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tému,ktorá sa mi privelmi
záverelanskejBezručovejopavy zazne|návrhna tohtoročnú
nepozdávala,takŽesommal pocit,žesa v septembri|997 v tomtoSympatickommestene-

stretneme.K populrírnejliteratúretotižnemiímbližšívzéah(najmá jako literrírnyhistorik). Pre istotu som sa po časepozrel do staréhodobréhoKarla Čapka,či v ňom nenájdem nejakúinšpiráciu.
Mal som v tej chvíli poruke len útlyvýber Poznámky o tvorbě (l959) ainšpiráciasa nekonala.Nezmobilizovala ma ani predbežnáprihláška' A keďmi v jej prílohe padol do očídruhý bod, zbystril
som pozornosé.Zmienka o strácanísa hranícmedzi populiírnym' stredným a vysokým prúdomliteratúrymi na prvý pohÍadpripomenula iba postmodernu (viastne: časésúčasnýchnázorov na ňu),
ale predsa som zavetril akú-takúpríležitosé'
opáé som siahol po Čapkovi, teruz už po 13. zvázku
Spisov. Zauja| ma najmá Poslední epos čili Román pro služky. Určite si dobře památáte: román
pre slúŽkyje prianrym potomkom romantiky, ďe kalendiárová literatúrapocÍtádzaz reďizmu. Dodržiava Sa tu stará morálna tradícia_ dobréje dobré,zIéje zIé,dobro napokon zvitazi, hoci nie bez
pomoci ,'vyššího
řízení,,, ktorézrejme ovláda ,,běhsvěta,,. Cím ,,vyššia..literatúra,tým horšie'netragickejšie,beznádejnejšiesúkonce románov _,jabýsi tajný zókon, dle něhožje litešéastnejšie,
rární kvalita obróceně úměrnášťastnému
konci,.'.
Posledná myšlienka mi ,,nepasovala..,hlbdal som teda odrazový mostík ďalej a nazrel som opáé
do výberu z konca 50. rokov. V ukáŽke zjedného z najstaršíchČapkových článkov som našiel,čo
jestvovalanejaká,,l'udová..spisba,túžil
som hÍadal.ČapekneŽiadal'aby popri ,,vysokej..literatúre
po tom, aby sa vysoká tvorba stala ťudovou,aby umenie ,'bylo potěšeníma zábavou všechvrstev a
tříd.,,Literatttra má podÍaneho ,,vyruářetlidi,, aichprostredníctvom vplývaťna skutočnosé.
Ba vtedy možno veril, ževelká literatúra,vytviírajúcapríklady, mohla by ,,utvdřetvellq život,,. A to aŽ do
takej miery, žekeďsa vynorí ,,hrdinslaí,,próza,v tej chvíli ,,budoumezi námi běhat iiví a opravdovíhrdinové.,Nemohol som si pomócť.,zača|isa mi vyniíraé,,poučky..o
najlepšomumenívšetkých
čias,inšpirovanom ideológiou robotnickej triedy, ktorépomóŽe premeniéživot a propraviťšt'astnú
budúcnosťl'udu i celého ťudstva.
Prirodzene, nemyslím si, žeČapekpatril k predchodcom smutnoslávnych teórií socialistického
realizmu. Veďv úvahácho proletiírskomumení(1925) odmietal pádne a ostro tvorbu ,,tlustěnamazarlou revolučnítendencť,a názor že umenie pre (ednu) politickú stranu by mohlo byé',uměním
prolid,,., Dožadovalsask6rnovéhoumeniaprecelýl'ud'ktorébybolotreba,,dobývat...zlcyče,,,zo
starých eposov a najrozličnějšíchžánrov a hovorilo by sa v ňom ,,o lásce a hrdinství a jiých velkých ctnostech, a bylo by to tak krdsné,tak sentimentáInía povantíšející,
žeby každývýtiskkoloval
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zruky do rulq, z'ruky rozpíchané,rozleptanéodprádla' rezavécihelnýmpráškem.,.,,akaždý ,,by
tamnašelsebe sama*.oAle určité,
hoci nie priame analógie sa pritom (najmá pri myšlienkacho
literatúre
vytviírajúcejnových l'udí'nových hrdinov a nový život)nevyhnutnevynrírajú,
keď si
pripomenieme,čosa začaIodiat v našomumenípo februríril948, keďo novom umenísnívalinielenkitici, no priamo smernice mu dávali vedúcifunkcioniírivládnucej politickej partaje(čapkovské,,vyššieriadenie..?).Strany, ktorá hneď vedela, že je ,,strojcomšťas'tia
nášho ludu,
strojcomešteradostnejšiehosocialismu jeho zajtrajška...(a)vedie.,.pracujúcilud od úspechuk
úspcchu,.'.
