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Jubileum múdreho a vtipného mysliteľa
(Vincent Šabík slávi osemdesiatiny)



9S L O V E N S K É  P O H Ľ A D Y

Peter Jaroš
Vincent Šabík

Profesor Vincent Šabík, literárny kritik a teoretik, 
znalec slovenskej aj českej literatúry, germanista roz-
hľadený po európskych literatúrach, esejista a pre-
kladateľ, je človek obdivuhodne vyrovnaný a žičlivý. 
Okrem iného, na moju vďačnú radosť, bol aj generač-
ným kritikom mojej prozaickej generácie (Šikula, Slo-
boda, Hykisch, Kužel, Blašková, Johanides atď.). Ve-
del nás nielen povzbudzovať či aj uznať naše najlep-
šie texty, ale dokázal nás aj skritizovať. Nezabudnu-
teľné sú debaty s ním často až do skorého rána nielen 

o konkrétnych textoch pred ich vydaním, ale aj o problémoch spoločenských, 
politických či kultúrnych. Pozoruhodné sú jeho práce teoretické, literárnoved-
né štúdie či brilantné eseje. Medzi sebou sme ho volali „veľká hlava literatúry“ 
a viacerí sme sa zhodli na tom, že patrí medzi najmúdrejších súčasných Slo-
vákov... Vážim si a oceňujem nielen jeho dielo, ale mám ho rád aj ako prajné-
ho a srdečného človeka, priateľa, ktorý má zmysel pre humor či akýkoľvek žart 
na úrovni. Nie je to teda nijaký nevrlý, zamračený akademický suchopár, ale 
múdry a vtipný mysliteľ. Buď ešte veľa rokov medzi nami, lebo Ťa stále potre-
bujeme, milý náš Vincent!

n

Mária Bátorová
Pozitívna deviácia ako životný postoj
(K jubileu širokospektrálnej osobnosti Vincenta Šabíka)

Goethe, Hegel, Herder, Nietzsche, Max Weber, H. Böll,  
Max Frisch, R. Musil, G. Grass, H. R. Jauss, J. Haber-
mas atď. – mohli by sme pokračovať v súvislosti s po-
čiatočnou výskumnou činnosťou germanistu V. Ša-
bíka.

S nemeckou kultúrou je slovenská odpradáv-
na spätá, od počiatku najmä prostredníctvom aktu 
a prínosu kresťanstva, ktoré prichádza k nám zo Zá-
padu a nesie „latinku“ a ktoré sa potom spája s fone-
ticky príbuznou rečou byzantského Cyrila a Metoda. 
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Intervencia nemeckého elementu pokračuje, aj keď misia Cyrila a Metoda bo-
la úspešná, lebo rozšírili a zakorenili kresťanstvo vo vlastnom jazyku a aj pr-
vé písomnosti a kultúra, ktoré boli pápežom Hadriánom III. uznané ako štvrtý 
kultúrny jazyk, nás zaraďujú medzi najstaršie kultúry Európy. Na toto nadvä-
zovalo bernolákovské národné obrodenie a následne celá generácia štúrovcov 
sa školila na nemeckých univerzitách, preniesla nadšene nemeckú romantickú 
filozofiu do svojej malej krajiny Horného Uhorska, ktorú navždy zveľadila ko-
difikáciou vlastného jazyka, Herderovými demokratickými myšlienkami rov-
nosti a nezávislosti.

Ako všetko aj tieto skutočnosti sa dajú vidieť dvojstranne, totiž nie ako prí-
nos, ale ako zbytočná separácia a sklon k nacionalizmu, novodobo ako spája-
nie s nacizmom. Ja ako germanistka to viem. Poznám ten záhadný tón, keď sa 
vás niekto spýta: „A to už doma ste hovorili po nemecky?“ Našťastie môžem 
odpovedať „Nie“, takisto ako Vincent Šabík, narodený v „čisto“ slovenskej po-
žitavskej dedinke Verešvár, dnes Červený Hrádok.

Neviem, čo viedlo Šabíka k štúdiu germanistiky, no isté je, že ako germanis-
ta to v socializme nemal ľahké (veď napríklad mnohí učitelia po vojne sa mu-
seli preškoliť na iný predmet, ak chceli učiť, taká silná averzia bola proti ne-
meckému jazyku).

Na postave takého intelektuála, ako je V. Šabík, by sa dalo rekonštruovať ob-
dobie socializmu. Jeho spomienky a svedectvá by pomohli rozmotať a zachytiť 
pravdivý obraz času, ktorý sme všetci viac-menej žili a evidovali. Podľa neho 
napríklad inštitúcie skôr chránili, najhorší boli jednotlivci-udavači, „kostolní-
ci“, ako im Šabík hovorí, ktorí si zapisovali a udávali. V. Šabík totiž je zástanca 
„pozitívnej deviácie“, ktorý nie veľmi súhlasí s demonštratívnym disident-
stvom a úplným dištancom od vládnucej a manipulujúcej strany, a zdôvodňu-
je to tým, že byť v procese je aj šanca napomáhať zmierňovanie jeho ostrosti 
a aj niečo konkrétne a pozitívne v prospech kultúry robiť. Tento postoj je rov-
nako legitímny a oprávnený ako disidentský. Diferenciačný moment je tu zno-
va najmä zneužitie moci, prípadne funkcií, ktoré človek v tom-ktorom období 
má. Ak by po roku 1989 bolo na Slovensku nastalo „očisťovanie“ od komunis-
tických činovníkov, tak ako to bolo v Čechách, V. Šabík by sa nebol ako býva-
lý šéf vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1970 – 1974), pracovník Slovenské-
ho ústredia knižnej kultúry (1974 – 1986) a riaditeľ Ústavu umeleckej kriti-
ky (1986 – 1991), teda v rokoch konsolidácie a perestrojky, vyhol úplnému vy-
lúčeniu z kultúrneho diania. Namiesto toho založil časopis a stal sa už v čase 
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„perestrojky“ prvým šéfredaktorom reformného časopisu Literárny týždenník 
(1988 – 1990). Konečne otvorený svet myšlienok? História nikdy nie je dosta-
točne trpezlivá a presná... Tu by sme potrebovali „sudcu“, ktorý by spočítaval 
fakty, štatisticky a presne by vyratúval povedzme Šabíkove ideologické chyby 
z obdobia konsolidácie a nástupu reformy. Myslím, že takých, ktorí by to radi 
urobili, by sme našli medzi jeho súčasníkmi. Ja sa však dnes do tejto roly ne-
staviam. Spomínam si na situáciu z roku 1989, keď som ako kádrovo postihnu-
tá nebola ešte členkou žiadnej spisovateľskej organizácie, ale v procese bol môj 
vstup do Klubu nezávislých spisovateľov, a spolu s ostatnými mladými som 
protestne opustila oficiálny Zjazd slovenských spisovateľov a išla založiť novú 
spisovateľskú organizáciu Obec spisovateľov (jej čestným predsedom sa vtedy 
stal Milan Hamada, ktorý sám seba v odborných debatách v Literárnovednom 
ústave SAV ešte dlho potom klasifikoval ako „marxistu“, výkonným predse-
dom Ján Štrasser a jeho tajomníčkou sa stala Stanislava Chrobáková). Na tom-
to zasadnutí, zakladajúcom novú Obec spisovateľov, došlo k pokusu o zrušenie 
Literárneho týždenníka (rečnili k tomu viacerí). Zachránil ho Martin Šimeč-
ka, zrejme neinformovaný o nasledujúcich plánoch činnosti Obce spisovate-
ľov, pretože objektívne hovoril o kvalitách a činnosti tohto literárneho časopi-
su a obhájil tým jeho existenciu.

Tak pozrime sa na to, čo najskôr v oblasti germanistiky a potom všeobec-
ne v literárnej vede a pre kulturológiu V. Šabík urobil a čo konkrétne prinie-
sol. Treba povedať, že jeho činnosť ako germanistu sa pohybuje od eviden-
cie nových kníh na nemeckom trhu a informácií o nich (chodieval na veľtrhy 
do Frankfurtu) cez vydavateľsko-edičnú, receptívno-prekladateľskú a vedeckú 
činnosť. Niečo ostalo v rukopisoch, ale mnohé uzrelo svetlo sveta.

Záujem Šabíka bol systémový a za každých podmienok si vyberal kvalitné 
témy na spracovanie. Dôležité pre takúto prácu boli aj osobné kontakty naj-
mä v západnom Nemecku a Švajčiarsku. Paradoxne ťažší bol pre Šabíka kon-
takt s DDR.

