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ABSTRAKT 

 
KÁŠOVÁ, Eva. Slovenská próza v nemeckých prekladoch po roku 1968 (Recepcia ako 

spôsob vytvárania obrazu slovenskej kultúry a identity) [diplomová práca]. Univerzita 

Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra středoevropských studií. Školiteľ: Doc. PhDr. 

Rudolf Chmel, DrSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister. Praha: FF UK, 2014. 73 s.  

 

Hlavnou témou predkladanej diplomovej práce je literárnokritická reflexia slovenských próz 

v nemeckých prekladoch po roku 1968. Práca sa zameriava na kultúrno-literárnu reflexiu 

slovenských próz v nemeckom jazykovom prostredí. Autorka analyzuje recenzie z nemeckej 

a rakúskej jazykovej oblasti, pričom poukazuje na rozdiely vo vnímaní literárneho diela 

v rozličných (hoci blízkych) jazykových prostrediach. Vychádza pritom z imagologických 

teórií a ich prostredníctvom rozlišuje štyri základné perspektívy, cez ktoré je čítaná slovenská 

literatúra. Jej cieľom je vytvorenie objektívneho a komplexného obrazu o literárnokritickom 

názore na slovenskú literatúru v spomínaných oblastiach. Práca je rozdelená na tri kapitoly, je 

k nej priložený úvod a záver. 

 

 

Kľúčové slová: 

Recenzia. Ohlas. Preklad. Nemecký jazykový kontext. Imagológia. Obraz. 
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ABSTRACT 

 
KÁŠOVÁ, Eva. Slovak Prose in German Translations after 1968 (Reception as a Way of 

Building the Picture of Slovak Culture and Identity) [MA Thesis]. Charles´s University in 

Prague. Faculty of Arts. Department of Central European Studies. Supervisor: Doc. PhDr. 

Rudolf Chmel, DrSc. Degree of qualification: Master. Prague: Faculty of Arts, Charle´s 

University, 2014. 73 p.  

 
 
The main topic of this MA thesis is a literary critical reflection of Slovak prose in German 

translations after 1968. The thesis focuses on cultural-literary reflections of Slovak prose in 

German linguistic context. The author analyses the reviews from German and Austrian 

linguistic area, while pointing out the differences in literary works in different (though close) 

linguistic contexts. The theoretical background of the thesis lies in imaginological theories 

and the author characterizes four basic perspectives of reading Slovak literature based on 

them. Her aim is to formulate an objective and complex image of the literary critical opinion 

on Slovak literature in the aforementioned areas. The thesis is divided into three chapters with 

an introduction and a conclusion.   

 

 

Keywords: 

Review. Reflection. Translation. German linguistic context. Imagology. Image.   
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1 ÚVOD 
 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou recepcie slovenskej literatúry v nemeckej 

jazykovej oblasti. Spracovávaná téma je v súčasnom období aktuálna, pretože Európa sa stala 

otvoreným systémom a jej hranice nabrali iný význam. Ich funkciou už viac nie je fyzicky i 

kultúrne izolovať, ale naopak, krajiny sa navzájom prepájajú, prichádzajú do kontaktu na 

mnohých úrovniach ako heterogénna skupina so spoločným ideálom. Fakt, že sa tejto téme 

doposiaľ nikto intenzívnejšie a detailnejšie nevenoval, (okrem bibliografickej práce L. 

Richtera (2003) a niekoľkých časopiseckých náčrtov) pobáda k aktivite.  

Slovensko-nemecké vzťahy v porovnaní s inými krajinami strednej Európy neboli 

práve najintenzívnejšie. Na druhej strane však naša koexistencia nikdy neprinášala 

výraznejšie problémy. Dôvody môžeme hľadať v spoločnej „blízko-vzdialenej“ geografickej 

polohe, prípadne v povestnom slovenskom pacifizme. Vzťah s Nemeckom bol vždy do veľkej 

miery utlmovaný českým (omnoho silnejším a zložitejším) vzťahom.  

Azda najintenzívnejšiu i najbohatšiu súvislosť má Slovensko s Rakúskom. Tieto dve 

krajiny spája bezprostredné susedstvo, spoločná minulosť i kultúrna blízkosť. V časoch 

existencie „dunajskej monarchie“ bola cisárska Viedeň pre Slovákov dôveryhodnou 

inštitúciou. Bolo to miesto, ktorému sa prejavovala najväčšia dôvera, ľudia verili 

spravodlivým rozhodnutiam, ktoré z tohto mesta vzišli a zároveň ho vnímali aj ako 

rozumného ochrancu. Vzťah k uhorsko-maďarskej časti monarchie bol od 19. storočia už len 

z princípu nedôverčivý a negatívny. Maďarskú časť Uhorska vnímali Slováci vždy 

nepriateľsky. Aj po roku 1955 bolo pre nás Rakúsko akýmsi vzorom i snom. Československo 

veľmi túžilo po rovnakom politickom statuse, aký mal jeho západný sused. Okolnosti však 

rozhodli inak a spoločné stredoeurópske prepojenie bolo pretrhnuté železnou oponou. Po jej 

páde síce prebiehali (a ešte stále prebiehajú) pokusy o reštrukturalizáciu spoločnej pamäte, ale 

čas tu zanechal svoje nezmazateľné stopy. Rakúsko vystupuje v slovenskom povedomí ako 

kedysi spravodlivý sudca, v nedávnej minulosti snový obraz o od nás iba na dotyk ležiacej 

slobode, čaro prvých kontaktov s kapitalizmom či súčasný vysoký životný štandard.  

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sú vzhľadom na svoju vzdialenosť a vonkajšiu politiku, 

najvzdialenejším zo všetkých nemecky hovoriacich európskych susedov. Napriek tomu aj tam 

existuje nezanedbateľná slovenská komunita emigrantov, najmä umelci a intelektuáli. 

Diplomová práca sa bude orientovať na autorov od roku 1968 s dôrazom na najnovšie 

obdobie, ktoré je doposiaľ nespracované. Hlavným problémom bude hľadanie odpovede na 

otázky: Akú úlohu zohráva slovenská literatúra v nemeckom jazykovom priestore? Ako vidia 
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naši západní susedia našu krajinu? Ako kreujú literárne texty širší kultúrny kontext? Aké sú 

najmarkantnejšie rozdiely v recepcii jednotlivých textov? 

Práca má byť do určitej miery pokračovaním témy, ktorú som spracovala vo svojej 

bakalárskej práci. Vzťahovala sa na slovenskú a nemeckú recepciu tvorby Michala 

Hvoreckého. Dospela som k záveru, že rozdiel medzi slovenskou a nemeckou recepciou je 

napriek kultúrnej i geografickej blízkosti regiónov naozaj markantný. S tým súvisí otázka, či 

sa táto situácia objavuje iba v súvislosti so spisovateľom Michalom Hvoreckým alebo ide o 

všeobecnejší trend v recipovaní slovenskej literatúry v nemeckej jazykovej oblasti? 

Cieľom práce je zmapovať ohlasy literárnych kritikov (najmä nemeckých a rakúskych 

slovakistov), ktoré boli od roku 1968 uverejňované v literárnych periodikách, predslovoch 

a doslovoch jednotlivých prekladov diel či antológií. Na základe zozbieraných materiálov 

skoncipujem obraz slovenskej literatúry, kultúry a slovenskej povahy v nemeckej jazykovej 

oblasti.  

V tejto súvislosti musíme spomenúť Klausa Torsta, Ekkeharda Völkla, Erwina Wedela 

či Franza Zagibu (podľa Šmatlák, 2003), ktorí pomerne podrobne spracovali staroslovenské 

obdobie a cyrilometodskú tradíciu. Zreflektované je aj obdobie klasicizmu, preromantizmu 

a romantizmu, ktoré charakterizujú úzke kontakty slovenských predstaviteľov s nemeckým 

intelektuálnym, filozofickým a ideovým prostredím. Medzivojnové obdobie mapuje najmä 

Heinrich Olschowsky a Ludwig Richter (podľa Šmatlák, 2003), no väčší záujem o recepciu 

slovenskej literatúry prichádza až po roku 1945. Pochopiteľne sa tento záujem výrazne 

redukuje len na oblasť bývalej NDR, spomeniem napríklad Anneliese Gladrow, Ludwiga 

Richtera či Manfreda Jähnichena (tamtiež, 2003), literárni vedci z iných „západných“ 

nemecky hovoriacich regiónov sa vzhľadom na politické rozdelenie Európy slovenskému 

výskumu nevenujú. Richter (2003, s. 273) hovorí o recipovanej literatúre od roku 1900-1998 

nasledovné:   

 

„...in diesem Zeitraum erschienen insgesamt 700 Buchausgaben, davon aus der Volksdichtung 
101, aus der Belletristik (Lyrik, Prosa, Dramatik) 446 sowie aus der Kinder- und 
Jugendliteratur 153. Auch die Zahl der übersetzten Autoren ist relativ hoch gewesen: 223 
waren es von der Literatur für Erwachsene und hinzukamen noch 42, die ausschließlich 
innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur in Erscheinung getreten sind1.“  
[Preklad autorky: Počas tohto obdobia bolo vydaných spolu 700 kníh, 101 kníh ľudovej 
poézie, 446 beletristických titulov (poézia, próza, dráma), ako aj 153 kníh pre deti a mládež. 
Aj počet preložených autorov je pomerne vysoký: 223 autorov literatúry pre dospelých 
a k tomu ešte 42 autorov, ktorí sa venovali literatúre pre deti a mládež.] 

                                                
1V Richterovom číselnom vyjadrení sa nachádzajú aj texty slovenských literárnych vedcov, práca sa však bude 
zaoberať iba  osobnosťami nemeckej jazykovej oblasti.  
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Práca bude mať okrem úvodu a záveru, tri nosné kapitoly s príslušnými 

podkapitolami. K práci bude pripojený zoznam použitej literatúry. V prvej kapitole pod 

názvom Teoretické a metodologické východiská sa budem zaoberať metódami práce, jej 

teoretickým pozadím, súčasným stavom výskumu a opíšem korpus práce, z ktorého vo 

svojich analýzach vychádzam. V druhej kapitole s názvom Analýzy a interpretácie sa budem 

venovať konkrétnemu rozboru jednotlivých textov a pomenujem hlavné problémové body, 

zhody a rozdiely, ktoré z uvedeného rozboru vyplynú. V tretej kapitole o autoroch v krátkosti 

predstavím najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literatúry, ktorých diela sa najčastejšie 

objavovali v nemeckých prekladoch. Výsledky analýz budú zhrnuté v záverečnej časti tejto 

práce.  

Diplomová práca vznikala v nemecky hovoriacom prostredí. Na univerzitách 

v rakúskom Graz(i) (Karl-Franzens-Universität Graz), kde som absolvovala štvormesačný 

študijný a výskumný pobyt v akademickom roku 2012/2013 a v nemeckom Bayreuth(e) 

(Universität Bayreuth) počas dvojsemestrálneho študijného a výskumného pobytu 

v akademickom roku 2013/2014. Tieto zahraničné pobyty boli nevyhnutné pre zbieranie 

základného materiálu na korpus, keďže slovenské a české knižnice takýmto výberom 

cudzojazyčných periodík a originálnych knižných vydaní nedisponujú.  

Dlhodobý pobyt v nemeckom jazykovom priestore ovplyvnil nielen zber textového 

materiálu, ale aj priamo moju osobu. Kontakty s „domácimi“ a spoločné rozhovory 

o slovenskej identite, o strednej i východnej Európe, mi ponúkli možnosť nahliadnuť do 

myslenia našich západných susedov a vytvoriť si predstavu o tom, ako oni vnímajú nás, 

svojich východných susedov. Tieto skúsenosti mali určite vplyv na písanie tieto práce.    
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2 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 

 
2.1 Metódy práce 

Diplomová práca sa metodologicky orientuje na kvalitatívny výskum. Hlavnou úlohou 

je výklad zmyslu, ktorého teoretickým zdrojom sú koncepcie filozofickej antropológie, 

humanistickej filozofie a najmä fenomenológie. Okrem kvalitatívnej metódy sú v práci 

využité aj metódy týkajúce sa spracovania a interpretácie vybraných údajov (analýza 

a syntéza, indukcia a dedukcia), a zároveň opisná metóda, ktorá umožňuje systematicky 

opísať skúmaný jav. Do určitej miery je v práci využitá aj sociologická metóda, ktorá sa 

požíva pri výskume politických, ale v našom prípade najmä kultúrnych vzťahov a perspektív. 

V interkultúrnom prostredí má svoje opodstatnenie aj komparatívna metóda, ktorá sa 

čiastočne v práci využíva na sprehľadnenie vzťahových znakov medzi slovenským 

a nemeckým autorom i adresátom. 

Recepčný výskum sa v literárnovednej oblasti etabloval a rozvíjal od  konca 60-tych 

rokov minulého storočia v dvoch rozličných školách. Ide o recepčnú estetiku Hansa Roberta 

Jaußa a Wolfganga Isera. Druhým je empirický recepčný výskum Norberta Groebena. Kým 

prvá škola mapuje všetky reakcie, ktoré literárne dielo u čitateľa vyvolá, nerozlišujúc, či ide o 

odborníka alebo laika, zástupcovia druhej školy pracujú so sociologickými a demoskopickými 

postupmi, napríklad čitateľské interview, hodnotenia vydavateľstiev, recenzentov a podobne.  

Z uvedeného vyplýva, že dnes dokážeme presne povedať, kto knihy kupuje a číta 

a zároveň, aké tieto knihy sú. To, čo však metóda nevysvetľuje a neodhaľuje, je vlastné 

pôsobenie literárneho diela na čitateľa. Túto otázku do určitej miery vysvetľuje recepčná 

estetika Jaußa a Isera, ktorí vnímajú čítanie ako „aktívny proces“ (Schneider, 2000, s. 226), v 

ktorom adresát informácie neprijíma pasívne, ale kreatívne ich interpretuje na základe 

vlastných skúseností.   

 

2.2 Terminologické vymedzenie problematiky 

Recepčná estetika, ktorá sa zameriava hlavne na rolu čitateľa a jeho mnohé 

prijímateľské dimenzie, úzko súvisí s teóriou imagológie, teóriou o obrazoch druhých 

i samého seba, ktoré sú formované národnou identitou (Nünning, 2006, s. 335).  

 

2.2.1 Imagológia. Jej predmet, dejiny a spôsob aplikácie na vlastný výskum 

Otvorenosť sveta a absencia hraníc sú „heslami“ tejto éry. Prejavujú sa najmä 

v politickej sfére, no tento trend veľmi prirodzene prenikol aj do celospoločenských úvah a 
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v súčasnosti kulminuje širokospektrálne aj v našom, európskom kultúrnom priestore. 

Prirodzenosť pohybu a ľahkosť aklimatizovať sa v ktoromkoľvek kúte (nielen) nášho 

kontinentu prispieva k mnohým premenám v ľudských postojoch. Nejeden jazyk a kultúra, 

ktoré boli od seba kedysi veľmi vzdialené, sú dnes prirodzenými partnermi v otvorenom 

dialógu. 

Napriek tomu sa však denne stretávame s rôznymi formami národných i etnických 

klišé a stereotypov. Tieto vždy boli a žiaľ, ešte stále sú prítomné v každej kultúre. Možno, že 

je to prirodzené a určitý podiel pozitívnych alebo negatívnych predsudkov vdychuje farebnosť 

a bojuje proti uniformite. Otázne však je, do akej miery sme ochotní týmto stereotypom 

a obrazom uveriť, pripustiť si ich a prípadne zakódovať vo vlastnom podvedomí. Odsúdenie, 

nerešpektovanie a spochybňovanie „inakosti“ je základným princípom akýchkoľvek 

stereotypov. Hlavnou zásadou pri ich vzniku býva odlišnosť od majoritnej skupiny. Jedinec, 

disponujúci touto odlišnosťou, si so sebou nesie označenie, ktoré sa stáva jeho základným 

charakteristickým znakom. Spoločnosť teda mimovoľne vytvára určité obrazy – images alebo 

imaga, ktoré sa časom prevtelia do národných klišé a stereotypov. 

Práve na tomto princípe – obraze druhého vo vlastnom, podobe cudzieho v domácom, 

fixácii prvého v druhom, stojí imagológia. Je výskumom literárnych klišé (Riesz, 1980, s. 3) a 

tento obraz je interpretovaný ako skutočnosť (Bleicher, 1980, s. 12). Prostredníctvom neho sa 

skúma topos „iného“ v literárnych textoch. Tieto obrazy neodrážajú absolútnu realitu, ale 

stávajú sa im vlastné klišé a stereotypy (podľa Zelenka, 2012, s. 11). Vytvárajú sa vedome (na 

základe konkrétnej udalosti alebo informácie) alebo podvedome (výchovou, prostredím) a 

preukazujú kultúrnu inakosť – či už blízku alebo vzdialenú.  

Imagológia je súčasťou komparatistiky a venuje sa skúmaniu stereotypov v literatúre. 

Má veľmi blízko ku xenológii, z ktorej vychádza teória kultúrnej alterity (Nünning, 2006, s. 

335). Rovnako pracuje aj s pojmami z rôznych humanitných odborov a charakterizuje ju 

interdisciplinárnosť. Predmet výskumu imagológie sa nachádza v sociálnej psychológii, 

politickej psychológii a etnopsychológii (Fischer, 1981, s. 23). Okrem toho aj v antropológii, 

sociológii, histórii a aj politológii. Napriek svojím kontaktom s mnohými inými neliterárnymi 

vednými odbormi, existuje legitímny úzus o tom, že imagológia je samostatná a suverénna 

disciplína. 

Podľa Zelenku (2012, s. 7) sa súčasná komparatistika stáva „novým spôsobom 

interpretácie a čítania“, je formou dialógu, prostredníctvom ktorého sa odhaľuje, spoznáva a 

bližšie chápe vlastná kultúrna identita a jej odlíšenie sa od iných kultúr na protiklade „my“ 

a „oni“ (tí druhí, tí iní). Pomocou nej nachádzame kultúrne odlišnosti a ich rozsah.  
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Výskumom medzikultúrneho dialógu a jeho hraníc, filozofie kultúry a 

multikulturalizmu sa zaoberá interkultúrna komparatistika. Tá sa zároveň venuje procesu 

výmeny textov medzi kultúrami, ich pochopeniu a poukazovaniu na rozdiely. Interkultúrne 

nazeranie na text je okamihom, keď sa recipient otvára a „číta“ s ohľadom na širší kontext. 

Vďaka takémuto čítaniu sa literatúra mení na  

 
„ … hodnotově rovnocennou meziliterární síť, jejímž prostřednictvím se realizuje nenásilný 
dialog světů a kultur. Komparatista se staví „doprostřed“ věcí a událostí jako hlasatel 
hermeneutického míru, tj. vzájemného naslouchání, které se realizuje čtením, poznáváním a 
překlady a na jehož konci se nachází noetický náboj nového poznání či prosté emocionální 
potěšení z komunikace“ (Zelenka, 2012, s. 8). 
 

V literatúre sa pracuje prevažne s originálnou francúzskou verziou slova „image“ 

[imáž], teda obraz. Ja som sa vo svojej práci rozhodla používať výstižnejší a pre slovenčinu 

„neutrálnejší“ latinský výraz „imago“. Výraz „image“ totiž zvádza k anglickej artikulácii 

[imidž], ktorej význam je v bežnej komunikácii spojený hlavne s módou, dizajnom a 

životným štýlom. Literárna veda zahŕňa pod tento termín textový prejav, ale aj mentálne 

vlastnosti jednotlivca a väčšej skupiny ľudí.  

Imaga sa konzervujú a tradujú na základe zdanlivo nedôležitých, často náhodných 

momentov, tónov a okamihov (Fischer, 1981, s. 21). Otázne je, do akej miery je možné byť 

pri imagológii objektívny, keďže hovoríme o obrazoch iných kultúr a analýze stereotypov, 

klišé či predsudkov. Hlavnou úlohou imagológie je účinok a interpretácia zobrazenia v jeho 

estetickej, literárnej a kultúrnej súvislosti (porovnaj Beller, 2006, s. 22). Výslednému imagu 

predchádza pri jeho vytváraní niekoľko čiastkových procesov: 

1. Vytvorenie obrazu človeka  na protiklade sebaurčenia a cudzieho vnímania  

2. Komplementácia vlastného obrazu (a jeho variovanie)  

3. Diferencovanie protiobrazu (a jeho spätné pôsobenie)  

4. Relativizovanie prostredníctvom znásobovania  

5. Generalizovanie prostredníctvom korelácie (Bleicher, 1980, s. 16)  

Každé imago má súčasne svoje kontraimago. Imaga sa tak vytvárajú na základe 

diametrálnych odlišností.   

V súvislosti s pojmom „image“ sa často používa výraz „mirage“. Mirage znamená 

vidina, prelud, prízrak, klam či fatamorgána. Mirage by sme mohli nazvať aj „skresleným“ 

alebo „mystifikujúcim“ imagom. Imaga delíme na vlastné – autoimaga a cudzie – 

heteroimaga. Vzťah medzi autoimagom a heteroimagom býva prevažne antagónny. To, čo si 

jedna kultúra všimne na tej druhej, býva mnohokrát protipólom toho, na čo je zvyknutá sama 
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v sebe. Za atribút „cudzí“ je možné dosadiť akúkoľvek inú „vlastnosť“ s pozitívnou, ale i 

negatívnou konotáciou, najčastejšie však máme na mysli krajinu, národ, kultúru alebo 

historickú udalosť. Imago je do istej miery stotožniteľné s pojmom klišé a stereotyp. Kým 

imago je sčasti produktom fantázie, stereotyp je zjednodušený predsudok. 

 „Mentalita národa“, „stereotyp“ a „národný charakter“ sú hlavnými pojmami, ktoré v 

súvislosti s komparatívnou imagológiou používa Fischer (1981, s. 20).  

