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Vincent Šabík
Zmerať sa s vlastnými dejinami
„Ak sa chceme zmerať s vlastnými dejinami, nevyhneme sa konfrontácii s časopisom,
ktorý ich spoluvytváral.“
Vladimír Mináč

Ak si jubilejne pripomíname trvanie časopisu, už sám termín tlačového
periodika naznačuje spätosť s fenoménom času, ktorý je osudový pre človeka
a ľudskú spoločnosť. Pri príležitosti jubilea Slovenských pohľadov sa ako najnápadnejší moment nanucuje aspekt diskontinuity a kontinuity, pretože tento najstarší slovenský a dnes už aj najstarší európsky literárny časopis (dlho mu konkurovala francúzska Revue des Deux Mondes – „importante revue française“ od roku 1829, ktorá si neudržala postavenie v „živej literatúre“
– „grand role dans la littérature vivant“, porovnateľnú s naším periodikom).
Pravda časovej diskontinuity – tých tridsaťpäť rokov medzi hurbanovsky otcovskými a synovskými Slovenskými pohľadmi – poukazuje na historické
podmienky slovenskej kultúry a literatúry, ktoré sa diferencovane prejavujú aj neskôr, keď sa vonkajšia časová kontinuita udržala. „Výšky a plytčiny“
sú nevyhnutným sprievodným javom všetkých ľudských úsilí, neinak kultúrnych a literárnych. Ich protirečivé výzvy patria k opodstatnenosti obnovovania kontinuity tvorivého ducha aj nášho jubilejného média Slovenské pohľady. Dôležitá je kontinuita celku tradície, ktorá je bytostne spätá s novou fázou
obrodzovania slovenského národa, jeho emancipácie a suverenizácie v európskych kontextoch formovania moderných národov a ich kultúr, ako ju iniciovali štúrovci, ktorí už v plnej miere chápali dôležitosť mediálnej komunikácie tvorivej inteligencie so spoločnosťou na vzostupe historického procesu čo
ako kľukatého a protirečivého.
Mináčovská konfrontácia alebo sokratovský dialóg s minulosťou vždy určuje našu vlastnú prítomnosť, a to oboma smermi, pólmi: z hľadiska vývi-
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nu, recepcie a podielu na rezultátoch a ich zúročovania, alebo z hľadiska neschopnosti dialógu, nihilizácie plodov, odkazu, jeho odmietania, medzigeneračných predsudkov – diskontinuity, ktorú spôsobuje strata či absencia „slovenského pohľadu“ (na svet, človeka, literatúru, na slovenskú spoločnosť, na
náš časopis, čo sa už od deväťdesiatych rokov minulého storočia osobitne radikalizuje, a to najmä od návratu Slovenských pohľadov pôvodnému vydavateľovi – Matici slovenskej). Len si pripomeňme zloženie redakcie na prelome
vtedajšieho decénia a s ním spojený prevrat spoločenského systému. Keď ešte patrili starému unitárnemu ZSS, „slovenský pohľad“ vtedy poriadne pokrivkával.
V mesačníku Slovenské pohľady sa opakovane zjavuje rubrika so signifikantným názvom Slovensko a jeho život literárny od renomovaných editorov a spolupracovníkov, ktorá poukazuje na špecifické miesto časopisu v literárnom živote Slovenska. Túto originálnu formu sebareflexie začal zakladateľský šéfredaktor Jozef Miloslav Hurban (od roku 1846), opakovane sa takto
prihovoril za novú generáciu pri obnovení vydávania 1881 Svetozár Hurban
Vajanský. Zakladatelia stavajú na „živom slove“ (pripomínajúcom „la littérature vivant“ francúzskej revue), ktoré otvára národ budúcnosti (také majú byť
„slovenské pohľady“). Neskôr v takejto retrospektívnej a programovej úvahe
pokračujú osobnosti ako Štefan Krčméry, Andrej Mráz, Alexander Matuška, Ján Števček, Milan Ferko... Storočnicu časopisu širšie bilancuje Rudolf
Chmel v monografii Dejiny v dejinách (Slovenský spisovateľ, 1981). Priamo
i nepriamo sa „magazín“ stáva objektom početných konfrontácií Vladimíra
Mináča. Ako dlhoročný spolupracovník Slovenských pohľadov som sa s časopisom vyrovnával v prejave Zaostrovanie pohľadov (pri príležitosti 150. výročia), neskôr v úvahe Umenie dedičstva (Národná kultúra ako rezonančný
priestor, MS, 2014).
Do Slovenských pohľadov som začal pravidelne prispievať roku 1963,
počnúc 10. číslom som tu uverejňoval texty prevažne o zahraničných literatúrach, o literárnej kritike (Základné pojmy poetiky 20. storočia, č. 10, s. 151;
Nedokončené plány Alberta Camusa, č. 10, s. 150 – 151; Úlohy moderného románu, č. 10, s. 149; Nový román Heinricha Bölla, č. 11, s. 137 – 138; O najmladšej americkej poézii, č. 11, s. 138; Sovietsky hlas o modernom románe,
č. 11, s. 139; Nespokojnosť so súčasnou francúzskou literatúrou, č. 11, s. 139;
Pre a proti Robbe Grilletovi, č. 12, s. 147). Táto malá ukážka konkrétnych tém
poukazuje na „otváranie okien“ do Európy a sveta, ako to umožňovalo uvoľňovanie rigidného izolacionizmu studenej vojny. Orientáciu na svetové literárnokritické myslenie neskôr zdôvodňujem v úvahe O potrebe medzinárod-
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nej perspektívy v literárnej kritike (1967, č. 7, s. 76 – 77), redakcia mi preto poskytla samostatnú rubriku Kapitoly zo svetovej literárnej kritiky, v rámci ktorej sme predstavovali autorov a ich konceptuálne texty (R. Wellek, R. Barthes,
M. Tummell, L. S. Vygotskij, G. Blöcker, I. A. Richards, S. E. Hyman, W. Höllerer). Redakcia napokon pod tlakom zvonka projekt zastavila (do roku 1970
mi priestor poskytol Romboid, ktorý pod rovnakou hlavičkou ešte vydal 15
autorov).
