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f.l ejiny slovenskej literatúry dvadsiateho storočia sa prakticky celý čas po roku 1945 koncipo-
ť vali tak, že za ich logický úheŽníksa pokladala socialistická literatúra, do ktorej mal ústié

celýjej vývin.

Po roku 1989 sa síce z tejto koncepcie vypreparovalo príslušné pojmoslovie, doplnili sa,,biele
miesta.. na mape slovenskej literatúry, do literatúry sa včlenili tabuizovaní domáci a exiloví autori,
vyšlo množstvo dovtedy nepublikovaných starších aj novších textov, ale na samotnej konštrukcii
sa fbkticky velh nezmenilo.

Typickým príkladom je stredoškolská učebnica slovenskej literatúry po roku l945'. Došlo
v nej síce k hodnotovému prevrstveniu v rámci jednotlivých autorských portrétov, ale nie k zásad-
nej zmene koncepčného rámca' Ticho a implicitne z celej učebnice presvitá aj naďalej stará kon-
cepcia socialistického lievika.

V súvislosti s Vladimírom Mináčom ju nevdojak celkom presne opísal v osemdesiatych ro-
koch František Miko. V štúdii Vývinová polemika a syntéza v štý|e Vladimíra Mináča'zhodno-
til Mináčovo autorské gesto tak, že Nlináč chcel daé svojím výrazovým aj kritickým gestom
,,priechod generačnému i spoločen^skému pocitu, že prestóvajú platiť všeobecné normy svetového
románu, že je tu nová koncepčnd platforma literatúry, socialisticlcý realizmus, a nová systémová
príslušnos| ksvetovej socialistickej literatúre.,.,,aže ,,odterazpreň strdcaplatnosťnejaké objek.
tiv is tické univerzólne kritérium modernosti,,.

Toto Mikovo konštatovanie obsahuje v prevrátenej podobe dreň celého problému. Ňou je
otázka, či je pre vývin slovenskej literatúry skutočným jadrom,,nová systémovd príslušno,sť k sve.
tovej ,socialistickej literatúre,,, a|ebo je ním hodnotový zápas generácií slovenských spisovatelbv
páédesiatych, šesédesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych rokov o ,,univerzálne kritérium mo.
dernosti. "

Nie náhodou viedol Mináč svoj polemický zápas o sociďistickú literatúru práve v konflikte
s modernosťou, ako to dokumentuje aj dobový spor o romány Petra Karvaša začiatkom páéclesia-
tych rokov, ktorým Mináč vyčíta práve modernosé, tj. ich modernú naratívnu štruktúru (opustenie
kauzálnej lo giky výstavby príbehu, jeho fragmentárnosť).

V prípade Vladimíra Mináča - a platí to fakticky nielen o jeho prozaickej tvorbe páťdesiatych
rokov, ale napríklad aj ojeho trilógii Generácia _ ide naoza.j o presadenie sa konštrukcie socia-
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listickej literatúry a rozličných verzií socialistického realizmu proti univerzálnemu kritériu mo-
dernosti. otázkou ostáva len to, či toto Mináčovo u.,víéazstvo nad sebou samým..' tj. víéazstvo
ideologickej konštrukcie nad logikou epického príbehu, možno skutočne pokladaé zavýbrl.

A treba rovno poved ať., že níe. Ideologická konštrukcia, ktorá sa stáva naratívnou Iogikou
príbehu, a to aj v konštrukcii dejín v Generácii, vediejednoducho k estetickej nedóveryhodnosti
ce|ej trilógie. Literrírnohistoricky nestačí preto len vnútorná zmena hodnotových proporcií Mi-
náčovho epického diela, ale Zmena pohlhdu na celé Mináčovo epické dielo. Pre literárnohisto.
rický príbeh, ktoý vychádza z bÍadiska moderného vývinu svetovej literatúry, je Mináčovo
preferovanie socialistického realizmu skutočným regresom, a to nielen pre jeho epickú tvorbu
páédesiatych rokov.