 
„Der zentrale Gegenstand der komparatistischen Imagologien sind nationen- bzw. 
Völkerbezogene Images, die sich erklären lassen als solche Aussagen, die auf Nationen, 
Völker und ihre kulturellen und geistigen Leistungen gemünzt sind und diese in ihrer 
Gesamtheit mit dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit der Aussagen typisieren wollen.“  
[Preklad autorky: Hlavným predmetom výskumu komaparatistických imagológií sú obrazy 
národa, prípadne etnika, ktoré môžeme charakterizovať ako zovšeobecnené výpovede 
odrážajúce jeho kultúrne a intelektuálne schopnosti, nadobúdajúce univerzálnu platnosť.] 

 

Podľa Henninga Hahna (2002, s. 24) sú stereotypy zovšeobecneniami s emocionálnou 

konotáciou. Táto konotácia môže byť pozitívna alebo negatívna, záleží na tom, či ide 

o autostereotyp (vlastná predstava o sebe) alebo heterostereotyp (predstava o druhých). 

Napriek silnej „redukcii objektivity“ sa odráža od všeobecne platných hodnôt a národných 

špecifík. Jeho pravdivostný element je však iba veľmi individuálny. 

 Ďalším zaujímavým výrazom, ktorý sa v súvislosti s imagológiou používa, je alterita. 

Z filozofického hľadiska ide o „inakosť“, je opakom dominantného obrazu, z pohľadu 

fenomenológie je alterita kontrastná entita. O alterite sa často hovorí v súvislosti s 

postkolonializmom (dostupné na internete: en.wikipedia.org/wiki/Alterity [cit. 13.6.2014]). 

Podľa Zelenku (2012, s. 10) existujú literárne areály, avšak iba v rámci malého 

stredoeurópskeho priestoru existuje veľké množstvo kultúr, národov a pováh, ktoré sa 

navzájom čiastočne prelínajú, ale dokážu byť aj celkom odlišné. 

Bleicher (1980, s. 18) hovorí v súvislosti s imagológiou nasledovné:  

 

„Entweder stellt man ein Eigenideal auf und setzt ihm die Fremdkritik entgegen, oder man 
geht von der Kritik am Eigenen aus und sucht das Ideal im Fremden.“ 
[Preklad autorky: Buď vytvoríme vlastný ideál a konfrontujeme ho s kritikou cudzieho, alebo 
vychádzame z kritiky vlastného a hľadáme ideál v cudzom.] 

 

Images sú formy „rozoznávania skutočnosti“. V tejto súvislosti by som navrhovala 

použiť výraz imagologické archetypy ako antitetické dvojice: východ a západ, provincia a 
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centrum, divokosť a civilizovanosť, racionalizmus a emocionalita a pod. ako môžeme vidieť 

na Bleicherovom imagologickom modeli2 (tamtiež, s. 17).  

Beller (2006, s. 44) zasa pracuje s termínom „Klimatheorie“ (klimatologická teória), 

ktorá súvisí s národným charakterom jednotlivých regiónov. Čím južnejšie sa posúvame, tým 

viac silnie temperament, emocionalita, entuziazmus, zároveň však aj sentiment a sklony ku 

gýču. Pre severské kultúry je typický všeobecný chlad, odstup, irónia, introvertnosť a 

racionalita. Stredná Európa je teda logicky priestorom, kde sa tieto dva „klimatologické 

svety“ premiešavajú a dochádza tak k zaujímavému a jedinečnému kultúrnemu amalgámu.    

Na základe týchto imág môže dochádzať k relativizovaniu iných kultúr. Beller (2006, 

s. 45) preto píše, že imagológia sa dá chápať ako spoločenská veda, ktorá nie je iba 

o literárnosti, ale aj o „Völkerverständigung“ (pochopení národov), ktoré je závislé od 

kultúrneho prostredia.  

Súhlasím s Fischerovým názorom (1981, s. 24), že komparatívnej imagológii prislúcha 

úloha skúmať obraz inej (cudzej) krajiny v literatúre, ako aj vo všetkých ostatných 

literárnovedných a literárnokritických oblastiach. Zároveň má však vysvetľovať genézu 

a účinok tohto obrazu aj v mimoliterárnej oblasti a najmä koncentrovať sa na rozličné 

modifikácie, ktoré dokázateľne prislúchajú jednotlivým národným autoimagam 

a heteroimagam v procese národných a medzinárodných vzťahov. Časový horizont národných 

imág môže pretrvávať aj niekoľko storočí (tamtiež, s. 97). Záleží na hĺbke ich fixácie. 

 Prvé imagologické diskusie vznikali už v 19. storočí vo Francúzsku (škola Gustava 

Lansona) a v Taliansku (Arturo Graf a Arturo Carinelli) na báze literárnej komparatistiky. 

Diela autorov, ktorí cestovali a spoznávali nové kultúry, boli svojím internacionalizmom a 

kozmopolitizmom prvé, na ktoré sa teórie okolo imagológie mohli aplikovať. V 50-tych 

rokoch minulého storočia sa obrazom cudzieho a vlastného v literatúre zaoberali Jean-Marie 

Carré a jeho žiak Marius-François Guyard. Vo svojej ranej fáze vychádza imagológia z 

„deklarovanej rozdielnosti medzi národnými charaktermi“. Myšlienkové štruktúry 

„psychológie národov“ sú úzko späté s pozitivizmom (Nünning, 2006, s. 337). 

Imagológia sa naplno začala rozvíjať až koncom 60-tych rokov 20. storočia. Tento 

prudký vzrast logicky súvisí s internacionalizáciou, miešaním kultúr, migráciou obyvateľstva, 

rastúcou popularitou antropológie či sociálnej psychológie a celkovým „novým“ fenoménom 

otvorenej Európy. V 50-tych rokoch reprezentuje tento trend práve Jean-Marie Carré. 

Spoločné pre „starú“ a „novú“ (súčasnú) imagológiu je pokus prekročiť klasické 

literárnovedné štruktúry a napojiť sa na sociálne vedy (Fischer, 1981, s. 25). Dalo by sa teda 

                                                
2Bleicherov imagologický model sa nachádza v prílohe 1 tejto práce.  
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hovoriť o snahe prepojiť literárny interpretačný tradicionalizmus s interkultúrnou 

otvorenosťou. Už vtedy sa uvažovalo o existencii národných charakterov na báze skúseností z 

bežného života, poznania inonárodných literatúr a medzinárodných literárnych i politických 

vzťahov. Starší výskum sa dostatočne nevenoval pojmu „Nationalcharakter“ (mentalita 

národa, charakter národa), ale hovoril o tzv. evolúcii národností a národov.  

Ďalším reprezentantom je Fernand Baldensprenger, ktorý sa zamýšľa nad tým, ako 

reagujú predstavitelia iného národa na „dovezenú“ literatúru – na literatúru a kultúru iného 

národa (tamtiež, s. 33).  

V prvej fáze kládla komparatívna imagológia dôraz na imaga, vzťahujúce sa na národ 

a cez ne pomenovávala charakter národnej literatúry. Vznikajú nové metódy, ktorými literárne 

komparatistické školy skúmajú prostredníctvom textov charaktery iných národov. Väčšinou 

už ide o priame „transliterárne prepojenie“ (Beller, 2006, s. 24), teda spojenie literárneho a 

estetického so sociologickým, historickým a antropologickým aspektom. Rozvoj imagológie 

je v nemeckých inštitúciách podmienený blízkosťou anglických, francúzskych či holandských 

imagologických škôl. Medzi západnými literatúrami tak oddávna dochádzalo k intenzívnemu 

recepčnému kontaktu.  

Imagológii sa venoval popredný, pôvodom belgický komparatista, Hugo Dyserinck. 

Za prevratnú sa považuje jeho práca z roku 1966 Zum Problem der „images“ und „mirage“ 

und ihrer Untersuchung im Rahmen der vergleichenden Literaturwissenschaft, v ktorej 

položil a zodpovedal zásadné otázky týkajúce sa imagológie. Dyserinck je „otcom“ 

aachenskej komparatistickej školy. Prostredie „Dreiländerecku“ (hraničné spojenie troch 

krajín) bolo zaiste inšpiratívnym a vhodným pre medzinárodný dialóg a premýšľanie o kultúre 

a literatúre v takýchto intenciách. Pri nazeraní na text ruší psychologické schémy, 

pozitivistický pohľad a ideologické kategórie nahrádza „obrazmi národných predstáv“ 

(Nünning, 2006, s. 336).  

Zelenka (2012, s. 12) uvádza, že Dyserinck vytvoril svojou koncepciou, ktorá 

sociologizujúcu či psychologizujúcu problematiku národnostných mentalít prevádza do 

polohy odideologizovaného videnia povahy národov, myšlienkovú opozíciu Renému 

Wellekovi a jeho štrukturalistickej predstave. Wellek vnímal Dyserinckov spôsob 

premýšľania ako príliš „nevedecký“ a prchavý. Kvôli dotyku literárneho s politickým bolo 

Dyserinckovi vyčítané, že jeho teória už veľmi nepatrí do literárnej vedy. V tomto období 

vznikalo mnoho diskusií o tom, či imagológia skutočne spadá do výskumného poľa literatúry 

a či jej sociologický, psychologický a antropologický náboj nepresahuje možnosti literárnej 

vedy. Subjektivita a aktuálne dianie aktívne prispievajú k flexibilite, tvárnosti a čiastočnej 
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difúznosti imagológie. Každý obraz je inou výpoveďou. Preto je spomínaná teória veľmi 

otvorenou aj metodologicky (Beller, 2006, s. 23). 

To, že imagológia je novou formou premýšľania o texte v širšej kultúrnej súvislosti 

sformuloval Zelenka (2012, s. 13) nasledovne:  

 

„Interkulturní komparatistika a imagologie zároveň potvrzují definitivní ústup od 
formalisticko-strukturalistických teorií ve prospěch antropologie a kulturologického 
zkoumání.“  

 

2.2.2 Recepčná estetika  

Recepčná estetika sa zaoberá procesom pochopenia textu a jeho vnútornou stratégiou 

(Simon, 2003, s. 12). Jeden text dokáže vyvolať mnoho rôznych reakcií a pohľadov. Záleží na 

tom, čo chce autor prostredníctvom svojho textu čitateľovi odkázať, aká je jeho stratégia, čo 

očakáva a do akej miery počíta s čitateľskou angažovanosťou a dispozíciou prijať daný text.  

Text je aj formou apelu na čitateľa, je komunikačným kanálom medzi odosielateľom a 

adresátom, prostredníctvom neho prebehne interakcia medzi dvoma svetmi: čitateľským 

i autorským. Pri tomto komunikačnom akte najprv dochádza k procesu kódovania na strane 

autora a následne k procesu dekódovania, ktoré je úlohou čitateľa (tamtiež, s. 12). V tomto 

okamihu sa text stáva vyššou inštanciou a „čierne na papieri“ (Warneken, 1979, s. 125) sa 

v spojení s čitateľovým vnútorným svetom prevtelí do úplne novej, živej hmoty. Čítaním a 

interpretáciou text ožíva a premieňa sa na správu, svetonázor prípadne isté posolstvo. Toto 

posolstvo však môže šíriť len text, ktorý je schopný ho uniesť. Prijať ho naopak môže iba 

kompetentný a vnímavý čitateľ (Simon, 2003, s. 13). 

O trvácnosti spomenutého posolstva rozhoduje v prvom rade kvalita textu. Jej „výšku“ 

môžeme posúdiť podľa toho, ako dlho si text udrží svoju aktuálnosť, či pôsobí 

širokospektrálne alebo je určený len istej časti publika a pod. Pri recepcii akéhokoľvek 

umeleckého diela každý venuje pozornosť tomu, čo pozná a je mu nejakým spôsobom blízke. 

Snaží sa s ním stotožniť, hľadá v ňom kúsok zo seba. Záleží iba na miere komunikatívnosti, 

čitateľovej skúsenosti a mentálnej prepojenosti s autorom. Autorsko-čitateľská prepojenosť 

určuje, koľko „spoločného“ sa v recepčnom procese nájde a koľko tvorivého spojiva sa 

odčíta. Čím viac spoločných elementov sa v diele vyskytuje, tým bytostnejšie bude čitateľ 

dielo na seba aplikovať.  

V tejto súvislosti by sme mohli spomenúť tzv. „horizont očakávania“, ktorý opisuje 

H.R. Jauß (podľa Simon, 2003, s. 97-107). Pod tento pojem by sa vošlo všetko, čo sa v 

súčasnosti od literárneho diela očakáva. Jeho veľkosť však opäť úzko súvisí s čitateľskou 
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disponovanosťou: intelektuálny predpoklad, záujmy, čitateľská skúsenosť i momentálne 

osobné a emocionálne rozpoloženie. Simon (2003, s. 32) rozlišuje dva druhy čitateľov: 

„zeitgenössischer“ a „historischer“. Kým prvý sa pri čítaní opiera o reálie a aktuálny stav, 

druhý reaguje na kontexty, podmienky vzniku a rekonštruuje autorovu situáciu pri písaní. 

Nadčasovosť či neustála aktuálnosť textu je jednou z mimoriadne dôležitých 

vlastností. Iba kvalitný text môže byť časom schopný naberať iné dimenzie i kontexty a dá sa 

čítať z rôznych uhlov pohľadu. Jeho „chute“ sa menia tak, ako čitateľský vkus či očakávanie. 

Dôležité je, aby nevyprchol jeho prapôvodný odkaz, no zároveň neprišiel o tvárnosť. Svojou 

jedinečnosťou a údernosťou správy musí dokázať rezonovať u generácií. Čo je vlastne 

predpokladom nadčasovosti? Brilantný štýl, univerzálny príbeh, atmosférická vrstevnatosť, no 

najmä pôsobivé a jedinečné „per se“.  

Na čitateľskú kompetenciu vplýva množstvo faktorov. Simon (2003, s. 33) považuje 

za najdôležitejší biografický, kultúrny a  historický faktor, zahŕňajúci okrem iného aj sociálne 

vplyvy a hodnoty, ktoré má v sebe prijímateľ textu zafixované. Nemenej dôležitá je aj 

čitateľská skúsenosť. Tá je predpokladom pre pochopenie, premýšľanie a interpretáciu. 

Uberto Eco (1990, s. 64) charakterizuje interpretáciu ako „naplnenie zmyslom“. Text je 

pretkaný aj „prázdnymi miestami“ a „medzipriestormi“, ktoré sú určené pre osobný vklad 

čitateľa a realizáciu jeho vnútorných výziev.  

 
„Text chce, aby mu niekto dopomohol fungovať. Niekto, o kom sa však ani len 
nepredpokladá, že empiricky existuje.“  
 

Ďalej píše, že čitateľská angažovanosť pri čítaní je presne taká dôležitá, ako tá 

autorská. V tejto súvislosti hovorí o autorovej „výzve k spolupráci“ (tamtiež, s. 67). Hoci sa 

rola čitateľa na prvý pohľad javí ako pasívna, v skutočnosti je významným spolutvorcom 

textu. Interpretujúc Ecove myšlienky konštatujem, že autor ako mentálny rodič poskytuje 

priestor, záchytné body, ponúka formu a látku. Čitateľ ju následne na základe vlastnej 

subjektivity napĺňa, posúva, formuje a ďalej kreuje. „Čitateľ je kľúčom k aktualizácii“, 

dodáva Eco (tamtiež, s. 79). 

 

2.3 Súčasný stav výskumu 
 Východiskovou platformou k spracúvanej téme je publikácia známeho nemeckého 

slavistu a slovakistu Ludwiga Richtera Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer 

Rezeption im deutschen Sprachraum, ktorú skoncipoval spolu so Stanislavom Šmatlákom 

a Vladimírom Petríkom, a podrobne v nej mapuje dejiny slovenskej literatúry od počiatkov po 



Eva Kášová, Slovenská próza v nemeckých prekladoch po roku 1968 

18 

 

súčasnosť (2003). V poslednej stati publikácie rozoberá Richter recepciu slovenskej literatúry 

v nemeckom jazykovom priestore. Najdôležitejším výsledkom jeho výskumu je 

zdokumentovanie a vypracovanie zoznamu diel nemeckých prekladov do slovenčiny.  

 Ponúka podrobne vypracovaný súpis textov, ktoré boli do nemčiny preložené a dostali 

sa na tamojší trh.3 Podobne zmapoval aj literárnokritickú situáciu, a tak register obsahuje aj 

bibliografie recenzií a časopiseckých príspevkov, ktoré boli v súvislosti so slovenskou 

literatúrou zverejnené. Richter odviedol v oblasti recepcie slovenskej literatúry v nemeckom 

jazykovom priestore obrovský kus precíznej a detailnej práce. Táto bibliografická práca je bez 

podrobnejšieho výkladu, komentárov a analýz. Osobne sa domnievam, že vzhľadom na 

všeobecne slabé povedomie nemeckého jazykového priestoru o Slovensku, je tento zoznam 

relatívne rozsiahly a bohatý. Existuje teda dostatočné množstvo materiálu, na základe ktorého 

je pri otázke recepcie slovenskej literatúry reálne budovať ďalší stupeň výskumu. 

 Výber zo zoznamu prekladov i ohlasov ponúka už v roku 2001 Ute Raßloff 

v periodiku Passauer Pegasus. Jej postrehy však nevyšli knižne, ale sú súčasťou niekoľkých 

štúdií (Passauer Pegasus: Literatur aus der Slowakei, prehľad antológií slovenských próz 

v nemeckom preklade v doslove Wie Laub von einem Baum). Ute Raßloff pomenováva 

doterajšiu recepciu a zľahka opisuje, o čom sa v jednotlivých knihách dočítame. Nejde 

o detailný rozbor, hovoríme skôr o náznaku alebo informačnom zhrnutí obsahu a hlavného 

zámeru publikácií. Jej výskum nevyšiel súvisle v podobe samostatnej štúdie. Úvahy sú 

„roztrúsené“ vo viacerých literárnych periodikách alebo predslovoch antológií. Aj to bol 

podnet, ktorý ma inšpiroval. Myslím si, že ohlasy na slovenskú literatúru môžu byť skvelým 

ukazovateľom obrazu Slovenska u západných susedov. Diplomovou prácou sa pokúšam 

vyplniť medzeru, nadväzujem na to, čo sa doteraz podarilo nemeckým slovakistom 

Ludwigovi Richterovi a Ute Raßloff zosumarizovať. Využívam nimi zozbieraný materiál 

a hlbšie sa mu venujem. Detailná analýza a globálne zhrnutie celého problému sú nadstavbou, 

ktorou sa moja práca a premýšľanie o tejto problematike líši od doterajšej.  

 Mojím cieľom je vytvoriť komplexnejší obraz o vnímaní a recipovaní slovenskej 

literatúry i širšej slovenskej kultúry v nemeckom jazykovom priestore.  
 

2.4 Korpus analýzy 
Korpus tejto práce je zostavený na dvoch zahraničných univerzitách. V Graz(i) som sa 

venovala zbieraniu potrebných materiálov, s ktorými som neskôr v Bayreuth(e) pracovala. 

                                                
3Krátku rešerš prekladov priložil v závere svojej publikácie Übersetzungen aus dem Tschechischen und dem 
Slowakischen ins Deutsche nach 1945 Franz Peter Künzel v roku 1969a. 
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V Bayreuth(e) som taktiež hľadala odbornú literatúru k problematike imagológie a recepčnej 

estetiky, pretože v českých a slovenských knižniciach je v danej oblasti dostupných len málo 

prameňov.  

Bibliografickú bázu som získala z knihy Geschichte der slowakischen Literatur od 

autorov Šmatlák, Petrík a Richter (2003). Zo state skoncipovanej nemeckým slovakistom 

Ludwigom Richterom som čerpala zoznam slovenských antológií a prekladov do nemčiny, 

ktorý som doplnila o novšie príspevky. Tie som hľadala v jednotlivých dostupných 

literárnych časopisoch v knižniciach a prostredníctvom internetu som získavala informácie 

o najnovších prekladoch či ohlasoch.  

Hlavnými prameňmi boli odborné periodiká: Zeitschrift für Slawistik, Podium, 

Lichtungen, Literatur und Kritik, Die Horen a populárnejší časopis Buchkultur. Z uvedených 

časopisov patria všetky k serióznym, nekomerčným formátom. Jedine Buchkultur sa pohybuje 

na rozmedzí populárno-umeleckého písania. Druhým prameňom sú predslovy a doslovy 

slovenských textov preložených do nemčiny. Ich autormi sú priamo prekladatelia, nemeckí 

a rakúski slovakisti a slavisti, literárni publicisti, prípadne odborníci, zaoberajúci sa 

literatúrou daného obdobia a prostredia. 

Jednotlivé úvahy z rozanalyzovaných recenzií zakomponujem k daným 

imagologickým podskupinám. Prvá sa bude venovať recepcii našej literatúry do roku 1989 

v NDR (Nemecká demokratická republika). Keďže toto obdobie nepodáva objektívny obraz a 

tematická i žánrová štruktúra prekladaných textov bola takisto značne obmedzená, rozhodla 

som sa toto časovo dlhé, no tematicky veľmi monotónne obdobie opísať v jednej kapitole. 

Naznačím tu teda, aké texty prenikali do NDR, spôsob ich interpretácie a vysvetlenie, prečo 

sa malým literatúram v kontexte vtedajšieho „Ostbloku“ relatívne darilo.  

Druhá skupina bude analyzovať situáciu po roku 1989. V tomto období sa už 

dostávame k oveľa pestrejším a rôznorodejším interpretáciám. Napriek tomu, že nemôžeme 

hovoriť o enormnom náraste prekladov či recepcie, hlavne v časopisecky publikovaných 

textoch sa dá nájsť veľmi zaujímavá a podnetná reflexia. Vzhľadom na recepčnú rozmanitosť 

rozdelím túto kapitolu na jednotlivé subkapitoly, ktoré tvoria štyri rôzne nosné imaga – štyri 

pohľady, ktorými sa nemecká a rakúska literárna kritika pozerá na slovenské texty, zásadné 

obrazy, cez ktoré je naša literatúra čítaná. 

