „komediopisarza“ Aleksandra Fredra, preto sme 
štúdiu A. Bartlovej doplnili príspevkom literárneho historika-komparatistu 
Jána Sedláka Komédie Aleksandra Fredru v slovenskej prekladovej a v divadel-
nej kultúre. Jeho údaje o inscenáciách a prekladoch Fredrových hier sved-
čia, že poľský autor mal v tomto procese dominantné postavenie. Podľa 
dostupných bibliografických súpisov vyšlo v slovenských prekladoch 13 
Fredrových komédií, niektoré v troch i štyroch vydaniach. Preklady pria-
mo súviseli s inscenáciami, tým sa ich pôsobenie ešte znásobilo. Uvedený-
mi faktami chceme aspoň v náznaku poukázať na prijímanie Fredrových 
komédii na Slovensku, a tým i na potrebu skúmať ich význam pre rozvoj 
slovenského divadelníctva. – Časť Štúdií a článkov uzatvárame príspev-
kom Oľgy Danglovej Folklór ako politický nástroj v obehu národnej kultú-
ry, ktorú autorka predniesla na slovensko-poľskej konferencii v Kamieni 
Śląskom (referujeme o tom v Správe z XIII. zasadnutia Slovensko-poľskej ko-
misie humanitných vied). 

Do ďalšej časti „Kontaktov“ (Rozhovor) sme už dávnejšie plánovali za-
radiť rozhovor s poľským básnikom, prekladateľom a popularizátorom slo-
venskej literatúry v Poľsku, bývalým riaditeľom Poľského inštitútu v Bra-
tislave, Marianom Grześczakom. 27. januára 2010 nás však nemilo prek-
vapila správa o jeho náhlom úmrtí. Vzniklý rest nahrádzame starším roz-
hovorom Andrzeja Niewiadowského Bol som ako doma, ktorý sme pre toto 
vydanie so súhlasom autora mierne upravili. Niewiadowského rozhovor 
s Marianom Grześczakom pôvodne vyšiel v prvom a jedinom čísle novín 
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„Originál“ v roku 1996, a tu ho uvádzame ako piétnu spomienku na nedo-
ceneného priateľa Slovákov a podporovateľa slovensko-poľskej spolupráce.

Časopis „Kontakty“ pôvodne vznikol ako informátor činnosti Slovensko-
poľskej a Poľsko-slovenskej komisie humanitných vied. Časom sa zmenil 
na odborný časopis obsahujúci štúdie a články o slovensko-poľských súvis-
lostiach, recenzie nových publikácií a glosy aktuálnych slovensko-poľských 
podujatí, aktivít a jubileí. Rubrika zahrňujúca informáciu o priebehu ro-
kovaní a záveroch zasadnutia však zostala v pôvodnej podobe, a v tomto 
čísle „Kontaktov“ ju realizujeme textom Marty Pančikovej a Jozefa Hvišča 
Správa z XIII. zasadnutia Slovensko-poľskej komisie humanitných vied. 

Recenzie. Časopis „Kontakty“ je vlastne jediné periodikum, ktoré syste-
maticky recenzuje nové slovenské i poľské knižné publikácie, zaoberajúce 
sa slovensko-poľskou problematikou. V tomto čísle uverejňujeme a súčas-
ne prezentujeme širšej čitateľskej verejnosti autorské práce Aleny Bartlovej 
o životnej a politickej dráhe M. M. Hodžu, Stanisława Sroku o poľskom 
výskume Juraja Jánošíka, Dušana Segeša o spolupráci slovenskej a poľ-
skej emigrácie počas druhej svetovej vojny, bratislavský zborník venovaný 
prof. Henrykovi Batowskému, krakovský zborník o štúdiu príbuzných ja-
zykov a vroclavský zborník o slovenskom a poľskom etnologickom a kul-
turologickom výskume. Našu recenznú prezentáciu doplňujú publikácie 
venované koncepčným otázkam slavistiky (J. Dudášová-Kriššáková), vývi-
nu slavistického myslenia a výskumu (prešovský zborník) a bibliografii tla-
čí v historickom fonde ŠVK v Prešove.

Kronika. Do tejto rubriky prítomných Kontaktov sme zaradili informá-
ciu o Dohode o spolupráci slovenských a poľských historikov, ktorá bola 
uzavretá 16. februára 2010 v Poľskom inštitúte v Bratislave. Do časti aktu-
álnych jubileí sme zaradili hodnotiaci článok o vedeckom a pedagogickom 
pôsobení čelného slovenského slavistu prof. Šimona Ondruša. Literárnu 
oblasť jubileí reprezentuje článok venovaný slovenskému básnikovi a pre-
kladateľovi poľskej poézie Vlastimilovi Kovalčíkovi. Do Kroniky sme tiež 
zaradili jubileá nežijúcich osobností slovenskej slavistiky a polonistiky, li-
terárnych vedcov medzivojnového obdobia Františka Votrubu a Stanislava 
Mečiara. Významnou kultúrnou udalosťou je 200. výročie narodenia poľ-
ského hudobného skladateľa Fryderyka Chopina, ktorému venujeme člá-
nok Karola Medňanského Poetický klavír.

V závere časopisu (O autoroch) uvádzame základné údaje o pôsobení 
a oblastiach vedeckého výskumu autorov publikovaných príspevkov.

(Red.)
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DIVADLO V PROCESE KULTÚRNO-OSVETOVÝCH
AKTIVÍT

AlenA BArtlová

Vyhlásenie vzniku československého štátu v októbri 1918 v Prahe a zhro-
maždenie slovenskej politickej reprezentácie 30. októbra 1918 v Martine, 
na ktorom predstavitelia Slovákov osvedčili svoje rozhodnutie nastúpiť 
historickú púť s českým národom na pôde Československej republiky, boli 
iba kľúčom, ktorý otváral budúcu spoločnú cestu dvoch blízkych národov. 
Po niekoľkodňovej prevratovej eufórii si predstavitelia oboch národov uve-
domili, že sa spájajú do jedného štátu dva územné celky, ktoré prešli od-
lišným historickým vývojom. Ich obyvateľstvo sa nachádzalo na rozdielnej 
ekonomicko-sociálnej, politickej a kultúrnej úrovni. Bolo zrejmé, že tieto 
skutočnosti prinesú so sebou množstvo nepredvídaných problémov, ktoré 
bude nutné postupne odstrániť.

Šovinistický postoj uhorskej vládnúcej vrstvy k nemaďarským obča-
nom Uhorska spôsobil, že sa väčšina obyvateľov na území Slovenska na-
chádzala v prevratovom období jesene 1918 v kultúrnej zaostalosti a so-
ciálnej biede.1 Predpokladom toho, aby obyvatelia na Slovensku mohli 
využiť demokratické možnosti, ktoré pred nimi načrtávali už prvé zákony 
a nové životné podmienky na pôde ČSR bolo, aby sa rozšírila ich vzdela-
nostná a kultúrno-politická rozhľadenosť. Už v prvých poprevratových 
mesiacoch bolo zrejmé, že celospoločenský duchovno-vzdelávací prerod 
spoločnosti na Slovensku nemôže byť krátkodobou záležitosťou. Muse-
li sa ho ujať predovšetkým štátne vzdelávacie inštitúcie, najmä celá sieť 
školstva, riadená príslušným ministerstvom a vznikajúcou slovenskou ad-

1 Dôkazom tejto vládnej uhorskej tendencie bolo medziiným znižovanie počtu ľudových škôl so 
slovenským vyučovacím jazykom na území šestnástich žúp s prevahou slovenského obyvateľstva 
na prelome 19. a 20. storočia, ako aj štatistické údaje o počte analfabetov v týchto župách v r. 1910. 
A. MAGDOLENOVÁ uviedla, že sa v rokoch 1876 – 1913 znížil počet slovenských ľudových škôl 
z 2 016 na 354 a v roku 1910 bolo v prevažne slovenských župách až 90 % obyvateľov, ktorí nevedeli 
ani čítať ani písať. MAGDOLENOVÁ, A.: Slovenské školstvo v prvých poprevratových rokoch. Historický 
časopis, r. 29 /1981, č. 4, s. 482 – 505. Množstvo štatistických údajov o počte a zlom stave školstva 
na slovenskom území, tiež o príčinách tohto stavu uviedol sociológ ŠTEFÁNEK, A.: Školstvo v predvá-
lečnom Uhorsku a na dnešnom Slovensku. In: Slovensko kedysi a teraz. Praha 1931, s. 112 – 134. 
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ministratívou, tiež ďalšie kultúrno-osvetové subjekty, ako napr. knižnice, 
existujúce aj plánované organizácie a spolky ako Matica slovenská, Spo-
lok sv. Vojtech, Tranoscius a ďalšie. Nemalá úloha pripadla v tomto pro-
cese premeny slovenskej spoločnosti aj politickým stranám, rôznym telo-
výchovným spolkom a v neposlednom rade altruistickým jednotlivcom, 
najmä z radov národne uvedomelých učiteľov, duchovenstva, dôstojníkov 
československej armády, ako aj predstaviteľov najrôznejších zamestna-
neckých združení (napr. železničiarov, hasičov, kníhtlačiarov, zapájali sa 
aj remeselnícke spolky).

Časť zodpovednosti za uskutočnenie grandióznej úlohy duchovnej pres-
tavby všetkých spoločenských vrstiev obyvateľstva prevzalo divadelné 
umenie. Rovnako profesionálne divadlo, podporované rôznymi štátnymi 
i neštátnymi subjektami, ako aj ochotnícke divadlá, ktoré mohli počítať 
iba s vlastnými síce neprofesionálnymi, o to viac zanietenými osobnosťami 
a skromnejšími  finančnými prostriedkami. 

Od samotných prevratových dní sa ukázalo, že podmienky pôsobnosti 
divadelných profesionálov a ochotníkov na Slovensku boli veľmi rozdielne. 
Ich rôznorodosť pramenila už v tom, že na území Slovenska nemohla exis-
tovať pred októbrom 1918 žiadna profesionálna slovenská divadelná scéna 
na ktorej by vyspelé herecké súbory hrali hry v slovenskom jazyku, prípad-
ne pod „dirigentskou paličkou“ osvedčených slovenských režisérov. Staršie 
ochotnícke súbory, ktoré boli iba príležitostne vytvárané združenia pre in-
scenovanie konkrétnej hry, pôsobili v mimoriadne ťažkých podmienkach, 
ale už vytvorili akú-takú tradíciu, na ktorú bolo možné nadviazať. Dôležité 
tiež bolo, že sa už po prevrate mohli oprieť o blízku, „susedskú divácku 
bázu“, ktorá ich aktivitu vítala a podporovala.  Ďalší rozdiel spočíval tiež 
v tom, že „profesionáli“ sa väčšmi museli prispôsobiť vkusu a požiadavkám 
svojich „mecenášov“, zatiaľ čo ochotníci obyčajne pripravovali a hrali svoje 
predstavenia spontánne, zohľadňujúc predovšetkým iba svoje ekonomické 
a personálne možnosti a želania svojho či už mestského alebo ľudového vi-
dieckeho publika. Neskôr na konkrétnych príkladoch ukážeme, že sloven-
ská spoločnosť bola pripravená väčšmi akceptovať práve túto spontánnosť, 
nadšenie a úzky kontakt medzi „hercami“ a obecenstvom. Ochotnícke 
predstavenia neboli vonkoncom iba prezentáciou práce konkrétnych akté-
rov na javisku a v jeho zákulisí (organizátorov – režisérov), ale vždy v nich 
rezonoval záujem celej obce, mestečka, školy, či spolku, v priestoroch kto-
rého svoju hru realizovali.

Počiatky Slovenského národného divadla v Bratislave, rovnako aj Vý-
chodoslovenského národného divadla v Košiciach po roku 1918 boli pria-
mo späté a odkázané na pomoc vládnych centrálnych inštitúcií, existujúcej 
českej divadelnej komunity a napokon aj publika, zloženého prevažne z ro-
dín „prišlých“ českých úradníkov a pedagógov. Bez nich by činnosť pro-
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fesionálnej scény na Slovensku (tak v Bratislave ako aj v Košiciach) nebo-
la možná.2 Ako sme už zdôraznili, na slovenskom území nepôsobila pred 
prevratom žiadna slovenská divadelná profesionálna scéna. Hádam prvým 
vážnym krokom na dramatickom poli po vzniku ČSR bolo valné zhromaž-
denie slovenskej inteligencie 31. júla 1919 v Bratislave, na ktorom si jeho 
účastníci založili Československý divadelný spolok.3 Do predsedníckej fun-
kcie zvolili M. Porubského. Ako jeho poradný orgán vytvorili divadelnú 
komisiu na čele s Dr. Pudlačom. V približne rovnakom čase – t. j. v roku 
1919 – začali pracovníci Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe 
s prípravou tzv. zákona o divadelníctve.4 O prevzatie bratislavského Mest-
ského divadla prejavil v roku 1919 záujem riaditeľ Východočeského divad-
la v Pardubiciach Bedřich Jeřábek. Jeho divadelný súbor hosťoval v tomto 
čase v rôznych mestách na Slovensku.5 Pracovník Ministerstva školstva 
a národnej osvety Jaroslav Kvapil, ktorý mal v referáte riadenie divadiel, 
akceptoval Jeřábkovu žiadosť a pridelil mu riadenie bratislavského divadla. 
Tým umožnil v Bratislave zahájenie prvej divadelnej sezóny už v septem-
bri 1919. V novembri 1919 vznikla účastinárska spoločnosť: Družstvo Slo-
venského národného divadla, ktoré si okrem stabilného hereckého súboru 
a orchestra vybudovalo v roku 1923 pre svojich zamestnancov aj družstev-
ný bytový komplex. Týmto krokom sa vyriešil najpálčivejší problém ubyto-
vania stálych zamestnancov divadla a ich rodinných príslušníkov.

Do aktivít divadla v Bratislave zasahovali aj predstavitelia Bratislavskej 
župy (župan a podžupan), Na riešení problémov divadla sa podieľal aj meš-
ťanosta Bratislavy, ktorý prizýval na takéto porady aj mešťanostu Košíc, 
s ktorým spoločne rozhodovali a usmerňovali vývoj „ich“ profe sionálnych 
scén.6 Na schôdzi 21. februára 1920, venovanej stavu a perspektívam slo-
venských divadiel, rozhodli zídení predstavitelia štátnej správy a samo-
správnych inštitúcií, že Slovenské národné divadlo v Bratislave získa finan-
čné prostriedky zo štátnych a samosprávnych zdrojov a bude mať oprávne-
nie rozhodnúť o tom, ktorému hereckému súboru akú sumu každoročne 
pridelí. Podmienkou toho, aby opera, balet alebo činoherný súbor získal 
určitú finančnú podporu bolo, aby ich vedenie predložilo včas žiadosť o tie-
to peniaze a aby v nej presne odôvodnilo, na čo sa použijú. Na spomínanej 
porade sa tiež rozhodlo, že v Bratislave sa budú konať divadelné predstave-

2 Je pozoruhodné, že napr. divadelné predstavenie v českom jazyku inscenované v košickom Národ-
nom divadle v dňoch 7. a 8. januára 1919 zahrali vojaci 30. československého streleckého pluku. 
Hrali jednoaktovky, v ktorých sa nevyskytovali ženské postavy. Predstavenie propagovali niekoľko 
dní vopred veľkými samostatne vyrobenými plagátmi, rozmiestnenými po celom meste. Slovenský 
denník 10. 1. 1919, r. 2, č. 7.

3 Divadlo a umenie. Slovenský denník, 2. 8. 1919, r. 2, č. 165.
4 PODMAKOVÁ, D.: Divadlo na Slovensku 1918 (1920) – 1938. In: Od osmičky k osmičke, Premeny sloven-

skej spoločnosti v rokoch 1918 – 1938. Ed. Roguľová, J. a kol. Bratislava 2009, s. 153.
5 Tamže.
6 Riešenie divadelnej otázky na Slovensku. Slovenský denník, 28. 2. 1920, r. 3, č. 48.
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nia v jazyku československom, nemeckom alebo maďarskom, ktoré  budú 
predvádzať tri samostatné herecké súbory. O tom, koľko divadelných ter-
mínov či konkrétnych divadelných predstavení sa uskutoční v každom 
z uvedených troch jazykov, sa v dohode nehovorilo. Všetky prípravné kro-
ky vyústili napokon do slávnostného otvorenia Slovenského národného di-
vadla (SND) operou Hubička 1. marca 1920. 

Najväčšia finančná „pomoc“ pre SND prichádzala z Prahy, priamo z mi-
nisterstva financií. Jej prvým sprostredkovateľom bol minister pre správu 
Slovenska Dr. Vavro Šrobár, ktorý rokoval o tejto nevyhnutnej podpore pria-
mo s ministrom financií Dr. A. Rašínom. Minister Rašín spočiatku nebol 
naklonený vyhovieť Šrobárovej žiadosti. Svoj negatívny postoj k finančnej 
podpore SND zdôvodnil reálnymi argumentami: „Nechápem na čo je váš-
mu ľudu luxusne vybavené Národné divadlo. Nemáte hercov ani publikum 
a deficit divadla porastie ročne do miliónov.“7 Šrobár ho pozval na Sloven-
sko, ktoré Rašín – ako sám v rozhovore so Šrobárom priznal – vôbec nepoz-
nal. Po precestovaní celého slovenského územia v roku 1921 a spoznaní sa 
s mnohými obyvateľmi, ktorí ministra privítali veľmi srdečne, Rašín úplne 
zmenil svoj postoj a stal sa jedným z najžičlivejších „centralistických“ poli-
tikov voči Slovensku.8

Po prevrate v roku 1918 pôsobili na Slovensku okrem už uvedených 
dvoch profesionálnych divadelných súborov (bratislavského a košického) aj 
poloprofesionálne kočovné divadlá: Vidiecky súbor SND (predtým Nováko-
va divadelná spoločnosť – po smrti jej zakladateľa  (1929) mala názov Stre-
doslovenské divadlo Márie Novákovej-Rosenkranzovej). Novákova kočovná 
spoločnosť poskytla prvé angažmá viacerým začínajúcim profesionálnym, 
už vyštudovaným hercom, ktorí v nej pôsobili v rokoch 1921 – 1924, a ne-
skôr sa „presunuli“ do SND (napr. manželia Oľga a Ján Borodáčovci). V no-
vembri 1936 vznikla aj ďalšia kočovná profesionálna scéna, pod názvom 
Slovenské komorné divadlo Emílie Wagnerovej.9 

Nesporná závislosť bratislavského súboru na českom divadelníctve pra-
menila jednak v  absencii skúsených slovenských organizátorov a profe-
sionálnych hercov, ale aj v malom záujme slovenskej verejnosti o profesi-
onálne dramatické umenie. Treba zdôrazniť, že rovnako v Bratislave ako 
v Košiciach do roku 1919 hrali profesionálne činoherné predstavenia či 
opery iba herci v maďarskom alebo v nemeckom jazyku. Navštevovala ich 
aj málopočetná slovenská inteligencia a podnikateľská vrstva, ktorá žila už 

7 Nebohý minister Rašín a Slovensko. Slovenský denník, 19. 2. 1933, r. 16, č. 42.
8 Presnú sumu finančnej podpory v tomto období zatiaľ nepoznáme, začiatkom 30. rokov získavalo 

SND od štátnych inštitúcií, od krajinského úradu a rôznych mecenášov približne 4 milióny korún 
ročne.

9 Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1990, s. 114, 335 
a 384.
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pred vznikom ČSR v týchto mestách.10 Nedokázala v divadle na žiadnom 
predstavení zaplniť všetky divácke miesta. Ak si zakúpila lístky na divadel-
né predstavenie, obsadzovala väčšinou priestor galérií, kde boli najlacnejšie 
vstupenky. 

Po vzniku ČSR sa do stánkov dramatického umenia aj na Slovensku 
prebojovali českí herci (konkrétne v Bratislave členovia Východočeského 
divadla pod vedením riaditeľa B. Jeřábka). V tejto situácii, že v bratislav-
skom „československom“ činohernom súbore pôsobili takmer výhradne 
iba českí herci, je prekvapujúce, že už v divadelnej sezóne 1920/1921 uvied-
lo toto divadlo päť hier slovenských autorov, naštudovaných v slovenskom 
jazyku.11 

Divácku oporu medzi slovenským obyvateľstvom si ani v Košiciach 
v priebehu 20. rokov české divadelné súbory nezískali. Napriek nevšed-
nej iniciatíve režisérov, divadelných manažérov a najmä samotných her-
cov, muselo ešte veľa vody pretiecť Dunajom, kým sa zhromaždilo v oboch 
spomínaných najpočetnejších mestách Slovenska dostatok slovenských 
kultúrychtivých „mešťanov“, ktorí k svojmu životnému štýlu potrebovali 
aj návštevu profesionálnych divadelných hier v materinskom slovenskom 
jazyku. Významný sólista slovenskej opery Štefan Hoza vo svojich pamä-
tiach, publikovaných pod názvom Ja svoje srdce dám...12 uviedol citát básni-
ka B. Jamnického, ktorý na adresu košického publika v roku 1935 napísal: 
„Keď som sa niektorých mojich známych spýtal, prečo nechodia do divad-
la, dostal som odpoveď, že by chodili, keby sa tam hralo po slovensky... Ich 
prianie sa splnilo. Prišla k nám (do Košíc, pozn. A. B.) bratislavská opera 
SND a doniesla nám to, na čo sme tak dlho čakali... Človek by si myslel, že 
keď sa hrá Čajkovského opera Eugen Onegin v slovenskom preklade, že 
si túto príležitosť nedá ujsť ani jediný kultúrny Slovák... a zase by sme sa 
zmýlili... divadlo bolo prázdne. Čím sa to dá ospravedlniť? Ničím!.. Kto má 
na slovenské predstavenie chodiť, ak nie v prvom rade Slováci?!“ 

Slovenská verejnosť si musela zrejme postupne vytvárať vzťah ku 
všetkým druhom „veľkého“, t. j. profesionálneho umenia, dramatické 
nevynímajúc. Tento prerod urýchlila až vlna nastupujúcich vynikajúcich 
slovenských skladateľov, autorov moderných slovenských činohier, orga-

10 Daniel Luther v práci o poprevratovej Bratislave charakterizoval národnostné zloženie obyvateľov 
Bratislavy nasledovne: „Bratislava nebola tak veľmi nemecko-maďarská, ako sa to myslí. Slovenčina 
sa ozývala najmä na tržištiach, v predmestiach, v okolí fabrík. Vo vnútorných uliciach mesta, pravda 
bolo jej menej a utiahnutá bola do bytov, zväčša chudobných, dvorných. Slovenský element bol 
zväčša chudobný a preto aj zakríknutý, utajený. A žila tu ešte početná židovská komunita, ktorá 
výrazne posilňovala nemecko-maďarský ráz mesta. Premene pomerov mohlo pomôcť iba upevnenie 
československej moci.“ LUTHER, D.: Z Prešporka do Bratislavy. Vydavateľstvo Albert Marenčin PT, 
Bratislava 2009, s. 26.

11 KAMENEC, I.: Rozvoj a orientácia slovenskej kultúry v rokoch 1918 – 1938. Historický časopis, r. 27, 
1979, č. 2. s. 175.

12 HOZA, Š. : Ja svoje srdce dám... Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989, II, s. 120.
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nizátorov divadelného života, hercov, spevákov, baletných umelcov, ale 
predovšetkým dostatok vyspelého diváckeho „zázemia“ z radov novej, 
ekonomicky situovanejšej a kultúrne rozhľadenejšej slovenskej inteligencie 
na začiatku 30. rokov. Mladá slovenská inteligencia, odchovaná už demok-
ratickým československým školstvom, ktorej boli dopriate aj štúdijné po-
byty v zahraničí, sa stala súčasníkom nástupu aj mladých umelcov. Zrejme 
súčasťou (alebo ozvenou?) týchto nových skutočností bolo aj rozdvojenie 
bratislavského činoherného súboru SND v roku 1932 na slovenskú časť, 
vedenú režisérom J. Borodáčom a českú časť na čele s V. Šulcom. Do bra-
tislavského národného divadla v tomto čase postupne prichádzala veľká 
skupina už „vyškolených“ mladých hercov, odchovaných Hudobnou a dra-
matickou akadémiou, ktorá bola ochotná a schopná naštudovať viaceré ná-
ročné historické i súčasné  hry. Patrili k nim: V. Jamnická, R. Porubská, B. 
Poničanová, M. Gregor, Š. Figura, F. Dibarbora a ďalší.

Možno konštatovať, že ani ich príchod ešte neznamenal skutočnú slova-
kizáciu a modernizáciu SND. Brzdou plnohodnotnej aktivizácie mladých 
hercov, podporovanej publikom, sa stala podnikateľská ziskuchtivosť riadi-
teľa Slovenského národného divadla A. Drašara, ktorý túto funkciu prevzal 
v roku 1930 po nebohom riaditeľovi SND Oskarovi Nedbalovi. Je zrejmé, 
že sprievodné javy celosvetovej hospodárskej krízy postihli aj divadlá. Náv-
števnosť divadelných predstavení sa znížila a riaditelia divadiel hľadali ces-
ty ako riešiť neúnosné finančné problémy. Práve tento moment sa stal prí-
činou vzniku mimoriadnych udalostí a napätia vytvoreného okolo riaditeľa 
A. Drašára. Spor medzi riaditeľom Drašarom a slovenskými hercami, pod-
porovanými mladým bratislavským publikom, najmä študentmi rôznych 
škôl, prepukol v januári 1933 na konferencii (v dobovej terminológii „na an-
kete“), ktorú zvolala pobočka Slovenskej ligy v Bratislave k problémom 
Slovenského národného divadla.13 Na konferenciu pozvaný riaditeľ Dra-
šar nebol ochotný vypočuť ani všetky referáty (zväčša plné kritických slov) 
a so slovami “Nechtějte po mně, abych vám zde dělal slovenské divadlo“14  
a predčasne opustil rokovanie. Problém, ako ho napokon najpregnantnejšie 
osvetlil zástupca Ministerstva školstva a národnej osvety, hlavný odborový 
radca B. Kaloušek, spočíval v tom, že riaditeľ Drašar uprednostňoval pred 
inscenáciami slovenských hier staršie „oprášené“ maďarské operety, ktoré 
mu prinášali do jeho vlastného vrecka značné príjmy (tantiémy z predsta-
vení) a okrem toho mal možnosť bezplatne zapožičať kulisy z týchto operiet 
aj pražskému divadlu, ktoré vlastnil. Divadlo pôsobilo pod názvom Varieté. 

Slovenské denníky okamžite priniesli kritické články Drašarovej reakcie 
na konferencii aj celej jeho činnosti v divadle. Hodnotili v nich kompletnú 
situáciu v SND a v tejto súvislosti medzi iným uviedli: „Pre tieto tantiémy 

13 Slovenský denník, 1. 2. 1933, r. 16, č. 26.
14 Slovenský denník, 29. 4. 1933, r. 16, č. 100.
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musela byť umelecká úroveň nášho divadla, našej to jedinej reprezentačnej 
národnej scény znížená gýčovými operetami. Pre tieto tantiémy musí byť 
naše „Slovenské“ a „Národné“ divadlo dejišťom prehnilého a nám vždy tak 
cudzieho a nepriateľského živlu maďarských džentríkov, degenerovaných 
grófov a husárov. Pre tieto tantiémy, pomocou 4 miliónovej subvencie musí 
byť Slovenské národné divadlo nositeľom najúčinnejšej maďarskej propa-
gačnej myšlienky.“15

Napriek pobúreniu a verejnej kritike riaditeľ A. Drašar opäť v apríli 1933 
uprednostnil v SND operetu maďarského skladateľa Abraháma Pála “Ples 
v hoteli Savoy“. Bratislavskí študenti sa rozhodli demonštrovať. Drašarovu 
akciu označovali tiež ako provokáciu voči práve začatému týždňu, veno-
vanému pamiatke M. R. Štefánika. Súčasne publikovali aktuálnu informá-
ciu, podľa ktorej na hraniciach s Maďarskom maďarské mocenské orgány 
nevpustili do krajiny slovenských umelcov, ktorí prichádzali navštíviť tam 
žijúcich slovenských krajanov a hodlali im zahrať divadelné predstavenie.16 

Študenti zakúpili (zrejme finančne podporovaní politickými stranami) 
všetky lístky do divadla na spomínanú operetu a hneď od začiatku predsta-
venia začali hlučne rušiť vystúpenia hercov buchotom a výkrikmi. Privola-
ná polícia (ktorá bola vopred informovaná a tiež prítomná v divadle) chcela 
proti nim zakročiť. Študenti povstali a začali spievať štátnu hymnu a tým 
znemožnili zásah polície. Policajný veliteľ nariadil spustiť železnú oponu 
a inscenovaná opereta sa nehrala nielen v ten večer, ale ani v budúcnos-
ti. Dôležitým symbolom „vynúteného ústupu“ riaditeľa Drašara sa stala 
až premiéra hry Jonáša Záborského „Najdúch“, ktorú pripravili herci SND 
na deň 5. októbra 1935. Finančnou donáciou ju podporila Matica sloven-
ská z tzv. štátneho fondu, ktorý každoročne dostávala na podporu svojej 
činnosti. Svoje uplatnenie na javisku našli pod réžiou J. Borodáča vynika-
júci herci: H. Meličková, O. Országhová-Borodáčová, A. Bagár, J. Kello, Š. 
Figura a ďalší známi herci. Vďačné obecenstvo nielenže odmenilo hercov 
mimoriadnym potleskom ale zborove zaspievalo na záver hymnickú pieseň 
„Hej Slováci“.17

Úlohu, význam ale aj možnosti bratislavského divadle v medzivojnovom 
období zhodnotil historik Ivan Kamanec nasledovne: „...napriek veľkým 
a permanentným hmotným a kádrovým problémom, mnohým umeleckým 
kompromisom voči meštiackemu vkusu tunajšieho, z veľkej časti nesloven-
ského diváka, na ktorého však bolo najmä z finančných dôvodov odkázané, 
malo mnohostranný kultúrny význam: bolo významným činiteľom v pro-
cese poslovenčovania Bratislavy a pri svojich početných zájazdoch aj slo-
venských vidieckych miest. Podnecovalo slovenskú dramatickú spisbu, na-

15 Tamže.
16 Slovenský denník, 3. 5. 1933, r. 16, č. 102.
17 Slovenský denník, 8. 10. 1935, r. 18, č. 231.
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pomáhalo rastu slovenských profesionálnych hercov a v neposlednom rade 
– najmä do vzniku bratislavského rozhlasového vysielača – bolo hlavnou or-
ganizačnou i výkonnou zložkou hudobného života v Bratislave. Na osudoch 
Slovenského národného divadla sa dá však dokumentovať kramársky vzťah 
vládnúcich tried k tejto inštitúcii, ktorá bola neustále na pokraji finančného 
krachu a musela sa zachraňovať nedôstojnými umeleckými kompromismi, 
či doslovným žobraním u slovenských bánk alebo štátnych inštitúcií.“18

Napriek novým prúdom v hereckom zbore aj medzi bratislavským 
obecenstvom ani profesionálna činohra, ani balet či opera nepriniesli pre 
premenu slovenskej spoločnosti do konca 30. rokov taký prínos ako ne-
profesionálni ochotnícki herci. Títo začali hrať svoje neumelé divadielka 
v materinskom jazyku sporadicky už aj v predchádzajúcom 19. storočí19, 
predovšetkým však od poprevratových dní. Ochotníci dokázali zaangažo-
vať do svojich podujatí už od januára 1919 do októbra 1938 stovky ľudí 
po celom Slovensku, a to všetkých vekových kategórií, najrôznejších pro-
fesií, veriacich oboch najväčších cirkví, prívržencov viacerých politických 
strán, železničiarov, zamestnancov priemyselných závodov, obyvateľov 
miest aj najvzdialenejších dedín, vojakov z rôznych posádok a pod. 

Vedecký pracovník Dr. J. Marták v  monografii venovanej ochotnícke-
mu divadlu s obdivom o  práci ochotníckych súborov v rokoch 1918 – 1938 
konštatoval: „...ochotnícky život ustaľuje sa postupne ako významná zlož-
ka obnovujúcich sa i nových organizácií, ale i v divadelných združeniach 
samostatných. Niet organizácie, ktorá by nepokladala za potrebné hrať di-
vadlo. Hrá Československý červený kríž, hrajú vojenské posádky, hasičské 
spolky, záujmové organizácie, spolky i spolčeky, rozličné besedy a kasína, 
slovom všetky organizácie, združenia a inštitúcie, ako sa vyrojili hneď 
na začiatku predmníchovskej republiky.“20

Slovenskí ochotníci nadväzovali po roku 1918 na tenké steblá tradícií 
svojich pionierskych predchodcov a prvých divadelných pokusov v 19. sto-
ročí. V podstate pokračovali vo svojom národnouvedomovacom, buditeľ-
skom poslaní. Bolo zrejmé, že na prelome 19. a 20. storočia „v divadle vide-
la sa i náhrada nejestvujúcich národných inštitúcií, i školy, najmä na dedi-
nách, kde (divadlo, pozn. A. B.) napomáhalo gramotnosť a pre väčšinu jeho 
aktívnych účastníkov bolo jediným stykom so slovenskou literatúrou a so 
spisovnou slovenčinou.“21 

Zánik Rakúsko-Uhorska a vznik Československého štátu znamenal do-
slova „zbúranie hrádzí“ v ochotníckom divadelníctve a vytrysknutie pred-

18 Kamenec, I.:, c. d. s. 175 – 176.
19 Pozri o tom napr. v zborníku 130. rokov ochotníckeho divadla v Trenčíne, Zostavil VELIKÝ, I., vydalo 

Trenčianske osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Trenčíne, Trenčín 2001. 
20 MARTÁK, J.: Ochotnícka činohra 1918 – 1944, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 

1965, s. 14.
21 MARTÁK, J.: c. d. , s. 11.
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tým nasilu tlmených prúdov „človečenskej aktivity“, ktoré driemali v slo-
venskej spoločnosti. Nie nadarmo konštatoval spisovateľ Jozef Gregor Tajov-
ský pri hodnotení najviac hraného autora, obľúbeného medzi slovenskými 
ochotníkmi Ferka Urbánka, že je osobnosťou, ktorá svojou tvorbou „borila 
celé maďarské dediny“.22 Je samozrejmé, že dni politického prevratu ne-
znamenali ihneď kvalitatívnu zmenu životných podmienok ani absolútnu 
dokonalosť ochotníckeho divadelníctva. Priniesli však eufóriu nádejí. Likvi-
dovali perzekúciu za národný pohyb, odstránili v ľuďoch strach „z toho, čo 
z toho bude, keď sa do toho zapojíme“, odbúrali administratívne prekážky 
a tým pripravili pôdu aj pre prirodzený rozmach ochotníckeho divadla. Tie-
to povzbudivé „prevratové svetlá“ spočiatku zasiahli iba inteligenciu a časť 
národne už predtým pripraveného obyvateľstva. Bolo nutné, aby sa prúd 
nových možností, poznatkov a myšlienok dostal aj do vzdialenejších oblas-
tí Slovenska, aby sa ho chopili jednoduchí ľudia a predovšetkým, aby sa stal 
srdečnou záležitosťou a cestou k sebarealizácii mládeže. 

Nastúpená cesta za slovenským umením a jeho plnohodnotným prija-
tím slovenskou spoločnosťou nebola vonkoncom jednoduchá. Najmä v si-
tuácii, keď národne uvedomelá slovenská inteligencia, ktorá (aspoň čiastoč-
ne) preberala politickú moc do svojich rúk, sa musela sústrediť na omnoho 
závažnejšie problémy ako bolo napr. budovanie novej slovenskej adminis-
tratívy, bolo potrebné zabezpečiť najpotrebnejšie potraviny a spotrebné to-
vary pre vojnou vyčerpané obyvateľstvo, zohnať uhlie a suroviny pre prie-
mysel a železnice a pod. Napriek komplikovanej povojnovej ekonomickej 
situácii, vyostrenej ešte naviac priamym vojenským stretom dohodových 
a československých branných síl s maďarskou armádou na teréne Sloven-
ska v jarných a letných mesiacoch 1919, nezabúdala slovenská politická 
reprezentácia na prepotrebný rozmach slovenského umenia a kultúry. Dô-
kazom toho bol aj článok Dr. V. Šrobára, ktorý z Národných novín prevzal 
Slovenský denník 2. augusta 1919.23 Šrobár v ňom vyzýval všetkých slo-
venských umelcov, aby vystúpili „pred rampu“ a ukázali čo vedia, pretože 
nadišiel čas, aby svet vedel, že existuje a aké je slovenské umenie a súčasne, 
aby domáce obyvateľstvo prestalo na umenie hľadieť ako na niečo luxus-
né, nepotrebné, priam zbytočné pre jednoduchých ľudí. Šrobár v článku 
vyzýval: „V prvom rade postarať sa treba o umeleckú výchovu a výchovu 
vkusu mládeže. Vieme, že bohatstvo štátu v prvom rade pozostáva z tých 
schopností duševných i telesných, ktoré jeho občianstvo v sebe nazhromaž-
dilo. Je to kapitál, ktorý môže vypestovať kapitál väčší.“24 V mnohých prí-
padoch, najmä v povojnových rokoch a v období hospodárskej krízy boli 
zdrojom inšpirácie ku vzniku divadelných predstavení humanitno-sociálne 

22 Tamže.
23 Slovenskí umelci pred rampu!, Slovenský denník, 2. 8. 1919, r. 2, č. 165, s. 2.
24 Tamže.
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pohnútky. Za vyzbierané peniaze na vstupnom pomáhali organizátori fi-
nančnými prostriedkami napr. vdovám a sirotám po padlých vojakoch.25 
Inokedy sa sústredili na zakladanie knižníc, alebo ich viedli k nacvičeniu 
divadelnej hry materiálne pohnútky, napr. zakúpenie novej hasičskej strie-
kačky, dajakého pre obyvateľov obce potrebného poľnohospodárskeho vy-
bavenia a pod.

Dôležitým impulzom a terénom rozmachu ochotníckeho divadelníc-
tva na Slovensku sa stala po prevrate obnovená činnosť Matice slovenskej 
na slávnostnom zhromaždení dňa 1. januára 1919 v Martine. Okrem mi-
nistra Dr. Vavra Šrobára sa na ňom zúčastnil aj referent ministerstva pre 
správu Slovenska Dr. Milan Ivanka a predseda Slovenskej národnej strany 
Matúš Dula. Skutočný život do Matice vnieslo najmä oživujúce valné zhro-
maždenie, resp. matičné slávnosti 5. augusta 1919, ktoré ukázali, že Matica 
sa môže stať ohniskom okolo ktorého sa zhromaždí politická aj umelec-
ká elita, ktorá bude mať záujem na všestrannom pozdvihnutí slovenského 
obyvateľstva, na modernizácii ale predovšetkým na slovakizácii slovenskej 
krajiny. Do Martina v auguste 1919 prišiel nielen Dr. Šrobár so všetkými 
svojimi referentmi, ale aj všetci novovymenovaní župani, okolo 50 českých 
poslancov, niektorí ministri československej vlády a zástupcovia rôznych 
kultúrnych inštitúcií.26 Na pôde Martina sa pri tej príležitosti konali aj po-
rady Slovenského poslaneckého klubu, Živeny, Muzeálnej spoločnosti slo-
venskej a iné zhromaždenia.

Z impulzu českého Ústredia MS Divadelného ochotníctva českosloven-
ského v Prahe sa vedenie Matice slovenskej začalo viac interesovať o ochot-
nícke hnutie na celom území Slovenska.27 Snahou Matice bolo získať pre-
hľad o činnosti všetkých ochotníckych divadelných súborov na Slovensku 
a pomáhať im pri vzájomnej výmene skúseností. Po dlhších prípravách 
tajomník Matice Dr. Štefan Krčméry v roku 1922 požiadal folklóristu a vý-
tvarníka Pavla Socháňa, aby sa ujal organizátorskej funkcie a v prvom rade 
zosumarizoval evidenciu slovenských ochotníckych divadelných súborov. 
Socháň sa skutočne pričinil o založenie Ústredia Slovenských ochotníc-
kych divadiel (ÚSOD), ktoré malo zakladajúce zhromaždenie 25. júna 1922 
v Martine. Pred založením tohto spolku poslal Socháň obežník rôznym or-
ganizáciám a redakciám časopisov, v ktorom ich zoznámil s prípravou vzni-
ku Ústredia slovenských ochotníckych divadiel a s jeho cieľmi.28 V obežní-
ku, publikovanom vo viacerých časopisoch, napísal: „V Ústredí Slovenských 

25 Napr. v Novom Meste nad Váhom. KUBICOVÁ, M., PSOTNÝ, Š.: Ochotnícke divadelné dianie v Novom 
Meste nad Váhom od r. 1870 do r. 1990, Vyd. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom,  
Bratislava 1990, s. 15.

26 VINKLER. T.: Matica slovenská v rokoch 1919 – 1945. Martin 1971, s. 16., tiež Slovenský denník, 5. 8. 
1919, r. 2, č. 167.

27 ČAVOJSKÝ, L. ŠTEFKO, V.: Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980. Bratislava 1983, s. 142.
28 Priateľom ochotníckych divadiel. In: Hlas slovenských železničiarov, 15. 6. 1922, r. 2, č. 11, s. 4.
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divadiel spolčia sa ochotnícke krúžky a odbory divadelné rozličných jednôt 
a spolkov samostatne preto, aby slovenské ochotníctvo vyšvihlo sa na pri-
meranú výšku umeleckú a tak úspešne mohlo pracovať na kultúrnom po-
vznesení slovenského národa.“29 Ochotnícke súbory členstvom nadobudli 
možnosť získať hociktorý text z ponúkaného zoznamu divadelných hier, 
požičať si na predstavenie kostýmy zo spoločne vytvorenej „šatne kostý-
mov“, zapožičať si vhodné kulisy, dokonca Socháň ponúkol sprostredkovať 
výmenu hercov, ktorí si už naštudovali určité úlohy a mohli ich ako hostia 
zahrať aj v inej lokalite. Súčasne s obežníkom poslal súborom aj tlačené pri-
hlášky do Ústredia. Zhromaždil postupne adresy súborov. Ústredie sa stalo 
metodickým centrom značnej časti ochotníckych súborov. Napriek tomu, 
že muselo prekonávať množstvo finančných i personálnych problémov, už 
v roku 1925 začalo vydávať svoj Vestník a neskôr aj ďalšie časopisy. V roku 
1923 zorganizovalo prvé celoslovenské preteky slovenských ochotníckych 
súborov, späté s výchovným kurzom pre ochotníkov. Postupne uskutoč-
ňovalo aj župné preteky, pričom víťazi postúpili do celoslovenskej súťaže. 
Bolo jediným koordinátorom, ktorý nielen organizoval a radil, ale aj evido-
val činnosť ochotníckych súborov na území celého Slovenska.

