
 

Peter Kúdelka: 

Moderný národný román v strednej Európe 

(Posudok školiteľa) 

 

Autor si v predloženej diplomovej práci vzal trochu veľké sústo: definovať  národný 

román (resp. román národa, ako ho on terminologicky preferuje) v stredoeurópskom 

priestore, presnejšie v jeho piatich literatúrach (maďarskej, slovenskej, poľskej, rakúskej, 

českej) a v nadväznosti na to analyzuje národné postavy (resp. postavy národa) 

interpretovaných diel. Všetko to zaraďuje do porovnávacích súvislostí, ktoré  majú osvetliť 

tak originalitu samotných textov jednotlivých literatúr (D. Kosztolányi: Sladká vrahyňa, Jégé: 

Cest životom, St. Zeromski: Predjarie, R. Musil: Muž bez vlastností, J. Hašek: Osudy dobrého 

vojáka Švejka)  a na tomto základe realizovať typologické porovnanie textov, ktoré evidentne 

na seba nevplývali, ale vznikali v podobnom spoločensko-politickom, kultúrnom, umeleckom 

kontexte determinovanom spoločným stredoeurópskym duchovným ovzduším v období 

pred a po rozpade monarchie. Pre takéto náročné porovnávacie typologické skúmanie, 

akcentujúce navyše literárno-sociologické prístupy bolo nevyhnutné vyjsť zo spoločného 

základu, ale aj z odlišných podmienok, v ktorých sa dotknuté literatúry vyvíjali. Zahrnúť do 

výskumného poľa päť literatúr a jej päť v podstate kanonických textov, znamená zároveň 

zdôvodniť ich kanonickosť (lebo pretendentov je isto viacej), ale súčasne ich vhodnosť pre 

následnú komparáciu.  

Autor vsadil skôr na relatívne popisnú stručnú  charakteristiku vybraných diel 

a hľadanie istých určujúcich znakov, ale takejto interpretácii chýba hlbší záber horizontálny aj 

vertikálny, ktorý by diela zaradil do širšieho autorského aj žánrového kontextu a nepracoval 

by pritom iba s tradičnými literárnohistorickými poznatkami. To by umožnilo špecifikovať 

jednotlivé diela predovšetkým v národnom kontexte a následne ich typologickú komparáciu.  

Niežeby autor túto snahu nemal, ibaže v konečnom výsledku sa to prejavuje menej. 

Žiadalo by sa totiž nepochybne jej pevnejšie metodologické uchopenie. Hoci sa častejšie 

odvoláva na Pierra Bourdieua (a jeho teóriu literárneho poľa) či Claudia Guilléna, Josefa 



Krautvora,  Claudia Magrisa a ďalších autorov, nepodarilo sa mu  tieto metodologické 

podnety  celkom skĺbiť do spoločného koncepčného modelu, ktorý by bol čitateľným 

východiskom diplomovej práce (apropos, citovaná monografia C. Magrisa Habsburský mýtus 

v modernej rakúskej literatúre, česky 2001, bola pred vyše polstoročím autrorova diplomová 

práca!). V istej metodologickej konfúznosti vidím preto  problém predloženej diplomovej 

práce. Snaha o aplikovanie metódy literárnej sociológie (najmä prostredníctvom P.Burdieua) 

je chvályhodná, ibaže musí byť konzekventná. Potom by nebolo  také dôležité či ide 

o národný román alebo román národa, lebo problém nie je len v terminológii, ale 

v komplexnom – diachronickom aj synchronickom – definovaní pojmov. 