Prvým imagom je rozmanitosť a príťažlivosť. Toto imago by sa dalo všeobecne 

charakterizovať ako pozitívne. Ukazuje Slovensko, jeho kultúru i literatúru ako živú, čarovnú, 

tajomnú a rozmanitú. Kritizuje vlastné ignorantstvo voči svojmu susedovi, ktorý je 
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v skutočnosti veľmi zaujímavý. Pod toto imago patrí aj zdôrazňovanie multikultúrnosti 

a multilingválnosti Slovenska.  

Druhým, tiež relatívne pozitívnym obrazom, je fascinácia komunistickou minulosťou a 

istá forma exotizmu, ktorá je s ním spojená. V tejto súvislosti sa bližšie pozriem na podstatu 

pojmu „ostalgia“ a zároveň sa pokúsim sformulovať, prečo je v súčasnosti obraz 

postkomunistických krajín v bývalom západnom bloku „trendový“. 

Tretím imagom je nekritická fascinácia stredovýchodnej Európy západným 

kapitalizmom. Tento obraz je naplnený veľkou dávkou odstupu, irónie a nedôvery voči 

Slovensku ako suverénnej európskej krajine. V tomto obraze ide hlavne o demonštráciu 

kultúrnych, ale i fyzických pozostatkov sveta „ost“ v našej kultúre.  

Štvrtým imagologickým okruhom je slovenská submisívnosť, ktorá pramení 

z historického kontextu. Prejavuje sa v každom období a to v kontexte Rakúsko-Uhorskej 

monarchie, Československa a aj Európskej únie. Imago nostalgie za dunajskou monarchiou sa 

vyskytuje prevažne v rakúskych recenziách a obrazoch. Slovensko je tu zobrazené ako malá 

krajina, slabší sused, ktorého treba chrániť. Táto povinnosť je však implicitne podmienená 

podvedomým steskom za starými časmi veľkého rakúsko-uhorského sveta. Špeciálne pre 

Rakúšanov je táto časť histórie veľmi často spájaná s hyperpozitívnym pohľadom.  

Tieto štyri rôzne perspektívy kódujú veľa stereotypov a klišé, ale i zaujímavých 

postrehov a poznaní, ktoré si možno bežný obyvateľ Slovenska vôbec neuvedomí. Každé 

imago má však vlastnú esenciu. Táto cesta za slovenskou identitou je mimoriadne zaujímavá 

a vo svojej forme vzrušujúca.  

Jednotlivé texty a recenzie nie sú veľmi obsiahle, ale podstatná je ich interpretačná 

nasýtenosť. Najdetailnejšie azda situáciu slovenskej literatúry v nemeckom jazykovom 

priestore pomenúvajú už spomenutá Ute Raßloff a Alfrun Kliems z nemeckej strany, ako aj 

Balduin Winter z rakúskej. Objektívne môžem povedať, že rakúska a nemecká literárna 

kritika sa díva na literatúru hermeneuticky. Aj preto považujem za praktické analyzovať práve 

recenzie, štúdie, doslovy a predslovy. Nemecké literárno-teoretické postrehy sú veľmi 

podobné slovenským, ale literárno-kultúrne interpretácie sú už výrazne odlišné a zaujímavé.  



Eva Kášová, Slovenská próza v nemeckých prekladoch po roku 1968 

21 

 

3 ANALÝZY A INTERPRETÁCIE  
 

V tejto kapitole sa budem bližšie venovať konkrétnym textom, ktoré zachytávajú 

literárnu a kultúrnu recepciu v nemeckej jazykovej oblasti. Záujem o slovenskú literatúru 

i kultúru sa v tomto priestore môže javiť ako veľmi slabý. Daný stav spôsobuje najmä 

absencia veľkých literárnych i kultúrnych osobností, ktoré by prilákali pozornosť zahraničia. 

Rovnakú rolu zohráva aj všeobecný nezáujem spoločnosti o malé literatúry, neznalosť 

regiónu a kultúrnych pomerov. Táto podvedomá ignorácia je podľa môjho názoru spôsobená 

hlavne dlhodobým kultúrnym odlúčením do roku 1989, neschopnosťou európskej kultúrnej 

resocializácie, hlboko fixovanými stereotypmi západu a slabou konkurencieschopnosťou 

nášho trhu. Jazykové dispozície majú pri tejto téme takisto svoju nezanedbateľnú úlohu. 

Pokiaľ je však jazykový aparát obmedzený iba na materinský jazyk či slabú znalosť 

svetového jazyka, možnosť ponúkať svoju tvorbu v zahraničí je značne zredukovaná. 

Následkom týchto skutočností aktívna generácia autorov „znehybnela“, naviac v 90-tych 

rokoch bolo na Slovensku ešte problematické presadiť sa, vydať knihu či získať grant 

a priestor v médiách. Na zahraničnú extenziu tak nebol čas, priestor ani možnosti. Mladšia 

generácia autorov narodená koncom 80-tych a 90-tych rokov má už podstatne pestrejšie 

možnosti. Kultúrna spoločnosť sa na Slovensku pádom mečiarizmu otvorila a vstup do 

Európskej únie takisto znásobil možnosti kontaktu so zahraničím. Vpred sa takisto posunula 

aj jazyková disponovanosť.  

Nasledujúca časť práce má za úlohu ozrejmiť celkovú situáciu a následne vyvrátiť 

alebo potvrdiť moju hypotézu o vzťahu nemeckých, rakúskych a slovenských kultúrno-

literárnych relácií.  

Ako som už načrtla v korpuse práce, zozbierané recenzie, štúdie, časopisecké 

príspevky doslovy a predslovy k antológiám a románom som rozdelila do štyroch kategórií. 

Tieto kategórie som pomenovala na základe vnútorného obsahu jednotlivých spracovávaných 

textov. Rozhodujúce bolo jadro a myšlienkové nastavenie autorov. Autorky a autori textov, s 

ktorými v tejto časti pracujem, sú prevažne nemeckí a rakúski slovakisti, ktorí slovenčinu 

i aktívne ovládajú. Najkomplexnejšie a najprepracovanejšie sú príspevky Ute Raßloff, 

Balduina Wintera, Alfrun Kliems a Ludwiga Richtera.  

Prvú časť tvorí situácia do roku 1989. Z tohto obdobia existuje relatívne veľké 

množstvo ohlasov, avšak vzhľadom na ich obsahovú jednotvárnosť je ich výpovedná hodnota 

značne zredukovaná. Rozhodla som sa preto analyzovať ich ako celok a zamerať sa skôr na 
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fenomén socialistického internacionalizmu a prístupu k malým stredoeurópskym literatúram. 

Zaujímavou skutočnosťou je spôsob vtedajšieho uvažovania o literatúre a jej odkazoch. 

Druhá časť mojich analýz sa bude venovať situácii po prevrate a dotykom západného 

čitateľa so slovenskou literatúrou od prvých kontaktov po súčasnosť.  

Z využitých textov vzišli rôzne pohľady na našu literatúru a kultúru. Na základe ich 

vnútornej náplne a názorového rozpoloženia som sa rozhodla rozdeliť ich do štyroch obrazov 

– imág. Každé imago je naplnené inou podstatou, cez ktorú sú čítané slovenské texty. 

Podrobne ich rozoberiem a na základe autorských výpovedí budem demonštrovať ich 

charakter.  

Prvým imagom je rozmanitosť a príťažlivosť. Slovensko je pre mnohých Nemcov 

i Rakúšanov neznáma krajina, ktorá (aj) svojou históriou predstavuje istú formu 

dobrodružstva. Napriek tomu, že je geograficky veľmi blízka, len málokto ju navštívi 

a spozná. Rúško tajomstva na svete smerom na východ dodáva atraktivitu a vzrušenie z jeho 

odhalenia. Slovensko je „mýtická“ krajina, kam pomaly doliehajú prvky balkánskeho 

temperamentu. Napriek tomu jej členstvo v Európskej únii garantuje očakávanú dôstojnosť. 

Hory, hranice s Maďarskom a slovanská duša sú však pre bežného Západoeurópana 

nespochybniteľnou romantikou, exotikou a pokušením. Historické súvislosti naznačujú 

konfesionálnu, jazykovú a kultúrnu otvorenosť krajiny. Aj vďaka tejto odlišnosti je Slovensko 

vnímané pozitívne, so záujmom a potenciálom pre budúcnosť.  

Druhé imago sa spája s postsocialistickým statusom. Fascinácia komunistickou 

minulosťou a istá forma exotizmu, ktorá je s ňou spojená, sú pre západného čitateľa, najmä 

pre mladšie ročníky, veľmi zaujímavou témou. Pre generáciu spoza železnej opony sú príbehy 

zo sveta „ost“ vzrušujúce a lákavé. Pre generáciu žijúcu v bývalej NDR zasa vzbudzuje určitý 

druh špecifickej nostalgie. Fenoménu „ostalgie“ a hlade po príbehoch z betónových sídlisk sa 

budem venovať pri druhom imagu. 

Tretím obrazom je nekritická fascinácia stredovýchodnej Európy západným 

kapitalizmom. Toto imago je odmietavé, ironické, sarkastické a hlavne nedôverčivé voči našej 

kultúre. Pokúsim sa bližšie pomenovať stereotypnú predstavu Slovenska ako malej 

skorumpovanej a chudobnej krajiny, ktorá žije v nemeckom jazykovom podvedomí. 

Zaujímavá je aj téma našej cesty k demokracii, pád režimu a mečiarizmus. Je Slovensko 

legitímnou konkurencieschopnou európskou krajinou, alebo je iba „rýchlokvaseným“ 

kapitalizmom s výraznými postsocialistickými ruptúrami? 

Štvrtým obrazom je Slovensko v role nedospelého malého brata a večného poddaného. 

Tento obraz sa fixuje a upevňuje už dlhšie. Slovensko je malou krajinou, ktorú treba chrániť, 
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avšak na druhej strane stojí otázka, či táto krajina bude braná aj „vážne“ a rovnocenne? Do 

akej miery môžeme hovoriť o sile slova Slovenska v Európe? Zároveň sem radím aj nostalgiu 

za dunajskou monarchiou. Nejde však o žiadne revizionistické sklony, práve naopak, na túto 

problematiku je z rakúskej strany nazerané s rešpektom a odstupom, ale aj nostalgicky 

s príjemnou spomienkou na minulé časy. Do štvrtého imaga môžem tiež zakomponovať 

„otcovské“ sklony väčších, silnejších a bohatších susedov. Z jednotlivých textov občas cítiť 

akúsi potrebu chrániť svojho menšieho a slabšieho suseda, či už jeho prichýlením pod krídlo 

zjednotenej Európy alebo aspoň návštevou či kúpou knižiek jeho autorov.  

Cez túto štvoricu základných uhlov pohľadu sa na slovenskú literatúru nazerá v 

nemeckom jazykovom priestore. Štyri rôzne perspektívy, ktoré v sebe nesú množstvo 

zaujímavých postrehov, nepochybne i stereotypov, klišé, ale aj poznaní, ktoré si možno bežný 

občan Slovenska vôbec neuvedomí. Cesta za slovenskou identitou je mimoriadne zaujímavá a 

vo svojej forme vzrušujúca. To, či sa moje hypotézy výskumom a analýzou potvrdia alebo 

vyvrátia, skonštatujem a pomenujem v závere svojej práce. 

 

3.1 Literárne udalosti do roku 1989 alebo Internacionalizmus s príchuťou NDR 
V tejto práci sa síce zaoberám literárnymi udalosťami od roku 1968, ale pre 

komplexnejší obraz je potrebné zmieniť sa aj o situácii a vývoji kultúrnych vzťahov medzi 

rokom 1945 a 1968. 

Obdobie tesne po druhej svetovej vojne bolo pre Nemecko mimoriadne náročné, 

pretože muselo niesť konzekvencie obrovských rozmerov. Okrem reštrukturalizácie 

hospodárstva, ekonomiky a celej spoločnosti bolo taktiež dôležité pokúsiť sa napraviť 

zdevastované vzťahy s ostatnými krajinami, špeciálne s vlastnými susedmi. 

O znovunadobudnutí rešpektu či priateľstva však v tejto fáze ešte hovoriť nemôžeme. 

Nemecko sa snažilo získať v Európe dôveru a ukázať, že nesie plnú zodpovednosť za hrôzy 

nedávnej minulosti. Tieto snahy prebiehali nielen na politickej, ale aj na kultúrnej scéne. 

Recepcia (česko)slovenskej literatúry preto v 50-tych rokoch logicky cirkulovala okolo 

jedinej témy, ktorou bol protifašistický odboj. Pocit zodpovednosti a potreba otvorene sa 

vyrovnať so svojou vinou a čeliť jej, je evidentná azda v každom texte. U staršej a strednej 

generácie pretrváva zodpovednosť za minulosť dodnes. V tomto období výrazne dominovali 

texty s protifašistickou a povstaleckou tematikou a to bez ohľadu na to, v ktorej okupačnej 

zóne boli knihy vydané. V sovietskej časti bola problematika druhej svetovej vojny a potreba 

hovoriť o nej ešte niekoľkonásobne vyššia. Bola spojená so socialistickou ideológiou, kultom 

osobnosti a heroizovaním osloboditeľskej krajiny.  
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Napriek tomu sa do roku 1968 popri typických autoroch socialistického realizmu 

objavovali aj experimentátori. V roku 1964 boli v antológii Neue tschechoslowakische 

Erzähler spomenutí Ján Johanides a Anton Hykisch, a v roku 1965 Sieben Würfel zasa Dušan 

Kužel (Raßloff, 1994, s. 401-402). 

O slovenskej literatúre ako samostatnom subjekte sa začína uvažovať až od polovice 

60-tych rokov. Dovtedy bola len občasným doplnkom či akýmsi oživením českej literatúry. 

Ako píše Raßloff (1994, s. 388), slovenská literatúra bola po vojne vnímaná 

v československom kontexte ako:  

 

„ ... meist am Rande, als wundersames Anhängsel im schlechteren, als gern gesehenen Gast im 
besseren Falle.“  
[Preklad autorky: ...väčšinou okrajovo ako podivuhodný prívesok v horšom, ako vítaný hosť 
v lepšom prípade.] 
 

Slovenská literatúra získala suverénnejší status až po úplnej izolácii NDR. Toto česko-

slovenské „zrovnoprávnenie“ bolo však iba zdanlivé, pretože slovenská literatúra mala skôr 

„spestrovaciu“ úlohu. Tá bola mimoriadne dôležitá pre socialistický internacionalizmus. 

  

3.1.1 Idea socialistického internacionalizmu 

Pojem socialistický internacionalizmus bol strategickým a obľúbeným prostriedkom, 

ktorým sa demonštrovala otvorenosť a priepustnosť socialistickej kultúry. Keďže západná 

hranica bola neúprosne nepriechodná na všetkých spoločenských úrovniach, kompenzácia 

bola veľmi dôležitá. Pre imidž socializmu bolo podstatné vytváranie ilúzie otvoreného sveta, 

ako aj nekritické heroizovanie určitých tém či historických udalostí. I menej kvalitný 

produkt niektorej z „bratských“ krajín získal zaručenú reklamu v ktoromkoľvek zo 

sovietskych satelitov.  

V období 60-tych rokov sa už literatúra stáva plnohodnotným komerčným produktom. 

Na pravom brehu železnej opony bola hlavným nástrojom propagandy. Idea socialistického 

internacionalizmu spočívala v spájaní malých národov, mala upevňovať ich status pod 

krídlami veľkého brata a zvrchovanej autority Sovietskeho zväzu. Hlavnou náplňou tohto 

pevného puta bola jeho absolútna a oddaná adorácia. Vďaka malých krajín za osloboditeľskú 

pomoc bola bezhraničná a Sovietsky zväz mohol zo svojej role osloboditeľa naplno ťažiť a 

budovať si tak svoj status ochrancu okolitých malých národov.  

Vzájomná pevná prepojenosť bola kultúrnou nevyhnutnosťou. V prvom rade 

pramenila z minulosti: nepriateľa sa dá premôcť jedine jednotnosťou a spoluprácou. V 

druhom rade išlo o mobilizáciu síl voči západnému „kapitalistickému vykorisťovateľovi“. 
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Vidina politickej jednoty bola veľmi atraktívna a zdanlivá cezhraničná spolupráca tak 

čiastočne suplovala absentujúci medzinárodný kontakt. Záujem o ostatné literatúry a ich 

obojstranná kooperácia slúžila ako výkladná skriňa vzájomnej prepojenosti, komunikácie a 

bohatých interkultúrnych vzťahov. Jähnichen (1981, s. 807-820) hovorí vo svojom príspevku 

v časopise Zeitschrift für Slawistik o internacionalizme a dôležitosti kultúrnej výmeny. Pojem 

internacionalizmus je však značne skreslený, najmä v dnešnom kontexte môže pôsobiť 

ironicky a komicky. Autor spomína aj dôležitosť malých literatúr. Pestrosť je však v tomto 

prípade limitovaná, v skutočnosti ide iba o vykonštruované bezfarebné „pseudodúhy“. Pravý 

zmysel slova internacionalizmus (napríklad v podobe, v akej ho poznáme dnes) bol na míle 

vzdialený od svojho „ost“ variantu. Sila ideológie totiž neúprosne určovala spoločenské 

trendy a v konečnom dôsledku spôsobovala absolútnu kultúrnu i ideovú jednoliatosť. 

Považujem však za pozoruhodné, že inklinácia k „internacionalizmu“, medzinárodnému 

kontaktu, prepájaniu, združovaniu, recepcii, spolupráci či koexistencii, je dôležitá 

v akomkoľvek režime a období.  

  

3.1.2 Čo bolo ďalej... 

Od vzniku železnej opony, socialistickou rétorikou povedané od obdobia „krízy 

kritérií“4, postupne klesal vo „westbloku“ záujem o slovenskú literatúru, ktorá sa stále viac 

dostávala do českého tieňa. Takéto smerovanie je pochopiteľné, pretože v slovenskej 

literatúre absentovali osobnosti ako Bohumil Hrabal či Milan Kundera.  

V Künzelovej antológii Verspätete Tränen (1969b) nájdeme aj texty Generácie 68: 

Jána Johanidesa, Antona Hykischa, Jaroslavy Blažkovej, Rudolfa Slobodu či Pavla 

Vilikovského. Zaujali najmä špecifickou poetikou a novým exotickým koloritom, ktorý 

priniesli. Do určitej miery boli prekvapením. Michael Rehs v predslove k spomínanej 

antológii (tamtiež, s. 7) píše, že popri národnej špecifickosti badať 

 

„die Verbundenheit des slowakischen Denkens und gestalterischen Empfindens mit 
ausländischen, insbesondere mitteleuropäischen Tendenzen, Richtungen und Zielsetzungen.“ 
[Preklad autorky: prepojenie slovenského myslenia a tvorivého citu so zahraničnými, 
predovšetkým stredoeurópskymi tendenciami, smermi a cieľmi.] 
 

Künzel (tamtiež, s. 10) tiež spomína, že Slovensko ako jediný slovanský národ, nemá 

nemecký komplex. Antológia Verspätete Tränen vznikla podľa Raßloff (1994, s. 402) napriek 

rozdeleniu sveta ako symbolická potreba dialógu. Zároveň je  prvou komplexnou a „rýdzo“ 

slovenskou antológiou. Zostavovateľ sa vo svojom predslove zamýšľa hlavne nad rolou 
                                                
4Tento termín používa Jähnichen, 1980, s. 810. 
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politiky v stredoeurópskej literatúre a uvedomuje si vplyv okolností a veľkých historických 

udalostí na malé literatúry. Literatúra medzivojnového obdobia mala európske kvality, ale jej 

rozvoj bol neustále brzdený okolnosťami zvonka. 

V súvislosti so vzťahom Česka a Slovenska hovorí Künzel (1969b, s. 10) o národných, 

psychologických a kultúrnych odlišnostiach i spojivách. Česi sú podľa neho (seba)ironickí a 

sarkastickí, kým Slováci tajomní a lyrickí.  

Česko-slovenský vzťah bol často tematizovaný aj inými autormi. Každý z nich sa v 

súvislosti so Slovenskom zmienil o Česku. O tomto „československom“ národnom obraze sa 

však ešte podrobnejšie zmienim v nasledujúcich kapitolách.  

Verspätete Tränen boli ďalším nemeckým podaním ruky a zároveň pootvorením dverí 

do európskych literárnych kruhov. Škoda, že táto cesta bola zahataná politickými 

okolnosťami.  

Dôvodom, prečo Slovensko postupne „vypadlo“ z literárnej hry, bola skutočnosť, že 

Západ viac zaujímali „Dichter ohne Heimat“ (básnici bez vlasti) (Raßloff, 1994, s. 403). 

Tento pojem označuje autorov emigrantov alebo tých, ktorých režim zakázal a nemohli viac 

oficiálne publikovať. Po boku Česka sa stalo Slovensko opäť tým prispôsobivejším 

a zhovievavejším. Lákavejšími a zaujímavejšími boli autori, ktorí režim otvorene kritizovali 

a dostali sa tak do politickej nemilosti.  

