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Predkladaná dizertačná práca je zameraná na „situovanie textov A. Matušku 

v konkrétnom dejinnom okamžiku a upresňuje zdroje Matuškovho zmýšľania o kultúre na 

základe viacerých sond“. Ide o kritikove juvenílie, súbor jeho kritických prác a článkov 

z tridsiatych rokov 20. storočia (1930 – 1938), ktoré spadajú dovnútra tohto obdobia, keď sa 

viacerí slovenskí literáti a umelci i umelecké skupiny (DAV, R-10, Postup) angažovali 

v snahe o „poeurópštenie“ slovenskej kultúry a jej priblíženie európskym, najmä francúzskym 

vzorom. V tomto dobovom úsilí sa slovenské prostredie do značnej miery napájalo z 

prameňov českej kultúry, u Matušku ide predovšetkým o podnety z diela významného 

českého kritika F. X. Šaldu. Dizertantka upozorňuje, že svoju „reflexiu ‘slovenskosti’, ktorá 

sa vytvárala popri inom v priebehu ideologických sporov o podobu kultúry, chce uchopiť 

nielen cez tematickú prizmu”, pričom Matuškove “rané” texty číta “ako súčasť dialógu, ktorý 

generoval československý demokratizmus definitívne zavŕšený rokom rozpadu prvej 

Československej republiky” (s. 11). Tu sa však musím hneď opýtať dizertantky, či pod 

“definitívne zavŕšeným demokratizmom” myslí jeho najvyššiu podobu alebo naopak koniec 

rozvoja demokracie, jeho rozklad a zánik? 

V štyroch kapitolách-častiach – (1.) Kultúrny rozmer “slovenskej otázky” s 

podčasťami Na okraj “slovenskej otázky”, Pokrok, tradícia, periféria. Mnohohlas “slovenskej 

otázky”(tá má ešte podčasti Dajme sa dokopy! V mene národnej jednoty, Zliezť do dolín, na 

roviny! Slovo o kultúrnej izolácii, Peroutkovčina. Príspevok k “slovenskej otázke” v 

Přátomnosti, Mládež naša, tys´držiteľkou rána! Generačné spory) a “Slovenská otázka” 

podľa Alexandra Matušku. Pracovná hypotéza a ďalšie východiská; ďalej (2.) Spory o 

minulosť, takisto s podčasťami (Romantická tvár Slovenska, Slovenská ideológia par 

excellence. Hlas proti Hurbanovi, Apoteóza zápecia. Kampaň proti Vajanskému, Bilancia. 

Alexander Matuška v spore o slovenský romantizmus); (3.) Spory o zajtrajšok s podčasťami 

Príťažlivosť charizmy: F. X. Šalda – Alexander Matuška, Spoločná intencia, odlišná stratégia 

(tá má podčasti Národ, Tradícia, Kultúra) a (4.) Spory o súčasnosť s podčasťami Hoj, zem 

afér! K priestoru kultúry v tridsiatych rokoch 20. storočia a Vpád malomeštiakov do 

literatúry. K polemike A. Matuška – J. E. Bor – na 152 stranách dizertantka nastolila, 

pomenovala a zmapovala zmienenú problematiku.  

Jej prácu ako celok pokladám za veľmi aktuálnu i dôležitú a chcem vyzdvihnúť 

ambíciu dotknúť sa otázok poprevratového prostredia slovenskej kultúry, keď sa vytyčovali 

základné smerovania do potenciálnej reálne demokratickej budúcnosti, ktorú prerušila, 

zdeformovala a ukončila svetová vojna a po nej ďalšie zlomy. A. Matuška v polemických 

článkoch z 30. rokov uverejnených prevažne v českej tlači, v Prítomnosti a v Národním 

osvobození, ako aj v ľavicovom Dave, vystupoval ako „rozhnevaný mladý muž“, briskný 

„kritik slovenskej spoločnosti“, na ktorú nahliadal osobitou optikou, cez otázky kultúry a 

literatúry, teda cez problematiku, ktorá mu bola vlastná. V tejto línii útočil na tradičné črty 

národnej mentality brzdiace vývin kultúrnej identity. Podľa slovenského literárneho historika 

a kritika Vladimíra Petríka si uvedomoval, že práve stav spoločnosti, ktorú bolo treba zmeniť, 

„podmieňuje stav kultúry a napokon aj literatúry“, s čím súviselo, že „príspevky s témou 

národno-spoločenskou prevažujú nad témami užšie zameranými na problémy literárnej 

tvorby“ (pozn. 1. PETRÍK V.: Alexander Matuška – radikálny kritik spoločnosti a kultúry. In: 

MATUŠKA, A.: Dielo I. Bratislava, 2010, s. 15.). Príznačné je, že v týchto intenciách ostáva 
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téma na Slovensku aktuálna aj pre súčasnosť, keď sa zatiaľ len čaká na širšiu medziodborovú 

diskusiu o otázkach slovenskej identity v nových historických a geopolitických 

podmienkach...  