Je inak zaujimavé, ako sa od páédesiatych do osemdesiatych rokov presúval liter:írnohisto-
rický význam Mináčových próz. Y šesťdesiatych rokoch sa jeho prózy páédesiatych rokov zasú-
vali do pozadia, tak ako sa vóbec do popredia vysúvala oproti próze Mináčova esejistika. No
v sedemdesiatych rokoch a začiatkorn rokov osemdesiatych, ktoré sa stali aj akýmsi pokusom o
revival hodnÓt páédesiatych rokov, sa Mináčove novely Na rozhraní dostali znovu do popredia.
Ladislav ballek hovorí napríklad v doslove k novému vydaniu zbierky noviel Na rozhraní
(l98l) o páédesiatych rokoch, že Ío ,,bol čas, ako su pamiitám, keď sa ťudia zbavovali staých
zvykov, obyčají a modiel, ako sa zbavujeme bremena..... Tento návrat k páédesiatym rokom sa
odohral napriek tomu, že už pÓvodná diskusia v samotných páédesiatych rokoch (Mrríz, Noge)
poukázala na značné nedostatky noviel. Pravda, dialo sa to znútra systému socialistickej literatú-
ry. keď sa argumentovalo nedostatočnou psychologickou vierohodnoséou ,,prerodu.., ktoý je
ústredným naratívnym princípom fakticky všetkých noviel zo zbierky Na rozhraní.

Vladimír Petrík sa pokúsil v uŽ zmienenom Biografickom zborníku argumentovaé v nove-
lách Na rozbrani Mináčovou ,,regeneráciou literórnej postavy znútra.. Myslím, že tu došlo
k zásadnému typologickému omylu. A'Mráz, J. Noge, V. Petrík, ale aj A. Matuška chápali Mi-
náčove novely v nadváznosti na psychologickú realistickú poviedku, ktorá bola kanonizovanou
tradíciou socialistického realizmu páédesiatych rokov'

BliŽšie k problému sa dostal oskár Čepan v úvahe Rétorika schematizmu z roku 1965, kde
hor,orí o ,,didakticky orientovanej logike, kauzalite a dialektike pojmového myslenia ako aj suje-
tovej výstavby.., pričom Čepan sa zamera| predovšetkým na oblasé slovníka afrazeo|lgie.

Z htadiska,,didakticky orientovanej logiky.. je však v prípade Mináčových próz Na rozhraní
pozoruhodný pohl'ad na ich žánrovú štruktúru. Cesta k ich primeranejšiemu pochopeniu vedie
práve cez intertextuálne skúmanie ich žánrovej štruktúry. V tejto súvislostí však treba opustié
pÓdu realistickej poviedky a pozrieé sa na žánrovil štruktúr noviel Na rozhraní cezinú prizmu.

V tradícii slovenskej poviedky existuje veťmi silná línia kalendiírovej poviedky, ktorá patrí
do oblasti čitatel'sky vel'mi vd'ačnej populárnej prózy. Domnievam sa, žepráve v tejto čitateťskej
obl'úbenosti hlhdal (a v dobovom kontexte aj našiel) Vladimír Mináč cestu k čitatel'skému úspe-
chu noviel Na rozhraní.

Základnou otázkou však pre nás ostáva, na akú tradíciu nadvázuje kalendiírová poviedka,
známa v slovenskej próze od konca osemnásteho sotoročia, no v euróspkej literatúre známa už
od starovekej literatúry.

Haqrs Robert JauB identifikoval jej jednotlivé podoby v stredovekých jednoduchýchžár"
roch.. Nadviazal na systematický výskum A. Jollesa a usporiadal jednotlivé Žánre poril'a komu-
nikačnej situácie, vzéahu k tradícii a umiestnenia v Živote.

JauB vytvoril systém viacerých žánrov (aforizmus, parabola, alegória, bájka, exemplum, le-
genda, rozprávka. fabliaux, novela). Ich základorn je univerzálna platnosé na zák|ade jedno-

značného priradenia podÍa uvedených troch kdtérií. Moderný vývin európskej poviedky a
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novely sazačína práve tam, kde sa končí univerziílna platnosé stredovekého sakrálneho systému,
tam, kde história prestáva byéhistorkou a stáva sa singulárnou súčaséou deiinnosti, tj. prestáva byé
príbehorn návratu tých istých univerzá|nych pravidrel do individuálneho osudu azačinabyťpribe-
hom jeho singulárnych zmien.