Kým Západ riešil otázky identity a intimitu individualít, NDR naďalej „oslavovala“ 

výberom povstaleckých a protifašistických tém. Texty, ktoré sa do nemčiny prekladali, 

prechádzali ešte väčšou cenzúrou ako kdekoľvek inde. Táto bola po emigrácii Ladislava 

Mňačka a Milana Kunderu ešte intenzívnejšia a nepriedušnejšia (tamtiež, s. 403). Nečudujme 

sa preto, že sa písalo iba o určitej skupine autorov, ktorí boli glorifikovaní. Pokiaľ by sme 

mali hovoriť o recepcii literatúry v NDR, nijaká nebola. Išlo skôr iba o manifest komunizmu, 

prostredníctvom idey socialistického internacionalizmu sa demonštrovala pestrosť, avšak 

reálne boli texty interpretované iba z jediného uhla pohľadu. Nemôžeme hovoriť o 

estetických alebo tematických špecifikách, skôr o tých ideologických a veľmi striktných. V 

rámci socialistických krajín boli naše literatúry interpretované na princípe bilaterálnych 

vzťahov, ktoré spájal Sovietsky zväz.  

Úloha umelcov a spisovateľov bola v časoch socializmu významná, ba až nosná, 

literatúra a umenie boli takzvanou „výkladnou skriňou“ národa a režimu. Umelec bol 

hlásateľom verejných myšlienok a nositeľom všeobecnej pravdy. Dôsledná cenzúra dbala 

o to, aby nevznikol priestor pre problematizovanie či nebodaj kritiku režimu a socialistické 

šablóny dodržiavali svoje prísne pravidlá. 
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Práve preto som sa rozhodla venovať tomuto časovo dlhému obdobiu iba jednu 

kapitolu. Ohlasov, ktoré v období pred rokom 1989 v NDR vznikli, nebolo málo. Ťažko 

v nich však budeme hľadať individuálny odkaz, či čítanie, vymykajúce sa z režimom 

nadiktovaných štruktúr. Aj Künzel (1970, s. 7) upozorňuje v úvodníku prozaickej antológie 

Tschechoslowakei erzählt na potrebu otvárať politické otázky a daný stav problematizovať. 

V jeho výpovediach sa dá pozorovať určité nepochopenie a pohľad z druhej strany barikády. 

Pobádanie k aktivite v slobodnej spoločnosti a v totalite však neprináša rovnaké výsledky. 

Slovenskí autori vychádzali najmä vo vydavateľstvách Reclam, Aufbau Verlag a 

Weiße Reihe. Spomínajú sa aj v antológii Feuerzeichen. Erzählungen über den Slowakischen 

Nationalaufstand (1969), ktorú vydali Ludwig Richter spolu s Anneliese Gladrow a ďalej 

v antológii Augen voller Sterne. Moderne Slowakische Erzählungen (1974) vydané 

Manfredom Jähnichenom alebo v Der steinerne Brunnen (1979), kde vydavateľ Karl-Heinz 

Jähn poukázal prostredníctvom vybraných prozaických textov na bežný život svojho suseda 

(podľa Raßloff, 1994, s. 404). V spomínaných antológiách sa objavovali najmä texty 

Vladimíra Mináča, Jozefa Kota, Petra Jilemnického, Petra Jaroša, Alfonza Bednára, ale aj 

Ladislava Balleka či Vincenta Šikulu.5  

Pozoruhodné je, že rétorika východonemeckých úvah o literatúre je totožná s našimi 

stredoeurópskymi. Rovnako aj spôsob nazerania na texty. Nezáleží na jazyku, šablóna, syntax 

a hlavne obsahová náplň je v oboch prípadoch takmer identická. Vplyv ideológie prekrýva iné 

možné odtienky. V porovnaní s „východným“ písaním je „západný“ štýl zameraný viac 

sociologicky, nebojí sa kritickejšej politickej prímesi, prehodnocuje aj faktory ako trh či 

dopyt. „Východné“ uvažovanie o literatúre je textocentrické, uzavreté do seba a takmer vôbec 

nepreniká do iných spoločenských oblastí. Čosi zo starého sveta ostalo v našej literárnej 

kritike zakódované aj v súčasnosti. Nerada by som touto poznámkou spôsobovala výčitku, 

chcem iba upozorniť, že škála „jaziev“ spôsobených režimom je skutočne široká.  

V súvislosti s témou protifašistického odboja zohráva pri recepcii v NDR hlavnú úlohu 

Vladimír Mináč. Odboj a model spojenectva na báze porazenia nepriateľa upevňuje vzťahy 

a fixáciu na Sovietsky zväz. Aj v NDR sa zdôrazňoval družobný duch a kult osobnosti. 

Nepriateľ bol porazený spoločne, budúcnosť spočívala v práci „kolektívu“, jednotlivec nemal 

priestor, preto akákoľvek intimita a individualita boli v tomto období striktne vynechané.  

Richter i Jähnichen vo svojich príspevkoch k slovenskej literatúre často spomínajú 

vývin slovenskej národnej identity, ktorá prišla v európskom kontexte neskoro. Hungarizácia 

                                                
5Zoznam prekladov a autorov, ktorých sa recepcia dotýka, sa nachádza v tretej kapitole tejto práce ako aj 
v prílohe 2.  
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a neskoršia germanizácia brzdili plnohodnotnú realizáciu slovenskej kultúry a podpísali sa tak 

pod jej stagnáciu. Model krajiny, ktorá je jednostaj pod útlakom, dokonale zapadal do ich 

vzorca. Komunistickým kádrom vyhovoval status Slovákov ako malého utláčaného národa, 

ktorý treba chrániť. Ochrancom a pomocnou rukou nemohol byť nikto iný než Sovietsky 

zväz. „Nacionalizácia“ je podľa Richtera (1979b, s. 206) hlavnou témou, ktorá figuruje v 

slovenskej literatúre v každom období. Prostredie slovenského literárneho realizmu – dedina a 

každodenný život jednoduchého človeka, korešpondujú s predstavou o socialistickom 

proletariáte. 

Richter (1979b) rozoberá vo svojej publikácii Slowakische Literatur aj texty, ktoré 

majú viacero interpretačných rovín. Vyskytuje sa medzi nimi napríklad Jašíkovo Námestie sv. 

Alžbety, Ballekov Pomocník či Šikulove romány Majstri a Muškáty. Avšak Richter v nich 

zaznamenáva iba problematiku druhej svetovej vojny. Ostatné línie nekomentuje. 

Politicky omnoho zaťaženejšie sú príspevky Jähnichena (1981, s. 818), ktorý 

slovenskú literatúru spomína skôr okrajovo. Niekoľkonásobná explózia fráz a „ódy na 

bratstvo socialistických národov“ razantne útočia z jeho textov. V tvorbe mladej generácie 70-

tych rokov vyzdvihuje jej príklon k socializmu, principiálne pozitívny životný pocit, 

pracovitosť a triednu determináciu jej hrdinov. Špecifický národný kolorit, teda zmes 

východu a západu, je v jeho recepcii azda jediným primárne nepolitickým postrehom. Keďže 

vyzdvihovanie folklóru a národných tradícií bolo pred rokom 1989 veľmi populárne, do 

dobovej koncepcie zapadá bez obáv. 

 

3.2 Literárne udalosti po roku 1989 
Künzel (1969a, s. 10) veril v obnovu spoločných slovensko-rakúsko-nemeckých 

vzťahov prostredníctvom nedávno naštartovanej kultúrnej výmeny. 
 
„Das Niveau ihrer Literaturen und den Grad ihrer nationalen Selbständigkeit vermögen wir 
kaum zu beeinflussen, nur beim Vermitteln ihrer Werke in den kulturellen Weltkontext 
können wir ein wenig helfen. Die Pflicht zu geistiger Mittlerschaft haben wir anerkannt. Es 
bleibt noch viel zu tun, aber der Vorwurf des „bohemica non leguntur“ trifft uns nicht mehr 
und des „slovacica non leguntur“ hoffentlich bald auch nicht mehr.“ 
[Preklad autorky: Úroveň ich literatúry a stupeň samostatnosti môžeme ovplyvniť iba ťažko, 
trochu pomôcť však môžeme pri sprostredkovaní textov v kultúrnom svetovom kontexte. 
Povinnosť duchovného sprostredkovania sme uznali. Ešte nás čaká veľa práce, ale výčitka 
„bohemica non leguntur“ sa nás už netýka a dúfajme, že čoskoro si už nespomenieme ani na 
„slovacica non leguntur“.] 
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Künzelove kultúrne prognózy sa však nenaplnili. Veľmi podobné výpovede 

nachádzame v 90-tych rokoch aj u Balduina Wintera, Alfrun Kliems a Ute Raßloff (1994, s. 

407), ktorá uvádza: 
 
„In dieser Anthologie unternommene Versuch, den Graben zu überbrücken, soll nicht 
bedeuten, ihn hinwegzureden, im Gegenteil, mannigfaltigste Erfahrungen sollen gesammelt, 
einander gegenübergestellt, ins Gespräch gebracht werden, daß sie kontrastreich 
korrespondieren und zu einem lebendigen Bilde sich fügen mögen – wie Laub von einem 
Baum.“  
[Preklad autorky: Podniknutý pokus tejto antológie premostiť prepadlinu neznamená nevšímať 
si ju, práve naopak, rôznorodé skúsenosti majú byť zozbierané, skonfrontované 
a predebatované tak, aby spolu mohli kontrastne korešpondovať a vytvárali tak živý obraz – 
ako list stromu.]  

 

Po takmer dvadsiatich rokoch od poslednej spomínanej antológie sa na trhu objavila 

publikácia Den Spiegel bewegen (2011). Nájdeme v nej nielen poviedky a kratšie úryvky z 

próz, ale aj poéziu, ktorá doposiaľ vychádzala iba časopisecky. Prezentovaní sú v nej starší 

(Stanislav Rakús, Michal Hvorecký, Márius Kopcsay, Daniela Kapitáňová a i.), ale i mladší 

autori, reprezentanti súčasnej slovenskej literárnej scény (Uršula Kovalyk, Ivana 

Dobrakovová, Jana Beňová či Monika Kompaníková). Walter Koschmal je slovakista a 

profesor slovanských filológií na univerzite v Regensburgu. V rámci budovania „ost-west“ 

slovanských štúdií založil Slovacikum, interdisciplinárne štúdium, ktoré sa zameriava na 

slovenskú kultúru, jazyk a reálie. Texty sú podľa neho 

 

„traditionell slowakisch und gleichzeitig europäisch modern... Sie sind in vielfacher Hinsicht 
und in vielen Richtungen ein Spiegel, ein slowakisch-europäischer Spiegel...“ (Koschmal, 
2011, s. 327). 
[Preklad autorky: tradične slovenské a zároveň európsky moderné... Sú v mnohých ohľadoch a 
smeroch zrkadlom, slovensko-európskym zrkadlom...] 
 

Po vyše dvoch desaťročiach konštatuje, že „Graben“ (prepadlina) je kultúrne aj 

skúsenostne „überbrückbar“ (premostiteľná). Akcentuje však len možnosť, nie finálne 

štádium. Spoločné svety je teda možné prepojiť, ale nejde o definitívny akt. Želanie Raßloff z 

roku 1994 sa splnilo, ale ešte stále evidujeme absenciu presvedčenia o skutočnej existencii 

tohto puta.  

Recepciu po roku 1989 som rozdelila do štyroch podkategórií alebo imág. Každé z 

nich bude bližšie charakterizované a jeho hlavné znaky demonštrované na základe 

analyzovaných recenzií. Snažila som sa vystihnúť podstatu, obsah, zámer i atmosféru 

jednotlivých výpovedí. V poslednej časti ponúkam krátku sondáž, v ktorej sa venujem 
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konkrétnym, pre nemeckého čitateľa zaujímavým, podnetným a inšpiratívnym osobnostiam 

slovenskej literatúry.  

 

3.2.1 Naša stredoeurópska ilúzia s „OSTňami“ v duši 

Skôr ako sa dostanem ku konkrétnemu rozboru imág, ktoré som na základe 

zozbieraného materiálu vyčlenila, chcela by som sa vyjadriť k všeobecnej problematike, ktorá 

je viazaná na pojem „stredná Európa“. Aký je obraz strednej Európy u nás a aký u našich 

susedov? Existuje vôbec alebo je iba satisfakciou za neférovú pozíciu počas studenej vojny a 

snahou vyčleniť sa z kontextu ostatných krajín bývalého východného bloku? Je stredná 

Európa strednou Európou pre všetkých alebo ju rešpektujú len jej samotní obyvatelia? Komu 

vlastne skutočne patrí? 

Touto úvahou chcem poukázať na komplexný obraz našej krajiny v očiach západnej 

časti Európy. Predpokladám, že povedomie o geografickej polohe má úzku súvislosť s jej 

ďalším kultúrnym vymedzením. Zároveň chcem naznačiť, aký dôležitý význam má poloha 

našej krajiny vzhľadom na ďalšie (nielen literárne) interpretácie. 

Pojem stredná Európa6 znie atraktívne, zmierlivo a otvorene. Slovo „stredná“ už 

etymologicky naznačuje spojivo západného a východného. Je bránou inakosti a územím, kde 

oddávna dochádza ku kultúrnemu i hodnotovému stretu. Sme zvyknutí, že západný svet 

častuje našu „vzácnu“ strednú Európu prívlastkom „ost“ a týmto zatína svoje „ost“ne do hrdej 

duše Stredoeurópana skutočne bolestivo. Táto nálepka sa na jednej strane zdá byť logickou. 

Zjednodušene by sa dalo povedať, že všetko, čo leží napravo je východ, naľavo zasa západ. 

Rakúsko a Nemecko nemôže byť rovnakým „západom“ ako Francúzsko alebo Holandsko, 

preto sa v tejto „západnej a západnejšej“ optike neúprosne posúvame zo stredu na východ. Na 

druhej strane však treba uznať, že k definitívnemu udomácneniu a následnej trvalej fixácii 

„ost“ pre náš región došlo až počas studenej vojny.  

Künzel (1969a, s. 7) zaobchádza s pojmom „Mitteleuropa“ pozoruhodným spôsobom. 

Koncept „našej“ strednej Európy rešpektuje, ale v jeho rámci vymedzuje „den deutschen 

Sprachraum“ (nemecký jazykový priestor). Región prijíma v rámci jedného homogénneho a 

navzájom intenzívne prepojeného celku. Otázne je, či toto konanie nebolo iba akýmsi 

                                                
6Csáky (2010, s. 37-55) používa termín centrálna Európa (Central Europe, Zentraleuropa), ktorý považuje za 
vhodnejší, geograficky a teritoriálne a politicky nekonotovaný. Centrálna Európa je podľa neho „dynamickým 
procesom, performatívnym, hybridným komunikačným priestorom“, prípadne „medzipriestorom“. Termín 
stredná Európa zároveň považuje za politicky zinštrumentalizovaný.  
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dobovým trendom7. V tomto období totiž zo západnej strany cítiť aktivitu v podobe snahy o 

znovuobnovenie susedských vzťahov zničených vojnou.  

Dnes je situácia už odlišnejšia. Pri rešeršovaní textov sa stretávame takmer vždy so 

značkou „ost“ (východ), v lepšom prípade „mittelost“ (stredovýchod). Iba skutočne 

zainteresovaní (uvediem napríklad slovakistu pôsobiaceho vo Viedni Stephana Teichgräbera 

alebo už niekoľkokrát spomínanú berlínsku slovakistku Ute Raßloff) zaraďujú Slovensko tak, 

ako to chceme i prezentujeme my, k „Mitteleuropa“. Znovu však dodávam, že ide o ojedinelý 

prípad. Nemecká aj rakúska stredná Európa má inú tvár, ktorá v sebe ešte stále uchováva 

príliš veľa „OSTňov“.  

Západná interpretácia „našej“ strednej Európy najčastejšie používa na označenie tohto 

regiónu dva pojmy. Prvým je „Ostmitteleuropa“ (východná stredná Európa), druhým 

„Osteuropa“ (východná Európa). „Ostmitteleuropa“ zjednodušeným spôsobom zahŕňa všetky 

časti Európy, ktoré boli  pred rokom 1989 „červené“. Oficiálne atlasy i portál Wikipedia8 

majú zmierlivejšiu rétoriku a „mitteleuropu“ delia na západnú – „westmitteleuropu“ 

(Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko) a východnú „ostmitteleuropu“ (Česko, 

Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko). Prítomnosť Rumunska 

by v našom „civilizovanom eurosvete“ mohla podráždiť nejedno hrdé stredoeurópske ego. V 

praxi sa však stretneme aj s takými názormi, že sa do „ostmitteleuropy“ počíta celý Balkán 

vrátane Albánska a Macedónska. Tento priestor je však etnicky i kultúrne natoľko pestrý, že 

si len ťažko vieme predstaviť vytvorenie kompaktnejšieho regiónu. Jednoznačná je pri tejto 

interpretácii hranica železnej opony a údernosť jej sankcií pre všetky sovietske satelity. Avšak 

dvadsaťpäť rokov je jedna celá generácia, etapa, myšlienková fixácia a dostatočne dlhé 

obdobie na vytvorenie stereotypov. Stále nás však môže tešiť, že v tomto označení nájdeme 

slovo „mittel“ (stred). Pôsobí skoro ako svetielko nádeje, náznak civilizácie či komunikačné 

spojivo, susedstvo s vysnívaným západom, vzorom a príkladom. 

Druhou verziou, ktorou býva náš región častovaný, je jednoducho „Osteuropa“ či 

„Eastern Europe“. Takéto označenie nás zvykne zabolieť oveľa bytostnejšie, pretože celá 

osveta o „mitteleurope“ sa podlomí v základoch. Čím západnejšie sa nachádzame, tým 

jednoznačnejšie a prirodzenejšie sa darí tejto teórii. Francúzi nenazvú Slovensko inak ako 

„Europe de l´Est“. Opäť ide o „delenie“ pozdĺž železnej opony. 

Na doplnenie môžem ešte spomenúť, že samotní Nemci doteraz nazývajú krajiny 

bývalého NDR „neue Länder“. Odôvodňujú to tým, že používajú oficiálny a korektný 

                                                
7Künzel použil tento termín v texte z roku 1969a. 
8http://de.wikipedia.org/wiki/Ostmitteleuropa. 
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sociologický pojem. Objektívne však toto označenie, navyše takmer štvrťstoročie po 

zjednotení, pôsobí mierne xenofóbne. Skľučujúce je, že sa aplikuje aj na mladú generáciu, 

ktorá bývalý režim reálne nezažila (a ak, tak iba spoza hrkálok detského kočíka). Napriek 

tomu sa títo ľudia ani dnes nemôžu zbaviť samolepky „Ossies“ alebo „Ostmenschen“ 

(„východniari“). S týmto osudom sú zrejme zmierení, nakoniec, majú v sebe trochu nášho 

postsocialistického „stredoeurópanstva“. Prekvapilo ma, že ich toto znevažujúce označenie 

neuráža a na ironické poznámky „Wessies“ („západniarov“) nereagujú. S láskou spomínajú na 

Prahu a na Budapešť, kde zažívali „ost“ podobu vytúženého „west“. Stretnutia s nimi sú vždy 

príjemné, pretože poznajú Tatry, Nitru, Košice i Blatenské jazero (Balaton) a v ich pohľade 

nájdete zvláštny druh spojenectva. „Ossis“ sú tí, ktorí Stredoeurópana v západnom 

nepochopení vždy zachránia svojou teplou „ostalgickou“ poetikou.  

Čo vlastne znamená nálepka „Osteuropa“? Je to skutočne značka (ne)kvality alebo ide 

len o inú perspektívu? Napriek pozitívnemu náhľadu na našu súčasnú kultúru a snahe o jej 

fixáciu v povedomí nemecky hovoriaceho publika, sa autori tohto prívlastku stále nedokážu 

(alebo nechcú?) zbaviť. Tento krok interpretujem ako povinné „poistenie vlastnej značky“. 

Prívlastok „ost“ totiž varuje pred možným rizikom v podobe východného „(not)fair trade“.  

Otázkou je, prečo tak veľmi proti „východnému“ statusu bojujeme? Potrebujú si 

Stredoeurópania niečo dokazovať alebo majú potrebu vymedziť sa voči „divokému“ Balkánu 

a „proruskému“ Východu? Je stredoeurópske autoimago právoplatné alebo iba našou ilúziou 

či túžbou? Je teda stredná Európa iba konštruktom Stredoeurópanov alebo sa rešpektuje aj 

v iných krajinách a kultúrach? 

Slováci vidia Slovensko inak ako cudzinci. Kým my bývame pyšní na Euroveu 

a Dunajpark, oni si všimnú bratislavskú Hlavnú stanicu, ktorá je svojou pachovou intenzitou 

i vizuálnou stránkou takým silným zážitkom, že nemusíte nikam ďalej cestovať. Autentická 

exotika vás omámi už pár kilometrov za Viedňou. Podobných príkladov by sme v našom 

hlavnom meste našli viac. Bratislava je však pre zapálených cestovateľov nuda, ktorá sa hrá 

na európsku metropolu. Západných susedov priťahuje presne to, čo doma nemajú: chaos, 

neporiadok, dobrodružstvo, riziko i miesta, kde zastal čas. To všetko sa u nás dá nájsť. Ak si 

vo východoslovenskom Hertníku chcú o pol jedenástej dopoludnia prezrieť miestne 

špecifikum, drevený kostolík, nielenže budú márne hľadať niekoho, kto má kľúče, rovnako 

ťažké bude nájsť osobu, ktorá by mala v krvi menej ako pol promile. Nie zostatkového 

alkoholu z nočného flámu, ale z raňajšej tekutej posily. Ak nahliadnu do dvorov s deravými 

fúrikmi a apatickými, na kosť vychudnutými sliepkami bez peria, premýšľajú, či náhodou 

neprehliadli hranicu a neprešli nevedomky za schengenský priestor. 
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Či už menšie zlo „Ostmitteleuropa“ alebo nelichotivá „Osteuropa“, výsledné imago je 

vždy rovnaké – postsocialistický, divoký a tak trochu nebezpečný a nedôveryhodný priestor.  