Slovenské pohľady sa na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov nielen
otvárali svetu estetického myslenia, ale aj sprístupňovali texty autorov svetovej literatúry (napríklad F. Kafku, uvádzam aspoň jediného, ktorého sme vôbec nepoznali). Časopis sa stával aj fórom novej literárnej generácie slovenskej prózy a poézie, ktorá sa nielen zbavovala dobových schematizmov, ale
hľadala aj vlastné prístupy k realite, nový obraz človeka a spoločnosti, k literárnemu jazyku (za seba uvediem čo len vlastný článok Pohyby tvaru – Úloha jazyka a štýlu v mladej slovenskej literatúre, 1964, č. 3, s. 52 – 56, ktorý tak
pobúril starších reprezentantov).
Slovenské pohľady som čítal popri Kultúrnom živote už ako gymnazista, do
Pohľadov som ako vysokoškolák poslal aj prvé texty (preklad eseje nemeckého básnika Richarda Dehmela a kritiku grafickej úpravy spisov českého kritika F. X. Šaldu, ktorého som si objavil ešte na strednej škole a po maturite som
už odoberal na dobierku jeho Kritické prejavy, ktorých knižnú úpravu som si
trúfol kritizovať v duchu myšlienky veľkého Šaldu –„kniha ako umelecké dielo“). Bolo to za šéfredaktorstva Alexandra Matušku, ktorý mi podpísal prvé
vydanie profilových esejí, ktoré vyšli v Smrekovej Komornej knižnici, ale jeho redaktor Jozef Bžoch mi prvé príspevky neuverejnil. Matuška sa pri príležitosti 80. Pohľadov v polovici šesťdesiatych rokov dosť zatrpknuto vyslovuje
o svojom účinkovaní v tomto memoriálnom literárnom časopise (mimochodom, na grafickú úpravu obálky jubilejných 80. Slovenských pohľadov sa mi
vtedy podarilo získať priateľa Eliáša Havettu).
Slovenské pohľady šesťdesiatych rokov Matuška odovzdal do správy spisovateľa Milana Ferka, ktorý už organizoval redakčný život na základe skúseností z Mladej tvorby. Spolu s redakciou, najmä výkonným zástupcom šéfredaktora prozaikom a prekladateľom Jozefom Kotom, ktorý sa okrem iných
zaslúžil najmä o preklad Jamesa Joycea, vytvorili na tie časy nebývalý priestor
pre slovenskú zahraničnú literatúru, myslenie, umenie, čo vyvolávalo nemalé kontroverzie s príslušníkmi staršej generácie. Ich rekonštrukcia by si vyžadovala podrobnejšiu analýzu (pripomeňme polemické vystúpenie Vladimíra
Mináča Hory svetové – myš slovenská, Kultúrny život, 1964, č. 16; Malé vzty-
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Alexander Ilečko: Náhrobok básnika Jána Kostru, Slávičie údolie v Bratislave, kameň, 1978
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čovanie prstov, tamže, č. 19, a podobne). Jadrom sporov renomovaného spisovateľa je azda otázka modernizácie, ako ju nastoľuje už v Mladej tvorbe príspevok O modernosti, svetovosti a iných veciach (Mladá tvorba, 1958, č. 4).
Literárny historik Ivan Kusý otváranie sa svetu neskôr v rámci normalizácie
hodnotí ako regres, krok späť (Slovenské pohľady, 1981, č. 6, s. 25).
Zástanca koncepcie sporu v otázkach literárnych, ale najmä ideologických
Mináč si podáva odporcov menovite, ale vyhrocuje polemiku najmä všeobecne, keď napríklad hovorí o „literárnom terore“ (Slovenských pohľadov). Nikto
tak toto kolektívum nezameral na osobu šéfredaktora Milana Ferka ako literárny kritik Michal Chorváth v svojej desaťstranovej Analýze Slovenských pohľadov za rok 1958 – 1960, ktorú dňa 16. 10. 1969 predniesol výboru Zväzu
slovenských spisovateľov. Analytik konštatuje, že časopis „úplne“ stratil svoju funkciu periodika slovenskej literatúry a slovenského života, nadmerne sa
zameriava na zahraničné literatúry a výtvarné umenie, opustil „ideový základ socialistického časopisu“, ba napokon „skĺzol na protisocialistickú a protikomunistickú platformu“. Za to nesie zodpovednosť i komunistická strana,
pretože nekonala, ale najmä šéfredaktor, ktorý z Pohľadov urobil „skupinový
časopis“. Politicky zodpovedá aj za to, že Pavlovi Števčekovi dal rubriku Na
okraj „hysterických“ bezvýznamností. (Táto rubrika v prvých štyroch číslach,
v ktorej Števček komentuje normalizačnú politiku, bola v skutočnosti dôvodom na odvolanie Milana Ferka, Chorváth sa mal stať šéfredaktorom, náhradným sa stal prof. Ján Števček, potom Škamla, Reisel a pod.)
Nielen knihy majú svoje osudy, ale aj časopisy. Habent sua fata acta diurna!
Príspevok odznel na vedeckej konferencii k 170. výročiu založenia Slovenských pohľadov dňa 4. 10. 2016.