Za aktuálny a potrebný pokladám aj ten moment, že sa dizertantka v časoch, v ktorých 

pociťujeme akútny nedostatok zasväteného kritického myslenia, sústredila práve na postavu 

kritika a na jeho tvorbu, hoci v krátkom časovom výseku a pod osobitým uhlom pohľadu. Ide 

o osobnosť reprezentujúcu v pomeroch Slovenska vášnivo-kritický pomer k literatúre i ku 

kultúrnemu dianiu, k spoločnosti a k národu, kde je etický pátos vyjadrený kritikovým 

nemilosrdným hľadaním pravdy – umenia, života, až tak, že ho neskôr charakterizujú aj ako 

„fanatika pravdy“. Z môjho pohľadu je základným gestom Matuškových Juvenílií radikálne 

utvrdzovanie slobody tvorivej individuality kritika, ktoré obsiahlo tak jeho kritický postoj 

k tradične podávanej „slovenskej otázke“, ako aj k slovenskému romantizmu, k slovenskej 

literatúre minulých i súdobých čias, ale i ďalšie aspekty jeho kritického diela. A napriek 

neveľkému rozsahu (súbor pozostáva z 24 článkov, rozsiahlejšie je len monografické dielo 

Vajanský prozaik) sa v pomeroch Slovenska tento typ „vášnivého“ kritika do budúcnosti stáva 

pravdepodobne nedosiahnuteľnou paradigmou...  

Napriek tomu stále platí, že literárny (umelecký) proces bez umeleckej kritiky nie je 

„plnokrvný“. A v tomto zmysle obraz slobodnej kritickej tvorby, aká sa reflektuje v 

dizertačnej práci, vynikne nielen v porovnaní so situáciou, keď sa v minulom režime kritika 

politicky naotkrojovala a kritik nesmel písať tak, ako by chcel, alebo tradične a špecificky 

v slovenskom prostredí, kde sa odjakživa pestovala aj tzv. „kamarátska“ kritika a kritik písal, 

čo chcel od neho kamarát... Ale dizertantkin zámer má nemenšiu aktuálnosť aj vzhľadom 

k súčasnej realite, keď sa pociťuje nejasnosť a rozkolísanosť kritérií na hodnotenie diela a 

vstupuje do nich priveľa mimoliterárnych, politických i ideologických prvkov, čo je 

v demokratickom systéme paradoxom. Ak hovoríme o literatúre, kritika v najlepšom prípade 

vajatá medzi kritickým a literárnovedným pohľadom.  

Tretím je moment dnešnej silnejúcej aktuálnosti slovensko-českého „dvojhlasu“, ktorý 

sa nedá nepočuť, keď sa rozoberá Matuškova juvenílna tvorba. Uňho išlo nielen o poznanie 

českého (pražského) prostredia vďaka štúdiám a hlbokému záujmu o tamojšie kultúrne dianie, 

bola to fascinácia kritickým dielom konkrétnej osobnosti, a tou bol F. X. Šalda. Nebol vtedy 

sám, Šaldu obdivoval ľavicovo orientovaný Novomeský i katolícky kritik J. A. Bor a ďalší 

vtedajší mladí slovenskí literáti, avšak, ako píše Vladimír Petrík, málokto dokázal nasledovať 

Šaldu v jeho kritickej metóde intuitívneho prieniku do umeleckého diela (pozn. 2. PETRÍK, 

V.: Hodnoty a podnety. Bratislava, 1980, s. 146.).  

Na druhej strane, napriek spomínanej aktuálnosti témy a jej aspektov, určujúce videnie 

problematiky sa nevymyká zaužívaným predstavám, istej konvenčnosti, hoci dnes by sa 

očakával novší, modernejší prístup. Asi o tom sú nedostatky, ktoré práci vyčítam a ktorých sa 

dotknem. Okrem toho mám otázky, a tie dizertantke položím. 

