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Dušan Kerný

Slovenské pohľady v letách 1999 – 2009

Kľúčová otázka, ktorú si kladiem už od čias spred dvoch posledných sťa-
hovaní redakcie Slovenských pohľadov, teda od čias Laurinskej, je, s čím vstú-
pili Slovenské pohľady do nového storočia, teda do roku 2000 a do rokov po 
ňom. Inými slovami, s čím vstúpili do nového storočia autori, teda značná 
časť slovenskej literatúry v najširšom zmysle slova, ale nie celá. O to je hľada-
nie odpovede na otázku, s čím vstúpili do nového storočia, zaujímavejšie. Le-
bo zároveň je aj odpoveďou na to, aký to malo zmysel.

V čase sa všetko zvrtlo a Slovenské pohľady vstúpili do nového storočia 
naďalej s matičným vydavateľom ako Slovenské pohľady na literatúru, ume-
nie a život. Hovoríme už o Pohľadoch aj ako značke, ktorá priamo v tiráži pri-
pomína založenie v roku 1846 a obnovenie vydávania v roku 1881. Teda ve-
dome sa hlási nie k starej, ale dlhovekej literárnej tradícii. Pri vstupe do no-
vého storočia hovoríme aj o práci ľudí z tiráže, ktorá sa od čias návratu k ma-
tičnému vydavateľovi (1993) po Nežnej revolúcii zmenila len raz, čo je unikát. 
Môžeme hovoriť najprv ako o krízovom manažmente, ktorý dnes vyústil do 
kvalitného literárneho manažmentu. Je to neoceniteľný a azda aj nedocenený 
dobrý výsledok pre slovenskú literatúru.

Až dnes, keď marketing kníh, manažment trhu s knihami je vlastne domi-
nujúci, určujúci, treba posúdiť nosnosť vydávania čítania na leto. A snahou 
akoby najlacnejšej knihy na trhu, 320-stranových letných Slovenských pohľa-
dov, je sprístupňovať slovenskú literatúru, ktorej príťažlivosť je ešte aj dnes 
v mnohom nepoznaná. Na začiatku storočia stálo dvojčíslo Slovenských po-
hľadov (SP) 48 slovenských korún, približne jeden a pol eura, na konci prvé-
ho decénia to vytiahli na 66 korún slovenských, teda dnešné dve eurá dvad-
sať centov nových peňazí. Táto cenová bezbariérovosť (nazvime to tak) je prí-
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nosom tak vydavateľa, ako aj manažérskej práce zostavovateľov čítania na le-
to. Je súčasťou dvojakej snahy. Jednak poskytuje autorom chránený priestor 
slobody tvorby, slobody jazyka, udržuje ho za každých okolností. Udržuje 
priestor pre význam textov, význam slova bez ohľadu na masovosť doby. Je 
to chránené pracovisko slovenskej literatúry a slovenského literárneho jazy-
ka. To je niečo mimoriadne. Na druhej strane je to stále nevyužitá možnosť 
dopraviť vedomie o súvislostiach slovenskej literatúry a názoroch, hodnote-
niach literátov medzi verejnosť. Chceme tým povedať, že príprava letného 
dvojčísla SP, jeho propagácia, rozšírenie do priestoru, teda preniknutie do po-
vedomia verejnosti má ešte nevyužité možnosti.

Náhodne sme si na základe dohovoru s dnešným šéfredaktorom vybrali 
organizačne náročné, pre literárny manažment zaujímavé obdobie – a to let-
né dvojčísla z rokov 1999 – 2009.

Dovedna je to vyše 3500 strán textu. Poskytujú dobrý obraz o literárnom 
intelektuálnom odraze doby a literárnom duševnom zdraví značnej časti slo-
venského literárneho sveta. Nie je náhoda, že letné dvojčíslo 1999 sa začína 
upozornením na dôležitosť zápasu o slovenčinu, o živý jazyk, o nemlčanie, 
o popieranie, že by slová boli bezmocné, a naliehavou dôležitosťou kultivo-
vať priestor literatúry a kultúry. Za ten čas sa na naliehavosti nič nezmeni-
lo. Otázkou však ostáva, či vtedajší strach o jazyk, kultúru a literatúru v nej 
je dnes menší alebo len iný.

