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Úvod 

 

Diskusie o „slovenskej otázke“, ktorých iniciátormi a účastníkmi boli vedúci aktéri 

verejného (vrátane kultúrneho) diania tvorili dominujúci prvok širšieho diskurzu slovenskej 

spoločnosti medzi dvoma vojnami. „Slovenská otázka“ plnila pritom funkciu slova-kľúča                 

k dešifrovaniu kondície slovenskej spoločnosti; pre viacerých intelektuálov bola nástrojom 

na určenie diagnózy slovenského národa, jeho kultúrnych dispozícií a výhľadov do budúcna. 

Kultúrne ovzdušie prvej Československej republiky zapríčinilo vznik jedinečnej 

komunikačnej situácie, v ktorej sa samotný pojem národnej kultúry začal demokratizovať.  

Podstatná časť sporov o národnú kultúru sa v priebehu tridsiatych rokoch                              

20. storočia odohrávala na stránkach mienkotvornej literárnej a kultúrno-spoločenskej 

tlače. Protagonistom sporov o podobu národnej kultúry bol aj Alexander Matuška, v rokoch 

1928 – 1934 študent Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. V priebehu tridsiatych 

rokov 20. storočia A. Matuška predložil koncepciu národnej kultúry, ktorú uplatňoval                          

v polemikách o kultúrnom rozmere „slovenskej otázky“. Keďže Matuškove kultúrno-kritické 

state z tridsiatych rokov 20. storočia zodpovedali dominantným dobovým (spoločensko-

politickým aj kultúrnym) témam, jeho kritické gesto je možné vnímať v širšom kontexte 

kultúrneho života tých čias.   

Predkladaná dizertačná práca „Slovenská otázka” v ranej tvorbe Alexandra 

Matušku kultúrno-kritické state A. Matušku z tridsiatych rokov 20. storočia identifikuje ako 

súčasť širšej diskurzívnej štruktúry. V užšom zmysle slova Matuškovo gesto vnímam ako súčasť 

diskurzu ľavicovej kritiky, v širšom zas ako súčasť sporov o slovenskú kultúru a súčasne sporov 

o kultúrny rozmer „slovenskej otázky“. Pri zohľadnení vývinových súvislostí slovenskej kultúry 

v tridsiatych rokoch 20. storočia interpretujem Matuškovo kritické gesto ako pokus presadiť 

alternatívnu koncepciu národnej kultúry a súčasne ako výsledok dobových modernizačných 

tendencií v slovenskom kultúrnom prostredí. Kritika izolacionistického charakteru 

„slovenskosti“ u Matušku súvisí s dobovou snahou „otvárania okien do Európy“. Mám 

pritom na zreteli, že Matuškov vzťah k slovenskej otázke sa spája s dôrazom na spoločenskú 

funkciu literatúry a pôsobením literárnej tvorby na kolektívnu predstavivosť. V tridsiatych 

rokoch 20. storočia A. Matuška totižto debutuje ako kritik národnej kultúry, no formuje sa 

a napokon dozrieva ako literárny kritik. Výskum sa pritom zameriava na texty, v ktorých sa 

A. Matuška v tridsiatych rokoch 20. storočia prezentuje ako kritik národnej kultúry 

a protagonista sporov o kultúrny rozmer „slovenskej otázky”.   
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Predmet dizertačnej práce 

 

Cieľom dizertačnej práce je situovanie ranej Matuškovej tvorby (kultúrno-kritických 

polemík z rokov 1930 - 1938) v širšom kontexte diskusií o „slovenskej otázke“ v tridsiatych 

rokoch 20. storočia. Mám síce na zreteli hodnotovo-estetické premeny vtedajšieho 

kultúrneho prostredia, pričom zdôrazňujem predovšetkým to, ako Matuškova raná tvorba 

figuruje v spoločenskom dianí, z akých dejinných podnetov vychádza a akým spôsobom 

zapadá do dobového diskurzu o „slovenskej otázke“. Koncept národnej kultúry, ktorý vo 

svojej ranej tvorbe A. Matuška predstavuje, považujem nielen za rezultát premien literárnej 

situácie, ale najmä za súčasť kultúrnej atmosféry tridsiatych rokov 20. storočia. V plnej 

miere tu platí úvaha Ivana Kamenca, podľa ktorého táto etapa slovenského kultúrneho 

vývoja „vlastnou silou prekračuje svoje národné i regionálne hranice, prijíma moderné 

európske podnety, pri zachovaní a zdôraznení svojej národnej svojbytnosti. Výrazným 

znakom tejto etapy je postupujúca politická angažovanosť kultúrnych pracovníkov 

(najmä z oblasti tvorivej umeleckej resp. vedeckej sféry)“.1 A. Matuška vystupuje                                  

v tridsiatych rokoch 20. storočia z pozície pokrokového (ľavicového) kritika kultúry.   