Niektoré „hviezdne“ vystúpenia tu pars pro toto treba spomenúť, napr. me-
dzinárodnú konferenciu v Sársku a príspevok V. Šabíka o R. Musilovi a jeho 
prekladoch do slovenčiny. Zásadnú štúdiu o R. Musilovi a jeho filozofii utopiz-
mu, ktorú český germanista prof. L. Václavek vyzdvihol ako vrchol českoslo-
venského intelektualizmu šesťdesiatych rokov na medzinárodnej konferencii 
v roku 1993 v Brne (Robert Musil in der Tschechoslowakei. In: Robert Musil – 
Mitteleuropäer, Brno, FFMU, 1994, s. 104). Preložil zbierku Musilových povie-
dok pod titulom Tri ženy s obsažnou záverečnou štúdiou (1994). Na tejto štú-
dii možno charakterizovať spôsob, metódu práce V. Šabíka: ide v prvom rade 
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o veľmi poctivú evidenciu, základný výskum, teda vecné poznatky o autorovi 
(tu sa prejavuje jeho lektúra a biobibliografické skúsenosti z pracoviska SAV), 
ďalej je jeho prístup k téme výrazne antropologický, teda využíva poznatky zo 
života autora na vysvetlenie istých literárnych postupov Musila („utópia iné-
ho stavu“, „utópia exaktnosti“, utópia esejizmu“ atď.). Možno sa oprávnene na-
zdávať, že Šabík si vybral práve tohto autora, pretože Musil zápasil s tou is-
tou bariérou vo svojom čase ako jeho interpret. Šabík to vyjadril v musilov-
skej štúdii mimovoľne takto: „Problematický vzťah medzi možnosťami život-
nej reality človeka a objektívnou skutočnosťou tvorí vnútornú tému takmer 
celej Musilovej novelistickej tvorby...“ (s. 107). Šabík si v súvislosti s Musilom 
a jeho románom Muž bez vlastností položil zaujímavú otázku o slovenských fi-
liáciách a motívoch explicitne spomenutých v tomto románe (Slowakische Mo-
tive in R. Musils Werk Der Mann ohne Eigenschaften). Navrhoval i preklad ro-
mánu Muž bez vlastností, ale to sa nepodarilo. Preložil však ako prvý Petra Al-
tenberga, venoval sa dielu Adorna, H. Brocha: jediný preložil jeho Metodologic-
kú novelu, navrhoval aj „Schlafwandlerov“, čo sa takisto nepodarilo. Podarili 
sa však iné v tom čase vzácne preklady: Šabík uviedol Ingeborg Bachmanovú 
v Revue svetovej literatúry (1966), prvý raz vyšiel v slovenskom preklade Sa-
muel Beckett Čakanie na Godota s úvodom Milana Hamadu, za čo nasledo-
vali sankcie: výpoveď Šabíka z práce. V RSL publikoval a komentoval autorov 
ako T. Bernhad, F. Kafka, A. Muschg, H. Bingel, P. Celan, K. Krolow, M. Ben-
ze, T. Adorno, H. E. Nosack, G. Grass, J. Bobrowski a iných. Preložil dve diela 
Maxa Frischa (1967, 1989).

Šesťdesiate roky boli, ako vidieť, namáhavé, ale plodné, všeličo sa dalo vy-
tiahnuť na svetlo, napríklad duchovné poklady ako Pierre Teilhard de Char-
din alebo Paul Tillich.

Preložil aj Petra Bamma a jeho Alexandra Veľkého, ako i vedeckú publi-
káciu Základy modernej literárnej vedy od Maxa Wehrliho (1965) alebo diela 
Güntera Grassa (Psie roky, uvedené v roku 1965 v SP). Sumárne preložil z ne-
meckého jazyka 15 kníh a desiatky menších textov do časopisov. No nielen to: 
pre slovenské časopisy prinášal nové myšlienky cez nejedno interview so zná-
mymi osobnosťami, s ktorými sa osobne stýkal: s H. E. Nossackom (H. Nos-
sack spomína slovenského germanistu Vincenta Šabíka päťkrát), G. Lenzom, 
Martinom Walserom, H. Benderom, W. Höllererom a inými.

Teoretické štúdie o Musilovi sme už spomenuli, k nim sa radia rozsiahle 
štúdie o H. Brochovi, M. Frischovi a iných Šabíkovi blízkych autoroch, ako bo-
la Christa Wolfová, Johannes Bobrowski a iní, uvedené prevažne ako doslovy 
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v knihách prekladov. Najmä však treba spomenúť štúdiu Ku koncepcii plura-
lizmu interpretačných metód germanistiky.

K vrcholkom Šabíkovej organizačnej činnosti treba rátať na frankfurtskom 
fóre presadenú prvú antológiu slovenskej prózy v nemeckom jazyku v spolu-
práci so známym Franzom Petrom Künzelom, ktorá vyšla v roku 1969 pod ná-
zvom Verspätete Tränen (podľa titulu jednej z Bednárových noviel).

Téza o „pozitívnej deviácii“ sa, ako vidieť, naplnila v práci germanistu V. Ša-
bíka. Okrem „partizánčiny“, ako tomu Šabík hovorí, keď spolu s Jozefom Ma-
rušiakom pripravili z Lenina citáty, ako komunisti šikanujú odborníkov (za čo 
bola podľa svedectva Šabíka roku 1969 rozpustená redakcia Revue svetovej li-
teratúry, ktorú sám konštituoval), sa, ako sme uviedli, dalo obohatiť slovenský 
knižný a časopisecký trh o mnohé hodnoty z oblasti po nemecky hovoriacich 
krajín Rakúska, Švajčiarska aj Nemecka. Vincent Šabík si neustále dopĺňal ve-
domosti, zvyšoval si kvalifikáciu aj po revolúcii 1989 (PhDr. na FFUK v roku 
1973, PhD. na FFUK v Bratislave v roku 1992, habilitácia v roku 1995 na UKF 
v Nitre, profesúra na FF UKF v roku 2001). V produktívnych rokoch po roku 
1989, keď pracoval v Ústave literárnej komunikácie UKF v Nitre, vydal knihu 
Literárne regenerácie (Bratislava 1998), v ktorej sa odráža široké spektrum li-
terárnovedného záujmu tohto literárneho vedca o slovenskú literárnu proble-
matiku z poprevratového desaťročia.

V posledných rokoch obohatil myšlienkový svet o mnohé tézy a závery 
v oblasti kulturológie. Myslíme tu na knihu Diskurzy o kultúre (2001), kto-
rá je seizmografom spoločensko-politicko-kultúrnych procesov. Šabík sleduje  
a zachytáva utvárajúce sa dejiny súčasnosti, názorové spektrum česko-maďar- 
sko-poľské a cez časopis Merkur a iné politologické nemecké, francúzske 
a anglické časopisy i pre Európu podstatné federalizačné Habermasove úsi-
lia. Sám seba definuje ako proeurópsky orientovaného občana a zároveň Slo-
váka (s. 176).

V rozsiahlom 30-stranovom texte inauguračného spisu sa vyrovnáva 
s postmodernou, a aj keď je zástancom „interpretačného pluralizmu“ a dištan-
cuje sa od „hermeneutického esencializmu“, vyslovuje tézu, že „estetický dis-
kurz je apriorne hermeneutický“ (s. 14). Rozlišuje medzi dvoma protipólmi: 
„hermeneutickým absolutizmom“ (zmysel diela je vždy daný autorom a die-
lom) a „hermeneutickým nihilizmom“ (zmysel diela neexistuje a rozhoduje 
o ňom recepcia a kontexty subjektu).

Treba zdôrazniť, že slovenská kultúra nemá momentálne takú širokospek-
trálnu osobnosť, ako je Vincent Šabík. Naša doba, ktorá nemá čas na vlastné 
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dôkladné naplnenie, pokrivkáva za týmto mysliteľom, nesadá si s ním za stôl 
k diskusiám a uvažovaniu o riešeniach, pretože na rozdiel od tohto literárneho 
vedca a kulturológa ostatní prestali veriť v možnosť ovplyvňovať verejné uda-
losti a riešenia, čiže ich aj definovať a zamýšľať sa nad nimi. Tejto výsady inte-
lektuála sa však Vincent Šabík nikdy nevzdal.

n

Dalimír Hajko
Chirurg času
alebo
Generačné retrospektívy Vincenta Šabíka

Keď sa o retrospektívu svojho života a diela pokúša 
jubilujúci analyticky mysliaci človek, okrem toho spi-
sovateľ a teoretik literatúry, navyše človek neobyčajne 
duchaplný a kultúrne rozhľadený, bývajú to pre prí-
jemcu týchto informácií neraz inšpiratívne a možno 
aj pozitívne provokujúce poznatky a zážitky. Nie inak 
je to aj u profesora Vincenta Šabíka, ktorý takýto po-
kus o retrospektívu svojho života a diela, svojich či-
nov i svojho myslenia uskutočnil viackrát – napríklad 
pred desiatimi rokmi na kolokviu v Nitre, ktoré uspo-

riadala slovenská Kulturologická spoločnosť pri príležitosti jeho sedemdesia-
tin v septembri roku 2007.

Zo slovníkovej charakteristiky sa o ňom dozvedáme, že je „literárny ve-
dec, estetik, teoretik, kritik, esejista, kulturológ, germanista a prekladateľ“, vý-
znamný príslušník tzv. nitrianskej kulturologickej školy. Ale aký bol, je a dú-
fajme, že ešte dlho bude človek, mysliaci vedec presahujúci duchovnými akti-
vitami individuálnu rovinu bytia? O tom sa dozvedáme poväčšine z osobných 
kontaktov alebo zo strohých autobiografických úvah, či skôr z náznakov tých 
sebareflexívnych zábleskov, ktoré je vedec a literát ochotný priznať a zverejniť. 
Vincent Šabík je totiž aj filozof a filozofické sebahodnotenie nebýva vždy naj-
ľahšie.

