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f.l ejiny slovenskej literatúrydvadsiateho storočia sa prakticky celý časpo roku 1945 koncipoť
vali tak, že za ich logický úheŽníksapokladala socialistická literatúra,do ktorej mal ústié
celýjej vývin.
pojmoslovie,doplnili sa,,biele
Po roku 1989 sa sícez tejtokoncepcie vypreparovalo príslušné
miesta..na mape slovenskej literatúry,do literatúrysa včlenili tabuizovaní domáci a exiloví autori,
vyšlo množstvo dovtedy nepublikovaných staršíchaj novšíchtextov, ale na samotnej konštrukcii
sa fbkticky velh nezmenilo.
Typickým príkladom je stredoškolská učebnicaslovenskej literatúrypo roku l945'. Došlo
v nej síce k hodnotovémuprevrstveniu v rámci jednotlivých autorských portrétov,ale nie k zásadnej zmene koncepčnéhorámca' Ticho a implicitne z celej učebnicepresvitá aj naďalej stará koncepcia socialistického lievika.
V súvislosti s Vladimírom Mináčom ju nevdojak celkom presne opísal v osemdesiatych rokoch FrantišekMiko. V štúdiiVývinová polemika a syntéza v štý|eVladimíra Mináča'zhodnotil Mináčovo autorské gesto tak, že Nlináč chcel daésvojím výrazovým aj kritickým gestom
pocitu, žeprestóvajú platiť všeobecnénormy svetového
,,priechod generačnémui spoločen^skému
románu, žeje tu nová koncepčndplatforma literatúry, socialisticlcý realizmus, a nová systémová
príslušnos| ksvetovejsocialistickej literatúre.,.,,aže,,odterazpreň strdcaplatnosťnejaké
objek.
tivis tickéuniverzólne kritérium modernosti,,.
Toto Mikovo konštatovanie obsahuje v prevrátenej podobe dreň celého problému. Ňou je
otázka, čije pre vývin slovenskej literatúryskutočnýmjadrom,,nová systémovdpríslušno,sť
k sve.
tovej ,socialistickej literatúre,,,a|eboje 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 literatúrupráve v konflikte
s modernosťou,ako to dokumentuje aj dobový spor o romány Petra Karvaša začiatkom páéclesiatych rokov, ktorým Mináč vyčítapráve modernosé,tj. ich modernúnaratívnuštruktúru(opustenie
kauzálnej lo giky výstavby príbehu,jeho fragmentárnosť).
V prípadeVladimíra Mináča - a platí to fakticky nielen o jeho prozaickej tvorbe páťdesiatych
rokov, ale napríklad aj ojeho trilógii Generácia _ ide naoza.jo presadenie sa konštrukcie socia-
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listickej literatúrya rozličných verzií socialistickéhorealizmu proti univerzálnemu kritériu modernosti.otázkou ostáva len to, čitoto Mináčovo u.,víéazstvo
nad sebou samým..'tj. víéazstvo
ideologickej konštrukcie nad logikou epickéhopríbehu,možno skutočne pokladaézavýbrl.
A treba rovno poved ať.,
že níe.Ideologická konštrukcia, ktorá sa stáva naratívnouIogikou
príbehu,a to aj v konštrukciidejínv Generácii, vediejednoducho k estetickejnedóveryhodnosti
ce|ejtrilógie. Literrírnohistoricky nestačípreto len vnútorná zmena hodnotových proporcií Mináčovhoepickéhodiela, ale Zmena pohlhdu na celéMináčovo epické dielo. Pre literárnohisto.
rický príbeh, ktoý vychádza z bÍadiska moderného vývinu svetovej literatúry,je Mináčovo
preferovaniesocialistickéhorealizmu skutočnýmregresom, a to nielen pre jeho epickútvorbu
páédesiatych
rokov.