 

3.2.2 IMAGO I: Čaro v rozmanitosti 

Rakúsky regionálny literárny magazín Lichtungen upriamil začiatkom roku 2008 svoju 

pozornosť na súčasnú slovenskú poéziu i prózu. Venovaná časť je označená titulom: 

Bewegung – Slowakei  (Pohyb – Slovensko). Tento názov prezrádza náladu, ktorou celá pasáž 

disponuje. Autori upozorňujú hlavne na potrebu odkryť po dlhých rokoch mlčania slovenskú 

literatúru, pripomínajú jej rozmanitosť a progres. Slovakistka Ursula Macht (2008), ktorá je 

autorkou, vybrala texty tak, že sa tematicky prekrývajú. Spája ich veličina času a jeho 

subjektívny tok. Vo svojom predslove opisuje prostredníctvom úryvkov z vybraných diel jeho 

perspektívu a tempo. V tempe a pulze tkvie život, jeho rôzne formy a skupenstvá. Autorka 

vidí na tejto škále veľkú rozmanitosť.  

Obraz rozmanitosti je v nemeckej recepcii slovenskej literatúry a kultúry veľmi 

intenzívne zastúpený. Slovenská rozmanitosť je hlbšie tematizovaná cez niekoľko tzv. 

„mikroimág“. Najčastejším imagom v prezentovanej kategórii je rozpor východu a západu. 

Ďalšou rovinou rozmanitosti je historická i súčasná multikultúrna tradícia na našom území. 

Nezanedbateľná je aj úloha prostredia a prírody, cez ktoré je interpretovaná slovenská 

národná povaha a napokon, na prvý pohľad nenápadná avantgardná tradícia „osamelých 

bežcov“ či Andyho Warhola. Môžeme konštatovať, že toto imago je veľmi pozitívne, pretože 

už spomínaná škála rozmanitosti v sebe nesie dôležitý kultúrny potenciál. 

 

Nová marcha orientalis 

Neznáme svety, ktoré zaváňajú exotikou, vzbudzujú záujem, ale aj rešpekt. Nazrieť do 

nich znamená stať sa súčasťou ich mystiky a zažiť na vlastnej koži ich pravú príchuť. 

Slovensko tento status vďaka svojej geografickej polohe nepochybne má. Nachádza sa na 

pomedzí, kde sa miešajú dva antagónne svety – „latina“ a „ortodoxia“. Stredná Európa je 

presne ich stredom, stretom a nárazníkovou zónou. Do kontrastu vstupujú najmä emocionalita 

východu a racionalita západu, spontánnosť a plán alebo vrúcnosť a dištanc. Na prvý pohľad sa 

môžu takéto označenia javiť ako stereotypné, no v recepcii stredoeurópskych kultúr sú 

aplikované s veľkou obľubou. Paradoxné je, že túto pozitívnu a inšpiratívnu „premiešanosť“ 

vnímajú ekvivalentne výlučne Stredoeurópania. Špecifický charakter, ktorý stojí na 

rovnocennosti západných a východných vplyvov (prípadne miernej prevahe západných) je 

typickým stredoeurópskym autoimagom, výrazne sa líšiacim od heteroimaga. Západná 
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Európa vidí strednú Európu (v lepšom prípade) ako vstupnú bránu na východ alebo 

zjednodušene ako východnú Európu. Krajiny, ktoré ležia „napravo“ od našich hraníc zasa 

naopak: stredná Európa je mentálne príliš „západná“ a „európska“, vymyká sa teda ich svetu. 

Tieto, na prvý pohľad banálne úvahy z rôznych perspektív, sú však základnou bázou pri 

vytváraní konkrétnych imág.  

Pre západoeurópske krajiny je emocionalita a neuchopiteľnosť „mittelost“ nepochybne 

čímsi dráždivá. 

 
„Es war eine Entdeckungsreise in eine Kulturlandschaft von eigenwilligem Reiz, die uns in 
vielem so andersartig erscheint, obwohl sie doch eigentlich fast vor unserer Haustür liegt“ 
(Raßloff, 1994, s. 408). 
[Preklad autorky: Bol to poznávací zájazd v prostredí so svojráznym pôvabom, ktorý sa v 
mnohom zdá byť iným, hoci v skutočnosti leží rovno pred našimi vchodovými dverami.] 
 

V stredoeurópskej rozmanitosti je totiž aj vysoký podiel „barbarského“. To, čo 

Stredoeurópan chápe ako vášnivé či intuitívne, býva nemeckým recipientom interpretované 

ako necivilizované. Nemci používajú v súvislosti so strednou Európu radi aj prívlastok 

„Übertreibungskultur“. Je protipólom im vlastnej „Distanzkultur“ (kultúra dištancu), ku ktorej 

sa otvorene a trochu sebakriticky priznávajú. Doslovne by sme mohli prvý termín preložiť 

ako „kultúra, ktorá preháňa“. Vyjadrí všetko, čo cíti, riadi sa viac srdcom, intuíciou či pudom 

ako rozumom. Toto heteroimago je nosným pilierom celej recepcie. Pri jeho analýzach už 

však záleží na konkrétnom autorovi, či túto mentalitnú odlišnosť považuje za látku druhej 

kategórie alebo naopak, prebudí v ňom náklonnosť a túžbu po jej hlbšom spoznaní.  

Zvláštnu kultúrnu zmes, ktorá je v našej literatúre silne prítomná, opisuje Raßloff 

(1994, s. 408) ako „etwas Geheimnisvolles“ (niečo tajomné), ako „Suche nach dem wachen 

Sinn fürs Ahnungsvolle, Rätselhafte, Mehrdeutige, Phantastische“ (hľadanie bdelého zmyslu 

pre tušené, tajomné, mnohoznačné, fantastické), ako „Mut zu Theatralität aber auch der 

seltene Mut zu Innigkeit“ (odvaha k teatrálnosti, ale i občasná odvaha k zvnútorneniu), 

„Register der sprichwörtlichen mitteleuropäischen Bizarre ziehend“ (príťažlivý register 

príslovečnej stredoeurópskej bizarnosti), spomína sa aj „Spott, Selbstironie, Ironie, Parodie, 

Groteske, bluttriefenden Sarkasmus, rasante Persiflage, Spaß am Experiment, Lust am Spiel 

[...] verführerischer Duft von selbstgekochter Rindsuppe“ (výsmech, sebairónia, irónia, 

paródia, groteska, krvavý sarkazmus, razantná persifláž, radosť z experimentu, chuť hrať sa 

[...] zvodná vôňa domácej hovädzej polievky.)  

Všetky prívlastky, ktoré Raßloff pripisuje slovenskej literatúre, stoja na rozpätí „west-

ost“ citeľne viac napravo. Napriek tomu z textu tušíme zmes zdanlivo nekompatibilných 
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veličín. Raßloff emocionálne opisuje „slovanskosť“ a divokosť v našej literatúre, použije aj 

slovo bizarnosť, ktorú môžeme v tomto kontexte interpretovať ako typ príťažlivej 

nedokonalosti, spomína tiež iróniu, ktorá úzko súvisí so  schopnosťou byť sebakritický. Chuť 

na hru a zábavu môže znázorňovať element nového života a radosť z opätovného nádychu po 

rokoch strávených v ideologických obmedzeniach. Autorka akcentuje aj literárnu pestrosť, 

chuť písať, všeobecnú eufóriu a farebnú explóziu všetkých dostupných prostriedkov. Tieto 

myšlienky sú plné nadšenia a očakávania, osobne považujem toto hodnotenie za jedno 

z najpozitívnejších. Na záver slovenskú literatúru prirovná k vôni domácej hovädzej polievky. 

Táto symbolika je veľmi silná (takmer ako z pera Stredoeurópana). Evokuje archetypálne 

princípy, pokrm pripravený podľa starého receptu, špecifický pre každý región, ale vždy 

rovnaký vo svojej forme. Sľubuje totiž tradičnú kvalitu, výdatnú esenciu, ktorá zahreje, 

vylieči, vždy pôsobí dobre, no napriek tomu nerozmaznáva. 

 

„Die hier versammelte Blütenlese ist hingegen so bunt, dass es bunter kaum geht.“ (Koschmal, 
2011, s. 328). 
[Preklad autorky: Táto natrhaná kytica je taká pestrá, že pestrejšia už hádam ani nemôže byť.] 

 

Kvetom sa pripisuje pestrosť a sviežosť. Sviežosť pre ich autentickú vôňu i prítomný 

život. Texty v poslednej antológii Den Spiegel bewegen sú teda nielen pestré a rozmanité, ale 

navyše aj nesmierne živé a skutočné. Koschmal (tamtiež, s. 329) porovnáva slovenské krátke 

prózy s nemeckými a zisťuje, že sa líšia svojou výstavbou. 

 
„Es sind minimalistische Kurzgeschichten mit einer hohen Komplexität und Dichte. Darin 
zeigt sich bereits ihre poetologische Nähe zum Gedicht. “  
[Preklad autorky: Sú to minimalistické krátke prózy s vysokou komplexnosťou a hutnosťou. 
Tu sa ukazuje ich poetologická blízkosť k básni.] 
 

Zmieňuje sa takisto o koncentrácii príbehu na jednu postavu. Texty zrejme aj preto 

naberajú na sile.  

Winter (2000b, s. 84) v súvislosti s pestrosťou opisuje svoj silný osobný zážitok 

z návštevy severovýchodného Slovenska. Konštatuje, že hranice vo východnom 

„Dreiländerecku“9 nemajú vecne žiaden význam. Pestrosť a intenzita, prelínanie kultúr, 

jazykov a náboženstiev sú obsažnejšie a pevnejšie ako akékoľvek vykonštruované 

ustanovizne. Vo východných častiach Slovenska sa dá členstvo v Európskej únii vytušiť len 

na základe vyblednutých predvolebných plagátov. Živel Andyho Warhola však nie je 

                                                
9Dreiländereck je pohraničný región troch krajín. Tento výraz sa v nemčine teší mimoriadnej obľube. V našom 
kontexte ide o severovýchodnú časť Slovenska: slovensko-ukrajinsko-poľské pohraničie. 
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limitovaný Schengenom, erupcie divokosti sa rozliehajú celým regiónom. Napriek primárnej 

odpudivosti nachádza Winter v beznádejne stagnujúcom kúte Európy hnaciu silu pre 

potenciálne nadšenie. Sila prírodného živlu a neopakovateľný esprit „konca sveta“ je jedným 

z klasických obrazov slovenského regiónu. 

Na báze osobnej skúsenosti je tento pocit automaticky aplikovaný aj ďalej pri čítaní. 

Divokosť, snivosť či éterickosť, „Oszillation zwischen absurder Fiktion und Realtraum“ 

(oscilácia medzi absurdnou fikciou a reálnym snom) (tamtiež, s. 84) majú v slovenskej 

literatúre pretrvávajúcu tradíciu. Slovo oscilácia evokuje pohyb, čiastočné napätie 

a dynamiku. Winter v ňom cíti živelnosť a „veľké srdce“, hudbu, poéziu a rytmiku, to všetko 

v plnej miere prítomné a navyše zasadené do prostredia národného parku. Pomerne 

kontradikčná je podľa autora skutočnosť, že v tomto bizarnom prostredí sa nachádza jedno 

z dvoch múzeí Andyho Warhola na celom svete10. Navštívi ho ročne 90% cudzincov, ale 

drvivá väčšina obyvateľov regiónu ho však ešte nikdy nenavštívila. Winter vníma Warholovu 

úlohu na východnom Slovensku ako zaujímavý fenomén a tento extrémny kontrast je podľa 

neho výstižný pre celý región. Je to takmer postmoderná kombinácia okolností: bohém a otec 

popkultúry Warhol, prezentovaný ako rodák z prostredia, ktoré nemá žiadne predispozície pre 

recepciu jeho umeleckého odkazu. Warhol je však produktom USA a nie „Dreiländerecku“. 

Winter teda na Warholovi nevidí adekvátnu zásluhu regiónu. Ten totiž nie je zaujímavý preto, 

lebo zrodil Warhola, ale preto, lebo ho absolútne nie je schopný vnútorne prijať. Winter 

v tejto oblasti potenciál a vieru v zmenu nevidí. Skutočnosť, že korene predstaviteľa 

svetového moderného umenia siahajú na tento beznádejný koniec sveta, kde vládne nevkus, 

gýč a prázdny sentiment, je podľa neho jednoducho úchvatné.  

 
„Zone des Übergangs, ein Überwechseln von einer Realität zum Traum, der eine wichtige 
Chiffre dieser Prosa ist, sei es als kafkaesker Alptraum wie bei Lajos Grendel, sei es, Rudolf 
Sloboda, als Anhalten der Zeit“ (Winter, 2000b, s. 90). 
[Preklad autorky: Zóna prechodu, premeny z reality do sna, ktorý je pre túto prózu dôležitou 
šifrou, či je to kafkovská nočná mora u Lajosa Grendela alebo zastavený čas u Rudolfa 
Slobodu.] 

 

Prepájanie literárnych súvislostí s pražsko-nemeckým klasikom svedčí o nepriamom 

„stredoeurópeizovaní“ slovenskej literatúry. Poetika Lajosa Grendela a Rudolfa Slobodu tak 

podľa Wintera odkazuje na kafkovskú tradíciu. Tento prívlastok môžeme považovať za 

pozitívny, pretože naznačuje dotyk so svetovou klasikou. „Kafkovské“ v slovenskej literatúre 

tak čiastočne vyrovnáva jej silný provincionálny ráz. 

                                                
10Druhé sa nachádza v Pittsburghu, Warholovom rodnom meste. 
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„Revolutionäre Romantik ganz unromantisch ins Absurde beugt“ (Winter, 2000b, s. 90). 
[Preklad autorky: Revolučná romantika bočí úplne neromanticky smerom k absurdnu.] 

 

Zvláštny druh nehy a lásky, ktorý je často prítomný v zvrátenosti, nie je prvoplánovo 

sladký ani sentimentálny. Na rozdiel od južanskej, vášňou naplnenej tradičnej romantiky je tá 

stredoeurópska zakomponovaná do ironicko-sarkastickej roviny. Nepreniká na povrch 

explicitne, ale je podmienená zvláštnou zhodou okolností, ktoré sú s romantikou na prvý 

pohľad nekompatibilné. 

 

„Und doch muss die Wirklichkeit, diese slowakische, jenseits aller Trostlosigkeiten Zauber 
besitzen, eine Kraft, ein Geheimnis, woraus eine derart wunderbare Sprache wachsen kann“ 
(Winter, 2000b, s. 91). 
[Preklad autorky: A predsa musí táto slovenská realita, napriek všetkej bezútešnosti vlastniť 
kúzlo, silu tajomstvo, z ktorých tak môže vyrásť úžasný jazyk.] 
 

Kúzlo, rodiace sa zo zúfalstva a bezútešnosti, je silnou metaforou. Obraz Slovenska 

ako trpiteľa je v nemeckej recepcii často tematizovaný. Vo svojej práci mu venujem osobitný 

priestor.  

Hravý úvodník Zdenky Becker je na rozdiel od Winterovho ľahko sarkastického tónu 

plný nekritického nadšenia a rozprávkovo-mýtického príznaku. Píše o zvonivosti a 

jedinečnosti slovenského jazyka. Slovenské vydanie časopisu je 

 
„ .... voll von slowakischen Gedanken, Freuden, Ängsten, unterdrückten und losgelassen 
Gefühlen“ (Becker, 1993, s. 1). 
[Preklad autorky: ... plné slovenských myšlienok, radostí, strachov potláčaných a vypustených 
citov.] 
 

V súvislosti so slovenskou literatúrou operuje emocionalitou, podvedomím, extrémnou 

závislosťou na vnútornom prežívaní, ktoré je zbavené štylizácie a noriem. Pocit, ktorý 

recenzentka má, jednoznačne vyplýva z nedávneho veľkého politického oslobodenia. Nový 

nádych prežíva nielen spoločnosť, ale aj kultúra a literatúra. Radosť, ktorá sa nachádza 

v autorkinom úvodníku, by mala odzrkadľovať vtedajší životný pocit na Slovensku. Šablóny, 

ktoré literatúru dlho podmieňovali, sa stratili. Je živá, hravá, s novou chuťou pre budúcnosť. 

Mám pocit, že entuziazmus, prítomný v tejto recepcii, je silnejší, než domáci. Imago radosti 

zo slobody je pre porevolučné obdobie typické. 
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„Minimultikulti“ 

Informácia, že Slovensko nie je etnicky homogénnym priestorom, býva pre nemecké 

jazykové publikum prekvapujúca. Nikto nepredpokladá, že na takom malom priestranstve žije 

relatívne veľké množstvo národov a kultúr. Navyše, ak nahliadneme do minulosti, má 

Slovensko v kontexte konfesionálnej, jazykovej či etnickej diverzity dlhú a bohatú tradíciu. 

Spomeniem len niekoľko najdôležitejších príkladov: trilingválna Bratislava až do približne 

50-tych rokov, aktívny kultúrny život a centrá maďarskej, rusínskej i rómskej menšiny či 

„Karpatskí“ Nemci11.  

Pre západný svet sú tieto okolnosti potešujúce, pretože predznamenávajú otvorenosť, 

toleranciu a zároveň rozbíjajú klišé o xenofóbii postsocialistických a horských krajín. 

„Multikulti“ je slobodou v každom rozmere a to je vzhľadom na momentálnu situáciu v 

Európe veľkým komplimentom. Recenzenti túto skutočnosť radi i často pripomínajú 

a nepriamo tak Slovensko dávajú za príklad krajiny, v ktorej „to jednoducho funguje“. 

O multietnicite a multilingválnosti na našom území v minulosti i dnes sa zmieňuje v časopise 

Literatur und Kritik Winter (2000a, s. 46) nasledovne: 

 

„Die Region des Übergangs, ein Brückenpfeiler zwischen Ost und West, auf dem immer 
mehrere Sprachen gesprochen wurden.“ 
[Preklad autorky: Región prechodu, mostný pilier medzi východom a západom, kde sa vždy 
hovorilo viacerými jazykmi.] 
 

Element „multikulti“ je v jeho článku niekoľkokrát zdôraznený. Raßloff zasa považuje 

antológiu Wie Laub von einem Baum (2004) za špecifický nadnárodný projekt. Nájdu sa v nej 

totiž nie len texty slovenských, ale i maďarských (György Hogya, Alfonz Talamon či Lajos 

Grendel) autorov.  

 

Príroda 

Podmanivým elementom, ktorý nachádzajú čitatelia v nejednom slovenskom texte, sú 

prírodné krásy (vodopády, hory, skaly a husté lesy). Vlastnia dávku mystiky, 

neuchopiteľnosti, živelnosti, vzrušujúcej drastickosti, no čo je najdôležitejšie, disponujú 

tajomstvom a istou formou nebezpečenstva. To prirodzene zvádza, vytvára ilúziu 

dosiahnuteľnosti iba pre vyvolených, isté dobrodružstvo na hranici s „divokým“ barbarským 

východom. Toto imago je vo veľkej miere zmýtizované a stále menej platné. Tatranské štíty 

                                                
11Umelo vytvorený termín označujúci potomkov nemeckých prisťahovalcov v Bratislave a jej okolí (Pressburg), 
na strednom Slovensku (Hauerland) a v oblasti Spiša (Zips).  
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už dávno nebrázdia divoké Zuny ani hanblivé Malky. Teda možno áno, ale ich výskyt sa 

zredukoval. Nájdeme ich už iba na vyhrievaných lanovkách s pohárikom prosecca v ruke. 

 

Avantgardná tradícia a potenciál 

Živná pôda pre alternatívne umenie a nové formy premýšľania sú úzko späté 

s bývalým režimom. Čím menší manévrovací priestor, tým vyšší experimentálny výkon. 

Takúto skutočnosť konštatuje aj Sylvia Geist (2002, s. 5-8), ktorá píše, že za socializmu sa 

v slovenskej literatúre s jazykom viac hralo a výpovede sa problematizovali a kódovali. Tento 

šifrovací jazyk dosahoval celkom iné dimenzie ako v súčasnosti. Autorka vidí v čare 

nechceného veľké bohatstvo. Kvôli cenzúre bolo potrebné rétoriku upraviť a jej explicitnú 

kritickosť zredukovať na minimum. Tento stav prispel k vynaliezavosti autorov a pod 

prítomným spoločenským tlakom tak vznikali kvalitné a okúzľujúce tvorivé spojenia. Geist sa 

zamýšľa nad tým, prečo sa dnes od tejto tradície upúšťa. Konštatuje, že kódovanie 

umeleckých výpovedí už nie je nutnou podmienkou na jeho eventuálnu existenciu. Po novom 

nádychu a úľave v podobe slobody prejavu, mala literatúra tendencie experimentovať s inými 

formami výpovedí. Možné však je aj to, že príchodom novej éry dochádza k intelektuálnemu 

„spohodlneniu“. Za pomerne hodnotné estetické hnutie považuje Osamelých bežcov, ktorých 

prirovnáva k Beat Generation. Literatúra obsahuje dotyky s domácim prostredím, no zároveň 

dosahuje európsku úroveň. 

Silu a kvalitu slovenskej lyriky oceňuje aj Klara Köttner-Begnini (1993, s. 67). 

Zároveň píše, že tieto texty sa nechali obohatiť západnými vplyvmi. 

 
„Ich halte die Lyrik für die besondere Stärke der Slowaken. Sie nachzudichten, ist ein großes 
Erlebnis.“ 
[Preklad autorky: Lyriku považujem za obzvlášť silnú stránku Slovákov. Prebásňovať ju je 
obrovským zážitkom.] 
 

Slovenskú literatúru sa podľa Koschmala (2011, s. 329) oplatí čítať aj preto, lebo 

zachytáva aktuálne európske dianie. „Radikálny prehrešok voči každej orientácii a obdobie 

veľkej destabilizácie“ sú podľa neho hlavnými signálmi, ktoré dnešná slovenská kultúra 

vysiela. Tento pocit vymedzovania sa voči stanovenému trendu je podľa jeho slov implicitne 

ukotvený v slovenskej kultúre ešte z čias socializmu, kedy bolo potrebné rešpektovať normy 

doby. Napriek tomu, že od čias neslobody už došlo k výmene jednej celej generácie, autor 

očividne považuje rany socializmu za stále hlboké. Aktuálne publikujúci autori narodení 

začiatkom 80-tych rokov si už údernosť skutočného socializmu naozaj nemôžu pamätať. Túto 
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Koschmalovu pripomienku vnímam ako dôkaz toho, že naša spoločnosť má „ešte stále“ 

postsocialistickú nálepku. 