Jedným zo základných znakov, ktoré charakterizujú osobnosť a celoživotné 
tvorivé aktivity Vincenta Šabíka, je generačné myslenie, hlboké a plodné ve-
domie generačnej príslušnosti. Zmysel svojej existencie hľadá Šabík v proce-
se, ktorého vyvrcholenie a zároveň skúšobný kameň nachádza predovšetkým 
v búrlivých šesťdesiatych rokoch minulého storočia, v životných skúsenostiach 
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generácie, ktorá bola v tom čase na vrchole tvorivých síl, generácie naplne-
nej nádejami, ktorá „vstupovala do života v pomeroch vrcholiaceho totalitariz-
mu, zažila roky prežiarené nádejou, ktoré vyústili do šokujúcej katastrofy“. Sú 
to skúsenosti presýtené bolestným sklamaním a pochybnosťami o správnosti 
svojho konania, o vhodnosti a užitočnosti zvolenej cesty, skúsenosti poznače-
né evidenciou odvahy i zrady, obdivuhodnou vytrvalosťou v odhodlaní, ale ne-
raz aj zbabelosťou a pasívnym očakávaním.

Oprávnená je v kontexte traumatizujúcich dejinných udalostí, ktoré tak bo-
lestne zasiahli celú našu vtedajšiu spoločnosť (a ovplyvnili v nezanedbateľnej 
miere aj jej dnešnú tvár), zdanlivo celkom jednoduchá otázka: Môže človek 
s takým pocitom krivdy, absurdnosti, nespravodlivosti, s pocitom tlaku a nie-
kedy až deformovania vlastného vnútra vôbec ešte veriť v budúcnosť? Veď prá-
ve budúcnosť dáva zmysel našim činom, práve budúcnosť môže byť kritériom 
ich správnosti alebo pochybenia. Dejiny sa tvoria aj s ohľadom na budúcnosť. 
Použijem v tejto súvislosti citát z článku Jozefa Vladára, ktorý o problematike 
dejín v diele Vincenta Šabíka napísal: „Dejinné udalosti zaiste možno i treba 
interpretovať, hľadať v nich poučenie pre budúcnosť. Sme však neraz svedka-
mi toho, že sú iba akýmisi ,barličkami‘ pre politiku každodenného života, keď 
zlyhávajú efektívne inštrumenty politických zápasov.“ To „neraz“ ale v prípa-
de Vincenta Šabíka neplatí, jeho chápanie dejín má celkom iné metodologické 
preferencie a celkom odlišné vyznenie v pomere ku každodennosti.

Myslím si, že odpoveď je v tomto prípade jednoznačná, hoci cesta k nej nie 
je a nikdy nebola jednoduchá – vyplýva z toho, že Vincent Šabík nikdy neab-
solutizoval svoje primárne postoje ani svoje emócie, ani svoj pohľad na histo-
rickú skutočnosť, ani svoj jednotlivý rozumový postoj. Každá dejinná udalosť 
má svoj relatívny význam a môžeme na ňu nazerať z rozličných uhlov pohľadu. 
Niekedy jej význam nedokážeme v prvom okamihu celkom presne vysvetliť, 
odhalí sa nám až v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti. Ani náš triezvy rozum 
nemusí byť vždy kompetentný. Napriek tomu alebo práve preto sa však Šabík 
neorientuje ani na zrelativizovanie rozumu v celku jeho funkcií, prípadne na 
spochybnenie racionality ako takej. To v konečnom dôsledku znamená, že svoj 
– a iných – rozumový prejav ani nezvýhodňuje, ani neodmieta; čo odmieta, 
je jednostrannosť, simplifikácia výkladu diania v spoločnosti vôbec a v kultú-
re osobitne. Ale nesmeruje touto cestou ani k akceptovaniu potenciálnej mno-
horakosti zdanlivo rovnocenných ideológií, a tým ani k ich možnej vzájom-
nej skaze, ktorá je vernou sestrou bizarnej mnohoznačnosti, balastu plurality, 
plytkej mnohovýznamovosti a zdanlivej rovnocennosti bezpočetných názorov 
a dezinformujúcich postojov.
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Napriek citlivému vnímaniu chaotickosti, „pomätenosti“ a „protizmyslo-
vosti“ doby však cítime v autorových vyznaniach aj tichú, pokojnú vieru v bu-
dúcnosť, ktorá sa prediera na povrch najmä pri uvažovaní o historických zvra-
toch, ktoré zmietajú „starých bohov“ a nastoľujú „novú vývinovú perspektí-
vu“; lebo Vincent Šabík vníma svoj aktívny život skutočne generačne a pritom 
intenzívne hľadá úlohu, ktorú jemu osobne, ale aj celej generácii jeho rovesní-
kov prisúdili dejiny. A pýta sa: „Čo nám dnes hovoria texty? Akiste ide o to, či 
sa ich myslenie pohybuje iba v rámci (rigidného) systému, ktorý si vynucoval 
platnosť naveky, alebo sa z neho vymaňuje čo len v zábleskoch, či otvára per-
spektívu slobodného myslenia, či cezeň presvecuje pravda celku...“

Nielen na citovanom mieste, ale podobne v celej svojej teoretickej činnos-
ti Vincent Šabík vyhmatáva ako zručný chirurg času prieniky dejín do ľudskej 
každodennosti. Vždy sa angažovane nadchýna okamihom, ale nikdy nezabú-
da na historický kontext. A pokúša sa pochopiť ľudskú každodennosť ako kon-
krétnu formu života, ktorá vždy dávala a stále dáva tvár ľudskej kultúre. Jeho 
dôvera v budúcnosť, na rozdiel od mnohých podobných postojov, nevznikla 
ani z potreby mesianizmu, ani z transcendentálnej viery. Rozvinula sa na po-
zadí citlivej – a kritickej – reflexie znehodnotenej, často úbohej prítomnos-
ti. Prítomnosti, ktorá však napriek svojim nedostatkom nie je zameniteľná, od 
ktorej sa nemôžeme jednoducho odpútať, ktorú je nám súdené žiť, hoci sme do 
nej boli iba vložení, iba vrhnutí bez vlastnej iniciatívy.

Ako som pred časom napísal (v recenzii Šabíkovej knihy o Vincentovi Šiku-
lovi), Šabík brázdi pole dejín, rozoráva pritom mnohé vznešené pojmy, pritlá-
ča k múru rutinného života všetky okázalé a „rozhodujúce“ vyjadrenia o zve-
lebovanej alebo niekedy možno aj spochybňovanej národnej, kultúrnej či ne-
viem akej ešte identite. Ale generácia nie je pre neho iba nejakým mechanicky 
a viac-menej náhodne vytvoreným spoločenstvom, ktoré vymedzil čas, nie je 
hluchým priestorom, v ktorom by sa ľahko mohol utopiť jednotlivec, „myslia-
ca a konajúca osoba“ žijúca v „perplexnom svete“ totalizácie (nie iba politickej, 
ale v súčasnosti najmä ekonomickej).

Generácia vo svojom vedomí a konaní vyjadruje práve ten prienik dejín do 
ľudskej každodennosti, ktorý by sme mali reflektovať nielen ako fascinujúcu 
silu nového, ale aj ako takmer fyziologickú potrebu každej generačnej vlny – 
potrebu invenčne, kreatívne a inšpirujúco ovplyvňovať súčasný stav ľudských 
vecí, so zanietenou vytrvalosťou vymedzovať cestu kultúry ako znaku spolo-
čenstva. Ale predovšetkým ju vytyčovať ako cestu smerujúcu k uspokojovaniu 
túžob konkrétneho človeka prostredníctvom vnútorných zmien seba samého 
a prostredníctvom konkretizácie ľudských hodnôt v jednotlivcovi. A za tým 
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všetkým – aspoň mne to tak vyplýva zo Šabíkovho diela – by mala stáť snaha 
o celistvosť a dokonalosť.

Je to úsilie, ktoré je vždy v istom zmysle spojené s hľadaním pocitu slobody. 
Každé pokolenie chce – vedome či podvedome – byť slobodnejšie než predchá-
dzajúce. Namiesto viery v nesmrteľnosť sa dostáva do popredia záujmu nádej 
vo vonkajší pokrok. V spojitosti s tým sa pre mnohých ľudí najvyššou hodno-
tou stáva vedecká pravda, ako (domnelá) záruka spoločenského pokroku, pozi-
tívneho poznania a stále sa rozširujúcej slobody konania. Býva to však spoje-
né s mnohými rizikami, prekážkami a pochybnosťami; lebo veda nikdy nie je 
ukončený proces poznania, nikdy nie je hotová, uzavretá. Ťažko môže byť pre-
to jedinou najvyššou hodnotou človeka, ťažko môže byť jedinou a jednoznač-
nou zárukou slobody. Treba k nej pridať nadhodnotu humanity – a to je a vždy 
bolo práve cieľom vedeckých úsilí nášho jubilanta.

Šabík si pritom kdesi v pozadí zreteľne uvedomuje, že práve pocit nespráv-
ne pochopenej a prežívanej slobody ľahko dokáže zmeniť svet kauzality na svet 
cieľov a prostriedkov. Tomuto svetu a ľuďom, ktorí ho akceptujú, hrozí však 
nebezpečenstvo, že budú zamieňať anticipáciu a skutočnosť a v konečnom dô-
sledku sa akýkoľvek náš ideál môže stať utopickým, čo – zjednodušene pove-
dané – môže znamenať, že sa vyčerpá a rozplynie v neskutočných predstavách, 
ideológiách, plánoch a projektoch. Práve tak sloboda bude vždy nedokonalá, 
až kým sa vonkajšia vláda nad cieľmi a prostriedkami nebude rozvíjať rovno-
merne a paralelne s osobnou slobodou človeka. Naša voľba v akejkoľvek situá-
cii (osobitne v situáciách, ktoré v Jaspersovom duchu zvyčajne označujeme ako 
hraničné) by mala spočívať na vnútornej nevyhnutnosti, ktorú prežívame ako 
nástojčivo uvedomovanú a najmä uplatňovanú požiadavku našej bytostnej za-
radenosti, niečoho, čo nás bez zvyšku vymedzuje a obmedzuje.

