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Medzi časté predsudky literárnej histórie patrí, že tzv. stará literatúra nie je zaujímavá 

a preto je prirodzené, že sa jej v dejinách literatúr i v uvažovaní nevenuje dostatok priestoru, 

ba dokonca sa niekedy vynecháva z výkladu. Je vyjadrením názoru, že táto literatúra nie je 

literatúrou, pretože nemá estetickú, umeleckú hodnotu, takže v podstate ide iba o písomnosti 

bez významu pre dejiny modernej literatúry.  

Tento predsudok však nie je jediný. Ako ďalší z mnohých možno spomenúť, že ak sa 

texty písomností skúmajú, skúmajú sa z hľadiska novodobej literatúry – iba do tej miery, do 

akej vyhovujú napríklad požiadavke národného jazyka alebo, v niektorých prípadoch, aj 

požiadavke územia, považovaného za obývané istým národom. To má mnohé dôsledky. 

Nespomína sa, že diela zo starších období často vznikali v inom jazyku ako v národnom, hoci 

jasne patria do tradície skúmanej národnej literatúry, a citujú sa iba v dodatočne 

vyhotovených prekladoch do národného jazyka. Neuvažuje sa o hodnotách cirkevných ale 

i laických písomností z raného novoveku pre literárnu, čiže estetickú tradíciu danej literatúry, 

hoci mali často veľký význam pre posteritu. V niektorých prípadoch sa dokonca vyraďujú 

celé obdobia a ich písomnosti, pretože vznikli na územiach, ktoré dnes už nie sú alebo 

v danom čase neboli považované za súčasť dnešnej, jedinej platnej koncepcie národa. Často 

sa pri nich uplatňuje novodobý nacionalizujúci prístup, ktorý priam tabuizuje pramene a diela, 

pochádzajúce z národne neprijateľnej tradície výskumu. Tieto skutočnosti sa vôbec netýkajú 

iba rumunskej literatúry, ale napríklad aj slovenskej, ktorá mala svojho času ťažkosti prijať do 

vlastnej tradície poéziu písanú po latinsky zo 17. storočia, alebo aj belgickej, ktorá odpísala 

z vlastných dejín celé obdobie francúzsky písanej literatúry a stredovekej tradície 

kresťanských písomností, pretože nevznikli po r. 1830, čiže počas existencie moderného 

národného štátu Belgicko. Podobne sa v slovenskej i rumunskej literárnej histórii dlho 



neprihliadalo k výskumu, vznikajúcemu v maďarskom kultúrnom kontexte. A tento prístup 

naďalej pretrváva v rôznych nezbadateľných rezíduách napriek tomu, že už mnohokrát sa 

ukázalo, že práve opak vedie k relevantným výsledkom. 

Tento dlhý úvod tu predostieram len preto, lebo diplomová práce D. Plíškovej sa 

pokúsila prekročiť spomínané obmedzenia a priniesla veľmi zajimavé výsledky. Ako tému si 

vzala ohlasy reformačných úsilí v Sedmohradsku, presadzovaných  na tomto území 

inojazyčnými entikami a kultúrami – predovšetkým maďarským a nemeckým. Zaoberá sa 

v nej všeobecným charakterom reformácie a jej porovnávaniu s renesanciou, čo je samo osebe 

zaujímavá a diskutabilná otázka, a charakterom reformačných úsilí v Uhorsku počas dvoch 

storočí. Jej cieľom je zistiť, akým spôsobom mohli tieto úsilia zasiahnuť do písomností 

a ortodoxnej náboženskej literatúry a do kultúry rumunského prostredia, ktorá mala 

v mnohojazyčnom a mnohonárodnostnom kontexte  Sedmohradska špecifické postavenie.  

Vo svojej práci postupuje od všeobecného náčrtu situácie a zaoberá aj sa rôznymi 

otázkami kresťanského kultu, jeho chápania i praktík alebo dogmatických rozdielov medzi 

pravoslávím a už reformovaným, čiastočne i katolíckym kresťanstvom. Treba povedať, že táto 

časť práce bola veľmi náročná. Keďže materiál je obrovský a zaslúžil by si výskum zo 

špecifických hľadísk, v práci pôsobí trochu nejednotne a nekoherentne. Napriek tomu 

považujem túto časť za cennú, pretože ako prvá naznačuje ideu, že rumunské 

literárnohistorické syntézy si málokedy položili otázku, čo vlastne k onomu významnému 

obratu ortodoxie ku grékokatolicizmu a následnému nástupu osvietenstva a národného 

obrodenia viedlo. Plíškovej práca ukazuje presne ten druh ideového synkretizmu a často 

opačných a nezamýšľaných následkov niektorých obmedzujúcich, či štátnych alebo 

cirkevných, opatrení v kultúre, tuto v náboženskej dogme a praxi, sprevádzaných ešte nie 

dosť vedomým národnostným nátlakom, ktoré si výskum dejín literatúry ani nevšimne, 

natoľko je v zajatí neskorších a už dosiahnutých predstáv o vývine. Dejiny literatúry totiž 

často vnímajú literatúru len vo svetle už dovŕšených a naformulovaných koncepcií a nedokážu 

zmeniť svoju optiku.  