V prípade všetkých spomínaných autorov môžeme pozorovať zaujímavú skutočnosť. 

Ich pohľad na slovenskú literatúru je realizovaný cez všeobecný európsky či svetový vzor. 

Premýšľam teda, či je naša literatúra „dobrá“ preto, lebo sa inšpiruje európskou alebo pre jej 

špecifickosť a inakosť. Z ich výpovedí tiež odvodzujem obraz západu ako značky kvality. 

Honba za širokým spektrom sa predsa len v konečnom dôsledku zužuje a vracia na začiatok. 

Je to akési „hľadáme seba vo vás“. 

Winter (2000b, s. 90) vidí situáciu trochu skeptickejšie: 

 

„ ... immer aber ist sie geprägt durch das Bewußtsein, eine Literatur der Peripherie zu sein, der 
Grenzen und der Grenzräume äußerer und innerer Art.“ 
[Preklad autorky: vždy je však ovplyvnená vedomím, že je literatúrou periférie, hraničná 
literatúra medzi vnútorným i vonkajším.] 
 

Slovenská literatúra nikdy nebola a zrejme ani tak skoro nebude literatúrou svetového 

formátu. Na to zrejme ani nemá ambície. Jej úlohou je skôr spájať, tvoriť kultúrny most a ním 

zbližovať, sprostredkovať správy z  divokého „ostmittel“ sveta rafinovaným miešaním 

s civilizovanou Európou. Winter ďalej hovorí (tamtiež, s. 103), že sa nájde dosť toho, čo sa dá 

objaviť, preložiť a predložiť. Tým jednoznačne dokazuje, že slovenská literatúra má svoj 

potenciál a ponuku. Je konečne slobodná, bez politických bŕzd, v rámci svojich možností 

kvalitná, otvorená a komunikatívna. Rovnakým spôsobom by mali uvažovať aj jej recipienti, 

čitatelia a vďačné publikum. Záverom autor čiastočne spochybňuje úlohu Európskej únie. 

Premýšľa o jej skutočnej role, vzájomnej kultúrnej  integrácii a kontakte. 

Aj dvojica rakúskych autorov Stephan Teichgräber a Paulina Amon s evidentnou 

suverenitou zdôrazňujú, že slovenská literatúra nie je známa, avšak cieľom ich publikácie je 

túto zatiaľ zabudnutú časť kultúry internacionalizovať (Amon, Teichgräber, 2011, s. 6). Jej 

kvalitu a dispozície v žiadnom prípade nespochybňujú.  

 

3.2.3 IMAGO II: Ostalgia a „červený“ exotizmus 

Už v úvodných častiach som naznačila, že pre krajiny bývalého východného bloku 

v nemeckej jazykovej recepcii stále platí zovšeobecnené „ost-imago“. Západná Európa v 

dôsledku povojnového rozdelenia sveta nemala priestor ani dôvod bližšie sa venovať otázkam 

týkajúcich sa strednej Európy. Pás na mape, ležiaci na pravej strane železnej opony, tak 

predstavoval skôr zónu „obetí“ ako diferencovaný región s vlastnou kultúrnou identitou. 

Imago krajín bývalého východného bloku je často fixované na pomery, ktoré majú 
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degradujúci či negatívny náboj. Otáznou je takisto ich aktuálnosť. Rigidita klišé a stereotypov 

o „ostbloku“ sa zdá byť nesmrteľná. Prvé konotácie, súvisiace so strednou Európou, sú ešte 

vždy všeobecný nedostatok, postsocialistický zmätok, nevkus, alkoholizmus, beznádej 

a „východné“ barbarstvo. 

Eva Hahn (2007, s. 213) píše, že ruka v ruke so stereotypom „ost“ prichádza 

„Slavenstereotyp“ (slovanský stereotyp). O krajinách bývalého východného bloku sa aj dve 

desiatky rokov po prevrate hovorí ako o „postkomunistických“ krajinách a o ich problémoch 

ako o „postkomunistických chorobách“. 

Kým u staršej generácie je červená jednoznačne „out“ a všetko, čo s ňou kedysi 

súviselo, má stigmy nekvality, pre mladšiu, „dobrodružnú a otvorenú“ generáciu našich 

západných susedov je nedávna minulosť strednej Európy vzrušujúcou.  

Retrotrend pod názvom „ostalgia“12 sa v Nemecku rozmohol už pred niekoľkými 

rokmi. Je renesanciou symbolov východného bloku (Ahbe, 2005, s. 7) a múzeá, kaviarne či 

dokonca reštaurácie, pripomínajúce časy NDR, sú veľmi obľúbeným artiklom. Ich návštevníci 

sa prostredníctvom „ostmenu“ prenesú do nedávnych dôb za berlínskym múrom. Krúpová 

polievka alebo variácie zo zemiakov a kapusty, obsluha oblečená v dobových vzoroch 

a materiáloch sú neodmysliteľnou súčasťou „ostalgických“ lokálov. Holandskí hipsteri sa tak 

nadšene fotia v trabantoch, skúmajú žltú závesnú sieťku na mydlo alebo mlynček na kávu 

v zinscenovanej východoeurópskej kuchyni (tá je paradoxne takmer identická s vybavením, 

ktoré nájdeme v bežných stredoeurópskych domácnostiach ešte aj dnes). Za týmto, na prvý 

pohľad kurióznym nápadom, sa skrýva zvedavosť a chuť vyskúšať nepoznané. Podľa môjho 

názoru je hlavným dôvodom tejto príťažlivosti absencia duchovných mantinelov. Pre ľudí 

vyrastajúcich v komforte a všeobecnom dostatku je pocit neslobody a akékoľvek 

obmedzovanie nepredstaviteľné. To, že v priestore za železnou oponou neexistovala možnosť 

výberu, prípadne bola výrazne zredukovaná, je hlavným fascinózom pre tých, ktorí nie sú 

ničím limitovaní.  

Prvou kategóriou „ostalgikov“ je mladšia generácia, ktorá sa týmto retropocitom 

inšpiruje a postmoderne ironizuje vtedajšie heslá a ikony. Ahbe (2005, s. 11) tento proces 

pomenováva ako „satirickú demontáž symbolov NDR“. „Imago východu“ je v povedomí 

mladých spojené so socializmom ako životným štýlom, avšak príčiny vzniku sú reflektované 

povrchne. „Ost“ je pre nich zvláštna kategória ľudí s čudnými účesmi, muži a ženy jazdiaci na 

trabantoch, bozkávajúci sa politici a spartakiáda. Imago východného bloku sa v tomto 

kontexte sa odvíja od fasády doby, nie od jej politickej a ideologickej substancie.  

                                                
12S pojmom „ostalgia“ prišiel ako prvý drážďanský kabaretista Uwe Steimle (Ahbe, 2005, s. 6). 
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„Ostalgia“ sa tak veľmi rýchlo stala populárnou a začala sa komercionalizovať (Goll, 

2004, s. 11). V Nemecku sa rozmohli retropárty, televízne show na tému NDR, vzniklo 

niekoľko divácky úspešných filmov (najznámejší a zároveň aj filmovou kritikou cenený Good 

bye Lenin Wolfganga Beckera z roku 2003), obchody so suvenírmi či „staré dobré“ produkty 

v novej forme.  

Sovietska propaganda a s ňou spojená ideológia dnes pôsobí na spoločnosť komicky. 

Princípy, na ktorých stála, sú úplne neznámym prvkom. Preto je tento druh retropocitu a 

ironizácia socializmu zaujímavým, novým a pre tých, ktorí ho nezažili, nepochopiteľným 

zážitkom. O dnešnej mladej generácii sa hovorí, že sa už ničím nedokáže nadchnúť, pretože 

nikdy nebola nútená zvádzať boj o existenčnú vec. Všetky výhody dostáva automaticky 

a samozrejme – možnosť voľby budúcnosti, vzdelania i miesta pre život. Skutočnosť, že niečo 

inštitucionálne nie je možné, pôsobí príliš nepredstaviteľne. Nedemokratické praktiky, 

cenzúra, umlčanie intelektuálnych koridorov a uniformita verejného života sa javia ako 

kataklizma, avšak na druhej strane sú svedectvom doby, dobrodružstvom a exotikou, ktoré 

lákajú množstvo nezainteresovaných zvedavých „Západoeurópanov“.  

Druhá forma „ostalgie“ vznikla v povedomí obyvateľov bývalého NDR a postupne sa 

rozširovala aj ďalej do ostatných krajín bývalého východného bloku. O „ostalgii“ sa 

v Nemecku začalo hovoriť už v 90-tych rokoch, ale k nám tento fenomén zavítal až o čosi 

neskôr. To, že východní Nemci začali „ostalgiu“ budovať veľmi krátko po politických 

zmenách, môže pôsobiť znepokojujúco. Dôvodom je ostrý rez medzi východným a západným 

svetonázorom a ťažké vyrovnávanie sa s novou situáciou na oboch stranách. Nesmieme 

zabúdať na to, že NDR sa nachádzala v celkom inej situácii ako ostatné satelity Sovietskeho 

zväzu. Kým u nás prichádzali porevolučné zmeny do „domáceho“ prostredia a nový európsky 

poriadok doliehal do stredoeurópskeho priestoru pozvoľna, „východné“ Nemecko sa 

prakticky „zo dňa na deň“ ocitlo v novom štáte, podmienkach, či hodnotových a mentalitných 

súradniciach. Ak u nás prebiehal šok z kapitalizmu, v Nemecku to bolo omnoho 

intenzívnejšie a rapídnejšie. Privatizáciu, rozdelenie republiky aj príliv západnej kultúry 

prežívali naše krajiny v bezpečí vlastného kultúrneho sveta. Východní Nemci sa náhle stali 

cudzincami vo vlastnej krajine. Hodnoty, ktoré dlhé roky určovali obsah ich života, 

exspirovali a začali sa ironizovať.  

Ahbe (2005, s. 14) píše, že „ostalgia“ je forma reakcie na výmenu režimu a hlavne 

kontrastný prístup „ossis“ a „wessis“. Zároveň je znovuoživením niekdajších populárnych 

súčastí života za železnou oponou. Na časy pred pádom berlínskeho múru sa pozerá veľmi 

romantizujúco a zidealizovane.  
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Dôležité je spomenúť, že fenomén „ostalgie“ sa vzťahuje iba na oblasti všedného dňa, 

privátny život a intimitu. Je iba laickým pocitom, oficiálnu propagandu vynecháva a príjemné 

spomienky na minulé časy súvisia viac so životným štýlom. Ide o nostalgiu za minulými 

časmi. Tá sa však nevyvinula zo spokojnosti s komunizmom, ale z už spomínaných náhlych 

zmien po rozdelení.  

Západná časť krajiny sa na prostredie NDR pozerala cez prsty, východní obyvatelia sa 

cítili menejcennými a vo svete prudkého kapitalizmu im chýbali skúsenosti. Z regálov rýchlo 

zmizli ich obľúbené produkty, v rámci deindustrializácie krajiny sa zatvárali továrne, čo 

spôsobilo nárast nezamestnanosti. Menili sa názvy ulíc, štruktúra médií, nový bol tiež kontakt 

s dovtedy neznámymi cudzími kultúrami. Paradoxne sa „dederóni“ stali imigrantmi vo 

vlastnej krajine a to, čo sa predtým poctivo budovalo a platilo, sa stalo bezcenným 

materiálom. V 90-tych rokoch môžeme bez obáv hovoriť o strate východonemeckej identity, 

devalvácii jej kultúry a hodnôt.  

„Ostalgia“ kompenzuje prázdno, ktoré po zániku NDR ostalo. Vyvinula sa ako určitá 

metóda integrácie a sebaidentifikácie. Goll (2004, s. 44) tvrdí, že „ostalgia“ je špecifickým 

typom „autoterapie“ a revitalizuje staré časy. Spomienka na ňu spája ľudí s rovnakým 

osudom. „Ostalgia“ staršej generácie teda nie je smútkom za režimom v jeho hrubej forme, 

ale je ukotvená v detailoch, spomienkach a je implicitne prepojená s túžbou po opätovnej 

mladosti, vitalite a prvými dotykmi s novým svetom. Vzťah východného a západného 

Nemecka spolu so stereotypmi, prostredníctvom ktorých na seba navzájom nazerajú, sa dá 

bez problémov aplikovať aj širokospektrálne. „Ostalgickou“ optikou sú čítané a recipované i 

texty slovenských autorov.  

V rozsahovo subtílnej recenzii Sylvie Treudl z februára 2009, ktorá bola uverejnená 

v literárno-populárne ladenom mesačníku Buchkultur, sa stretávame s typickým čierno-

bielym pohľadom na Európu. Kniha exilantky Ireny Brežnej Na slepačích krídlach patrí k 

literatúre, v ktorej je socializmus hlavnou témou a zároveň problémom priamo 

determinujúcim život postáv. Už v nemeckom názve Rote Hühner (do slovenčiny voľne 

preložené ako Červené sliepky) je citeľná úplne iná, jednoznačnejšia motivácia ako slovenské 

„slepačie krídla“. Zatiaľ čo „krídla“ sú predpokladom pre let a s ním spojenú slobodu 

a neobmedzenosť pohybu, „sliepka“ je naopak domácim zvieraťom, ktoré nikdy neopustí svoj 

dvor a minimálny životný priestor. Nedovoľuje jej to vlastná fyziológia, pretože tento vtáčí 

pud je generáciami potlačený. Slepačie krídla tak evokujú určitý blok rozletu, ale na druhej 

strane sú možnosťou postaviť si vlastný vnútorný okrídlený svet. Nemecké „červené sliepky“ 

už a priori asociujú tému a priestor, v ktorom sa príbeh odohráva. Na „ostalgikov druhej 
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kategórie“ pôsobí pomerne jednoznačne. Priamy odkaz na časy minulé je však istým druhom 

marketingovej stratégie.  

Treudl (2009, s. 28) vo svojej recenzii prevažne enumeratívne opisuje tragikomické 

osudy jednotlivých členov rodiny hlavnej hrdinky, jedenásťročnej Jany. Prostredníctvom nich 

demonštruje deštruktívnu silu vtedajšej moci. Slovensko interpretuje ako obeť socializmu v 

nedobrovoľnom područí, ktoré rokmi nehybnosti spôsobuje do istej miery mentálnu 

degeneráciu. Tento stav je veľmi často prisudzovaný národnej povahe „Východoeurópanov“. 

Presne devätnásť rokov po páde režimu autorka definuje topos ako „zaspaté mestečko kdesi 

vo východoeurópskom priestore“, hoci v skutočnosti ide o Bratislavu.  

Text Na slepačích krídlach by podľa môjho názoru uniesol aj inú, omnoho hlbšiu 

interpretáciu, autorka je však evidentne naplno zaujatá najmä touto rovinou. Červená exotika 

je dostatočne výdatná téma, ktorá nasýti i uspokojí široké spektrum čitateľov.  

Raßloff (1994, s. 409) píše, že špecifickú atmosféru a kolorit slovenských próz vytvára 

autentické „nichvergessenkönnen“ („nemožnozabudnutie“) v spojení s novým pocitom 

a modernými prvkami. Aj mladšie texty disponujú patinou starých časov, najmä v 90-tych 

a nultých rokoch. O slovenskej literatúre píše nasledovné: 

 

„Vor allem lebt sie vom Gespräch: zwischen der Erfahrung des Konjunktivs, des Ostens der 
verpassten Möglichkeiten, und dem westlichen Indikativ eines gelebten Lebens, aber auch 
erschöpften Möglichkeiten…“  
[Preklad autorky: Žije najmä z dialógu: medzi skúsenosťou východného konjunktívu 
a premrhanej možnosti a západným indikatívom prežívaného života a aj vytvorených 
príležitostí...“] 
 

Interpretuje ju ako tvorivý dialóg dvoch svetov, prvého – starého a umierajúceho a 

druhého – práve sa rodiaceho, nového a príťažlivého. Hlavným bodom, ktorý považuje za 

zaujímavý, nie je socializmus vo svojej čistej podobe, ale proces jeho transformácie do 

kapitalizmu vo verejnej aj intímnej sfére života.  

Autorku zaujal i Tomáš Horváth a spôsob, akým v texte Akozmia tematizuje 

pozostatky starého na akademickej pôde. Problematika „ostalgie“ je v tomto prostredí veľkým 

špecifikom a pre nemeckého čitateľa úplnou novinkou. Podobnú poetiku a topos majú aj texty 

Stanislava Rakúsa. Slovenská literatúra „coolnes“ sa podľa Raßloff (2001, s. 11) líši od tej 

západnej najmä tematicky. Sú v nej prítomné „obsesívne otázky zabúdania a spomínania“. 

Slovenská „coolnes“ má príchuť postsocializmu, ktorý sa prejavuje sa nenápadne a skryto. 

Poetika takých textov je podobná chladným, lacnou kávou a ideologickou byrokraciou 

páchnucim nevyvetraným chodbám funkcionalistických budov.  
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Podobná atmosféra, ale omnoho koncentrovanejšia vo svojej takmer surovej podobe, 

zaujala Wintera (2000b, s. 83). Slovensko interpretuje ako krajinu kultúrneho tranzitu. Na 

jednej strane je európske, ale zároveň sa na jeho území nachádzajú miesta, ktoré sú od 

inštitucionálneho modelu kultúrnej spoločnosti vzdialené. Apatický koniec sveta s latentnými 

alkoholikmi v hlavnej úlohe, „špina, polorozpadnutá železničná stanica, pašovaný ukrajinský 

tabak, cesnakový pach i fľaška lacného špiritusu“. Winter (tamtiež, s. 83) v tejto súvislosti 

používa termín „klebrig-altmodischer Osten“ (lepivo-staromódny východ). Tento stav je 

interpretovaný cez stereotypný, negatívny obraz východnej Európy, ktorý si štandardne 

predstaví „západ“, ale je opísaný aj ako magický kúsok sveta, inšpiratívny svojou 

nehybnosťou a uzavretosťou. Chaos, zaostalosť, neporiadok, alkoholizmus, nacionalizmus, 

nekvalita a patriarchát sa pre autora stáva neopakovateľnou exotikou a celkom nečakaným 

rozmerom.  

Michal Hvorecký je autorom, ktorý s „ostalgiou“ vedome a veľmi otvorene pracuje už 

dlhšie. Správne a včas vytušil, čo je v zahraničí atraktívnou témou a neváhal svoje romány 

prifarbiť komerčnou substanciou „ost“. Myslím si, že práve témy „ostalgickej“ senzácie 

zaujali nemeckých čitateľov. Pracuje totiž s tradičnými východoeurópskymi klišé 

(alkoholizmus, nekvalita, lacná pracovná sila či túžba po lepšom živote v západnej Európe) 

a to takmer v každom svojom texte. Odpoveď na otázku do akej miery vychádzajú jeho 

výpovede a inšpirácie autenticky zvnútra a do akej miery sú iba produktom pre západný trh, je 

čisto subjektívna. Je Hvorecký skutočným autorom slovenskej „coolnes“ alebo iba autorom 

instantného patchworku? Táto „tematická štylizácia“ bola hlavným sporným bodom 

v slovenskej recepcii Hvoreckého tvorby. Komerčný úspech, zjednodušovanie problémov 

a podsúvanie sa „západnému“ publiku, boli hlavným problematickým miestom dráždiacim 

slovenskú literárnu kritiku. 

 

3.2.4 IMAGO III: Nekritická glorifikácia kapitalizmu 

Všetci si ešte živo pamätáme na porevolučné roky, prvých podnikateľov vo farebných 

sakách s „intergalaktickými“ mobilmi, hromadné nájazdy za rakúske hranice, prvé fritézy, 

hriankovače, odšťavovače, Barbie či Milky. Už nie z Tuzexu, ale priamo zo „západu“. 

Šosácky učesané Rakúsko zasiahla táto vlna po slobode a nablýskanej realite hladných 

Stredoeurópanov v plnej miere. Slovenské nápisy „prosím nekradnite“ v rakúskych 

obchodoch alebo starnúce Viedenčanky, ktoré pri pohľade na bratislavských študentov 

obedujúcich z domu prinesený „pressburger schnitzel“ v chlebe, otvárali peňaženky a 

podávali im dvestošilingovku so slovami „choďte sa niekam normálne najesť“, majú mnohí 
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ešte v živej pamäti. Dnes namiesto fritovania uprednostňujeme skôr „bio“ či „fresh“ a Nutelu 

dostaneme aj v Pavlovciach nad Uhom. Avšak zahanbujúci porevolučný obraz Slováka ostal 

v podvedomí mnohých západných susedov zakódovaný natrvalo. My by sme však na tieto 

necivilizované prejavy čírej radosti z otvorených hraníc najradšej zabudli. 

Následkom vlčieho hladu po kapitalizme nie sú iba výpravy Slovákov za nákupmi 

v 90-tych rokoch. Podľa nemeckej jazykovej recepcie zažívame jeho nový variant aj v 

posledných rokoch. Prejavuje sa hlavne v nekritickom prijímaní všetkého, čo západný svet 

vyprodukuje. Nemusí to byť bezpodmienečne spotrebný tovar, aj politický názor či životný 

štýl do tejto kategórie zapadá. „Snaha byť za každú cenu niekým, kým nie som“ je imagom, 

s ktorým sa môžeme stretnúť pomerne často. Obyvatelia bývalého východného bloku sa na 

seba snažia aplikovať to, čo je pre západ momentálne aktuálne. Mnohokrát aj na úkor toho, že 

jeho obsah celkom nekorešponduje s ich národnou povahou a tradíciami. Kritika a irónia sú 

základnou stavebnou súčiastkou tohto imaga. Myslím si, že celú spomínanú situáciu 

vynikajúco vystihuje citát Evy Hahn (2007, s. 441): 

 
„Osteuropäer sind mehr oder weniger als eifrige Nachahmer des Westens abgestempelt.“ 
[Preklad autorky: Východoeurópania sú viac menej opečiatkovaní ako rýchli 
napodobňovatelia Západu.] 