(Časť 1. Kultúrny rozmer “slovenskej otázky”) Dizertantka abstraktný pojem 

„slovenskej otázky“ interpretuje 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 vývinu v danom historickom okamžiku.“ (s. 16) Citát 

významného literárneho teoretika Milana Hamadu, ktorý v 1989 v nadväznosti na Jána 

Lajčiaka za vedúcu ideu slovenského národného života označuje „tvorbu kultúry“, ju vracia 

k slovenskému intelektuálnemu prostrediu (ktoré podľa nej charakterizuje mimoriadne 

prepojenie kultúrnych a politických otázok), a tiež k Alexandrovi Matuškovi a ku kultúrnemu 

rozmeru „slovenskej otázky“ v jeho ranej tvorbe, ktorý, ako píše na inom mieste, súvisí s 

Matuškovou vlastnou koncepciou slovenskej kultúry. Vzniká otázka, či je podľa dizertantky 
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táto mimoriadna prepojenosť kultúrnych a politických otázok osobitosťou slovenského 

prostredia?  

Časť je prínosná materiálovo, autorka použila relevantnú literatúru, odkazujúc na 

najnovšie vedecké diela slovenských historikov i literárneho historika (V. Jaksicsová, J. 

Roguľová, V. Bystrický, D. Kováč, A. Bartlová, M. Vašš, R. Chmel) s témou slovenskej 

otázky či ako reflexia problematiky v stredoeurópskom kontexte. Niektoré formulácie bolo 

podľa mňa treba domyslieť a v poznámke pod čiarou konkretizovať, ako v úvodnej vete na 

str. 12, kde sa píše: „Spory o ‘slovenskú otázku‘ dosahovali svoj vrchol v momentoch 

historicky nejednoznačných kultúrneho i literárneho vývinu – v dobe revolúcií, transformácií, 

jednoducho, v obdobiach zmeny.“ Takéto tvrdenia treba presnejšie situovať do konkrétneho 

kontextu, inak vyznievajú vágne.  

V podčasti 1.2 Pokrok, tradícia, periféria. Mnohohlas „slovenskej otázky“ 

predkladateľka vychádza z premisy sformulovanej už v úvode, že „kultúrny rozmer tzv. 

’slovenskej otázky‘ určovali tri základné konštanty: emancipačné gesto Slovákov v rámci 

prvej Československej republiky, konflikt medzi ‘pokrokárstvom’ a ‘konzervativizmom’, 

ktorý nastolil variabilitu vo vnímaní funkcií a obsahu národnej kultúry, a napokon zápas s 

kultúrnou zaostalosťou, ktorý sprevádzal pokus vyrovnať krok s európskym kultúrnym 

dianím.” (s. 8) V diskusii o „slovenskej otázke“ bol A. Matuška odporcom 

kultúrnopolitického modelu, ktorý dizertantka pomenovala ako „národne orientovaný, 

konzervatívny alebo národno-obrodenecký“ (s. 15) a ďalej sa píše: „Cieľom Matuškových 

polemických výstupov nebola obrana slovenskej národnej svojbytnosti alebo identity 

spisovného slovenského jazyka, ale povznesenie úrovne slovenskej kultúry, ktorej 

samostatnosť zo zásady nespochybňoval“. Tvrdenie by bolo treba podporiť citátmi 

z Matuškových textov, celkovo tu chýba zrkadlo výrokov samotného Matušku, ktoré by 

presnejšie osvetlili jeho uvažovanie. V článku Česká a slovenská literatúra uverejnenom 

v Přítomnosti r. 1938 napísal striktne: „Tým, že oddelili Slovensko od Čiech jazykovo, vypli 

ho zároveň z kultúrnotvorných snáh“ a ďalej rozvíja myšlienky približne v tom duchu, že 

vlastná reč ešte neznamená celonárodné zmúdrenie... Neskôr, vidno to v knihe 

spomienkových textov Osobne a neosobne (1983), mnohé radikálne názory zjemnil a bol 

zhovievavejší aj k slovenskej literatúre čias minulých (“Človeka to hnevalo, dal sa preto do 

výsmechu. Z pedagogických príčin zveličoval, vzdorovite hanil, zasieval – semená skepsy, 

skrátka, sám romantik, skúšal uzemňovať – romantikov. A pretože bol literatúrocentrista, t. j. 

niekto, kto sa nazdával – aj on – že všetko sa krúti okolo literatúry, že písanie 

a konzumovanie literatúry je hlavným znakom kultúrnosti, neprestával svojim rodákom 

opakovať, že nemajú byť na čo pyšní, že národ má síce básnikov a spisovateľov, že však 

básnikom a spisovateľom chýba národ.“ s. 194) Nedotkol sa viac otázky tzv. 