Nebolo v tom čase žiadnou zvláštnosťou, že sa na predstavenia ochotníc-
kych umelcov prišli pozrieť aj poslanci parlamentu, či pracovníci minister-
stva s plnou mocou pre správu Slovenska.30 Veď to boli prvé lastovičky, kto-
ré už od začiatku roku 1919 signalizovali nástup zmien v slovenskej kultúre. 
Nebolo tiež ničím neobvyklým, že niektorý z miestnych či celoslovenských 
politických predstaviteľov pred predstavením predniesol prejav o dobovej 
politickej situácii na Slovensku, prípadne niektorý z miestnych kultúrnych 
pracovníkov či gymnaziálnych profesorov zoznámil pred predstavením 
publikum so životnou púťou autora divadelnej hry a jej obsahom.31 Takto 
sa ochotnícke divadelné predstavenia stávali súčasťou kultúrno-osvetového 
vzdelávania. 

Ochotnícky divadelný život sa rozbiehal od západného a stredného Slo-
venska smerom na východ. Pomaly prenikal do východoslovenských oblas-
tí. Repertoár ochotníckych predstavení v prvých poprevratových rokoch 
zdôrazňoval dôležitosť národného povedomia a morálnych zásad. Ochotní-
ci zvyčajne nemali žiadny vopred stanovený dlhodobý plán. Hrali hry, kto-
ré sa im práve podarilo získať. „Režiséri“ siahali zvyčajne po textoch hier 
populárnych slovenských autorov. Výber repertoáru mal do značnej mie-

29 Tamže.
30 Napr. na predstavenie ochotníkov Priemyselného zväzu v Brezne, ktoré sa konalo 5. 1. 1919 sa 

dostavil minister s plnou mocou pre správu Slovenska, Dr. V. Šrobár, spolu s jedným zo svojich 
referentov Ing. Š. Janšákom a poslancami. Slovenský denník, 9. 1. 1919, r. 2, č. 6, s.2.

31 Napr. pred predstavením divadelných hier na Orave v r. 1919 redaktor časopisu Naša Orava Ján 
Trnkóczi zoznámil obecenstvo s aktuálnou situáciou na Slovensku. Slovenský denník, 23. 1. 1919,  
r. 2, č. 18.
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ry charakter živelnosti, chýbalo mu plánovité načasovanie či systematická 
osveta divákov. Až neskôr, najmä od začiatku 30. rokoch organizátori, aj 
samotní herci opúšťali pôvodné „národnouvedomovacie“ témy a hrávali, 
hlavne pri príležitosti silvestrovských alebo fašiangových predstavení, aj 
krátke zábavné skeče či komédie a zosmiešňujúce frašky. Nie vždy boli ta-
kéto „mravné uvoľnenia“ prijaté kladne oficiálnou novinárskou kritikou, 
alebo ešte stále konzervatívnou diváckou spoločnosťou. Veľký rozruch 
napr. vyvolalo divadelné predstavenie spolku Živena v Revúcej, ktoré pred-
viedli miestni ochotníci (najmä mladé ženy) pred štefanskou zábavou 26. 
12. 1934. Išlo o hru Doudlebského-Poslucha Rok 1850 alebo Pod vládou než-
ného pohlavia. Tlač tomuto predstaveniu priveľmi nežičila, diváci sa však 
zabávali.32 Dôležitým momentom pri výbere hier v 30. rokoch bol aj ko-
merčný cieľ predstavení. Významnú úlohu tu zohrávali roky hospodárskej 
krízy, ktoré prinútili aj ochotníckych nadšencov viacej počítať s príjmami 
z predstavení. Finančné prostriedky boli jednými z najrozhodujúcejších 
podmienok ich činnosti. Čím ďalej tým väčšmi sa museli prispôsobiť vkusu 
a požiadavkám obecenstva. Do hier vstupovali aj ďalšie momenty: sanácia 
spolkových pokladníc, alebo tiež preorientácia záujmu predchádzajúcich 
najaktívnejších miestnych ochotníckych aktivistov na výnosnejšie ekono-
mické podnikanie. Napríklad v Kokave nad Rimavicou medzi inšpirátorov 
ochotníckeho divadla ešte koncom 20. rokov patril riaditeľ meštianskej 
školy Šimon Struhárik. V nových ekonomických podmienkach zmenil 
zamestnanie, odišiel zo školských služieb a založil družstevnú mliekareň 
s moderným strojovým vybavením. Popri nej existovala aj dvojročná zimná 
poľnohospodárska škola pre mladých záujemcov zo širšieho okolia. Jeho 
organizátorskú úlohu prevzal v Kokave na svoje plecia miestny notár Jozef 
Beláčik. Čerpal vedomosti o divadelníctve v rodných Sučanoch a v „Mekke 
slovenského divadelníctva – v Martine.“ Miestne  ochotnícke divadlo tým 
nadobudlo novú náplň a tvár. 

Zaradením hier dobových slovenských autorov (najmä Ivana Stodolu) 
do repertoáru predstavení sa ochotnícki herci akoby vymanili z nánosu 
stereotypu predtým nutného národnoobranného zápasu 19. storočia. Táto 
modernizácia, alebo „prerod“ ochotníckeho divadelníctva priniesla väčšie 
zblíženie s publikom, s problémami a vôbec životom obecenstva. Ochotníc-
ke divadlo sa menilo na skutočne ľudové fórum, na pôdu ktorého prenikali 
aktuálne výzvy, trápenia i radosti všetkých vrstiev vtedajšej slovenskej spo-

32 DUBOVSKÝ, D.: Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla. Vyd. Esprit, Banská Bystrica 1996, s. 127. 
Hru prísne kritizoval najmä denník Slovák, v ktorom redakcia upozornila na to, že : „Pri voľbe di-
vadelného kusu treba mať vždy na zreteli poslanie ochotníckeho divadelníctva v národe (...) divadel-
ným umením spevňovať mravné a národné povedomie ľudu (…) Preto vyhýbať sa treba kusom, kde 
erotická frivolnosť dominuje nad základnou mravnou myšlienkou a účinkujúcimi hercami zvlášť 
bezdôvodne prízvukovaná násilná pikantéria vyvoláva u obecenstva smiech i hnus.“ Slovák, 29. 12. 
1934, r. 16, č. 292.



ŠTÚDIE A ČLÁNKY 19

ločnosti. Ochotníci si hry neraz prispôsobovali a reagovali na miestne re-
gionálne udalosti, kritizovali činnosť niektorých osobností, ktorých diváci 
dobre poznali.

Réžia predstavení, resp. ich kompletná organizácia (počnúc myšlienkou 
založiť herecký ochotnícky súbor cez výber a rozmnoženie textov, ich ná-
cvik, vytvorenie javiska a pod.) pripadla najčastejšie amatérom, obyčajne 
miestnym učiteľom. V Tajove nielenže učiteľ Ján Dafčík naučil deti texty 
hier, ale vytvoril aj kulisy a namaľoval oponu. Dôležitá organizátorská úlo-
ha pripadla aj katolíckym a evanjelickým duchovným (napr. v Stupave vie-
dol ochotníkov miestny farár Imrich Hojszik a kaplán František Udvardy, 
v Liptovskej Sielnici ich organizoval učiteľ a správca evanjelickej školy Jozef 
Priechodský).33 Vo Vrútkach túto úlohu prevzal železničný lekár Dr. Marcel 
Strezinger. V Kokave nad Rimavicou sa zaradila medzi obetavých režisérov 
popri evanjelickom učiteľovi Samuelovi Bancíkovi aj vzdelaná manželka 
miestneho majiteľa reštaurácie Adela Takáčová.34 Pochádzala zo známej 
rodiny evanjelického farára Mateja Holku. Jej hereckou oporou boli naj-
mä mladí remeselníci a robotníci organizovaní v Remeselníckom čítacom 
a vzdelávacom spolku. Svoju lásku k dramatickému umeniu mohla A. Ta-
káčová realizovať najmä preto, že našla pochopenie u svojho manžela Gejzu 
Takáča, ktorý vyčlenil v reštaurácii veľkú miestnosť, aby sa mohol Remesel-
nícky spolok schádzať, nacvičovať hry a hrať divadelné predstavenia. 

Režisér v prípade ochotníckeho divadla bol súčasne organizátorom, 
producentom, šepkárom, aj režisérom v dnešnom ponímaní tohto pojmu. 
Zabezpečil skôr to, aby sa herci naučili texty, rozhodol o nástupoch her-
cov na javisko, zriedkavejšie ovplyvnil aj pohyb hercov po priestore javiska. 
Herci hrali spontánne, zvyčajne si vybrali hry z prostredia v akom žili a pre-
to sa aj na javisku správali tak, ako by reagovali na udalosti v normálnom 
živote. Museli počítať s nevšednými  reakciami divákov, ktorí ich osobne 
poznali a prísne hodnotili. Neraz sa stávalo, že predstavenie natoľko upúta-
lo divákov, že sa snažili priamo z hľadiska zasiahnuť do deja hry, spontánne 
komentovali výkrikmi hru hercov.35 Pri sentimentálnej hre Ferka Urbánka 
Hrob z lásky všetko obecenstvo v Kokave nad Rimavicou plakalo a spomína-
lo na hru s nostalgiou ešte aj v nasledujúcich dňoch.

Na javisku sa vystriedali celé generácie konkrétnych rodín. V niektorých 
lokalitách bolo zapojenie do hereckého ansamblu dokonca chápané ako ur-
čité privilégium, do ktorého ťažko mohli preniknúť iní, najmä mladí adepti 

33 VÍTEK, P., KOMPIŠ, J., KUNOVÁ ,V., ŠTEFČÍKOVÁ , E.: Zborník z histórie ochotníckeho divadla obcí 
Liptova. Vyd. s finančným príspením MK SR, Liptovský Mikuláš 2003.

34 SPIŠIAK, P.: Ochotnícke divadlo v Kokavskom regióne v rokoch 1872 – 1992, Martin 1992, s. 22.
35 Stalo sa, že pri hre mladej dvojice mládenec sa nežne priblížil a objal dievčinu, pričom matka 

dievčaťa situáciu nezvládla a rozhodla sa chrániť česť dcérky. Spontánne vykríkla: „Necháš ju!“.
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ochotníckeho umenia.36 Na inom mieste zasa dámy z „meštianskej“ spoloč-
nosti sa veľmi ťažko zmierovali so skutočnosťou, že na javisko do popred-
ných úloh režiséri zapájali aj dievčatá z „nižších spoločenských vrstiev“.37

Medzi prvých poprevratových nadšencov ochotníckeho divadla sa zara-
dili ochotníci z okolia Banskej Štiavnice – z  obce Teplá, ktorí už na Silvestra 
1918 spestrili program svojim spoluobyvateľom hrou Ferka Urbánka: Kríž 
pod lipami. Rozhodli sa vybrané peniaze investovať na založenie čítacieho 
spolku, predplatenie novín a zakúpenie kníh.38 Po predstavení zorganizo-
vali spoločenské posedenie pri ktorom spievali ľudové piesne. 

Takmer súčasne nacvičovali divadelné predstavenia aj obyvatelia liptov-
ských lokalít. V Černovej na Nový rok 1919 uskutočnili až dve hry – ve-
selohru od Ferka Urbánka Už sú všetci v jednom vreci a Sirotu od Maríny 
O. Horváthovej.39 Divákom neprekážalo ani to, že javisko bolo osvetlené 
iba jednou požičanou kuchynskou petrolejovou lampou a ďalšia rovnaká 
lampa svietila v hľadisku. Obec ešte dlho nemala zavedený elektrický prúd. 
S podobným núdzovým svetelným „vybavením“ museli počítať aj ochotníci 
v iných lokalitách. Zvyčajne bolo javisko priúzke, budovalo sa pred každým 
predstavením, kulisy si vyrábali samotní herci a ich priaznivci. Až neskôr, 
približne v polovici 20. rokov si viaceré obce vybudovali stabilné divadel-
né priestory s dreveným javiskom. Najčastejšie boli tieto ochotnícke scény 
súčasťou miestneho Potravinového družstva, prípadne „primurovaných“ 
priestorov k miestnemu hostincu. Neraz sa hrávalo aj v škole. Mimoriadne 
obľúbené boli aj predstavenia vo voľnej prírode. Napr. v Topolčiankach v r. 
1928 divadelníci nacvičili hru Jánošík a počítali s toľkým obecenstvom nie-
len z mesta, ale aj zo širokého okolia, že predstavenie nemohli hrať v žiad-
nej z existujúcich budov. Predstavenie propagovali po prvý raz aj tlačenými 
plagátmi. Nesklamali sa, záujem bol taký veľký, že usporiadatelia vypredali 
všetky pripravené lístky a ďalší platiaci návštevníci museli „prijať“ miesto 
vopred pripravených lístkov útržky z novín s pečiatkou miestneho obec-
ného úradu.40 Predstavenie nadobudlo mimoriadnu príťažlivosť aj tým, že 
rovnako Jánošíkova družina ako šľachtici, ktorých „hôrni chlapci“ ozbíjali, 
prišli na prírodné javisko (lúka na okraji lesa) na krásne vyzdobených ko-
ňoch, mali na sebe vyšívané kroje, čiže pýchu nielen ich usilovných mami-

36 Kret, A. vo svojich spomienkach pri  hodnotení zloženia hereckých zostáv slovenských ochotníc-
kych spolkov konštatoval: „...na slovenskej dedine prejde javiskom aspoň raz v živote každý zdravý 
mladý človek s výnimkou vyslovených samotárov, individualistov či precitlivene ostýchavých jed-
notlivcov.“ KRET, A.: O divadelníčení v Smižanoch, Smižany 1997, s. 15.

37 Napr. v Revúcej podľa spomienok jednej z dobových ochotníckych herečiek sa miestna dáma z radov 
„privilegovanej meštianskej vrstvy“ veľmi hnevala na to, že úlohu hlavnej hrdinky pridelili mladej 
nadanej dievčine a komentovala situáciu poznámkou: „To nám už divadlo budú hrať aj slúžky?“, 
DUBOVSKÝ, D.: Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla,, c.d., s. 129.

38 Slovenský denník, 29. 12. 1918, r. 1, č. 41.
39 Slovenský denník, 28. 12. 1918, r. 1, č. 40. Vybraté peniaze sa vstupné hodlali divadelníci venovať 

na budovanie obecnej knižnice.
40 CIGÁŇOVÁ, M.: 75 rokov ochotníckeho divadla v Topoľčiankach, Nitra 1996, s. 3.
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čiek, ale celých rodín.
Napriek rôznym prekážkam, nedostatku finančných prostriedkov 

uplatnili ochotníci pri tvorbe svojich hier nesmiernu fantáziu a technickú 
zručnosť. Iba tak sa mohlo stať, že napr. nadšení a zruční ochotnícki herci 
v Tajove si už v 20. rokoch zadovážili prístroj na premietanie diapozitívov, 
a svoje vystúpenia spestrovali “pohyblivými obrázkami“(na ručný pohon), 
presvetľovanými karbidovou lampou. Nielenže si navrhovali a vyrábali 
vlastné drevené kulisy - ale keď to uznali za potrebné - zhotovili si na javis-
ku aj park s vodotryskom.41 

Divadelné predstavenia nacvičovali ochotníci vždy niekoľko mesiacov. 
Predviedli ich zvyčajne spolu s príležitostnou oslavou cirkevného alebo 
štátneho sviatku, prípadne na fašiangy, či pri inej spoločenskej udalosti. 
Častými termínmi predstavení bolo obdobie Vianoc, silvestrovská či no-
voročná oslava. Cirkevné spolky a školy hrávali predstavenia na cirkevné 
sviatky, sokolské organizácie a Živena zasa na výročie vzniku ČSR, prijatie 
Martinskej deklarácie, pri príležitosti jubilea narodenín štátnikov, napr. 
prezidenta T. G. Masaryka. Prívrženci sociálno-demokratiskej strany a ro-
botnícke spolky volili neraz ako termín predstavenia predvečer prvého 
mája a iné významné dni. 

Novoročné obecné stretnutie spestrila už v roku 1919 divadelnou hrou 
napr. mládež z obce Hybe. Onedlho sa k slovu prihlásili aj ďalší Liptáci 
z obce Bobrovec, ktorí 5. januára 1919 predviedli v školských miestnostiach 
dve hry.42 

Na Brezovej oslávili obyvatelia divadelným predstavením v januári 1919 
otvorenie prvej slovenskej strednej školy (tzv. meštianky). Na oslave sa zú-
častnil aj župan Ľ. Okánik a slávnostné prejavy predniesli ev. a. v. farári 
J. Lichner a J. Bodnár.43 O niekoľko mesiacov, čiže v máji 1919, zahrali 
svoje prvé poprevratové predstavenie pri podobnej príležitosti – čiže pri 
otvorení tentoraz materskej škôlky – ochotníci v Brezne. Išlo o ochotnícky 
súbor zložený zo zamestnancov miestneho železiarskeho závodu, neskôr 
„Mostárne v Brezne“.44 Breznianski ochotníci nacvičovali do polovice trid-
siatych rokov síce sporadicky s dlhými časovými prestávkami, ale zato mali 
výnimočný repertoár svojich predstavení, napr. v roku 1923 nacvičili zaují-
mavú vlastnú hru Krížnik Potemkin.

41 Obec Tajov sa elektrifikovala v r. 1932. Pozri: 100 rokov ochotníckeho divadla v Tajove 1898 – 1998, 
Pamätnica II. Zostavil ŠEBO, J. Tajov 1998, s. 7.

42 Vopred oznámili publiku aj výšku vstupeniek (1 koruna za lístok na státie, 2 a 3 koruny za lístok 
na sedenie). Vybrané peniaze boli určené na opravu černovského kostola. Slovenský denník, 28. 12. 
1918, r. 1, č. 40.

43 Slovenský denník, 18. 1. 1919, r. 2, č. 14.
44 Divadelný súbor Jána Chalúpku pri Dome kultúry ROH n. p. Mostáreň Brezno, Vyd. Dom kultúry n. 

p. Mostáreň v Brezne, Zostavil PAPROČI, Z. Brezno 1978.
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Živý ruch priniesol prevrat aj do divadelníckych akcií obyvateľov Oravy, 
kde sa vytvárala divadelná ochotnícka tradícia už v priebehu 19. storočia, 
a prevrat v októbri 1918 vniesol do nej mnoho nových prvkov. Divadelné 
hry hrali v januári 1919 nielen ochotníci v Trstenej, ale aj v hornooravskej 
obci Osada. Predovšetkým „sa na Orave hralo“ v Hviezdoslavovom Dol-
nom Kubíne.45 Na ochotníckej divadelnej práci sa zúčastňovali najmä čle-
novia rodín: Nádašiovci, Rutkajovci, Bencúrovci, Bruckovci, Novákovci, 
Bullovci, Stykovci a ďalší. Predstavenia sa hrali zvyčajne vo veľkej dvora-
ne hotela u Tyrolerov. Zásluhu na rozvoji ochotníckeho divadla v Dolnom 
Kubíne mali aj vojaci najmä po utvorení Kultúrnych vojenských odborov 
v miestnej posádke druhého a tretieho horského práporu. Vojenský orches-
ter umožnil aj nácvik operiet. Výber divadelných hier bol pestrý, ochotníci 
nacvičili rovnako Hviezdoslavovu hru Herodes a Herodias, ako aj Jiráskovu 
Lucernu, Tajovského Ženský zákon a Čechovovu hru Ujo Váňa.46

Náročný cieľ si kládla inteligencia vo Zvolene, ktorá si popri divadle zau-
mienila „pestovať všeobecné vzdelanie, šíriť slovenskú kultúru pomocou 
prednášok, rečňovaniek, spevu, hudby a knižnice“. Predsedom zvolenské-
ho novozaloženého „Slovenského vzdelávacieho spolku“ sa stal predstavi-
teľ miestnej finančnej sféry Viliam Pauliny47 Divadelníci vo Zvolene (išlo 
prevažne o nepočetnú skupinu miestnej inteligencie) mali sťaženú situáciu 
tým, že miestne „meštianstvo“, čiže bohatšie remeselnícke a obchodníc-
ke rodiny, sa príliš nezúčastňovali na kultúrnych podujatiach, najmä ak 
boli slovenské. Redaktori novín Slovenský denník v tejto súvislosti so žia-
ľom konštatovali, že „zvolenská slovenská inteligencia nevedela nájsť kľúč 
k srdciam tamojších mešťanov“.48 Z toho dôvodu v Slovenskom denníku 
mimoriadne vyzdvihli pri hodnotení divadelnej hry Ferka Urbánka Bludár 
(4. 10. 1919) zvolenských ochotníkov, ktorí: “...vykonali naozaj veľkú prá-
cu, lebo vo zvolenských školách už asi 30 rokov ani slova po slovensky sa 
nevyučovalo, takže väčšina účastníkov pri učení textov musela doslovne 
bojovať s ich prečítaním.“49 Zásluhu na predstavení mal predovšetkým G. 
Šimkovič, ktorý nielenže nacvičil hercov zahrať hru, ale aj namaľoval kuli-
sy a celé predstavenie riadil. Zrejme jeho zásluhou bola: „Účasť na divadle 
i zábave, ktorá po ňom nasledovala (…) taká ohromná, akej veľká dvorana 
divadelná ešte nevidela.“

Štatistické údaje, ktoré zhromažďovalo Maticou vytvorené Ústredie slo-
venských ochotníckych divadiel svedčia o neuveriteľnom pribúdaní ochot-
níckych súborov a ich predstavení. Zatiaľ čo v roku 1919 slovenskí ochot-
níci odohrali 391 predstavení, v roku 1921 už 1 002, v roku 1924 už 4 053 

45 Slovenský denník 23. 1. 1919, r. 2. č. 18..
46 Internet, www.dolnykubin.com
47 Slovenský denník, 16. 1. 1919, r. 2, č. 12.
48 Slovenský denník, 11. 10. 1919, r. 2, č. 212.
49 Tamže.
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a v tridsiatych rokoch prekročili pravidelne každý rok hranicu 5 000.50 
Prelom v činnosti slovenských divadelných ochotníkov nastal začiatkom 

30. rokov. Ochotnícke hnutie sa zbavilo prvých organizačných problémov, 
súbory získali nielen nové priestory, ale predovšetkým množstvo nových 
skúseností a nových, odborne pripravenejších organizátorov. Dôležitú 
úlohu pri jeho vývoji zohrala Matica slovenská s jej Ústredím. Na rozdiel 
od oficiálneho profesionálneho divadla si ochotníci vytvorili väčšiu bázu 
stálych spolupracovníkov a divákov. Stali sa dôležitou súčasťou demokra-
tických, vzdelanostných premien obyvateľstva na Slovensku v medzivojno-
vom období. Súčasne zdrojom či prípravnou školou vyspelých profesionál-
nych divadelných umelcov, ktorí sa neskôr uplatnili vo všetkých formách 
dramatického umenia slovenských profesionálnych scén. 

Ochotníci v medzivojnovom období vytvorili dôležitú odrazovú plo-
chu pre rozmach amatérskych divadiel aj v nasledujúcich desaťročiach 20. 
storočia. Stali sa dôležitou súčasťou demokratických, vzdelanostných pre-
mien obyvateľstva Slovenska v medzivojnovom období. Boli jednou z ciest, 
ktorou sa šírila na Slovensku gramotnosť. Predtým negramotní „herci“ sa 
museli naučiť čítať texty. Získavali súčasne prehľad o slovenskej i svetovej 
literatúre. Divadlo podporovalo ich sebavedomie, vyjadrovacie schopnosti, 
z hercov sa stávali vyspelí recitátori i rečníci, ktorí nemali problém pred-
niesť prejav na akomkoľvek miestnom podujatí. Ochotnícka pôda sa stala 
semenišťom vyspelých profesionálov, ktorí sa neskôr uplatnili na scénach 
divadiel, na plátnach kín i v rozhlasových štúdiách. Možno povedať, že 
ochotnícke divadelníctvo splnilo v plnej miere výchovno-osvetovú i združo-
vaciu úlohu slovenskej spoločnosti v danej etape dejín Slovenska.

50 ČAVOJSKÝ, L., ŠTEFKO, V.: Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980. Obzor, Bratislava 1983, s. 105. 
Autori – použijúc aj výsledky výskumu Ivana Thurzu (najmä jeho prácu Od ochotníctva k profesiona-
lizmu) uviedli, že bratislavské SND v sezóne 1929/30 inscenovalo 163 činoherných predstavení, 
z toho 46 v slovenskom jazyku, pričom ochotníci v tom istom období uviedli 4 525 predstavení, 
z toho po slovensky okolo 4 000. Zatiaľ čo ochotnícke predstavenia videlo v rokoch 1918 – 1938 
okolo 200 000 divákov, na profesionálnych predstaveniach v rovnakom čase bolo okolo 10 000 divá-
kov. Koncom 30. rokov (v r. 1937) odohrali ochotníci na Slovensku 5 900 divadelných predstavení. 
ČAVOJSKÝ, L., ŠTEFKO, V.: c. d. s. 149.
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KOMÉDIE ALEKSANDRA FREDRA V SLOVENSKEJ
PREKLADOVEJ TVORBE A DIVADELNEJ KULTÚRE 1

Ján Sedlák

Na dielo Aleksandra Fredra, najvýraznejšieho predstaviteľa poľskej ko-
médie 19. stor., sa možno z hľadiska porovnávacích súvislostí pozrieť dvoja-
ko: hľadať vzájomné vplyvy, skúmať slovenskú a poľskú dramatickú tvorbu 
z hľadiska typologických podobností, pričom by šlo hlavne o porovnáva-
nie žánrových osobitostí, tematickej a motivickej blízkosti či príbuznosti 
v dielach jednotlivých autorov komédií, v našom prípade predovšetkým 
v dielach Aleksandra Fredra a Jána Chalupku; alebo si všímať, ako sa prijí-
malo v našom kultúrnom kontexte dielo poľského spisovateľa, ako sa s ním 
vyrovnávali naše literárne i divadelné generácie a akú funkciu plnilo v naše 
spoločnosti od polovice 19. stor. dodnes. 

Aj keď diela tvorcu poľskej veselohry Aleksandra Fredra a slovenskej – 
Jána Chalupku vychádzali z rovnakých koreňov pranierovania spoločen-
ských a mravných neduhov doby, nechceme upadnúť do starých manier 
násilného hľadania priamych súvislostí alebo dokonca závislostí. Takýto 
komparatistický postup je dnes do veľkej miery prekonaný. Vieme, že už 
na začiatku nášho storočia v roku 1911 proti takémuto násilnému hľada-
niu porovnávacích súvislostí, pri ktorých sa hľadá odvodenosť autorov len 
na základe tematickej alebo motivickej podobnosti, vyslovil odpor Jozef 
Škultéty, ktorý v Slovenských pohľadoch v recenzii diela prof. Grabows-
kého Romantyzm polski wśród Słowian ostro vystúpil proti tykýmto kom-
paratistickým metódam, podľa ktorých takmer všetci štúrovci sú priamo 
odvodení, či dokonca závislí na svojich poľských vzoroch.2

Ak by teda išlo o takúto závislosť medzi Fredrom a odva roky starším 
Chalupkom, nenašli by sme nateraz doklady; ak by išlo o podobnosti prob-

1 Príspevok Jána Sedláka, objavený v súkromnom archíve, je prvým (prípravným) variantom jeho
rovnomennej štúdie, ktorú v plnom rozsahu uverejnil v zborníku Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej
literatúry (1972). (Pozn., Red.)
2 Slovenské pohľady 1911, zoš. 1, s. 58
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lémov, tém, ba aj o model veseloherného žánru, tu celkom zjavne súvislosti 
a podobnosti sú, ale sú to súvislosti vyrastajúce z jednotného prameňa klasi-
cistickej poetiky komédie, ako nám jej vrchol vo svojich komédiách mravov 
predstavuje J. B. Molière. K takýmto súvislostiam patrí rovnako podobnosť 
charakteristických postáv šľachticov a mešťanov, ale aj rovnaké stereotypy 
zápletiek, z ktorých taká častá je zámena osôb, známe a obľúbené inkognito, 
variácie motívov omylu, prevliekanie (maskovanie) osôb a pod.

Pri typologickej charakterizácii Fredrových a Chalupkových veselohier, 
ktorá by si žiadala podrobnejšiu analýzu, možno nájsť, prirodzene, veľa 
problémových i ideových podobností. Obaja dramatici zosmiešňujú mravy 
svojej doby v jednom štátnom útvare, aj keď medzi nimi jestvujú zjavné dife-
rencie, vyplývajúce z osobitostí národných podmienok. Uveďme si príklad: 
aj v hre Cudzoziemszczyzna Fredro postavil satirické zrkadlo šľachtickým 
smiešnostiam, súvisiacim s takou obvyklou a typickou vlastnosťou opiče-
nia sa po cudzích vzoroch, ak túto hru môžeme pokladať za – i keď mierny 
– útok proti kozmopolitizmu v radoch vlastnej a autorovi inak sympatickej 
sféry, Chalupkov Pán z Chudobíc v iných súvislostiach má nejednu podobnú 
črtu, ibaže satiricky vyhrotenejšiu a zacielenú viac proti odná rodňovacím 
tendenciám slovenských zemanov. Takáto typologická konfrontácia na zá-
klade podobností v konštrukcii postáv, v stavbe veselohernej zápletky, 
v hľadaní konfliktov mala by svoj význam hlavne z hľadiska genologického, 
ktoré sa dnes dostáva do popredia literárnej komparatistiky. A nebol by to 
napokon výskum nezaujímavý. Aj na tomto základe by sa zistilo, že vo Fred-
rových veselohrách, najmä tých, ktoré sa u nás s obľubou prekladali a hrali, 
prevláda skôr komický charakter s veselohernými konfliktmi, za ktorými 
sa však ukrýva vážny národný a sociálny problém.

Chcem však v krátkosti poukázať na iné – na otázku neobyčajnej po-
pulárnosti Fredrových hier na Slovensku v druhej polovici 19. stor. a na 
charakter prisvojovania si jeho umeleckej tvorby v našej kultúre. Doteraz 
sa o tomto probléme hovorilo paušálne; prvé stručné výsledky na základe 
rozsiahleho vedeckého výskumu v situácii a vývine slovenského divadelné-
ho ochotníctva sa objavili v Kapitolách z dejín slovenského divadla.3

Najprv uvediem niekoľko faktov. Prvou hrou Aleksandra Fredra, pre-
loženou do slovenčiny, je fraškovitá komédia Nikt mnie nie zna. Hrala sa 
na Slovensku už v päťdesiatych rokoch, ale jej preklad nevznikol z pria-
meho dotyku s poľským originálom. Od roku 1851 pôsobil v Brezne český 
ochotník Majer a, ako uvádza Anna Horáková-Gašparíková, pod jeho vede-
ním si ju herci sami poslovenčili4; hrala sa pod názvom Peter Čapek. No už 
v roku 1853 je v Slovenských novinách zmienka, že sa tam hrala veselohra 
3 Kapitoly z dejín slovenského divadla. Vyd. SAV, Bratislava 1967. Stať L. Čavojského: Divadlo od revolú-

cie do nástupu realizmu, s. 273 a nasl.
4 Fredro na slovenskej scéne. Bulletin Národného divadla v Bratislave, zostavený k premiére hry Pán 

Jowialski, 6. okt. 1956.
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Dámy a husári. V správe sa vysoko hodnotí „odhodlání k provozování slo-
venské hry divadelní“, pritom je tam aj pokus o hodnotenie diela: „Sama 
původní polská osnova této hry není sice patrně výborná a znamenitá, pře-
ce však vyznati musíme, že představení velmi dobře dopadlo...“5 
Prvý, na vtedajšie časy umelecký preklad pod titulom Pán Tomáš alebo Čože 
ma už nikto nepozná6 vyhotovil básnik, spisovateľ, dramatik a prekladateľ 
Viliam Pauliny-Tóth v roku 1871. V tomto preklade, ale pod názvom Tomáš 
Kukleník sa Fredrova veselohra neskôr hrala v Brezne, Banskej Štiavnici, 
v Turčianskom Sv. Martine, v Mošovciach, neskôr aj v iných mestečkách 
a dedinách.

Druhým prekladateľom A. Fredra bol štúrovský básnik Ján Francisci-
Rimavský. K prekladateľskej práci sa dostal ako zakladateľ a pracovník vy-
davateľskej edície Slovenský divadelný ochotník. Jeho činnosť teda vyrástla 
z potreby dať slovenským ochotníkom do rúk vhodný divadelný repertoár, 
pričom rovnako ako u Paulinyho aj u Francisciho je zaujímavá zmena po-
stoja k modelu slovesného umenia, odklon od obľúbených básnikov mla-
dosti – romantikov. Francisci preložil a v Slovenskom divadelnom ochotní-
ku ako IV. zv. vydal v roku 1880 už v druhom vydaní obľúbenú veselohru 
Dámy a husári a v roku 1900 ako 11. zv. veselohru Hrúza, čo sa robí.

Koncom storočia vstúpil do slovenskej literatúry významný propagátor 
a prekladateľ poľskej literatúry Andrej Halaša. Slovenské pohľady v roku 
1889 uverejnili jeho preklad veselohry Sľuby panenské alebo Magnetizmus 
srdca7. Knižne vyšla táto komédia v tom istom roku ako vydanie Slovenské-
ho spevokolu v Divadelnej knižnici, zv. 1; druhé vydanie vyšlo v roku 1907 
a tretie v roku 1924. V Halašovom preklade sa ukázala aj fraška Consilium 
facultatis pod názvom Dobrá bolesť, čo dá pojesť (Turčiansky Sv. Martin 1901, 
1913, 1923).

Uvedené preklady diel Aleksandra Fredra vychádzali (aj vo viacerých 
vydaniach) v Divadelnej knižnici a v Slovenskom divadelnom ochotníku, 
ktorého zrod sa datuje do roku 1871, keď ho redigoval Ján Francisci. Re-
pertoár Slovenského divadelného ochotníka bol prevažne veseloherný. 
Jeho úlohou bolo dať slovenským divadelným ochotníkom do rúk vhodnú 
dramatickú literatúru, a s ňou aj dobrú spoločenskú zábavu. Táto obľuba 
veseloherného žánru rozhodovala aj pri výbere hier na preklady. A práve 
Fredro zo všetkých slovanských autorov najlepšie vyhovoval požiadavkám 
hlavne tou črtou, v ktorej je podľa prof. Kazimierza Wyku dej plný smieš-
nych a naivných peripetií, v ktorých [Fredro] „myslel akciou“ a v ktorých 
„budoval intrigu narýchlo“8. V týchto hrách, plných veselosti, humorných 

5 Slovenské noviny 1953, č. 105.
6 Vyšla tlačou v edícii Slovenský divadelný ochotník II, 1871.
7 Sľuby panenské alebo Magnetizmus srdca. Prel. Andrej Halaša. Slovenské pohľady 1889, č. 35 – 36, s. 

236 – 264. 
8 Kazimierz Wyka: Wstęp. V: A. Fredro: Pisma wszystkie, zv. 1, s. 30.
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zápletiek, preobliekania sa a zámen osôb, sa ochotníckym hercom výborne 
účinkovalo, a obecenstvo sa na nich skvele zabávalo. Repertoárový súpis, 
ktorý uvádza L.Čavojský9, jednoznačne svedčí o veľkej obľúbenosti Fredro-
vých veselohier na Slovensku. Poľský „dramatopisarz“ akoby vyrovnával 
prevahu nemeckej dramatiky, najmä obľúbeného Kotzebua. Okrem spomí-
naných hier sa na ochotníckych javiskách a v martinskom Spevokole hrali 
Fredrove hry Jediná dcéra a Anjel strážca.

Aj keď sa od začiatku 20. stor. viac prekladalo z poľskej literatúry, ako to 
vidieť aj zo štúdie Danuty Abrahamowiczovej Polonica w Słowacji w latach 
1880 – 191810, ako aj z bibliografického súpisu Michala Fedora, jednako ostá-
va pravdou, že kým obľuba poľského dramatika u slovenských ochotníkov 
sa udržovala približne na rovnakej úrovni, prekladateľský záujem o Fredra 
upadal. Na jeho miesto nastúpili autori Młodej Polski; v poézii hlavne Tet-
majer a v dráme Przybyszewski. Súviselo to so zmenou modelu literatúry. 
Symbolizmus a lyrizmus lepšie vyhovoval nastupujäcemu vkusu Slovenskej 
literárnej moderny. V Dennici, ktorá uviedla najviac prekladov z poľskej li-
teratúry, určoval estetický vkus hlavne zástanca modernizmu František Vo-
truba. Votruba v roku 1910 v článku o Marii Konopnickej charakterizoval 
novú literatúru ako „boj proti konzervativizmu a jednostrannému kultu 
minulosti“. Poukazoval na to, že šľachta v zmenených sociálnych a hospo-
dárskych pomeroch „nie je a nebude jedinou, vlastne hlavnou nositeľkou 
poľskosti v novej spoločnosti a že zdar poľskej veci spočíva v rozvoji ľudo-
vých vrstiev“11. Do tejto koncepcie Fredro dosť dobre nezapadal.

Je však zaujímavé, že ani po roku 1918 sa u nás nevenovala väčšia pozor-
nosť recepcii Fredrovej tvorby. Ochotnícky repertoár sa neobohacoval no-
vými divadelnými hrami. Inscenovali sa opäť iba Dámy a husári a Hrúza, čo 
sa robí12; väčšiu pozornosť priťahovali veselohry Michała Bałuckého, najmä 
Príbuzní a Ochotnícke divadlo. Slovenský spevokol v Turčianskom Sv. Marti-
ne inscenoval Przybyszewského hru Pre šťastie. Slovenské národné divadlo 
malo v repertoári medzi rokmi 1918 – 1944 viacerých poľských autorov: 
Żeromského (Utiekla mi prepelička), Kiedrzyńského (Šťastie od zajtra), Perzy-
ńského (Ďakujem za službu), Szaniawského (Advokát a ruže), Iwaszkiewicza 
(Leto v Nohante), opäť Kiedrzyńského (Babie leto) a Bałuckého (Klub gavalie-
rov). Ani jedného Fredra. Možno si to vysvetliť hlavne volaním po aktuálnej 
spoločenskej tematike, ktorá sa uprednostňovala v repertoárovej politike 
a vyhovovala vtedajšiemu kmeňovému divadelnému publiku.

Obľuba poľských hier zaznamenáva opäť vzostupnú tendenciu po roku 
1945, a to jednak novými prekladmi a inscenáciami klasiky, no opäť ešte 
väčším záujmom o súčasnú dramatickú tvorbu, z ktorej najmä Leon Krucz-
9 Pozri repertoárový súpis v Kapitolách z dejín slovenského divadla, cit. dielo, s. 306 a nasl.
10 Rocznik Komisji Literackohistorycznej II, 1964, s. 86 a nasl.
11 Dennica, 1910, s. 163.
12 Porov. Ján Marták: Ochotnícka činohra 1918 – 1944, s. 39.



KONTAKTY IX28

kowski prešiel viacerými javiskami drámami Nemci, Prvý deň slobody a Gu-
vernérova smrť. Až po roku 1956 súbežne s uvoľnením schemaického po-
hľadu na poslanie divadla a na model dramatickej literatúry ožíva na jednej 
strane snaha uvádzať na scény modernistické hry, z ktorých mimoriadnu 
obľubu získava Mrożek (aj keď skôr iba prekladmi, pretože v inscenáciach 
nie vždy vieme správne interpretovať jeho filozofiu). 

Na druhej strane, prudko ožíva záujem o Fredra. Medzi rokmi 1955 – 
1958 vznikajú nové preklady týchto Fredrových diel: Dámy a husáry (prel. 
Ján Sedlák), Panenské sľuby (Juraj Pado), Pán Jowialski (J. Hodorovský), Pán 
Geldhab (Ján Rovňan – pseud. Mila Urbana), Pomsta (Víťazoslav Hečko), Veľ-
ký človek pre malé veci (Michal Choluj), Dostavník a Som vrah (Ján Sedlák). 
Súčasne s pozoruhodným úspechom sa v roku 1956 hrá na scéne SND Pán 
Jowialski, tiež na Novej scéne, v Nitre a vo Zvolene, a Dámy a husári v De-
dinskom divadle, ktoré touto hrou hosťovalo po mestách celého Slovenska. 
Táto hra sa v roku 1963 opäť dostáva do repertoáru Štátneho divadla v Ko-
šiciach, kde využili komediálny charakter tejto azda najveselšej hry a insce-
novali ju s využitím všetkých zložiek rozmarnej „hudobnej komédie“.

Vidíme teda, že práve po rokoch schematického chápania funkcie divad-
la sa Fredro stal jedným z autorov, ktorým bolo možné uvoľniť prirodzenú 
túžbu po zdravom humore, jednako však inscenátori vyťažili z neho tie prv-
ky, ktorými sa poľský veseloherný dramatik stal nielen tvorcom sviežeho 
humoru, ale aj grotesky a kritiky.

Zásluhu na propagovaní Fredra v slovenskom literárnom a divadelnom 
prostredí mala, pravdaže, aj pohotová agentúra DILIZA (neskôr LITA), pre-
tože všetky uvedené preklady vyšli v jej vydaniach, a činnosť tohto zastupi-
teľstva bola aj priamym impulzom pre zintenzívnenie záujmu o Fredra tak 
v ochotníckych, ako aj v profesionálnych divadlách.
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FOLKLÓR AKO POLITICKÝ NÁSTROJ
V OBEHU MASOVEJ KULTÚRY

Oľga Danglová

Do kroniky politickej histórie národov a štátov strednej a východnej Euró-
py sa vzťah medzi ľudovými tradíciami, folklórom a politikou vpísal výrazným 
písmom. Nacionalizácia, posilňovanie národného povedomia, prebiehajúce 
národotvorné procesy boli v tomto geografickom priestore samozrejmou sú-
časťou modernizácie. Pri ich presadzovaní sa často v polohe etnickej alebo poli-
tickej siahalo a podnes siaha po elementoch ľudových tradícií a folklóru, ktoré 
po určitých úpravách a štylizáciách mohli slúžiť a slúžia ako reprezentácia kon-
ceptu „nášho spoločného“ kultúrneho dedičstva, „našej spoločnej“ minulosti. 
Môžu sa stať symbolom odlišnosti od iných a tým i nástrojom konštruova-
nia národnej identity. Reprezentačné praktiky využívajúce s týmto zámerom 
folklór sa nezriedka spájali a spájajú s presadzovaním moci. Výber ideologicky 
tvarovaných a ideologicky skloňovaných folklórnych prvkov vstupoval a vstu-
puje do procesu presadzovania politických projektov. Dá sa predpokladať, že 
sa pritom kladie dôraz na premyslený výber elementov folklóru a na účinky, 
následky toho čo sa chce nimi povedať, aké politické presvedčenie, koncept, 
aká idea sa majú nimi vyjadriť (Kuligowski 2008, s. 1). Faktom ostáva, že po-
litici cielene siahali po folklórnej matérii ako osvedčenom systéme reprezen-
tácie v minulosti a robia tak aj podnes. V mediálnom veku sa pochopiteľne 
do celého procesu vťahujú masovokomunikačné prostriedky. 