Pri skúmaní Matuškovho konceptu národa nemožno však zabudnúť na české 

fundamenty kritikovho uvažovania. Preto sa zameriavam na kritikov kontakt s pražským 

intelektuálnym prostredím a porovnávam koncept národnej kultúry, ktorý predložil český 

kritik F. X. Šalda, s koncepciou, ktorú A. Matuška predložil vo svojich juveníliách 

z tridsiatych rokov 20. storočia. Na ideovej úrovni oboch konceptov sa okrem iného objavuje 

spoločný pokus oslobodiť národnú kultúru z obrodeneckej (romantickej) paradigmy. Ako 

zdôraznil R. Passia: „Kritická činnosť F. X. Šaldu (1867 – 1937) bola medzi svetovými 

vojnami jedným z dôležitých vektorov, ktoré fragmentarizovanú, ale málo štruktúrovanú 

slovenskú kultúru orientovali smerom k aktuálnemu európskemu dianiu.“2 Táto otázka 

však nadobúda iné dimenzie, keď vezmeme do úvahy, že kultúrna činnosť F. X. Šaldu bola 

v slovenskom prostredí v tridsiatych rokoch 20. storočia prijímaná prakticky bez výhrad.3       

V širšom kontexte pojednávam o Matuškovej snahe „poeurópštiť“ vtedajšie slovenské 

kultúrne pomery prostredníctvom pokusov o adaptáciu šaldovského modelu národnej 

kultúry na slovenskej pôde. Nielen príslušnosť k ľavicovému prostrediu, ale aj české 

intelektuálne zázemie predstavujú preto rozhodujúce východisko pri skúmaní Matuškovej 

koncepcie kultúry.  

                                                 
1 KAMENEC, I.: Hlavné trendy kultúrneho vývoja na Slovensku v kontexte spoločenského                         

a politického života v rokoch 1918-1938. In: Spoločnosť – politika – historiografia. Pokrivené (?) 
zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí, Bratislava: Historický ústav SAV, 
2009, s. 101. 

2 PASSIA, R.: Interpretácia, domestikácia, manipulácia (davisti a F. X. Šalda). In: Slovenská 
literatúra, roč. 58, 2011, č.4, s. 358. 

3 Pozri napríklad PETRÍK, V.: Slovenská kritika v 30. rokoch a F.X.Š. In: Hodnoty a podnety,  
Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985, s. 138 – 150. 
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Predpokladám, že reflexiu „slovenskosti“, ktorá sa vytvárala popri inom v priebehu 

ideologických sporov o podobu kultúry, je nutné uchopiť nielen cez tematickú prizmu. 

Majúc na zreteli dynamický charakter debát o „slovenskej otázke“, zachytávam rovnako 

vtedajšiu atmosféru dialógu a sústreďujem sa obzvlášť na polemiky, ktoré považujem za 

hlavnú dobovú komunikačnú stratégiu. 

V týchto súvislostiach je predmetom dizertačnej práce „Slovenská otázka” v ranej 

tvorbe Alexandra Matušku pokus zdôrazniť a zdôvodniť dobovú a situačnú podmienenosť 

Matuškových polemických výstupov v tridsiatych rokoch 20. storočia v širšom kontexte 

sporov o „slovenskú otázku“. Matuškovo kritické gesto  tých čias je navyše mimoriadne 

prepojené s viacerými otázkami, ktoré nastolila dobová slovenská spoločensko-kultúrna 

a literárna tlač. K systematizácii početných sporov a konfliktov v slovenskom kultúrnom 

prostredí tridsiatych rokov 20. storočia pristupujem na základe vymedzenia obsahu kultúrneho 

rozmeru „slovenskej otázky“. Vyzdvihovanie samostatnosti slovenskej kultúrnej identity, 

konfrontácia modernej paradigmy slovenskej národnej kultúry s jej tradičnou podobou – 

alebo konflikt medzi „pokrokárstvom“ a „konzervatizmom“ – a napokon zápas s kultúrnou 

periférnosťou a snaha „dobehnúť Európu“, určujú pohyby vo vnútri slovenského kultúrneho 