Na to okrem iného poukazujú úvodné state jednotlivých čísiel. Nemajú 
uzavretý tvar, nejde o typické úvodníky. Ide o nelimitovanú žánrovú možnosť 
pre autorky a autorov vyjadriť sa k aktuálnosti literatúry, umenia a života tex-
tom, ktorý si udrží príťažlivosť celé dva letné mesiace, tých 62 dní. Spätný po-
hľad jasne ukazuje, že takto ponímané texty poskytujú obraz spoločnosti vo 
veľkom zábere. Hneď v roku 2000 v širokých európskych súvislostiach rozši-
ruje Vincent Šabík ojedinelým spôsobom obzor v texte Etnické menšiny v Eu-
rópe. Autor rozoberá zahraničnú knižnú a publicistickú tvorbu na túto tému 
s upozornením na kosovskú krízu, jej eskaláciu, ako aj odkaz na vojnu v Če-
čensku s brilantným prehľadom, ktorý je v slovenských pomeroch ojedinelý. 
O tri roky neskôr prichádza autor opäť s európskymi súvislosťami a výzvou, 
aby sme sa „v nových kontextoch spravodlivo, po novom vyrovnávali so svojimi 
dejinami i tradíciami“. Podpis dohody o pristúpení Slovenska do EÚ, zhodou 
okolností podpísanej v Aténach pod Akropolou, vidí autor aj z hľadiska Eu-
rópy ako „dlhý proces učenia“ a nemožnosť „nahradiť národné štáty a už von-
koncom nie ich kultúru“. Podľa neho „nemalo by sa od kandidátskych štátov 
žiadať to, čo samotné európske impérium nerealizuje“. Tieto dva texty, najmä 
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ak sa na ne pozrieme z odstupu, ukazujú nielen európske dimenzie uvažova-
nia na stránkach SP, ale aj jasnozrivú intelektuálnu predvídavosť, takú dôle-
žitú na kreovanie spoločenského prostredia a samotnej atmosféry, v ktorej sa 
SP vytvárajú.

Rovnováhu uvažovania a faktografie v SP ukazuje aj úvodný text dvojčís-
la leta 2006 pod názvom Patálie s výročím (Slovenských pohľadov). To, že ná-
zov Slovenské pohľady dáva autor Tomáš Winkler do zátvoriek, navádza na 
atmosféru patálie prakticky so všetkými výročiami. Tento konkrétny text, pr-
vý svojho druhu, podobne sleduje stopu vzniku vydávania SP, ktorá sa obchá-
dzala, „poupratoval chronológiu ich vydávania vedno s prihlásením sa k od-
kazu starého Hurbana naučiť sa byť Slovákmi“. A to všetko po prvý raz až pri 
160. výročí SP! Teda detektívny príbeh, strhujúce pátranie v 19. storočí, sta-
rostlivá faktografia tam, kde mnohým iným stačilo len tvrdenie o najstaršom 
literárnom časopise v strednej Európe, T. Winkler premenil priam na záväz-
ný model prístupu, ako sa zaoberať tak dejinami, ako aj faktografiou. O to 
väčšmi, že dejiny SP sú vpísané do slovenských moderných dejín.

Keďže úvodné texty SP z rokov 1999 – 2009 mohli slúžiť aj ako sonda do 
atmosféry desaťročia, pripomeňme text Aké časy to žijeme, text, ktorý sa ne-
dá obísť pri pohľade na literárny život na Slovensku v druhej polovici 20. sto-
ročia „v malej krajine, kde sa všetci poznáme takmer po mene, (...) kde píšu 
a budú písať manipulátori so svedomím, ktorých hmýrenie sa valí zo všetkých 
novinových stánkov“. Je to brilantné glosovanie nielen atmosféry, ale aj dôle-
žitý text, ktorý vecne a historicky zaznamenáva všetky mená po roku 1968 
zakázaných autorov, a v tejto súvislosti počin H. Ponickej v roku 1977. S po-
ukazom na to, že v roku 2009 niet nikoho, kto by sa v obdobnej situácii ozval 
(išlo o oznam ÚPN, že 40 ľudí v registri v skutočnosti nebolo prenasledova-
ných, ale boli agenti). Celý text prekonávajúci prispôsobovanie novým reali-
tám a z toho plynúce nové mýty môže byť rovnako podnetom na román či fil-
mový scenár, toľko je v ňom veľavravných faktov.