Vplyv zatiaľ ešte neexistujúcej, ale s určitou mierou pravdepodobnosti oča-
kávanej budúcnosti na ľudstvo je omnoho väčší, ako sa vo všeobecnosti pred-
pokladá. Sama veda je vo svojej podstate dieťaťom očakávania budúcnosti, hoci 
takisto by sme mohli povedať, že osobitne veda o budúcnosti je zmesou pozna-
nia a slepoty. Negatívna stránka pocitu slobody je v neposlednom rade pod-
mienená výrazom viery v budúcnosť, totiž skutkom nedokonalej projekcie. Ten 
však spočíva okrem iného aj v transponovaní individuálnych duchovných pro-
cesov do vonkajšieho sveta, v programovom a zámernom, hoci často neuvedo-
menom, vytváraní kváziobjektívnej zaslepenosti – a to všetko v kontrastnom 
porovnaní s existenciálnou angažovanosťou a osobnou spontánnosťou indiví-
dua. Je jedno, či to chceme alebo nechceme, či tento fakt prijímame alebo od-
mietame, vnímame sa takmer vždy ako niečo jedinečné, neopakovateľné, ako 
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indivíduum, ktoré je však takmer zákonite spojené s nejakým typom kolektív-
nej závislosti, ktorá môže produkovať niekedy perspektívne východiskové pro-
jekty, inokedy môže byť zdrojom zaslepenosti. Každý máme právo povedať: 
Som jednotlivec, hrdý a slobodný, ale existujem najmä zásluhou kolektívu, ge-
nerácie, pokolenia, v ktorom som sa ocitol a v ktorom musím existovať nezá-
visle od svojej vôle.

Šabík je svojím vnútorným založením skeptik. Ale je to skepsa s vysoko po-
zitívnym vyznením. Nikdy to nie je skepsa arogantného a sebavedomého su-
veréna vedy, vždy je to skôr skepsa hľadača, je to aj objavujúca pochybovač-
nosť, ktorá hľadá – a občas i nachádza – zradné súvislosti viery v budúcnosť 
so všetkými ostatnými (pozitívnymi i negatívnymi) vlastnosťami a kvalitami 
človeka. Vincent Šabík vo svojej pragmatickej skromnosti odhaľuje veľkú a pri-
tom takú jednoduchú pravdu v tom, že zaslepenosť sebavedomia sa odkrýva 
iba v skutočnosti prežívania, že sa spája niekedy s celkom náhodnými prvkami 
osobnosti, prípadne s celkom náhodnými vlastnosťami človeka, ale vždy neja-
kým spôsobom korešponduje so situáciou, v ktorej sa indivíduum nachádza, 
vždy reaguje na spoločenstvo v čase.

Ak však naozaj veríme v budúcnosť, musíme veriť aj v spravodlivosť, ktorú 
zaručuje plynutie času. U Vincenta Šabíka nájdeme takúto dôveru k existen-
cii konečnej spravodlivosti, ale v prvom rade by malo ísť o spravodlivosť člove-
ka k sebe samému, o spravodlivé sebaposudzovanie v konkrétnej situácii. O čo 
teda Šabíkovi napokon vždy išlo? Predovšetkým o zhodnotenie vlastných kva-
lít, ktoré zodpovedajú alebo nezodpovedajú vyšším normám. O správne vy-
hodnotenie a posúdenie nášho pojmového sveta, ktorý slúži aj ako inštrumen-
tárium nášho morálneho uvažovania. Často sa nám totiž stáva, že bezdôvod-
ne mysticizujeme väčšinu pojmov, často im pripisujeme poznávaciu hodnotu, 
ktorú vôbec nemajú. Takéto sterilné pojmy sa potom dedia z generácie na ge-
neráciu, a väčšina akademických interpretácií skutočnosti sa zakladá práve na 
tradícii tohto typu – bez väčšej poznávacej hodnoty.

Šabíkove iniciatívy sú v rámci celej jeho tvorby zasvätené práve odhaľova-
niu falošnosti a neadekvátnosti fungovania podobných pojmových konštruk-
cií, ktoré preveruje a neraz i odmieta sám život. Sám o tom ako filozof kultú-
ry sondujúci spoločenské podmienky života uvažuje takto: „Myslenie, filozo-
fia nie je pre mňa iba intelektuálna operácia, je aj životná forma. Zakladá život 
a otvára jeho perspektívy, ktoré sú univerzálne. Myslením sa začína vlastný ži-
vot človeka, nedefinuje sa iba ako potencialita, imanentná disponovanosť, ale aj 
ako aktívne úsilie, proces. Homo sapiens sme iba vtedy, keď premýšľame, otvá-
rame cestu pravde...“
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Vincent Šabík vytrvalo, v celom svojom diele, implicitne i explicitne odmie-
tal a odmieta sterilné pojmy, ktoré cestu k pravde nikdy neotvárajú, ale ktoré 
– naopak – sú výplodom špekulatívneho, netolerantného a zaujatého spôso-
bu myslenia. Hlási sa k svojej „generácii šesťdesiatych rokov“, o ktorej v súla-
de s hudobníkom Mariánom Vargom s pocitom hrdosti vyhlasuje, že bola no-
siteľkou „revolúcie“ ducha: „Táto revolúcia nás vysvetľuje. Boli sme prvá povoj-
nová generácia, ktorá chcela byť spravodlivá v zmysle tolerantná, neuznávala 
pestovanú kategóriu nepriateľa (triedneho či generačného, ideového), po veľkej 
katastrofe ’68 sa všemožne pokúšala zachovať z pulzácie ducha slobody, ktorý 
ju zasahoval, čo najviac.“

Šabík azda viac ako ktokoľvek iný vyciťoval v tejto nie takej dávnej minu-
losti smrteľné nebezpečenstvo hroziace našej spoločnosti a našej kultúre, kto-
ré vyplývalo, ale aj vyplýva z protirečenia medzi chladnou racionalitou poli-
tického, ale aj kultúrneho aparátu na jednej strane a iracionálnosťou člove-
ka, ktorý ho má obsluhovať, na strane druhej. Identifikuje sa s najdôležitejšími 
cieľmi svojej generácie. Priznáva sa s otvorenosťou sebe vlastnou k postojom, 
ktoré vysvetľujú mnohé jej vlastnosti, črty a názory, „jej úsilia, angažovanosť, 
principiálnu neľahostajnosť, jej miešanie do verejných vecí, jej odmietanie pa-
sívnej rezignácie a neochoty žiť s antagonizmami a dilemami reality, vysvetľu-
je jej primárny (nie dodatočný) program deviácie ako vôle humanizovať pome-
ry, všemožne sťažovať regres totalizácie, ktorá sa opäť aj v rámci postupujúcej 
normalizácie pokúšala okupovať celý priestor spoločenský, sociálny, duchovný 
a kultúrny, ale aj privátny – vnútorný svet každého jednotlivca.“

Vincent Šabík vždy bol a je nepriateľom demagógie, ale aj generačnej dezi-
lúzie, vždy bol a je rozhodným odporcom kapitulácie rozumu.

n

Štefan Cifra
Vďaka za Literárny týždenník

V auguste 1989 som poprosil šéfredaktora Literárneho týždenníka Vin-
centa Šabíka, s ktorým sme sa v tých časoch ešte bližšie nepoznali, o osob-
né stretnutie. Organizovali sme vtedy petíciu proti zbúraniu 320 rodinných 
domov v bratislavskej štvrti Zátišie, kde sme si s manželkou kúpili na pôžič-
ku malý rodinný dom, v ktorom sme žili a odkiaľ nás mali aj s dvoma malý-
mi deťmi vyhnať, aby tam postavili sídlisko panelových domov. Prišli sme za 
ním s jedným z aktivistov občianskej iniciatívy do Brämerovej kúrie na Žižko-
vej ulici v Bratislave, kde redakcia sídlila. Priniesli sme mu článok, ktorý nám 
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vo viacerých vtedajších cenzúrou kontrolovaných mé- 
diách odmietli uverejniť, keďže sme sa v ňom otvore-
ne postavili proti búraniu rodinných domov a kriti-
zovali sme asanačnú politiku tzv. intenzifikácie úze-
mia. Väčšinu z rodinných domov v našej štvrti si svoj-
pomocne postavili robotníci, radoví pracovníci, oby-
čajní ľudia, v článku sme poukázali na to, ako ťažko si 
domy stavali, svojpomocne, na pôžičky, bez pomoci 
štátu... A zrazu ich chceli o domy a domovy ich detí 
a vnúčat pripraviť zbohatlíci vo vedení mesta a Útva-