Vladimír Mináč obnovuje vo svojich poviedkach a novelách zbierky Na rozhraní práve uni-
verzá|ny charakter stredovekých exempliírnych príbehov _ pravda, ÍenÍo raz na sekulárnej póde.
Podstatná je však ich univerzálna platnosé. Zríkladnou vlastnoséou sociďistickej literatúry bolo
práve protipostavenie modernej Zmeny singulrírneho a socialistickorealistickej univerzálnej plat-
nosti všeobecnej zákonitosti, pre ktorú je individuálny príbeh len viacmenej vhodným kadlubom.

Ztejto perspektívy nieje tedapodstatnápsychologická vierohodnoséči nevierohodnosťprero.
du, ale práve jeho exempliírny charakter. Vladimír Petrík opisuje charakteristické črty noviel
v zbierke Na rozhraní zlomovou situáciou (situáciou na rozhraní), prudkou zrážkou a následným
prerodom pod tlakom vonkajších okolností, pričom všetky okolnosti sa prispósobujú práve týmto
charakteristikám,Zapríznačnú pokladá v tomto zmysle práve titulnú novelu Na rozhraní, kde tieto
okolnosti vytvára kontrastnosé prírodných motívov.

Ak sa však pozrieme na novelu Na rozhraní práve z hl'adiska exemplárnychžánrov, uvedomí.
me si aŽ nápadnú zhodu jej naratívnej štruktúry so štruktúrou paraboly. Ide o presadenie sa znrímej
autority voči neveriacim a stále nepresvedčeným, teda o to, čo Ladislav ballek označil slovamr
,,zbavovaťsa staýchzvykov, obyčajíamodiel.,, o apelatívne (nedogmatické)kázanie doktríny (o
formu príbehu), o svet každodennej skúsenosti, zafunujúci prácu; priestorovo a časovo zahrnujúci
časovo najbliŽšie veci často k veciam najvzdialenejším, líčiaci vztahy medzi Íuďmi a udalosti
v prírode, prienik cez pravdepodobné, hlhdanie odpovede na otázku, čo by som mal robié, aby som
zo skúsenosti spoznal pravdu a nachádzanie káťovstva Božieho ako skrytého významu sveta.

Nápadne zhodnú štruktúru so stredovekou parabolou má práve novela Na rozhraní, pravda nie
v sakrálnom, ale v sekulárnom zmysle slova. Aj tu máme náh|e zjavenie pravdy, ktorá pomáha
zbavovaé sa pochybností, nedogmatickú apelatívnos{ svet kaŽdodennej skúsenosti, hťadanie prav-
depodobného, vztahy medzi l'udmi a ich vyznačenie prírodnými okolnoséami a hťadanie kráfov-
stva Božieho ako ,,skrytej oblasti významu.., pričom v Mináčovej parabole sa ním stáva
socializmus.

Vladimír Mináč si zrejme tejto súvislosti svojich noviel s exempliírnymi stredovekými Žánra-
mi nebol vedomý' ale spostredkovane sa k nim dostal práve prostredníctvom populrírnej kalendá-
rovej poviedky, ktorá v osemnástom a devátnástom storočí nadviazalana exemplárne stredoveké
Žánre.

Pre literárnohistorický výskum má toto rétorické začleneneie Mináčových noviel do tradície
exempliírnych žánrov - a v konkrétnom prípade novely Na rozhraní do tradície parabol - dvojitý
význan. Jednak situuje Mináčove novely tam, kam literárnohisticky patria, tj. do oblasti populrír-
nej literatúry. okrem toho ich však nasvecuje z hlhdiska neúspešného pokusu o novú univerzálnu
platnosé _ tento raz už nie stredovekého, sakálneho univerzalizmu, ale sekulárneho univerzaliz-
mu socializmu a socialistického realizmu.

Práve z tohto hfadiska je Mináčovo protimoderné postavenie pochopitelhé, rovnako ako je po-
chopiteťné aj jeho stroskotanie.

H. R. Jau$: Die k|einen Gatlungen des Exemplarischen als l iterarisches Kontmunikationssystem. ln: Aheritát und
Modernitát der mittelalterl ichen Literatur. Fink. MÚnchen l977.
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