československého jazyka (spor o jazykové pravidlá, ktoré mali slovenčinu priblížiť češtine, 

predchádzal 1. kongresu slovenskej inteligencie v Trenčianskych Tepliciach v r. 1932, a to v 

situácii, keď podľa ústavy bola slovenčina rovnoprávna s češtinou), v tomto smere však bol 

zákonite už len vzhľadom na svoju literárnu skúsenosť realistom.  

(1.2.3 Peroutkovčina. Príspevok k „slovenskej otázke“ v Přítomnosti) Časopisu 

Přítomnost, kde A. Matuška publikoval svoje juvenílie, vyčítali slovenskí intelektuáli (a ešte 

viac samotnému Matuškovi) v tej dobe „politicky korektný“ pražský centralizmus 

a čechoslovakizmus, pre ľavicový DAV bol zas časopis buržoázneho razenia. Tu uverejnené 

Matuškove literárne polemiky sa chápali ako diskreditačné voči slovenskej literatúre a 

kultúre. Aj vďaka ďalším interakciám (Peroutkova obrana Matušku) slovami dizertantky 

nadobúda polemika celorepublikový význam, avšak Matuška „dvojdomosť“ ako obojstrannú 

akceptáciu v českom a slovenskom prostredí nedosiahol podľa nej, lebo na „slovenskej strane 

sporov neuspel“ (s. 57). V závere zdôraznila, že na takto chápanú dvojdomosť ani nemienil 

ašpirovať. Myšlienke o dvojstrannej akceptácii celkom nerozumiem a vidí sa mi nepresne 
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sformulovaná, tým viac, že o niečo vyššie sa uvádza, že „tzv. ‘slovenská otázka’ bola pre 

redakciu týždenníka z hľadiska počtu článkov venovaných slovenskej problematike v zásade 

marginálnou témou.” (s. 57) Ako je to teda s tou “dvojdomosťou”? 

V podčasti “Slovenská otázka” podľa Alexandra Matušku. Pracovná hypotéza a 

ďalšie východiská autorka tvrdí, že kritik chcel “s priam avantgardnou rýchlosťou nastoliť v 

kultúre novú štartovaciu čiaru, čo svedčí o jeho progresívnom a antitradicionalistickom 

postoji k ‘slovenskej otázke’”. (s. 71) V rámci jednej vety sa zmieňuje jeho ľavicový  

(antimalomeštiacky a antiklerikálny) postoj ku kultúrnym aspektom “slovenskej otázky” 

spolu s antiromantickým postojom, čo pokladám za nie veľmi podarené spojenie.  

Celkovo treba uznať, že „mnohohlasné“ obdobie, kde v rámci hlavných ideologických 

prúdov slovenského kultúrneho života prebiehal zápas konzervátorov, ktorí tradície 

kultúrneho i literárneho vývinu konzervovali a „pokrokárov“, čo ich v mene pokroku 

odmietali, dizertantka preskúmala dôkladne a s patričným poznaním materiálu. Sleduje pri 

tom svoj autorský zámer, hoci miestami je málo konkrétna (týka sa to aj ďalších častí, pričom 

jej výpoveď znejasňuje priveľká členenosť textu. Okrem toho, ako som už naznačila, chýbalo 

mi viac autentického Alexandra Matušku, hoci chápem, že kapitola je zameraná 

komplexnejšie, pripravuje východiská, vytyčuje problémy apod. 

Ak som vyššie naznačila, že v práci je problematika do istej miery podaná zaužívaným 

spôsobom, neprekračujúc ďalej od iných výkladov Matuškových textov, tak som myslela 

najmä na to, ako vyznievajú ďalšie tri časti, kde ide o Matuškove „spory o minulosť“, „spory 

o budúcnosť“ a „spory o dnešok“.  