Najskôr zjednodušene a stručne k spresneniu obsahových a terminolo-
gických východísk, s ktorými v príspevku narábam. Publikované charak-
teristiky masovej kultúry sa v zásade zhodujú v tom, že masovú kultúru 
považujú za spôsob šírenia produktov, ideí, informácií masovým spôsobom 
– knižne, printovými médiami, televíziou, počítačmi, za jav, ktorý sa roz-
vinul v ére industrializácie, teda zasiahol relatívne nie dlhé obdobie od 19. 
storočia a spája sa so západnou masovou spoločnosťou, s „masovým člove-
kom“. Podnietil revíziu mnohých dovtedy platných pojmov v oblasti kultú-
ry, zasiahol spoločenský život, politiku, umenie.
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Na rozdiel od integrovaných spoločenstiev populárnej a ľudovej kultúry 
predindustriálnej éry, ktorej produkty boli viazané na lokalitu, na užšie te-
ritórium, je masová kultúra priestorovo bezbrehá, orientovaná na anonym-
nú konzumnú verejnosť. Potenciálnym konzumentom produktov masovej 
kultúry môže byť ktokoľvek. Aj preto sa kladie dôraz na to, aby boli obsahy 
šírené masovokomunikačnými prostriedkami zladené s mechanizmami 
kultúrnych očakávaní a boli všeobecne zrozumiteľné až banálne. Na tento 
účel sa preto často využíva folklorizmus, ktorý pracuje s elementmi, citá-
ciami, zjednodušenými formami folklóru a ľudovej kultúry s očakávaným 
predpokladom, že zarezonujú vo verejnosti ako niečo známe (Burszta 1974; 
Kowalski 2010). Kultúrne významy reprezentované folklórom sa často vy-
užívajú v komunikačných situáciách s cieľom zabaviť, zrelaxovať, poskyt-
núť umelecký zážitok, ale tiež s cieľom politicky zapôsobiť, robiť propa-
gandu, vychovávať. V podmienkach skomercionalizovanej spoločnosti sa 
pritom kladie dôraz na to, aby sa praktiky reprezentácie folklóru a jeho 
estetických formy zhodovali s predstavami a potrebami masového diváka. 
Ak sa folklórne elementy využívajú v politickej praxi, zvyčajne sa operatív-
ne aktualizujú, ideologicky sa tvarujú, skloňujú v závislosti od konkrétnej 
historickej situácie (Hall, s. 6).  

K termínu folklór. Termín, tak ako s ním pracujem v príspevku, vnímam 
širšie. Zastrešujem ním nielen slovesné, hudobné, spevné, tanečné formy, 
s ktorými sa folklór spája predovšetkým, ale priraďujem k nemu aj vizu-
álnu sféru, vizuálne predstavy spojené s niektorými prejavmi materiálnej 
kultúry – dekór, odev, ktoré sa vo svojich charakteristikách – tradovanie es-
tetických návykov, anonymnosť, kolektívnosť, variabilita – zhodujú s folk-
lórom v klasickom slova zmysle. Na druhej strane ľudové tradície a histo-
rický folklór chápem v užšom časovo vymedzenom priestore ako výplod 
roľnícko-pastierskej kultúry, ktorá ako každá kultúra mala svoje obdobie 
vzniku, kulminácie, doznievania a následnej transformácie niektorých jej 
prvkov do sféry kultúrneho dedičstva. Životnosť foriem tohto druhu kul-
túrneho dedičstva teda priamo súvisela s agrárnym charakterom krajiny. 
Naozaj po vrcholnom období rozkvetu ľudovej kultúry v 19. storočí, do-
chádza k zániku folklóru a jeho vizuálnych podôb najskôr v krajinách in-
dustrializovanej a urbanizovanej západnej Európy. V zaostalejších, chudob-
nejších agrárnych krajinách južnej a stredovýchodnej Európy, ku ktorým 
sa radilo aj Slovensko, kde sa dlhšie udržala tradicionalistická spoločnosť 
s nemeštianskymi tendenciami správania (Mannová, 1998, s. 9 – 15; Pašiak 
1998, s. 17 – 32), patrili ľudové tradície a folklór ešte i v prvej polovici 20. 
storočia k živým prejavom každodenného a sviatočného života na vidieku. 
Folklórny materiál sa tu považoval a podnes považuje za významnú súčasť 
etnického kultúrneho dedičstva, udržal si schopnosť komunikácie a ako 
znak minulosti alebo symbol odlišujúci nás od iných zohrával a podnes zo-
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hráva významnú úlohu pri budovaní a utvrdzovaní národnej identity. Je 
preto pochopiteľné, že sa využíval a stále využíva ako prameň politickej 
propagácie a manipulácie, a politici sa do šírenia svojich ideológií a pred-
stáv snažia vtiahnuť aj masovokomunikačné prostriedky. 

V historickej perspektíve sa význam a spôsob čítania folklóru a jeho vi-
zuálnych foriem menil v čase. Folklór si nadčasovo neudržal jeden „správ-
ny“ stabilný význam (Hall, s. 9). V danom historickom kultúrnom kontexte 
reflektoval a podporoval vždy určité sociálne, kultúrne a politické názory, 
kritériá. Tie hrali potom dôležitú úlohu pri výbere reprezentačných praktík 
spojených s prezentáciou folklórnej matérie.

V tomto príspevku chcem uviesť niekoľko konkrétnych príkladov prijí-
mania, osvojovania si folklórnych elementov a ich významov v  praktikách 
politickej praxe, tak ako sa interpretovali a konštruovali vizuálnym jazy-
kom a prezentovali prostredníctvom kultúrnych médií v rozličných histo-
rických kontextoch. 

V 19. a na prelome 19. a 20. storočia sa prevažná časť slovenskej náro-
dotvornej elity pri vytyčovaní cieľov svojej politiky orientovala na vidiec-
ke obyvateľstvo. Korene národa videla v roľníctve1. V národnej ideológii 
a symbolike vyzdvihovala idealizovaný vidiecky ľud, jeho kultúrne hodno-
ty, kódy správania, produkty reprezentované  roľníckymi tradíciami a folk-
lórom. Pestovala romantické presvedčenie, že ľudová kultúra uchováva špe-
cifické starobylé rysy pôvodnej domoviny, zatiaľ čo mestská kultúra má 
kozmopolitný charakter a ovplyvnený vonkajších svetom. V ľudovej kultúre 
rozpoznávala hodnoty a významy, ktoré sa dali vhodne inkorporovať do jej 
národno-obrodzovacích snáh a praktík. Prvky materiálnej kultúry využíva-
la v aplikovanej podobe folklorizmu ako vonkajší prejav vlastenectva, ako 
symbolické vyjadrenie slovenskej resp. slovanskej identity. Propagovalo ich 
hlavne tzv. hnutie „svojráz“, ktoré usilovalo o národnoreprezentačný výraz 
prostredníctvom čerpania vzorov pre zdobenie dobového odevu v tzv. ná-
rodnom štýle z ľudových krojov2. V 60. rokoch 19. storočia sa napríklad 
bratislavská krajčírska dielňa Štefana Horníka špecializovala na šitie a pro-
pagáciu tzv. „národného nosiva“ pre objednávateľov z radov slovenských 
národovcov. V dobovom meštianskom mužskom oblečení sa snažil presadiť 
nosenie košiel s náprsenkami zdobenými podľa vzorov hontianskych výši-
1 „Koreň národa vidím v roľníctve, zdravie národa cítim v roľníctve, roľník je pradedom všetkých 

stavov“ prehlásil na roľníckom zjazde konanom v Skalici v roku 1906 Dr. Pavol Blaho. BLAHO, P.: 
Prednášky prednesené v Skalici na roľníckom zjazde 29. a 30. septembra 1906. Citované podľa PICH-
LER, T.: Národovci alebo občania. Inštitucionalizácia ako problém. In Meštianstvo a občianska spoloč-
nosť na Slovensku 1900-1989. Ed. E. Mannová. Bratislava: Academic electronic press 1998, s. 53 – 58. 

2 Pojem „svojráz“ sa najskôr začal používať v Čechách a utvrdil sa pražskou výstavou 
SVÉRÁZ v roku 1916, ktorá čerpala vzory pre zdobenie odevu v tzv. národnom štýle z ľu-
dových krojov. Hnutie sa upevňovalo zberateľstvom, výstavami, ktoré organizovali ná-
rodne orientované spolky (Danglová, 1995, s. 225).
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viek farár, vlastivedný bádateľ a zberateľ Andrej Kmeť (Paličková - Pátková, 
182). Na prelome 19. a 20. storočia bol horlivým propagátorom nosenia 
tzv. slovenskej košele medzi príslušníkmi slovenskej a českej inteligencie 
známy etnograf, maliar a publicista Pavol Socháň. V kruhu vlastenecky 
orientovaných slovenských meštianskych dievčat a žien patrilo k dobrému 
tónu viditeľne manifestovať národnú príslušnosť oblečením do kroja, alebo 
do módnych blúzok zdobených tzv. národným vyšívaním. Výšivka v ľudo-
vom štýle bola v duchu dobových romantizujúcich predstáv považovaná 
za prejav duše národa. Zároveň to bol módny artikel, ktorý pútal obdiv 
a pozornosť i v radoch šľachty a meštiactva. 

V období národného obrodenia sa folklór vnímal ako jeden z pilierov 
úsilia o inštitucionalizáciu slovenského národa v kultúrnom, ale aj poli-
tickom zmysle. Zviditeľňovaním jeho estetizujúcich prvkov sa napĺňala 
predstava o povahe národa ako celku. Pomocou reprezentačných stratégií, 
zameraných na kultúrne praktiky, sýtené folklórom, sa jeho propagátori 
a podnecovatelia snažili preniknúť do politickej a sociálnej arény vtedajšej 
doby. Vo vtedajších podmienkach však traktovanie a šírenie štylizovaných 
folklórnych elementov bola skôr elitná záležitosť. „Móda na ľudovosť“ ne-
bola určená pre širokú anonymnú verejnosť. Presadzovala sa v  komuni-
kačných situáciách, kde bol adresát známy. Boli to vlastenci z radov národ-
ne orientovanej slovenskej inteligencie. Reprezentačné praktiky, iniciova-
né vtedajšími predstaviteľmi elitnej kultúry, ktorými sa elementy tradície 
v podobe „národného folklorizmu“ druhotne začleňovali do kultúrneho 
a politického obehu, nemali ešte povahu masovej komunikácie a nešírili sa 
masovokomunikačnými prostriedkami.   

Masová kultúra začala vstupovať do šírenia foklorizmu až neskôr – 
v  medzivojnovom období vojnového slovenského štátu, keď sa reprezen-
tácie zmytologizovanej ľudovosti začali postupne objavovať v mediálnych 
textoch a cez ne dostávať aj do povedomia širšej verejnosti.

V časovom úseku prvej polovice 20. storočia bol folklór na Slovensku 
stále živým fenoménom s výnimočne bohatou škálou autentických pre-
javov od slovesných, hudobno-spevných až po výtvarné. Iste aj preto bol 
potencionálnym žriedlom konštruovania národnej kultúry a identity. Re-
prezentačným prostriedkom, odlišujúcim Slovensko, Slovákov, a elemen-
ty folklóru sa využívali v politickej manipulácii na propagáciu politických 
konceptov. 

Národné horlenie a politická inštrumentalizácia etnicity patrili najmä 
k štýlu politiky autoritárskeho a totalitárneho režimu prvého vojnového 
Slovenského štátu (1939 – 1945), ktorý preferoval určitú etnickú skupinu 
ľudí – Slovákov, a určité náboženstvo – katolicizmus. Spätosť s rurálnou 
tradíciu, viera v ľud, najmä slovenský vidiecky ľud, tvorili emocionálne 
a hodnotové podhubie jeho politiky. Línii tejto politiky vyhovovala monu-
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mentalizácia folklóru a preoblečenia prejavov folklórnej tradície do „hávu 
“ľudovosti“ v duchu aktuálnych potrieb dominujúcej ideológie. V politic-
ky rámcovaných diskurzoch a im venovaných mediálnych textoch sa čas-
to miešali obrazy citujúce folklórne prvky s prvkami, obrazmi, pochádzajú-
cimi z iných kultúrnych sfér, aby sa spojili do prezentácie určitého politic-
kého názoru, ideí. 

V ilustráciách dobovej propagandistickej tlače z obdobia vojnového 
Slovenského štátu môžeme vidieť prepojenia tradičných znakov ľudovos-
ti (krojované postavy) so znakmi slovenskej štátnosti (dvojkríž s trojvr-
ším) a zaklínadlami totality (ľudácky pozdrav „Na stráž“). O niečo neskôr 
v 40. rokoch sa krojovaná postava – ako konvenčná metafora zemitého 
slovenského ľudu objavuje už v diametrálne odlišnom politickom kontexte 
Slovenského národného povstania. Na plagáte k vyhláseniu Slovenského 
národného povstania vidíme roľníka v súkenkách a plátennej košeli ako 
šliape po symbole fašizmu, hákovom kríži. Stelesňuje odhodlanie biť sa 
za správnu vec. Súčasťou obrazu je aj verš z básne Sama Chalupku Mor 
ho!, ktorý sa aj v neskorších kontextoch politického ohrozenia slovenské-
ho národa stal akýmsi národným mottom zjednocujúcim Slovákov. Krojo-
vaná postava roľníka v oboch ilustráciách bola politickým prostriedkom 
podpory niečoho, s čím priamo nesúvisela. Vytvárala však zjednodušujúci 
dojem s jasne pozitívnym posolstvom širšieho skupinového konsenzu, ako 
svornosť, súdržnosť, spolupatričnosť, a zároveň naznačovala, čím je ten-
to konsenzus ohrozovaný. V mediálnom texte vystupovala ako centrálny 
znak, vložený do znakovej štruktúry vizuálnej reprezentácie spolu s ďalší-
mi znakmi so zámerom vytvoriť obraz obsahujúci mytologizujúci podtext, 
ktorý by mal slúžiť ako návod, prostriedok chápania okolitého politického 
a sociálneho sveta. 

V súkolí zmien obdobia socializmu postupne strácali svoje opodstatne-
nie a význam folklórne prejavy spojené so svetom roľníka. Folklór sa z pri-
rodzeného autentického prostredia vidieka postupne vytrácal. Na druhej 
strane režim podporoval elementy ľudových tradícií v ich druhej existencii: 
Príklon k ľudovosti demonštroval cez folklorizmus podporou vybraných 
materiálnych a štylistických prvkov folklóru, vytvárajúcich model ľudovos-
ti3 cez klišé – obraz šťastného, rozospievaného, roztancovaného dedinské-
ho ľudu. Folklorizmus ho začlenil do ideologického systému a kultúrnej 
praxe ako vhodný a neškodný prostriedok propagandisticky orientovanej 
rétoriky o „vláde pracujúceho ľudu“. 

3 Guntis ŠMIDCHENS pri revidovaní histórie folklorizmu konštatoval, že zatiaľ čo v rámci „západu“ 
sa folklorizmus identifikuje s komerčným kontextom, v rámci „východu“ sa spája hlavne so štátom 
podporovanými kultúrnymi akciami, festivalmi a využíva sa v  nadväznosti na politické aktivity. 
(ŠMIDCHENS, G.: 1999, s. 56).
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Uctievanie ľudových tradícií a folklóru ako prejavu pracujúceho ľudu 
našlo odozvu aj v kultúrnej politike, ktorá výdatne podporovala ich šírenie 
v rozmanitých polohách kultúrneho diania. Symboly ľudového, rurálneho, 
regionálneho mali „zelenú“ v kontexte „elitného“ umenia, vo sfére výtvar-
ného umenia, filmovej produkcie. Značná pozornosť sa venovala starostli-
vosti o tzv. ľudovú umeleckú tvorivosť. Folklórne festivaly a výstavy sa čas-
to spájali s príležitosťami straníckych zjazdov a politických výročí. Svojou 
prítomnosťou ich zaštiťovali a politickými príhovormi ideologicky usmer-
ňovali stranícki funkcionári. Festivaly ponúkali divákom – konzumentom 
znaky ľudovosti cez skanzenové výstavné programy, prinášali impresie, 
estetické zážitky z tradičných prejavov a artefaktov síce vzdialených v čase, 
predsa však dostatočne všeobecne známych, čitateľných v stereotypoch 
implikujúcich návraty ku koreňom. Jazyk folklóru a jeho využitie pri po-
litických, umeleckých či zábavných podujatiach, priťahujúcich množstvo 
divákov, sa ukázal ako propagandisticky vhodný aj pre politické zámery. 

Komerčné podoby folklorizmu zabrali v období socializmu široké pole 
pôsobnosti aj v médiách. V TV a rozhlase sa folklórne pásma vysielali 
v sledovaných časoch. Ich intenzita sa zvyšovala paradoxne v čase osláv 
kresťanských sviatkov – Vianoc, Veľkej noci, ale aj v čase spektakulárnych 
štátnych osláv, ktorých dramaturgia sa iba málokedy zaobišla bez spestre-
nia folklórnymi prvkami, podfarbenými politickým podtextom. Napríklad 
celoslovenské oslavy ukončenia žatvy, dožinky, ktoré sa každoročne konali 
a podnes konajú v meste Nitra. Súčasťou socialistickej oslavy zavŕšenia prá-
ce poľnohospodárov bolo oživenie tradičného zvyku odovzdávania dožin-
kových vencov, ibaže so zámenou postáv obdarovaných a darcov – obdaro-
vanými boli miesto pôvodne veľkostatkára stranícki funkcionári a darcami 
boli miesto poľnohospodárskych robotníkoch na veľkostatku predsedovia 
poľnohospodárskych družstiev, zastupujúci rôzne okresy Slovenska. 

Námet osláv jasne poukazujúci na vzťah kultúry a politickej moci je živý 
dodnes. Každoročne sa opakuje v rámci veľkého výstavného podujatia Ag-
rokomplex Nitra a časovo sa ladí s ukončením žatvy. V roku 2009 podujatie 
vrcholilo odovzdávaním dožinkového venca ministrovi pôdohospodárstva 
a zavŕšilo sa odovzdávaním venca prezidentovi Ivanovi Gašparovičovičovi. 
Od ministra pôdohospodárstva dostal do daru dožinkový veniec aj premiér 
Róbert Fico. 

V postsocialistickom období presadzovanie ľudových tradícií a folklóru, 
ich presila v kultúrnom živote v období socializmu, ich vnímanie ako javov 
zapredaných a zapletených s komunistickou ideológiou, vyvolalo voči nim 
v časti slovenskej spoločnosti, najmä spoločnosti orientovanej občiansky 
a liberálno-demokraticky, v ľuďoch žijúcich skôr v mestskom prostredí ako 
na vidieku, tiež v mladej generácii odmietavý, prinajmenšom laxný vzťah. 
Prejavy ľudovej tradície a folklóru sa v ich očiach spájajú s propagandou, 
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spiatočníctvom, nekritickým obdivom minulosti, upísanej ruralistickej idy-
le. S kreovaním obrazu Slovákov ako národa zastrčeného, provinciálneho, 
chudobného, nedostatočne kultúrneho, zato však spevavého, bodro tancu-
júceho odzemok za sprievodu fujary. Oživovanie ľudových tradícií a folk-
lóru, najmä v prenesenej aplikovanej podobe, preferovanie foklóru v mé-
diách vnímajú ako slepú uličku, návrat k plebejstvu. Ako fenomén, ktorý 
zbytočnou podporou dedinského povedomia v kultúrnej praxi spomaľuje 
vývin smerom k občianstvu, k modernej občianskej spoločnosti. (Krekovi-
čová 2005, s. 60 – 64; Krekovičová 2008, s. 156; Pichler 1998, s. 53 – 58).  

Prezieravejší postoj k folklóru v poslednom období zaujali aj médiá. 
Priestor pre prezentáciu folklóru výrazne zredukovali. Rozhlas vysiela relá-
ciu venovanú hudobnému folklóru v neskorých večerných hodinách, z te-
levíznych obrazoviek folklór sa takmer vytratil. V aktuálnej praxi sa ozna-
čenie folklór začína objavovať v negatívnych konotáciach. Traktuje sa ako 
niečo povrchné, bez hodnotovej hĺbky. Opakovane sa operuje termínom 
„politický folklór“, ktorý sa používa na označovanie politických prešľapov 
a excesov. V karikatúre sa vizuálne podčiarkuje degradačno-ironický vzťah 
k politikom oblečením do kroja. Názornou ukážkou sú Shootyho karika-
túry, portrétujúce členov vládnej koalície. Róberta Fica s valaškou a čáko-
vom na hlave ako Jánošíka a jeho koaličných partnerov Vladimíra Mečiara 
a Jána Slotu s neodmysliteľným „trunkom“ v detvianskom a liptovskom 
kroji. Ich portréty – Ján Slota sediaci na truhlici plnej dukátov, Mečiar ne-
súci veľký batoh s lupom, obraz premiéra tancujúceho jánošíkovský odze-
mok s podnadpisom „Do zboja sa chlapci dajme“ – poukazujú na korupčné 
aspekty ich vládnutia. Ideogramy postáv, prinášajúce v náznakoch obrazy 
zbojníkov, oblečených do krojov z dvoch stredoslovenských  regiónov, po-
važovaných v domácom kultúrnom kontexte za reprezentatívne pre Slo-
vensko a Slovákov, sa ironicky prezentuje falošné národovectvo v spojení 
s negatívnym vnímaním politickej kultúry. Vizuálna reprezentácia slúži 
ako prostriedok hodnotenia a chápania aktuálneho politického diania.

Pozitívnejší vzťah k folklóru a ľudovým tradíciám naopak udržuje skôr 
staršia generácia a skôr obyvateľstvo vidieka, ľudia s dedinským povedo-
mím, ktorí v demografickej štruktúre Slovenska zaujímajú stále silnú po-
zíciu. Sú to buď ľudia, ktorí zotrvačne v ľavicovom komunistickom duchu 
považujú elementy ľudovej tradície a folklóru za prejavy, výtvory pracujú-
ceho ľudu, alebo tí, ktorí ho emocionálne a symbolicky identifikujú s ná-
rodom. Alebo obe línie vnímajú ako vzájomne prepletené. Pre vkus tejto 
skupiny divákov audiovizuálne médiá vytvorili typy programov, v ktorých 
sa elementy, útržky folklóru vplietajú do triviálnej, dráždivej, zábavnej šou. 
K takto ladený programom patria napríklad „Drišľakoviny“, formát rozši-
rovaný prvým kanálom Slovenskej televízie. 

Isté je však, že politika a politici aj dnes siahajú po folklórnom dedičstve 
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a snažia sa ho aj prostredníctvom masmédií využiť ako komunikačný ná-
stroj politickej argumentácie. Prezident Ivan Gašparovič s obľubou navšte-
vuje folklórne podujatia, kde si občas aj zahrá na fujare, či zatrúbi na pas-
tierskom rohu. Folklór má nesporne rád, ale v pozadí jeho častej prítom-
nosti na folklórnych festivaloch silne pracuje aj moment sebapropagácie. 
Na predvolebných výjazdoch v roku 2010, organizovaných ako prvomá-
jové oslavy, sa predstavitelia strany SMER zapojili do obradného stavania 
májov. Oslavná zábavná podívaná bola podfarbená vystúpením dychovky. 
Obraz o živej zábavnej udalosti prenikol medzi širšiu verejnosť cez komu-
nikačné kanály tlače, rozhlasu. K Novému roku 2008 premiér ľavicovej so-
ciálno-demokratickej slovenskej vlády Róbert Fico vyslovil prioritné pria-
nie prebudiť národné povedomie a prehlbovať vlastenectvo vyhlásením, že 
veľkým vzorom jeho vlády je Juraj Jánošík, historicky doložená postava 
zbojníka. Premiérovo vsadenie na jánošíkovskú kartu vychádzalo z legiti-
mizácie populárnej fikcie o tom, že značná časť verejnosti Jánošíka vníma 
ako pozitívneho národného a sociálne orientovaného hrdinu. Ako ľudové-
ho hrdinu, charizmatického vodcu a spravodlivého pomstiteľa, ktorý podľa 
ľudovej povesti „bohatým bral a chudobným dával“. 

Pozitívny režim vnímania legendárnej postavy však nie je celospoločen-
ský. Svedčia o tom odozvy z druhej strany politického spektra, ktoré inter-
pretujú tému Jánošíka v negatívnom svetle. V médiách a odozvách na in-
ternetových stránkach sa začali objavovať články s nápismi „Ficov vzor je 
kriminálnik“, „Fico, Jánošík, lúzeri“. Premiér vzápätí reagoval vyhlásením, 
že legendu o Jánošíkovi, ktorý bojoval proti sociálnemu útlaku, môžu ná-
rodu vziať iba duchovní bezdomovci alebo národní ignoranti. A kontroval 
aj tvrdením, „že v Anglicku nikto nenapíše na Robina Hooda, že bol krimi-
nálnik“.

Politický prístup k interpretácii jánošíkovskej tradície cez vyzdvihova-
nie jej nie práve pozitívnych čŕt vyvolal prestrelku, ktorá odhalila konflikt 
rozdielnych sociálnych a hodnotových predstáv vo verejnom priestore. 
V konflikte, ktorý sa cez novinové a internetové stránky silne medializo-
val, sa na jednej strane prezentovali politickí spíkeri. Spoliehali sa na „svoj 
správny“ odhad názorov, postojov, vkusu väčšinovej skupiny voličského 
mainstreamu, prezentovaného ideologicky tvarovaným jazykom folklóru. 
Spíkeri druhej, ideovo odlišnej skupiny mienkotvornej verejnosti naproti 
tomu zdôrazňovali, že pri hľadaní tváre mladého štátu, sa netreba dívať 
do spätného zrkadla ruralistických tradícií. Vyjadrovali a vyjadrujú sa pro-
ti politickej inštrumentalizácii folklóru, ktorá podľa nich asociuje návra-
ty k plebejskosti a zaostalosti. Vyslovovujú sa proti patetickému národo-
vectvu, ktoré by malo slúžiť národnému „napravovaniu“ ľudí. Na druhej 
strane tým ale často vylievajú vaničku aj s dieťaťom. Folklórnych hrdinov 
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prerábajú na mikimauzov, – obracajú sa chrbtom k dedičstvu folklóru aj 
v prípadoch, v ktorých by sa artefakty, elementy, praktiky folklórnej tra-
dície mohli využiť ako kultúrna komodita a mohli by poslúžiť ako značka 
originálnej estetickej kvality kultúrneho vlastníctva.
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MARIAN GRZEŚCZAK (1934 - 2010)

Básnik, prozaik, esejista, literárny kritik, 
redaktor a veľký priateľ Slovákov. Narodil 
sa v Nochowe (kraj Poznaň), vyštudoval slo-
vanskú filológiu na univerzite v Poznani, 
ktorú ukončil v roku 1956 obhajobou magis-
terskej práce o tvorbe Jaroslava Vrchlické-
ho. V roku literárneho prelomu (1956) zalo-
žil s inými mladými poznaňskými básnikmi 
literárnu skupinu Wierzbak (názov podľa 
miestnej rieky) a časopis Wyboje, v ktorom 
publikoval svoje prvé básne a literárne ese-
je. Hlásil sa k snahám mladých poľských au-
torov snažiacich sa preklenúť mŕtve schémy 

socialistického realizmu a vniesť do literatúry autentický prejav 
básnického umenia. Na tomto základe si formoval vlastnú predsta-
vu poézie, založenú na autentickom vnímaní civilizačných nebezpe-
čenstiev. Vyjadril to nielen v básnickom debute Lumpenezje (1960), 
ale aj článkami o slovenskom a českom nadrealizme, v ktorom našiel 
veľa styčných bodov s tým, o čo sa sám usiloval.

V nasledujúcich rokoch vydal básnické zbierky Wyjście z pozorów, 
Gęste światło, Naczynie poważne, Jasność, Człowiek dźwiga ciężary, 
Sierpień tętni, Kwartal wierszy, Niebo jaskółek, Nike niosąca blask 
a iné. V básnickej tvorbe nadväzoval na urbanistickú zážitkovosť 
T. Peipera a mladého J. Przybośa z obdobia krakovskej avantgar-
dy. Popri poézii sa venoval aj próze (román Odyseja, Odyseja), tvor-
be rozhlasových hier a prekladal z ruskej, českej a slovenskej poé-
zie. Patril k spolutvorcom impozantnej Antologie poezji słowackiej 
(1981), v ktorej uverejnil preklady básní V. Reisela, J. Lenku, P. Bun-
čáka a V. Kovalčíka. Prekladateľsky sa podieľal aj na výberoch z básní 
P. Bunčáka (Z tobą i sam) a z tvorby mladých slovenských básnikov 
(Strom rośnie zielono). 

Jeho kontakty so slovenskou literatúrou a slovenskými literárny-
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mi tvorcami sa zintenzívnili po roku 1993, keď sa stal radcom Veľ-
vyslanectva PR a riaditeľom Poľského inštitútu v Bratislave. Jedným 
z výsledkov tejto spolupráce bol slovenský výber jeho básní Biely až 
čierny jas (1995), ktorý zostavil a preložil Vlastimil Kovalčík. Po ná-
vrate do Varšavy (1996) pôsobil v redakcii mesačníka Twórczość, 
pre ktorý písal pravidelné eseje o aktuálnych problémoch slovenskej 
a českej literatúry a kultúry. 

Marian Grześczak vniesol do súčasnej poľskej poézie prvok vita-
listického hľadačstva na vysokej zážitkovej a intelektuálnej úrovni. 
Už v debute sa podujal skrotiť „štyri prudko farebné kone“ prehna-
nej obrazotvornosti a vnútiť im racionálny a funkčný zmysel, zba-
vený povrchnej pózy a pretvárky. Problémy – osobné aj iné – riešil 
silou hľadačskej a kreačnej vitality. Bol vecný až kategorický. V tvo-
rivom súboji tradičnej metafory a racionálnej výrazovej konštrukcie 
dospel k tzv. racionálnej metafore, založenej na funkčnej podstate 
modelových životných faktov. 

(Red.)
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BOL SOM AKO DOMA

(Rozhovor s Marianom Grześczakom)

Andrzej Niewiadowski: Ako vyzerala tvoja cesta na Slovensko?
Marian Grześczak: Študoval som na univerzite v Poznani. Prekladal 

som trochu z českej, ale aj zo slovenskej literatúry a písal som o tejto litera-
túre kritické eseje, lebo som mal pocit, že mám o nej čo povedať. Keď minis-
ter Skubiszewski menil obsadenie funkcií v zahraničných poľských inštitú-
toch, ponúkol mi jedno miesto. Vybral som si Slovensko. Prečo? Lebo som 
si myslel, že je z hľadiska mojich záujmov najzaujímavejšie, stredoeuróp-
ske, že je križovatkou medzi Viedňou, Krakovom a Budapešťou. Teraz už 
viem, že som sa nemýlil, je to naozaj tak.

Potom sa začali problémy s prebudovaním našej organizácie. Je ne-
smierne zaujímavé a fascinujúce vkladať do takejto práce seba samého, svoj 
osud, a takto vstupovať do rodiacej sa inštitúcie v prostredí, ktoré ma pozná 
a ktoré aj ja chcem poznať. Veľmi rýchlo som sa v Bratislave udomácnil. 
V krátkom čase som sa zblížil s básnikmi – Kovalčíkom, Bunčákom, Vad-
kertiovou, vzácnym Rúfusom, prozaikmi – Mitanom, Vilikovským, Ťaž-
kým, s výtvarníkom Brunovským a ďalšími, a všetci sme sa stretávali a vzá-
jomne poznávali. Bol som tam ako doma – toto moje vedomie malo veľký 
vplyv na tvorbu nového pracovného programu nášho inštitútu. Naozaj som 
sa na Slovensku cítil ako doma.

A. N.: Viem, že si sa zaoberal aj históriou bratislavského inštitútu. 
Aké boli jeho začiatky? Ako sa to vlastne všetko začalo?

M. G.: V päťdesiatych rokoch sa dnešný inštitút volal „Nové Poľsko“ 
(Nowa Polska). Mal svoju základňu neďaleko dnešného inštitútu v nejes-
tvujúcom dome na námestí SNP, ktoré sa vtedy volalo námestie Jozefa Sta-
lina. To bola najťažšia etapa, lebo miesta bolo málo, obdobie bolo hrozne 
chladné, bolo po vojne a činnosť Nového Poľska sa utvárala výnimočne 
z povojnovej eufórie jednotlivcov, dobrovoľníkov prvej československo-poľ-
skej spolupráce.

Potom prišlo obdobie, keď sa Nové Poľsko premenilo na Poľské infor-



ROZHOVORY 41

mačné a kultúrne stredisko (PIKS). Podpísali sa zmluvy garantujúce náplň 
a pôsobenie týchto stredísk: československých vo Varšave a v Štetíne, poľ-
ských v Prahe a v Bratislave. Postupne sa stredisko rozširovalo, dostalo časť 
budovy súdu, neskôr aj časť budovy Spoločnosti architektov. Všetky tieto 
priestory boli neskôr vzájomne prepojené, a takto to funguje viac-menej 
dodnes. (V roku 2009 sa uskutočnila ďalšia prestavba a rozšírenie priesto-
rov strediska, ktoré po roku 1989 dostalo názov Poľský inštitút, pozn. red.).
                                                                     
A. N.: Prvé stretnutia, atmosféra a ich charakter?.. O čom sa disku-
tovalo? Akú úlohu plnilo Nové Poľsko v propagovaní poľskej kultúry 
a literatúry v slovenskom prostredí?

M. G.: To záviselo od atmosféry a podmienok tzv. kultúrnej politiky 
v Poľsku. Inštitúcia, o ktorej hovoríme, odzrkadľovala vo väčšom alebo 
menšom rozsahu všetko, čo sa v poľskej kultúre vtedy dialo. Čiastočne to 
malo charakter domu kultúry s tým, že program tohto domu realizovali 
hostia z Poľska. Kultúrna politika v Poľsku nemala v tom čase objektívny 
prístup k literatúre. K zakázanej literatúre patrila napríklad tvorba celej 
skupiny emigračných autorov. K zakázanej literatúre patrila aj celá ilegálna 
a samizdatová literatúra a kultúra. Toto všetko sa premietalo aj do činnosti 
Poľského strediska. Samozrejme, nemožno mať námietky voči tejto práci, 
lebo veď v tej dobe to bol všeobecný politický úzus, ktorý platil aj v Česko-
slovensku.

Situácia sa začala meniť až po „nežnej revolúcii“. A tak po mojom prícho-
de do Bratislavy v roku 1990 som mohol v Poľskom inštitúte rozvíjať všetky 
formy kultúrnej činnosti v nových, demokratických podmienkach. 
                                                                   
A. N.: Môžeš aspoň stručne načrtnúť spoluprácu inštitútu, tohto 
strediska polonistiky, so slovenskými kultúrnymi inštitúciami?

M. G.: Základnou premisou práce nášho inštitútu bolo – a stále je, - že 
je to inštitúcia pre Slovákov. Nesústreďovali sme pohľad na požiadavky tu 
žijúcich Poliakov jednak preto, že ich je na Slovensku málo (v Bratislave žije 
okolo 200 – 300 Poliakov), jednak preto, že táto práca má charakter základ-
nej informácie, určenej v tomto prípade slovenským príjemcom. Poliaci bý-
vajúci v Bratislave a na okolí sa stretávajú v Poľskom klube, kde si organi-
zujú vlastnú kultúrnu činnosť. Užšie sme spolupracovali hlavne s takými 
slovenskými inštitúciami, ktoré majú s Poľskom určité vzťahy a kontakty, 
ktoré nám týmto spôsobom súčasne pomáhali. Mám na mysli polonisti-
ku na Katedre slovanských filológií Univerzity Komenského v Bratislave, 
ale aj polonistiku na Prešovskej univerzite, ďalej môžem spomenúť Vysokú 
školu výtvarných umení, Vysokú školu múzických umení, kde sa začalo 
aj so štúdiom poľskej literatúry a kultúry, tiež so Slovenskou filharmóni-
ou, Spolkom slovenských architektov, Spolkom slovenských spisovateľov, 
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s diskusnými filmovými klubmi, kde je o poľské filmy a ich tvorcov per-
manentne obrovský záujem. Rozvinuli sme aktívnu spoluprácu aj s inými 
zahraničnými kultúrnymi inštitútmi sídliacimi v Bratislave. Svoju činnosť 
neobmedzujeme iba na oblasť Bratislavy, ale šírime ju podľa možností aj 
do iných slovenských miest. Takže v Bratislave nie sme izolovaní. Náš kul-
túrny a poznávací program sme uskutočňovali rozličnými formami naplno 
a v celom rozsahu.

A. N.: Samozrejme, je dôležité, aby sa programová ponuka inštitútu 
zhodovala – že tak poviem – s potrebami slovenského príjemcu. Ako 
ste zisťovali potreby a záujem Slovákov o poľské kultúrne reálie? 
Ako tento program súvisel s tvojimi vlastnými záujmami a osobnými 
možnosťami?

M. G.: Mal som značnú východu, lebo väčšinu hostí, o ktorých bol 
na Slovensku záujem, som poznal ešte z domu, takže som nemal problé-
my nahovoriť ich na príchod do Bratislavy – na vystúpenie s prednáškou, 
koncertovanie, výstavu a pod. Najprv som vymyslel čosi ako Radu stredo-
európskych poľských kultúrnych inštitútov, do ktorej sa začlenili riaditelia 
inštitútov z Viedne, Prahy a Budapešti, takže hostia bratislavského Poľské-
ho inštitútu mali možnosť vystúpiť aj v iných mestách. Pravda, niekedy 
s tým boli problémy. Keď sme zorganizovali prvý koncert základných hu-
dobných skladieb a ponúkli sme ho aj iných inštitútom, lebo sa nám zdalo, 
že to bude ľahšie a lacnejšie, ukázalo sa, že každé z uvedených miest ma iné 
podmienky a potreby. Ale pri niektorých podujatiach to išlo celkom hladko 
a s veľkým úspechom.

Pýtaš sa, ako sme si zisťovali reálne potreby a záujmy? Hlásili nám ich ľu-
dia – jednak návštevníci bratislavského inštitútu, jednak priatelia a známi, 
ktorých sme vtedy sústredili do tzv. Bratstva inštitútu. Títo ľudia na stret-
nutiach v inštitúte diskutovali o svojich záujmoch, potrebách, - čo očaká-
vajú od Poľského inšitútu, čo potrebujú pre svoje štúdium, výskum poľskej 
literatúry a pod. Porovnávali sme ich záujmy s našimi možnosťami, ale aj 
s tým, čo si myslíme, že je potrebné Slovákom ukázať, priblížiť.

A. N.: Viem, intenzívne ste oboznamovali Slovákov napr. s poľskou 
filmovou tvorbou...

M. G.: Každý rok sme organizovali prehľad najnovších poľských filmov. 
Malo to obrovský úspech, lebo v normálnych kinách sa premietalo málo 
poľských filmov, vytláčali ich atraktívne americké filmy. Možno povedať, 
že vďaka nášmu inštitútu sa poľská filmová tvorba udomácnila v sloven-
ských kinách. Filmy sme z priestorových dôvodov nepremietali v našej 
budove, prenajímali sme si kinosálu v meste, čo podujatiam len prospelo. 
Prehliadky poľských filmov sme každoročne organizovali aj v iných sloven-
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ských mestách – v Banskej Bystrici, Košiciach, Trnave a inde. Prehliadky 
sme oživovali besedami s ich tvorcami – s poľskými filmovými režisérmi.                                                                              

A. N.: Môžem tvoje slová potvrdiť aj na základe vlastnej skúsenosti 
z návštevy Andrzeja Wajdu, keď miestnosť, v ktorej sa prihovoril slo-
venským záujemcom, bola preplnená návštevníkmi do posledného 
miestečka. -- A čo iné formy kultúry a umenia?

M. G.: Bratislavský Poľský inštitút, ako vieš, sa nachádza v centre Brati-
slavy, je to výhoda, ale pre niektoré kultúrne podujatia aj nevýhoda. Orga-
nizovať v tomto prostredí napríklad hudobné večery sa jednoducho nedá. 
Na námestí je rušno, konajú sa tam rôzne mítingy, premávajú autá, elek-
tričky, vykrikujú predavači novín. Sólista na klavír by tu odmietol vystupo-
vať. Preto sme spolupracovali so Slovenskou filharmóniou a Slovenským 
rozhlasom, využívali sme ich sály. Aj iné priestory. V inštitúte sme sa za-
meriavali na výstavy výtvarných diel, plagátov, fotografií a na príležitostné 
podujatia kultúrnospoločenského charakteru. Samozrejme, rozvíjali sme 
aj program vedeckých kontaktov. Častými návštevníkmi u nás boli študen-
ti polonistiky, prekladatelia poľskej literatúry, štipendisti a bádatelia nielen 
slovenskí, ale i z Viedne, Čiech a Budapešti. Aj tým sa mi potvrdilo, čo som 
povedal na začiatku, že totiž Bratislava je križovatkou stredoeurópskej kul-
túry a všetkého, čo s tým súvisí.

A. N.: Ako je to s literatúrou? Určite si na Slovensku hostil aj popred-
ných poľských literátov a máš autentický prehľad o tom, ako sa Slo-
váci zaujímajú o poľskú literatúru...

M. G.: Áno, mnohých. Môžem povedať, že do Bratislavy prišli všetci 
poprední poľskí básnici, prozaici a literárni kritici – Ryszard Kapuściński, 
Stefan Bratkowski, Zbigniew Bieńkowski, Tadeusz Nowak, laureátka No-
belovej ceny Wisława Szymborska, Urszula Kozioł, Stanisław Barańczak, 
Wiesław Myśliwski, Marian Pilot a ďalší a ďalší. Môžem teda z vlastnej 
skúsenosti povedať, že na Slovensku je o poľskú literatúru veľký záujem, 
o čom svedčia nielen tieto stretnutia, ale aj počet knižných prekladov poľ-
skej literatúry, ktorý po krátkej ponovembrovej stagnácii z roka na rok 
narastá.

Intenzívny je medzi Slovákmi aj záujem o literárny život v Poľsku, o čom 
svedčí napr. stály záujem o poľské časopisy a dennú tlač. V období pred 
novembrom 1989 bola naša čitáreň poľských novín a časopisov – ako sa vy-
jadrili viacerí návštevníci - „ostrovom slobody“, lebo v nej našli to, čo v do-
mácej tlači nájsť nemohli (napríklad pravdivé informácie o poľských poli-
tických udalostiach a pod.). Po „nežnej revolúcii“ sa situácia zmenila, potre-
bu objektívnych informácii dostatočne uspokojuje miestna tlač. Preto sme 
miesto čitárne organizovali prezentácie jednotlivých časopisov a stretnutia 
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s ich redaktormi. Takto sme zorganizovali diskusie s redakčnými kolektív-
mi časopisov Twórczość, Dialog, Literatura na świecie, Znak a iných. 