V SP osobitne treba sledovať obzor o zahraničnej či inojazyčnej tvorbe. 
Tak verše Faziľa Iskandera Svedomie je pulzácia Boha v nás – výber Ildy Dru-
govej (1999) nás vovádza do tvorby u nás málo prekladaného abcházskeho au-
tora, ktorý rozšíril ruský literárny jazyk. V uvedenej ukážke s otázkami o cti 
a svedomí. Podobne je to s Charlesom Bukowským (2009) či glosami Geor-
ga Braqua (2006), Czesława Miłosza (2000 a 2004). V prípade Miłosza je to 
nahliadnutie, vzorka z Miłoszovej básnickej dielne je od výnimočného Vlas-
timila Kovalčíka, ktorú pripravil osobitne pre SP, podobne je to s výberom 
z tvorby Wisławy Szymborskej (2003) – takže tento jeden tvorca (neskoršie 
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sa stal aj prekladateľom Jána Pavla II.) sprístupnil vďaka SP o. i. dvoch poľ-
ských nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. Priam fascinujúci je rozsah od-
borného záujmu a intelektuálneho rozsahu Kovalčíkovej osobnosti, ak sa po-
zrieme vedno s ním na slovenský mesianizmus v stati O básnických podsta-
tách Sama Bohdana Hroboňa (2003), teda ide o básne z päťdesiatych rokov 
19. storočia ako súčasť tvorby, ktorá sa začala objektívne skúmať až po viac 
ako storočí, v roku 1971. Podobný rešpekt vyvoláva esej Samuela Becketta 
a jej slovenský preklad, kde Kovalčík ojedinele rekapituluje preklady autora 
– nobelovca zaradeného tak do írskej, ako aj francúzskej literatúry – do slo-
venčiny.

Inak zložitá je prezentácia Rudolfa Dilonga ako satirika (2006), kde ide 
o „poodhalenie neznámej tváre významného slovenského básnika“, či Karola 
Strmeňa (2001), teda desaťročia zamlčiavaných autorov.

Z poézie a z prózy je toho oveľa viac, SP sa nespreneverovali tradícii pri-
nášať pohľady do inojazyčnej literatúry, pripomeňme tento fakt, na ktorého 
podporu možno nájsť stúpajúci počet textov počas celého desaťročia.

V dnešných časoch, keď je téma mafie všade, treba si pripomenúť, že prá-
ve priestor SP bol prvý (2000), čo priniesol prelomovo – a to tematicky, ako aj 
literárnym jazykom, štýlom dovtedy nezvyčajným – strhujúci text Petra Hol-
ku Smrť, na ktorú sa čakalo. Je to prvý literárny text v slovenskej literatúre, 
ktorý novodobý jav, navyše priamo zažitý, nevyužíva na nejakú beletrizujúcu 
marmeládu úpadkovej literatúry faktu, ktorú tak milujú vydavateľstvá a tele-
vízie. Peter Holka v letnom dvojčísle SP priniesol literatúru v čase spenené-
ho bulváru, keď všetci hovorili o jednej udalosti, napokon, je témou časti slo-
venských spisovateľov dodnes. Ale nikto ako práve SP uverejnením Holkovho 
textu neurobili taký literárny posun. Holkov text Smrť, na ktorú sa čakalo eš-
te aj dnes, po šestnástich rokoch, je jedným z tých, ktorý ukazuje dominant-
nosť prózy, literatúry nad filmom a televíziou – dodnes sa nedočkal filmové-
ho ekvivalentu, lebo niet nikoho, kto by vedel hovoriť takým filmovým jazy-
kom ako Holka literárnym. Je to text, ktorý v roku 2000 ukázal priepastný 
rozdiel medzi prvoplánovosťou ohlasu médií a umením literatúry.

SP využili aj nový priestor, aby vrátili tvorbu zamlčiavaných autorov, na-
príklad osobnosti ako Rudolf Dilong. Toho napokon po prvý raz z pozosta-
losti rodiny pod skromnou skratkou jk uverejnili práve SP ešte v časoch Mi-
lana Ferka. Ferko bol šéfredaktor SP, čo prvý po desaťročiach prelomil ste-
nu mlčania. Moravčík druhý, ale svojím spôsobom prvý. SP, dvojčíslo 2001, 
to urobí rozsiahlym textom a ukážkami z ruky najpovolanejšieho – básni-
ka Štefana Moravčíka. Textami – Moravčíkovým uvádzaním básní v časti 
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Básnik uštipnutý slobodou, uverejnením textu a faksimile Dilongových lis-
tov dcére Dagmar a rozhovorom Karola Strmeňa s Rudolfom Dilongom Mi-
lujem veľké svetlo – je tento časopisecký súbor dodnes neprekonaný. A zasa 
tu vidíme silu literatúry. Hoci je zrejmé, kto je skratka jk a kto je Dagmar, SP 
svojou kultúrnosťou akoby potichu ohraničovali svet slovenského slova od 
každodennej hlušiny slov médií. Je to aj súčasť zápasu medzi kultúrnosťou 
a svojho druhu barbarstvom každodennosti, zápas o síce malý, ale slobodný 
priestor. Pritom téma, najmä vzhľadom na živých, zároveň čaká na kultivo-
vané spracovanie.