ru hlavného architekta (bývajúci v nadmerných bytoch a vilách v exkluzívnych 
častiach mesta, ktoré, isteže, nenavrhovali zbúrať), zaštiťujúci sa straníckou  
a štátnou politikou bytovej výstavby. Pomenovali sme v ňom aj tzv. intenzifi-
káciu územia hromadnou bytovou výstavbou ako zámerné zavádzanie verej-
nosti, keďže ekonomické analýzy, ktoré spracovali projektanti, sofistikovanými 
metodikami znižovali náklady na výstavbu plánovaného sídliska, aby dokáza-
li, že je to ekonomicky efektívne. Od konca roku 1988 sme neúspešne bojova-
li s molochom mestských a straníckych orgánov – proti Okresnému národné-
mu výboru a OV KSS Bratislava III, Mestskému národnému výboru a MsV KSS 
v Bratislave. Označovali nás za lokálpatriotov, čo bolo vtedy obvinenie z ne-
chápania tzv. celospoločenských záujmov. Pán šéfredaktor Šabík si nás vypo-
čul, prevzal článok aj s fotografiami, a vzápätí ho pod názvom Aký osud čaká 
bratislavské Zátišie? – a v plnom znení – uverejnil. A tak najmä vďaka nemu 
sa nám podarilo ešte v septembri 1989 asanáciu zastaviť. Tento príbeh uvá-
dzam preto, že dokladá vzťah pána profesora V. Šabíka k verejno-spoločen-
ským problémom, no najmä jeho osobnú zanietenosť a odvahu uverejňovať – 
aj v zložitých časoch minulého režimu – to, čo sa pomenúvať nesmelo, neu-
verejňovalo a zadupávalo pod zem. V ponovembrových rokoch som sa s prof. 
V. Šabíkom opakovane stretával a aj spriatelil. Prispelo k tomu i to, že som bol 
takmer dvadsať rokov šéfredaktorom mesačníka pre rozvoj miestnej kultúry 
a záujmovej tvorivosti Národná osveta a že V. Šabík pripisoval – a dodnes pri-
pisuje – osobitnú pozornosť miestnej, regionálnej a národnej histórii, sloven-
ským historickým osobnostiam, našej ľudovej kultúre, tradíciám, slovesnosti 
i kultúrnej turistike, ktorým sme sa v časopise systematicky venovali. Už vte-
dy mi nezištne odovzdával cenné skúsenosti, radil, ktorým témam sa venovať...

Literárny týždenník (LT) som, isteže, ako celá vtedajšia literárna a kultúrna 
verejnosť, sledoval od jeho vzniku. To, akým spôsobom sa jeho založenia zhos-
til zakladajúci šéfredaktor Vincent Šabík, pokladám za skutočne obdivuhod-
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né. Časopis od prvých chvíľ odvážne otváral tabuizované témy, aj keď vznikal 
doslova na kolene, po reštauráciách a v zasadačke vydavateľstva Slovenský spi-
sovateľ, v ktorom som pracoval aj ja ako archivár, a treba dodať, že, chvalabo-
hu a najmä vďaka podpore vtedajšieho ministra kultúry Miroslava Válka a ve-
denia Zväzu slovenských spisovateľov (ZSS), ktorého bol LT orgánom. Vincent 
Šabík – ako zakladajúci šéfredaktor časopisu – sa obklopil mladými redaktor-
mi, spravidla spisovateľmi, a aj keď sa z nich viacerí učili redakčnej práci v týž-
dennom periodiku doslova za pochodu, pod jeho vedením LT od prvých čí-
siel vykazoval mimoriadnu žurnalistickú i grafickú úroveň. V. Šabík tak zúro-
čoval bohaté skúsenosti erudovaného literárneho vedca a kulturológa, esejis-
tu a recenzistu, milovníka výtvarného umenia, germanistu, prekladateľa, ako 
aj človeka aktívne sledujúceho európsku časopiseckú a knižnú literárnu tvor-
bu a kultúru už od šesťdesiatych rokov, keď patril do zakladateľskej redakcie 
časopisu Revue svetovej literatúry (1966 – 1970), vedenej šéfredaktorom Mi-
chalom Bartkom. Po takmer 20 rokoch od násilnej likvidácie Kultúrneho ži-
vota tak – zdanlivo z ničoho nič – na Slovensku vznikol Literárny týždenník, 
periodikum, ktoré sa stretalo s nebývalou čitateľskou i prispievateľskou priaz-
ňou. A to nielen medzi spisovateľmi, ale aj v širokej kultúrnej verejnosti, me-
dzi umelcami, vedcami, pedagógmi, ako aj miestnymi vzdelancami žijúcimi 
v obciach a mestách celého Slovenska. Jeho náklad prudko rástol, ľudia čaka-
li na nové číslo neraz v radoch, a zavše sa ani nedal kúpiť, keďže ÚV KSS ne-
chcel prideliť tlačiarenský papier (ktorého poskytovanie sa vtedy kontrolova-
lo) na zvýšenie jeho úctyhodného 15-tisícového nákladu. Ľudia na jeho vyda-
nia čakali ako na čerstvý ozón v dusnom ovzduší bývalého režimu. Vrátim sa 
však k obsahu časopisu. Literárny týždenník si za grafické logo vzal strom, 
ktorý aj uverejnil ako veľkú kresbu vo svojom druhom čísle a ktorý symbolicky 
vyjadroval jeho smerovanie – dlhodobú programovú podporu „ekológie obi-
dvoch významov: prírody i ducha“ (V. Šabík), komplexné pochopenie sloven-
skej spoločnosti, jej života a bytia v celistvosti. Časopis pod vedením V. Šabíka 
– okrem toho, že šíril autentické hodnoty slovenskej pôvodnej literatúry, ume-
nia a kultúry, ale i českej a domácej menšinovej, európskej a svetovej literatúry 
a kultúry – sa už pred novembrom 1989 (ako nijaké vtedajšie médium) zasa-
dzoval za demokratizáciu, humanizáciu spoločenského života, napĺňanie práv 
občanov na informovanosť, ochranu životného prostredia, čo v bývalom reži-
me boli tabuizované témy. LT ako časopis ZSS, teda ako platforma slovenských 
spisovateľov, umelcov, vedcov a ďalších intelektuálov, už v druhom a treťom 
čísle (30. 9. a 7. 10. 1988) v zložitých a nežičlivých pomeroch bývalého režimu 
práve vďaka svojmu zakladajúcemu šéfredaktorovi V. Šabíkovi odvážne otvoril 
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okrúhle stoly na tému Slováci a Česi v roku osemnástom a Slováci vo federácii. 
A aj v ďalších vydaniach sa cielene a systematicky – v duchu dodnes platných 
demokratických európskych štandardov – venoval otázkam národnej identity 
Slovákov a suverenizácie Slovenska. V tejto súvislosti treba osobitne pripome-
núť zápas LT o navrátenie pôvodného slovenského znaku – kresťanského dvoj-
kríža na trojvrší – do vtedajšej štátnej heraldickej symboliky. Slovenský dvoj-
kríž sa – práve vďaka iniciatíve LT – napokon aj podarilo do slovenského zna-
ku vrátiť, keď v roku 1990 Slovenská národná rada prijala ako národnoštát-
ne symboly Slovenskej republiky tradičný slovenský znak a vlajku Slovenska 
s ním. LT sa na základe osobného zanietenia V. Šabíka venoval aj problémom 
životného prostredia, keď bojoval proti výrubu stromov či za zachovanie po-
doby Hlavného námestia v Bratislave so stromami a trávnatou výsadbou oko-
lo nich. Nezanedbával ani oblasť starostlivosti o slovenčinu, keď vyvolal pole-
miku o Krátkom slovníku slovenského jazyka, a venoval sa aj iným vtedy pálči-
vým alebo tabuizovaným témam, ktoré všetky cenzúrou kontrolované médiá 
mĺkvo obchádzali. Tak tesne pred novembrom 1989 otvoril napríklad otázku 
veľkosti osobnosti spoluzakladateľa prvej ČSR generála Milana Rastislava Šte-
fánika. LT z iniciatívy V. Šabíka otvoril aj rubriku Fórum čitateľa – v bývalom 
režime nevídanú názorovú platformu, umožňujúcu obyčajným ľuďom vyjad-
rovať sa k veciam verejným. Vďaka V. Šabíkovi LT programovo vracal do slo-
venskej literatúry spisovateľov, ktorí boli bývalým režimom politicky proskri-
bovaní v období normalizácie či v dôsledku náboženského alebo svetonázoro-
vého presvedčenia. Aj v demokratizačných procesoch po roku 1989 bol LT na 
pravom mieste, keď ako prvé noviny v celej bývalej Česko-slovenskej republi-
ke uverejnil známe Vyhlásenie Verejnosti proti násiliu s deklarovaným podpor-
ným postojom redakcie a ako časopis slovenských spisovateľov sa stal platfor-
mou transformácie slovenskej spoločnosti, suverenizácie Slovenskej republiky 
a jej kultúrneho a občianskeho vedomia. Demokratizačné úsilia VPN však ne-
podporoval v duchu z Prahy šíreného hesla „najskôr demokracia, potom fede-
rácia“, ale vyzýval na súbežné neodkladné riešenie otázok slovenskej suvere-
nizácie. Preto LT v rámci vtedajšej federatívnej republiky – vedený a nasme-
rovaný V. Šabíkom – naplno podporoval zápas o rovnoprávnosť a následne aj 
zvrchovanosť Slovenska, o vznik Slovenskej republiky, a tak sa – v prostredí 
takmer všetkých čechoslovakisticky orientovaných novín a časopisov – i pod 
vedením jeho ďalších šéfredaktorov, najmä Ľuboša Juríka a Pavla Števčeka, ne-
zameniteľne zasadil o zavŕšenie slovenského národnoempacipačného procesu.