Ideologickýtajomník.tej istej Stranysa už vyslovi| aj priamo k umeniu a klasifikoval ho na
dobréa zlé,na potrebnéa zavrhnutiahodné.
Pripomenul o. i. Že v našejvlasti sa ,,žijeradostnea
radostnebuduje,,,preto našaspoločnosť
potrebujenovú kultúru,,ideovúa pokrokovti,,, čiže
tnarxleninismom,'
,,preniknutú
, ktorá uvedomeleslúžipracujúcim,pomáha budovaésocialismus
a stávasa majetkomnajširších
ludových más. Lebo umenie mábyÍ ,,mocnoua bojovou zbraňou.,
privýstavbenovéhosveta.Zaprvélastovičky,,novejjari,,
našejsocialistickorealistickejliteratúry vyhlásilJilemnickéhoKroniku, Mináčov román Včera azajtraaLa1čiakovuzbierku Pozdrav.
PredbeŽneokrem všeobecnýchfráz tedaničkonkrétnejšie.
Ale užo necelý rok (marec 195 1)
vedenieKSS povaŽovalo za potrebnépriamejšieusmerniéumelcov, a to ostrou kritikou prežit.
kov minulosti'burŽoáznejúpadkovosti,podliehanianaturalizmua pod. najmá u kritikov bakoša,
Chorváthaa Matušku - čo všetko vyplývalo z podlielrania tzv.buržoáznemu nacionalizmu.
Hlavnýreferent'vedúciagitpropuUV KSs zd6razn1|o. i,, žekaždédie|o,ktorénedostatočne
vystihujevedúcuúlohustrany, musí vyznieéfalošne.Spisovatelia si nrusia osvojiéstanovisko robotníckej
triedy, zaujaépostoj bojovníkov,učÍé
sa zo sovietskejliteratúry(najmá od AŽajeva a
jej
podl'a
vzoru vytvárať"diel'a,,verne
Babajevského)
a
a pútavo,strhujúcimzpósobom., Zobrazujúce,,velké
tísilienášholudupro výstavbesocialismu,,a viesého,,vyššie
a vyššie.,,o
Prejavodznel na aktívespisovetelbv- komunistov.Zttčastni|
sa na ňom aj František Hečko,
dovtecly
autortroch básnických zbierok (sociálnea slovansky laclených)a románu Červenévíno
(1948)'ktorýkr.iticipok|adali za posledný výhonok kritickéhorealizmu. (Asi v snaheubrániého
predradikálmi,ktoríuž Vtedy vedeli, že učié
sa treba od sovietskych autorov a aj od domácich
klasikov,ale Že štýilynzovanej prózy je buržoáznymprežitkonr.)Ba jede n z nich sa vyslovil, Že
Hečkovromiín,napriek nie vždy správnej ,,ideologickejinterpretácii dejov,,' mÓže byévýchodiskompreostatnýchliterátov,ktorísa chcúdostaé
v tvorbeo dedinek socialistickémurealizmu.'
V časezlovestnéhoaktívumal užsám Hečkodokončenýromán Drevená dedina, označova.
ný mnohýmikitikmi za vzorový socialistickorealistický román aŽ do novembra |989. Zača|bo
asi písať
hneď po absolvovanístraníckehoškolenia vybraných spisovatelbv na Dobříši (léto
l948)'z ktoréhosa údajnevrát1|,,úplneztnenený,,".