SP rozširujú obzor – v ukážkach svetoznámeho Rabíndranátha Thákura 
uverejňujú vedno preklady mladého „barbara“ Jána Litváka s prekladom An-
dreja Žarnova (MUDr. Šubíka) desať rokov po jeho smrti v USA. Redakcia to 
v poznámkach, samozrejme, neuvádza, jednoducho kladie vedľa seba tri me-
ná: Thákur, Litvák, Žarnov. Je v tom sila poézie, premostenia ponad čas, si-
la básnikov.

V atmosfére nového režimu a zneuctievania vlád bývalého režimu SP vy-
užili prelomovo text Bohuslava Chňoupka, jedného z najpovolanejších sved-
kov o tom, ako vznikla slovenská cirkevná provincia. Text, ktorý nikto ne-
chcel uverejniť, SP sprístupnili vedno s informáciami, ako sa starému režimu 
podarilo urovnať vzťahy nielen s Vatikánom, ale aj s Rakúskom, Nemeckom 
a USA. Ešte aj dnes je podnetné vracať sa k tej udalosti, pretože ukazuje, ako 
sa kryštalizoval slovenský politický priestor. Je to príklad, ako SP ako jedi-
né na poslednú chvíľu využili ešte žijúceho svedka doby, uvedomujúc si hod-
notu svedectva muža, ktorý nebol len politikom, ale aj reportérom a spiso-
vateľom a tejto jeho profesie sa výrazne zastal (práve na stránkach SP) Sla-
vo Kalný.

Takých textov nájdeme v letných dvojčíslach SP v rokoch 1999 – 2009 ne-
málo. Stoja za pripomenutie a širší rozbor. SP sú plné polemík o našich de-
jinách. Eva Kristinová vstupuje razantne v roku 2002 do polemiky o Štefá-
nikovi. Ale to „len“ preto, že na tvrdenie o Štefánikovej samovražde, ktorú 
údajne spáchal pri prílete na Vajnory, vyslovené v najrozšírenejšom médiu, sa 
neozval nijaký kvalifikovaný historik zo SAV. E. Kristinovú šokovalo „pobu-
rujúco nezodpovedné vystúpenie Dušana Kováča“. Polemika je korením dvoj-
čísiel SP aj v prípade dvoch francúzskych historikov, je to súboj na slovenskej 
pôde (2005), súboj Yana Gayeta a Étienna Boisseria.

Pohľad na literárny manažment vyše 3 500 strán letných vydaní Sloven-
ských pohľadov v rokoch 1999 – 2009, teda v prvom desaťročí nového storo-
čia, nechceme premeniť na výpočet. Chceme len upozorniť na to, že v tých-
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to dvojčíslach SP sa skrýva odpoveď na to, s čím a s kým vstupovala na ich 
stránkach slovenská literatúra do nového storočia. Teda čo možno vyčítať 
z týchto letných vydaní o životaschopnosti slovenskej literatúry, ktorá nachá-
dza domovské miesto v SP, a ako sa prejavil vývoj osobitne v úvodníkoch SP 
za ten čas. Robíme tak v snahe nielen pripomenúť nedocenenú úroveň schop-
ného literárneho manažmentu tejto dnes najmenšej slovenskej redakcie, ale aj 
možnosti projektu dvojčísel do budúcnosti zovretejším tematickým zamera-

ním v národných i medzinárodných súvislostiach. SP prekonali mýty v spo-
mínanom desaťročí a prispôsobili sa novým realitám, literárne si rozšíri-
li obzory. Stojí za to pouvažovať nad tematickými dvojčíslami, a to aj v me-
dzinárodnej spolupráci spisovateľov a intelektuálov. Doba je zrelá pre nové 
možnosti, ale aj pre výraznejšiu podporu najstaršieho literárneho časopisu 
v strednej Európe a jeho literárneho manažmentu.

Príspevok odznel na vedeckej konferencii k 170. výročiu založenia Sloven-
ských pohľadov dňa 4. 10. 2016.

Pavel Choma: Kučierka