A. N.: Ako si podľa teba Slováci cenia poľskú kultúru a literatúru. Čo 
o nej vlastne vedia?

M. G.: Je to delikátna otázka. Môžem však objektívne povedať, že v ob-
lasti záujmu o literatúru je nadštandardná situácia. Svedčí o tom počet pre-
kladov, ale aj počet polonistických publikácií a podujatí organizovaných 
mimo Poľského inštitútu. Podieľajú sa na tom vysoké školy, vedecké in-
štitúcie, spolupráca univerzít, slovensko-poľské vedecké konferencie a pod. 
V iných oblastiach kultúry – no, keby nebolo nášho inštitútu, nebolo by 
na Slovensku stále miesto, kde by sa systematicky prezentovala poľská kul-
túra. Isteže, televízia a rozhlas praskajú pod náporom vlastných domácich 
programov. Ale nebolo by od veci zaradiť do nich viac poľských materiá-
lov. Chýba mi na Slovensku Poľské rádio, a teda i stála informačná služba 
o spoločných slovensko-poľských podujatiach, ktorých je veľa, no verejnosť 
sa o nich nedozvie. Keby dajme tomu Ryszard Kapuściński vystúpil v Ne-
mecku, mal by na podujatí najmenej 300 poslucháčov, televízne kamery 
by vrčali, časopisy by sa predbiehali v publikovaní článkov o ňom. Keď bol 
Kapuściński v Bratislave, a to ešte pred vydaním knihy Impérium, z ktorej 
v Bratislave čítal úryvky, neurobil s ním nikto ani len obligátny rozhovor. 
Ani v denníkoch, ani v týždenníkoch, ani v televízii a rozhlase sa nenašiel 
nikto, kto by o tomto prozaikovi svetového významu napísal čo len krátku 
noticku. Kapuścińskému dodnes na Slovensku nevyšla ani jedna kniha. Zá-
ujem je, ale chýba systematická spolupráca.

                                                                     
A. N.: Vidíme teda, že iba záujem nestačí. Záujem treba naplniť kon-
krétnymi výsledkami. Slováci s obľubou argumentujú bohatou tra-
díciou slovensko-poľských vzťahov. Ale – vzťahy je jedna vec, práca 
a z nej vyplývajúce poznanie je vec druhá. Veľa v tejto oblasti robia 
prekladatelia a bádatelia poľskej literatúry, to sú však iba jednotliv-
ci. Inštitúcie, redakcie, vydavateľstvá viditeľne zaostávajú. Nechcem 
ani nemôžem kritizovať, aj pre mňa je to delikátna otázka. Pravdou 
však je, že v oblasti konkrétnej práce na vzájomnom poznaní kultúr 
treba ešte veľa urobiť na oboch stranách – slovenskej i poľskej. To je 
však predmet iného uvažovania. Tu – na záver nášho rozhovoru – sa 
ťa ešte chcem opýtať, ako sa ti javí situácia v oblasti vzájomných slo-
vensko-poľských vzťahov

M. G.: Nepopieram, naše vzťahy majú bohatú históriu, sú po každej 
stránke pozitívne, rozvinuté, tu však hovoríme o konkrétnej práci. Táto 
činnosť prináša výraznejšie výsledky napr. v oblasti pohraničných stykov, 
v prelínaní prvkov ľudovej slovesnosti, azda i jazyka, miestnych obyčajov, 
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turistiky a pod. Bolo to asi podmienené faktom, že Slovensko dlho nebolo 
vo svojej histórii samostatným štátom. Myslím si, že z toho vyplývajú – ešte 
aj dnes – mnohé zásadné problémy. Situácia sa však mení k lepšiemu. Teraz 
si už Slovensko vytvára vlastné nástroje kultúrnej práce, čo sa prejavuje aj 
na činnosti úradov, združení, inštitúcií, redakcií atď. Všetko nasvedčuje, že 
už čoskoro bude lepšie. Naše spoločné dohody sa už jasne preorientovali 
na nové zásady medzinárodnej spolupráce, v tom i na nové zásady vzájom-
ných slovensko-poľských kultúrnych kontaktov. 

Rozhovor pripravil
Andrzej Niewiadowski



SPRÁVA Z XIII. ZASADNUTIA 
SLOVENSKO-POĽSKEJ KOMISIE HUMANITNÝCH 

VIED
(Kamień Śląski, 14. – 17. okt. 2009)

Jozef Hvišč, Marta Pančíková 

XIII. zasadnutie Poľsko-slovenskej komisie humanitných vied sa usku-
točnilo pod egidou Ministerstwa Nauki i Szkołnictwa Wyższego a Minister-
stwa Szkołnictwa PRO v Pastoračnom centre Opolskej univerzity v Kamie-
niu Śląskom neďaleko Opola. Organizáciu zasadnutia zabezpečila prof. dr 
hab. Teresa Smolińska, členka Poľsko-slovenskej komisie humanitných 
vied. V krásnom prostredí kamieńskeho zámkového komplexu účastníci 
zasadnutia prišli do priameho styku nielen s históriou Horného Sliezska, 
ale aj s úspechmi súčasných poľských architektov a reštauratérov, ktorí 
z tohto zámkového komplexu, zničeného vojnou a časom, dokázali vytvo-
riť perlu architektonického umenia. Zámok patrí biskupskému episkopátu 
so sídlom v Opolí, ktorý bol hlavným iniciátorom a organizátorom jeho 
obnovy, a dnes sa využíva ako študijné a relaxačné centrum pracovníkov 
Opolskej univerzity.

Príchod členov komisie do Kamienia bol spojený s dramatickým preko-
návaním prírodnej kalamity, spojenej s prudkou snehovou búrkou a búr-
livým vetrom, ktoré hlavne na území Poľska skomplikovali nielen cestnú, 
ale i vlakovú dopravu tak, že napr. poľskí účastníci zasadnutia sa dostali 
na miesto určenia po dlhej peripetii zdolávania prekážok (koľajnice zavale-
né snehovými závejmi, niekde i popadanými stromami) až v neskorých ve-
černých hodinách. Nie div, že nejeden z účastníkov si tieto problémy dával 
do súvislosti s „trinástkou“ uvedenou v záhlaví zasadnutia. 

Napriek tomu sa oficiálne otvorenie zasadnutia uskutočnilo podľa sta-
noveného programu 15. okt. o 10,00 v slávnostnom prostredí hlavnej ro-
kovacej sály. Na otvorení sa zúčastnili predstavitelia štátnych i vedeckých 
inštitúcií, členovia spoločnej Poľsko-slovenskej a Slovensko-poľskej komisie 
humanitných vied a pozvaní poľskí a slovenskí bádatelia.

Prvý deň zasadnutia (15. okt.) bol venovaný vedeckej konferencii “Medzi 
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ľudovou a masovou kultúrou”, na ktorej odzneli štyri poľské a tri slovenské 
referáty. Konferencia nevyčerpala celú problematiku, to ani nebolo jej cie-
ľom, priniesla však množstvo problémových a metodologických inšpirácií, 
ktoré – ako predchádzajúce konferencie poriadané v rámci zasadnutí tejto 
komisie – budú cenným odrazovým bodom do ďalšieho poľského i sloven-
ského výskumu v tejto oblasti. Dva z týchto referátov uverejňujeme v prí-
tomnom čísle Kontaktov, ostatné, doplnené ďalšími štúdiami na uvedenú 
tému, vyjdú knižne v spoločnom poľsko-slovenskom zborníku, ktorý vydá 
Opolská univerzita.

Vo večerných hodinách sa účastníci zasadnutia oboznámili z histó-
riou zámkového komplexu, s ktorou ich oboznámil prof. dr hab. Zygfryd 
Glaeser, riaditeľ zámku. Kultúrno-poznávací program zasadnutia vyplnil 
folklórny súbor “Silesia” z Łubnian a spoločná návšteva Hory svätej Anny 
a miestneho kláštorného komplesu.j

Nasledujúci deň bol venovaný pracovným zasadnutiam komisie. V tom-
to rámci prebiehalo hodnotenie doterajších výsledkov činnosti. V centre po-
zornosti bolo vydanie I. zv. Dejín Spiša, o ktoré sa zaslúžil kolektív sloven-
ských a poľských historikov na čele s hlavnými editormi vydania doc. Mar-
tinom Homzom, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a prof. dr hab. 
Stanisławom Srokom z Jagellovskej univerzity v Krakove. S. Sroka i M. 
Homza referovali o priebehu spolupráce na príprave Dejín a stručne načr-
tli stav autorskej a redakčnej prípravy druhého zväzku. Závažnosť a roz-
sah problematiky prinútil editorov Dejín Spiša uvažovať o rozdelení druhé 
zväzku na dva samostatné celky, pričom tretí ako najnáročnejší vzhľadom 
na neustálený výskum problémov, ktoré v slovensko-poľských vzťahoch 
a súvislostí vyvstali po roku 1918, by sa sformoval ako samostatný tretí zv. 
Dejín. Otázka tretieho zväzku sa bude riešiť na nasledujúcich zasadnutiach 
komisie.

Osobitným bodom rokovania bola diskusia o programe nasledujúceho 
zasadnutia, ktoré sa uskutoční na Slovensku. V rámci úvah o novom pra-
covnom programe sa okrem práce na vydaní nového zv. Kontaktov, ktoré 
sa stali stabilnou úlohou komisie (boli predmetom samostatného rokova-
nia) sa dostala na pretras otázka postupného prechodu výskumu na oblasť 
Oravy, jej historických, kultúrnych a etnologických súvislosti s južným 
Poľskom. Na tomto základe bola ako nová úloha výskumu nastolená myš-
lienka slovensko-poľskej vedeckej konferencie na tému „Orava v sloven-
skom a poľskom výskume“. V diskusii bolo poukázané na nedostatočnú 
pripravenosť tohto výskumu tak z hľadiska výsledkov ako aj personálne-
ho zabezpečenia. Pochybnosti vyvolávala aj samotná problematika, ktorá 
pre poľských bádateľov nie je taká nosná, ako napr. problematika Spiša. 
Aj to sa však interpretovalo ako pokus o podnietenie odborného záujmu, 
súčasne i snahu o koordináciu komparatívneho výskumu oravského pohra-
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ničného regiónu. Napokon došlo k dohode, že konferencia bude označená 
podnázvom „Sondy“ (po poľsky “Przyczynki”)), aby sa zvýraznil jej orien-
tačný charakter, zacielený na súčasný stav výskumu v oblasti dejín, kultúry 
a etnografie. Po presondovaní tohto stavu komisia zváži reálnosť ďalšieho 
pokračovania tejto úlohy.

V rámci aktuálnych úloh komisia hodnotila VIII. zv. Kontaktov, ktorý 
pripravila poľská časť komisie pod redakčným vedením prof. dr hab. Joan-
ny Goszczyńskej. Komisia pozitívne hodnotila štandardnú úpravu a rozsah 
tohto periodika a vyslovila poziadavku prejsť postupne na systém karento-
vanej tlače s odbornou oponentúrou. 

V rozhovoroch o nasledujúcom IX. zv. Kontaktov komisia odporučila 
dva z konferenčných referátov (autori: A. Bartlová, Oľga Danglová) pub-
likovať v Kontaktoch. Prof. Hvišč konštatoval, že umiestnením referátu 
dr. Aleny Bartlovej do Kontaktov IX sa v časopise otvára možnosť širšieho 
hodnotenia slovensko-poľských súvislostí v oblasti ochotníckeho, neskôr 
i profesionálneho divadla. Na tomto základe bolo stanovené, aby referát A. 
Bartlovej bol doplnený príspevkami o význame slovenských prekladov di-
vadelných komédií Aleksandra Fredra, ktoré pomáhali na Slovensku – hlav-
ne v 19. stor. - rozvíjať ochotnícku divadelnú činnosť. Do rubriky Rozhovor 
bol určený rozhovor s prekladateľom Vlastimilom Kovalčíkom. Ostatné 
rubriky – Recenzie, Kronika, O autoroch – budú pripravené štandartným 
spôsobom. Dr hab. Maryla Papierz navrhla, aby recenzie o poľských pub-
likáciách písali slovenskí autori, a naopak. Komisia odporučila realizovať 
túto požiadavku priebežne podľa autorských možností.

(Pozn. redakcie: Rozhovor s Vlastimilom Kovalčíkom sa z objektívnych 
dôvodov nemohol uskutočniť, redakcia Kontaktov ho nahradila postjubilej-
ným článkom Krédo básnika a prekladateľa (o Kovalčíkovej prekladateľskej 
tvorbe) a starším rozhovorom s nedávno zosnulým Mariánom Grześcza-
kom.)

Rokovania XIII. zasadnutia Poľsko-slovenskej komisie humanitných 
vied sa ukončilo podpísaním Protokolu v poľskom a slovenskom jazyku, 
ktorý podpísali: Mária Slugeňová za Ministerstvo školstva SR, Małgorzata 
Setkowicz za Ministerstvo vedy a vysokých škôl PR, prof. dr hab. Jacek 
Baluch a prof. PhDr. Jozef Hvišč, CSc. za poľskú a slovenskú sekciu Poľsko-
slovenskej a Slovensko-poľskej komisie humanitných vied.



W historiografii słowackiej coraz 
częściej w ostatnich latach można 
napotkać publikacje, przedstawia-
jące skomplikowany i trudny pro-
ces odrodzenia narodowego w XIX 
i na początku XX wieku. Powiązany 
z podobnymi działaniami rozgry-
wającymi się w Europie Środkowej 
i Południowej, przebiegał zwłaszcza 
intensywnie w Monarchii Austro-
Węgierskiej. Wielonarodowa, po-
dzielona na cesarstwo austriackie 
i złączone unią personalną Kró-
lestwo Węgierskie (Przedlitawię 
i Zalitawię) była widownią działań 
zmierzających do samookreślenia 
narodowego. Podobne cele próbo-
wano jednak osiągać w różny spo-
sób i różnymi środkami. Słowacja, 
będąca integralną częścią Królestwa 
Węgierskiego (określana jako „Gór-
ne Węgry”), znalazła się w trudnym 
położeniu. Z jednej strony nigdy nie 
sięgnęła tam dominacja turecka, ale 
z drugiej była poddana szczególnie 
intensywnemu procesowi madzia-
ryzacji. Doprowadziło to do wyna-
rodowienia niemal całej szlachty 
a szkolnictwo w rodzimym języku 
ograniczono do podstawowego. 
Kontynuacja nauczania możliwa 

była tylko po węgiersku. Co więcej, 
absolwentów często zatrudniano 
poza obszarem słowackim. W tych 
warunkach istotną rolę odegrało du-
chowieństwo –  katolickie, chociaż 
też nie wolne od wpływów madzia-
ryzacyjnych, i ewangelickie. Wy-
kształcone, świadome narodowo, 
odgrywało wiodącą rolę w słowac-
kim życiu politycznym.

Właśnie z takiej pastorskiej ro-
dziny, mającej już bogate tradycje 
patriotyczne wywodził się urodzo-
ny w 1878 roku Milan Hodža. Imię, 
dotąd rzadkie wśród Słowaków, 
otrzymał na cześć serbskiego księ-
cia Milana Obrenovicia, po którym 
spodziewano się, że uczyni z Ser-
bii Piemont Bałkanów. Niemal 
od pierwszych chwil z małym Mila-
nem łączono wielkie nadzieje. Rze-
czywiście, dziecko miało okazać się 
nadzwyczaj uzdolnione, a rodzina 
przykładała wielką wagę do jego 
edukacji. Tych nadziei nie zawiódł, 
pokonując z powodzeniem kolejne 
szkolne progi ze znakomitymi wy-
nikami. Nie wybrał kariery duchow-
nego. Zgodnie z życzeniem matki 
po maturze rozpoczął studiowanie 
prawa na Uniwersytecie w Buda-
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peszcie. Szybko jednak okazało się, 
że także ten kierunek nie spełnia 
jego oczekiwań. Rozszerzył swe za-
interesowania o filozofię, historię, 
slawistykę i socjologię. Zdobywał 
wiedzę m.in. na uniwersytetach w 
Cluju i Wiedniu. W Siedmiogrodzie 
nawiązał kontakty z kręgami zaan-
gażowanymi w sprawy narodowe w 
Monarchii, a w tym z Rumunami. To 
wyznaczyło drogę życiową młodego 
Słowaka. Odkrył też swoje prawdzi-
we powołanie. Było to dziennikar-
stwo a raczej polityczna publicy-
styka, skupiona przede wszystkim 
na problematyce odrodzenia świa-
domości narodowej ludów w gra-
nicach Austro-Węgier. Wiązało się 
to nie tylko z publikacją artykułów 
w czołowych organach prasowych, 
ale także z zakładaniem i redagowa-
niem własnych dzienników i czaso-
pism na obszarach słowackich, któ-
re wydobywały tradycje narodowe. 
Dając satysfakcję z prowadzonej 
działalności umożliwiały skupienie 
wokół siebie ludzi podobnie myślą-
cych, ale oznaczały też pojawienie 
się restrykcji policyjnych ze stro-
ny władz państwowych. Zarazem 
jednak rosła popularność Hodžy 
i uznanie otwierające szerzej drogę 
do sceny politycznej. Skutkiem był 
start w wyborach i uzyskanie man-
datu poselskiego w 1905 roku. W 
ten sposób dołączył on do nielicznej 
grupy nie-madziarskich parlamen-
tarzystów. Skupiał się, tak jak do-
tąd, głównie na dwóch kierunkach: 
problematyce rozwoju słowackiego 
rolnictwa jako naturalnej podsta-
wie gospodarki i kwestii narodowej. 

Usprawnienie gospodarki agrarnej, 
podstawowej dla bytu Słowaków, 
charakteryzowało się pozytywi-
styczną pracą u podstaw, sprzyjają-
cą dodatkowo budowaniu tożsamo-
ści narodowej. Ta kwestia nabierała 
coraz większego znaczenia. Nawet 
na cesarskim dworze, w otoczeniu 
następcy tronu arcyksięcia Francisz-
ka Ferdynanda pojawiały się pro-
jekty przebudowy i zreformowania 
struktury cesarsko-królewskiej Mo-
narchii. Zawierały je np. propozycje 
rumuńskiego polityka i uczonego 
Aurela Popovici przedstawione w 
jego książce Die Vereinigten Staaten 
von Gross-Österreich. Na zasadzie fe-
deralistycznej zakładał on podział 
państwa na 15 okręgów na podsta-
wie etnicznej – w tym także okręg 
słowacki. Hodža twórczo współ-
pracował z tymi kręgami. Zabra-
kło wszakże „politycznej woli”, aby 
tym zamiarom nadać skuteczność. 
Spotykały się z oporem zwłaszcza 
na Węgrzech. Toteż do wybuchu 
I wojny światowej żadne istotne 
zmiany nie nastąpiły, nikt także nie 
brał pod uwagę możliwości rozpadu 
dotychczasowego systemu duali-
stycznego państwa.

Sytuacja zmieniła się radykal-
nie dopiero w trakcie działań wo-
jennych. Na zachodzie Europy, we 
Francji, Anglii, ale także w Stanach 
Zjednoczonych znalazły się sil-
ne skupiska emigracji politycznej 
z programami zmierzającymi do li-
kwidacji Austro-Węgier. Światowa 
opinia publiczna dowiedziała się 
przy okazji o istnieniu, dotąd całko-
wicie jej nieznanych i egzotycznych, 



RECENZIE 51

problemów narodowych środkowej 
i południowej Europy, a w tym cze-
skiego i, szczególnie, słowackiego. 
Bardzo skuteczną pod tym wzglę-
dem była Czeska, a później Czecho-
słowacka Rada Narodowa z siedzibą 
w Paryżu, działająca pod przewod-
nictwem Masaryka i Beneša oraz 
Słowaków Štefánika i Osuskiego. 
Zdobyła ona nie tylko międzyna-
rodowe uznanie dla idei likwidacji 
monarchii habsburskiej i powstania 
na jej miejscu państw narodowych, 
a w tym Czechów i Słowaków, ale 
również utrzymywała ścisły, choć 
zakonspirowany, kontakt z krajem. 
Tam też prowadzona była ożywiona 
akcja polityczna.

Słowacy stali przed szczególnie 
skomplikowanym zadaniem wy-
boru przyszłej drogi. Na Węgrzech 
zaczęto sobie zdawać sprawę, że 
utrzymanie dotychczasowego sys-
temu jest niemożliwe. Pojawiły się, 
jakże spóźnione, projekty reform. 
Należały do nich koncepcje węgier-
skiego uczonego i polityka Oskara 
Jassi’ego. Występował on z nimi 
już wcześniej, lecz nie doczekały 
się poważniejszego zainteresowa-
nia. Proponował przebudowę pań-
stwa w duchu przyznania narodom 
Monarchii praw autonomicznych, 
zbudowania „Szwajcarii Wschodu”. 
Pod koniec wojny próbowano wró-
cić do takiej koncepcji. Bieg wyda-
rzeń nie pozwolił już jednak nawet 
na próbę wprowadzenia ich w życie, 
chociaż byli politycy słowaccy, któ-
rzy brali je pod uwagę. Pojawiały się 
też pomysły zbliżenia słowacko-pol-
skiego, ale one również nie przybra-

ły konkretnych kształtów. Zdecydo-
wanie przeważała myśl, zakorzenio-
na już w świadomości społecznej, 
połączenia narodów słowackiego 
i czeskiego w jednym państwie. Nie 
oznaczało to, że istniały wypraco-
wane i dojrzałe podstawy takiego 
funkcjonowania. Były tylko ogólne 
założenia i deklaracje. Rozpad Mo-
narchii wskutek wojennej klęski w 
dużym stopniu zaskoczył i wymagał 
wręcz improwizacji i od samych za-
interesowanych, i od zwycięskich 
mocarstw. Decyzje nierzadko podej-
mowano pod naciskiem szybko bie-
gnących wydarzeń. Kiedy pospiesz-
nie zastanawiano się nad kształtem 
ustrojowym przyszłego państwa, 
a politycy krajowi nawiązali bezpo-
średni kontakt z Czechosłowacką 
Radą Narodową, 28 października 
1918 roku, na fali entuzjazmu wy-
nikającego z klęski Monarchii, ogło-
szono w Pradze powstanie Republi-
ki Czechosłowackiej. Dwa dni póź-
niej Słowacy w deklaracji podjętej w 
Sv. Martinie potwierdzili swój akces 
z zastrzeżeniem, że ma obowiązy-
wać zasada równoprawnej federacji 
zweryfikowana po upływie 10 lat.

Powołanie I Republiki wiązało 
się z najważniejszym etapem życia 
Milana Hodžy. Trzeba było zmie-
rzyć się z wieloma trudnymi proble-
mami budowy, niemal od podstaw, 
nowego państwa. Trzeba było usta-
lić granice, tu pojawił się od razu 
konflikt słowacko-węgierski; Słowa-
cja nie posiadała własnych sił zbroj-
nych, kadry urzędniczej (dotąd ob-
sadzanej z nadania węgierskiego); 
koniecznością stało się ujednolice-
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nie różnych systemów prawnych, 
wprowadzenie wspólnej monety 
i wreszcie uregulowanie wzajem-
nych stosunków pomiędzy Bratysła-
wą a Pragą. Istniejące różnice w po-
ziomie rozwoju Czech i Słowacji wy-
woływały rosnące obawy Słowaków 
przed dominacją czeską a odczucia 
te pogłębiały się, kiedy czeska ad-
ministracja, dobrze przygotowana, 
zastępowała węgierską. Odbierano 
to jako potwierdzenie obaw, tym 
razem przed czechizacją. W rządzie 
odpowiadał za to Vavro Šrobár, po-
dobnie jak Hodža, agrariusz, który 
tymi krokami nie przysporzył sobie 
popularności. Rodziła się, z czasem 
nabierając znaczenia, kontestacja 
związku z Pragą.

Hodža zaliczał się do zwolenni-
ków federacji, dbając zarazem o za-
chowania pełnego równouprawnie-
nia obu stron. W kolejnych rządach 
pracował początkowo nad ujednoli-
ceniem systemów prawnych a póź-
niej zajmował się, tak jak wcześniej, 
staraniami na rzecz unowocześnie-
nia słowackiego rolnictwa, wyrów-
nywaniem dysproporcji a następ-
nie sprawami oświaty dążąc i tutaj 
do niwelacji różnic. Partia agrarna 
odgrywała czołową rolę w życiu po-
litycznym Czechosłowacji. Dominu-
jące znaczenie mieli tu jednak poli-
tycy związani z prezydentem Masa-
rykiem i jego najbliższym współpra-
cownikiem Edvardem Benešem. Po-
tocznie określano ich i koła z nimi 
związane jako grupę Hradu (Zam-
ku). Początkowe poprawne stosunki 
Hodžy z Hradem ulegały pogorsze-
niu w miarę wzrostu jego znacze-

nia na scenie politycznej. Zaczął 
być postrzegany jako potencjalnie 
niebezpieczny konkurent do wy-
sokich stanowisk politycznych. To 
nie znalazło aprobaty i został na-
kłoniony do wycofania się i poda-
nia do dymisji „dla poratowania 
zdrowia”. Kuracja jednak nie trwała 
długo i już po roku ponownie zasia-
dał w ławach parlamentu. Powrócił 
do rządu obejmując stanowiska mi-
nisterialne, angażował się nie tylko 
na gruncie krajowym ale i między-
narodowym. Zawsze był zwolenni-
kiem bliskiej współpracy z Francją, 
co dominowało w czechosłowackiej 
polityce zagranicznej. Ponadto roz-
wijał szeroko zakrojoną aktywność 
w konstruowaniu porozumienia 
środkowoeuropejskich partii chłop-
skich, czego wyrazem było zaan-
gażowanie w zbudowaniu Zielonej 
Międzynarodówki. 

Partia agrarna, utrzymując swą 
wiodącą pozycję w politycznym 
życiu Czechosłowacji, uzyskała w 
roku 1935 kolejną możliwość wy-
znaczenia kandydata na stanowi-
sko premiera. W wyniku wewnętrz-
nego układu sił najpoważniejszym 
kandydatem stał się Milan Hodža. 
Był to czas szczególny. Prezydent 
Masaryk, bezsprzeczny Ojciec Na-
rodu, z racji wieku i stanu zdrowia 
postanowił ustąpić ze swego stano-
wiska. Największą szansę na objęcie 
tego stanowiska miał Edvard Beneš. 
Hodža, mimo dzielących ich róż-
nic, zdecydował się na udzielenie 
poparcia dla jego kandydatury, co 
przesądziło o przyznaniu mu nie 
tylko premierostwa, ale także teki 
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ministra spraw zagranicznych, czy-
li urzędu sprawowanego uprzednio 
przez Beneša niemal od początku 
istnienia I Republiki. Chociaż spra-
wy zagraniczne nie pozostały długo 
w jego gestii, oznaczało to skupie-
nie ogromnej władzy. Stał się drugą 
z najważniejszych osób w państwie 
osiągając szczytowy punkt swej 
kariery, lecz nie wyznaczało to tyl-
ko sukcesu osobistego. Dotąd tak 
wysoko nie doszedł żaden Słowak. 
Pozornie więc można by sądzić, że 
sprawy znalazły się na najlepszej 
drodze. W rzeczywistości przed 
premierem pojawiły się trudne pro-
blemy, w wielu przypadkach wręcz 
niemożliwe do rozwiązania. 

Hodža, którego znaczenie 
ogromnie wzrosło, postrzegany 
był przez Beneša jako potencjalny 
groźny konkurent, co nie ułatwiało 
współpracy na najwyższych szczy-
tach władzy. Ich koncepcje w wielu 
punktach odbiegały od siebie. Od-
nosiło się to m.in. do polityki za-
granicznej. Hodža przykładał dużą 
wagę do rozwoju współpracy środ-
kowoeuropejskiej, nie tylko na polu 
agrarnym ale i w szerszym kontek-
ście gospodarczym. Projektował po-
rozumienie państw naddunajskich 
dostrzegając potencjalną zbieżność 
ich interesów. Szanse powodzenia 
dla tej inicjatywy okazały się jed-
nak nikłe. W grę wchodziły Węgry 
i Austria. Oba państwa borykały się 
z własnymi poważnymi problema-
mi a rewizjoniści węgierscy, głośni 
i wpływowi, wykluczali porozumie-
nie z Pragą. Ponadto nad wszystki-
mi zawisł już złowróżbny cień hitle-

rowskiej III Rzeszy zapowiadający 
fundamentalne zmiany w układzie 
sił politycznych, zwłaszcza w Euro-
pie Środkowej. 

     Komplikowały się też stosunki 
wewnętrzne. W Czechach narastał 
problem mniejszości niemieckiej, 
stosunkowo licznej i dobrze zorga-
nizowanej. Inspirowana z Berlina 
zagrażała spójności państwa eskalu-
jąc swe żądania. To uniemożliwiało 
osiągnięcie kompromisu. Inne nie-
bezpieczeństwo objawiło się w ra-
dykalizacji postaw Słowaków kon-
testujących swój związek z Czecha-
mi. Domagali się poszerzenia praw 
autonomicznych, prowadzących w 
kierunku separatystycznym. Prze-
wodziła w tym Słowacka Partia Lu-
dowa (ludacy) ks. Andreja Hlinki, 
mocno zakorzeniona na słowackiej 
scenie politycznej. Narastających 
tendencji rozłamowych nie udało 
się zahamować. To niektóre z przy-
czyn doprowadzających do jesien-
nego kryzysu w 1938 roku, kiedy to 
przede wszystkim na skutek agre-
sywnej polityki hitlerowskiej Rze-
szy I Republika upadła. Prezydent 
i premier po podaniu się do dymisji 
udali się na emigrację. Ich politycz-
ne drogi definitywnie się rozeszły. 
To Beneš zgrupował wokół siebie 
polityczne centrum na wygnaniu. 
Hodžy – mimo starań – nie udało 
się to, co nie oznaczało zaniechania 
aktywności.

Przebywając na Zachodzie 
(Szwajcaria, Francja, Anglia) pod-
trzymywał wcześniejsze kontakty, 
publikował. Skupiał uwagę przede 
wszystkim na analizie przyczyn 
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niepowodzeń I Republiki zarówno 
w polityce zagranicznej jak i we-
wnętrznej a zwłaszcza stosunków 
czesko-słowackich. Nie popierał be-
neszowskiego centralizmu, ale też 
nie był zwolennikiem radykalnych 
programów ludaków. Ostatecznie w 
roku 1941 wraz z rodziną przeniósł 
się do Stanów Zjednoczonych. Tam 
też nie uniknął, jakże charaktery-
stycznych dla środowisk emigracyj-
nych, politycznych niesnasek, po-
mówień, nieprawdziwych zarzutów. 
Mimo to i mimo pogarszającego się 
stanu zdrowia nie rezygnuje z zabie-
rania głosu skupiając uwagę m.in. 
na projektach powojennej odbudo-
wy związków Czechów i Słowaków, 
ale nie tylko. Przyszłość powojennej 
Europy Środkowej widział w sfe-
deralizowaniu małych i średnich 
państw, zwłaszcza słowiańskich. 
Podnosiłoby to ich znaczenie uła-
twiając przeciwstawienie się domi-
nacji mocarstw. Ta myśl od zarania 
politycznej działalności przewija się 
w jego koncepcjach. Natomiast naj-
pełniejszy wyraz znalazła w pracy: 
Federation In Central Europe (1942). 
Wszystko to przerwała nagła śmierć 
27 lipca 1944 roku.

To w najkrótszym zarysie treść 
przedstawianej pracy. Życiorys Mi-
lana Hodžy był tak ściśle spleciony 
z historią, że opowiadając go nie 
sposób pominąć dziejów odrodze-
nia narodowego, dziejów Monarchii 
Habsburskiej czy I Republiki Cze-
chosłowackiej. Dopiero w tle tych 
wielkich wydarzeń pojawiają się 
osobiste wątki, ubarwiające i wzbo-
gacające rysunek postaci.

Taki właśnie portret przedstawia 
omawiana biografia. Warto zwrócić 
uwagę na specyficzne okoliczno-
ści, w jakich powstała. Oto w 1938 
roku miał być obchodzony jubileusz 
60-lecia Milana Hodžy. Przewidy-
wano, że jednym z punktów przygo-
towywanej uroczystości będzie wrę-
czenie mu księgi obrazującej dzieje 
rodziny i początek kariery do czasu 
wyboru do parlamentu węgierskie-
go. Taka cezura wynikała zapewne 
z przekonania, że późniejsza działal-
ność jest już dobrze znana, a ponad-
to, ze zrozumiałych względów, zbyt 
głębokie odsłanianie kulisów bie-
żącej polityki nie wchodziło w grę. 
Dzieło wyszło spod pióra Ivana Thu-
rzy, n.b. bliskiego krewnego Hodžy. 
Kiedy przechodziło już ostatnie fazy 
redakcji i korekty, pod naciskiem 
kryzysu politycznego wywołane-
go konferencją monachijską druk 
został wstrzymany. Książka nie 
ukazała się. Zachował się jedynie 
rękopis. Odnaleziony po 70 latach 
wydał się na tyle interesujący, że 
powrócono do zamiaru publikacji, 
zmieniając jednak formułę. Upływ 
czasu umożliwił przedstawienie ca-
łego życia Milana Hodžy. Kontynu-
ację rękopisu Thurzy powierzono 
wybitnej znawczyni najnowszych 
dziejów Słowacji – Alenie Bartlo-
vej. Wywiązała się ze swego zada-
nia z powodzeniem wykorzystując 
atuty, jakie miała do dyspozycji: 
doskonałą znajomość tematu, bazę 
źródłową, dorobek historiografii. 
Dzięki temu jej wyważone oceny od-
powiadają nowoczesnym kryteriom 
i są przekonujące, a przyjmując po-
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dobną do poprzednika konwencję 
prezentowania tematu sprawiła, że 
obie części są spójne, trudne do od-
różnienia.

Książka jest określona przez wy-
dawców jako popularnonaukowa. 
Napisana wartkim językiem, zacho-
wująca interesujący tok narracji, 
będzie zapewne zajmująca dla ama-
torów historii. Jednak i profesjo-
naliści znajdą w niej rozbudowany 
aparat naukowy, odwołania do cie-
kawych archiwaliów czy ówczesnej 
prasy. Przypisy (zwłaszcza w części 
pierwszej) rozwijają też niektóre 
kwestie wzmiankowane w tekście. 
Opracowaniem ich zajął się J. Bartl. 

Otrzymujemy więc solidną porcję 
informacji o wybitnym słowackim 
polityku i czasie, w którym żył 
i na który miał wpływ. Dobrze by 
było, aby dotarły one także do pol-
skiego czytelnika.

Na koniec jeszcze uwaga co 
do tytułu. Trzeba pokłonić się przed 
poziomem ówczesnego wykształ-
cenia, nawet maturzyście nie była 
obca łacina i greka, a odniesienia 
do antyku były czytelne i zrozumia-
łe. Czy dla dzisiejszego młodego 
człowieka jest to równie oczywiste? 
A może taka wątpliwość jest dla nie-
go krzywdząca?                 

Michał Pułaski

Stanisław Andrzej Sroka: Jánošík. Pravdivá história karpatského zboj-
níka. Preklad: Ingrid Majeriková. Bratislava: Goralinga 2009, 69 s.

Recenzovaná kniha je prekladom 
z poľského originálu, ktorý vyšiel 
v Poľsku v dvoch vydaniach (2004, 
2009). Autorom útlej knižočky je 
poľský historik a jej cieľ je – podľa 
autora – v prvom rade popularizač-
ný. Stanisław A. Sroka vychádza 
z obľuby zbojníckeho hrdinu, vše-
obecne známeho tak v Poľsku, ako 
i na Slovensku, a jeho zámerom bolo 
demytologizovať Jánošíka, ktorý je 
– ako sa dozvedáme v úvode – v poľ-
skom prostredí vnímaný predovšet-
kým ako fiktívna postava. Autor ho 
zamýšľa čitateľovi predstaviť ako 
reálnu historickú postavu a zároveň 
chce zdôrazniť „odideologizovaný“ 
pohľad na Jánošíka, vychádzajúci 
zo zachovaných historických doku-
mentov. (Istým ideologickým pod-
tónom sa pritom vyznačovali najmä 

práce o Jurajovi Jánošíkovi a zboj-
níckej tradícii v slovenskej odbornej 
literatúre z 50. rokov 20. stor., kto-
ré idealizovali celý zbojnícky stav 
a vyzdvihovali postavu zbojníka ako 
hrdinu „protifeudálneho odboja,“ 
napr. A. Melicherčíka. Takémuto po-
stoju sa však nevyhla ani oveľa nov-
šia literárna práca J. Kočiša z roku 
l986, – pozn. E. K.)

   Samotný Jánošík pritom nie 
je len postavou z folklórnych poda-
ní a početnej literatúry, ľudových 
podmalieb na skle, či diel profe-
sionálnych i amatérskych výtvarní-
kov a „naivistov.“ Spopularizovali 
ho tiež dramatické, ale najmä fil-
mové spracovania jeho príbehu tak 
v Poľsku, ako i na Slovensku (no aj 
na Morave a v Čechách, pozn. E. 
K.), objavujúce sa a priťahujúce fil-
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mových tvorcov prakticky dodnes. 
Sám autor sa téme filmových spra-
covaní Jánošíka špeciálne venuje 
v úvode i v osobitnej kapitole (Jáno-
šík v kinematografii), doplnenej o fa-
rebnú obrazovú prílohu. V úvodnej 
stati sa odvoláva tiež na v roku vy-
dania knihy aktuálny film s jánoší-
kovskou témou, ktorý vznikol v me-
dzinárodnej koprodukcii režisérky 
A. Holland a jej dcéry K. Adamik 
a scénaristky Evy Borušovičovej. 
Podotýka pritom, že k popularite 
Jánošíka v Poľsku prispel popri fil-
moch najmä trinásťdielny poľský te-
levízny seriál premierovaný v roku 
1974, čo je zasa zaujímavý fakt pre 
slovenského čitateľa.

Najmä na Slovensku funguje 
doteraz postava Jánošíka v podobe 
nezameniteľného kultúrneho kódu 
slovenskosti, a to predovšetkým 
v dvoch základných líniách: 1. ako 
silný slovenský národný hrdina; 
2. ako symbol „sociálnej vzbury.“ 
Ako taký bol a je tu častým objektom 
karikatúr, predvolebných i povoleb-
ných politických vyhlásení a hesiel, 
predmetom sporov a diskusií v mé-
diách či na internete, a to tak vo váž-
nej, ale aj v komickej podobe, ako 
prostriedok sebairónie a posmechu. 
Paródované podoby zobrazenia 
jánošíkovskej témy (ako reakcia 
na prílišné „jánošíčenie“; T. Pichler, 
2000) sa tu objavujú od konca 60. 
rokov 20. stor. (M. Lasica – J. Satin-
ský, 1969 atď.). Ako súčasť politické-
ho boja sa postava Jánošíka objavila 
napr. v heslách protestujúcich proti 
obsadeniu Československa vojakmi 
ZSSR a ďalších krajín „východného 

bloku“ v auguste 1968 (napr: „Čech 
a Slovák jeden šík, Dubček je náš Já-
nošík“). A objavuje sa vo vyhlásení 
politikov prakticky aj dnes.

   Pri koncipovaní publikácie ne-
mal Stanisław A. Sroka ľahkú úlo-
hu: jednoznačných historických 
prameňov o Jurajovi Jánošíkovi je 
relatívne málo a odborná literatú-
ra o ňom je zasa, naopak, bohatá. 
Z posledných prác spomeňme as-
poň v editorstve B. N. Putina a V. 
Gašparíkovej vydanú medzinárod-
nú syntézu o protifeudálnom odboji 
v 15. – 19. stor. v Karpatoch: Geroj 
ili zbojnik? Obraz razbojnika v folk-
lore Karpatskogo regiona/Heroes or 
bandits: Outlaw Traditions in the Car-
pathian Region. (Budapest : Europe-
an Folklore Institute, 2001), či mo-
nografiu J. Goszczyńskej Mit Janosi-
ka w folklorze i literaturze słowackiej 
XIX wieku (Warszawa: UW, 2001), 
preloženú i do slovenčiny (Bratisla-
va: Juga, 2003). Knihu autor napí-
sal z pozície historika a poodkryl 
v nej pozadie historických prame-
ňov k téme, upozorňujúc (podobne 
ako J. Goszczyńska) na nejedno-
značnosť niektorých z nich na jed-
nej strane a na nekritické prebera-
nie nie celkom opodstatnených sub-
jektívnych názorov ďalšími autormi 
(napr. okolo sporu o dátume Jáno-
šíkovho narodenia, resp. krstu). Je 
sympatické, že S. A. Sroka sa zo svo-
jej jednoznačnej pozície historika 
zámerne nevyjadruje k príčinám, 
ktoré viedli k mimoriadnej popula-
rite práve tohto konkrétneho zboj-
níka tak v slovenskom, ako i v poľ-
skom a moravskom prostredí a vo 
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svojom texte to aj špeciálne zdôraz-
ňuje. Aktivity Juraja Jánošíka totiž 
trvali len veľmi krátko (v podstate 
poldruha roka) a napr. ani zbojníc-
ka činnosť Jánošíka a jeho družiny 
v Poľsku nie sú zatiaľ jednoznačne 
historicky potvrdené. Autor tak 
triezvo upozorňuje na jeden z „pa-
radoxov“ histórie vo vzťahu k mýtu, 
kde samotné historické dokumenty 
nevypovedajú priamo o príčinách 
vzniku a podoby mýtu, ale odpove-
de treba hľadať mimo nich, v his-
torických a kultúrnych kontextoch 
daného priestoru či v neskoršom 
dobovom diskurze. 

Autor zasadzuje vo svojej práci, 
orientovanej na poľského čitateľa, 
postavu Jánošíka do širších histo-
rických súvislostí zbojníctva ako 
historického fenoménu, vyskytujú-
ceho sa v širších poľsko-uhorských 
kontextoch. V prvej kapitole práce 
prezentuje výsledky svojich histo-
rických bádaní o príčinách a po-
čiatkoch zbojníctva v poľsko-ma-
ďarských (uhorských) súvislostiach. 
Tento užitočný historický náčrt je 
zaujímavý najmä z toho hľadiska, 
že vyvracia v 50. rokoch 20. stor. 
prezentovaný ideologizujúci názor 
na zbojníctvo ako v prvom rade so-
ciálny fenomén a predobraz „revolú-
cie“ proti feudálnemu systému ako 
takému. Aj niektorí slovenskí histo-
rici už dlhší čas upozorňujú na sku-
točnosť, že zbojnícke rabovačky boli 
nezriedka podporované, resp. vyví-
jali svoju činnosť priamo pod ochra-
nou niektorých šľachticov, alebo 

v ich službách, teda že tu existovalo 
isté prepojenie medzi vyššie polo-
ženými sociálnymi vrstvami a zboj-
níkmi, najmä ak bolo pre obe strany 
výhodné, nevynímajúc korupciu pri 
útekoch lapených zbojníkov a pod. 
Tieto výskumy len podporujú názor 
o existencii tzv. „panského zboj-
níctva,“ ktorý vyslovila pri svojich 
komparatívnych výskumoch obrazu 
zbojníctva vo folklóre a v literatúre 
naprieč Európou na príklade Slo-
venska a Katalánska R. Bojničanová 
(rkp. doktorskej dizertačnej práce, 
obhájenej na Univerzite v Madride, 
2007: Postava zbojníka v slovenskom 
a katalánskom ústnom podaní. Folk-
lórno-literárne paralely/La figura del 
bandoleroen la literatura oral slovaca 
y catalana. Paralelos folklórico-litera-
rio). R. Bojničanová dospela na zá-
klade svojich porovnávacích štúdií 
k názoru, že inštitút tzv. „panského 
zbojníctva“ predstavoval v Európe 
staršiu fázu zbojníctva ako procesu 
(ako to potvrdzuje materiál z Kata-
lánska) a že s jeho existenciou treba 
rátať aj v oblasti dnešného Sloven-
ska. 