Je inak zaujimavé,ako sa od páédesiatychdo osemdesiatych rokov presúvalliter:írnohistorický význam Mináčových próz. Y šesťdesiatych
rokoch sa jeho prózy páédesiatychrokov zasúvali do pozadia, tak ako sa vóbec do popredia vysúvala oproti próze Mináčova esejistika. No
v sedemdesiatychrokoch a začiatkornrokov osemdesiatych,ktorésa stali aj akýmsi pokusom o
revivalhodnÓt 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 ťudiazbavovali staých
rokom sa
zvykov,obyčajía modiel, ako sa zbavujemebremena.....Tento návrat k páédesiatym
odohralnapriek tomu, žeužpÓvodná diskusia v samotnýchpáédesiatych
rokoch (Mrríz,Noge)
poukázalana značné
nedostatkynoviel. Pravda,dialo sa to znútrasystémusocialistickejliteratúry. keď sa argumentovalonedostatočnou
psychologickou vierohodnoséou,,prerodu..,ktoý je
ústrednýmnaratívnymprincípom fakticky všetkýchnoviel zo zbierky Na rozhraní.
Vladimír Petrík sa pokúsil v uŽ zmienenom Biografickom zborníku argumentovaév novelách Na rozbrani Mináčovou ,,regeneráciou literórnej postavy znútra.. Myslím, že tu došlo
k zásadnému
typologickémuomylu. A'Mráz, J. Noge, V. Petrík, ale aj A. Matuškachápali Mináčove
novely v nadváznostina psychologickúrealistickúpoviedku, ktorá bola kanonizovanou
tradíciou
socialistickéhorealizmu páédesiatych
rokov'
BliŽšiek problémusa dostal oskár Čepanv úvaheRétorika schematizmuz roku 1965, kde
hor,orío ,,didakticky orientovanej logike, kauzalite a dialektike pojmového myslenia ako aj sujetovejvýstavby..,pričom Čepansa zamera| predovšetkýmna oblaséslovníka afrazeo|lgie.
Z htadiska,,didakticky orientovanej logiky.. je však v prípadeMináčových próz Na rozhraní
pozoruhodnýpohl'ad na ich žánrovúštruktúru.Cesta k ich primeranejšiemupochopeniu vedie
právecez intertextuálne skúmanie ich žánrovej štruktúry.V tejto súvislostívšak treba opustié
pÓdu realistickejpoviedky a pozrieésa na žánrovilštruktúr
noviel Na rozhranícezinú prizmu.
V tradíciislovenskej poviedky existuje veťmisilná línia kalendiírovejpoviedky, ktorá patrí
dooblastičitatel'skyvel'mi vd'ačnejpopulárnej prózy. Domnievam sa, žepráve v tejto čitateťskej
hlhdal (a v dobovom kontexte aj našiel)Vladimír Mináč cestu k čitatel'skému
obl'úbenosti
úspechunoviel Na rozhraní.
Základnou otázkou však pre nás ostáva, na akú tradíciu nadvázuje kalendiírová poviedka,
známav slovenskej próze od konca osemnásteho sotoročia,no v euróspkej literatúreznáma už
od starovekejliteratúry.
HaqrsRobert JauB identifikoval jej jednotlivépodoby v stredovekýchjednoduchýchžár"
roch..Nadviazal na systematickývýskum A. Jollesa a usporiadaljednotlivé Žánreporil'akomunikačnej
situácie, vzéahuk tradícii a umiestnenia v Živote.
JauBvytvoril systémviacerých žánrov(aforizmus,parabola, alegória, bájka, exemplum, legenda,rozprávka.fabliaux, novela). Ich základorn je univerzálna platnoséna zák|ade jednopriradenia podÍa uvedených troch kdtérií. Moderný vývin európskej poviedky a
značného
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novely sazačínapráve tam, kde sa končíuniverziílnaplatnoséstredovekého sakrálneho systému,
tam, kde história prestáva byéhistorkou a stáva sa singulárnou súčaséou
deiinnosti, tj. prestáva byé
príbehornnávratu tých istých univerzá|nych pravidrel do individuálneho osudu azačinabyťpribehom jeho singulárnych zmien.