  Istým ospravedlnením je, že autor  si zobral nielen trochu väčšie sústo, ale že z jeho 

zorného uhla nazerajúc, paradoxne, niet veľa teoretickej i literárnohistorickej literatúry, 

o ktorú by sa mohol oprieť (nepoznám v stredoeurópskom kontexte literárnovednú 

monografiu podobného zamerania) – napriek tomu, že literatúra je erbovým  znakom 

národov, v strednej Európe zvlášť.  Sám autor sa k tomu priznáva, keď píše: „Literárne 

identifikovať a interpretovať národné diela je preto oveľa náročnejšie práve s dôrazom na 

národnú hodnotu literárneho textu“. Možno preto akceptovať jeho konštatovanie, že „za 

dôležité medzníky hľadania národnej identity považujem zásadné historické, spoločenské 

a politické zmeny, ktoré nútia čeliť národy novým nepoznaným skutočnostiam, s ktorými sa 

treba zžiť alebo nájsť spôsob ako sa im prispôsobiť a vyrovnať či vyrovnávať sa s nimi“. Podľa 

autora národný román je „dielo, ktorého charaktery predstavujú všeobecné a politicky 

uznané modely správania sa v danom období a v danom priestore, čeliace zväčša novým 

politickým zmenám a nepoznanej spoločenskej hierarchii“. V tomto zmysle možno hovoriť 

o národnom charaktere románu, ale aj o možnostiach,  ktoré nadnárodnú perspektívu  

určujú.  

Autor vychádza z analýzy spomínanej dobovej situácie, dobových vzorcov správania 

a ich reflexie v interpretovaných románoch. V podobných situáciách sa však spoločnosť, 

národné literatúry ocitli len v 20. storočí niekoľko krát (v takomto zmysle sem patria 

v rakúskej literatúre napríklad diela St. Zweiga, Th. Bernharda ai., v slovenskej próze 

napríklad M. Urbana, F. Švantnera, F. Hečka,L. Balleka ai. a zoznam by sa dal rozširovať aj 

v ostatných literatúrach). Možno však akceptovať autorovo zúženie témy „hľadania 

moderného národného románu“  na čas rozkladu monarchie a formovania nových štátov, 



resp. národných kultúr. Práve  úvodnú kapitolu – metodologickú – by mal autor preto 

prepracovať a rozšíriť, lebo ona má tvoriť fundament práce, aby bolo jasné, prečo si vybral 

dané diela a spôsob ich interpretácie. 

Práve interpretačná čas diplomovej práce však by mala byť nevyhnutne hlbšia 

v spomínanom horizontálnom aj vertikálnom zmysle a mala by ústiť do záveru, ktorý bude 

východiskom typologického porovnania daných diel. Nestačia k tomu krátke personálne 

kapitoly. Mala by odpovedať na   požiadavkám, ktoré autor kladie na národný  román (či 

román národa), aby predstavoval „čo najvernejšie zrkadlo doby, v ktorom sa postavy 

vyrovnávajú nielen so svojimi osudmi, ale aj osudom ich národa s prihliadnutím na ich 

príslušnosť k určitej spoločenskej vrstve“ (v tomto zmysle je národným románom sui generis 

napríklad aj memoárová próza St. Zweiga  Svet včerajška). 

Románové postavy sú v autorovom chápaní faktickými nositeľmi národných románov, 

na nich sa môže uplatniť  aj aplikácia Bourdieuovej teórie, resp.  širšieho sociálneho kontextu 

literatúry vôbec. Tam je nateraz najpodstatnejšia časť autorovho výskumu, ktorú by bolo 

treba prehĺbiť v zmysle typologického porovnania. Fakt, že národný román, ako národná 

literatúra vôbec, je identitotvorným atribútom národa autor lepšie charakterizuje na 

postavách ako na celku diela, ktoré v tomto zlomovom období museli nanovo riešiť otázku 

svojej identity,  nielen národnej. Tu kdesi mala byť podstata predloženej diplomovej práce, 

ktorá, žiaľ, zostala na polceste.  

Nenavrhujem v tejto podobe predloženú diplomovú prácu na obhájenie napriek 

tomu, že predstavuje tematicky aj istou inovatívnosťou zaujímavý pokus. V tejto podobe je 

však trochu „nedonosený“, resp. narýchlo dokončený, čo sa prejavuje aj na jeho formálnej 

podobe  (nemal som možnosť zoznámiť sa pred odovzdaním s jeho písomnou podobou). 

Keďže si myslím, že autor má predpoklady pre jej úspešnejšie dopracovanie, navrhujem  

autorovi  jej prepracovanie. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam navrhujem 

hodnotenie neprospel.  
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