Bežného čitateľa recenzovanej 
publikácie iste zaujmú tiež informá-
cie o osudoch a mieste uloženia fy-
zických predmetov, spájajúcich sa 
s historickou postavou zbojníckeho 
kapitána a geografických bodoch 
na Slovensku, spätých s Jánošíko-
vým životom a smrťou (kapitoly: 
Spor o Jánošíkovu čiapku a Po sto-
pách Jánošíka na Slovensku). 

Eva Krekovičová
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Autorskú prvotinu mladého slo-
venského historika Dušana Segeša, 
ktorá vyšla v minulom roku v bra-
tislavskom vydavateľstve VEDA pod 
názvom Dvojkríž v siločiarach bieleho 
orla, nebolo treba osobitne propago-
vať, ani priveľmi ponúkať čitateľskej 
obci. Nielen odborníci, ale i širšia 
čitateľská verejnosť po krátkom zo-
známení sa s prácou čoskoro zistili, 
že ide o výsledok niekoľkoročného 
výskumu autentických historických 
prameňov a faktov. Kniha má s ob-
rázkovými prílohami 530 strán. 

Autor si položil pred seba ne-
ľahkú úlohu: preskúmať čo možno 
najpodrobnejšie vývoj vzájomných 
slovensko-poľských vzťahov na báze 
širších československo-poľských 
kontaktov v období druhej svetovej 
vojny. Na práci jednoznačne vid-
no, že vznikala sedem rokov. Autor 
preskúmal nielen všetky dostupné 
archívy (a v nich fondy) vo Varšave, 
v Prahe, v Bratislave, v Banskej Bys-
trici a v Martine, mal tiež možnosť 
študovať aj v Londýne, vo Washing-
tone a v Jeruzaleme, čo vôbec nie je 
bežný študijný výskum, umožnený 
mladým historikom. Svoje študijné 
možnosti D. Segeš využil dokonale 
už aj vzhľadom na serióznu cudzo-
jazyčnú prípravu. Práca obsahuje aj 
vyhodnotenie predchádzajúcej lite-
ratúry, ktorú autor využil ako odra-
zový môstik pre svoje závery.

D. Segeš rozdelil prácu do 6 kapi-
tol. Vstup do problematiky si zabez-
pečil rozsiahlym úvodom (32 strán), 

v ktorom zhodnotil predchádzajúcu 
literatúru. Do záveru práce začlenil 
pre orientáciu čitateľov veľmi uži-
točné prílohy. Vývin slovensko-poľ-
ských vzťahov sleduje chronologic-
ky, pričom sa vždy „pristavuje“ pri 
udalosti alebo osobnosti, ktorá do-
minantne ovplyvňovala historický 
priebeh v danej etape. Sústreďuje sa 
hlavne na objasnenie činnosti a ak-
tuálnej popularity Dr. M. Hodžu, 
Dr. E. Beneša, W. E. Sikorského, K. 
Sidora, Š. Osuského, veľvyslanca K. 
Papéeho, konzula W. Łacińskeho, J. 
Rudinského, ministra S. Kota a ďal-
ších v doterajšej historiografii me-
nej známych osôb. Autor je v práci 
nekonvenčný, v protiklade s výsled-
kami predchádzajúcich prác s po-
dobnou tematikou jasne naznačuje 
svoje názory, ktoré dokumentuje 
novými archiváliami. Napr. hneď 
v prvej časti dokazuje, že politický 
systém v rokoch 1938 – 1939 pod 
vedením Dr. J. Tisu zrejme nebol 
pre všetkých občanov Slovenska 
príťažlivý. Nepodporovali ho ani 
vyslanci L. Szathmáry (posledný 
vyslanec Slovenskej republiky vo 
Varšave) a M. Harminc (Londýn). 
Druhý z menovaných odovzdal brit-
skej vláde po vypuknutí II. svetovej 
vojny nótu, v ktorej označil tzv. ne-
meckú „pomoc“ Slovensku za jed-
noznačný akt okupácie slovenského 
územia a oznámil jej, že Slováci sú 
jednoznačne na strane Francúzska 
a Anglicka. Autor sleduje paralel-
ne vývoj na Slovensku a v Poľsku. 

Segeš, Dušan: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Bratislava. VEDA 
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009, 530 s.
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Poukazuje na protisanačný, a tým 
i na protiautoritatívny trend poľ-
skej vlády na čele s prezidentom W. 
Racz kiewiczom, ktorý viedol v Poľ-
sku ku zmiereniu viacerých politic-
kých strán, zatiaľ čo na Slovensku 
vznikla omnoho vyhranenejšia dis-
harmónia medzi „ostrými“ stúpen-
cami režimu a opozičnými prúdmi, 
ktoré nachádzali od začiatku oporu 
aj medzi viacerými poslancami Slo-
venského snemu, či tiež niektorými 
napohľad „vládnymi“ politikmi (K. 
Sidor, P. Čarnogurský a ďalší).

V prvej časti práce venuje D. Se-
geš pozornosť vývinu vzťahu medzi 
Dr. E. Benešom a Dr. Hodžom, ich 
činnosti v exile. Sleduje tiež vznik 
poľskej emigračnej vlády, ktorá 
pôsobila v Londýne. Sústredil sa 
na činnosť a význam generála W. 
Sikorského, na vznik tzv. Frontu 
Morges a na iné dôležité otázky. Mi-
moriadne zaujímavé sú v práci pub-
likované dokumenty poľského vice-
konzula v Bratislave (1933 – 1937) 
Z. Jakubowského, v ktorom sa tvrdí 
(na rozdiel od tvrdení viacerých Če-
chov i Poliakov), že Slovákov treba 
chápať ako svojbytný národ, ktorý 
si zrejme bude chcieť aj po vojne rie-
šiť novým spôsobom svoju pozíciu 
v strednej Európe.

Druhá kapitola Segešovej prá-
ce sa orientuje na vývin udalostí 
od novembra 1940 do decembra 
1941. Hlavnými aktérmi tejto časti 
sú K. Sidor, P. Prídavok, M. Hodža, 
J. Lichner a ich kontakty s bývalým 
poľským vyslancom v Prahe K. Pa-
péem. Autor tiež hodnotí postoj poľ-
skej exilovej vlády k programu auto-

nómie Slovenska.
Tretia kapitola sa už odohráva 

na pôde USA, kde Dr. Hodža odo-
vzdal Štátnemu departementu svoje 
memorandum o povojnovom uspo-
riadaní stredoeurópskych problé-
mov. Išlo o návrh na federalistic-
ké riešenie. Túto otázku D. Segeš 
podrobnejšie analyzuje v nasledu-
júcej stati, v ktorej hodnotí príčiny 
Hodžových úspechov aj porážok. 
Hodnotí aj konfesionálne problé-
my medzi americkými Slovákmi 
a Hodžove kontakty s poľskými 
diplomatmi na americkej pôde. 
Na rozdiel od predchádzajúcich 
prác (Múdry, M. Šebík, P. Lukáč, 
S. Michálek) čerpá údaje z dobovej 
tlače našich krajanov v USA a z ar-
chívov poľského i pražského minis-
terstva zahraničných vecí. Zaujíma-
vým momentom je kritický postoj 
Š. Osuského (ktorému autor v tejto 
časti venuje viacej pozornosti) k W. 
Sikorskému za jeho zotrvačnosť 
v používaní na Slovensku nepopu-
lárneho termínu „československý 
národ“ (str. 168). Aj táto udalosť do-
svedčuje orientáciu W. Sikorského, 
ktorý bol viac spätý s Dr. Benešom 
a jeho plánmi na budúcnosť stred-
nej Európy ako s Dr. Hodžom a jeho 
prívržencami.

Posledné časti obsahujú obdo-
bie záverečnej fázy druhej svetovej 
vojny. Autor poukázal na ešte stálu 
nádej poľských politikov na povoj-
novú realizáciu konfederačných 
československo-poľských plánov, 
a to i napriek tomu, že českosloven-
ská exilová vláda po máji 1943 sa 
k týmto plánom obracala čím ďalej 
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tým viac „chrbtom“. Segeš vysvetlil 
postoj Poliakov článkom A. Romera 
(vedúceho premiérovej kancelárie), 
ktorý poukázal na to, že federácia 
ČSR a Poľska by mohla byť iba barié-
rou medzi Nemeckom a Sovietskym 
zväzom. Rener (a zrejme nielen on) 
v nej videli jadro širšej spojnice stre-
do- a juhovýchodných európskych 
štátov a preto verili aj v zapojenie 
povojnového Maďarska do tohto 
súštátia (str. 294). 

V poslených častiach práce sa au-
tor akoby lúčil so svojimi „hrdina-
mi“. Hodnotí možnosti pôsobenia 
K. Sidora a poľského veľvyslanca 
K. Papéeho vo Vatikáne až po ich 
odchod z týchto diplomatických 
pozícií. D. Segeš veľmi triezvo hod-
notí beznádejné Sidorove predsta-
vy o tom, že americkí Slováci budú 
mať možnosť zohrať aj po druhej 
svetovej vojne rovnako dôležitú úlo-
hu pri formovaní osudu svojich kra-
janov na slovenskej pôde ako mali 
po roku 1918. Hodžove plány za-
čiatkom roku 1944 boli iné. Brzdili 
ho však už veľmi zreteľné zdravot-
né problémy a bol veľmi sklamaný 
z toho, že americká tlač prijala tak-
mer bez emócií uzavretie zmluvy 
medzi Československom a ZSSR. 
Poliaci postrehli rozdiel medzi Ho-
džovými plánmi a medzi politickou 
líniou jeho domácich českosloven-
ských rivalov. D. Segeš v záverečnej 
časti venuje opäť pozornosť aj Š. 
Osuskému, M. Harmincovi a ďal-
ším slovenským politikom.

 Monografia D. Segeša je príno-
som pre historickú vedu o to cen-
nejším, že ide o perspektívneho 

autora, ktorý svojím výskumom 
preukázal nielen bádateľsko-vý-
skumnú dôslednosť, ale aj kom-
binačné schopnosti. Napriek všet-
kým spomínaným kladom nevy-
hol sa však ani „mladíckym“ zloz-
vykom, ktoré sa pravidelne objavu-
jú v prácach mladších historikov. 
Práci chýba zdôraznenie, či aspoň 
akési pripomenutie dôležitých me-
dzinárodných udalostí a kontakt 
so situáciou na Slovensku a živo-
tom jeho obyvateľov. Tieto fakty by 
mohli vytvoriť oporné piliere Seg-
ešovej pozoruhodnej kompozície, 
tiež orientačné body, ktorými by 
sa čitateľ riadil v priestore a v čase. 
Bola predsa druhá svetová vojna. 
Z knihy môže mať čitateľ pocit is-
tej izolácie od priestoru, v ktorom 
sa odohrávala vážna dráma, od ja-
viska, do ktorého vstupovali zaují-
mavé osobosti. Chýba situačný rá-
mec ich snáh a úspešných i menej 
úspešných plánov. U mladého ved-
ca sa tiež prejavilo príznačné úsilie 
včleniť do práce každý nájdený do-
kument, čiže neschopnosť triediť 
a hierarchizovať objavené materiá-
ly. V dôsledku priveľkej záplavy aj 
drobných okrajových informácií 
stráca práca neraz prehľad hlav-
ných tendencií, či tiež následnosť 
hlavných trendov vo vývoji sloven-
sko-poľských vzťahov. Monografia 
pripomína pestrý gobelín vyšitý 
síce kvalitnými niťami, ale príliš 
drobnými stehmi. Čitateľ sa naň-
ho musí pozrieť viackrát z rozlič-
ných vzdialeností, aby postrehol 
kompletný obraz a aby pochopil 
autorove postoje a výsledné hod-
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notenia. Napriek týmto drobným 
pripomienkam bola Segešova mo-
nografia vedením Historického 
ústavu SAV navrhnutá na ocenenie 

a v súťaži mladých vedcov, vyhla-
sovanej Predsedníctvom SAV, prá-
vom získala prvú cenu. 

Alena Bartlová 

V roku 2007 sa konal pri príle-
žitosti výročia narodenia význam-
ného poľského historika a publicis-
tu Henryka Batowského seminár 
nazvaný Slovensko-poľské vzťahy 
1918-1945 očami diplomatov. Se-
minár sa odohral na pôde Poľského 
inštitútu v Bratislave pod patroná-
tom poľského veľvyslanectva v Bra-
tislave, Historického ústavu SAV 
a záštitu nad ním poskytol aj pod-
predseda vlády SR Dušan Čaplovič. 
Z tohto seminára v roku 2008 vyšla 
kolektívna monografia, ktorá obsa-
huje prednesené príspevky autorov 
zaoberajúcich sa osobou Henryka 
Batowského a slovensko-poľskými 
vzťahmi. 

Publikáciu možno rozdeliť na dve 
časti. Prvú časť otvára Slowo wstęp-
ne i trochę wspomnień od dr hab. 
Bogdana Wrzochalského, diploma-
tického zástupcu Poľskej republiky 
v Bratislave v čase konania semi-
nára. Wrzochalski ocenil prínos 
Batowského pre porozumenie dejín 
diplomacie strednej a východnej 
Európy, zhodnotil prípravu tohto 
seminára, stručne charakterizoval 
priebeh spoločného stretnutia a po-
ukázal na témy, ktoré sú spoločné 

pre poľský a slovenský národ, či už 
je to otázka zástupcu slovenskej vlá-
dy vo Varšave v roku 1939 Ladislava 
Szathmáryho, resp. negatívny bod 
vzťahov, ktorým bol nemecký útok 
na Poľsko a účasť slovenskej armá-
dy v ňom. Nasledovali Slová na úvod 
od pracovníčky Historického ústavu 
SAV Ľubice Kazmerovej, ktorá sa 
podieľala na myšlienke spoločného 
stretnutia slovenských a poľských 
historikov a príprave tohto seminá-
ra. Autorka nám taktiež priblížila 
okolnosti priebehu seminára, jed-
notlivé témy ktoré sa pertraktovali 
počas toho dňa. 

V tejto prvej časti publikácia pri-
bližuje osobnosť prof. Batowského. 
Ako prvý je uverejnený príspevok 
pod názvom Henryk Batowski a mo-
derné slovenské dejiny Dušana Škvar-
nu. Henryk Batowski prejavoval 
záujem o slovanskú, a tým aj o slo-
venskú problematiku od skorých 
rokov. Už ako 18-ročný uverejnil 
v Slovanskom přehlede (1934) člá-
nok pod názvom Ještě o písni „Hej 
Slované“. Prispievateľ oceňuje ja-
zykové znalosti Batowského, ktoré 
mu pomohli v jeho štúdiu a tvorbe. 
Batowského dielo rozdeľuje Škvarna 

Ľubica Kazmerová, Ewa Orlof a kol.: Slovensko-poľské vzťahy 1918-
1945 očami diplomatov (venované 100. výročiu narodenia prof. Hen-
ryka Batowského). VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 
Bratislava 2008, 159 s.
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na dve obdobia. Prvá polovica 20. 
storočia bola charakterizovaná zá-
ujmom o slovanskú problematiku, 
v druhej polovici sa prof. Batowski 
zaoberal medzinárodnými vzťahmi 
stredoeurópskeho priestoru v prvej 
polovici 20 stor., predovšetkým poľ-
sko-nemeckými vzťahmi, konferen-
ciou vo Versailles a rozpadom Ra-
kúsko-Uhorska, krízou roku 1939 
a Mníchovom, vypuknutím druhej 
svetovej vojny a poľskou politickou 
reprezentáciou. 

Do tejto etapy jeho aktivít pozi-
tívne zasiahlo aj jeho pedagogické 
pôsobenie na Jagellowskej univerzi-
te v Krakove. Autor bližšie približuje 
aj témy slovenských dejín, ktoré sa 
stali predmetom záujmu Batows-
kého. V jeho prácach rozlišuje dve 
obdobia, resp. okruhy záujmu: prvé 
predstavuje obdobie národného 
obrodenia v slovenských dejinách, 
v ktorom sa Batowskí sústredil hlav-
ne na spoluprácu slovenských a poľ-
ských obrodencov, konkrétne Kol-
lára a Mickiewicza. Druhý okruh 
Batowského záujmu v slovenskej 
historiografii predstavuje rozpad 
Rakúsko-Uhorska, slovenská otáz-
ka počas medzivojnového obdobia 
a počas druhej svetovej vojny. Priro-
dzene, aj tu sa koncentruje hlavne 
na kontakty s Poľskom a na postoje 
poľských zástupcov k Slovensku. 

Prvú časť publikácie uzatvára 
Sebastian Grudzień príspevkom 
Prof. Henryk Batowski – działalność 
i twórczość, v ktorom zhodnotil pub-
likačnú činnosť Batowského, jeho 
štúdium a pedagogické pôsobenie. 
Postupne predstavil jeho filologic-

ké práce, záujmy, jeho publicistickú 
spoluprácu s novinami „Słowo Pol-
skie“ a neskôr s „Kurierom Wars-
zawskim“. Spomenul jeho osudy 
počas vojny, keď bol internovaný 
v Sachsenhausene a neskôr v Da-
chau. Zaujímavou skutočnosťou je 
Batowského práca s mládežou, za-
pájanie sa do jej aktivít a organizá-
cií. Autor venuje pozornosť Batows-
kého slovanofilskému zameraniu, 
poukazuje na jeho angažovanosť 
v mnohých medzinárodných spo-
ločnostiach zameraných na roz-
voj vzájomných kontaktov medzi 
Poľskom a ostatnými Slovanmi. 
Grudzień taktiež spomína Batows-
kého odklon od „čiastkových“ tém 
po druhej svetovej vojne a jeho za-
meranie na európsku diplomaciu. 
V závere svojho príspevku hodnotí 
najdôležitejšie diela Batowského, 
pričom poukazuje na ich prínos, 
a nezabúda pritom ani na filologic-
ké práce. K príspevku je pripojený 
stručný prehľad štúdií a článkov ve-
novaných osobnosti Henryka Bato-
wského.

Druhá časť monografie sa už 
venuje jednotlivým aspektom slo-
vensko-poľských vzťahov v rokoch 
1918 až 1945. Túto časť otvára Ma-
rián Hronský príspevkom Otázka 
Oravy a Spiša – od idey plebiscitu 
k arbitrážnemu rozhodnutiu kon-
ferencie veľvyslancov. Autor sa za-
oberá prevažne medzinárodnými 
rokovaniami o spornom území Te-
šínska, ku ktorému poľská strana 
pripojila aj nároky na oblasti Ora-
vy a Spiša. Venuje sa okolnostiam 
ktoré viedli k arbitráži sprevádza-
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nej nepokojmi, ktoré prepukali 
na plebiscitnom území a rizikom 
nepriaznivého výsledku pre obidve 
strany. O odstúpení od plebiscitu 
a vykonaní arbitráže sa uvažovalo 
už v máji 1920, keď s ním súhlasil 
aj prezident Masaryk. Arbitráž mal 
pôvodne vykonať belgický kráľ, ale 
pre nesúhlas obidvoch strán sa pri-
stúpilo k arbitráži veľmocí. Už 4. 
– 5. júna bolo rozhodnuté, že spor 
medzi Poľskom a Československom 
sa bude riešiť arbitrážou. Verejnosť 
sa mala opatrne informovať a pri-
praviť na túto skutočnosť. Autor po-
ukazuje na odpor, ktorý možnosť 
arbitráže vyvolala v českosloven-
skom, ale aj v poľskom politickom 
spektre. Venuje sa aj medzinárod-
ným okolnostiam; poľské politické 
spektrum bolo ovplyvnené tlakom 
sovietskeho vojska a preto bolo 
ochotné pristúpiť na toto riešenie. 
Poľská a československá strana pod-
písala deklaráciu o prijatí arbitráže 
v Spa 10. júla 1920. Toto rozhodnu-
tie vyvolalo, ako píše autor, oslavy 
na Orave, kde sa obyvatelia domnie-
vali, že oravské obce ostanú v Čes-
koslovensku, a zhrozenie na Spiši, 
kde sa obyvatelia cítili ohrození ar-
bitrážou. Ďalej pisateľ objasňuje ro-
kovania v Paríži a príklon Dohodo-
vých mocností k československému 
stanovisku, vyjadrený podpisom 
arbitrážneho rozhodnutia 28. júla 
1920. 

Nasledujúci príspevok pod náz-
vom Slovensko-poľské vzťahy v me-
dzivojnovom období je od Aleny Bart-
lovej. Poukazuje na tieto vzťahy ako 
čiastkový problém oficiálnych čes-

koslovensko-poľských vzťahov. Vší-
ma si aj vplyv Francúzska na stred-
nú Európu a postoj Vatikánu, hľa-
dajúceho spojencov v katolicizme. 
Ďalej autorka približuje hospodár-
ske ťažkosti vzniknutých štátov, ich 
riešenia a letmo sa dotýka otázky 
spoločných hraníc. Slovensko-poľ-
ské vzťahy rozdeľuje Bartlová na tri 
obdobia, roky 1918 – 1925, 1925 – 
1932, 1932 – 1938. Svoju pozornosť 
zameriava na činnosť zastupiteľ-
ských úradov Poľska na Slovensku, 
predovšetkým na kultúrnu spolu-
prácu. Stručne opisuje aj postoj An-
dreja Hlinku k Varšave a jeho cestu 
do Paríža v spolupráci s poľskými 
predstaviteľmi. Spomedzi sloven-
ských činiteľov približuje ešte postoj 
Milana Hodžu a Karola Sidora k Poľ-
sku. Stranou neostal ani odklon poľ-
skej politiky od Francúzska v roku 
1932 a hľadanie vlastných riešení 
medzinárodného postavenia. Pri 
hodnotení obdobia 1918 – 1938 sa 
záujem autorky sústreďuje na kul-
túrnu a vedeckú spoluprácu, ktorá 
sa prejavovala predovšetkým zvý-
šeným počtom prekladov z poľskej 
literatúry. V tejto spolupráci autor-
ka vidí snahu Poľska získať na svoju 
stranu odporcov Prahy, a na oplát-
ku – Praha podporovala pročesko-
slovenské organizácie a podujatia 
v Poľsku. Rok 1938 charakterizuje 
zhoršením československo-poľ-
ských vzťahov, z čoho – na druhej 
strane – vyplývalo zlepšenie sloven-
sko-poľských kontaktov. Prejavom 
pozitívneho záujmu Varšavy o Slo-
vensko bola aj cesta americkej de-
legácie Slovenskej ligy s originálom 
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Pittsburskej zmluvy, ako aj dekla-
rácia o únii z 29. septembra 1938. 
V závere je venovaná pozornosť 
Mníchovu a poľským požiadavkám 
týkajúcim sa slovenskému územiu. 
Autorka konštatuje, že vzťahy me-
dzi Československom a Poľskom sa 
počas celého sledovaného obdobia 
vyvíjali zásluhou niekoľkých jednot-
livcov, nedokázali sa však vytvoriť 
mosty medzi obidvoma krajinami, 
ktoré by vydržali medzinárodný po-
litický a ekonomický tlak.

Ďalšia štúdia pod názvom Sto-
sunki polityczne polsko-słowackie 
w okresie międzywojennym pochá-
dza od známej poľskej odborníčky 
na slovensko-poľské vzťahy Ewy Or-
lof. Vo svojom príspevku analyzuje 
tieto vzťahy ako čiastkový problém 
oficiálnych vzťahov ČSR a Poľska, 
a predovšetkým ako komponent 
maďarsko-poľských vzťahov, ktoré 
ovplyvňovali aj vnímanie Slovenska 
vo Varšave. Poľsko neverilo v pre-
trvanie ČSR v tej podobe, ako ho 
ustanovili vo Versailles, a Sloven-
sko podľa autorky vnímalo len ako 
prostriedok rozbitia tohto útvaru. 
Až neskôr začalo prejavovať hlbšie 
kontakty a záujem o slovenskú otáz-
ku. Poukazuje na niektoré aspekty 
medzivojnového vývoja, ktorými 
boli: pôsobnosť slovenských separa-
tistov v Poľsku a postoj poľskej stra-
ny k nim, vzťah Slovenskej ľudovej 
strany, osobitne vzťah a kontakty K. 
Sidora s Poliakmi, prejavy českoslo-
vensko-poľských vzťahov v rokoch 
1930 – 1934 a pod. Dôkladnejšie sa 
autorka venuje obdobiu po marci 
1938, keď došlo k anšlusu Rakúska. 

Tento krok vyvolal v poľskej a slo-
venskej politickej reprezentácii ne-
pokoj a viedol k formovaniu viace-
rých koncepcií spoločnej federácie. 
Samozrejme, autorka sa zaoberá aj 
Mníchovom, poľským sklamaním 
z rozhodnutia Slovenska zotrvať 
v Československu, a tiež poľskými 
územnými nárokmi na slovenské 
územia. Následne poukazuje na ger-
manofilské zameranie slovenskej 
politickej scény po vzniku Sloven-
ského štátu a na pocit ohrozenia 
Poľska aj z južnej strany. Posledné 
sledované obdobie je venované bu-
dovaniu diplomatických zastupi-
teľských úradov, nerealizovaným 
plánom na vojenskú spoluprácu, 
narastaniu diplomatických roztr-
žiek a nakoniec útoku slovenskej ar-
mády na Poľsko po boku nemeckej.

Následný príspevok sa mierne 
odkláňa od témy seminára, ale pre 
pochopenie slovensko-poľských 
vzťahov je potrebné reflektovať aj 
slovensko-nemecké vzťahy. Tým-
to sa venuje Włodzimierz Bonu-
siak v štúdií pod názvom Stosunki 
słowacko-niemieckie w latach 1918 
– 1939. Autor charakterizuje stav 
nemeckého obyvateľstva po roku 
1918 na Slovensku, v ktorom vidí 
protiváhu maďarského obyvateľ-
stva na juhu Slovenska. Bližšie si 
všíma pôsobenie nemeckých strán 
na slovenskom území, pričom kon-
štatuje, že nemecký nacionalizmus 
spočiatku nezohrával dôležitú úlo-
hu; Nemci sa organizovali vo viace-
rých politických subjektoch. Nemci 
na Slovensku pritom nestáli na po-
zíciách Prahy, skôr s nostalgiou stáli 
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na pozíciách zaniknutého Rakús-
ko-Uhorska. Až neskôr, po nástupe 
Hitlera k moci, sa u nich začal pre-
sadzovať nemecký nacionalizmus. 
V tomto období sa na Slovensku 
zosilňoval medzi Nemcami vplyv 
Sudetonemeckej strany s jej prog-
ramom, až nakoniec došlo k spoje-
niu slovenských a českých Nemcov 
v politickej a kultúrnej spolupráci. 
Samozrejme, autor neobchádza 
otázku jesennej krízy v roku 1938, 
Mníchova a dosiahnutia cieľa, kto-
rým bol rozpad Československa. 
Roky 1938 – 1939 pokladá za tretiu 
fázu slovensko-nemeckých kontak-
tov, ktoré sa vyznačujú narastaním 
vplyvu Nemcov na Slovensku, získa-
vaním kultúrnych i politických vý-
hod a orientáciou Slovenska na Tre-
tiu ríšu. V závere príspevku sa autor 
zaoberá marcovou krízou, rokova-
niami nemeckých a slovenských 
predstaviteľov, vznikom Sloven-
ského štátu, ochrannou zmluvou 
a systémom nemeckých beratérov 
na Slovensku. 

Nasledujúce dva príspevky pod 
názvami Karol Sidor – úprimný pria-
teľ poľského národa a Prejavy polo-
nofilstva diplomata Karola Sidora 
od Milana Katuninca a Ľubice Kaz-
merovej sa venujú osobe tohto snáď 
najvýznamnejšieho slovenského 
polonofila medzivojnového obdo-
bia. V Sidorovom okolí sa nachádza-
lo viacero osôb s úzkymi väzbami 
na Poľsko. Boli to hlavne jeho mat-
ka a manželka, ktoré mali poľské 
korene. Sidor si na Poliakoch cenil 
predovšetkým ich katolícke zmýšľa-
nie, ktoré podľa jeho mienky tvorilo 

dobrý základ pre spoluprácu našich 
národov. Príspevky nám približu-
jú pôsobenie K Sidora v periodiku 
Slovák, tlačovom orgáne Slovenskej 
ľudovej strany, kde často prezento-
val svoje až nekritické hodnotenie 
Poľska. Podrobnejšie sa venujú aj 
jeho ceste po Poľsku a knihe Cestou 
po Poľsku. V medzivojnovom obdo-
bí sa Sidor sústredil na kultúrnu 
spoluprácu slovenských a poľských 
umelcov, pričom úzko spolupra-
coval s poľskými predstaviteľmi 
proslovenského hnutia Feliksom 
Gwiżdżom a  Władysławom Sem-
kowiczom. Tejto spolupráci autori 
venujú značnú pozornosť. Nevyh-
li sa ani otázke Sidorovho vplyvu 
na HSĽS a jeho snahe o orientáciu 
strany na Poľsko, a to aj napriek 
výhradám v strane. Sidor dokon-
ca, ako dokazujú autori, prijímal 
z Poľska financie na činnosť strany. 
Jeho zahraničnopolitická orientácia 
na Varšavu v neskoršom období je 
vysvetlená skutočnosťou, že v prí-
pade ohrozenia Československa Ne-
meckom by spojenci, teda Francúz-
sko a ZSSR, nemohli prísť Českoslo-
vensku na pomoc. Napriek svojmu 
polonofilstvu sa Sidor nepozeral 
na Poľsko len pozitívnymi očami, 
lebo napr. na podpísanie poľsko-ne-
meckej deklarácie v roku 1934 rea-
goval kriticky. 

Najviac pozornosti autori venu-
jú rokom 1938 – 1939 a následne 
činnosti Sidora na poste slovenské-
ho veľvyslanca vo Vatikáne. Venujú 
sa aj ceste delegácie Slovenskej ligy 
s originálom Pittsburskej zmluvy 
na Slovensko v roku 1938, otázke 
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Hlinkovho nástupníctva, postojom 
vnútri HSĽS, deklarácii o sloven-
sko-poľskej únii z 29. septembra, 
poľským požiadavkám na slovenské 
územia a činnosti Sidora pred 14. 
marcom. Zaujímavým spôsobom 
osvetľujú aj aktivity K. Sidora vo Va-
tikáne, vypuknutie vojny, Sidorovo 
sklamanie zo zapojenia Slovenska 
do nej, jeho kontakty s poľskými 
predstaviteľmi Papéem a Sikorským 
počas vojny a plánom na povojnovú 
federáciu Poľska, Čiech a Sloven-
ska. Neobišli ani Sidorove osudy 
po skončení vojny a jeho činnosť 
v zahraničnom exile. 

Príspevok Igora Baku pod náz-
vom Poľsko-slovenské vzťahy od mar-
ca do septembra 1939 sa zaoberá 
užším časovým úsekom, ale práve 
preto sa toto obdobie javí ako ur-
čité vyvrcholenie medzivojnového 
formovania vzájomných vzťahov 
a kontaktov Slovenska a Poľska. 
Autor analyzuje vznik Slovenského 
štátu, postoj Poľska k novovytvore-
nému subjektu a snahu o spoloč-
né porozumenie. Spomína otázku 
odstavenia K. Sidora a poukazuje 
na skutočnosť, že Slovenský štát sa 
stal tesne po svojom vzniku pred-
metom dohody medzi Nemeckom, 
Maďarskom a Poľskom. K dohode 
však nedošlo. Baka sleduje hľadanie 
možnosti zblíženia a konštatuje, že 
napriek snahám jedincov pretrvá-
vali medzi Poľskom a Slovenskom 
viaceré napätia. Boli poznamenané 
útekmi československých obyva-
teľov do Poľska, tvorením česko-
slovenskej légie v Poľsku, úletom 
piešťanských letcov, otvorenými 

incidentmi na slovensko-poľských 
hraniciach a nerešpektovaním práv 
Slovákov v Poľsku. Vo väčšej miere 
si autor všíma špionážnu službu 
Nemecka a Slovenska voči Poľsku, 
vojenskú spoluprácu Slovenska 
a Nemecka a snaží sa o analýzu po-
stojov slovenských politikov k voj-
ne proti Poľsku. Dôkladnejšie sa 
zaoberá predovšetkým pôsobením 
slovenského veľvyslanca vo Varšave 
Ladislava Szathmáryho a jeho sna-
hami o neutralitu Slovenska. Štú-
dia je založená na rozbore novín 
a archívnych dokumentov sloven-
skej aj poľskej proveniencie. Sledu-
je postupný nárast napätia a rozpo-
rov medzi Bratislavou a Varšavou 
v lete 1939, prípravy Slovenska 
a Nemecka na útok voči Poľsku, po-
stup slovenskej armády v prvých 
dňoch vojny. V závere autor rieši 
otázku, či útok slovenskej armády 
bol samostatnou iniciatívou Brati-
slavy alebo dôsledkom nátlaku Ne-
mecka.

Nasledujúcu štúdiu Kontakty 
poľskej exilovej vlády so slovenskými 
politikmi za 2. svetovej vojny od Du-
šana Segeša možno rozdeliť na dve 
vývinové fázy: prvá mapuje obdo-
bie od 15. marca 1939 do akceptá-
cie Československej národnej rady 
ako predstaviteľky československej 
vlády v zahraničí v júli 1940, druhá 
– od júla 1940 po koniec vojny. Slo-
venská karta tvorila významnú časť 
poľskej politiky, ovplyvnenej aj ne-
jasnosťou postavenia ČSNR v Lon-
dýne. Poliaci v prvej fáze jej pôso-
benia nevedeli zhodnotiť, ktorá časť 
česko-slovenskej exilovej politickej 
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reprezentácie sa presadí, a preto 
podporovali a nadväzovali kontak-
ty so všetkými skupinami. Eduard 
Beneš vyhovoval poľskému exilu 
najmenej, lebo mu vyčítali, že bol 
pôvodcom medzivojnových napätí 
medzi Poľskom a Československom 
a že nebol ochotný akceptovať Mní-
chovskú dohodu a jej závery. Zahra-
ničná politika Poľska bola oriento-
vaná na horizontálnu a vertikálnu 
koncepciu povojnového vývoja. 
Keďže horizontálna rovina kvôli 
postaveniu Poľska medzi dvoma ne-
priateľskými štátmi nebola možná, 
nadobúdalo Slovensko významnú 
pozíciu ako most medzi Poľskom 
a Maďarskom vo vertikálnej kon-
cepcii. Do roku 1943 poľská strana, 
podľa autora, akceptovala postave-
nie Slovenska v prípadnom obno-
venom Československu, ktoré malo 
mať priateľský vzťah k Varšave. Rok 
1943 znamenal krach konfederač-
ných plánov medzi susednými štát-
mi, presadzovala sa Benešova pro-
sovietska orientácia, a  postaveniu 
poľskej exilovej vlády neprospela 
ani jej neakceptácia Moskvou, odha-
lenie Katyńských vrážd a tragická 
smrť generála Sikorského.

V tomto období sa zvyšovala dô-
ležitosť Slovenska pre Poľsko, do-
chádzalo k podpore autonomistic-
kých politikov – Prídavka, Košíka, 
Sidora. V rámci slovenských pred-
staviteľov v exile najvýznamnejšie 
pozície zastávali Štefan Osuský 
a Milan Hodža, ktorí stáli na pozí-
ciách obnoveného Československa, 
ale s autonómnym Slovenskom, čo 
sa u Beneša, samozrejme, nestretlo 

s porozumením. Preto dochádzalo 
k rozporom medzi nimi, čo Poliaci 
pozorne sledovali a využívali. D. Se-
geš sa vo svojom príspevku stručne 
venuje súpereniu medzi Benešom 
a Hodžom, čo vytváralo vyhovujúcu 
situáciu pre poľský exil. Zaoberá sa 
aj osobami Osuského, Petra Prídav-
ka, Jozefa Tisa a Karola Sidora vo 
Vatikáne. V závere autor zhodnocu-
je doterajšiu literatúru vydanú k tej-
to problematike a pozitívne oceňuje 
Batowského prínos k nej. 

Nasledujúci príspevok Działal-
ność wicekonsulatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Koszycach na rzecz zbliże-
nia polsko-słowackiego w latach 1922 
– 1931, pochádza opäť z pera Ewy 
Orlof. Autorka sa sústredila na čin-
nosť tohto diplomatického zastupi-
teľstva v Košiciach, ktorého pôsobis-
kom sa stalo východné Slovensko. 
Do určitej miery malo aj celoslo-
venské pôsobenie. Pracovníci tohto 
vicekonzulátu sa zameriavali predo-
všetkým na nadviazanie hospodár-
skych a kultúrnych kontaktov, čoho 
vrcholom sa stalo založenie Poľskej 
čitárne v Košiciach v roku 1925. 
Prostredníctvom tejto inštitúcie sa 
aktívne rozvíjala kultúrno-osvetová 
činnosť, ktorá sa prejavovala pre-
kladaním poľských diel do sloven-
činy, výletmi do Poľska a hosťova-
ním poľského divadla v Košiciach. 
Vicekonzulát sa postaral dokonca 
o pravidelné čítanie poľských diel 
v rozhlase, prostredníctvom kto-
rého nabádal k spolupráci Čechov, 
Poliakov a Slovákov. Aktívne pôso-
benie vicekonzulátu bolo prerušené 
jeho presťahovaním do Užhorodu, 
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odkiaľ bolo zamerané jeho pôsobe-
nie predovšetkým na Podkarpatskú 
Rus, čím Poľsko stratilo pozície vy-
budované na východnom Sloven-
sku.

Posledným príspevkom mono-
grafie je Rola wybitnych jednostek 
w kształtowaniu stosunków między-
narodowych Radosława Zendero-
wského. Autor sa v ňom sústredil 
na hodnotenie vplyvu jednotlivých 
osobností na tvorbu dejín a na hod-
notiace stanoviská, ktoré takéto 
osobnosti vyvolávali nielen počas 
života, alebo aj po smrti. Zaujímal 
ho pohľad laikov a odborníkov 
na konanie osobností, ich hodno-
tenie. Autor konštatuje, že medzi 
slovenským a poľským národom 
chýbali spoločné záujmy, kultúra 
a spoločné osudy, čo sa stalo príči-
nou nedostatočnej spolupráce na-
šich národov. Nakoniec autor kon-
štatuje, že medzi súčasnou poľskou 
mládežou obraz Slovenska sa spája 
s obdobím 1939 – 1944 ako spojen-
com Tretej ríše, a s Čechmi, lebo 
študenti a bežní občania nevedia 

rozlíšiť kultúrnu a politickú osobit-
nosť Slovenska. 

Publikácia sleduje kontakty 
oboch susediacich národov v poli-
tickej a kultúrnej rovine v medzivoj-
novom období, v niekoľkých prípa-
doch si všíma aj roky druhej sveto-
vej vojny. Prináša niektoré viac, či 
menej známe informácie. Samozrej-
me, v publikácii takéhoto rozsahu 
nebolo možné zachytiť všetky as-
pekty spoločného vzťahu Slovákov 
a Poliakov v sledovanom období. 
V príspevkoch absentuje problema-
tika tzv. buditeľských akcií zame-
raných na prebudenie národného 
povedomia oravského a spišského 
obyvateľstva poľskými harcermi. 
Otázka slovenských separatistov 
v Poľsku je taktiež načrtnutá len 
stručne. Napriek neveľkému roz-
sahu kolektívna slovensko-poľská 
monografia predstavuje sympatic-
ký pokus o načrtnutie vzájomných 
problémov susediacich národov, a  
tým aj množstvo impulzov do ďal-
šieho výskumu a spolupráci.                                 

Martin Garek

Nauczanie języków pokrewnych. Red. Jacek Baluch, Maryla Papierz. 
Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2009, 172 s.

17. októbra 2007 sa v Krako-
ve konala medzinárodná vedecká 
konferencia „Nauczanie języków 
pokrewnych: język słowacki w Pols-
ce, język polski w Słowacji“, ktorá sa 
uskutočnila v rámci XI. zasadnutia 
Poľsko-slovenskej komisie humanit-
ných vied. Konferencia sa realizova-
la s cieľom vytýčenia konkrétnych 

programov pri výučbe slovenského 
jazyka v Poľsku a poľského jazyka 
na Slovensku s ohľadom na tie me-
todické aspekty, ktoré sa spájajú 
s vyučovaním príbuzných jazykov. 
Vedeckej konferencie sa zúčastnili 
hlavne prednášajúci, ktorí sa venujú 
štandardizácii a vyučovaniu mate-
rinského jazyka ako cudzieho. V re-
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ferátoch, ktoré odzneli na konferen-
cii a sú uverejnené v zborníku, sa ve-
novali problematike výučby týchto 
príbuzných jazykov, vypracovaniu 
jednotlivých študijných programov 
zodpovedajúcich bolonskému pro-
cesu, či tvorbe a príprave gramatík 
potrebných pre vyučovací proces. 
Publikácia pozostáva z dvoch čas-
tí, z ktorých prvú tvoria príspevky 
prednesené na konferencii a druhú 
príspevky inšpirované síce proble-
matikou konferencie, no poslané 
do zborníka dodatočne.

Prvým príspevkom v zborníku 
je referát Jacka Balucha z Krakova 
(s. 7 – 17) pod názvom Nauczanie 
języków pokrewnych. Referát, ktorý 
bol zároveň otváracím referátom 
konferencie, predstavuje autorov 
jednotlivých príspevkov a prezen-
tovaných tém. Dôležitejšie však je 
jeho zameranie na metodické a or-
ganizačné zabezpečenie výučby poľ-
ského jazyka na Slovensku a sloven-
ského jazyka v Poľsku. Oboznamuje 
s problémami spojenými s vyučova-
ním týchto dvoch príbuzných jazy-
kov a zároveň predstavuje aj meto-
diku výučby slovanských jazykov 
na Inštitúte slavistiky Jagellowskej 
univerzity v Krakove. Autor tu čer-
pá aj zo svojich bohatých skúsenos-
tí, ktoré nadobudol ako predagóg 
i ako úspešný prekladateľ českej li-
teratúry. 