Vladimír Mináč obnovuje vo svojich poviedkach a novelách zbierky Na rozhraní práve univerzá|ny charakter stredovekých exempliírnych príbehov_ pravda, ÍenÍoraz na sekulárnej póde.
Podstatná je však ich univerzálna platnosé.Zríkladnou vlastnoséousociďistickej literatúry bolo
práve protipostavenie modernej Zmeny singulrírneho a socialistickorealistickej univerzálnej platnosti všeobecnej zákonitosti, pre ktorúje individuálny príbehlen viacmenej vhodným kadlubom.
Ztejto perspektívynieje tedapodstatnápsychologickávierohodnoséči
nevierohodnosťprero.
du, ale práve jeho exempliírny charakter. Vladimír Petrík opisuje charakteristickéčrty noviel
v zbierke Na rozhraní zlomovou situáciou (situáciou na rozhraní),prudkou zrážkou a následným
prerodom pod tlakom vonkajšíchokolností, pričom všetkyokolnosti sa prispósobujú práve týmto
charakteristikám,Zapríznačnúpokladá v tomto zmysle práve titulnúnovelu Na rozhraní,kde tieto
okolnosti vytvára kontrastnoséprírodných motívov.
Ak sa všakpozrieme na novelu Na rozhranípráve z hl'adiska exemplárnychžánrov, uvedomí.
me si aŽ nápadnúzhodu jej naratívnejštruktúryso 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 každodennejskúsenosti,zafunujúciprácu; priestorovo a časovozahrnujúci
časovo
najbliŽšieveci častok veciam najvzdialenejším,
líčiacivztahymedzi Íuďmia udalosti
v prírode,prienik cez pravdepodobné,hlhdanie odpovede na otázku, čoby som mal robié,aby som
zo skúsenostispoznal pravdu a nachádzanie káťovstva Božieho ako skrytéhovýznamu sveta.
Nápadne zhodnúštruktúruso 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
zbavovaésa pochybností,nedogmatickúapelatívnos{svet kaŽdodennejskúsenosti,hťadaniepravdepodobného,vztahy medzi l'udmi a ich vyznačenieprírodnými okolnoséami a hťadaniekráfovstva Božieho ako ,,skrytej oblasti významu.., pričom v Mináčovej parabole sa ním stáva
socializmus.
Vladimír Mináč si zrejme tejto súvislosti svojich noviel s exempliírnymi stredovekými Žánrami nebol vedomý' ale spostredkovanesa k nim dostal práve prostredníctvom populrírnejkalendárovej poviedky, ktorá v osemnástom a devátnástom storočínadviazalana exemplárne stredoveké
Žánre.
Pre literárnohistorický výskum má toto rétorickézačleneneie Mináčových noviel do tradície
exempliírnych žánrov - a v konkrétnomprípadenovely Na rozhraní do tradície parabol - dvojitý
význan. Jednak situuje Mináčove novely tam, kam literárnohisticky patria, tj. do oblasti populrírnej literatúry.okrem toho ich všaknasvecujez hlhdiska neúspešného
pokusu o novúuniverzálnu
platnosé_ tentoraz už nie stredovekého,
sakálneho univerzalizmu,ale sekulárneho univerzalizmu socializmu a socialistickéhorealizmu.
Práve z tohto hfadiskaje Mináčovo protimodernépostaveniepochopitelhé,rovnako ako je pochopiteťnéaj jeho stroskotanie.

H. R. Jau$: Die k|einen Gatlungen des Exemplarischen als literarisches Kontmunikationssystem.ln: Aheritát und
Modernitát der mittelalterlichenLiteratur.Fink. MÚnchen l977.
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