Potom absolvoval eštenajmenejdve váčšie
ideologické
školeniaa niekoÍkomenších,zúčastnil
sa na mnohých aktívocha plenárkach,preštudovalzák]adné
diela marxizmuleninizmu,videl industria|izačný
procesna Slovensku,počasktorého,,ažtak dunela našadomovina..".Mohol teda dobre pripravený neuveritelhe rýchlo napísaé
vyše32.hárkovýromán o združtevňovaní
oravskejdediny. Zhrozivého aktívusa všakvrátil zne-
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istený, naplašený(hoci jeho nenapadli, ba sám sa pridai ku kritike kolegov od pera) a vraj na ,,radu
sadzbu románu (od januára v tlači!)a vyhodil z neho celéodseky, ba aŽ
ustrdšencov,,..'zastavil
kapitoly' a dopisoval ho ,,veťmibolestne,.,v strachua neistote,čipíšetak ako sa žiada.(MoŽno by
bolo zaujímavézistiť_ ak sa póvodn á sadzbačirukopis zachovďi, čovšetkoautor nepovažovď za
správne!) le možné,ževlastné'cenzúrnezásaby boli prehnanéazbytočné,lebo novúverziu Drevenédediny prijali posudzovatelia s nadšenímdovtedy nebývalým. Drobné pripomienky sa týkali _
krátko povedané _ iba nie celkom stopercentnéhoschematizmu. Citatelov (nepochybne aj pod
vplyvom masovej propagácie a čitatel'skýchbesied organizovaných na všetkýchúrovniach)uchvátila Drevená dedina ešteváčšmi:za dva roky vyšiel román v niekolkých vydaniach (aj v českom
preklade) v niíklade 50 000 (vychádzal, pravdaŽe,aj neskÓr, 8. slovenskévydanie som zaregistrova|zr.l986), vyvolal stovky diskusií,čitatelskýchbesied,ba aj celoštátnukonferenciuv RuŽomberku (27. septembral953' 500 delegátov)!Dielo ocenila aj ,,vrchnosť.:mesačnýmzájazdomdo
ZSSR (|eseň 195l), štátnoucenou (máj 1952)'Radom práce (l955), PredsedníctvomZvázu slovenských spisovatelbv( l954-5ó), kanrlidátstvomu Úv rss. od druhej polovice 50' rokov sa objavovali síceuŽ aj výhrady k románu (najmá od kolegov - prozaikov), ale novévydania vych ádza|i'
besedy sa konali, ba k nedoŽitejsedemdesiatkeautoraaj velká vedecká konferencia(Martin 5._6.
6. |915) a v následujúcomroku vyšlačeskámonografiaJaroslavaJanů:FrantišekHečko.
záujem nevyvolal svojím dielom (azda okrem dobrodružnýchrománov J. NiŽTaký čítateťský
nánského) nijaký slovenský literát pred Hečkom ani po ňom. Vďaka burlovatelskémunadšeniu
(hoci vnútenému
a zorganizovanému,ale existujúcemu)začiatku50. rokov sa Hečkostal ťudovým
spisovatelbm ajeho dielo možno zaradiédo ťudovej(populárnej, bulvárnej, triviálnej, poklesnutej
atd'.literatúry),hocí univ' prof. Andrej Mráz ho do tejto kategórie nezaradil. Podl'a neho Drevená
detlina ',nateraz,...znamenó vrcholnú métunašej nórodnej socialistickej umeleckej spisby,, a to
,,umeleckýmmajstrovstvom ako i správnym ideologickým pristupovaním k životnémumateriálu',,
Navyšeje to kniha ,,plruipravdy a mobilizujúcejviery v budúcnosť..A _ len vrcholné die|a ,,sútak
uikonite pozitívne spiitéso svojou dobou a pokrokovými túžbamiťudstva.',.,,,
Určiteby mohlo byézaujímavédokazovaéalebo odmietaézaradenie Hečkovej Drevenej dediny
medzi vysoké či poklesnutéprúdy literiírnejtvorby nypríklad rozborom myšlienkových, kompozičnich,štylistických a iných postupov autora. Pozornosési však azda zas|(lŽiaj vlastnéautorovo
svedectvo o tom, prečonapísalromán o víéazstvesocializmu na oravskej dedine práve tak ako ho
napísal'čoho priviedlo práve k tejto tvorivej metóde a vóbec k predstavrímo tej najsprávnejšejpodobe prozaického diela. Pochopitefrre, ovplyvnila ho vzrušená,protirečivá, komplikovaná doba,
snaha čo najváčmi sajej prispÓsobié(čiužzo strachu alebo zo skutočněprijatej novej viery a na
školeniachzískanéhonadšenia).Vo svojom vývine od detstvanašieldosťopornýchbodov, o ktoré
sa mohol opieraépri vysr'etlbvaní,prečoDrevenú dedinu nemohol napísaéináč. Toto svedectvo
stojíza zmienku užpreto, žeHečko ,,musel..na nátlak verejnosti a mladých spisovateťovuýchleně
napísaé
a vydaévlastný literiírny Životopis spojený s radami ako správne písaťpre l'ud budujúci so.
cializmus. Volá sa Od veršovk románom a vyšlo užroku 1953.Hečkoasi nepoznalČapkovenázary Ía l'udovú literatúru, no v niektoých prípadoch pnchádza k podobným záverom, iba ich
prifarbuje sociálne a najmá socialisticky. Pozrime sa aspoň letmo do jeho knižky.