života tridsiatych rokov 20. storočia. Tieto parciálne tematické okruhy so silným                                          

a mnohokrát využívaným polemickým potenciálom tvoria základné konštanty dobového 

kultúrneho rozmeru „slovenskej otázky“, ktorá nie je problémom výlučne nacionálnym4, ale 

komplexným problémom slovenskej národnej existencie, teda aj existencie kultúrnej. 

Vyššie spomenuté témy, ktoré pracovne označujem ako konštanty dobového kultúrneho 

rozmeru „slovenskej otázky”, A. Matuška v tridsiatych rokoch 20. storočia neustále 

reflektuje. Napokon, jeho gesto je ideologicky, generačne, situačne a dobovo podmienené. 

Dizertačná práca „Slovenská otázka” v ranej tvorbe Alexandra Matušku je pokusom podať 

stručný a prehľadný výklad tejto problematiky.   

  Ako „rané“ označujem texty predovšetkým polemického rázu, ktoré A. Matuška 

publikoval v tridsiatych rokoch 20. storočia prevažne v českej tlači a v ľavicovom časopise 

DAV. Analogické štylistické a tematické prvky sa pritom objavujú v neskoršej Matuškovej 

tvorbe z obdobia štyridsiatych rokov 20. storočia. Rezonujú najmä v kritickom cykle                             

K slovenskému národnému charakteru, ktorý A. Matuška publikoval v rokoch 1946 – 1947 

na stránkach Národnej obrody. V týchto súvislostiach má označenie Matuškovej tvorby                             

z tridsiatych rokov 20. storočia za „ranú“ skôr charakter pracovného vymedzenia. V „ranom 

období“ sa totižto ocitajú texty, ktoré A. Matuška publikoval nielen ako študent pražskej 

                                                 
4 „Slovenskí spisovatelia významnú časť svojej tvorivej energie vyčerpávali pri polemikách s teóriou 

československej národnej jednoty a pri apeloch o riešenie problémov Slovenska.“ [Pozri: VAŠŠ, 
Martin: Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938). Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011, 
s. 243.] Zdôrazňovanie spätosti nacionálneho a kultúrneho rozmeru tzv. „slovenskej otázky“, pri 
širšom pohľade na kultúrne dianie v tridsiatych rokoch, celkovo limituje problematiku do 
nacionálnych česko-slovenských konfliktov. 
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Filozofickej fakulty UK, ale aj ako jej absolvent a učiteľ na Štátnom učiteľskom ústave 

v Leviciach a Štátnom reálnom gymnáziu v Bratislave. Tridsiate roky 20. storočia pritom 

vnímam ako relatívne konzistentné desaťročie (charakterizované demokratickým ovzduším 

prvej Československej republiky, problematickosťou sociálnych otázok, ozvenou veľkej 

hospodárskej krízy, hrozbou fašizmu, radikalizáciou spoločenských nálad a pod.). 

Matuškove „rané“ texty z tridsiatych rokov 20. storočia interpretujem v prvom rade ako 

súčasť dialógu, ktorý generoval československý demokratizmus definitívne zavŕšený rokom 

rozpadu prvej Československej republiky.  
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Zdôvodnenie výskumnej problematiky 

 

Doterajší literárnohistorický výskum ranej Matuškovej tvorby zdôrazňoval 

predovšetkým jej základné motívy: zaujatú kritiku súdobej podoby slovenského               

katolicizmu a vzťahu k tradícii, subjektívny útok na slovenský národný charakter, odpor                    

k anachronickému prístupu k slovenským dejinám a pod.5 Popritom zdôraznil aj časovú 

podmienenosť Matuškových kultúrno-kritických textov z tridsiatych rokov 20. storočia. 