V prvej podčasti s názvom Romantická tvár Slovenska upozorňuje dizertantka 

na koncepciu romantickej paradigmy, ktorú priniesla poľská literárna historička Maria Janion, 

rozvinúc ju do predstavy poľského „romanticko-symbolického“ kultúrneho modelu, na čo 

nadväzujú úvahy slovenského literárneho teoretika Petra Zajaca o koncepte romantizmu 

v slovenskej kultúre. A. Matuška v 30. rokoch slovenský romantizmus kritizoval ako 

„nenarušiteľný pilier národnej kultúry“ i ako „predmet ideologickej manipulácie národne 

orientovaného (obzvlášť ľudáckeho) tábora slovenských kultúrnych elít“ (s. 77) a pod 

pojmom „romantické“ vnímal v tomto období „nielen ‘anachronické’, ‘spiatočnícke’, 

‘zatvorené’, ale v prvom rade ‘zneužívané’, ‘vyprázdnené’ a v demokratických podmienkach 

prvej republiky aj ‘frázovité’ (78). Bystrzak uzatvára, že „kritika romantizmu, ktorú 

v tridsiatych rokoch 20. storočia nastolil A. Matuška, romantizmus pritom identifikovala na 

úrovni ideologických sporov, nie estetických experimentov doby“, a preto sa „nedotkol 

komplexnosti problému, ale sústredil sa na ideové zásahy romantizmu do konkrétneho 

politického a etnicky založeného (ľudáckeho /katolíckeho, pozn. E. M./) prostredia, na ktoré 

priam programovo útočil“ (s. 83), čo je reálny obraz jeho polemík.   

Martinské, teda kultúrno-evanjelické prostredie si Matuška podal kritikou jedného 

z vedúcich slovenských romantikov J. M. Hurbana (2.2 Slovenská ideológia par excellence. 

Hlas proti Hurbanovi) a ešte dôslednejšie skritizoval jeho syna, prozaika S. H. Vajanského 

(2.3 Apoteóza zápecia. Kampaň proti Vajanskému). Odpor proti Vajanskému nevychádzal len 

od Matušku, kritikov bolo viac (Mikukáš Bakoš a iní) a ozvali sa aj jeho zástancovia, medzi 

nimi Dobroslav Chrobák. Matuška útočil najmä na nedostatky Vajanského prózy, a to 

v spojení s jeho zakonzervovaným postavením národného ideológa, ktoré bolo pre Matušku 

anachronizmom. Podľa dizertantky za polemikou o S. H. Vajanskom sa skrýva „problematika 

kľúčová pre vtedajšiu situáciu diskurzu o národnej kultúre, ktorú je možné označiť ako 

tvarovanie kánonu o národnej kultúre“ (s. 95). Nazdávam sa, že práve v tejto časti práce bolo 

vhodné nazeranie problematizovať a nepohybovať sa len vnútri slovenských kontextov. 

Nabádali k tomu samotné úvahy Marie Janion, ktoré však dizertantka vnútorne neprepojila s 

materiálom jej práce. Tu bolo treba vychádzať z predpokladu, dokázaného literárnou 

históriou, že prozaická tvorba Vajanského stojí pred prahom moderny a napájala sa zo 
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zdrojov európskej literatúry. Potvrdila mi to mimochodom aj vlastná výskumná skúsenosť z 

porovnávania jeho románu Koreň a výhonky (1895–1896) s dielom ruského symbolistu 

Andreja Belého Strieborný holub z r.1909 (pozn. 2. MALITI. Eva: Eschatologické vízie sveta 

v ruskej a slovenskej literatúre konca 19. a začiatku 20. storočia (Sektárstvo u Andreja Belého 

a Svetozára Hurbana Vajanského). In: Slovenská literatúra, roč. 61, 2014, č. 5, s. 429–440; 

MALITI, E.: Sektárstvo v ruskej a slovenskej literatúre konca 19. a začiatku 20. storočia. 

Eschatologické vízie Andreja Belého a Svetozára Hurbana Vajanského. In: Ruské imperiální 

myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace. Ed. H. Ulbrechtová. Praha, 

2015.) Ukázal sa mi rozhľadený autor, s programovou víziou európskosti slovenskej 

literatúry, s hľadačským naturelom, hoci samozrejme so svojimi limitmi... Uvedomujúc si 

kontexty s inými literatúrami a kultúrami sa potom ľahšie identifikujú tiež príčiny takých 

postojov, aké mal Vajanský.  