Prvou učitelkoudejepisu a profesorkou literatúrymu bola jeho negramotná prababička,hotová
kronika, rozprávala mu l'udovérozprávky, vymýšťalasi nové,zháňa|amu po dedine starékalendá-
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re.Spisovatelbmby sa všaknebol stal bez matky, nesmiernepracovitej..spevavej(len piesneo sirotácha neprávostiachsveta),ani bez otca (písmak,jeho rodinná kronika - zÍklad Cerveného
vína).U Hečkovcovmali pred prvou vojnou dva viero- a mravoučné
spisy, ale aj Rinalda Rinalkalendiáre(zostavovalich Fer.
diniho,RobinsonaCrusoe a Quo vadis?,ale najmá svátovojtešské
ko Urbánek, autor známych I'udových hier, ktoré Hečko radil incenovaéaj v socializme! Z
Milotického hospodiířa vraj získal viacej vedomosti neŽ z celej l'udovej školy - všetkémurozumel,všetkosa ho týkalo, navyševšetkoilustrované,,,krásne,priam zdzračncčítanie!,,,'Zobecnej knižnicev rodisku si prečítalslovenských klasikov (konkrétneneuvádza),Vazovov román
jarma a TolstéhoVzkriesenie. Ako stredoškolákprelúskalčeskúklasiku a všetko,čosa mu
Spo<l
dostalodo ruky.
KedŽevšakmladíautori boli zvedaví,ktoréknihy prečítal,
kým sa pustil do Drer,enejdediny,
spísalim priam vzorový (v tej dobe) Zoznamlektúry,hoci ho vydával za svoj osobný.Rozdelil ju
do štyrochskupín.V prvej uviedol ,,dielanajmilšie_ slovenské.,:
SmrťJánošíkova,Reštaurácia'
(Vajanský)'Ežo Vlkolínsky' Hájnikovažena,Agar;RysaMor ho a i., Marínaa Detvan,Parrčava
vá jalovica a i., Mamka Póstková a i.. Ťapákovci, Demokrati. (Vterajšouterminológiou - práce
_ česromantikov a kritických realistov!)V druhejskupine_,,diela najobl'úbenejšie
revolučných
ké..:
Babička,Psohlavci, tri romány Baarove, Slezsképísně,Těžká hodina' Anna Proletiířka,Siréna.ReportáŽpsaná na oprátce.(Tu vynechal romantikov' zato bohato uviedol proletárskycha
- svetove,,iDavid Coperfisocialistickýchrealistov.)V tretejskupine _ ,,dielana'ihodnotnejšie
eld, otec Goriot, Bedríri,Spod jarma, MÍtve duše,Urazení a ponížení,
Polbvníkove záptsky,
ColaBreugnon.Vzkriesenie, Sed|iaci.(Len európski realisti.;Štvrtáskupina bola asi najdiležitějšia. ,,dielanajkraišie- sovietske,,:Matka, Rozoraná celina, Ako sa kalila ocel',Peter Prvý,
Budúz nich l'udia,Pohroma, I]udias čistýmsvedomím,Príbehozajstnéhočloveka,Rytier zlatej
hviezdy,Šéastie,
Sakenskájar. (od kva|ity po totálny brak, vtedy všakospevovanýa propagovaný.)