 

Úsmevný turbokapitalizmus alebo kašírovaný socializmus 

Zdenka Becker (1993, s. 1) charakterizovala v editoriáli časopisu Podium Slovákov 

ako „pohostinný“ národ, ktorý rád prezentuje svoju kultúru, zoznámi sa a otvorí svetu. Tento 

na prvý pohľad pozitívny obraz však pre mňa implicitne skrýva aj iný odkaz. Otvorenosť 

a pohostinnosť naznačuje tiež nedostatok odstupu a opatrnosti. „Dobrí a mierumilovní“ 

Slováci sú národom, ktorý sa chce integrovať do Európy aj za cenu vlastnej obety či straty 

seba samého.  

Pomerne skeptický pohľad na Slovensko a neschopnosť vnímať ho ako právoplatného 

„Európana“ nám Winter (2000a, s. 43) v časopise Literatur und Kritik predstavuje na príklade 

extrémne rýchleho prispôsobenia sa západoeurópskemu životnému štýlu. Problémom je, že 

táto modernosť a aktualizácia „mentálneho softvéru“ je iba zdanlivou a navyše prebieha len 

vo veľkých mestách. Dokonalým príkladom „turbokapitalizmu“13 je podľa neho jednoznačne 

Bratislava. Príliš rýchlo sa prispôsobila hitom novej doby, prijala ju hlučne, vo veľkom štýle, 

ale povrchne. Rapídna premena (ešte donedávna) hybernujúceho mesta a extrémne promptná 

modernizácia pôsobí na pozorovateľa (nenašinca) prinajmenšom šokujúco. Z dôvodu tohto 

                                                
13Tento pojem použila Katrin Schumacher v súvislosti s románom Michala Hvoreckého Eskorta.  
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extrémneho nasadenia sa mnohé aspekty nestihli vo svojej vnútornej štruktúre obmeniť ani 

vyvinúť. Charakter krajiny ostal nezmenený, vyrástli v nej len obchodné a finančné centrá, 

zmenil sa vozový park a cenník niektorých reštaurácií. Bratislava je skvelým príkladom 

hybridného produktu turbokapitalizmu. Dá sa v nej odčítať chátrajúci socializmus 

prekašírovaný západným modernizmom. Je to obraz akéhosi kultúrneho provizória. Podľa 

Wintera (tamtiež, s. 44) nie je Slovensko pre západ skutočnou Európou, je iba jej 

„simulovaním“. Ďalej tvrdí, že je nemožné, aby procesy, ktoré inde trvali a vyvíjali sa 

desaťročia, zvládla stredná Európa kvalitne dobehnúť v priebehu niekoľkých rokov. Náhle 

zmeny podoby krajiny a spoločnosti jednoducho vzbudzujú v západných krajinách 

pochybnosti i úsmev na perách. 

 
„Sie sind auf der Suche, saugen alles Nichttraditionelle auf, was die neue Medienwelt zu 
bieten hat“ (tamtiež, s. 48).  
[Preklad autorky: Neustále hľadajú a nasávajú všetko netradičné, čo svet médií ponúka.] 
 

Západný svet nie je schopný brať nás vážne a už vôbec nie rovnocenne. Slovensko 

a Slováci dokážu podľa tohto imaga zapredať samých seba, vzdať sa hodnôt aj tradícií len 

preto, aby sa mohli priblížiť k svojmu západnému vzoru, ich charakter je podobný 

lakmusovému papieriku. 

Okrem turbokapitalizmu, vlčieho hladu po nadštandarde a dobrovoľnej strate identity 

je tu ešte jeden otáznik, ktorý vyvoláva azda ešte väčšiu nedôveru ako plné nákupné košíky 

v Parndorfe či parkovisko pod Euroveou. Je ním Mečiarova vláda. 

 

Dobrovoľný mečiarizmus 

Éra mečiarizmu je ďalšou neslávnou kapitolou v histórii Slovenska. Spája sa s ňou 

nielen vulgárna a nedemokratická forma vlády, ale aj „mafianizácia“ spoločnosti, korupcia, 

rodinkárstvo a nacionalizmus. Toto obdobie je pre nemeckú jazykovú recepciu oveľa väčším 

zrkadlom našej spoločnosti, než si myslíme. Winter (2000a, s. 46) v časopise Literatur und 

Kritik spomína Mečiarovu osemročnú vládu dokonca častejšie ako vyše dvadsaťročný 

komunizmus. Devastácia spoločnosti mečiarizmom je na základe jeho výpovedí porovnateľná 

s komunistickou. Nežná revolúcia prišla už  v novembri 1989, ale krátko po odznení prvotnej 

eufórie začali intenzívnieť nacionalistické pnutia, ktoré boli spôsobené politikou.  

Po rozdelení Československa sa na Slovensku odštartovala dirigistická a antieurópska 

éra vládnutia. Myslím si, že Mečiar je z pohľadu Západu ešte väčším zlom ako komunisti. 

Najmä pre spôsob jeho vlády a realizáciu zahraničnej politiky, vďaka ktorej zvrátil cestu 
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Slovenska do NATO a Európskej únie. Súhlasím s Winterom (tamtiež, s. 46), že sloboda bola 

počas mečiarizmu iba zdanlivá. Opozičné aktivity boli vytláčané na perifériu, štát im 

neposkytoval prostriedky a nemali priestor vo verejnoprávnych médiách. Aj v 

štátnych kultúrnych inštitúciách (Matica slovenská alebo Spolok slovenských spisovateľov) 

mal Mečiar dosadených svojich zverencov. Autori s protimečiarovským svetonázorom tak 

publikovali za minimálne honoráre alebo hľadali finančnú pomoc inde, prostredníctvom 

zahraničných nadácií.  

Príchod skutočnej demokracie vidí Winter až od roku 1998. Obdobie mečiarizmu bolo 

pokračovaním diktátu. Rozdiel medzi oboma režimami je však markantný. Komunisti boli 

mašinériou, politikou vyššej moci, ktorej sa nedalo nijako zabrániť ani vyhnúť. Železná opona 

bola dôsledkom studenej vojny a Slovensko obeťou, ktoré malo na mape tú nešťastnejšiu 

polohu i rozlohu. Mečiar je však „vox populi“, zvolený v slobodných demokratických 

voľbách. Napriek nespočetným škandálom, aféram, korupcii a stykmi s mafiou bol zvolený aj 

na ďalšie funkčné obdobie a nebyť intenzívnej mobilizácie opozície v roku 1998, bol by 

vyhral znova. Navyše sa v rokoch 1999 a 2004 ocitol v druhom kole prezidentských volieb. 

Táto realita je podľa Wintera (2000b, s. 100) tragická, pretože kult Vladimíra Mečiara je 

v skutočnosti ešte väčší problém ako komunisti. Túto cestu si totiž Slovensko vybralo 

dobrovoľne a na základe vlastného úsudku.  

Prostredníctvom Mečiarovho režimu, jeho nečistých krokov i spôsobu komunikácie, 

sa nepriamo vytváral aj obraz o Slovákoch. Slovák – arogantný patriarchálny bitkár a primitív 

s byvolím výrazom. Takto si krajina „frecher Lümmel“ (drzých neokrôchancov14) (Gauß, 

2000b, s. 3) s atómovými elektrárňami, v bezprostrednej blízkosti civilizovaného Rakúska, 

pýtala vstupenku do zasľúbenej Európskej únie. Do užších vzťahov s podradným, hrubým a 

jednoduchým východným svetom „odvedľa“ nemal nikto náladu vstupovať. Politická a s ňou 

spojená kultúrna separácia sa tak prehlbovala ešte viac. Prostredníctvom všeobecného 

spoločenského obrazu, ktorý determinuje najmä politická scéna, sa odráža aj kultúrna 

recepcia. 

Ďalším mikroimagom, ktoré vo vedomí západného recipienta pretrváva, je 

rodinkárstvo a provincionalizmus. Köttner-Benigni (1993, s. 65) rozpráva o stretnutiach 

s domácimi spisovateľmi počas svojich návštev Slovenska. Kontaktovala sa s nimi 

najčastejšie pomocou osôb, ktoré poznala skôr. Nepriamo tak naznačuje úzku prepojenosť 

slovenských spisovateľských a umeleckých kruhov. Rodinná atmosféra sa spája s nadšením 

                                                
14 Negatívna reklama sprevádzala Slovensko ešte dlho. 
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a príjemnými pocitmi intimity, ale dokáže byť aj zradná. Rodinkárstvo a uzavreté úzke kruhy 

sa už nenosia.  

 

Byť skrátka cool... 

Náhly boom a takmer obsedantná potreba dohnať zameškané sa podľa nemeckej 

a rakúskej recepcie odzrkadľuje aj v literatúre. Pre túto „staronovú“, „východno-západnú“ či 

„socialisticko-kapitalistickú“ zmes je príznačná silná kumulácia zážitkov a udalostí. To 

prispieva k priaznivej klíme pre umelecké stvárnenia. Socializmus slobodné umenie a tvorivé 

myslenie nepovoľoval a tak do nehybného, ospanlivého bytia vtrhla Európa v plnej sile. Preto 

z nej nikomu nesmelo nič uniknúť.  

Winter (2000a, s. 45) už v spomínanom časopise konštatuje, že toposom „novej“ 

literatúry sa stáva veľkomesto. „Bratislava nainfikovaná kyberurbanizmom.“ Bratislava je 

symbolom veľkých zmien a prílivu západu. Je to celkom logické, keďže je jediným 

slovenským veľkým mestom a zároveň sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Viedne. Nový 

literárny vietor zachytáva najmä mladšia generácia autorov. Spomína konkrétne Igora 

Očenáša, Michala Hvoreckého, Tomáša Horvátha, Jána Litváka a Vladimíra Ballu. Všetci 

s výnimočným rukopisom, ktorý je drsný, šokujúci a odromantizovaný. Ich postavy hľadajú v 

chladnej džungli kapitalizmu kúsok svojho privátneho šťastia. 

 
„So geben diese Arbeiten auch Auskunft über das Lebensgefühl der jungen Slowaken in dieser 
Umbruchsphase“ (tamtiež, s. 48). 
[Preklad autorky: Práce takto podávajú správu o životnom pocite mladých Slovákov v tejto 
fáze prelomu.] 
 

Tento obraz vypovedá o nadšení, veľkej angažovanosti, chuti experimentovať 

a dotknúť sa nového. Naša kultúra sa tohto pocitu podľa recenzentov nedokáže nabažiť. 

Charakteristickým pre súčasné literárne obdobie je podľa Koschmala (2011, s. 329) 

jednoznačný odklon od národných tém. Oproti minulosti sa dostávajú na perifériu, 

tematizované sú v oveľa väčšej miere skôr európske problematiky alebo súkromie či intimita 

individuálnych hrdinov. 

Raßloff (2001, s. 8) v časopise Passauer Pegasus spomína mladú generáciu autorov 

v súvislosti s líniou „cool“. 

 
„Cool ist ein Versuch, den Kältenpassagen der Existenz affirmative Strategien 
entgegenzusetzen“ (Poschardt, 1999, s. 10). 
[Preklad autorky: Cool je pokusom postaviť sa proti existenčnému chladu afirmatívnou 
stratégiou.]  



Eva Kášová, Slovenská próza v nemeckých prekladoch po roku 1968 

50 

 

Aj podľa nej je orientácia na túto kultúrnu výpoveď prirodzeným vyústením novej 

politickej kapitoly. 

 
„Mehr Hirn als Herz, mehr Spiel als Wirklichkeit, mehr Trennung als Bindung, mehr 
Chirurgie als Magie, mehr Kamera als Malerpinsel“ (Raßloff, 2001, s. 8). 
[Preklad autorky: Viac rozumu ako srdca, viac hry ako skutočnosti, viac odlúčenia ako 
spojenia, viac chirurgie ako mágie, viac kamery ako maliarskeho štetca.] 
 

Je to tak u „karnevaleskného“ Pišťanka, „naturalistického“ Agdu Baviho Paina, 

„cestovateľa“ Litváka, „kyberpunkového“ Hvoreckého, „surrealistického“ Ballu, 

„deštruktívne autentického“ Horvátha, „persiflujúceho“ Vilikovského, „ironického“ 

Kadlečíka i „bizarného“ Klimáčka.  

 
„Mehr Prosa als Lyrik, mehr Text als Wirklichkeit, kühle Distanz, Drastik, Ekel, Brutalität. 
Vielleicht kann man diese Texte als ein Resümee der vergangenen Dekade lesen, in der die 
Deformationen des Ostens auch in „Tatranien“ noch nicht verschwunden sind und die 
Verheißungen des Westens noch nicht eingetroffen, wo eine technokratische 
Mediengesellschaft auf postsozialistische Rückstände prallt, unter denen schwach noch der 
Abglanz von Mitteleuropas Kultur hervorschimmert, wenn mitteleuropäische Kataklysmen ihn 
nicht stumpf werden ließen“ (Raßloff, 2001, s. 7). 
[Preklad autorky: Viac prózy ako lyriky, viac textu ako skutočnosti, chladný dištanc, 
drastickosť, hnus a brutalita. Možno sa tieto texty dajú odčítať ako resumé predošlej dekády, 
v ktorej deformácie východu z „Tatrancov“ ešte celkom nevymizli a zasľúbené veštby západu 
sa ešte nevyplnili, kde technokratická premedializovaná spoločnosť stojí na 
postsocialistických ruinách, pod ktorými slabučko presvitá odlesk stredoeurópskej kultúry, 
kým ho stredoeurópske kataklizmy celkom neotupia.]  
 

Autorkin citát svedčí o náklonnosti k tomuto špecifickému obdobiu na rozmedzí 

dvoch ér. Spojenie starého a nového je podľa nej jedinečné a tvorí podstatu stredoeurópskosti. 

Nová doba však spomínané jedinečné čaro do istej miery kradne. Z jej15 slov máme pocit, že 

tejto osobitej atmosfére priam ubližuje.  

Koschmal (2011, s. 333) podobne tvrdí, že ide o snahu zaradiť sa do európskeho 

kontextu a tiež nadobudnutie plurality, ktorá predtým neexistovala. Razantnou zmenou sú 

témy intimity všedného dňa. Autori kladú veľký dôraz na zmysly a city svojich protagonistov, 

ktorí často hľadajú svoju identitu a vyrovnávajú sa s trpkosťou všedného dňa prostredníctvom 

„narkotík“ rôzneho druhu. Môže ním byť parfum, alkohol, marihuana, sex či útek. V textoch 

sa stretávame s určitými druhmi fyzického alebo emocionálneho „handicapu“ a všade je 

prítomná absencia. Postavy sa ju snažia nájsť alebo si ju svojím konaním vynahradiť. 

Vyrovnávanie sa s akýmsi vnútorným nepokojom je obrazom celkovej nevyrovnanosti našej 

národnej osobnosti s minulosťou, ale aj momentálnou spoločenskou rolou. Typickým znakom 
                                                
15 Raßloff tento trend spája s minulosťou, je to forma vyrovnávania sa mladej generácie so socializmom. 
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súčasných krátkych próz sú podľa neho krátke vety a vnútorná redukcia dlhších výpovedí. 

Namiesto dlhých výpovedí je v textoch prítomná rytmika a komunikatívnosť, podstatnejším je 

znak, nie výpoveď. Koschmal (tamtiež, s. 333) tieto tendencie pripisuje všeobecnej 

destabilizácii slovenskej literatúry: 

 

„Wirklichkeit, Ereignisse und Handlungen werden in allen Kurzgeschichten und Gedichten 
deformiert, werden irrelevant“. 
[Preklad autorky: Realita, udalosti i deje sú vo všetkých poviedkach a básňach deformované 
a stávajú sa irelevantnými.]  
 

Základnou črtou tohto obdobia je podľa neho destabilizácia. Je odpoveďou na 

neukotvenosť Slovenska a jeho vlastnej identity. 

Uvažujem však nad tým, prečo by trend „cool“ musel nevyhnutne nadväzovať na 

bývalý16 režim. Je to predsa všeobecný európsky životný pocit, ktorý v tomto období vládol. 

Ani jeden z nich ho neinterpretuje ako prirodzený pocit generácie 20. storočia. Západný 

čitateľ má evidentnú tendenciu mnohé odvodzovať od socializmu. Povedala by som, že ho 

vidí hlboko zakódovaný v stredoeurópskych génoch. Tento obraz je určite veľmi podnetný 

a zásadne sa líši od autoimaga. Pri vlastnej reflexii sa na bývalý režim až taký veľký dôraz 

nekladie a pri interpretácii nie je zásadným orientačným bodom. Všetci spomínaní autori 

vidia podstatu smerovania najnovšej slovenskej literatúry v akútnom (všeobecnom) 

nedostatku, ktorý zapríčinil socializmus. 

Winter (2000b, s. 104) vidí tieto tendencie ako kopírovanie západoeurópskeho trendu. 

Nové prvky rešpektuje, ale nenadchýna sa nimi, pretože ich zrejme nepovažuje za dostatočne 

autentické. Koschmal (2011, s. 297) na rozdiel od neho vidí tento proces celkom prirodzene 

a pozitívne. Obaja však naznačujú, že v snahe prispôsobiť sa normám, nám unikla vnútorná 

autoevaluácia. Nestihlo sa uvažovať nad tým, kto vlastne Slováci sú, aká je ich rola v Európe 

a v prvom rade, kým sú sami pre seba. Naopak Raßloff (2001, s. 9) pociťuje občas 

pochybnosti až miernu clivotu. Čaro vidí práve v strete starého a nového, považuje ho za 

jedinečné, ale uvedomuje si aj jeho dočasnosť. Ťažko povedať, či sú obavy z hroziacej 

uniformity európskej literatúry oprávnené alebo je to iba zdanie. 

 

3.2.5 IMAGO IV: Slovenská submisívnosť 

Slovensko je v areáli stredoeurópskeho priestoru rozlohou i počtom obyvateľov 

najmenšou krajinou. V európskom kontexte je jeho pozícia ešte o niečo nenápadnejšia. Na 

                                                
16 Podľa nemeckej jazykovej recepcie bol reakciou na komunistický režim. 
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svoju veľkosť, fyzickú silu či strategickú polohu sa tak nikdy nemohlo spoliehať. Slovenská 

submisívnosť je vo veľkej miere ovplyvnená hlavne historicky. Národná identita17 a jazyk sa 

začali v našich kultúrnych súradniciach vytvárať neskoro. Celý „národnouvedomovací“ a 

„národnobudovací“ proces však nikdy nemal dostatok času na svoju vlastnú pokojnú 

aklimatizáciu a prirodzené formovanie identity. Dalo by sa očakávať, že imago Slovenska ako 

malej, nevýraznej či bojazlivej krajiny je v nemeckej jazykovej recepcii veľmi intenzívne 

zastúpené. 

Predmetné imago submisívnosti sa vnútorne štiepi na dve antagónne mikroimaga – 

idealizujúce a kritické. V prvom prípade Slovensko vystupuje ako obeť. Idealizujúce 

mikroimago vidí „chronickú“ prispôsobivosť a oddávna neľahkú východiskovú pozíciu 

Slovenska s láskavým súcitom. Medzi riadkami cítime chuť posmeliť, pomôcť či zdvihnúť 

„zakrpatené“ národné sebavedomie. Nemecké jazykové krajiny majú vo vzťahu k satelitom 

bývalého východného bloku tendenciu ochraňovať ich a pomáhať im. Mnohé organizácie a 

nadácie poskytujú priestor i finančné prostriedky, ktoré podporujú tvorivých ľudí s 

potenciálom pochádzajúcich z východnej Európy. Podľa môjho názoru sa tak naši západní 

susedia podvedome štylizujú do role rytiera či vykupiteľa prinášajúceho blahobyt, slobodu 

a možnosti. 

Winter v časopise Literatur und Kritik (2000a, s. 43) píše, že svet „napravo“ od ich 

hraníc žije tiež svoj kultúrny život, ktorý nie je márny. Malý a neznámy sused, ktorý musel 

byť roky nedobrovoľne uväznený v ideologických putách, v sebe predsa ukrýva čosi lákavé. 

Objavením potenciálu slovenskej literatúry, je možné obnoviť svoje vlastné obzory a zároveň 

mu aj pomôcť. Propagácia „ost“ vyznieva v tomto prípade takmer ako charitatívny lobbing. 

Táto divoká, všetkými režimami a ich extrémnym striedaním spustošená zem má zaujímavú 

kultúrnu platformu. 

 
„Es ist ein Experimentierfeld geworden, in jeder Hinsicht, auch für die Literatur“ (Winter, 
2000a, s. 44). 
[Preklad autorky: V každom ohľade tu vzniklo experimentálne pole, aj pre literatúru.] 
 

Slovensko absolvovalo „dornenreichen Weg von der Sprach- zur Staatsnation“ (tŕnistú 

cestu od jazyka k národnému štátu) (Kliems, 2005, s. 7). Berlínska slovakistka Alfrun Kliems 

spomína „traumatische Spannungen“ (traumatizujúce pnutia) v súvislosti s Maďarmi, ktoré by 

                                                
17 Pri jej budovaní bola náklonnosť k Rusku jedným z hlavných stavebných princípov.  „Eine slawophile und 
konkreter rusophile Ausrichtung darf über diese Jahrzehnte hin als kulturintegrativer Faktor nicht übersehen 
werden.“ [Preklad autorky: Počas týchto desaťročí nesmieme prehliadnuť slavofilné a konkrétne rusofilné 
smerovanie ako kultúrno-integračný faktor] (Jähnichen, 2005, s. 78).   
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mohli (a mali) byť utíšené spoločnou existenciou v Európskej únii a rešpektovaním 

spoločných regúl. Európska únia vystupuje v tomto imagu ako vyššia inštancia 

a inštitucionálne pretransformovaná autorita. Kliems zdôrazňuje fakt, že Slovensko bolo 

oddávna súčasťou nadnárodných štátnych inštitúcií.  