V príspevku Standardyzacja języ-
ka polskiego jako obcego (s. 19 – 29) 
sa Władysław T. Miodunka, prorek-
tor Jagellowskej univerzity v Kra-
kove, zaoberá vyučovaním poľštiny 
ako cudzieho jazyka. Prezentuje 

štandardizáciu vo výučbe cudzích 
jazykov Radou Európy a dokumen-
tom Common European Frameworks 
of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Essesment1 Na tomto zá-
klade charakterizuje šesť základ-
ných úrovní znalosti jazyka, a to: 
začiatočníkov – A1, A2, stredne 
pokročilých – B1, B2 a pokroči-
lých – C1, C2. Rovnaké delenie sa 
využíva aj pri certifikácii poľského 
jazyka, pričom sa rozlišuje päť častí: 
počúvanie textu, praktická znalosť 
gramatiky poľského jazyka, porozu-
menie textu, písomná a ústna časť 
(zodpovedajúce určitej úrovni). Zá-
roveň sa autor zmieňuje aj o certifi-
káte poľského jazyka, ktorý v súčas-
nosti možno získať v 40 krajinách 
sveta. 

Jana Pekarovičová, riaditeľka 
centra Studia Academica Slovaca 
v Bratislave, vo svojom príspevku 
Štandardizácia slovenčiny ako cu-
dzieho jazyka (s. 31 – 45) predsta-
vuje projekt Vzdelávacieho progra-
mu Slovenčiny ako cudzieho jazyka, 
ktorý vznikol na Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bra-
tislave na základe grantovej úlohy 
Ministerstva školstva SR. Program 
Slovenčina ako cudzí jazyk predsta-
vuje národnú koncepciu jazykového 
vzdelávania cudzincov a vyučova-
nie slovenčiny ako cudzieho jazyka, 
ktoré je kompatibilné s európskym 
vzdelávacím systémom. Autorka 
v svojom texte predstavuje aj prog-

1 V slov. preklade: Spoločný európsky 
referenčný rámec pre jazyky: Učenie 
sa, výučba, hodnotenie.
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ram internetového vzdelávania pre 
úrovne A1 a A2, ktorý sa na Sloven-
sku realizuje od roku 2007 a je za-
meraný na osvojenie si základných 
komunikačných stratégi, ako aj 
na rozšírenie poznatkov o Sloven-
sku a slovenskej kultúre.

V príspevku Gramatyka kontras-
tywna a nauczanie języków obcych (s. 
48 – 56) sa autorka Maryla Papierz 
venuje porovnávacej gramatike a jej 
teoretickej a praktickej stránke. Po-
rovnávacia gramatika podľa autor-
ky môže pomôcť pri vyučovaní jazy-
ka, ak sa zameria na rozdiely medzi 
jazykmi. Zároveň konštatuje, že pre 
tento spôsob výučby sú potrebné 
učebnice obsahujúce konfrontačnú 
gramatiku obidvoch jazykov alebo 
čiastkový opis konfrontačných po-
stupov.

Marta Pančíková sa vo svojom 
príspevku Vyučovanie poľského jazy-
ka na Slovensku (s. 57 – 62) venuje 
tradícii poľštiny a jej vyučovania 
na Slovensku. Spomína aj lektoráty 
poľského jazyka, ktoré dnes už jes-
tvujú na troch slovenských univerzi-
tách (UK v Bratislave, PU v Prešove 
a UMB v Banskej Bystrici; v Bratisla-
ve je lektorát poľštiny už 85 rokov, 
v Prešove 40 rokov a v Banskej Bys-
trici 13 rokov). Prvý lektor poľského 
jazyka prišiel na Slovensko v roku 
1923. Autorka informuje o vývine 
slovenskej polonistiky a stručne 
hodnotí aj problematiku dnešného 
stavu polonistiky ako samostatné-
ho študijného odboru na Katedre 
slovanských filológií Filozofickej fa-
kulty UK v Bratislave. 

Opačným procesom, teda vyučo-

vaním slovenského jazyka v Poľsku 
sa vo svojom príspevku Nauczanie 
języka słowackiego w Polsce na po-
ziomie szkolnictwa wyższego (s. 63 – 
72) zaoberá Rafał Majerek. Predsta-
vuje jednotlivé univerzity, vysoké 
školy i najdôležitejšie informácie tý-
kajúce sa slovakistiky v Poľsku (Ja-
gellowská univerzita, Sliezska uni-
verzita, Varšavská univerzita, PWS 
v Sanoku). Autor poukazuje na vy-
učovanie slovenčiny ako cudzieho 
jazyka zhodne s bolonským systé-
mom a podáva cenné informácie 
týkajúce sa vyučovacieho procesu.

Stručný prierez polstoročia, 
v ktorom bola v Poľsku možná ma-
turita zo slovenského jazyka, pred-
stavuje vo svojom príspevku Sloven-
čina ako maturitný predmet v Poľsku 
(s. 73 – 83) Vlasta Juchniewiczowá 
z Krakova. Autorka poukazuje aj 
na zmeny, ku ktorým došlo v spôso-
be maturovania zo slovenčiny v sú-
vislosti s politicko-ekonomickými 
zmenami v Poľsku a neskôr aj so 
zmenami školského systému. Ve-
nuje sa koncepcii a štruktúre novej 
maturity a jej porovnávaniu s tra-
dičnou, starou maturitou zo sloven-
ského jazyka. Taktiež predstavuje 
školy, ktoré majú bohatú tradíciu 
vyučovania slovenského jazyka 
(Jablonka, Varšava, Żyviec).

Autorky Danuta Lech-Kirstein 
a Marzena Makuchowska z Opo-
la v referáte Syntezy gramatyk: 
czeskiej, słowackiej i polskiej dla sla-
wistów niemieckojęzycznych (s. 85 
– 96) predstavujú tri gramatiky 
slovanských jazykov, ktoré vznik-
li v priebehu ostatných rokov ako 
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výsledok spolupráce Inštitútu sla-
vistiky Univerzity Leopolda Franza 
v Insbrucku s tromi univerzitami: 
Masarykovou univerzitou v Brne, 
Prešovskou univerzitou a Opolskou 
univerzitou. Ako celok, resp. súbor 
poznatkov umožňujú tieto gramati-
ky adeptom slavistiky ľahšie prenik-
núť do štruktúry troch príbuzných 
jazykov. Porovnávajúc, poukazujú 
na podobnosti a rovnako aj na špe-
cifiká každého z týchto jazykov. Ako 
prvá bola utvorená česká učebnica 
(2003), neskôr slovenská (2006) 
a napokon poľská (2007). Učebnice 
sú v tomto prípade realizované pod-
ľa vzoru (štruktúry) českej grama-
tiky. Idea napísania týchto učebníc 
sa zrodila v inštitúte slavistiky, kde 
študenti spoznávali viac než jeden 
cudzí jazyk, dva, dokonca tri jazyky, 
patriace do jednej jazykovej rodiny. 

V prezentácii Nauczanie języka 
chorwatskiego w Polsce a rozwój kom-
petencji socjolingwistycznej (s. 97 – 
110) sa autorka Monika Dumanov-
ski zo Záhrebu venuje predstaveniu 
základných informácií týkajúcich sa 
didaktického procesu chorvátskeho 
jazyka v Poľsku so zreteľom na roz-
voj sociolingvistických kompetencií 
študentov. V prvej časti príspevku 
nás oboznamuje s tradíciou vyu-
čovania srbo-chorvátskeho jazyka, 
po roku 1994 chorvátskeho jazyka 
a charakterizuje činnosť lektorátov 
na univerzitách v Poľsku. V druhej 
časti sa zameriava na výsledky vý-
skumu, ktorý sa realizoval na zá-
klade ankety uskutočnenej na uni-
verzite v Poľsku (40 študentov) 
a na univerzite v Chorvátsku (40 

študentov). Na základe svojich vý-
sledkov konštatuje, že vo vyučova-
com procese sa venuje málo pozor-
nosti rozvíjaniu sociolingvistických 
kompetencií študentov, prejavujú-
cich sa v špecifických komunikač-
ných situáciách, ako je zoznamova-
nie, privítanie a iné adresné formy 
spoločenskej komunikácie. Autorka 
apeluje na potrebu utvorenia zod-
povedajúcich učebných materiálov 
a cvičení, ktoré by rozvíjali tieto 
schopnosti študentov.

Bojana Todorović z Krakova vo 
svojom príspevku Slovenščina kot 
nadaljnji jezik v okviru študija slavis-
tike (s. 111 – 125) predstavuje počiat-
ky a rozvoj vyučovania slovinského 
jazyka na Jagellovskej univerzite 
v Krakove. Slovinčina má v tomto 
prípade status tretieho slovanského 
jazyka, ktorý sa vyučuje tri semes-
tre v rozsahu 90 hodín (popri jazy-
ku špecializácie a ruského jazyka). 
Autorka prezentuje svoje skúsenosti 
s vyučovaním slovinčiny, z ktorých 
vyvodzuje základné metodické zása-
dy, ktoré môžu pomôcť pri učení sa 
slovinčiny ako cudzieho jazyka pre 
zahraničných študentov.

Opisu najvážnejších čŕt dekli-
načného systému, ktorý sa opiera 
o kategóriu pádu ako o najdôleži-
tejší element predstavuje Halina 
Mieczkowska (Krakov – Sanok) v 
príspevku Konfrontatywne ujęcie 
systemu deklinacyjnego pod kątem 
jego wykorzystania w przyswajaniu 
języka słowackiego przez użytkowni-
ka polskiego (s. 127 – 138). Autorka 
v tomto prípade predstavuje osobi-
tosti slovenského a poľského dek-
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linačného systému, ktoré možno 
uplatniť  pri osvojovaní si sloven-
činy poľskými študentmi. Zároveň 
konštatuje, že slovenčina ako jazyk 
s jednoduchším a pravidelnejším 
gramatickým systémom spôsobuje 
poľským študentom – v porovnaní 
so štúdiom poľského jazyka Slovák-
mi – v procese osvojovania si jazyka 
menšie problémy. 

Druhú časť zborníka tvoria tri re-
feráty, a to príspevok Bożeny Kotuły 
z Prešova pod názvom Niebezpieczne 
pokrewieństwo. Kilka refleksji o nau-
czaniu języka polskiego w Słowacji (s. 
141 – 154), kde autorka berie do úva-
hy pri vyučovacom procese poľštiny 
ako cudzieho jazyka dva problémy, 
a to ustálenie vzťahov medzi vzdelá-
vaním v jazykovej a komunikatívnej 
kompetencii a jazykovú interferen-
ciu, ktorá častokrát vedie k vzniku 
chýb pri používania jazyka. Pouka-
zuje to aj na príkladoch cvičení, kto-
ré uskutočnila so slovenskými štu-
dentmi poľského jazyka.

Ďalším referátom v tejto časti 
je Kształcenie tłumaczy języka pol-
skiego na Uniwersytecie Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy (s. 155 – 161) 
autorky Gabriely Olchowej z Ban-
skej Bystrice. Autorka v ňom pred-
stavuje štúdium poľského jazyka 
na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, ktoré v roku 2007 oslávilo 
svoje desiate výročie. Oboznamuje 
aj so záujmom mladých ľudí o toto 

štúdium, počtom študentov a v ne-
poslednom rade aj so samotným 
didaktickým proces a jazykovými 
cvičeniami konzekutívneho a si-
multánneho tlmočenia.

Publikáciu uzatvára príspevok 
Sylwie Sojdy zo Sosnovca Rozważa-
nia słowacystyczno – polonistyczne 
o nauczaniu języków pokrewnych (s. 
163 – 169). Autorka sa venuje otáz-
kam vyučovania slovenčiny a poľš-
tiny ako cudzích jazykov v susedia-
cich krajinách, na Slovensku a v Poľ-
sku. Vychádza tu predovšetkým zo 
svojich skúseností, ktoré nadobudla 
ako lektorka poľštiny na Univerzite 
Mateja Bela v Banskej Bystrici a slo-
venčiny na univerzite v Sosnovci.

Osobitosti nastolených otázok 
vyplývajú z toho, že jazyk poľský 
a jazyk slovenský nie sú iba pred-
metmi vyučovania na univerzitách 
v obidvoch štátoch, ale uplatňujú 
sa aj v bežnom styku ako jazyky 
susediacich krajín, používané v kaž-
dodenných hospodárskych, turistic-
kých, obchodných a spoločenských 
kontaktoch. Treba len dúfať, že vý-
učba a výskum slovenčiny a poľšti-
ny sa aj naďalej bude organizovať 
a rozvíjať v obidvoch susediach kra-
jinách podľa zásad modernej jazy-
kovej edukácie. Krakovský zborník 
Nauczanie języków pokrewnych vy-
tvára cennú materiálovú a odbornú 
bázu tohto procesu. 

Miroslava Čurová
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V práci Kapitoly zo slavistiky II 
autorka Júlia Kriššáková-Dudášo-
vá predstavuje výsledky vlastného 
niekoľkoročného výskumu. Práca je 
orientovaná na slavistickú domácu 
i zahraničnú verejnosť. Svojím ob-
sahom nadväzuje na predchádzajú-
cu monografiu Kapitoly zo slavistiky, 
ktorá vyšla v roku 2001. Aj v tejto 
práci autorka využíva konfrontačný 
opis, zvolila si komparatívnu metó-
du a použila synchronicko-diachro-
nickú analýzu. 

Monografiu tvorí súbor dvad-
siatich troch štúdií, ktoré sú roz-
delené do štyroch kapitol: Jazyko-
vé kontakty; Slovenčina a slovanské 
jazyky z konfrontačného hľadiska; 
Z dejín jazyka; Z dejín slavistiky. 
Okrem toho je v práci úvod, záver, 
bohatá bibliografia a rezumé v ne-
mčine a ruštine. V prvej kapitole 
sa rozoberajú nárečia na sloven-
sko-poľskom a slovensko-poľsko-
ukrajinskom jazykovom pomedzí. 
Autorka sa touto problematikou 
zaoberá od svojich študentských 
čias, sama pochádza z tohto jazy-
kového prostredia, čo ju oprávňuje 
k výskumu celkovej jazykovej situ-
ácie na slovensko-poľskom pome-
dzí. V porovnaní s inými autormi 
lepšie pozná nielen jazykovú, ale aj 
kultúrnu, historickú, spoločenskú, 
geografickú a etnologickú situáciu 
týchto oblastí. Na základe dlhoroč-
ného výskumu goralských nárečí 
dospela k záveru, že sú súčasťou 

slovenského i poľského národné-
ho jazyka a základné informácie 
o nich by sa mali stať súčasťou 
učebníc slovenskej aj poľskej dia-
lektológie.

V druhej kapitole, rozsahovo 
menšej, autorka opisuje fonolo-
gický systém spisovnej slovenči-
ny, poľštiny, bieloruštiny, ruštiny 
a ukrajinčiny.  Teoreticky nadväzuje 
na typologické delenie A. Isačenka. 
Tejto téme sa autorka venovala aj 
v prvej monografii. V terajšej práci 
ju rozšírila, doplnila o najnovšie vý-
skumy a údaje najmä z bieloruskej 
literatúry. V poslednej podkapitole 
sa zaoberá deklinačným systémom 
substantív v spisovnej slovenčine, 
poľštine a bieloruštine. Práve táto 
kapitola môže byť užitočná ako zá-
kladná literatúra pre študentov sla-
vistických odborov. 

V tretej kapitole sa zaoberá mies-
tom slovenčiny medzi slovanskými 
jazykmi. Táto téma je tiež dôležitá 
pre študentov slavistických prog-
ramov. Na prednáškach o vývine 
slovanských jazykov študentov zau-
jíma miera príbuznosti slovenčiny 
a slovanských jazykov. Okrem toho 
v nej hovorí o Gojdičovi, o niekto-
rých miestnych menách v kontexte 
starej slovenskej i slovanskej lexiky, 
o staroslovienčine a cirkevnoslo-
vanskom jazyku a iných aktuálnych 
problémoch z oblasti slavistiky a pa-
leoslovenistiky.

V štvrtej kapitole autorka nad-

Dudášová-Kriššáková, Júlia: Kapitoly zo slavistiky II. Prešov: Filozo-
fická fakulta, 2009 (výstup z grantovej úlohy Slovenčina a slovanské 
jazyky z konfrontačného hľadiska).
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väzuje na prvú monografiu. Venuje 
sa v nej  veľkým postavám sloven-
skej a poľskej slavistiky a litera-
túry (Bernolák, Stanislav, Novák, 
Hviezdoslav, Zawiliński, Malecki). 
V závere je podkapitola, ktorá ro-
zoberá miesto slovenskej slavistiky 
na prvom slavistickom zjazde, kto-
rý sa konal v Prahe v roku 1929. 
Práve tento zjazd bol dôležitý pre 
ďalší rozvoj slavistického výskumu. 
Do tejto kapitoly bolo možné zahr-
núť aj takú veľkú osobnosť poľskej 
jazykovedy akou bol Jan Baudou-
in de Courtenay. Autorka na nie-
koľkých miestach v monografii 

uvádza, že mieni v tejto tematike 
pokračovať. Veríme, že v ďalšom 
spracovaní uvedie aj kontakty vyš-
šie uvedeného poľského jazykoved-
ca so slovenskými jazykovedcami 
a napíše o jeho prácach týkajúcich 
sa slovenského jazyka. 

Z monografie vidieť, že ju spra-
covala skúsená bádateľka uvedenej 
problematiky. Predpokladáme, že 
vydanie takejto práce obohatí sla-
vistiku o zaujímavú pozíciu, po kto-
rej siahne nielen slovenská, ale aj 
poľská vedecká slavistická verejnosť 
a študenti slavistických disciplín.

 Marta Pančíková

Polskie Towarzystwo Ludozna-
wcze od początku swojego istnie-
nia, tj. od 1895 roku, stawia sobie 
za cel dokumentację i popularyza-
cję wiedzy o kulturach świata oraz 
rozwijanie badań z zakresu etno-
logii, folklorystyki, antropologii 
kulturowej i społecznej. Prace kil-
ku ostatnich lat są w szczególności 
poświęcone zagadnieniom związa-
nym z pograniczami etnicznymi, 
co znalazło odzwierciedlenie w licz-
nych konferencjach o tej tematyce. 
Należy tu wspomnieć o spotkaniach 
naukowych w Jabłonce na Orawie 
(1990), w Jastarni (2001), Cieszynie 
(2002), Słubicach nad Odrą (2003), 
Supraślu (2005) i Zamościu (2006). 

Trafiający do rąk czytelnika tom 49 
serii „Archiwum Etnograficzne” jest 
zbiorem referatów wygłoszonych 
21 września 2007 roku na konfe-
rencji naukowej pt. Polska-Słowacja. 
Pogranicze kulturowe i etniczne, któ-
ra towarzyszyła 83. Walnemu Zgro-
madzeniu Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego w Mszanie Dolnej.

Nadrzędnym celem publikacji 
jest stworzenie tomu o charakterze 
międzynarodowym, którego treści 
wykraczają poza ujęcie z perspekty-
wy jednego narodu. Zygmunt Kłod-
nicki, współredaktor wydawnictwa, 
wprowadza do problematyki tej 
następująco: „tradycyjna kultura lu-
dowa Karpat Północnych od dawna 

Polska - Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, pod red. nauk. 
Rastislavy Stoličnej, Agnieszki Pieńczak i Zygmunta Kłodnickiego, 
„Archiwum Etnograficzne”, t. 49, Polskie Towarzystwo Ludoznaw-
cze, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Wrocław – Cie-
szyn 2009, 264 s.
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interesowała badaczy. Liczne prace 
poświęcone temu obszarowi przy-
noszą obfite, choć z reguły trudno 
porównywalne materiały, jako że 
uczeni polscy zajmowali się głównie 
polską stroną Karpat Północnych, 
słowaccy natomiast częścią połud-
niową” (s. 7). Analiza pogranicza 
etnicznego i kulturowego oznacza 
wkraczanie na grunt badań kom-
paratystycznych. Nie są to studia 
łatwe, gdyż wymagają rozległej zna-
jomości materiałów historycznych, 
archeologicznych, etnologicznych, 
folklorystycznych i innych, publi-
kowanych zarówno w Polsce, jak 
i na Słowacji. Efekty tych dociekań 
są zaprezentowane w niniejszym 
tomie, dzięki czemu czytelnik ot-
rzymuje publikację przedstawiającą 
różnorodne tematycznie i metodo-
logicznie materiały związane z tą 
problematyką badań. 

W dziale „Studia etniczno-his-
toryczne” zamieszczono dwie 
rozprawy traktujące o etnicznych 
procesach zachodzących na pogra-
niczach, z czego pierwsza dotyczy 
wschodniego pogranicza polsko-
słowacko-ukraińskiego (Miroslav 
Sopoliga, Kultúrno-etnické procesy 
vo východnej časti poľského pohrani-
čia), a druga traktuje o osadnictwie 
wołoskim po obu stronach Karpat 
Północnych, szczególnie zaś o praw-
nych aspektach funkcjonowania tej 
społeczności oraz zasadach gospo-
darki pasterskiej (Jerzy Czajkowski, 
Wołosi jako grupa etniczna po obu 
stronach Północnych Karpat). 

Drugi dział książki, znacznie 
obszerniejszy od poprzedniego 

i stanowiący trzon zbioru, to zbiór 
studiów porównawczych. Artyku-
ły tu zaprezentowane opierają się 
na badaniach terenowych przepro-
wadzonych po obu stronach gra-
nicy. Przedmiotem opracowań są 
różnorodne aspekty życia na pogra-
niczu polsko-słowackim, od elemen-
tów kultury materialnej po obrzę-
dowość weselną i muzykę ludową. 
Formy architektury analizuje Jiří 
Langer (Architektonické princípy roľ-
níckeho domu na poľsko-slovenskom 
pohraničí), znawca tradycyjnego bu-
downictwa w Karpatach, wskazując 
na interetniczne ślady w osadnict-
wie i znaczący wpływ ekonomicz-
nych i społecznych warunków życia 
rodziny na wybór odpowiedniego 
typu budownictwa. 

Strojom noszonym na pogra-
niczu poświęcone są dwa artykuły. 
W pierwszym z nich ubiory górali 
omówiła Barbara Bazielich (Stroje 
góralskie na pograniczu polsko-sło-
wackim), autorka licznych rozp-
raw na temat strojów ludowych, 
wskazując na wpływ osadnictwa 
wołoskiego na specyfikę noszonej 
tu odzieży oraz charakterystycz-
ne zdobienia. W drugiej rozprawie 
o odzieży ludowej w kontekście ma-
teriałów Polskiego Atlasu Etnogra-
ficznego oraz Etnografického atlasu 
Slovenska autorki – Anna Weroni-
ka Brzezińska i Justyna Słomka  
(Odzież ludowa na pograniczu pol-
sko-słowackim w świetle badań atlaso-
wych – wybrane elementy) – zaintere-
sowały się zróżnicowaniem wybra-
nych elementów odzieży ludowej 
kobiecej, takich, jak np. chamełka, 
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ciasnocha, koszula, spódnica oraz 
odzieży męskiej, jak np. spodnie, 
okrycia wierzchnie, obuwie. Przed-
stawione tu również zostały wza-
jemne wpływy i zapożyczenia wi-
doczne w ubiorach po obu stronach 
granicy polsko-słowackiej. 

Sporo miejsca zajmuje w niniej-
szym tomie kwestia transportu i ko-
munikacji. Poddane analizie przez 
Zygmunta Kłodnickiego (Transport 
i komunikacja w Karpatach Pół-
nocnych) formy transportu siłami 
ludzkimi w Karpatach Północnych 
pozwalają wnioskować o dawnych 
stosunkach kulturowych zarówno 
w obrębie wsi, jak i na całym obsza-
rze pogranicza. Szeroko omówione 
zostały tu rodzaje narzędzi trans-
portowych (toreb, pojemników, ko-
szy, itp.), ich nazwy i funkcje. Kon-
takty górali polskich i słowackich 
miały miejsce na różnych płasz-
czyznach życia społecznego, przy 
czym istotną rolę kulturotwórczą 
odgrywały wyprawy po towar zwią-
zane z transakcjami handlowymi, 
na jarmark oraz wizyty domokrąż-
nych rzemieślników i handlarzy. 
Kolejna rozprawa poświęcona for-
mom wysokogórskiego transpor-
tu w Tatrach, autorstwa Kataríny 
Novákovej (Formy vysokohorského 
transportu v slovenských a poľskych 
Tatrách), stanowi przegląd stosowa-
nych technik przenoszenia towarów 
od czasów najdawniejszych do okre-
su powojennego. Badaczka zauwa-
ża, że tradycyjne sposoby transpor-
tu na Słowacji i w Polsce wyrastały 
ze specyficznych warunków ekono-
micznych, technicznych oraz natu-

ralnych możliwości korzystania ze 
szlaków wysokogórskich. Formy te 
zmieniały się z biegiem lat i były 
uzależnione od towaru, jaki prze-
noszono: od ziół i jagód, poprzez 
wyposażenie szałasów pasterskich, 
aż po rzeczy osobiste turystów ko-
rzystających z usług lokalnych prze-
wodników. 

W tomie nie zabrakło również 
artykułów poświęconych pożywie-
niu, w tym „oscypkom” i bryndzy 
jako osobliwościom kulinarnym 
promującym polską i słowacką po-
litykę regionalną (Bronisława Kop-
czyńska-Jaworska, Czy „oscypek” 
jest osobliwością regionalną tylko Pod-
hala? Gospodarka mleczna w Karpa-
tach) oraz potrawom obrzędowym 
w podtatrzańskich regionach (Ra-
stislava Stoličná, Charakter obradnej 
kulinárnej kultúry podtatranských 
regiónov). 

Tradycyjna obrzędowość wesel-
na na pograniczu została omówio-
na z perspektywy interetnicznych 
stosunków kulturowych na podsta-
wie Polskiego Atlasu Etnograficznego 
oraz Etnografického atlasu Slovenska 
(Anna Drożdż, Kornélia Jakubíko-
vá, Agnieszka Pieńczak, 

Tradycyjna obrzędowość wesel-
na jako źródło poznania stosunków 
kulturowych na pograniczu polsko-
słowackim). Badaczki wskazują 
na wyjątkową różnorodność form 
obrzędowych oraz praktyk związa-
nych z zawieraniem małżeństwa, 
z których zostały tu omówione tyl-
ko niektóre: przedślubna umowa 
majątkowa, pożywienie weselne, ró-
zga weselna, wianek weselny, wspo-
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maganie państwa młodych przez 
uczestników wesela, obrzędowe 
przyjęcie panny młodej do domu 
męża, zachowania magiczne zapew-
niające państwu młodym dobrobyt 
oraz niektóre zwyczaje związane 
z chlebem. Wybór takich a nie in-
nych obszarów tematycznych zwią-
zany był, co podkreślają autorki, 
z możliwością znalezienia wspólne-
go mianownika w badaniach atla-
sowych polskich i słowackich uczo-
nych.

 Ciekawym tematem poruszo-
nym w ramach studiów porównaw-
czych jest obraz maryjnych miejsc 
pielgrzymkowych – Tuchowa i Lewo-
czy (Natalia Garncarz, Pobożność ma-
ryjna. O pielgrzymkach do Tuchowa 
i Lewoczy). Analizie poddane zostały 
elementy procesu pielgrzymkowego 
oraz specyfika i ranga tych miejsc 
kultu dla lokalnej społeczności. 

Ostatnim tekstem o charakterze 
komparatystycznym jest artykuł 
poświęcony orawskiej muzyce ludo-
wej na przykładzie pieśni (Bożena 
Lewandowska, Muzyka ludowa pol-
skiej i słowackiej Orawy. Podobień-
stwa i różnice). Specyfika owych po-
dobieństw i zróżnicowania poddana 
została analizie na poziomie reper-
tuarów, w mniejszym zaś stopniu w 
warstwie stylistycznej. 

Rozprawa Teresy Smolińskiej 
(Polsko-słowackie badania folklo-
rystyczne), która zamyka tom po-
święcony zagadnieniom polsko-

słowackiego pogranicza, ujawnia 
dotychczasowy stan badań folklo-
rystycznych na tym terenie oraz 
wskazuje obszary dalszych wspól-
nych penetracji. Artykuł ma cha-
rakter postulatywny, w którym 
najpierw omówione zostały efekty 
współpracy w zakresie folklorysty-
ki w ramach międzynarodowych 
komisji (m.in. badania nad geno-
logią folklorystyczną, synteza folk-
loru zbójnickiego, konferencje na-
ukowe) oraz indywidualne badania 
komparatystyczne, a następnie zo-
stały zdefiniowane konkretne pro-
blemy wymagające dalszych prac 
naukowo-badawczych. Jak zauważa 
T. Smolińska, jako szczególnie po-
zytywne należy odnotować prace 
Polsko-Słowackiej Komisji Nauk 
Humanistycznych oraz funkcjono-
wanie od 2002 roku pisma „Kon-
takty” (zamieszczane są w nim tek-
sty zarówno w języku polskim, jak 
i słowackim). 

Publikacja tomu Polska-Słowacja. 
Pogranicze kulturowe i etniczne jest 
kolejnym wydarzeniem wpisującym 
się w systematyczny harmonogram 
międzynarodowych studiów kom-
paratystycznych. Zainteresowanie 
problematyką pogranicza badaczy 
reprezentujących różne ośrodki na-
ukowe w Polsce i na Słowacji moty-
wuje podjęcie starań, by prace po-
święcone tym zagadnieniom mogły 
być kontynuowane.

Katarzyna Marcol
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Zborník Slavistika v premenách 
času prináša materiály z rovnomen-
nej vedeckej konferencie, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 23. – 24. aprí-
la 2009 na pôde Filozofickej fakul-
ty Prešovskej univerzity v Prešove. 
Konferencia i zborník boli venované 
trom jubileám: 15. výročiu založe-
nia Katedry slavistiky FF UPJŠ/PU, 
40. výročiu založenia lektorátu poľ-
ského jazyka na FF UPJŠ/PU a 100. 
výročiu narodenia prof. PhDr. Štefa-
na Tóbika, CSc., ktorý sa do našich 
dejín natrvalo zapísal ako významný 
jazykovedec, pedagóg a organizátor 
vysokého školstva na východnom 
Slovensku. Osobnosť Štefana Tóbika 
približujú úvodné príspevky zborní-
ka. L. Bartko mapuje životné osudy 
a dielo tohto významného vedca, 
keď píše o najdôležitejších míľnikoch 
v živote Š. Tóbika, o jeho pedagogic-
kej a jazykovednej činnosti zamera-
nej na výskum slovenských nárečí 
a na problematiku dejín slovenského 
jazyka. Príspevok L. Bartka dopĺňa 
M. Vojteková., ktorá okrem biblio-
grafie Š. Tóbika za roky 1934 – 1971 
zostavila aj zoznam literatúry veno-
vanej tejto významnej osobnosti.

Príspevky L. Bartka a M. Vojteko-
vej sú v zborníku zaradené do jazy-
kovednej sekcie. Táto sekcia obsahuje 
dvadsaťosem príspevkov a ich autor-
mi sú okrem domácich odborníkov aj 
viacerí hostia zo zahraničia. Jazyko-
vedné štúdie sú tematicky veľmi pes-
tré a rôznorodé. V zborníku môžeme 

nájsť príspevky z oblasti slovanskej 
a karpatskej dialektológie (J. Dudá-
šová-Kriššáková; P. Žigo; M. Čižmá-
rová), lingvokulturológie (J. Sipko) 
i paleoslovenistiky (M. Štec; V. Koc-
vár). Ďalšie štúdie riešia stále aktuál-
ne problémy slovanských spisovných 
jazykov (N. Николова; A. Plišková; K. 
Koporová), informujú o počiatkoch 
filozofického myslenia Slovanov (R. 
Dupkala), o osobnostiach slovanskej 
jazykovedy (I. Džundová) a o vý-
znamných míľnikoch v dejinách slo-
vanských krajín (О. Гърков).

Veľmi zaujímavé sú aj príspevky 
zahraničných a domácich polonistov 
konfrontačného charakteru. H. Mie-
czkowska sa vo svojej štúdii zaobe-
rá otázkou redukcie v derivačnom 
procese. Pozornosť venuje najmä 
univerbizácii, ktorú charakterizuje 
ako jeden zo základných prejavov re-
dukcie. M. Papierz ponúka niekoľko 
poznámok k slovosledu v slovenčine 
a v poľštine. Autorka sa v príspev-
ku zamerala na slovosled enklitickej 
formy zvratného zámena sa/si – się 
v slovenskej a poľskej vete. B. Kotuła 
píše o sémantických funkciách tých 
slovenských a poľských predpôn (pre-
fixov), ktoré sa spájajú so slovesami 
pohybu. V centre jej záujmu stojí otáz-
ka, do akej miery tieto prefixy menia 
alebo modifikujú význam novoutvo-
rených slovies. Cz. Lachur a M. Voj-
teková sa vo svojich príspevkoch 
venujú predložkám. O predložkách 
vyjadrujúcich miestne (priestorové) 

Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnoved-
nej komparatistiky), Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2009. 428 s.
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vzťahy píše Cz. Lachur; M. Vojteko-
vá analyzuje podsystém zložených 
prvotných predložiek v troch zápa-
doslovanských jazykoch: v spisovnej 
slovenčine, poľštine a češtine. 

Plejádu zahraničných odborní-
kov, ktorých príspevky boli zaradené 
do zborníka, dopĺňajú také mená ako 
M. Žiláková, B. Русак, П. Міхайлаў, 
B. Ляшук, M. Антропаў, И. Савова, В. 
Вачков, К. Вачкова, Н. Николов, И. Г. 
Бей.

Druhá – literárnovedná sekcia  
– prináša cenné príspevky venova-
né slovanskej poézii a próze. V tejto 
časti publikácie nájdeme desať štú-
dií z pera domácich i zahraničných 
hostí konferencie. Čo sa týka ich 
tematického zamerania, vo väčšine 
príspevkov (M. Енчев; Я. Милчаков; 
R. Kiss Szemán; M. Mitka; M. Souč-
ková; A. Valcerová) prevažujú témy 
zo súčasných slovanských literatúr. 
Môžeme sa v nich stretnúť s menami 
takých významných autorov a lite-
rárnych vedcov, ako napríklad Fran-
tišek Miko, David Albahari, Jáchym 
Topol, Jana Bodnárová, Irena Brež-
ná, Olga Tokarczuk či Gennadij Ajgi. 
Blok literárnovedných štúdií dopĺňa-
jú príspevky bieloruských autorov 
(М. Трус; В. Наўроцкі), ktoré sa ve-
nujú kľúčovým otázkam národného 
obrodenia v bieloruskom kontexte, 
ako aj slovensko-bieloruskej spolu-
práci v kultúrno-ekonomickej sfére. 
V príspevku P. Kášu sa skloňuje téma 
poľsko-slovanských súvislostí v diele 
poľského literárneho kritika, histori-
ka a básnika Kazimierza Brodzińské-
ho; R. Radzik porovnáva umelecký 
obraz spoločnosti v dielach Nová zem 

Jakuba Kolasa a Pán Tadeáš Adama 
Mickiewicza. 

Doktorandská sekcia, ktorá nasle-
duje po literárnovednej časti, obsahu-
je päť príspevkov. Štúdia I. Mikušiaka 
popisuje základné kontúry a stimuly 
komparatistických prác srbského sla-
vistu, germanistu a literárneho kom-
paratistu Zorana Konstantinovića. 
V nasledujúcich príspevkoch jazyko-
vedného charakteru autori rozobera-
jú vybrané otázky z oblasti konfron-
tačnej gramatiky slovanských jazy-
kov (G. Imrichová), paleoslovenistiky 
(Ľ. Krutská), dialektológie (Z. Vodič-
ková) a onomastiky (M. Čurová). 

Slavistický zborník uzatvára 
príspevok zakladateľky a dlho-
ročnej vedúcej katedry slavistiky  
prof. PhDr. Júlie Dudášovej, CSc., 
v ktorom opisuje vedeckovýskum-
nú a pedagogickú činnosť i aktivity 
katedry v období od prvých rokov 
jej existencie až dodnes. Čitateľa in-
formuje o riešení grantových a me-
dzinárodných výskumných projek-
tov, o medzinárodných vedeckých 
konferenciách organizovaných ka-
tedrou slavistiky, o jej rozvojových 
aktivitách i o spolupráci s domácimi 
a zahraničnými pracoviskami. Záve-
rečný príspevok obsahuje aj informá-
cia o bývalých a súčasných členoch 
katedry. 

Zborník štúdií Slavistika v preme-
nách času prináša veľa zaujímavých 
poznatkov a informácií, preto si ur-
čite nájde svojich čitateľov nielen 
v odborných kruhoch, ale aj medzi 
laikmi, ktorí sa zaujímajú o otázky 
slovanských jazykov a literatúr. 

Jana Belánová
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Biografické oddelenie Štátnej ve-
deckej knižnice v Prešove sa popri 
tvorbe regionálnej bibliografie už 
takmer tri desaťročia orientuje aj 
na celoslovenskú koordináciu ved-
ného odboru slavistika. Konkrétne 
ide o spracovanie historických sla-
vík s vročením do roku 1918 z cel-
kového počtu 20 000 tzv. starých 
tlačí, ktoré sa nachádzajú vo fon-
doch prešovskej ŠVK. Je zaujímavé, 
že medzi prvými boli spracované 
a publikované poľské materiály 
v práci: Poloniká v historických fon-
doch ŠVK Prešov (zost. Božena Šmel-
ková. ŠVK Prešov 1989, 22 s.); ide 
spracovanie starých tlačí do roku 
1800 z fondov Eparchiálnej (Diecéz-
nej ) knižnice a Kolegiálnej knižnice 
v Prešove, ktoré v tom čase boli ešte 
pod správou ŠVK. 

V recenzovanej publikácii sú spra-
cované východoslovanské tlače, po-
chádzajúce z oficín, vydavateľstiev 
a kníhkupectiev  terajšieho a histo-
rického územia Ruska, bývalej Re-
publiky poľskej (Rzeczypospolitej), 
Rakúskej monarchie a dnešného 
Bieloruska či Ukrajiny. Najviac tlačí 
(65) pochádza z petro hradských tla-
čiarní, ale hneď na druhom mieste 
sú tlače (61) z geograficky i kultúr-
ne bližšieho ukrajinsko-poľského 
mesta Ľvov. V katológu sú však aj 
tlače z Užhorodu, Kišiňova, Rigy 
a Przemyśla. Rovnako pestré je aj 
jazykové zastúpenie týchto tlačí, 
ale prevažujú (takmer tri štvrtiny 

z celkového počtu) ruské a ukrajin-
ské tlače. Čisto poľských tlačí je de-
sať, tri sú v poľsko-latinskom a dve 
v poľsko- -nemeckom jazyku. 

Komentár k poľským materiá-
lom pripravila Lucia Němcová v štú-
dii s názvom: K polonikám v rámci 
východoslovenských tlačí (do roku 
1900) vo fondoch ŠVK Prešov (s. 47 – 
62). V úvodnej časti štúdie autorka 
charakterizuje historické súvislosti 
a peripetie formovania „haličského 
regiónu“ a mesta Ľvov, ktoré sa už 
v polovici 15. storočia stalo hlavným 
mestom poľskej provincie s názvom 
„Województwo Ruskie“. Z hľadiska 
rozvoja poľskej knižnej kultúry kľú-
čovú rolu zohralo v meste slávne 
Ossolineum (Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich). Na druhej strane – 
Ševčenkova vedecká spoločnosť sa 
pričinila o to, že Ľvov sa stal aj cen-
trom ukrajinského národného hnu-
tia. Autorka, ktorá rozdelila knihy 
do štyroch kategórií – história, li-
teratúra, učebnice a slovníky – po-
znamenáva, že knihy vyšli v rokoch 
1861 – 1896 a okrem jedného titulu 
miestom vydania všetkých tlačí bol 
Ľvov. Výnimočná je tlač z mestečka 
Kolomyje od E. Czechowicza, ktorú 
vydal vlastným nákladom u Jana 
Bruska v roku 1893. Bola to škol-
ská pomôcka – učebnica pre ľudové 
školy z odboru geografie. Informa-
tívne bohatou a zaujímavou knihou 
je historická práca anonymného 
autora pod názvom: Dzieje Unii 

Východoslovanské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej ve-
deckej knižnice v Prešove. Editori: Marcela Domenova a Mária Ňacha-
jová, Prešov: Vyd. Štátna vedecká knižnica 2009, 232 s.
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Kościelnej na Rusi (Lwow 1896), 
ktorá podrobne analyzuje peripetie 
„uniatskej“ cirkvi vo východných 
regiónoch bývalej Rzeczypospoli-
tej. Pre literárnych historikov môže 
byť určite zaujímavá aj kniha Fr. S. 
Reichmana Uwagi nad Panem Tade-
uszem Adama Mickiewicza (Lwów 
1892), ako aj ukrajinské preklady 
historických próz dvoch poľských 

prozaikov, predstaviteľov ukrajin-
skej školy poľského romantizmu 
M. Czajkowského a J. B. Zaleského. 
Historikov pedagogiky budú iste 
zaujímať viaceré učebnice a slovní-
ky, ktoré tu slúžili ako nástroje in-
terkultúrnej komunikácie v rámci 
multietnickej a multikonfesionál-
nej Haliče.  

Peter Káša
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16. februára 2010 sa v Poľskom 
inštitúte v Bratislave za účasti poľ-
ského veľvyslanca v Slovenskej re-
publike Andrzeja Krawczyka usku-
točnil slávnostný akt podpísania 
Dohody o spolupráci slovenských 
a poľských historikov. Za sloven-
ských historikov dohodu podpísal 
predseda Slovenskej historickej spo-
ločnosti PhDr. Viliam Čičaj, CSc. 
a za poľskú partnerskú organizáciu 
prezident Polského Towarzystwa 
Historyczneho prof. dr hab. Krzysz-
tof Mikulski. 

Predmetom Dohody je spoluprá-
ca v oblasti prípravy vedeckých pro-
jektov, poskytovanía podpory pri or-
ganizovaní seminárov, konferencií 
a iných medzinárodných vedeckých 
podujatí. Partnerské organizácie 
budú venovať pozornosť hlavne po-
dujatiam zameraným na problémy 
dejín strednej a východnej Európy. 
Zároveň sa budú podieľať na pro-
pagácií vedeckých podujatí formou 

informácie a prezentácie historickej 
spisby oboch krajín. Spoluprácu sta-
vovských organizácií obohatia vý-
menou a recenzovaním publikácií 
zo slovenskej a poľskej historickej 
tvorby s dôrazom na otázky spo-
ločné pre obe historiografie. Pred-
stavitelia oboch organizácií sa do-
hodli na vysielaní dvoch delegátov 
na celoštátne zjazdy Poľskej, resp. 
Slovenskej historickej spoločnosti, 
na ktorých sa budú vzájomne infor-
movať o spoločných metodologic-
kých otázkach a cieľoch historické-
ho výskumu.