Keď sa nové vedenie SSS ako kontinuálny pokračovateľ ZSS a vydavateľ LT 
po členskom zhromaždení v roku 2013, už s novým predsedom Miroslavom 
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Laco Berger: Tajomstvá zeme, ceruza, 1988
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Bielikom, zaoberalo oživením časopisu zdevastovaného bývalým vedením – 
jeho riadením poverilo erudovaného profesionálneho žurnalistu Pavla Dinku, 
dnešného šéfredaktora LT, ktorý ma prizval pracovať do redakcie, prijal som 
to s veľkou zodpovednosťou, no aj vďaka osobnej podpore V. Šabíka. Prispieť 
k novej tvári LT som sa usiloval aj ako jeho šéfredaktor v roku 2014 – v úzkej 
spolupráci s P. Dinkom a so zakladajúcim šéfredaktorom LT V. Šabíkom, kto-
rého sme prizvali na spoluprácu. Bolo to obdobie, v ktorom sme sa s pánom 
profesorom ešte väčšmi zblížili. Išlo o vzácne chvíle desiatok rozhovorov v re-
dakcii, pri ktorých som mal možnosť zistiť, ako komplexne profesor V. Ša-
bík nazerá na otázky slovenskej literatúry, kultúry, našich národných činiteľov, 
slovenskej identity a suverenizácie slovenského národa. Národný jazyk, národ-
ná literatúra a kultúra, predstavujúce základné nezameniteľné atribúty národ-
ného bytia, sú preňho fenomény, ktoré treba zo všetkých síl chrániť, podporo-
vať a rozvíjať, čo dokazuje jeho celoživotné tvorivé úsilie. Rovnakú pozornosť 
však vždy venoval či dodnes venuje aj otázkam poznania vlastnej histórie, vrá-
tane jej zložitých vývinových etáp, slovenských osobností, ktorých osudy, ako 
prízvukuje, nikdy neboli lineárne, ale komplikované a ktoré tak aj treba vní-
mať. Tak dodnes nepokladá za vyriešenú otázku „zabúdania“ na nezameniteľ-
ný počin staroslovenského veľkomoravského vládcu – vladyku Rastislava, keď 
sa spomínajú už iba sv. Cyril a Metod, ktorí „k nám prišli“, a nie ten, kto ich  
k nám pozval, zorganizoval nebývalú misiu a pomenoval a realizoval národno-
štátnu koncepciu na báze kresťanského humanizmu, vierovyznania vo vlast-
nom národnom jazyku, na základoch kultúrnosti, kultúry a vzdelanosti, ktorá 
by mala tvoriť základ našej národnoštátnej tradície aj v súčasnosti.

Dnes sa, žiaľ, pán profesor, už na redakčnej práci nemôže zúčastňovať, keď-
že vážne ochorel a tvorí doma. Dodnes však s Literárnym týždenníkom, ktorý 
vníma ako svoje dieťa, žije, hovoríme o jeho úrovni, témach, ktoré by mal otvá-
rať, o článkoch, ktoré v ňom vychádzajú... A naďalej je jeho prispievateľom.

V tomto príspevku sa nevenujem obsiahlej vedeckej tvorbe V. Šabíka, naj-
mä v oblasti estetiky a kulturológie, ale aj literárnej vedy a recenzistiky či jeho 
prekladateľským počinom ako germanistu (mimochodom, nevie sa nájsť vyda-
vateľ na desiatky jeho štúdií o germanistickej literatúre). Len pripomínam, že 
celá jeho obdivuhodne všestranná a jedinečná činnosť je dodnes, žiaľ, nedosta-
točne zhodnotená a docenená. Aj keď je nositeľom viacerých významných oce-
není, tie nevypovedajú o jeho mimoriadnom hodnotovom vklade do našej kul-
túry, o jeho nezameniteľnom zasadzovaní sa o bytostné veci slovenskej litera-
túry, kultúry, slovenského národa. Aj preto vítam, že Slovenské pohľady sa je-
ho osobnosti, tvorbe a dielu venujú pri príležitosti jeho osemdesiatky.
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Želám pánu profesorovi najmä veľa zdravia, ako aj tvorivej invencie, a pre-
dovšetkým aby jeho reflexie a analýzy – vychádzajúce v časopisoch i kniž- 
ne – pomáhali naďalej slovenskému sebauvedomovaciemu procesu, ktorý nie 
je zavŕšený, lebo – ako hovorí V. Šabík – suverenita sa nenadobúda ako ne- 
jaká vec raz navždy, o suverenizáciu občana a národa treba bojovať každý  
deň.

Mal som to šťastie osobne sa spoznať s viacerými výnimočnými osobnos-
ťami, ktoré hodnotovo ovplyvnili môj život, vnímanie, vzťah k literatúre, kul-
túre či histórii a mali aj hlboký ľudský rozmer. Viacerí tu už, žiaľ, nie sú... Do-
dnes si však spomínam na myšlienky, postrehy, analýzy, ktoré napísali ale-
bo v rozhovoroch so mnou povedali. Sú pre mňa kompasom, akýmsi šiestym  
orientačným zmyslom – vo vnímaní slovenských dejín, osobností, našej lite-
ratúry, kultúry i politického, verejného života, i vzťahov s ľuďmi. Vincent Ša-
bík medzi takýchto ľudí patrí a som rád, že som ho mohol stretnúť, zhovárať 
sa s ním, že sme sa zblížili, spriatelili a že ho i dnes môžem kedykoľvek osloviť 
a hovoriť s ním na akúkoľvek tému. Vďaka, Vincko.

n

Mária Macková
Autentické bytie Vincenta Šabíka

„Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne 
ma napĺňajú úžasom.“ Ani neviem, prečo som nadpí-
sala úvahu o Vincentovi Šabíkovi známym Kantovým 
výrokom. Možno pre jeho spojitosť s nemeckými filo-
zofmi, ale možno aj preto, že Vincenta Šabíka mnohí 
poznajú ako literárneho teoretika, kritika, no ja vidím 
v ňom najmä hĺbavého filozofa, mysliaceho analytika, 
ktorý sa na pozadí vedy o umení a literatúre zaoberá 
bytostne dôležitými duchovno-kultúrnymi záležitos-
ťami človeka. Prvotným záujmom Šabíka je intelektu-

álne duchovné myslenie, kladenie si otázok života, sily talentu, hľadania prav-
dy, pričom si je vedomý úlohy človeka vo svete nielen literatúry, ale aj prírody, 
spoločenstva a vesmíru. Záber skutočne veľký, no obdivuhodná je nielen šírka 
záujmov Vincenta Šabíka, ale aj pohotovosť, s akou reaguje na aktuálne otázky 
v spoločnosti i kultúre a usiluje sa dostať k podstate.

Životné jubileum Vincenta Šabíka je síce príležitosťou komplexnejšie zhod-
notiť jeho osobný prínos do slovenskej kultúry, ale to nie je mojím cieľom, ja sa 
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iba zopár myšlienkami vrátim k niektorým jeho aktivitám, ktoré sú pre mňa – 
a verím, že i pre viacerých – v mnohom inšpirujúce.

n

Vincent Šabík patrí ku generácii šesťdesiatych rokov minulého storočia, 
ktorá vstupovala do života v pomeroch totalizmu, zažila roky nádeje, ktoré 
však zanedlho vyústili do rokov problémov. „Šesťdesiate roky sa v bývalom 
Československu, osobitne na Slovensku, niesli v znamení ozdravovania spolo-
čenských pomerov, oživovania kritickej reflexie intelektuálov, analýzy deformá-
cií, nápravy krívd a ,otvárania okien‘ do sveta (zahraničných literatúr a kul-
túr). Obrodný proces iniciovali alebo aspoň forsírovali intelektuáli grupujúci sa 
okolo literárnych časopisov Kultúrny život a Slovenské pohľady.“

Neraz hovoril, že chceli byť spravodliví, tolerantní, neuznávali vnucovanú 
kategóriu ideového či generačného nepriateľa. Po roku 1968 sa usilovali zacho-
vať ducha slobody, lebo práve im ovzdušie slobody, ktorého sa nakrátko na-
dýchli, veľmi chýbalo. Nemohli zostať ľahostajní, pasívni, nemohli sa nemie-
šať do verejných vecí, nečinne sa pozerať, ako sa menia pomery, ako sa okupu-
je duchovný, kultúrny priestor, ako im „ktosi“ vstupuje do vnútorného sveta. 
Nezmohli síce veľa, zostalo im tento proces len brzdiť a vytvárať malé zákutia 
slobody, a tak hľadať východiská z pomerov bezradnosti, ktoré vládli vo vte-
dajšej spoločnosti.

Šabíkom často citovaný filozof Hegel už v raných prácach nastolil problém 
slobody, politickej nadvlády, ktorý oberá človeka o dôstojnosť a spôsobuje od-
cudzenie. V knihe Intelektuál ako homo politicus Šabík v duchu Heglovej filo-
zofie pripomína: „Myslenie (filozofa) nejestvuje bez primárneho vzťahu k reál-
nej prítomnosti, má dostávať do vedomia všetko, čo je, všetky jej problémy, otáz-
ky, protirečenia, iba takto oslobodzuje myslenie, robí ho revolučným dianím, 
rodiskom ducha, ktorý otvára nové horizonty a neskôr sa ukáže ako realita.“

Treba si, samozrejme, uvedomiť, napokon na živote Vincenta Šabíka sa ta-
kéto tvrdenie dá pozorovať, že jednotlivec si nemá a nemôže brať na seba všet-
ko, čo sa udialo v priebehu jeho života. Veď mnohé, čo sa v spoločnosti stalo, 
nebolo v súlade s jeho zmýšľaním, s mnohým sa nestotožňoval, nebolo to to, 
čo chcel. Mal by si teda privlastniť iba to, čo zámerne vykonal, v súlade so svo-
jím presvedčením a svedomím.