Na iných miestach spomienkovéhoreceptu zn<>va
zdirazňoval nevyhnutnosé
učiésa u veťkýchruskýchmajstrov (Gogol Tolstoj' Gorkij, prirodzeně,Dostojevskij nebol omilostený, tak
ho nespomenul)'ale najmá sovietskych,bez ktoných,,neboloby ani mojej Drevenej dediny,,,.o
kúsokďalej tvrdi, žemetódu socialistického realizmu študovalu l o_30 sovietskych ,,učiteťov,,,
spomenulvšaklen štyroch:pred ňou to bol Šolochova Makarenko, pri jej písaníPavlenko a Ba.
bajevskij.od sovietskich spisovatelbvsa naučiloptimizmu a vidieédo budúcnosti.Keďsa ho čitateliapýtali,ako mohol nájsétolkých kladných hrdinov na zaostalejorave, tvrdil, Že mu to vo
svojichknihách poradili sovietskiautori:,'4 _ boli tam...1tresne
tam...Vroku ]949 eštelen zopár,
po vydanírománu celéstovlq a v roku I957 ich tam budú tisícx,t*.,',o
Zvelebovaniesovietskejliteratúrybolo neodmyslitelhoudaňou dobe a nielen Hečkosa ju naveimi rýchlo. Podobne ako zvelebovanievšemohúcej
učilsplácaé
znalosti rnarxizmu-leninizmu,
ktorýaj Hečkovinafuadil dovtedajšiunáboženskú
vieru. Sám bol síceateista,ale presvedčený,
žeÍudpotrebujenáboženstvo,aby ,,nestratildobrý mrav,,, aby ,,spoločenslqnespustol,..v mladostinepoznallepšímravný ziíkonník.''Do koncadruhej vojny vraj ako anarchistaneveril ničo.
mu.Až pro štúdiuMarxa. Engelsa' Lenina a Stalina pochopil, ,,koťké
hory viery..mali v sebe
vedeckéhosocializmu' Ai to. žebez vierv v človekanemožnožiéani oísaé
zakladatelia
novúlite-
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ratúru.','Hneďakoovládol
',prvézóklady..marxizmu,schovalsvojprvýromán-Červenévíno_do
najtmavšiehokúta'aby ho nemýlil pri písaníDrevenej dediny. Popri dalšom štúdiu,styku s ťuďrru
na dedinách,ktorésa z drevenýchmenili na murované,pretváralsa siímHečkoa ani ,,nevedelako,,,
vytvorilnovýromán.',Pravd,aže,pndÍža|sa,,múdreho,.Gottwaldovhoreceptu,
Že,,nietničtakého,
do čohoby komunisttl ničnebolo... Vtedy ukáže,,zároveň aj obraz,,dych a smerovanie doby, ktorej
je pozorovaťelbm i bojovníkom,,,,'
Nemožno vylúčié,
Že Hečkovi počarila aj známa Stalinova floskula o spisovatelbch _ inŽinieroch l'udskýchduší.Stalin bol predsaneomylný génius,ktoý o. i. musel urobiékoniec ,,hriešnemu
a protivlasteneckémunedbajstvu', viacerých národov, ktorési zanedbávali materčinu.A tak Hečko
mohol vyhlási{ že vd'aka Stalinovi ,Jepšiedovidíme na našich slovenských klasikov ako na maj.
';Irovreči,,,,,.
Napriek citovaným výrokom si myslím, Že slová nesporne talentovanéhoprozaika Františka
Hečku nemožnobrať'zabernúmincu, aj keďim vtedy mohol sám veriť.Nebol sám, čopodťahol(nikdy sa hodnoverne nedozvieme prečoa za akých okolností)dobovómu ošiaÍua z|ožitejsituácii.
Svedčiao tom inéjeho vyjadreniav tej istej knižočkeod veršovk románom' kde sa dosépodrobne
vyslovuje o iných zdrojoch svojho spisovatel'stva.
o rodinnýchpodmienkachužbola reč,pripomeniem preto aspoň, žeHečko bo| v 30. rokoch revízor vtedajšíchsvojpomocných a iných dedinských
družstieva popritom postupneredigovď tri l'udovýchovné
časopisy,zostavoval štyridruhy kalendiírov,redigoval popularizačné
odbornéedície- všetkourčené
obyvatelbmdedín.A ako siímhovori _ ,,vidieckemu ťudubolo treba písaťvecne, zrozumiteťne,pútavo,,'
. Za d|héroky sa zoznámil s
jednoducho o zložitýchveciach... Bez tejto práce by asi z
problémamidediny a naučilsa ,'písať
.'
neho nebol románopisec"
''vymenúva
Na inom rnieste
tri svoje spisovatel'ské
školy:rodinu a rodnéprostredie_ literárnu
klasiku a školurozprávok, porekadiela prísloví.(Vóbec mu tu nechýbamarxizmus, školeniaani
rytieri z'latýchhviez,d.)Celú velkúkapitolu venoval ludovým rozprávkam2],najmá ich jazyku. o. i.
tu tvrdí, že dobrý prozaik si musí osvojié,,osvedčené
pracovru! metódy íudoých rozprdvačov,,.