Zreteľne na ňu poukázal Ludvík Patera: „Literární kritik A. Matuška není od svého vstupu 

do kulturního života národa nikdy ani »pod dobou«, ani »nad ňou« či »pred ňou«. Jde 

cestou nejobtíženejší: nezříká se své doby, je celý v ní.“6  

Predmet dizertačnej práce určil preto predpoklad, že doterajšie spracovania ranej 

tvorby Alexandra Matušku si vyžadujú doplnenie. V dizertačnej práci predkladám viaceré 

poznatky o charaktere slovenského kultúrneho prostredia v tridsiatych rokoch 20. storočia                      

a vonkajších okolnostiach Matuškovho kritického pôsobenia. Zámerom dizertačnej práce však 

nie je predložiť literárnohistorickú syntézu skúmaného obdobia, ale zdôvodniť radikálnu optiku 

A. Matušku, ktorá sa nesie v znamení subjektivity. Dizertačná práca je preto pokusom podrobne 

spracovať východiská, recepciu a charakter ranej Matuškovej tvorby v rokoch 1930 – 1938. 

Nenarúša pritom kanonizovaný výklad Matuškových textov z tých čias (pozri R. Chmel,                        

V. Petrík, L. Patera, K. Rosenbaum a iní). 

Vedľajším prínosom dizertačnej práce je pokus o vymedzenie obsahu kultúrneho 

rozmeru „slovenskej otázky”. Konštanty kultúrneho rozmeru „slovenskej otázky“ 

(vyzdvihovanie samostatnosti slovenskej kultúrnej identity, konfrontácia modernej 

paradigmy slovenskej národnej kultúry s jej tradičnou podobou alebo konflikt medzi 

„pokrokárstvom“ a „konzervatizmom“, podobne aj zápas s kultúrnou periférnosťou) 

štrukturujú prístup k vymedzenej problematike. Abstraktný pojem „slovenskej otázky“ 

interpretujem ako komplexný problém slovenskej národnej existencie,   vrátane podôb 

(kvality a limitov) slovenského národného života, národných ašpirácií Slovákov 

v mnohonárodnostnom štáte, a napokon ako terminologickú pomôcku k uchopeniu 

spletitej problematiky národného vývoja v danom historickom okamžiku. Kultúrny rozmer 

„slovenskej otázky“ presahuje pritom rámec nacionálnej problematiky. Jeho vymedzené 

aspekty súvisia s emancipačným úsilím malého stredoeurópskeho národa, ktorý sa snaží 

                                                 
5 Pozri napríklad: PATERA, L.: Alexander Matuška. Praha 1985; Tenže: Kritické juvenílie 

Alexandra Matušky. In: Slovenská literatúra, roč. 27, 1980, č. 4, s. 143 – 155.; PETRÍK, V.: 
Matuškove boje o zajtrajšok. In: Romboid, 21, 1986, č. 12, s. 38 – 45.; ROSENBAUM, K.: Literárny 
kritik a „veci národa“. In: Slovenská literatúra, 27, 1980, č. 4, s. 133 – 142.; PETRĺK, V., Spory 
medzi otcami a synmi alebo Vajanský u Matušku. In: Romboid, roč. 27, 1992, č. 1, s. 7 – 10.; 
JANASZEK - IVANIČKOVÁ H., Alexander Matuška – słowacki moralista. In: Misjonarze i 
konsumenci, Katowice: Śląsk, 1987, s. 110 – 152. 

6   PATERA, Ludvík: Kritické juvenílie Alexandra Matušky. In: Slovenská literatúra, roč. 27, 1980, č. 
4, s. 146. 



 

8 
 

vymedziť vlastné hranice – nielen v (geo)politických, ale aj v kultúrnych súvislostiach. 

V tomto zmysle ide o snahu „nájsť miesto pre národ a pochopiť zmysel jeho existencie“7, 

vrátane existencie kultúrnej. Kultúrno-kritické state A. Matušku z tridsiatych rokov                         

20. storočia sú interpretované ako súčasť tejto snahy.   

 
 

  

                                                 
7 CIEKER, Jozef: Slovenská otázka na prelome storočí, Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej ligy, 

1935, s. 5. 
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Stratégia prístupu k téme dizertačnej práce 

 

K téme dizertačnej práce pristupujem na základe pramenného výskumu viacerých 

kultúrno-spoločenských a literárnych časopisov z obdobia tridsiatych rokov 20. storočia. 