Prezident PTH Krzsysztof Mi-
kulski a predseda SHS Viliam Čičaj 
v príhovoroch priblížili účastníkom 
stretnutia činnosť oboch stavov-
ských organizácií. Zámery a ciele 
nadchádzajúcej spolupráce vysoko 
ocenil aj poľský veľvyslanec v SR 
Andrzej Krawczyk a riaditeľ Poľské-
ho inštitútu Zbigniew Machej. 

Ľubica Kazmerová

KRONIKA

DOHODA O SPOLUPRÁCI  

Na sklonku uplynulého roka 
oslávil osemdesiate piate narode-
niny popredný slovenský slavista, 
indoeuropeista a vysokoškolský pe-
dagóg, profesor PhDr. Šimon On-
druš, CSc. Narodil sa 27. októbra 
1924 v Klčove. Z malebného rodis-
ka pod majestátnou siluetou Spiš-
ského hradu, v susedstve vznešenej 

Spišskej Kapituly, kde v neďalekej 
blízkosti vyviera známy sivobradský 
minerálny prameň, odišiel študo-
vať na gymnázium do Levoče, teda 
do mesta, ktoré v jednom zo svojich 
článkov nazval perlou spišských 
miest. Po maturite sa rozhodol pre 
štúdium odboru slovenský jazyk 
a filozofia na Filozofickej fakulte 

K JUBILEU ŠIMONA ONDRUŠA
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Slovenskej univerzity v Bratislave 
(1946 – 1950). S bratislavskou alma 
mater bol spätý takmer päťdesiat 
plodných rokov života. Na jej pôde 
pod vedením profesora A. V. Isačen-
ka a v tvorivom kruhu spolupra-
covníkov, akými boli profesori Ján 
Stanislav či Eugen Pauliny, sa začal 
výskumne venovať porovnávacej 
slovanskej a indoeurópskej jazyko-
vede, neskôr etymológii, všeobecnej 
jazykovede i dejinám jazykovedy. 

Najvýznamnejším bádateľským 
prínosom profesora Ondruša sú 
jeho početné etymologické štúdie. 
Nosným pilierom týchto etymolo-
gických výkladov je metóda význa-
mových responzií, pričom typickou 
črtou jeho etymologického výsku-
mu je úsilie dokázať, že mnohé slová 
patriace do slovnej zásoby viacerých 
alebo jednotlivých slovanských ja-
zykov, ktorých pôvod etymológovia 
zvykli hľadať v neslovanských jazy-
koch, treba vysvetľovať na základe 
domáceho slovanského, resp. indo-
európskeho slovného fondu. O ve-
deckej erudícii jubilanta svedčí jeho 
rozsiahla publikačná činnosť, ktorú 
reprezentujú nielen desiatky fun-
dovaných štúdií, príspevky na sla-
vistických kongresoch, domácich 
a zahraničných konferenciách, ale 
aj mnohé odborné a populárno-ve-
decké články v slovenských periodi-
kách a dennej tlači, v ktorých širšie-
mu okruhu čitateľov prístupnou for-
mou predstavuje výsledky svojich 
dlhoročných bádaní najmä z oblasti 
dejín slovenského jazyka, slavistiky 
a etymológie. Osobitnou kapitolou 
jeho tvorby sú vysokoškolské pub-

likácie Úvod do slavistiky (Bratislava 
1955, 1956, 1959) a Szláv népek és 
nyelvek (Budapest 1962), ale naj-
mä vysokoškolská učebnica Úvod 
do štúdia jazykov (Bratislava 1981, 
1984, 1987), napísaná v spoluautor-
stve s profesorom Jánom Sabolom, 
ktorá už takmer tri desaťročia patrí 
k základnej literatúre filologických 
študijných odborov. 

Prirodzeným vyústením jubilan-
tovej celoživotnej vedeckovýskum-
nej orientácie je trojdielny opus 
monograficky vydaných etymolo-
gických štúdií Odtajnené trezory slov 
I, II, III (Martin 2000, 2002, 2004). 
V prvej časti analyzuje slová so za-
meraním na: (1) rieky, vrchy, osady 
(Nitra, Bodrog, Váh a Dudváh, Koka-
va : Koč : Choč : Čech : Čak : Čach : Ča-
chol, Tatranské Smokovce a východo-
slovanské Smykovce, Urpín, Makyta, 
Šaštín, Tatry); (2) osobnosti (knieža – 
Pribina – Nitra, svätý Gorazd a svätý 
Svorad, Ódorová); (3) národy, duša, 
telo (duch – duša – telo, kostra a údy, 
hlava – vlasy – lebka, krk – šija – ple-
ce – rameno); (4) peniaze, nástroje, 
jedlá (kuna, hrivna, čereň a kornica, 
rešeto, riečica, ročka, košenica, južina 
– olovrant – svačina); (5) cirkev a ná-
boženstvo (boh, chrámy a kostoly, 
Vianoce – fašiangy – pôst – Veľká noc, 
nebo a peklo, sobáš a svadba). Druhý 
zväzok obsahuje tematické okruhy: 
(1) spoločnosť, (2) remeslo a ume-
nie Slovanov, (3) príroda, (4) fauna, 
(5) odev a obuv Slovanov, (6) dedi-
ny a mestá, (7) osoby a osobnosti. 
V treťom zväzku sa analyzujú: (1) 
spoločnosť, (2) príroda, (3) Slovania 
a Slováci, (4) Slovania a susedia, (4) 
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slovenčina a angličtina. Osobitná 
kapitola tohto výnimočného diela, 
venovaná slovenským (slovanským) 
lexikálnym jednotkám v maďarči-
ne, je výsledkom kritickej analýzy 
publikácie Štefana Kniežu A magyar 
nyelv szláv jövevényszavai (Slovan-
ské výpožičky v maďarskom jazyku) 
z roku 1955. 

Po skončení štúdia (1950) sa pro-
fesor Ondruš stal členom Katedry 
slovenského jazyka a literatúry Filo-
zofickej fakulty Slovenskej univerzi-
ty v Bratislave (v roku 1954 sa vrá-
tila k pôvodnému názvu Univerzita 
Komenského). Keď na Filozofickej 
fakulte tejto univerzity pôsobil ako 
prodekan (1961 – 1962), neskôr 
ako dekan (1963–1965), inicioval 
založenie Katedry slavistiky a in-
doeuropeistiky, na ktorej sa v roku 
1957 začalo systematické štúdium 
poľského jazyka a literatúry. Táto 
katedra, v roku 1987 premenova-
ná na Katedru slovanských filoló-
gií, dodnes vychováva absolventov 
a školí doktorandov slavistických 
odborov. 

Vybudovanie špecializované-
ho vysokoškolského pracoviska 
so širokou vedeckovýskumnou 
orientáciou, ale najmä so zamera-
ním na štúdium tzv. malých slo-
vanských filológií, si vyžadovalo 
nielen vysoký stupeň erudície, ale 
aj organizačné schopnosti. S od-
stupom času treba konštatovať, 
že profesor Ondruš, známy ako 
rigorózny kritik nedôsledností vo 
vedeckých výstupoch svojich mlad-
ších i starších kolegov, preukázal 
cit pre načasovanie a postupnosť 

krokov, ako aj diplomatickú roz-
vážnosť pri budovaní jednotlivých 
slavistických odborov. Ako vedú-
ci katedry sa usiloval o to, aby sa 
študijné odbory otvárali cyklicky, 
neraz navzdory nepriaznivej poli-
tickej atmosfére, napríklad v čase 
aktivít poľskej Solidarity. Podobne, 
napriek rozličným ideologickým 
tlakom, držal ochrannú ruku aj 
nad lektorátom slovinského jazy-
ka, vďaka čomu mohol tento lekto-
rát v deväťdesiatych rokoch minu-
lého storočia kontinuálne vyústiť 
do systematickej recipročnej výme-
ny lektorov. Pričinil sa aj o rozvoj 
štúdia bulharistiky, za čo v roku 
1975 získal vysoké štátne vyzna-
menanie Bulharskej republiky – 
Rad Cyrila a Metoda 1. stupňa. Poľ-
ská republika ocenila jeho prínos 
k rozvoju slovenskej polonistiky  
v roku 1980 vyznamenaním Medal 
Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Šimon Ondruš bol či-
norodý na univerzitnej aj na akade-
mickej pôde. Pôsobil vo viacerých 
vedeckých radách a kolégiách, v ro-
koch 1963 – 1968 bol podpredse-
dom Združenia slovenských jazyko-
vedcov pri SAV (dnešná Slovenská 
jazykovedná spoločnosť pri SAV) 
a spolu s prof. Mikulášom Bakošom 
založil slavistický štvrťročník Slavi-
ca Slovaca a viedol jeho jazykovednú 
periodicitu. V rokoch 1969 – 1970 
pôsobil ako predseda Slovenského 
komitétu slavistov a podpredseda 
Československého komitétu slavis-
tov. Bol členom Vedeckého kolégia 
pre jazykovedu a vedy o literatúre 
a umení Slovenskej akadémie vied 
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a predsedom viacerých komisií pre 
obhajoby doktorských a kandidát-
skych dizertačných prác.

Profesor Ondruš sa radí k tým 
osobnostiam slovenskej jazyko-
vedy, ktoré mali významný vplyv 
na jej smerovanie a zásluhu na jej 
zviditeľňovaní vo svete. Vedeckový-
skumný kontakt so zahraničím roz-
vinul najmä ako lektor slovenského 
jazyka na Univerzite Lajosa Kossu-
tha v Debrecíne (1959 – 1961), ako 
hosťujúci profesor českého a sloven-
ského jazyka na Univerzite v Kolíne 
nad Rýnom (1968 – 1970) aj ako 
člen zahraničných jazykovedných 
spoločností (Wiener Sprachgesells-
chaft, Magyar nyelvtudományi tár-
saság, Societas linguistica Europaea 
a iných). Výsledky svojich vedec-
kých výskumov úspešne presadzo-
val na medzinárodných vedeckých 
fórach. Patrí mu vďaka za propagá-
ciu slovenčiny, slovenskej literatúry 
a národnej kultúry medzi zahranič-
nými slovakistami a slavistami. Stál 
pri zrode letnej školy slovenského 
jazyka a kultúry Studia Academica 

Slovaca a priamo sa podieľal na od-
bornom kreovaní a profilovaní jej 
vedeckého, lektorského a prednáš-
kového programu.

V rokoch svojho pedagogického 
pôsobenia profesor Šimon Ondruš 
bol medzi študentmi rešpektovanou 
a uznávanou vedeckou autoritou, 
vedel si k nim vytvoriť prirodzený 
ľudský, ba až otcovský prístup. Tak-
to sa prejavoval nielen na Univer-
zite Komenského v Bratislave, ale 
aj na Univerzite sv. Cyrila a Meto-
da v Trnave (1990 – 2004), ktorá 
mu v roku 2008 udelila čestný ti-
tul Doctor honoris causa. Katedra 
slovanských filológií Filozofickej 
fakulty UK pripravuje profesorovi 
Ondrušovi pri príležitosti jeho ži-
votného jubilea zborník jazykoved-
ných, literárnovedných a historic-
ky zameraných príspevkov (vyjde 
v roku 2000), ktorým mu priatelia, 
kolegovia a žiaci aj do ďalšej práce 
zaželať múdre pero, pevný krok, ži-
votný elán a optimizmus, no najmä 
dobré zdravie.

Mária Dobríková

Súčasná literárna kritika zaradi-
la Vlastimila Kovalčíka (nar. 1939 
v Matiašovciach, okr. Poprad) me-
dzi básnikov hľadajúcich alternatív-
ne postupy poetického vyjadrenia. 
Hoci toto označenie sa týka jeho 
pôvodnej tvorby, hlavne zbierok vy-
daných po roku 1970 (Zrkadlo čoraz 
plytšie, Alétheia, Horiaca rukoväť, 

Živice, Vytrvalosť k otázkam, Odraz 
ohňa), možno ho uplatniť aj pri hod-
notení jeho prekladov z poľskej poé-
zie, z ktorej si vyberá hlavne autorov 
reprezentujúcich reflexívne-imagi-
natívnu lyriku s voľnou veršovou 
faktúrou. 

Poetika Kovalčíkových pôvod-
ných básní je veľmi blízka poetike 

KRÉDO BÁSNIKA A PREKLADATEĽA
(K minuloročným sedemdesiatinám Vlastimila Kovalčíka)
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básní, ktoré prekladá. Táto autor-
sko-prekladateľská integrita uňho 
nie je náhodná. Vyplýva z racionál-
neho uvažovania o veciach tvorby 
a umenia, ktoré Kovalčík podmie-
ňuje kreatívnymi možnosťami ja-
zyka, stelesneného slovom ako zá-
kladným elementom bytia. Poéziu 
chápe ako prirodzený prejav mysle-
nia. Podobne pristupuje k prekladu. 

Potvrdzujú to autori, ktorí sa 
nachádzajú v jeho prekladateľskej 
zásobárni. Už pred „nežnou revo-
lúciou“ Kovalčík prekladal hlavne 
básnikov nevšedných poetických 
výpovedí, prekračujúcich estetické 
hranice dobových konvencií. Pred 
rokom 1989 to bol postavantgardný 
básnik Zbigniew Bieńkowski, maj-
ster štylizácie, založenej na homo-
nymite a etymologickej hre slov. Vý-
ber z Bieńkowského básní Spektrum 
(1966) úzko korešpondoval s Koval-
číkovou koncepciou „čistého a jas-
ného slova“ (P. Števček), zbaveného 
civilizačných nánosov a konvenč-
ných splodín, čo sa neskôr prejavilo 
i na jeho výbere z básní Mariana Gr-
ześczaka Biely až čierny jas. Snažil sa 
dať slovu pôvodný význam a váhu, 
a to i za cenu mlčania. 

Bol to protest. Motivovaný sna-
hou presadiť svoje individuálne 
estetické myslenie a cítenie, expe-
rimentoval. Preklady poľskej poé-
zie mu boli cennými pomocníkmi, 
o čom azda najvýraznejšie svedčí 
výber z básní Tymoteusza Karpo-
wicza Ťažký les (1969), ktorým Ko-
valčík reagoval na krátke obdobie 
pražskej jari. 

„Konsolidácia“, ktorá sa vzá-

pätí stala programom stagnácie, 
bola veľkou brzdou individuálnych 
snáh, a to nielen v literárnej tvor-
be. Všetko sa muselo podriadiť prí-
snej cenzúre kolektívnej kontroly 
a ideologických direkcií. V tejto si-
tuácii Kovalčík vydáva zbierku bás-
ní Horiaca rukoväť. V reflexívnych 
úvahách sa zamýšľa nad zmyslom 
ľudskej existencie, a to ho privádza 
k spomienkam na rodný kraj a dáv-
ne priateľstvá, z ktorých vznikla ese-
jistická kresba rodného Zamaguria, 
kniha Na severnom prahu (1983). 
Čo mu neumožňovala aktuálna si-
tuácia, hľadal v minulosti, hlavne 
v romantizme. Ale aj v romantizme 
vyhľadával cesty nevšedných myš-
lienkových peripetií. V prekladovej 
tvorbe ich našiel u postromantic-
kého Cypriana Kamila Norwida. 
Po päťročnej prestávke vydal roz-
siahly výber z Norwidovej poézie 
pod výrečným názvom Nepokori-
teľný prameň (1974). Bol to signál 
vzdoru („nepokoriteľný“) a návratu 
ku koreňom vlastného bytia. Z toh-
to prameňa neskôr vytryskol i jeho 
obdiv k predstaviteľovi slovenské-
ho mesianizmu Samovi Bohdanovi 
Hroboňovi (vydal vo vlastnej úprave 
výbery z Hroboňových básní, člán-
kov a korešpondencie: Iskrice, 1990; 
Slovospytné snovidmy, 2001; Rozru-
žie, 2002).

Romantický prejav osobných roz-
porov našiel v tvorbe proletárske-
ho básnika Władysława Broniew-
skeho, ktorého Kovalčík sprístupnil 
slovenským čitateľom v roku 1976 
výberom Červený kalich. Opäť si pri-
pomeňme politickú situáciu. Boli 
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to prvé roky po straníckych pre-
vierkach, ktoré rozdelili spoločnosť 
na „zdravé jadro“ a na ostatných – 
menejhodnotných a navyše i podoz-
rivých. Broniewski tiež prešiel očist-
ným kúpeľom tragického poznania, 
o tom znalci poľskej literatúry u nás 
vedeli. Naproti tomu politické kru-
hy ho považovali za poľského Ma-
jakovského a z jeho diel poznali 
azda iba poému o Stalinovi, ktorú 
aj on sám už dávno odvrhol. A tak 
Broniew skeho poézia v čase Koval-
číkovho vydania („červený kalich“ 
= „kalich utrpenia“, „kalich nevin-
nej krvi“) pôsobila v slovenskom 
literárnom prostredí ako hlas proti 
politickým represáliám. 

Nasledoval „čas mlčania“ – až 
po desiatich rokoch Kovalčík vy-
dal Znaky prítomnosti (1987), výber 
z básní Tadeusza Śliwiaka. Śliwia-
kove básne sa u nás vnímali ako 
prostý prejav občianskej lyriky, 
približujúcej sa k psycho-sociálnym 
a individuálnym prejavom moder-
ného človeka. Veľkú úlohu v jeho 
tvorbe hrala polemika s národným 
tradicionalizmom, sarkazmus, au-
toironická konfrontácia predstáv 
a skutočnosti, vedomie sociálnych 
a politických zmien v súčasnom ži-
vote. V tomto bol blízky Tuwimovej 
poetike „prostého človeka“. Na roz-
diel od Tuwima však častejšie siahal 
za prostriedkami konkretistického 
opisu a vecného konštatovania po-
vrchových javov skutočnost, čo ho 
priviedlo až na pokraj transparent-
nej deklaratívnosti.

V období Kovalčíkovho výberu 
Śliwiakovej poézie prebiehali v Poľ-

sku búrlivé udalosti (zosilnenie 
ilegálneho hnutia, udalosti okolo 
smrti kňaza J. Popieluszka, protest-
né štrajky, demonštrácie), politickú 
situáciu už pevne preberali do rúk 
slobodné odbory „Solidarność“, 
a tieto nálady sa prelievali k nám. 
Śliwiakove básne svojím racionál-
nym, vyrovnaným tónom pôsobili 
ako očakávanie zmien, ktoré sa na-
plnili v novembri 1989.

Hlavná zmena, – a to nielen 
v tvorbe Vlastimila Kovalčíka – sa 
prejavila v slobodnom uplatňovaní 
vlastných hodnotových kritérií. Ko-
valčík, ktorý už predtým inklinoval 
k spirituálnej poézii, sústredil svoju 
pozornosť na náboženskú poéziu. 
V krátkom časovom rozpätí vydal 3 
výbery z básní Karola Wojtyłu a roz-
siahly výber z tvorby Jana Twardo-
wského. V tvorbe Twardowského 
Kovalčík našiel prirodzené zblíže-
nie náboženského a občianskeho 
aspektu poetického myslenia, ktoré 
ďalej rozvíjal v magickom vitalizme 
Mariana Grześczaka (Biely až čierny 
jas, 1995).  

Súčasne sa zameral na tvorbu 
uznávaných reprezentantov súčas-
nej poľskej poézie, na nositeľov a no-
minantov Nobelovej ceny Czesła-
wa Miłosza, Tadeusza Różewicza, 
Wisławu Szymborskú a Zbigniewa 
Herberta. Ukážky z ich tvorby uve-
rejňoval od roku 1992 v „Revue 
svetovej literatúry“. Knižne vydal 
výber z Herbertových básní Čierna 
ruža (1999) a dve knižky W. Szym-
borskej: 49 básní (1999) a Chvíľa 
(2003). Paletu výberu si doplnil jed-
notlivými básňami U. Koziołovej, 
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E. Stachuru a R. Wojaczka, ktoré 
uverejnil taktiež v „Revue svetovej 
literatúry“.

Časopisecké preklady nám ur-
čujú začiatok Kovalčíkovej práce 
s textom daného autora. Možno 
predpokladať, že napr. Wojtyłove 
a Twardowského básne, podobne 
ako básne iných poľských autorov, 
poznal dávno pred rokom 1989, 
v rokoch komunizmu však vydanie 
poľskej náboženskej poézie nepri-
chádzalo do úvahy. Prvé preklady 
Wojtyłových básní uverejnil v roku 
1990 a prvé Twardowského básne 
v roku 1993. Naproti tomu s básňa-
mi Z. Herberta prišiel do tvorivého 
kontaktu už v rokoch štúdia na UK 
v Bratislave. V doslove k Čiernej ruži 
napísal: „Tvorbu Herberta som sle-
doval od roku 1958, keď som prišiel 
študovať na bratislavskú filozofickú 
fakultu. Systematicky som čítaval poľ-
skú literárnu tlač, ktorá bola komplet-
ne dostupná vo vtedajšom Poľskom 
kultúrnom stredisku.“ Jeho záujem 
o poľskú literatúru mal širšie rozme-
ry: „Nasvedčujú tomu aj moje výpisky 
z lektúr, ktoré som si robil od spome-
nutého roku“ (V. Kovalčík, 1999: 86). 

Významnú funkciu pri prekla-

dateľskom výbere – čo je celkom 
prirodzené – u Kovalčíka hrá jeho 
dôverná znalosť poľského jazyka 
a osobný kontakt s  poľskými bás-
nikmi. Najlepšie o tom svedčí vý-
ber z tvorby Mariana Grześczaka, 
ktorý pôsobil v Bratislave ako rad-
ca Veľvyslanectva Poľskej republiky 
v Slovenskej republike a riaditeľ Poľ-
ského inštitútu v Bratislave. V čase 
tohto pobytu sa stal aktívnym účast-
níkom bratislavského literárneho 
života a iniciátorom početných slo-
vensko-poľských literárnych podu-
jatí. Z jeho básnickej tvorby – ako 
som už uviedol – Kovalčík vydal vý-
ber Čierny až biely jas. 

Vidíme, že aj keď poaugustová 
trasformácia vydavateľskej práce 
pribrzdila vydávanie prekladov poľ-
skej poézie u nás, Kovalčík si vedel 
vytvoriť priaznivé podmienky pre 
ďalší rozvoj svojich prekladateľ-
ských aktivít. V tejto oblasti dosia-
hol – a stále dosahuje – výsledky, 
ktoré patria k najkrajším plodom 
slovenskej recepcie poľskej literatú-
ry. Jeho minuloročné životné jubile-
um je i veľkým jubileom slovensko-
poľských literárnych vzťahov. 

Jozef Hvišč

V Pešti 17. XII. 1904
Milostivá Pani,

s radosťou posielam Vám k spo-
menutému účelu knihu Konopnickej, 
výber (ľudové vydanie) jej básní i bel-
letrie, vše v slohu jednoduchom; hodia 

sa pre počiatočné čítanie znameni-
te. Mnoho z toho bolo už i preložené 
(i v Dennici: Horal). Z prác Orzeszko-
wej ani z Urbanowskej nemám nate-
raz ničoho. 

Ale ak by to mohli byť aj spisova-

NABÁDAL PREKLADAŤ POĽSKÚ LITERATÚRU
(František Votruba, 1880 – 1953) 
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telia (nie len spisovateľky), môžem 
poslúžiť Sienkiewiczom (veľmi ľahké 
a vďačné práce), Tetmajerom, Orka-
nom atď. Kedykoľvek veľmi vďačne. 
[...]

Soznamy vhodných kníh som ob-
jednal, a dojdú Vám behom 4 – 5 dní. 
Teším sa, že bohatej poľskej literatúre 
pribúda čitateľov a ctiteľov. 

Prajem Veselé Vianoce – a značím 
sa Vám s úctivým pozdravom

F. Votruba

Takýchto listov literárny kritik, 
redaktor, prekladateľ, spisovateľ, vy-
davateľ František Votruba (v tomto 
roku si pripomíname 120. výročie 
jeho narodenia) napísal viac. Mnohé 
jeho návrhy sa realizovali, a mnohé 
realizoval on sám. V medzivojno-
vom období bol jedným z najaktív-
nejších prekladateľov a glosátorov 
poľskej literatúry na Slovensku. 

Keď sa Votruba na pozvanie ru-
žomberského vydavateľa K. Salvu 
v roku 1902 presídlil do Ružomber-
ka, otvorili sa mu veľké možnosti. 
Skoro každé noviny sa uchádzali 
o jeho spoluprácu, a to nielen pris-
pievateľskú, ale aj redakčnú a vyda-
vateľskú. Počet časopisov a novín, 
s ktorými spolupracoval, je neuveri-
teľný: pred rokom 1918 to boli Ľu-
dové noviny, Slovenský týždenník, 
Dennica, Čas, okrem toho vydával 
a redigoval Slovenskú knižnicu 
a pomáhal J. Páričkovi v Ružom-
berku pri vydavateľských prácach; 
po prevrate – Prúdy, Vlasť a svet, 
detské Oriešky a pokračoval v redi-
govaní Slovenského denníka a Slo-
venského týždenníka. A všade zane-

chal výrazné stopy aktívneho záuj-
mu o poľskú literatúru nielen svoje 
vlastné, ale aj stopy starších i mlad-
ších rovesníkov, ktorým na strán-
kach slovenských časopisov ochot-
ne otváral priestor. Úspešne sa jeho 
zásluhou zintenzívnila prekladateľ-
ská činnosť P. B. Horala, P. Halašu, 
I. Grebáča-Orlova, Jozefa Budaya, J. 
Urama-Horina, I. Lilgeho, z mlad-
ších J. Slávika-Neresnického, J. Daf-
číka, P. Prídavka, M. Zaťka, Fr. Hru-
šovského, M. Stana a ďalších. 

Niekoľko desiatok básnických 
i prozaických prekladov uverejnil 
v „svojich“ časopisoch aj on sám. 
Boli to básne Marie Konopnickej, 
poviedky a novely K. Przerwu-Tet-
majera a jednotlivé poviedky z tvor-
by Wł. Orkana, B. Prusa, H. Sienkie-
wicza a A. Asnyka.

Dôvernú znalosť a vzťah k poľ-
skej literatúre F. Votruba potvrdil 
článkami o tvorbe Marie Konopnic-
kej, Elizy Orzeszkowe, K. Przerwu-
Tetmajera, H. Sienkiewicza a ďalších 
poľských spisovateľov. Predstavil sa 
v nich ako citlivý interprét ideového 
zmyslu ich diel, ktoré prezentoval 
slovenskej čitateľskej verejnosti ako 
príklad umeleckej súhry sociálnych 
a moderných komponentov literár-
neho výrazu.

Od vyššie spomenutých sloven-
ských prekladateľov sa líšil hlavne 
tým, že okrem reprodukčnej tvorby 
písal vynikajúce literárne štúdie, 
eseje, kritiky, recenzie. V prácach 
tohto charakteru podporoval nové 
trendy slovenskej poézie a prózy. 
Osobitne vyzdvihoval P. O Hviez-
doslava, I. Kraska, z prozaikov re-
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alistov druhej vlny – M. Kukučína, 
J. G. Tajovského, J. Jesenského. 
Do literárneho prúdenia svojej 
doby sa začlenil aj tvorbou vlast-
ných básní, ktoré uverejňoval pod 
pseudonymom Andrej Klas hlavne 
v Dennici, ktorá sa pred 1. svetovou 
vojnou stala orgánom mladej lite-
rárnej generácie, označovanej náz-
vom Slovenská moderna. V práci 
literárnovedného a kritického cha-

rakteru pokračoval aj po roku 1945 
ako redaktor Pravdy a Roľníckej ne-
dele. V roku 1951 sa stal vedeckým 
pracovníkom Literárnovedného 
ústavu Slovenskej akadémie vied 
a umení v Bratislave, kde pracoval 
a pôsobil až do svojej smrti. Časopi-
secké a knižné práce F. Votrubu pat-
ria k základnému fondu slovenskej 
literárnej vedy a kritiky.

Jozef Hvišč

V medzivojnovom období sa 
v rámci univerzitného štúdia slavis-
tiky začalo na Slovensku aj štúdium 
poľského jazyka a literatúry. Pod-
mienky k tomu sa vytvorili na novo-
založenej Univerzite Komenského 
v Bratislave, kde sa už v roku 1923 
zaviedlo systematické štúdium poľ-
ského jazyka a literatúry. Študenti, 
ktorí prejavili o túto problematiku 
seriózny záujem, mohli si svoje ve-
domosti ďalej špecializovať na Kar-
lovej univerzite v Prahe. 

Jedným z týchto študentov bol 
Stanislav Mečiar (v tomto roku 
uplynulo 100 rokov od jeho naro-
denia). Na bratislavskej univerzite, 
kam prišiel v roku 1929, sa zapísal 
na slavistiku a germanistiku, no 
navštevoval aj literárne prednášky 
a jazykové cvičenia poľského lekto-
ra Władysława Bobeka. V roku 1933 
odišiel na Karlovu univerzitu, kde sa 
špecializoval na štúdium poľského 
jazyka a literatúry. V Prahe napísal 
svoju prvú polonistickú prácu Tat-

ry v slovenskej a poľskej poézii, ktorá 
mu vyšla v zborníku Detvan 50 ro-
kov v Prahe (1932). Práca sa stretla 
s pozitívnym ohlasom nielen doma, 
ale i v Poľsku. Potvrdili to aj pochval-
né recenzie publikované v „Pamięt-
niku Literackom“ a v mesačníku 
„Pion“. Tento úspešný počin zrejme 
rozhodol, že z viacerých uchádza-
čov práve Mečiar získal štipendium 
na štúdium v Poľsku. 

Dva poľské roky (1933 – 1934) 
strávil na univerzitách v Krakove, 
Varšave a Poznani. Boli to miesta, 
kde sa koncentroval vtedajší výkvet 
poľskej literárnej vedy a kritiky. Naj-
viac ho inšpirovala komparatívna 
biografistika Juliusza Kleinera, Sta-
nisława Pigońa, analytická štylistika 
Manfreda Kridla, Zenona Łempické-
ho a ďalších významných poľských 
literárnych vedcov, v ktorých našiel 
protiváhu ruskej formálnej metódy. 
Poznatky nadobudnuté polonistic-
kým štúdiom spájal s intenzívnou 
publikačnou aktivitou. Už v Poľsku 

STANISLAV MEČIAR – POLONISTA 
(1910 – 1971) 
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si dobre osvojil zásady štylistickej 
interpretácie, ktoré uplatnil v prá-
cach o Hviezdoslavovej Hájnikovej 
žene, Beniakovej Žofie, o expresi-
onistických postupoch v próze Mila 
Urbana a Chorváta Mile Budaka. 
Metódu tzv. rozvinutej štylistickej 
interpretácie (Mikuláš Bakoš) uplat-
nil aj v úspešnej komparatívnej prá-
ci Hviezdoslav a Kasprowicz (1933), 
o ktorej Dionýz Ďurišin v publikácii 
Dejiny slovenskej literárnej kompara-
tistiky (1979) napísal, že vyjadruje 
„na pozadí popri súdobých tradič-
ných praktikách aspoň snahu spestriť 
tradičnú uniformitu výkladu umelec-
kého diela v porovnávacom aspekte“ 
(s. 105). Možno preto povedať, že 
Stanislav Mečiar sa v medzivojno-
vom období stal nielen univerzitne 
aprobovaným slovenským polonis-
tom, ale aj – ako uvádza Ďurišin – 
priekopníkom komparatívne pro-
jektovanej štylistickej interpretácie 
literárneho diela.

Stanislav Mečiar okrem toho vy-
víjal bohatú redakčnú, edičnú a or-
ganizačnú činnosť. Po dokončení 
vysokoškolského štúdia sa usadil 
v Turčianskom Sv. Martine. Svoje 
ďalšie pôsobenie v literárnej oblas-
ti spájal s Maticou slovenskou, kde 
od roku 1934 pracoval ako referent 
Literárnohistorického odboru, ne-
skôr aj ako tajomník MS. Angažoval 
sa aj politicky vo funkciách režimo-
vého charakteru (bol napr. kultúr-
nym referentom Hlinkovej gardy). 
Odmietavé stanovisko voči situá-
cii, ktorú nastolila Jaltská dohoda. 

prejavil odchodom do emigrácie. 
V marci 1945 odišiel do Rakúska, 
odtiaľ do Bavorska, Ríma a napo-
kon sa usadil v hlavnom meste Ar-
gentíny Buenos Aires, kde žil a pra-
coval až do smrti (1971)

V emigrácii sa poľskej literatúre 
venoval už iba sporadicky ako príle-
žitostný prekladateľ. Svoje dávnejšie 
literárnovedné inšpirácie prejavil – 
okrem niekoľkých príležitostných 
príspevkov – hlavne v monumentál-
nej dvojzväzkovej monografii Kuku-
čín živý (1958, 1960), ktorá je vlast-
ne syntézou jeho snáh a predstáv 
o literárnej tvorbe ako duchovnom 
organizme národa. 

19. marca 1995 sa v Mečiaro-
vom rodisku Prievidza uskutočnila 
vedecká konferencia o jeho živote, 
pôsobení a tvorbe. Materiály z kon-
ferencie vyšli pod názvom Stani-
slav Mečiar – zborník štúdií v roku 
1996. Účastníci konferencie zhodne 
konštatovali, čo v svojom príspev-
ku Matičné roky Stanislava Mečiara 
sformuloval Štefan Baranovič: „Sta-
nislav Mečiar ako každá veľká osob-
nosť bol plný rozporov. Nemusíme 
s ním súhlasiť v jednotlivostiach, ale 
nemôžeme ho zatracovať v celistvosti. 
Bolo by to od nás nespravodlivé, ba až 
hlúpe, pretože svojou pracovitosťou, 
vzdelaním a dielom sa natrvalo zapí-
sal do národných i literárnych dejín, 
a dejín Matice slovenskej zvlášť“ (s. 
20.)

Platí to aj o jeho prácach polonis-
tických.

Jozef Hvišč
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V hudobnej histórii nie je veľa 
skladateľov, pri ktorých si ich ži-
votné jubileá pripomíname v dvoch 
po sebe nasledujúcich rokoch, ako 
je tomu v prípade jedného z najvýz-
namnejších romantických sklada-
teľov a jedného z najväčších klavi-
ristov hudobnej histórie Fryderyka 
Franciszka Chopina (po francúzsky 
Frédérica Françoisa). V minulom 
roku si celý kultúrny svet pripo-
menul 160. výročie jeho úmrtia 
a v tomto roku uplynulo 200. rokov 
od jeho narodenia. V čom spočíva 
veľkosť skladateľa, ktorého výročia 
si pripomínajú umelci, hudobní te-
oretici a hlavne vďační poslucháči 
po všetkých kútoch sveta? Veď nie 
je tajomstvom, že F. Chopin vlastne 
nemal žiadneho významného učite-
ľa v hre na klavíri, o jeho klavírny 
rast sa starala výlučne jeho matka, 
sama výborná klaviristka a speváč-
ka, a jeho staršia sestra Ludwika 
(1807 – 1855). Boli to jediné uči-
teľky klavíra v jeho živote. Napriek 
týmto skutočnostiam sa F. Chopin 
zapísal do dejín hry na klavíri ako 
významný revolucionár, keď ako 
prvý v histórii začal hrať palcom 
aj na čiernych klávesoch a zaviedol 
osobitý spôsob využívania pedá-
lu, čím dosiahol zvukovú jemnosť 
svojej hry. Vplyv na jeho umelecké 
napredovanie malo aj vyspelé hu-
dobné domáce prostredie, keď aj 
otec, lotrinský emigrant Niçolas 
Chopin, neskôr gymnaziálny učiteľ 
francúzštiny, hral dobre na flaute 

a husliach. Jeho učiteľom, hlavne 
teoretických hudobných predme-
tov, bol hudobník českého pôvodu, 
výborný huslista, ktorého si vysoko 
vážil aj Franz Liszt, Wojciech Żywny 
(Vojtěch Živný, 1756 – 1842). V ro-
koch 1822 - 1829 F. Chopin študoval 
na varšavskom konzervatóriu u Jó-
zefa Elsnera hudobnú teóriu a kom-
pozíciu, u ktorého získal výborné 
základy pre ďalšiu skladateľskú čin-
nosť. 

Skladateľský talent F. Chopina 
sa začal prejavovať veľmi zavčasu. 
Ako sedemročný napísal prvé zacho-
vané skladbičky Polonézu B dur a g 
mol pre klavír. Skladateľské začiatky 
zamerali jeho umeleckú orientáciu 
takmer výlučne na klavír. Klavír sa 
stal na celý jeho život nerozlučným 
kamarátom. Jeho skladateľské dielo 
je rozsiahle. Obsahuje 65 skladieb 
označených opusovým číslom, pri-
čom niektoré opusy obsahujú viace-
ro skladieb. V roku 1855 však boli 
zverejnené proti vôli F. Chopina, 
ale so súhlasom rodiny ďalšie diela, 
ktoré skladateľ nepovažoval za také 
kvalitné, aby ich označil opusovým 
číslom. Celkový počet skladieb tak 
dosahuje číslo 73. Už počas života 
bol vysoko ceneným skladateľom, 
veď jeho veľký súčasník Franz Liszt 
si ho išiel osobitne do Paríža vypo-
čuť nielen ako klaviristu, ale aj ako 
skladateľa. Postupne sa spriatelili 
a F. Chopin mu venoval svoje klavír-
ne Etudy op. 10. Napriek tomu, že F. 
Chopin je takmer výlučne skladate-

POETICKÝ KLAVÍR
K Roku Fryderyka Chopina (1810 – 1849)
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ľom klavírnych skladieb, významné 
miesto v jeho skladateľskom odkaze 
zaujíma 16 poľských ľudových pies-
ní so sprievodom klavíra a ďalších 6 
piesní bez sprievodu klavíra, ako aj 
5 komorných diel. Violončelisti radi 
siahajú po jeho Introdukcii a brilant-
nej polonéze C dur op. 3, Veľkom kon-
certnom duu na témy z opery Róbert 
Diabol E dur a hlavne po Sonáte g mol 
op. 65, jeho poslednom diele venova-
nom jeho dobrému priateľovi a jed-
nému z najväčších violončelistov 
svojej doby Augustovi Franchommo-
vi. Všetky tri kompozície sú samoz-
rejme so sprievodom klavíra. Dôka-
zom jeho zmyslu pre komornú hru 
je aj Trio pre klavír, husle a violončelo 
g mol op. 8, ktoré venoval kniežaťu 
Antonimu Henrykovi Radziwiłłovi, 
tiež aktívnemu skladateľovi, prvé-
mu autorovi hudby ku Goetheho 
Faustovi a Variácie na Rossiniho tému 
pre flautu a klavír E dur. Netreba vari 
ani zdôrazňovať, že vo všetkých jeho 
komorných dielach má klavír domi-
nantné postavenie

 Na skladateľskú tvorbu F. Chopi-
na malo bezprostredný vplyv predo-
všetkým ľudové hudobné prostredie 
Mazovska. Túto provinciu prvý raz 
navštívil v lete v roku 1824 a od-
vtedy sa tam až do svojho odchodu 
do Paríža pravidelne vracal. Na zá-
klade vplyvu tamojšieho ľudového 
hudobného prostredia implantuje 
do svojej tvorby predovšetkým tan-
ce mazúrku a polonézu. Výrazné 
miesto v jeho skladateľskom odkaze 
však majú aj valčíky, scherzá a po-
eticky precítené balady, či noktur-
ná, ale predovšetkým 3 klavírne 

sonáty: c mol op. posth. 4, b mol op. 
35 a h mol op. 58. Počas celého svoj-
ho života však Chopin prechovával 
hlbokú úctu k tvorbe dvoch osob-
ností hudobnej histórie – Johanno-
vi Sebastianovi Bachovi a Wolfgan-
govi Amadeovi Mozartovi. Z úcty 
k Bachovi skomponoval 24 prelúdií, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou 
repertoáru význačných klaviristov 
všetkých doby. Zaujímavosťou je, že 
tematická výstavba klavírnej Soná-
ty c mol op. posth. 4 vychádza tiež 
z dedičstva J. S. Bacha a neskorého 
baroka. Nemalý vplyv na tvorbu F. 
Chopina mali aj opery G. Rossiniho 
a V. Belliniho. Chopin bol vari jediný 
romantický skladateľ vo svoje dobe, 
v ktorého diele sa viac ako vplyvy 
inštrumentálnej a orchestrálnej 
hudby prejavujú vplyvy štylizované-
ho bel canta, ktoré poznáme z opier 
týchto dvoch veľkých majstrov ope-
ry prvej tretiny 19. storočia. 

Typickým javom Chopinovej kla-
vírnej tvorby je jej vyšperkovanosť 
melodickými ozdobami. V zdobení 
vychádzal Chopin z klavírnych diel 
českého skladateľa obdobia klasiciz-
mu, priateľa W. A. Mozarta, Františ-
ka Xavera Dušeka a z Rossiniho bel 
canta, pričom postupne si vypraco-
váva vlastný melizmatický princíp. 
Mnohí hudobní teoretici sú dokon-
ca tej mienky, že F. Chopin mal 
všetky predpoklady stať sa úspeš-
ným skladateľom francúzskej lyric-
kej opery, ktorá bola v tom období 
v móde. Spôsob zdobenia v dielach 
Frederyka Chopina je považovaný 
za posledné štádium využívania 
voľného zdobenia, vyrastajúceho 
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z barokovej a klasicistickej hudby 
a rozvinutého na romantickom es-
tetickom princípe.

Na profiláciu F. Chopina ako kla-
vírneho virtuóza vplývalo niekoľko 
osobností. Nás Slovákov môže tešiť 
skutočnosť, že medzi nimi bol aj 
Johann Nepomuk Hummel (1778 
– 1837), bratislavský rodák, jeden 
z najvýznamnejších skladateľov 
a klaviristov svojej doby. F. Chopin 
ho počul hrať v roku 1828 vo Var-
šave a jeho hra na neho hlboko za-
pôsobila, podobne ako virtuozita 
legendárneho huslistu Nicola Pa-
ganiniho (1782 – 1840), s ktorého 
famóznou hrou sa stretol v roku 
1829 tiež vo Varšave. Pre úplnosť 
treba ešte spomenúť famózne inter-
pretačné umenie ďalšieho huslistu, 
veľkého konkurenta N. Paganini-
ho, českého huslistu Josefa Slavíka 
(1806 – 1833), s ktorým sa Chopin 
stretol v roku 1830 vo Viedni. In-
terpretačné umenie F. Chopina sa 
vyznačovalo predovšetkým veľkým 
zmyslom pre improvizáciu, pričom 
bol schopný improvizovať aj celú 
noc. Odborníci ho spolu s Ludwi-
gom van Beethovenom a Franzom 
Lisztom považujú za najväčšieho 
improvizátora 19. storočia. F. Cho-
pin ako klavirista bol obľúbený pre-
dovšetkým v šľachtických a spolo-
čenských salónoch. Bolo tomu tak 
nielen vo Varšave, ale aj v Paríži, kde 
sa usadil v roku 1831. S Varšavou sa 
rozlúčil 11. októbra 1830 uvedením 
svojho Klavírneho koncertu e mol 
op. 11. Nie je bez zaujímavosti, že F. 
Chopin oba svoje klavírne koncerty 
skomponoval pomerne mladý vo 

veku 20 rokov. Na Koncerte f mol op. 
11 pracoval v rokoch 1829 – 1830 
a Koncert e mol op. 21 skomponoval 
v roku 1830. Po odchode z Varšavy 
sa vo Viedni dozvedel o novembro-
vom varšavskom povstaní, na čo 
zareagoval skomponovaním známej 
Revolučnej etudy, najdramatickejšie-
ho diela z celej jeho tvorby. 