Podobne som od dizertantky očakávala isté pokročenie, presah v tretej časti práce s 

názvom Spory o zajtrajšok, kde je ústrednou postavou český kritik F. X. Šalda, Matuškov 

vzor (hovoria o tom aj názvy podčastí 3.1 Príťažlivosť charizmy: F. X. Šalda – Alexander 

Matuška, Spoločná intencia, odlišná stratégia), ktorý bol celkovo na Slovensku bezvýhradne 

prijímaný, pričom podľa V. Petríka bolo rozhodujúcim faktorom takého prijímania 

„porozumenie, s akým prijímal slovenskú účasť na budovaní spoločnej kultúry v republike“ 

(pozn. 3. PETRÍK, V.: Hodnoty a podnety. Bratislava, 1980, s. 146.). Súčasný kritik 

a literárny historik R. Passia šaldovskú personalistickú kritiku ako model a „vzor“ vidí do istej 

miery „v hre“ aj „v aktuálnej slovenskej literárnovednej diskusii“ (pozn. 4. PASSIA, R.: 

Interpretácia, domestikácia, manipulácia (davisti a F.X. Šalda). In: Slovenská literatúra, roč. 

58, 2011, č. 4, s. 366.). Autorka sa pokúsila pod zvoleným uhlom vymedziť vnútorný 

šaldovsko-matuškovský obsah kategórií „národ“, „tradícia“, „kultúra“. Nazdávam sa, že 

zhody a rozdiely porovnávaných tvorivých výkonov by sa dali formulovať jasnejšie 

a precíznejšie, keby autorka identifikovala genézu Šaldovho kritického uvažovania, ktoré sa 

odvíjalo od českého „syntetizmu“, pri zrode ktorého stál (pozn. 5. MERHAUT, L.: Hledání 

nové syntézy: Koncepční výkony českého literárného symbolismu. In: Symbolizmus 

v kontextoch a súvislostiach. Ed. Eva Maliti a kolektív autorov. Bratislava, 1999.). Otázka by 

potom možno hypoteticky stála tak, čo si mohlo vziať a nezobralo si od F. X. Šaldu slovenské 

prostredie (ani v osobe Alexandra Matušku)? 

V štvrtej časti Spory o súčasnosť, kde sa v dvoch podčastiach (Hoj, zem afér! K 

priestoru kultúry v tridsiatych rokoch 20. storočia  a Vpád malomeštiakov do literatúry. K 

polemike A. Matuška – J. E. Bor) rozoberajú súdobé aféry a plagiátorské škandály (ide najmä 

o  plagizovanie šaldovských prác J. E. Borom, kritikom zo skupiny Postup, ktorá združovala 

katolíckych literátov), by mohla byť informácia o Matuškovej polemike s Borom detailnejšia 

a analytickejšia. V tomto období sa na slovenskej literárnej scéne zjavilo niekoľko obvinení 

z plagiátov a mňa by zaujímalo, v čom vidíte príčiny?  

 V práci mi chýbali Matuškove biografické údaje či krátka biografia, ktorá by takisto 

mohla prispieť k osvetleniu kritikových postojov k „slovenskej otázke“. Niektoré formulácie 

sú popisné či nedomyslené, floskulovité, spomeniem len: „... rovnako v symbolickom 

význame osobností, ktoré v národnom povedomí získali trvalé a nemenné, a preto netvorivé 

postavenie.“ (s. 5), kde ide o J. M. Hurbana a S. H. Vajanského. Výstužou dizertantkiných 

úvah, kde je dosť odkazov na diela viacerých odborníkov, mali byť podľa mňa v hojnejšom 

počte citáty z esejistických úvah samotného Matušku, ktoré tak či onak vynikajú originalitou 

myšlienky.    

 Zároveň však, nehľadiac na mnou vyčítané nedostatky, pokladám predloženú prácu za 

prínosnú, a to vo viacerých smeroch. Spomínala som už tematickú aktuálnosť a prínosnosť. 

Okrem toho, je zrejmé, že dizertantka dôkladne naštudovala a spracovala množstvo primárnej 

i sekundárnej literatúry a k zložitej problematike pristupovala s úsilím dopátrať sa merita veci, 
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pritom ako prvá pod zvoleným uhlom pohľadu. Prácu vnímam ako dôležitý príspevok 

k slovensko-českému a česko-slovenskému kultúrnemu dialógu. V neposlednom rade 

oceňujem, že práca je napísaná peknou a bezchybnou slovenčinou. Vzhľadom na všetky tieto 

skutočnosti jednoznačne konštatujem, že práca Mgr. Magdaleny Bytrzak splňuje štandardné 

požiadavky na dizertačnú prácu. Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem klasifikáciu 

„prospela“.  

      

        

 

 

Mgr. Eva Maliti, CSc. 

 

   

   

 

 

 

 

 