Zameriavam sa na nasledujúce periodiká: DAV (1931 – 1937), Elán (1930 – 1938), LUK 

(1930-1932, Mladé Slovensko (1925, 1929), Národné noviny (1930, 1937), Národní 

osvobození (1932), Nový svet (1933 – 1938), Pero (1932 – 1934), Politika (1931 – 1938), 

Postup (1934 – 1935), Prameň (1936 – 1937), Prúdy (1932), Přítomnost (1924 – 1938), 

Robotnícke noviny (1935, 1938), Slovák (1934, 1935, 1937), Slovenské pohľady (1932, 1935, 

1936) a Slovenské smery umelecké a kritické (1933 – 1938). Rozsiahly časopisecký materiál 

ponúka pritom viacero kontextov, ktorým tematicky odpovedá podstatná časť polemík                                  

A. Matušku z tridsiatych rokov 20. storočia. K systematizácii početných sporov a konfliktov 

v slovenskom kultúrnom prostredí tridsiatych rokov 20. storočia pristupujem na základe 

vymedzenia obsahu kultúrneho rozmeru „slovenskej otázky“.  

Za mimoriadne podnetné z hľadiska výslednej koncepčnej podoby práce považujem 

novšie výsledky filozofického, historiografického a literárnovedného výskumu (viaceré 

štúdie a monografie V. Barboríka, V. Jaksicsovej, T. Pichlera a P. Zajaca, V. Papouška,                            

M. Janion). Kladiem dôraz na priestorové modelovanie predmetu výskumu a vnútornú 

dynamiku kultúrneho diania. Ako obzvlášť prínosné vnímam výsledky staršieho 

literárnohistorického výskumu ranej tvorby A. Matušku (odborné články a eseje V. Petríka, 

R. Chmela, K. Rosenbauma, ako aj monografiu L. Pateru venovanú dielu a osobnosti                                

A. Matušku a pod.), vrátane poznámok O. Čepana o medzivojnovej genéze lyrizovanej prózy 

predložených v monografií Kontúry naturizmu (1977). Napriek tomu, že situovanosti ranej 

Matuškovej tvorby v širšom kontexte tridsiatych rokov sa zmienení autori venovali len 

okrajovo, ich výskum tvorí pevný základ uvažovania o A. Matuškovi ako kritikovi národnej 

kultúry a protagonistovi sporov o kultúrny rozmer „slovenskej otázky“.  
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 Štruktúra dizertačnej práce  

 

 

Úvod 

Úvod dizertačnej práce koncipujem predovšetkým ako zdôvodnenie cieľov 

výskumu a vymedzenie riešenej problematiky. Zdôrazňujem pritom pracovnú hypotézu, 

že slovenská otázka patrí k imanentnému kontextu Matuškovej tvorby z tridsiatych rokov 

20. storočia.  

 

 

Prvá časť: Kultúrny rozmer „slovenskej otázky“ v tridsiatych rokoch 

20. storočia  

 

V prvej časti sledujem na stránkach reprezentatívnych dobových kultúrnych 

časopisov debaty o slovenskej otázke v tridsiatych rokoch 20. storočia a pokúšam                         

sa poukázať, že ich cieľom je nielen národná emancipácia, ale aj modernizácia slovenskej 

spoločnosti. Publicistické príspevky majú svoje špecifické ciele, limity a príznačné 

spôsoby kategorizácie dobovej reality. Debaty intelektuálov neostávajú preto                                      

v spoločenskom vákuu. Ako poznamenal  Juraj Buzalka: „Pri nominatíve plurálu „my“, 

„náš názor“, „slovensky názor“ ide teda vždy o manipuláciu viac alebo menej 

zdieľaných predstáv obyvateľov, ktorí veria, že s ostatnými tvoria exkluzívne 

spoločenstvo.“8 Táto predstava implikuje aj časovú podmienenosť diskurzu o „slovenskej 

otázke“. 

Následne sa pokúšam vymedziť obsah kultúrneho rozmeru „slovenskej otázky“                 

a predkladám rekonštrukciu vybraných sporov o kultúrnom rozmere „slovenskej otázky“, 

ktorých sa okrem A. Matušku v tridsiatych rokoch 20. storočia zúčastnili viacerí aktéri 

slovenského a českého kultúrneho diania. Sondovanie dialogickosti priestoru kultúry                  

v tridsiatych rokoch 20. storočia je napokon nápomocné pri upresňovaní pozície                             

A. Matušku v širšej diskurzívnej štruktúre – kritik podáva síce vlastnú koncepciu 

slovenskej kultúry, ale recepcia jeho postojov v tridsiatych rokoch 20. storočia sa odvíja 

od vonkajších okolností a špecifík slovenského a českého kultúrneho prostredia. Na 

základe takto uchopenej problematiky sa pokúšam ozrejmiť, že Matuškova pozícia 

v diskurze o kultúrnych aspektoch „slovenskej otázky“ z tridsiatych rokov 20. storočia je 

situačne podmienená, pričom jeho kritické gesto je prepojené s otázkami, ktoré nastolila 

kultúrno-spoločenská a literárna publicistika tých čias.  