Po tomto bohatom historickom úvode, ktorý má samozrejme svoje nedostatky najmä 

v tom, že je len úzkym a občas možno i menej  vyváženým výberom z problému, nastupuje 

analýza najskôr kritickej, sekundárnej literatúry v základných dielach rumunskej a maďarskej 

proveniencie. Treba povedať, že práca je vedená zo stanoviska rumunského fenoménu, čiže 

rumunské druhotné pramene sú východzie, ale na druhej strane veľmi často konfrontované 

a dopĺňané prácami maďarských exegétov.  Ako prvotný materiál analýzy slúžia písomnosti 

rumunského pôvodu, nech už by boli napísané v cirkevnoslovančine, po rumunsky cyrilikou 



alebo po rumunsky latinkou. Cieľom je poukázať na dosah reformačných úsilí maďarskej 

časti transylvánskeho kléru, ktoré mali pod rôznymi zámienkami obrátiť rumunské 

obyvateľstvo ku kalvinizmu. Výsledok však bol, ako sme spomínali, a ako jasne uvádza 

v záveroch práce aj autorka, úplne opačný - prienik rumunského jazyka do písomností 

náboženského a cirkevného charakteru, vznik a upevnenie pocitu národnej súdržnosti a to už 

nie na základe pravoslávnej ortodoxie ako v Moldavsku a Valašsku, ale na základe vlastného 

národného jazyka. Táto práca vlastne sleduje veľmi zaujímavý proces vzniku národnej 

identity v zárodočnej forme pod tlakom reformačných úsilí a predovšetkým pod tlakom 

kalviznimu, ktorý bol agresívnejší ako iné podoby reformácie. Vďaka tomu zohralo 

Sedmohradsko už o niekoľko storočí neskôr zásadnú rolu v dejinách rumunskej kultúry 

a samozrejme, predovšetkým literatúry. 

Diplomantka musela vo svojom rozbore rieišiť nemálo problémov, ktoré nemajú 

vyriešené ani mnohé rozpracované tradície výskumu tzv. starej literatúry. Je to napríklad 

otázka autorstva. Je známe, že klásť si túto otázku pri dielach, z ktorých sa zachovali iba 

odpisy, alebo aj v iných dielach, kde sa, ako Plíšková uvádza, autori a prekladatelia explicitne 

vymenovávajú, nemá význam v tom smysle, ako sa na to dnes díva moderná literárna história, 

odvodzujúca hodnotu diela z autorskej genézy. Tak ako argumentujú rumunskí historici, 

autorstvo bolo konvenciou, poctou a zvyšovalo hodnotu diela, takže sa ako autor uvádzala 

v prvom rade tá osoba, ktorá mohla jeho autorite pomôcť. Naviac, pri vtedajšom stave 

vzdelanosti obyvateľstva mimo kláštorov vôbec nemožno predpokladať schopnosť písať 

dlhšie texty vzdelanostného charakteru u laikov, dokonca ani v radoch panovníkov. Ale nie je 

to ani potrebné, pretože samotný status autora bol iný. Ak hľadáme dnes autora stredovekých 

textov najmä v rámci ešte nedefinovaných kultúr, aplikujeme hľadisko národnej literatúry, 

ktoré sa definovalo postupne až v priebehu 18. a 19. storočia. Podobný problém nastáva aj 

s osobami prekladateľov. Vôbec nie je dôležité, kto skutočne bol prekladateľom, pretože aj 

preklad predstavuje kánon, istú všeobecnú normu a úzus a reprezentuje chápanie kultúry a nie 

osobu prekladateľa. Veď táto situácia v oblasti prekladu pretrvávalo hlboko do 20. storočia 

a v niektorých kultúrach pretrváva dodnes. Ale naopak, v práci diplomantky sa objavil 

pomerne nástojčivo iný element a to práca tlačiara ako jedného z mála skutočne vzdelaných 

ľudí, ktorí do knihy vložili svoje vedomosti a názory. Tento fakt, čiže príspevok tlačiara 

k dielu, sa vlastne neberie do úvahy tak často a ak, tak iba drobnou pripomienkou. To je opäť 

prínos práce. 