Zistil síce' že všetkým dobým prozaickým dielam - teda nielen starým rozprávkam, ale i socialistickorealistickým románom - je spoločná ,peknó reč_ poézia _ a nezničiteťnáviera v krajšie
chvíle človekana svete,,, ďe to tieŽ možno pokladaénajmá za dobovú daň. Základ j e v tých roz.
právkach a v ostatných starých literrírnych žánroch,ktoých autori sa prihovrárali obyčajným l'udbm, ale viaceých dodnes čítajú
mnohí"
Hoci v súkromnomliste," vyhlásiI,že ,'do romdnove.josnovy velkéhodneška,,ho ,priviedla len
avýhradne tá istákniha (Dejiny VKS/b)...akosa k tomu.'.priznáva aj onen,zklinca zveseý" Grajciar',,, v Drevenej dedine, išlo zrejme 1bao zúfatégesto sklamaného,ktorý po velkom okiadzaní
éažkoznášal kritické výhrady. Vyrástol na Íudových rozprávkach a na ostatnej literatúrepre l'uil,
v budovatel'skomnadšenísa mu zdalo, žeSlovensko, najma slovenská dedina ,,kráčanezadržateínevpreď,,l'udovýrozprávkárbypovedal, žeY'ráča,,míťovýmikrokmi,,,uHečkosastotoŽnilspred.
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stavou,Že svojou tvorbou móže organizovaéživot_ opísalho preto tak, aký ho chcel maé.Veď
ináčnebolo ani v rozprávkách, kalendárocha pod.
Napokon aspoň niekolko ukážok znázorov o Drevenej dedine, súvisiacichs témoudnešnej
konferencie,potvrdzujúcich,žena nej možnooprávnene hovoriéaj o Hečkovom románe. Jeden z
prvýchrecenzentovIvan Kusý mal k dielu niekollcovýhrad,ale o. i. kvitoval s pochopenímroz.
deleniepostáv na zlé.(bohatírolníci) a dobré(najbiednejší
dedinčania),vytvoreniecelej galérie
,'kladých hrdinov,,,,. Na celoštátnejkonferencii v RuŽomberku(27.9.l953) užpredniesolovelh pozitívnejší
referát(rozšírený
ho vydal aj kniŽne).I tu zdóraznil ',kladnýchhrdinov novéhoživota,,(akých iní spisovatelia nevedeli nájst) a nepovažovalza nedostatok,Že častosnívajúo
novomživote.Tým vraj čiastočne
predbeholvšeobecnývývin, čohodnotíako revolučnýtomantizmus,pričomsen staréhoPúplavuo premeneStodolišéa
povaŽujeza najkrajšiea najpresvedčivejšiečastirománu. Uspech Drevenej dediny vyvodzuje' pochopiteťne,Zo vzotu sovietskych
spisovatelbv,nezabudol všakani na našichklasikov a na ,,nevyčerpatelhú
pokladnicu ťudových
,,
pi,esní,
rozpróvok.prí,slovía porekadiel, roz'prdvok..','
Na tej istej konferencii vtedajší
predsedaspisovatel'ského
zvázu Milan LajčiaknajváčšiuzásluhuDrevenej dediny videl v tom, žepomáha preniknúé
aj medzi čitatelbv,ktoríčítajú
málo a
preto',bohatstvonašeji svetovejklasilq... Román sa tak stal precibojovníkom',budú.
nepoznajú
cich velIcychsociali'sticlcychdiel našejliteratúry,,. Nezabudol eštepripomenúé,
Že dobréliterárne
dielosa dá porovnaťs ,,vyhranoubitkou na hospodórskompoli,,.,oÚčastnícipodujatiauverejnili
ohlas celoštátnejkonÍ-erencie...Žiadall
v ňom spisovatelbv' aby,,podťa
slov vekéhoStalina,, pi.
sa|ipravdu o veÍkejpremene ,,na Cestek socializ,mua šťastnejbudúcnosti.,.občanom že|ali,aby
sa novésocialistickéknihy stali ,,nepostrádateťnou
súčasťou
dennéhož,ivota,,'
lebo im pomóžu
riešié
problémyŽivota aukáŽuimaj ,'krdsne vzory novéhočlovekaa Cestudo šťastnej
socialistickejbudúcnosti,',,'.