                                                 
8 BUZALKA, J.: Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politiky. Bratislava: 

Kalligram, 2012, s. 21. 
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Otázky, ktoré sa pokúšame v tejto kapitole nastoliť, súvisia s tézou, ktorú vo svojej 

práci Československé vzťahy ve 20. letech XX. století predostrela Hana Kučerová: „Léta 

1918 až 1929 představují uzavřenou etapu vývoje česko-slovenských vztahů; ve 30. 

letech se pak situace výrazně proměňuje. (...) Můžeme tedy 20. léta charakterizovat 

jako etapu nadějí, zatímco léta 1930 až 1938 jako rozčarovaní a desiluzi.“9 Kapitola sa 

pritom pokúša zmapovať paralelnú existenciu pokrokových a konzervatívnych tendencií 

v slovenskom kultúrno-spoločenskom priestore v tridsiatych rokoch 20. storočia. 

Poetiku sporu považujem za príznačný aspekt dobovej výmeny názorov. 

Oprávnenosť týchto ponôs verifikujem prostredníctvom rekonštrukcií a interpretácií 

polemík, ktoré vznikli najmä na stránkach dobových časopisov. Jednotlivým polemikám 

o kultúrnych aspektoch „slovenskej otázky“ sa podrobnejšie venujem v kapitolách: 

Dajme sa dokopy! V mene národnej jednoty (1.2.1), Zliezť do dolín, na roviny! Slovo                     

o kultúrnej izolácii (1.2.2), Peroutkovčina. Príspevok k „slovenskej otázke“ v Přítomnosti 

(1.2.3) a Mládež naša, tys’ držiteľkou rána! Generačné spory (1.2.4). Kľúčovým 

protagonistom sporov, okrem T. J. Gašpara, A. Žarnova, K. Čapka, J. Smreka,                                  

M. Chorvátha, F. Peroutku a J. Šujana, je A. Matuška. Dodatočne pritom zohľadňujem, 

že juvenilné kritické state Alexandra Matušku z tridsiatych rokov 20. storočia boli                       

v kultúrnom priestore prvej Československej republiky prijaté inak v slovenskom a inak 

v českom prostredí. Kým na Slovensku vyvolali najmä negatívne ohlasy, v Čechách bolo 

na ne nazerané menej kriticky, a to ako na súčasť modernizácie slovenskej podoby 

národnej kultúry. 

Pramenný výskum napokon napomáha upresniť viaceré špecifiká Matuškovej 

pozície v diskusii o kultúrnom rozmere „slovenskej otázky“. Patria k nim: (1.)  radikálnosť 

Matuškovho kritického gesta, t. j. nekompromisné vnímanie rozkladu síl na slovenskej 

kultúrnej scéne podľa vzoru „konzervatívny (zaostalý)“ verzus „moderný (pokrokový)“; 

(2) ideologickosť Matuškových vystúpení v tridsiatych rokoch 20. storočia, t. j. 

svetonázorová spriaznenosť autora s ľavicovým prostredím DAV-u a jednoznačné 

považovanie sa za slovenského „pokrokára“, mnohokrát vyúsťujúce do obviňovania                            

z konzervatizmu a spiatočníctva členov kultúrnej obce s inou svetonázorovou  

orientáciou; (3) schopnosť a pohotovosť reagovať na kľúčové problémy slovenského 

kultúrneho diania (poukazovanie na politizáciu kultúry a ideologický rozmer 

slovenského katolicizmu, účasť v debate o česko-slovenskej kultúrnej integrácii, účasť                     

v polemike mladí-starí, podnecovanie plagiátorských afér a pod.) alebo situačná 

podmienenosť kritického gesta; (4) etablovanie sa v českom prostredí (intelektuálnom                         

a aj inštitucionálnom v období štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe) 

                                                 
9 KUČEROVÁ, H.: Česko-slovenské vzťahy ve 20. letech XX. století. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 

2009, s. 187.  
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a súčasne odlišná recepcia raných polemík v českom a slovenskom kultúrnom kontexte; 

(5) fascinácia českým kultúrnym prostredím; (6) nárazovitosť publikačnej činnosti a v jej 

dôsledku neuzatváranie polemík, ktorých sa A. Matuška osobne zúčastňoval. Matuškov 

postoj je vnímaný ako progresívny, antitradicionalistický a antiromantický. 