Aj v tejto súvislosti možno Šabíkovu biografiu vnímať priezorom Hegela, 
ktorý „už (pred)pokladal za adekvátne v podmienkach moderného života nevy-
chádzať zo substanciálnej jednoty celku, pretože ako osoby sledujeme aj vlast-
né ciele, konáme podľa vlastných predstáv, historických a morálnych orientácií 
(filozof dokonca hovorí o ,vnútornej nekonečnosti subjektivity‘ jednotlivca, kde 
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aj substanciálne môže byť individuálne a indivíduum sa v sebe samom môže 
správať substanciálne)“.

Vincent Šabík sa vo svojom profesijnom živote nevyhol konfrontáciám – 
niekedy bol ich svedkom, inokedy priamym účastníkom. Ak konfrontácia, 
či už komunikačná alebo medializovaná, prekročila hranice morálky, trápi-
lo ho to, ako potvrdzujú slová vyrieknuté s nadhľadom a nanajvýš objektívne: 
„Dobre živená konfrontačnosť triešti slovenskú spoločnosť všetkých orientácií, 
na rozdiel od presadenia federácie v roku 1968 ju vznik samostatnej republiky 
(1993) zatiaľ nespája, neprehlbuje ducha demokratického pluralizmu.“

Avšak neraz hľadal aj odpoveď na otázku, či neochota dať sa kódovať vylu-
čujúcou alternatívou za alebo proti bola dostatočne produktívna, aj keď vedel, 
že na túto otázku odpoveď nenájde nikto do konca svojho života. Pokiaľ človek 
žije, zostáva táto otázka otvorená, lebo sa stále rozhoduje z presvedčenia, či sa 
bude zo všetkých síl zasadzovať za myšlienky lepšieho života pre všetkých, ale-
bo egoisticky zostane stáť bokom.

Pri životných dilemách a rozhodnutiach sa profesor Šabík vracal k svojim 
predchodcom. Jedným z jeho učiteľov a celoživotných „poradcov“ bol aj ne-
mecký filozof Karl Jaspers, ktorého niektoré diela mal preštudované už na vy-
sokej škole a v roku 1968 dokonca začal prekladať jeho Malú školu filozofické-
ho myslenia, ale, žiaľ, vtedy nemohla vyjsť (kniha vyšla na Slovensku vo vyda-
vateľstve Kalligram v roku 2002).

Jaspersove myšlienky o zodpovednosti, o našom osude, ktorý by sme mali 
vidieť ako súčasť osudov ľudstva, o tom, že je našou úlohou hľadať, čo ľudí spá-
ja, ale aj upozornenie, že tým, čo ľudí spája, je spoločenstvo založené na kom-
promisoch, rezonujú Šabíkovi dodnes a nesú sa jeho celoživotnou filozofiou.

Vo svojom doterajšom živote, ktorým Vincent Šabík prechádzal neraz po 
hrboľatej ceste, si zaiste pripomenul aj známy výrok svojho obľúbeného učite-
ľa: „Pád z výšky istôt, ktoré boli aj tak klamné, stáva sa schopnosťou vznášať sa 
– to, čo sa zdalo priepasťou, stáva sa priestorom slobody a zdanlivá ničota sa 
premieňa na to, z čoho sa nám prihovára autentické bytie.“

V presvedčivej myšlienke spočíva neustávajúca Šabíkova nádej, odvaha za 
každých okolností používať rozum, obracať zrak k širším horizontom budúc-
nosti, poznanie, že diferenciáciu netreba používať len ako zbraň, ale využívať 
ju ako nástroj na rozširovanie poznania a priestoru ducha. Veď ako napísal: 
„Kým žijeme ,na svete‘, vždy sme v celku spoločnosti a jej historických pomerov, 
v horizonte celku sú zjavnejšie aj naše aktíva či pasíva, náš diel zodpovednosti.“

V roku 1998 vyšiel básnikovi Milanovi Rúfusovi prvý zväzok knihy Rozho-
vory so sebou, ktorú zostavil a doslov do nej napísal Vincent Šabík. V doslove 
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si všíma, že básnik patril medzi najvyhľadávanejších adresátov mediálnej ko-
munikácie slovenskej literatúry, zároveň upozorňuje na rastúcu potrebu roz-
hovorov. „Rúfus pestuje umenie autentickej komunikácie, komunikácie tatar-
kovského obcovania, krytého mravnou osobnosťou a záväznosťou. Komuniku- 
je s verejnosťou alebo – ako sám s obľubou pripomína – so svojím ,spoločen-
stvom‘ (...) Spoločenstvo živých ľudí, ktoré by sa azda dalo i konkretizovať a re-
konštruovať, je jeho najvlastnejší partner...“

Vincent Šabík bol dobrý priateľ Milana Rúfusa, preto najlepšie poznal, ako 
básnik knihou hľadal cesty k ľuďom a delil sa s nimi o svoj ľudský údel. Pri-
pomínal, že rozhovor je „komunikačná reťaz“ ukotvená v určitej situácii, ale 
takisto, že rúfusovské rozhovory prekračovali rámec bežných a konvenčných 
rozhovorov.

Spomínam to preto, lebo podobné sú aj rozhovory s Vincentom Šabíkom, 
ktorý sa pri rozprávaní otvára, vyslovuje najvnútornejšie pocity, zrkadlí svoje 
vnútro. „Osvetľuje bytie, aby sa ukázalo“, ako to v podobnej súvislosti povedal 
Martin Heidegger. Vincent Šabík je vďačný komunikačný partner, stačí „naho-
diť“ tému, a potom sa dá už iba počúvať, jeho rozprávaním sa preniesť do mi-
nulosti či tkať nitky budúcnosti. V rozhovore s Jozefom Leikertom, uverejne-
nom v knihe Medzi literatúrou, umením a kultúrou, sme sa napríklad prenies-
li do tridsiatych rokov minulého storočia, do Červeného Hrádku pri Zlatých 
Moravciach, kde sa narodil.

Bez náznaku nostalgie sa Vincent Šabík vracal do rodiska, ktoré je preňho 
na celý život nezameniteľným miestom na zemi. Predovšetkým preto, že tam 
stretol najdôležitejších ľudí, ktorí stáli pri ňom, keď vstupoval do života. K pr-
vým učiteľom, ktorí ho učili rozprávať a milovať materinský jazyk. „Táto jedi-
nečná skúsenosť sa spája s časopriestorom, s miestami, ktoré sú späté s objavo-
vaním bytia, sveta vecí a fenoménov, ktoré existencialista Heidegger metafori-
zuje ako extázne. Joyceovské epifánie sú bytostne späté a podmienené jazykom, 
materčinou, ktorú nemôže suplovať nijaká iná skúsenosť. Jazyk je tu skutoč-
ne heideggerovským domovom bytia a odtiaľto je už iba na skok k literatúre, 
poézii, filozofii – k rozprávaniu, komunikácii so svetom, prírodou, medzi ľuď-
mi, kultúrou. Pre nás, čo žijeme jazykom a rečou, ale aj z nich, z ich potencií, 
z energií, ktoré sa v nich akumulujú storočiami ľudských skúseností, jazyk nie 
je iba funkčný výraz, ale naozaj ,domov bytia‘, v ktorom prebývame – existuje-
me, je to dimenzia bytostná, nielen navonok časopriestorová, hoci sa podmie-
ňujú od čias detstva,“ povedal pred takmer desiatimi rokmi.

Zásluhou svojho rodného kraja a skúsenosťou nadobudnutého rozhľadu nie 
je len lokálpatriot Slovák, tak ako nie je iba slovenský patriot, ale aj uvedo-
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melý občan s identitou európskou a planetárnou či kozmopolitickou, stúpe-
nec univerzalizmu, ktorý však predpokladá, nie vylučuje, kultúrne diferenciá-
cie. „Uvedomujem si pritom, že i dnes globálne žijem z lokálneho, že si prisvo-
jujem hodnoty, ktoré globalizmus nevytvára, preto by aj lokálne malo zostá-
vať vzpriameným,“ povedal.

Vincent Šabík od detstva inklinoval k písanému slovu, veľa čítal, vyhľadával 
najmä takých ľudí, ktorí mali takisto blízko k literatúre. Slovenskú literatúru 
poznával a objavoval cez svetovú, ktorá rovnako vychádza z národných litera-
túr, a tie takisto čerpajú z nej podnety pri objavovaní človeka, ľudskej a vesmír-
nej reality.

Pri spätnom pohľade si spomínal aj na všetkých tých, ktorí ho ovplyvni-
li, pomáhali v ňom vzbudiť nezávislosť ducha. Rád rozprával aj o detstve, mla-
dosti, rodičoch, súrodencoch i širšej rodine, ktorá vytvárala harmonické spo-
ločenstvo, „spoločenstvo ľudí práce, povinnosti, ale aj solidarity, účasti a obe-
tavosti, ktoré prekračovali limity vonkajších pomerov; beriem si z minulosti tie-
to hodnoty, nie negatíva sveta, ktoré účinne tlmili“.

V polovici päťdesiatych rokov minulého storočia Vincent Šabík študoval na 
jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach, kde vtedy pôsobilo viac 
vynikajúcich profesorov, ktorí ho „nasmerovali“ na štúdium literatúry, aj keď 
ani táto cesta nebola priamočiara. Zaujímal sa najmä o jazyky, zvlášť o nemec-
ký jazyk, ale rád mal aj latinčinu. Pritom po druhej svetovej vojne nebolo jed-
noduché študovať jazyk národa, ktorý sa negatívne zapísal do histórie Európy. 
Šabík sa však na nemeckú kultúru pozeral s nadhľadom a videl jej nezastupi-
teľnú úlohu v európskej kultúre. Hovorieva, že nebyť nemeckých učencov Her-
dera a Hegla, možno by nebolo ani Štúra a slovenčiny. Nemecká kultúra a lite-
ratúra ho sprevádzali celý život, z nemčiny preložil takmer dvadsať kníh, de-
siatky textov, napísal množstvo štúdií.