VladimírMináč všakzakrátko prišiels otázkou - ako sa mohlo staé,
Že ,,takyobrovslcyrealisticlq talent,,akýmje Hečko, v závere románu ,,ušielod konJliktov skutočného
životado vysníva.
nej,rozkvitnutejzahrady, kde užničnebolí a všetkosa z'adÍhaod blaha a št,astia,,,,
obvinil za to
nie obfúbenú
teóriu bezkonfliktovosti, a|e ,,strach z pordžlcy,strach z kritilq,,. Dominik Tatarka
zasanazva|Hečku,,naivnýmmyslitelbm,..s naivnou prozaickou koncepciou,ktorý pomýlil slovenskú
prózu tak,žesa zmenila na ,,romtínovú
kroniku časovýchudalostí,,..,Alexander Matuška
v referáteo próze na druhom celoštátnomspisovateťskomzjazde (a najmá v jeho rozšírenejverzii)venovalDrevenejdedine ovel.aváčšiua prísnejšiu
pozornosé
a dikladnejšiehÍadalpríčinyjej
úspechov
i chýb.Z.ist1l,žeHečkoz ťudových',rozprávok,na ktoých sa školil..prebralnielenjazyk' štýl'kesbu postáv, ale aj ,,rozvinovaniedeja...,aj zakončenie,,'Alegoricképoňatie,,zlaako
- čoje príjemná,ale nepravdivá pred.
protihróčadobra, spÓsobilo, Že zlo musíbyépremožené
staya.Zrozprávok prebral aj postavy ,,neznesiteťne..múdrych
Starcov(najmá Púplavaa starý
Sechnrír),
ktorý všetkovedia a všetkovyrešia.Ako v rozprávke, ani v Hečkovomrománe netreba
maéoničobavy, lebo aj zlí sa polepšiaa všetkosa na dobréobráti atď...
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Takéto výhrady Hečku znechutili a odradili písaésl'úbené
pokračovanieDrevenej dediny, vrátil
sa spáéa pustil sa do románu s tematikouSlovenskéhoštátu(svátá tma, 1958)' Dielo o budování
JRD a prešéastného
Života na orave však vychádzďo aj v d'alšíchvydaniach a občassi ho znovu
všímalikritici a literiírni vedci. Jeden z nich napísalaj váčšiuštúdiu.Neobchádzal v nej nedostatky
romiínu,ale i po desiatich rokoch v ňom videl jeden zo základov socialistickorealistickej pr6zy, odmietol jeho ,,2nevaiovanie,, a vyzdvihoI ,,obrazy životomvoňajúcejskutočnostina prelome čias,
vnútornýpdtos, unrdzujúci pokrokv mene ludskéhošťastia,rýdzosťjazykaa pósobivosťdobrej metafory,, čo podÍaneho vyvoláva|o ,,zákonitúozvenu, rezonovanie jeho obsahu v srdciach nášho
ludu"'o.

ý spósob epické
Hečko v Drevenr
rení romónu o zt

Nakoniec tec
požiadavkám nt
všetkydobovépr
populrírnejatď. l

Na spomínanejmartinskej konferencii k nedožitejHečkovej sedemdesiatke Michal Chorváth
načrtolcelý Hečkov vývin,zaDrevenú dedinu vyhlásil autoÍaZa,,umeleckyvyspeléhosocialistic.
kéhospisovateťa.,,ktoý ,,priam úžasnea virtuózne,, zachytilrozličnétypy postáv' oveťa podrobnejšie analyzoval celé Hečkovo dielo Karol Tomiš. Už v jeho študentskýchbásnických i
poviedkových prvotinách našelzmysel pre sociálnu problematikua ťudovýchovné
zameranie,',vyústeniedeja...hečkovslqzmierlivé a štastné,,,|ebo ,,životje krósny, radosťje žiť,,.v Červenom
víně mal síceešte,,maloburžoáznepredstavy o šťastí..,
keďsi všakosvojil marxizmus, vedel ,,zladiť
životnúpravdivosťcelkovéhoobrazu doby so zavÍšením
osudu hlavných postdv,,. V Drevenej dedine sa usilova| ,,vychádz,aťvústretypožiadavkóm a potrebóm širokýchvrstiev konzumentovliteratú.