  

 

Druhá časť: spory o minulosť 

 

Druhá časť dizertačnej práce je venovaná tým aspektom ranej Matuškovej tvorby, 

ktoré identifikujem ako kritikov pohľad na otázku brzdenia modernizácie slovenskej 

spoločnosti.  

A. Matuška nachádza zdroje zatvoreného modelu národnej kultúry                                                  

v ideologickom manipulovaní s dedičstvom 19. storočia, obzvlášť s dedičstvom 

slovenského romantizmu v národne orientovaných kruhoch slovenskej kultúrnej elity.                     

V kapitole sa zameriavam na Matuškov postoj k J. M. Hurbanovi a S. H. Vajanskému, 

ktorý kritik predložil v študentskej práci Ideológia J. M. Hurbana a jej vzťahy                                        

k slovenskej súčasnosti (1934) a monografii Vajanský prozaik (1946) napísanej koncom 

tridsiatych rokov. Jednotlivé texty analyzujem v širších dobových súvislostiach – na 

pozadí pokusov situovať romantizmus v ovzduší tridsiatych rokov 20. storočia (M. 

Chorváth) a postojov niektorých osobností, s ktorými sa A. Matuška na pôde pražskej 

Filozofickej fakulty UK stýkal (A. Pražák), ako aj v kontexte dobovo zaujímavých 

literárnohistorických diskusií (spor o rehabilitáciu S. H. Vajanského). Ťažisko kapitoly 

leží pritom v dôraze na Matuškovo vnímanie J. M. Hurbana ako tvorcu a S. H. 

Vajanského ako nositeľa zatvoreného modelu národnej kultúry.  

  

 

Tretia časť: Spory o zajtrajšok 

 

Tretia časť dizertačnej práce je venovaná tým aspektom ranej Matuškovej tvorby, 

ktoré identifikujem ako kritikov návrh na modernizáciu slovenskej spoločnosti.  

Tretiu kapitolu Spory o zajtrajšok je preto možné vnímať ako tematický protiklad 

predošlých zistení. A. Matuška sa v zhode s niektorými názormi českého kritika F. X. 

Šaldu pokúša domestikovať koncepciu otvoreného modelu národnej kultúry. Ťažiskom 

kapitoly je stručná komparácia kultúrnej koncepcie predloženej F. X. Šaldom so 

stanoviskom, ktoré v posudzovaní slovenského kultúrneho prostredia zastával                                          

v tridsiatych rokoch 20. storočia A. Matuška. Materiálový výskum prekračuje pritom 
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doterajší časový rámec – zahŕňa vybrané úvahy  F. X. Šaldu, ktoré český kritik publikoval 

v priebehu takmer polstoročnej aktivity, t. j. v rokoch 1892 – 1937.  

Fascinácia kritickým dielom F. X. Šaldu a príťažlivosť kritikovej charizmy                             

v slovenskom kultúrnom prostredí v mnohom vysvetľujú utváranie Matuškových 

názorov na  kultúrny rozmer „slovenskej otázky“. Matuškovo juvenilné kritické gesto je 

však prepojené s dobovým diskurzom ľavicovej kritiky, a preto výskumným cieľom nie je 

násilne hľadať analógie, ale zdôrazniť miesta, v ktorých sa kultúrne koncepcie oboch 

kritikov prelínajú. Kvôli informatívnej úplnosti treba rovnako uviesť, že Šaldov koncept 

národa vzniká na českej strane v iných dejinných pomeroch a v odlišnom stave vývoja 

národnej identity. Analogickú východiskovú situáciu kritiky národného života vidíme 

v tom, ako česká spoločnosť reaguje na otázku vlastnej identity koncom 19. storočia. 