Kvality tejto diplomovej práce sú nesporné. Aby som ich iba stručne spomenula: patrí 

k nim výber mimoriadne relevantnej a pritom z rôznych dôvodov obchádzanej témy – význam 



staršej literatúry a písomností, ďalej spojenie dvoch kultúrnych a ideových tradícií (tu 

reformácia a jej podoby vo viackultúrnom, multietnickom, mnohojazyčnom a konfesionálne 

rôznorodom prostredí) a súčasne spojenie dvoch výskumných historiografických tradícií, 

ktoré sa v kontexte strednej Európy bežne neprepájajú. Tým práca dostala komparatívny 

charakter, ktorý poskytuje možnosti ďalšieho rozšírenia a využitia v rôznych smeroch. Treba 

vyzdvihnúť aj to, že diplomantka pracovala aj so staršími exegézami, že sa nespoľahla iba na 

najnovšie výskumy. 

 

Samozrejme, práca má aj svoje nedostatky. Nebudem spomínať, čo v nej chýba a čo nie, ale 

sústredím sa predovšetkým na spôsob práce diplomantky. Za najväčší nedostatok práce 

považujem nedostatočný spôsob narábania s prameňmi sekundárnej kritickej literatúry. 

Autorka síce predosiela, že pracuje formou parafrazovania pramenných zistení, ale robí to tak 

často a masívne, že vôbec nemožno rozlíšiť, kde sa nachádza jej vlastný text. Ľahší prístup 

formou parafráz je nespoľahlivý – nedáva priestor citátom a tým ničí presnosť výkladu. 

Najmä v danom prípade, keď sa miešajú dve kritické tradície výskumu, je tento prístup 

nevyhovujúci. Navyše, znemožňuje čitateľovi spoznať názory parafrazovaných autorov 

a vyvodiť z nich vlastný názor, ktorý môže byť úplne íný ako diplomantkina parafráza. 

Parafráza sa síce občas používa, ale nie v podobných náročných prácach, akou je táto, kde 

veľmi záleží na znení a forme názorov. Podobnou chybou je akási kolokviálnosť, či 

ľahostajnosť  v spôsobe, akým diplomantka prepisuje mená autorov, ale i názvy diel. 

Napríklad na jednom mieste, pri analýze diela Palia de la Orăştie a i na ďalších v druhej časti 

práce odrazu zavádza zaužívaný spôsob prepisovania názvov diel formou ich iniciál. Je to 

dobrý spôsob, ale nepoužíva ho len sporadicky. Opak by určite pozdvihol úroveň práce. 

Ďalším problémom je prepis rumunských mien, najmä ženských. Prečo sa čitateľ vôbec 

nemôže dozvedieť, ako znie meno autorky Marie Răduleskovej v originále, keď uvedený 

prepis je sfalšovaním jej mena? Nemám teraz na mysli prechyľovanie ženských priezvisiek, 

ale stratu záverečnej koncovky mena, ktorá je veľmi dôležitá v literárnohistorickej práci, 

a dokonca prepis mena s kapou namiesto hlásky – c. Veď to je neexistujúca autorka! 

A podobne neexistujú Pamfilová, Dumitranová. A kde existuje človek, ktorý sa volá 

Ceauşesku? To je v rámci práce chyba, hoci by to bolo chybou aj v žurnalistickom štýle. 

A ešte otázka. Prečo sa podobne neprepisuje napríklad meno Nagy? Veď to by pokojne mohol 

byť v genitíve napríklad ... Naďa...? A ako by bolo prepísané meno napríklad povedzme 

pomyselnej autorky Ildikó Nagy? Ildokó Naďová? Alebo Nagová?  

 



Neviem, či ide o nepozornosť, alebo ľahostajnosť. Každopádne podobné chyby do práce tohto 

charakteru, ktorá si nárokuje na istú úroveň, rozhodne nepatria. 

 

Napriek týmto výhradám však prácu diplomantky Dory Plíškovej vítam, považujem ju za 

prvolezeckú, dobre rozvrhnutú, pomerne rozsiahlu a obsažnú, čo je opäť jej kvalitou. Vážim 

si aj jej komparatívny a pre nás netradičný prístup či už k rumunskému písomníctvu alebo 

k rumunskej a maďarskej tradícii výskumu. Preto odporúčam prácu prijať a postúpiť ju na 

obhajobu.  
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