Zaujímavé je, že mladého stredoškoláka priťahoval aj kláštor s veľkou kniž-
nicou na nitrianskej kalvárii, kam chodieval na púte a viackrát tam prenoco-
val. Dokonca bol v kláštore aj na prijímacích skúškach, ale práve vtedy režim 
zrušil nitriansky kláštor a bolo nechtiac rozhodnuté – išiel študovať do Bra-
tislavy na pedagogickú fakultu. „Ale to som už počúval hlas vzdorujúceho by-
tia, sledoval vlastné tiché stratégie odporu ,politickej noci‘, keď som prekonal 
syndróm kláštorného úniku, aj keď som nikdy nechcel byť tvrdým subjektom. 
Človek nežije iba zo substancie, žije zo vzťahov, musí sa aktívne zúčastňovať 
na symbolickom boji o charakter kultúry, či to už chce, alebo nechce. Pôvodne 
som sa prihlásil študovať predmet zvaný literárna veda. Keďže ho práve zruši-
li, vybral som si slovenský jazyk a literatúru – nemecký jazyk a literatúru. Ja-
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zyky ma v tom čase už fascinovali, učil som sa ich azda všetky, a nemčina po 
vojne nebola najpríťažlivejšia. Radšej som mal románske jazyky, ako gymna-
zista najmä klasickú latinčinu, ktorú som sa učil ako nepovinný predmet,“ spo-
mína v rozhovore.

Vysokoškolské štúdiá Vincent Šabík ukončil v roku 1959 a stal sa odbor-
ným pracovníkom Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, kde publiko-
val odborné štúdie z vedeckého knihovníctva. O päť rokov neskôr nastúpil ako 
redaktor do novozaloženého časopisu Revue svetovej literatúry a intenzívne 
sa začal venovať prekladom. Neskôr prešiel viacerými pracoviskami a zastával 
rôzne zodpovedné funkcie, bol napríklad tajomníkom Zväzu slovenských spi-
sovateľov, riaditeľom a neskôr šéfredaktorom vydavateľstva Slovenský spisova-
teľ, riaditeľom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, bol zakla-
dateľom a prvým šéfredaktorom Literárneho týždenníka, čo možno považo-
vať za mimoriadny novinársky čin. „Zložiť literatúru z jej piedestálu a poslať 
ju von, ta, medzi ľudí, bolo aktom odvahy, ale i talentu – literárneho, ale i žur-
nalistického,“ napísal Karol Orbán.

Na svoje novinárske pôsobenie v pamätnom auguste roku 1968 spomína: 
„Redakcia Revue svetovej literatúry sídlila v budove Zväzu slovenských spisova-
teľov. Vtedy bol Zväz skutočným miestom komunikácie, ktorá reflektovala spo-
ločenské dianie. Tak som sa postupne zbližoval s mnohými spisovateľmi – nie-
len domácimi, ale aj zahraničnými. Keď sme ráno 21. augusta 1968 za rachotu 
guľometov a tankov podpisovali protest proti okupácii, ktorý ten istý deň pub-
likoval ako dvojstranu Kultúrny život, ešte väčšmi som sa zblížil s Novomeským 
i Válkom, ktorý zotrvával v budove, kam potom prišiel i Mňačko, ktorý sa chcel 
dať odviezť do Budmeríc. Po presadení zákona o federácii sa musel aj Zväz 
federalizovať, to znamená rozdeliť majetok, kompetencie, reorganizovať všet- 
ky štruktúry. Vtedy ma skupina najaktívnejších spisovateľov (okrem M. Válka 
a L. Novomeského to bol najmä L. Ťažký, P. Horov a i.) požiadala, aby som pre-
vzal aj funkciu tajomníka Zväzu. Na zjazde v roku 1969 sa predsedom stal Voj-
tech Mihálik, ja zas tajomníkom. Mihálik vzápätí odišiel do Prahy do vedenia 
Snemovne národov. Česká strana už vtedy postupovala ako roku 1993: federa-
lizačný zjazd sa nekonal, Novomeský sa – aj mojím prostredníctvom – márne 
pokúšal zmierovať svojich priateľov – Jaroslava Seiferta, ktorý bol na čele Zvä-
zu, a Husáka, ktorý prešiel z provinčnej Bratislavy priamo do centra. (Nielen-
že sa nedelil majetok, ale naopak, musel som vrátiť Prahe dva milióny, ktoré 
nám požičal brat spisovateľa Ťažkého Anton, funkcionár Národného frontu.)“

Tak sa teda dostával do „funkcií“, ktoré chápal ako službu slovenskej lite-
ratúre, aj po roku 1968. Neraz sa sám seba pýtal, aký to všetko malo zmysel, 
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či jeho tvorivé záujmy v tejto etape života neboli vedľajšie. „Skúmavý duch si 
proti manipulátorskej mašinérii hľadá cesty, médiá, a keďže aj veľa dostáva od 
iných, pokúša sa im niečo aj vracať. A tak moje dve hlavné úsilia proti bezmoc-
nosti, závislosti jednotlivca od síl brzdiacich napredovanie – teoretické a prag-
matické – napokon metaforicky spája kniha, komunikácia, služba kultúrnos-
ti, výmena hodnôt. Menia človeka na tvorcu – spolutvorcu pomerov,“ vysvet-

lil. Slová potvrdil aj knihou Intelektuál ako homo politicus, v ktorej napísal, že 
sme „vždy politickí, či chceme, alebo nechceme“.

Životnou zásadou Vincenta Šabíka vždy bolo poznať problém, vysloviť ná-
zor, neakceptovať hlúposť, netvrdiť niečo, o čom nebol stopercentne presved-
čený. Nech bol na akomkoľvek mieste a vyjadroval sa k čomukoľvek, väčšinou 
nekritizoval, ale ponúkal dialóg, bol vždy pripravený diskutovať. V súlade s po-
znaním, že sloboda sa prejavuje vždy až v konaní, nie v gestách a deklaráciách. 
V stotožnení s kafkovským hľadaním „vnútorného zákona v človeku“.

Laco Berger: Pád, olej, 1980
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Aj z týchto krátkych reflexií a biografických útržkov je zreteľná Šabíkova 
fascinácia komunikáciou, ktorú umožňuje predovšetkým písmo. Svoj vzťah ku 
knihe, čítaniu, k literatúre, jazyku prezentoval neraz, veď sa tiahne celým je-
ho doterajším životom. „Keďže som od knižnej kultúry veľa dostával, vždy som 
pociťoval aj potrebu vracať jej neoceniteľné služby a túto svoju som chápal ako 
poverenie generáciami, ktoré túto špecifickú komunikáciu pestovali a rozvíja-
li pred nami,“ povedal.

O mieste knihy ako médiu kultúry nikdy nepochyboval, napriek pesimistic-
kým predpovediam. Veď aj známy teoretik médií Marshall McLuhan v polovi-
ci minulého storočia predpokladal koniec guttenbergovskej galaxie. Jeho pred-
poklad sa našťastie nesplnil, ale pod vplyvom digitalizácie sa literatúra me-
ní, nielen písanie literatúry, ale aj vnímanie. V tejto súvislosti sa Šabík v úva-
hách odvoláva na známeho talianskeho spisovateľa Umberta Eca, ktorý hovorí 
o duchu spoločenstva, vyjadrenom literatúrou. „Keďže dnes svetlo slov v hla-
vách kĺže iba po povrchu vnemov, zážitkov, skúseností, ich rekonštrukcia v lite-
rárnom médiu predpokladá aj sekundárne spracúvanie – kultiváciu umelec-
kého slova – subpersonálnych procesov, ktoré sa správajú ako jazyk podvedo-
mia. Takto literatúra prispieva k rekonštrukcii citového a duchovného zemepi-
su človeka a spoločnosti, v ktorého chaose a v celkovej patologizácii sa bez neho 
už pomaly utápame a zadúšame.“ Literatúra, kniha je vzduchom, ktorý k ži-
votu nevyhnutne potrebujeme, ale do chvíle, pokiaľ nám nechýba, ju rovnako 
ako vzduch pokladáme za samozrejmosť. Mocných nášho sveta neznepokoju-
je, že ak nepodporujú knižnú kultúru, podpiľujú konár celej kultúre. Ak si kul-
túra chce udržať budúcnosť ako komunikatívne spoločenstvo, je odkázaná na 
literatúru.

Krátkou úvahou som nemala v úmysle posudzovať široký horizont jedineč-
ného vedca a mysliteľa, chcela som skôr poukázať na niektoré jeho životné zá-
blesky, záujmy Vincenta Šabíka. Jeho filozofické myslenie je pre nás nenahra-
diteľnou hodnotou. Je skutočne polyhistor, filozof, akých na Slovensku nie je 
veľa. Excelentný literárny vedec, teoretik a kritik, germanista a prekladateľ, 
esejista a filozof vytvoril úctyhodné dielo, ktorým výrazne obohatil modernú 
slovenskú literatúru a filozofiu. Jasnou optikou a zámernou otvorenosťou no-
vodobým myšlienkový prúdom, ktoré hýbu Európou a svetom, by nám mohol 
byť príkladom a inšpiračným zdrojom.