V polovici septembra roku 1831 
prišiel úplne neznámy F. Chopin 
do Paríža. Prvé vystúpenie mal 
v malom parížskom salóne 26. 
februára 1832. Hral tu aj Klavírny 
koncert e mol bez orchestra, iba so 
sprievodom sláčikového kvinteta. 
Zaujímavosťou je, že v tejto inštru-
mentálnej podobe zazneli obidva 
klavírne koncerty v tomto jubilej-
nom roku (2010) aj na Pražskej jari 
v interpretácii poľskej klaviristky 
Ewy Kupiec a Pražákovho kvarteta 
s kontrabasistom Jiřím Hudecom. 
Parížske salóny zohrávali v kultúr-
nom a spoločenskom živote tohto 
mesta významnú úlohu a účinkova-
li na nich len najvýznamnejší umel-
ci. F. Chopin sa na nich stretol s naj-
význačnejšími osobnosťami hudob-
ného, kultúrneho a umeleckého 
života, ako boli F. Liszt, F. Hiller a J. 
P. Pixis. Chopin sa v tomto prostre-
dí stretával aj s poľskými exilovými 
osobnosťami, ako boli Stefan Wit-
wicki, Adam Mickiewicz, Bohdan 
Zaleski a ďalší. Významné bolo jeho 
stretnutie s maliarom Eugenom 
Delacroixom a priam osudové s ex-
travagantnou spisovateľkou George 
Sandovou. Treba však podotknúť, 
že F. Chopin bol medzi dámami zdr-
žujúcimi sa v salónoch veľmi obľú-
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bený. A. Rubinštejn o ňom povedal, 
že jeho hudba je najväčší zvodca.

F. Chopin bol v Paríži aj vyhľa-
dávaným súkromným učiteľom hry 
na klavír. Táto jeho činnosť je menej 
známa, no dokresľuje jeho celkový 
umelecký, spoločenský a pedagogic-
ký profil.

V živote F. Chopina zohrali výraz-
nú rolu tri ženy. V roku 1828 sa zaľú-
bil do opertnej speváčky Konstancje 
Gładkowskas. V lete v roku 1836 sa 
tajne dokonca zasnúbil s Máriou Wo-
dzińskou. Tieto známosti však nema-
li dlhé trvanie. Osudovým pre ďalší 
život F. Chopina bolo jeho stretnutie 
s George Sandovou na jednom zo so-
irée v októbri 1836. George Sandová 
nemala v parížskych salónoch naj-
lepšiu povesť. Obliekala sa do muž-
ských šiat, fajčila fajku a cigary, 
pričom bolo verejným tajomstvo, že 
každé zo svojich dvoch detí - Mauri-
ca a Solange – mala s iným mužom. 
Hlbší vzťah medzi oboma umelcami 
sa začal na jar v roku 1838. Eugene 
Delacriox namaľoval vo svojom ate-
liéry dokonca dvojportrét oboch za-
ľúbencov. Ich vzťah – napriek všetké-
mu – bol plný nehy, ale aj búrlivých 
zvratov, až nakoniec sa skončil veľmi 
dramaticky v roku 1847, dva roky 
pred jeho smrťou, keď ho G. Sandová 
dokonca upodozrievala, že je zaľúbe-
ný do jej dcéry Solange.

Zdravotný stav F. Chopina sa už 
v predchádzajúcich rokoch rapídne 
zhoršoval, trpel na suchotiny. Jeho 
choroba mala dramatický vývoj. 
Napriek tomu v roku 1848 strávil 
leto v Škótsku, kde hral dokonca 
na niekoľkých koncertoch – v Man-

chestri, Glasgowe a v Edinburghu. 
Posledný koncert odohral 16. no-
vembra 1848 pre svojich krajanov 
v Londýne. Zomrel 17. októbra 1849 
a na poslednej ceste ho odprevádzal 
celý Paríž. Smútočné zhromaždenie 
sa konalo o dva týždne neskôr 30. ok-
tóbra 1849 a zaznelo na ňom na že-
lanie zosnulého Requiem od jeho 
obľúbeného skladateľa Wolfganga 
Amadea Mozarta. Fryderyk Chopin 
bol pochovaný na parížskom cinto-
ríne Père-Lachaise a jeho srdce bolo 
podľa jeho poslednej vôle uložené 
v stĺpe chrámu sv. Kríža vo Varšave.

Dielo F. Chopina ovplyvnilo celé 
nasledujúce generácie hudobných 
skladateľov až po súčasnosť. Obdi-
vovali ho a z jeho skladieb čerpali 
inšpiráciu F. Liszt, R. Wagner, G. 
Fauré, C. Debussy, A. Skrjabin, v 20. 
storočí aj B. Bartók, Z. Kodály, ba aj 
jeden z najvýznamnejších skladate-
ľov hudby 20. storočia I. Stravinskij.

Koncom 19. storočia bol F. Cho-
pin hlavne skladateľom mladých 
dám, ktoré hrávali predovšetkým 
jeho ľahšie skladby, označované ako 
salónne kusy. Publikum ho znovu 
objavilo až začiatkom 20. storočia. 
Jeho popularita narástla do takých 
rozmerov, že vyše 75% vtedajšieho 
publika ho poznalo a mnohí ama-
téri ho aj hrávali. Popularita diela 
a osobnosti Fryderyka Chopina má 
nesporne stabilný charakter. Jeho 
skladby sú neodmysliteľnou súčas-
ťou repertoáru každého klaviristu, 
a to nielen profesionálneho, ale aj 
vyspelejších amatérskych vyznáva-
čov klavírnej hry.

Karol Medňanský
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Volume IX of “Contacts” (Studies 
and Articles section) opens with 
Alena Bartlová‘s study Theatre in the 
Process of Cultural Enlightenment. 
The author describes the evolution 
of amateur and professional theatre 
in Slovakia and shows how theatrical 
activities contributed to the cultural 
and enlightenment processes bringing 
education to the popular masses. In 
the 19th century this function was 
performed by amateur theatrical 
productions, which had the character 
of social entertainment. After 1918 
professional theatres in Bratislava 
and Košice, and afterwards in other 
Slovak towns, also became involved 
in this process. A. Bartlová‘s historical 
overview creates a framework for 
situating the posited topic, which takes 
concrete form, on the one hand, in 
literature, i.e. translations of theatrical 
work from other countries, and on 
the other hand in specific theatrical 
productions.  

Organically bound up with this is the 
question of which plays by domestic 
and foreign authors were staged at 
these productions. The greatest interest 
was in comedy plays. Apart from works 
by the Slovak author Jan Chalupka, 
this principally meant plays by foreign 
authors. Foremost among them was the 
Polish comic playwright Aleksander 
Fredro. This topic is addressed in work 
by Ján Sedlák, Aleksander Fredro‘s 
Comedies in the Culture of Slovak 
Translation and Slovak Theatre. 
The authors provide a chronological 
cross-section and an evaluation of 

Fredro‘s productions on amateur and 
professional stages. 

The intense interest in Fredro‘s 
comedies stimulated their reception 
for translation. According to the 
available bibliographic registers, 13 of 
Fredro‘s comedies appeared in Slovak 
translation, some of them in three or 
four editions. The translations were 
directly connected with productions, 
which multiplied their effect. Fredro‘s 
comedies continued to be popular as 
Slovak theatre evolved in the interwar 
and postwar periods. Naturally, as 
Ján Sedlák points out, the texts of his 
plays were adapted by editors so as to 
correspond with the Slovak public‘s 
realia and milieu. Based on the facts 
presented, one can state that Alexander 
Fredro was and still remains the most 
popular Polish writer in Slovakia. 
His plays helped to develop Slovak 
theatrical activity and thereby also to 
arouse interest in the development of 
Slovak-Polish literary and cultural 
relations. 

The Studies and Articles section 
closes with Oľga Danglová‘s paper 
Folklore as a Political Instrument in 
the Transmission of National Culture, 
which the author presented at the 
Slovak-Polish conference in Kamień 
Śląski (we give an account of this in 
Report from Session  XIII of the Slovak-
Polish Commission on the Human 
Sciences). 

In the following (Interview) section 
the editors of  “Contacts” had long 
since planned to include an interview 
with the Polish poet, translator and 

SUMMARY
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populariser of Slovak literature in 
Poland, the former director of the 
Polish Institute in Bratislava, Marian 
Grześczak. However, on January 27, 
2010 we received the sad and surprising 
news of his sudden death. Instead of 
the planned feature we include an older 
interview with  Andrzej Niewiadowski, 
For Me It Was Like Home, slightly 
amended, with the author‘s consent, 
for this edition. Niewiadowski‘s 
interview with Marian Grześczak 
originally appeared in the first and 
only issue of the newspaper “Originál” 
in 1996, and we present it here in pious 
memory of an under-appreciated friend 
of Slovakia and supporter of Polish-
Slovak cooperation. 

The journal “Contacts” originated as 
a source of information on the activities 
of the Slovak-Polish and Polish-Slovak 
Commission on the Human Sciences. 
In subsequent years it evolved into 
a professional journal, publishing 
studies, articles and reports on Slovak-
Polish connections, reviews of new 
publications, and glosses on current 
Slovak-Polish undertakings, cultural 
activities and jubilees. However, 
Activities of the Commission, a 
feature assembling information on 
the course of discussions and the 
conclusions of individual sessions, has 
remained in its original form, and in 
this issue of “Contacts” it is embodied 
in the Report from Session XIII of the 
Slovak-Polish Commission on the 
Human Sciences by Marta Pančíková 
and Jozef Hvišč. 

Reviews. “Contacts” is in fact the 
only periodical which systematically 
reviews new Slovak and Polish books 

dealing with Slovak-Polish topics. 
This issue publicises, and presents to 
the wider reading public, works by 
Alena Bartlová on the life and career 
of M. M. Hodža, Stanisław A. Sroka 
on Polish research into Juraj Jánošík, 
and Dušan Segeš on the cooperation 
of the Slovak and Polish emigration 
during World War II; furthermore, 
there is a Bratislava symposium de-
voted to Prof. Henryk Batowski, 
a Krakow symposium devoted to the 
study of closely related languages, and 
a Wroclaw symposium on Slovak and 
Polish ethnological and culturologi-
cal research. The review presentation 
of Slovak-Polish books is completed 
by reports on publications concerned 
with conceptual questions in Slavistics 
(J. Dudášová-Kriššáková), the evolu-
tion of Slavistic thinking and research 
(Prešov symposium) and a bibliogra-
phy of prints in the historical fund of 
the State Research Library in Prešov.

Chronicle. This feature of the cur-
rent “Contacts” contains information 
on the Agreement on Cooperation of 
Slovak and Polish Historians, which 
was concluded on February 16, 2010 
in the Polish Institute in Bratislava. 
The section on current jubilees carries 
an article evaluating the work of Prof. 
Šimon Ondruš, the leading Slovak 
Slavicist, as scholar and teacher. Jubi-
lees in the literary field are represented 
by an article devoted to the Slovak 
poet and translator of Polish poetry,  
Vlastimil Kovalčík. Also included in 
the current Chronicle are works by de-
ceased personalities of Slovak Slavis-
tics and Polonistics, two literary scien-
tists of the interwar period, František 



SUMMARY98

Votruba and Stanislav Mečiar. An ex-
ceptionally important cultural event 
of 2010 was the 200th anniversary of 
the birth of the Polish musical com-
poser Fryderyk Chopin, in recognition 
of which the government of Poland 
proclaimed the Year of Chopin. This 
event, along with a characterisation 
of the importance of Chopin’s music 

for the contemporary development of 
Slovak-Polish relations, is discussed in 
Karol Medňanský‘s article  The Poetic 
Piano, which brings the current issue 
of “Contacts”  to a close. 

In conclusion, the section On the 
Authors provides basic biographical 
data on the work and scholarly research 
areas of the contributors.   
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„KONTAKTY“ A SPOLUPRÁCA

Jozef Hvišč

Myšlienka vydávať spolu s poľskými partnermi dvojjazyčné sloven-
sko-poľské periodikum vznikla v roku 2001 na V. zasadnutí medzivládnej 
Slovensko-poľskej a poľsko-slovenskej komisie humanitných vied (ďalej 
Komisia). Už na predchádzajúcich zasadnutiach sa ukázalo, že práca Ko-
misie, ktorá dosahovala dobré výsledky nielen v oblasti informovanosti, 
propagácie a hodnotenia výskumu vzájomných slovensko-poľských vzťa-
hov, kontaktov, pracovných a tvorivých súvislostí, ale aj v oblasti širšie-
ho pôsobenia humanitných vied, bez primeraného časopiseckého zápisu 
stráca kontinuitu, komplexnosť, a tým i systémovú a metodickú tvárnosť 
podujatí. Na tomto základe sa stanovilo nasledujúce obsahové zacielenie 
„Kontaktov“: 1. podávať súhrnnú informáciu a hodnotenie zasadnutí Ko-
misie, 2. zaznamenávať referáty a diskusiu vedeckých podujatí organizova-
ných Komisiou, 3. evidovať úlohy vyplývajúce zo záverečných protokolov 
Komisie a kontrolovať ich plnenie, 4. informovať o nových knižných, resp. 
časopiseckých publikáciách z oblasti slovensko-poľských a poľsko-sloven-
ských vzťahov. 

Vidíme, že na začiatku dominovala snaha zaznamenávať, informovať 
a dokumentovať podujatia Komisie, aby sa „nerozplynuli v čase“. Tak tomu 
bolo hlavne v prvých číslach „Kontaktov“. Postupne sa však ambície re-
dakčného kolektívu zvyšovali, a tým sa zvyšovala aj obsahová náročnosť 
a priebojnosť „Kontaktov“. Pôvodný informatívno-dokumentárny cha-
rakter ich obsahu sa postupne doplňoval náročnejšími príspevkami, lebo 
i práca Komisie nadobudla vyššiu náročnosť a organizačnú priebojnosť. 
Najlepšie to potvrdzuje fakt, že jednotlivé zasadnutia Komisie si okrem pra-
covného rokovania začleňovali do programu aj vedecké konferencie na sta-
novenú tému, z ktorých sa formovali spoločné knižné publikácie a tým, pri-
rodzene, i nové úlohy vedeckého výskumu vybraných otázok vzájomných 
slovensko-poľských vzťahov.

KONTAKTY
ZÁVER
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Slovensko-poľské vedecké konferencie Komisia organizovala aj pred za-
ložením „Kontaktov“ (pozri správu o činnosti Komisie v úvodnom texte 
tohto CD-nosiča). Materiály z týchto konferencií však nemali kompaktnú 
podobu, vychádzali individuálne a iba niektoré (v modifikovanom usporia-
daní) boli zaradené do osobitných zborníkov. Systematické publikovanie 
konferenčných materiálov nastúpilo až po založení „Kontaktov“.

Prvé číslo „Kontaktov“ otvára problematika romantizmu, ktorá odznela 
na vroclavskom zasadnutí v roku 2001. Touto problematikou sa Komisia 
prihlásila k tradícii vzájomných vzťahov slovenskej a poľskej literatúry a ja-
zyka. Pravda, autori referátov v novej kultúrno-spoločenskej situácii pristú-
pili k problematike romantizmu iným spôsobom. Slovenský referent (Jozef 
Hvišč) sa zameral na otázky (možnej) kontinuity romantizmu v súčasných 
literatúrach. Poukázal na stálu prítomnosť romantických výrazových prv-
kov v slovenskej a poľskej povojnovej literatúre a na potrebu etického a ná-
rodného zušľachtenia súčasnej literárnej tvorby. Naproti tomu autor poľ-
ského referátu (Stefan Bednarek) sa o pôsobení romantizmu v súčasnosti 
vyslovil skepticky, poukazujúc na sociálne a psychologické zmeny súčasnej 
spoločnosti, v ktorej „Vzorce riešenia problémov skutočnosti, vypracované 
v minulosti [a teda aj v romantizme, J. H.], strácajú funkčnosť“ (Kontakty 
I, s. 15). Účastníci konferencie uvažovali o aktuálnych problémoch etickej 
a estetickej orientácie romantizmu v súčasnej kultúre a spoločnosti. O na-
stolených otázkach sa rozvinula živá a podnetná diskusia. Historické, lite-
rárne a jazykové relikty romantizmu sa stali predmetom knižnej publikácie 
Kontinuita romantizmu (Vývin, súvislosti, vzťahy), realizovanej pod zášti-
tou Komisie v roku 2001 (pozri prílohu). 

V troch nasledujúcich číslach „Kontaktov“ výrazne rezonuje problema-
tika Spiša. Myšlienka sústrediť výskum na dejiny Spiša bola vyslovená už 
na zasadnutí v roku 2000. Martin Homza vypracoval projekt medzinárod-
nej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila spolu so VI. zasadnutím 
Komisie v dňoch 5. – 9. novembra 2002 v Levoči. Konferencia prebiehala 
v piatich paralelných sekciách rozdelených chronologicky od archeologic-
kých začiatkov po 20. storočie. Odznelo na nej vyše 60 referátov a korefe-
rátov, ktoré vyvolali značný počet diskusných príspevkov. Materiály z kon-
ferencie (referáty, koreferáty, diskusné príspevky, záverečné hodnotenia) 
vyšli v monumentálnom zborníku v roku 2003 pod názvom Terra Scepu-
siensis. Stav bádania o dejinách Spiša.

Úspech a veľký ohlas spišskej konferencie Martin Homza navrhol zu-
žitkovať aj v podobe publikácie Dejiny Spiša, v ktorej by sa prehľadným 
spôsobom prezentoval syntetický pohľad slovenských a poľských autorov 
na vývin a význam spišského regiónu. Pôvodne myslená populárna publi-
kácia sa v priebehu knižnej realizácie rozšírila na monumentálne súbory 
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štúdií, usporiadané chronologicky do troch zväzkov so spoločným názvom 
Historia Scepusii, z ktorých v roku 2009 vyšiel prvý diel, zahrnujúci deje 
od počiatkov do raného stredoveku, – a na ďalších sa pracuje.

Dve nasledujúce čísla „Kontaktov“ (V, 2006 a VI, 2007) sú venované aktu-
álnym otázkam slovensko-poľských a poľsko-slovenských vzťahov v oblasti 
kultúry, jazyka, etnológie, divadla a politiky. Referáty ukazujú, ako sa me-
nia tradičné znalosti o obyvateľoch susedných štátov, čo z nich pretrváva 
a čo sa ukazuje ako nové a perspektívne. 

Ďalšie rámcové témy: Literárne kontakty po roku 1989 (VII, 2008), Ume-
lecký preklad (VIII, 2009), Vzťahy a súvislosti v oblasti divadelnej tvorby 
(IX, 2010), Orava (X, 2011). 

Problematika Oravy bola nastolená po Levoči ako druhá hlavná téma 
spoločného slovensko-poľského výskumu. Projekt pod názvom Orava v mi-
nulosti a v súčasnosti pripravila historička Alena Bartlová, a už v X. čís-
le „Kontaktov“ sa objavili prvé sondy k nastolenej problematike . Poľskí 
partneri Komisie v diskusii poukázali na potrebu dôkladnej prípravy nielen 
koncepčného, ale i organizačného charakteru a po zvážení personálnych 
a finančných možností bol výskum Oravy prijatý aj poľskými členmi Komi-
sie ako komplexná téma nasledujúcej výskumnej fázy.

Treba doplniť, že materiály niektorých konferencií boli publikované aj 
mimo „Kontaktov“ v osobitných slovensko-poľských zborníkoch, doplne-
ných príspevkami vedeckých a pedagogických pracovníkov pôsobiacich 
mimo Komisie. Týmto spôsobom napr. vznikol zborník venovaný otázkam 
vzťahov medzi ľudovou a masovou kultúrou (Opole, 2019), zborník venova-
ný výučbe poľského a slovenského jazyka ako cudzích (Krakov, 2009), zbor-
ník venovaný otázkam umeleckého prekladu atď. (pozri prílohu). Publiká-
cie svedčia, ako sa z iniciatívy Komisie realizovali aj iné poľské a slovenské 
výskumné zámery, podujatia a knižné publikácie. 

Bohato je v „Kontaktoch“ zastúpená recenzná časť príspevkov. Bežná poľ-
ská a slovenská tlač venuje publikáciám z oblasti slovensko-poľských vzťa-
hov okrajovú a sporadickú pozornosť. Redakčný kolektív „Kontaktov“ sa 
preto podujal sústavne recenzovať všetky knižné novinky venované tejto 
problematike. Je to po referátoch druhá významná položka tohto period-
ika. Stačí, ak si pripomenieme, že v prvých desiatich číslach časopisu je 
uverejnených 92 odborných recenzii, hodnotiacich poľské a slovenské (vo 
dvoch prípadoch i české) knižné publikácie, ktoré sa zaoberajú problema-
tikou vzťahov a súvislostí slovenských a poľských dejín, etnológie, jazyka, 
literatúry a divadla.

Od III. čísla boli do „Kontaktov“ zaradené Rozhovory s osobnosťami, kto-
ré dosiahli a stále dosahujú v súčasných vzťahoch a kontaktoch významné 
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výsledky tak v oblasti vedeckého výskumu, ako i v oblasti prekladateľskej, 
divadelnej a kultúrno-spoločenskej recepcie a popularizácie (pozri Register 
rozhovorov).

Štandardné miesto v obsahu „Kontaktov“ má Kronika obsahujúca eseje 
a glosy o aktuálnych podujatiach, o činnosti kultúrnych inštitúcií, univer-
zít a o životných jubileách slovenských a poľských slovakistov, polonistov 
a slavistov. Týmto spôsobom „Kontakty“ súčasne poskytujú nielen cennú 
informáciu o aktuálnych podujatiach, ale i pripomienku významných fak-
tov z dejín vzájomných vzťahov.

Vidieť, že obsahová a výrazová podoba „Kontaktov“ vzniká premysleným 
spôsobom. Na zasadnutiach členovia Komisie, ktorí sú i členmi Redakčnej 
rady, hodnotia predchádzajúce číslo a na základe predloženého projektu 
diskutujú o podobe nového. Informácie o týchto rozhovoroch, ako aj o čin-
nosti za uplynulé ročné obdobie, sú obsiahnuté v pravidelných správach 
o zasadnutiach Komisie (pozri správy zo zasadnutí Komisie). 

Obsah „Kontaktov“ sa uzatvára stručnými informáciami o autoroch čísla 
(pracovisko, pôsobenie, hlavné smery vedeckého výskumu, kontakt) a an-
glickým resumé.

Tematická a žánrová rozmanitosť príspevkov svedčí, že redakčnej rade sa 
podarilo zhromaždiť okolo „Kontaktov“ rozsiahly aktív slovenských i poľ-
ských prispievateľov. Prispela k tomu systematická organizačná starostli-
vosť nadriadených orgánov, ktoré vytvárali a stále vytvárajú slovensko-poľ-
ským a poľsko-slovenským podujatiam dobré podmienky vzájomného pô-
sobenia. Tak sa „Kontakty“ spoločnými silami všetkých zaangažovaných 
strán stali nielen cenným publikačným orgánom, ale i faktorom vzájomné-
ho poznávania, spolupráce a tvorivej atmosféry.

Desaťročná bilancia „Kontaktov“ je pozitívna. Svedčia o tom výsledky, 
ktoré si zaslúžia veľké uznanie, ale i veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa 
na tejto činnosti podieľajú. Práca Komisie a „Kontaktov“ sa rozbieha do ďal-
šej výskumnej a organizačnej práce na poli vzájomných kontaktov a spolu-
práce (už vyšlo XI. číslo „Kontaktov“), lebo výsledky, ktoré sa v tejto oblasti 
vytvorili, si žiadajú pokračovanie.
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Príloha:
SLOVENSKÉ A POĽSKÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE
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zofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; odborná pracovníčka 
divadelnej dokumentácie a informatiky Divadelného ústavu v Bratislave 
(e-mail: katarina.kunova@theatro.sk). Odborná činnosť: dokumentácia di-
vadelných inscenácií, osobností, diel; práca v oblasti popularizácie sloven-
ských divadiel.

Kurcz Zbigniew
Dr hab., professor Vroclavskej university (Instytut Socjologii), kierownik 
Zakładu Socjologii Pogranicza. Zaoberá sa výskumom národnostných men-
šín a pohraničia. Významnejšie publikácie: Mniejszość niemiecka w Polsce 
(1995), Pogranicze z Niemcami I inne pogranicza Polski (1999).
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Lubicz-Miszewski Michał
Mgr., historik, doktorant Instytutu Socjologie Vroclavskej university. Zao-
berá sa výskumom slovenskej a iných národnostných menšín.

Luther Daniel
PhDr., CSc., etnograf, pracovník Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
(Ústav etnológie; 
tel.: 02 / 529 64 704; e-mail: luther@savba.sk). Vedecký výskum: teória 
a vývin slovenskej etnológie.

Majerek Rafał
Dr hab., pracovník Jagellovskej univerzity (Instytut Filologii Słowiańskiej, 
tel. 0048 / 12 / 633 63 77, kl. 2305, 2306; e-mail: rafalmajerek@poczta.
onet.pl), vedúci Zakładu Filologii Słowackiej štátnej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej v Sanoku (tel. 0048 / 13 / 465 59 68). Vedecký výskum: literatúra 
a kultúra slovenského národného obrodenia, súčasná slovenská literatúra, 
slovensko-poľské literárne súvislosti, teória literárnej interpretácie. 

Małkiewicz Andrzej
Dr hab., profesor Zielonogórskej univerzity (Instytut Politologii). Zaoberá 
sa výskumom v oblasti politických vied, súčasných dejín, poľsko-českých 
a poľsko-slovenských vzťahov. Významnejšie publikácie: Wybory czerw-
cowe (1989), Pierwszy znak solidarności, Polskie odgłosy powstania lu-
dowego w NRD w 1953 r. (s R. Krzysztofom, 1997), Identification of ideolo-
gical dimensions under fuzziness: the case of Poland. In: Consensus under 
fuzziness (v spolupr., 1997) a iné.

Marcol Katarzyna
Dr hab., vedecká pracovníčka Instytutu Etnologii i Nauk o Edukacji Sliezskej 
univerzity v Katoviciach (tel.: 0048 33 8546 150; e-mail: katarzyna.marcol@
gazeta.pl), členka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, literárna vedky-
ňa, folkloristka. Vedecký výskum: tradičný a súčasný poľský a slovanský 
folklór, slovný folklór detí a mládeže, etnické súvislostí jazyka a kultúry. 
Oblasti vedeckého a pedagogického pôsobenia: multikultúra, interetnické 
súvislosti, ich adaptácia vo folklóre, asymilácia, jazykový obraz sveta.

Marušiak Juraj
Politológ, vedecký pracovník Ústavu politických vied Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave (tel.: 421 / 2 / 547 897 26; e-mail: polimars@savba.sk), 
predseda Spoločnosti pre strednú a východnú Európu. Oblasti vedeckého 
výskumu: dejiny strednej a východnej Európy, súčasné slovensko-poľské po-
litické kontakty a vzťahy, slovenská zahraničná politika. 
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Medňanský Karol
Doc., PhD., muzikológ, pedagóg a koncertný umelec, pôsobí na Fakulte hu-
manitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (Katedra hud-
by; tel.: 051 / 7570 712; e-mail: karolmed@unipo.sk); účinkoval ako sólis-
ta, komorný hráč a člen orchestrov v Európe a v Egypte. Vedecký výskum: 
dielo Johanna Sebastiana Bacha, problematika barokovej hudby, slovenská 
a európska hudobná tvorba 20. stor.

Meier Jörg
PhDr., docent germanistiky Inštitútu nemeckého jazyka a kultúry univerzi-
ty v Leidene (Nemecko); pracuje v oblasti nemeckej jazykovedy a historickej 
textlingvistiky. Skúma nemecké stredoveké rukopisy a dokumenty o jazy-
kovej kultúre a dejinách Spiša, nachádzajúce sa v slovenských archívoch. 

Michálek Ján
Prof., PhDr., CSc., folklorista, publicista, emeritný profesor Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, člen medzivládnej Sloven-
sko-poľskej komisie humanitných vied. Oblasti vedeckého výskumu: dejiny 
a teória etnológie, folkloristiky a ľudovej kultúry.

Michalska Małgorzata
Dr, pracovníčka Vroclavskej univerzity (Katedra Etnologii i Antropologii 
Kulturowej; tel.: 0048 / 71 / 37 52 687; e-mail: malgorzatamichalska@
wp.pl). Vedecký výskum: etnické a kultúrne pohraničie, antropológia ná-
boženstva, národnostné menšiny a etnické skupiny v Poľsku, Poliaci v za-
hraničí.

Mielecki Jerzy
Dr, emeritný pracovník Vroclavskej univerzity, politológ, prekladateľ českej 
literatúry (tel.:0048 / 71 / 360 87 67). Vedecký výskum: globalistika, poli-
tické myslenie, organizačná štruktúra,
národného hospodárstva. 

Mikołajczyk-Hadymač Aleksandra
Absolwentka filologii polskiej (Wydział Polonistyki), teraz asystentka w Ka-
tedrze Filologii Słowackiej Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (tel.:004812 63363 77, wew.2305, 2306; e-mail: sasza.miko-
lajczyk@gmail.com). Zaiteresowania badawcze: literatura i kultura słowac-
kiego i polskiego romantyzmu, romantyczna słowiańska epistolografia, 
teoria listu.
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Mikoszewska Małgorzata
Studentka słowacystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Insty-
tut Filologii Słowiańskiej, Katedra Słowacystyki UJ; e-mail: malgorzata_mi-
koszewska@hotmail.com); pracuje 
w Konsulacie Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie, współpracu-
je z časopismem „Mrówkojad“ a Klubem „Lokator“ przy organizowaniu 
słowackich imprez kulturalnych.

Misiak Władysław
Prof., dr hab., profesor Vroclavskej univerzity (Instytut Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji). Zaoberá sa výskumom europeistiky a socioló-
giou dediny, miest a regiónov. Významnejšie publikácie: Jakość życia w 
osiedlach miejskich (1994), Europa regionalna (1997), Dirthy togethemess 
(1999) a iné.

Mlynka Ladislav
Doc., PhDr., CSc., folklorysta, muzeolog, docent w Katedrze Etnologii I An-
tropologii Kulturowej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komeńskiego 
w Bratysławie. Zaiteresowania badawcze: archtektura ludowam i problem 
jej ochrony, sztuka ludowa, muzeologia, ochrona dzidzictwa kulturowego. 
Zmarł nagle r. 2010 po powrocie z posiedzenia komisji.ł

Němcová Lucia
Mgr., PhD., vyštudovala FF PU v Prešove odbor slavistika a doktorandské 
štúdium v odbore literárna veda. Pracuje ako odborná pracovníčka v Štát-
nej vedeckej knižnici v Prešove a venuje sa slovensko-poľským literárnym 
a kultúrnym vzťahom.

Niewiadowski Andrzej,
Dr hab., literárny vedec, polonista, absolvent polonistického štúdia na Varšav-
skej univerzite. Od roku 1992 pôsobil ako zahraničný korešpondent denníka 
Rzeczypospolita so stálou akreditáciou v Rakúsku, na Slovensku, v Čechách 
a v Maďarsku. V rokoch 1991 – 1992 bol lektorom poľského jazyka na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom 
a kritikou vedecko-fantastickej prózy (aniewiadowski@hotmail.com)

Nowacki Łukasz
Doktorant na Fakulte dejín Jagellowskej univerzity v Krakove (e-mail: 
lukasznowacki@interia.eu). V roku 2011 obhájil magisterskú prácu na tému 
kultu sv. Emericha v stredovekom Poľsku. V súčasnosti pripravuje doktor-
skú dizertačnú prácu o kulte uhorských svätcov v dejinách stredovekého 
Poľska. 
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Ondicová-Wojnar Kamila
Mgr., prekladateľka, absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor 
prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia anglický a poľský jazyk, dok-
torandka na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty UK (e-mail: 
kamila.ondicova@gmail.com). Venuje sa skúmaniu náboženskej termino-
lógie v poľštine a slovenčine z porovnávacieho hľadiska. Prekladá poľskú 
náučnú literatúru.

Orwińska Elżbieta
Dr, językoznawca, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Sanoku 
(e-mail: elzbieta-orwinska@wp.pl). Zajmuje się gramatyką kontrastywną 
polsko-słowacką, zagadnieniami leksykologii porównawczej, oraz teorią 
i praktyką przekładu.

Otčenáš Michal
Prof., PhDr., CSc., historik, publicista, prozaik, profesor Prešovskej univer-
zity v Prešove (Výskumné centrum; e-mail: otcenas@unipo.sk). Člen medzi-
vládnej Slovensko-poľskej komisie humanitných vied. Venoval sa výskumu 
slovenských dejín so zameraním na vývin slovenskej historiografie a histo-
rického myslenia v 19. a 20. stor. (zomrel v roku 2009).

Pančíková Marta
Prof., PhDr., CSc., jazykovedkyňa, prekladateľka poľskej odbornej litera-
túry, bola profesorkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave (Katedra slovanských filológi), v súčasnosti pôsobí na Filozofickej 
fakulte Ostravskej univerzity (e-mail: pancikova@chello.sk). od roku 2011 
predsedkyňa slovenskej sekcie medzivládnej Slovensko-poľskej komisie hu-
manitných vied a hlavná redaktorka slovenskej edície časopisu „Kontakty“. 
Pracuje v oblasti porovnávacej lexikológie, translatológie a slovotvorby poľ-
ského a slovenského jazyka.

Pańko Grażyna
Dr hab., profesorka Vroclavskej university (Instytut Historyczny). Zaoberá 
sa výskumom didaktiky v procese štúdia historických vied a najnovšími de-
jinami Česka, Slovenska a poľsko-slovenských vzťahov. Významnejšie prá-
ce: Polsko o Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym 
(1996), Z dziejów Polskiego Prywatneho Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Orłowej w latach 1920 – 1938 (In: Acta UniversitasWratislaviensis, 1980).
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Papierz Maryla
Dr hab., językoznawca, słowacystka, tłumaczka literatury słowackiej, pra-
cownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie (e-mail: maria.papierz@gmail.com).
Sekretarz sekcji polskiej Polsko-słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych 
i zastępca redaktora naczelnego czasopisma “Kontakty”. Zainteresowania 
badawcze: językoznawstwo porównawcze, składnia, semantyka języka 
słowackiego i polskiego, teoria przekładu, leksykologia, nauczanie języka 
słowackiego jako obczego

Pułaski Michał
Prof., dr hab., historik, profesor dejín, pôsobí v Historickom inštitúte Jagel-
lovskej university 
v Krakove, člen medzivládnej Poľsko-slovenskej komisie humanitných vied 
a Slovensko-poľskej komisie historikov pri SAV. Zaoberá sa výskumom me-
dzinárodných vzťahov, dejinami strednej Európy v 20. stor. a poľsko-čes-
ko-nemeckými diplomatickými vzťahmi.

Račáková Anita
Mgr., jazykovedkyňa, odborná asistentka Katedry európskych kultúrnych 
štúdií a slovanských jazykov Fakulty humanitných vied na Univerzite Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici (tel.: 0907 / 858 777; e-mail: racakova.anita@
fhv.umb.sk). Pôsobí v oblasti prekladu, tlmočenia a lingvistických disciplín.

Radziszewska Janina
Dr, pracovníčka Vroclavskej univerzity (Katedra Etnologii i Antropologii 
Kulturowej; tel.: 0048 / 71 /37 52 687). Odborný a literárny výskum: etno-
lógia, interpelatívna antropológia. 

Rak Maciej
Dr, polonista-językoznawca, pracownik naukowy Instytutu Humanistyki 
w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu 
(e-mail: ih@ppwsz.edu.pl). Zainteresowania naukowe. Dialektologia, gwara 
podhalańska, folklorystyka literacka.

Roszkowski Jerzy
Dr, vedúci pracovník Działu Zbiorów Archiwalnych Muzeum Tatrzańskie-
go v Zakopanom (tel.: 0048 /18 / 20 12 935; e-mail: museum@tatrynet.
pl). Vedecký výskum: politické a všeobecné dejiny Poľska, regionálne dejiny 
(v tom Spiš, Orava, Podhalie), etnografia poľsko-slovenského pohraničia.
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Sedlák Ján
Doc., PhDr., CSc., vysokoškolský pedagóg, literárny vedec, prekladateľ 
a popularizátor poľskej a francúzskej literatúry. Od r. 1979 na dôchodku 
(zomrel v roku 2008). Pôsobil na Pedagogickej fakulte v Trnave. Vedecký 
výskum: slovenská, poľská a francúzska literatúra, metodika vyučovania 
literatúry a umeleckého prekladu

Sekerová Priska
Mgr., absolventka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii an-
glický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra. V súčasnosti je internou dok-
torandkou v odbore Slovanské jazyky a literatúry na Katedre slovanských 
filológií. V dizertačnej práci sa venuje výskumu anglicizmov v slovenských 
a poľských žurnalistických textoch ekonomicko-právneho charakteru. 

Smolińska Teresa
Prof., dr hab., profesor Universytetu Opolskiego (Katedra Kulturoznawstwa 
i Folklorystyki, Collegium Maius (tel.: 0048 77 / 5416 013), kierownik Ka-
tedry kulturoznawstwa i Folklorytyki, wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego, członek Poľsko-słowackiej Komisji Nauk Humanistycz-
nych. Prowadzi badania w dziedzinie folklorytyki, etnologii, antropologii 
kultury i nauki o literaturze.

Sokolska Anna
Mgr., redaktorka Vydavateľstva Vroclavskej university. Zaoberá sa literatú-
rou a umením západoslovanských a južnoslovanských národov.

Spyrka Lucyna
Dr, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, tłumaczka i popularyzatorka literatury i kultury słowackiej w 
Polsce. Zaiteresowania badawcze: literatura słowacka XX w., problematyka 
dramatu słowackiego, komparatystyka literacka i teoria przekładu.

Sroka A. Stanisław
Prof., dr hab., historik, profesor Jagellovskej univerzity v Krakove (e-ma-
il: stanislaw.sroka@uj.edu.pl). Zaoberá sa výskumom dejín Strednej Euró-
py v stredoveku s hlavným dôrazom na dejiny poľsko-maďarských a poľ-
sko-slovenských vzťahov. Z týchto oblastí v posledných rokoch vydal Do-
kumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. V (1521-1530) 
a Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Malopolską (slovenská verzia: 
Bardejov v XV. storočí, Štúdie u dejín mesta).
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Suchoń-Chmiel Barbara
Adiunkt w Zakładzie Filologii Słowiańskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996 – 2000 pełniła funkcję II Sek-
retarza Ambasady RP w Bratysławie i wicedyrektora Instytutu Polskiego. 
Zainteresowania badawcze: stara literatura słowacka (zwłaszcza barokowa) 
w świetle antropologii kultury, zaganienia genologii literackiej, zagadnie-
nia autobiografizmu (e-mail: bsuchon-chmiel@wp.pl).

Suwara Bogumiła
PhD., samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Literatury Światowej 
Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (e-mail:bsuwa@wp.pl). Zajmuje 
się translatologią, literaturoznawstwem (badania nad literaturą w cyberpr-
zestrzeni) i komparatystyką literacką. Wykładała literaturę polską i słowac-
ką na Uniwersytecie Mateja Bela w Banskej Bystrici, na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie T. G. Masaryka v Brnie.

Šoltés Peter
PhD., slavista, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied (Ústav slavis-
tiky; tel.: 02 / 544 10 304), zaoberá sa výskumom dejín jazykovej kultúry, 
konfesionalizmu a národnej identity v dejinách 17. stor.

Štěpán Ludvík
Prof., PhDr., CSc., literárny vedec, polonista, prekladateľ poľskej literatúry, 
bol profesorom Masarykovej univerzity v Brne (Ústav slovanských literatúr 
a literárnej komparatistiky; tel.: 05 / 75 00 50 / 038). Vedecký výskum: de-
jiny slovanských literatúr, teória literárnych žánrov, česko-poľské literárne 
vzťahy. Zomrel v roku 2009.

Tyszkiewicz Lech
Dr hab., profesor Vroclavskej univerzity (Instytut Historyczny). Zaoberá sa 
výskumom dejín raného stredoveku, dejinami Ríma a Byzancie, Slovanov 
a turecko-mongolských národov. Významnejšie publikácie: Słowianie w his-
toriografii antycznej do połowy VI wieku (1992), Przemiany etniczne nad 
dolnym i środkowym Dunajem w II połowie VI w. na podstawie fragmen-
tów historii Menandra Protekktora (1999) a iné.



O AUTOROCH22

Urbancová Lujza
PhD., lektorka języka słowackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; adiukt w Katedrze Słowackiego języ-
ka i literatury Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mateja Bela 
w Bánskej Bystrici (e-mail: lujza@fhv.umb.sk). W pracy badawczej zorien-
towana jest na socjolingwistykę, zwłaszcza na zagadnienia genderowych 
aspektów komunikacji, genderowej wrażliwości języka i problemu gwary 
miejskiej.

Vojteková Marta
PhD., językoznawca, tłumaczka literatury naukowej, asystentka na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego (Katedra Slawistyki; tel.: 
051 /7570340; e-mail: marta.vojtekova@unipo.sk). W pracy dydaktycznej 
i badawczej koncentruje się na zagadnienia morfologii języka polskiego 
i słowackiegio.

Zawada Andrzej
Prof., dr hab., profesor Vroclavskej univerzity (Instytut Filologii Polskiej, 
tel.: 0048 / 71 / 37 52 575). Vedecký výskum: poľská literatúra 20. stor., 
teória literárnych žánrov, česko-poľské literárne vzťahy.

Žemberová Viera
Prof., PhDr., CSc., literárna vedkyňa, profesorka Filozofickej fakulty Pre-
šovskej univerzity (Katedra slovenského jazyka a literatúry; tel.: 091 / 
77 33 232). Vedecký výskum: teória literárnych žánrov, teória literárnej kri-
tiky, dejiny slovenskej a českej literatúry 19. a 20. stor.

Žigo Pavol
Prof., PhDr., CSc., jazykovedec, profesor na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (Katedra slovenského jazyka; tel.: 004 2 102 / 
529 202 32; e-mail: pavol. zigo@fphil. uniba.sk), riaditeľ Jazykovedného 
ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, člen Medzi-
národnej komisie pre slovenský jazykovedný atlas pri Medzinárodnom ko-
mitéte slavistov. Oblasti výskumu: dejiny slovenského jazyka, porovnávací 
výskum slovanských jazykov.
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