ry', av danej vývinovej etape ,,zdkonitd,,bo|ai,,schematickosť,.a
stviírňovanie,,sociali,stického
idedlu ako skutočnosti,podriadbvclnie životnýchfaktov predom danej ideovej koncepcii! ,, Kv6|i
výchovnémuposlaniu sa do štruktúryrománu dostali aj ,paraliterárne fuinre,,z Hečkovej politickej, osvetovej a kultúrnovýchovnej publicistiky, ba aŽ štýl dennej tlače.Napriek tomu Hečko na
''dobrej umeleckej úrovni,rea|ízova| spoločenskúfunkciu socialistickorealistickej prózy, prispel
aj,,kformovaniu novej skutočnosti,,azabezpečil si trvalémiesto v slovenskej literatúre...'
PravdaŽe, konferencia sa konďa eštev rokoch tvrdej norma|izácie, tak sa nečudujme'No Encyklopédiaslovenských spisovatelbvz roku 1984 stále eštenehovorío Drevenej dedine ináč.Nezatajuje autorove predpoklady i ochotu ,,vyhovieťaktívnej spoločerxkej objerlruÍvke,,,spíňaéai
poslanie, kronikrírsky zaznarnenávaédobové udalosti - robil to však vraj ,,nad prieme.
agitačné
rom,, vtedajšejliteratúry,vede| ,,naplniťschému...z,jednodušených
predstáv o budúcnostibohatým
životnýmobsahom,. Jednoducho' to nevydarenésa ,,vydeťujez umeleckej štruktúrydiela.'o Na najvyšejodbornej a súčasnei láskavej l'udskej úrovnizhodnotil Drevenúdedinu (hoci z pohhdu Červenéhovína!)Ján števček.Krátko pred novembrovým prevratom usúdil, že v tomto románe ,,moment vonkajšieho sujetu', je spojený s ,,intenzifituÍciou čitateťskéhodojmu...,
zadosfučinenia,,.Y dramatických situáciách boja dobréhoso zlým a pod. vd'aka rozprávačským
efektom nútičitatelasympatizovaés dobrým, správnym, strháva čitate|a,,knezakrytej citovej účasrj... Velkú úlohu pritom zobrávajú aj také čisté,skromné, skúsené,múdre (ako ,,legendárny
svtitec,,)postavy ako Púplava'ktoý navyšezornieravochvíli,keďjeho,,učeník..zvládneprvú
samostatnúakciu. StevčekavÓbec nezaujímajúpoliticko-ideologické okolnosti vzniku Drevenej de.
diny' ale jebo ,,strategická prdca ako aranžéra sujetových dvojsiruócií, ťudslq naliehavej a
politiclq aktívnej,,. Nezaujíma ho Hečkovo odvolávanie sa na zázračnúsamospasitelhosémarxistíckých vedomostí,sk6r viď za všetkým,,prejavjeho skúsenostíz poptlldrnej literatúry,,, aktt písa|
od polovice 20' rokov. A pripúšéa'
hoci opatrne:,,vpozadí ru m'oholzohraťistúúlohuaj rozpróvko.
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Úvaha o prózeFrantiška
Hečku.ln: K problematike
prózy,Bratislava|961's.ŽM.2||
s|ovenskej
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l,ýspósob epickéhopodania, ktoý Hečkoako umelec z'hodnrlcovala objavoval,,.Podlb
Števčeka
Hečkov Drevenej dedine ,,pracuje s tradičnýmiepiclcýmiprvkamt, noia ich použitie
txavytvoie
reníromdnu o združstevňovanídediny',,,,
Nakoniec teda tá Drevená dedina možno ani nebude až taká hrozne schematická, poplatná
pcržiadavkánr
novopečenéhosocialistickéhorealizmu? Skór dielo, ktoré rafinovane óbišlo
všetkydobovépostuláty vdhka šikovnémuvyužitiuvlastností,prednostía postupov
starejdobrej
populárnejatdl literatúry?

I. Stevček:Sričasnýslovenský romín, Bratislava l987. s. 37-38