Vytráca sa tu pocit ohrozenia samotnej existencie národa a prichádza obdobie 

konfrontácie s reálnou kondíciou národnej kultúry. Pocit krízy, predovšetkým 

duchovnej, ovláda vtedajšie kultúrne dianie, čo platí aj pri pohľade na spoločenské 

ovzdušie 30. rokov v Československu. V tejto atmosfére sa obaja kritici usilujú                                       

o „usmernenie“ národnej kultúry. 

Kapitola napokon rekonštruuje ideové parametre, ktoré A. Matuška v tridsiatych 

rokoch 20. storočia vníma ako rámce „zatvoreného“ a „otvoreného“ modelu národnej 

kultúry. Pre ilustráciu uvediem, že A. Matuška za rámce „zatvoreného“ modelu národnej 

kultúry napríklad považoval interpretáciu kultúrneho rozmeru „slovenskej otázky“ ako 

zápasu o samostatnosť slovenskej kultúry; národnú súdržnosť slovenskej kultúrnej elity; 

odvolávanie sa na kmeňovú kategóriu „slovenskosti“; orientáciu na „etnos“; na 

kolektívne „my“; pocit národného (kultúrneho) ohrozenia v podmienkach 

demokratického štátu; vymedzovanie sa voči vonkajším a vnútorným nepriateľom na 

základe opozície „svoj“ – „cudzí“; orientáciu na interné problémy slovenského národného 

života; orientáciu na minulosť, nadväzovanie na kultúrne dedičstvo 19. storočia, 

afirmáciu národných mýtov, sklon k historizmu; neschopnosť reflektovať „prítomné“; 

konzervativizmus národného a konfesionálneho typu a pod. Protikladné tendencie 

určovali „otvorený“ model národnej kultúry, ktorého propagátorom v slovenskom 

kultúrnom prostredí bol v tridsiatych rokoch 20. storočia A. Matuška.  

 

 

Štvrtá časť: Spory o súčasnosť 

  

Matuškovo gesto je priamou reakciou na súdobé kultúrne dianie. Kritik totiž 

odmieta tie pokusy o modernizáciu kultúry, ktoré v danom momente brzdili vývoj 

slovenskej spoločnosti. V štvrtej kapitole sa preto sústreďujem na Matuškove polemiky      

s plagiátorstvom a zdôrazňujem kritikove postoje voči súdobým kultúrnym javom.   
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Vychádzam z predpokladu, že faktickou základňou konfliktov vo vnútri 

slovenskej kultúrnej obce bola otázka symbolickej moci v kultúre, ktorá – podľa davistov 

a rovnako aj A. Matušku – spočívala v rukách národne orientovaného a katolíckeho 

tábora. Táto téza tvorila základ argumentačnej línie prostredia davistov v sporoch                         

o kultúru v tridsiatych rokoch 20. storočia, pričom podnecovala ich kriticizmus                                      

a tvarovala aj ich pohľad na slovenské kultúrne prostredie. Pokračovaním a sčasti aj 

doplnením davistickej argumentácie boli útoky A. Matušku na familiárnosť slovenského 

kultúrneho prostredia a na „zatvorený” model národnej kultúry. V kapitole sa venujem 

polemike s J. E. Borom – jednak v kontexte viacerých afér v priestore kultúry 

v tridsiatych rokoch 20. storočia, a taktiež v súvislosti s ľavicovou kritikou namierenou 

proti literárnej skupine Postup, ktorej aktívnym členom bol J. E. Bor. Pri príležitosti 

polemiky s J. E. Borom reaguje A. Matuška na súdobú kondíciu kultúry a slovenské 

kultúrne prostredie hodnotí ako familiárne. Kapitola konkretizuje niektoré Matuškove 

východiská (ideologické, generačné a situačné) v kontexte sporov o kultúrny rozmer 

„slovenskej otázky“ v tridsiatych rokoch 20. storočia.  

 

 

Záver a príloha 

 

Záverečná kapitola predkladá stručné zhrnutie výsledkov výskumu predloženého 

v predošlých častiach dizertačnej práce. Integrálnou súčasťou dizertačnej práce je príloha 

Vybrané udalosti slovenského kultúrneho života v rokoch 1930 – 1938, ktorá dodatočne 

umiestňuje ranú Matuškovu tvorbu v súradniciach doby. Príloha napokon chronologicky 

systematizuje vybrané poznatky literárnohistorického pramenného výskumu, ktorý je 

konštitutívnym východiskom prístupu k vymedzenej problematike. 
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