Druhé mikroimago sa k slovenskej submisívnosti stavia kritickejšie. Pripisuje ju skôr 

latentnému alibizmu, všeobecnej neschopnosti a nezdravej prispôsobivosti Slovenska. 

Dôležitú úlohu v ňom zohráva aj napoleonovský komplex.  

Geist (2002, s. 5) demonštruje charakter slovenskej literatúry na historických 

udalostiach, ktoré Slovákov v dejinách stretli. Slovenský národ existuje už oddávna 

v permanentnej neslobode. Habsburská monarchia a maďarský tlak, nemecký diktát a 

fašizmus, sovietska okupácia i pragocentrizmus v 60-tych rokoch. V týchto súvislostiach 

použije slovo „überdauern“, čo znamená „prekonať, prečkať, prežiť“, nie „vybojovať, 

presadiť“. Nepriamo tak poukazuje na slovenskú apatiu a nebojovnosť. V jej príspevku sa na 

jednej strane formuje obraz Slovenska ako obete európskeho „mačizmu“, ale zároveň je aj 

kritická. Geist tvrdí, že aj v najväčšej biede existuje riešenie i čiastočná záchrana. To je podľa 

nej aj prípad Slovenska, kde v nehostinných podmienkach mohli vzniknúť veľké výpovede. 

Absencia vzdoru a bojovnosti v slovenskej povahe môžu byť dôvodom jej nedostatočne 

intenzívnej výpovede a následnej slabej rezonancie v medzikultúrnom kontexte. V tejto 

súvislosti sa nám ponúka dráždivá otázka: Je slovenská kultúra aktívnejšou vtedy, keď má 

obmedzené pole pôsobnosti a musí si svoje miesto a úlohu ťažko vybojovať alebo naopak? 

Z objektívneho pohľadu je prirodzené vyvodzovať z udalostí v našich dejinách akýsi 

vzor pre kultúrne fungovanie aj v súčasnosti. Thomas Jefferson raz povedal, že „každá 

generácia potrebuje svoju vlastnú revolúciu“. Na Slovensku chýbal predchádzajúcim 

generáciám priestor a možnosti, a tej súčasnej chýba nadšenie a hnacia sila. Na intenzívnu 

výpoveď je potrebný intenzívny zážitok. 

Köttner-Benigni (1993, s. 65) je ešte o niečo skeptickejšia. Tvrdí, že Slovensko patrí 

ku krajinám, kde bola literatúra: 

 
„... ein Instrument der Identifikation, ein Instrument, das nationale Erwachen wie auch den 
Aufruhr gegen die Unterdrückung zu artikulieren...“. 
[Preklad autorky: ... identifikačným a národnobuditeľským prostriedkom a zároveň nástrojom, 
ktorým sa formulovala obrana proti útlaku.] 
 

Konštatuje, že slovenská literatúra musela dlhé roky zvádzať boj o samú seba. Preto 

bola primárnou jej národnobuditeľská funkcia, estetická za ňou vždy zaostávala. Diametrálne 

odlišná situácia nastala po roku 1989. Spoločným menovateľom sa stala na rozdiel od 
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minulosti sloboda a voľný manévrovací priestor. To bol hlavný východiskový bod, ktorý 

spôsobil mimoriadnu diferenciáciu. Spisovatelia sa svojím ponímaním novej etapy roztrieštili 

do rôznych štruktúr. Domnievam sa, že autorka touto poznámkou naznačuje tematickú 

neukotvenosť. Slovenská literatúra nemá svojho silného predchodcu ani dominantnú 

osobnosť, v ktorej stopách by sa mohla uberať. Výsledkom je prílišné uzatváranie sa do seba, 

nejednotnosť a absencia zjednocujúceho prvku.  

Künzel (1969a, s. 7) otvorene hovorí o komplexe menejcennosti malých krajín. Týka 

sa nielen Slovenska, v ktorom oddávna sídli maďarský komplex, ale aj Česka s prejavmi 

nemeckého komplexu. Znevýhodňuje ich aj obmedzený jazykový manévrovací priestor, ktorý 

je zúžený, a preto má sklony k provincionalizmu a uzatváraniu sa pred svetom. Toto imago je 

natoľko zjednodušujúce, že ho môžeme pokojne označiť za národné klišé.  

Gauß (2000, s. 3) si v úvodníku rakúskeho časopisu Literatur und Kritik v súvislosti so 

Slovenskom spomína na „faux pas“ francúzskeho ministra kultúry na kongrese v Prahe. 

Jaques Lang sa svojich kolegov s povestným šarmom, ktorý je jeho národu oddávna 

pripisovaný, opýtal: „Parlez vous tchéchoslovaque?“. Je pravda, že ministrom by sa podobné 

diplomatické prešľapy stávať nemali, no povedzme si úprimne, ktorého Slováka dnes ešte 

takáto otázka z úst cudzinca pohorší? Gauß hovorí, že Česi by sa mali uraziť, ale Slováci sú 

na podobné nedorozumenia rokmi zvyknutí. Česká povaha je teda v porovnaní s tou 

slovenskou vnímaná omnoho sebavedomejšie, zadefinovanejšie a ukotvenejšie. 

 

„Nein, besonders viel weiß man von den Slowaken in Europa nicht.“ „…verwechselt zu 
werden, ist ihr Schicksaal“ (Gauß, 2000, s. 3). 
[Preklad autorky: Nie, o Slovákoch sa toho v Európe nevie príliš veľa. ...Ich osudom je byť 
zamieňaný.] 
 

Autor však tento stereotypný obraz a vedomú ignoráciu nevýraznejšej krajiny kritizuje 

a poznanie svojho suseda považuje za elementárnu samozrejmosť. 

Ako nešťastný opisuje tento stav aj Suzanne Auer (1989, s. 2), pretože hlavný problém 

vidí v geografickej veľkosti. Slovensko leží v slovanskom svete, ale je také malé, že sa oň 

nikto nezaujíma a vždy splynie s okolitým prostredím. Väčšie slovanské literatúry tú 

slovenskú často pohltia, pretože nie je taká špecifická a hlavne jej chýbajú výrazné osobnosti. 

Pripúšťa aj fakt, že „tolerovanosť“ slovenských autorov komunistickým režimom nie je práve 

najlepšou vizitkou a pre západ sa takáto literatúra automaticky stáva neatraktívnou. 

Winter naopak tvrdí (2000b, s. 98), že dôvodom prílišnej separácie strednej Európy od 

Nemecka a Rakúska nie je ani tak komunizmus ako nacizmus. Stredoeurópska spoločnosť po 

likvidácii židovskej inteligencie, ktorá mala v tomto regióne veľmi dôležitú úlohu a výrazne 
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ho determinovala, pociťovala nechuť a sklamanie. Po vojne sa z dovtedy okupovaného Česka 

a satelitného Slovenska chuť na kultúrnu výmenu s Nemeckom vytratila. Keď sa po 

niekoľkých rokoch zdalo, že susedské vzťahy môžu opäť fungovať, do hry vstúpil 

komunizmus. 

 

„Die Machtergreifung des Kommunismus perpetuiert bis auf weiteres die Abschottung von 
Europa. Vierzig Jahre lang ist für die Menschen in Bratislava Wladiwostok näher als Wien“ 
(Winter, 2000b, s. 98). 
[Preklad autorky: Vpád komunistickej moci perpetuuje rozdelenie Európy. Dlhých štyridsať 
rokov je pre ľudí v Bratislave bližšie Vladivostok ako Viedeň.] 
 

Vplyvom týchto udalostí sa Slovensko a slovenská kultúra stratili nemeckému 

jazykovému publiku z povedomia. Autor nám naznačuje, že kultúrne vzťahy sú omnoho 

podstatnejšie ako veľkosť krajiny. Tá je samozrejme nezanedbateľná, ale zároveň sa na ňu 

nedá ustavične vyhovárať a investovať do nej všetku zodpovednosť. 

Slováci a rovnako aj Česi majú podľa neho pred sebou ešte veľký kus cesty 

k otvorenosti a tolerancii. Uzavretosť je v oboch krajinách stále prítomná a pramení výhradne 

z minulosti. Winter ju interpretuje ako akúsi diagnózu malého národa, ktorý je permanentne 

hráčom druhej kategórie. Spomína aj problém rasizmu v strednej Európe a veľmi ostro 

kritizuje neschopnosť a neochotu integrovať nové elementy, dostatočne sa otvoriť 

a rešpektovať inakosť. 

 

Jazyk 

Slovenčina má „hendikep relatívne neznámeho jazyka“, píše Künzel (1969a, s. 7). 

Winter (2000b, s. 103) takisto konštatuje, že menšinové jazyky nemajú veľkú šancu uplatniť 

sa na trhu, ale o vlastnom vzťahu k slovenčine sa vyjadruje pozitívne. V slovenskom jazyku je 

podľa neho prítomná „vysokoexhaltovaná emocionalita a neha“. Toto imago môže existovať 

aj preto, lebo slovenčina je skutočne malým a mladým jazykom. Vzniká tak podvedomá 

potreba (za)chrániť ho.  

 

Československo 

Podľa nemeckej jazykovej recepcie má Slovensko najpevnejšie puto s Českom. 

Porovnávanie česko-slovenskej situácie na literárnej scéne je štandardným východiskovým 

bodom pri pomenovaní a charakteristike našej literatúry. Winter (2000b, s. 97) píše, že Západ 

ignoroval Slovensko kvôli dominancii Česka. Realitou je aj veľký nepomer v prekladoch. Od 

roku 1996 do roku 2000 je to v pomere 16:2 v neprospech Slovenska. 
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Prečo je to tak, môžeme vysvetliť viacerými spôsobmi. Dominantnejšie postavenie 

Česka a jeho užšie kultúrne vzťahy s Nemeckom, silnejší český disent či výraznejšie literárne 

osobnosti.  

Česko a Slovensko pochádzajú podľa Jähnichen (2005, s. 71) z jedného „dynamicko-

evolučného kultúrneho typu“. Ten stojí na cyrilometodskej tradícii, ktorá je síce vlastná 

všetkým slovanským etnikám, ale Česko a Slovensko stáli blízko seba počas celého dejinného 

života. Spoločná história ukotvuje spoločný „rod“. Rozdiel bol však v odlišnej kultúrnej 

situácii. Kým česká literatúra bola otvorená svetu (Kafka alebo Seifert), slovenská sa stále 

„utápala“ v sociálnom a malomestskom tematickom priestore. Český kontext bol v porovnaní 

so slovenským omnoho „západnejší“ a modernejší a navyše svoje tvorivé výpovede podstatne 

viac problematizoval. Jähnichen spomína slovenskú tradíciu katolíckej moderny a lyrizovanej 

prózy, zatiaľ čo v iných európskych literatúrach dominoval surrealizmus a existencializmus. 

Vplyv rurálnej tradície na slovenskú tvorbu, rastúca intelektuálna česká dominancia je podľa 

neho evidentná. 

Ani vývoj literárneho života nebol v Československu rovnocenný. Je preukázateľné, 

že na Slovensku prebiehala cenzúra trochu miernejším spôsobom ako v Česku. Všimli si to aj 

recipienti v nemeckej jazykovej oblasti a takmer každý sa tohto obdobia vo svojom príspevku 

dotýka. Winter (2000b, s. 98) spomínaný stav odôvodňuje tým, že Slovensko stálo v 

minulosti vo vzťahu s Českom vždy na druhej koľaji. Počas normalizácie boli viac 

postihovaní Česi, kým Slováci mali pri publikovaní „voľnejšie ruky“. Winter vykresľuje 

situáciu tak, akoby na Slovensku ani nedošlo k reštrikciám. Aj signatári Charty 77 boli 

väčšinou Česi, hovorí Jähnichen (2005, s. 71), automaticky sa teda vnímajú ako aktívnejší 

a smelší národ, ktorý sa rizík bojí oveľa menej. 

Prekvapujúci argument, prečo normalizácia v kultúre na Slovensku prebiehala „menej 

bolestivo“ ako v Česku, ponúka Paul Kruntorad (1991, s. 10). Keďže Gustáv Husák bol 

Slovák, chránil tak svoju „Heimatland“ (materskú krajinu) a poskytoval jej drobné výhody. 

Režim podľa neho k Slovákom až taký prísny nebol. 

Na tejto báze sa nazerá aj na slovenskú exilovú literatúru. Slováci boli voči 

podmienkam režimu podľa nemeckej a rakúskej recepcie príliš lojálni. 

Ak sa pozrieme na centrá kultúrneho života v Československu, Praha bola vždy 

pulzujúcim bodom, miestom zrodu a stredu, metropolou s vyššou koncentráciou intelektuálov 

a aktivít. Kladiem si otázku, prečo nebola za toto centrum považovaná aj Bratislava, ktorá 

navyše leží v tesnej blízkosti Viedne. Potenciál existoval, ale zdá sa, že Bratislava pražské 

kvality nikdy nedosiahla. Na českej i na slovenskej strane neustále prebiehali boje 
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o svojbytnosť a suverenitu. Imago „napredujúce Česko a stagnujúce Slovensko“ je 

v nemeckej jazykovej recepcii evidentné. Winter (2000b, s. 122) hovorí v súvislosti 

o Slovákmi o „ilúzii romanticky zmýtizovaného národa“. Toto označenie môžeme 

interpretovať ako preukázateľnú dlhodobú slovenskú pasivitu, magickú zakuklenosť, 

determinovanosť prírodou a „divokosť v srdci“, ktoré stáročia zostávajú v českom tieni. 

 
„Slowaken fühlten sich als Minderheit und nicht als Staatsvolk“ (Winter, 2000b, s. 114). 
[Preklad autorky: Slováci sa cítili ako menšina, nie ako svojbytný národ.] 
 

Po roku 1989 prebiehalo podľa Jähnichena (2005, s. 84) „odideologizovávanie“ 

kultúry v Čechách i na Slovensku inak. Popri demokratizácii je na Slovensku veľmi silný 

kresťanský faktor a vplyv katolíckej cirkvi, kým v Čechách sa rozvíja humanistika. Je to 

podľa neho „pretrvávajúci proces a obe kultúry sú markantným príkladom dokazujúcim 

európsku hodnotovú a kultúrnu rôznorodosť“. Na príklade Česka a Slovenska ako dvoch 

„jednovaječných“ krajín prezentuje, ako ich rôzne kultúrne vplyvy môžu ďalej determinovať. 

 

Nechuť a skepsa dneška 

Gauß (2000, s. 3-4) konštatuje, že stredoeurópske krajiny sú územím nikoho. Pre štáty 

západnej Európy sú skôr neistým a podradným tovarom, vstupnou bránou na nestabilný 

východ stále výrazne poznačeným socializmom. Devízou sú (zdanlivo) výhodné ceny a lacná 

pracovná sila. Nedôveru zo strany západnej Európy však napriek tomu považuje za vlastné 

ochudobnenie. Rakúsko má podľa neho rovnako ako zvyšok Európy tendenciu pozerať sa na 

chudobnejšie krajiny z výšky. Nových členov Európskej únie neprijímala s otvorenou 

náručou, ale skepticky a s odstupom. Išlo skôr o strategickú expanziu moci, než záujem o 

novú kultúru a spoluprácu. Slovensko je pre mnohých Rakúšanov napriek svojej geografickej 

i kultúrnej blízkosti „terra incognita“.   

 

Mosty monarchie 

 Z vlastnej skúsenosti, ale i na základe môjho výskumu potvrdzujem, že rakúske 

vnímanie Slovenska stojí na inej báze ako nemecké. Kým Nemci z dôvodu svojej 

„Distanzkultur“ váhajú, či sa môžu Slovensku bez obáv „oddať“, Rakúšania vstupujú do tohto 

priestoru suverénnejšie, s chuťou, očakávaním a bez obáv z „východoeurópskej“ reality. 

Nemecko si stále drží čiastočný odstup, zdá sa, že Slovensko je preň kultúrne 

nedostupnejšie. Rakúšania slovanské tóny a postsocialistické trhliny na rozdiel od Nemecka 

nevnímajú ako barbarstvo, ale ako dobrodružstvo. Navyše sú na slovanskosť zvyknutí, 
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pretože sú ňou obklopení oveľa dlhšie a intenzívnejšie ako Nemci. Taktiež sa v ich 

podvedomí rodí zodpovednosť za svojho mladšieho a chudobnejšieho suseda, ktorý len 

donedávna musel zápasiť o vlastnú identitu. Tento zvláštny druh dôvery Rakúska voči 

Slovensku podnecuje hneď niekoľko činiteľov.  

Prvým je nepochybne geografická blízkosť. Bezprostredná hranica a 

šesťdesiatkilometrová vzdialenosť našich dvoch hlavných miest dáva pocit vzájomnej 

prepojenosti.  

Druhým a mimoriadne podstatným dôvodom tejto náklonnosti je spoločná história. 

Rakúska inklinácia k dunajskej monarchii a časom idylickej „kakánie“ je nepochybne 

najsilnejší spomedzi všetkých krajín, ktoré kedysi k rakúsko-uhorskej monarchii patrili. 

„Kakánia“ sa stala pre Rakúsko všeobecným emblémom a takmer posvätnou spomienkou. 

Winter (2000b, s. 93) obdivuje malebnosť a pokojnú, tradičnú atmosféru malých slovenských 

miest, ktorých „malomestský šarm akosi pripomína monarchiu“. 

Monarchia s týmto harmonickým a vyrovnaným imagom veľmi úzko korešponduje. 

Spomienka na „kakániu“ je u mnohých Rakúšanov často nekritická a idylická. Myslím si, že 

aj na základe tohto imaga vidia v Slovensku potenciál. Ten pramení z podobnosti s ich 

kultúrou. Vidia v nás kúsok vlastného charakteru, seba. Vlastný obraz v inom národe som 

spomínala už aj v prechádzajúcej kapitole v súvislosti s Nemeckom a s adoráciou západných 

vplyvov v našom kultúrnom kontexte. Považujem to za veľmi zaujímavý fenomén, ktorý je 

u nás neznámy. 

V súvislosti s rakúsko-slovenskými vzťahmi môžeme s istotou hovoriť o pozitívnom 

smerovaní práve vďaka spoločnej existencii v slávnej rakúsko-uhorskej monarchii. Napriek 

tomu nejde o žiadne revizionistické vyjadrenia, ale akúsi prirodzenú zodpovednosť za 

spokojnosť nielen vlastnú, ale i tú všeobecnú.  

 

Sebakritika aj opatrnosť 

Nemecké jazykové prostredie si svoju predpojatosť i ignoráciu strednej Európy často 

uvedomuje a reflektuje. Zo strany Rakúska sa stretávame s oveľa intenzívnejšou sebakritikou, 

súvisiacou so slabým poznaním Slovenska. Gauß (2000a, s. 131) si spomína na deň, keď 

oficiálne padla železná opona. Kladie si otázku, kde bolo v ten deň Rakúsko, a prečo takúto 

zásadnú udalosť odignorovalo.  

 
„Eiserner Vorhang auf der einen Seite, geöffnet und auf der anderen, der österreichischen, 
noch nicht wieder zugezogen war.“  
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[Preklad autorky: Železná opona otvorená na jednej strane a na druhej strane, na tej rakúskej 
zas a znova nezaregistrovaná.] 
 

Na rakúskej strane teda badať ľahostajnosť voči udalostiam, ktoré boli pre Slovákov 

zásadné. Status „slovacica non leguntur“ (Künzel, 1969a, s. 8) tak zostal nezmenený ešte 

niekoľko desaťročí po jeho výpovediach. V recenziách z deväťdesiatych rokov nájdeme 

takmer identické tvrdenia. Na základe vlastných skúseností si dovolím tvrdiť, že „non 

leguntur“ je pre mnohých nemeckých a rakúskych pozorovateľov Slovensko ešte aj dnes. 

Najmä začiatkom 90-tych rokov si mnohí recenzenti neboli istí tým, či je slovenská 

literatúra naozaj tá, ktorú sa oplatí čítať. Nepočítali s pozitívnou reakciou publika, nechceli 

poškodiť renomé daného periodika a ani seba. Pomerne vágne pristupuje k propagácii 

slovenskej literatúry napríklad Kruntorad (1991, s. 11):  

 
„Wenn sie im Einzelnen auf das Werk der Autoren neugierig machen, dann hat diese 
Anthologie ihren Zweck erfüllt.“  
[Preklad autorky: Ak vo vás vzbudí zvedavosť aspoň na jeden z textov, potom táto antológia 
splnila svoj cieľ.] 
 

Neprezentuje slovenskú literatúru ako atraktívny tovar, ale skôr ako čosi výrazne 

menšinové bez väčšej šance na úspech. 

Podobne svojich čitateľov „varuje“ aj Macht (2008, s. 43) v literárnom magazíne 

Lichtungen: 

 

„Dieses Dossier ist keine Einführung in die neueste slowakische Literatur. Dazu fehlen zu 
viele bedeutende Namen. Es ist nicht einmal ein kursorischer Überblick über das, was sich 
literarisch bei unserem Nachbarn tut. Es ist nur ein Vorschlag, es nicht mit dem Ressentiment, 
sondern der Neugier zu versuchen.“ 
[Preklad autorky: Tento „dossier“ nie je úvodom do najnovšej slovenskej literatúry. K tomu 
chýba príliš veľa podstatných mien. Nie je ani prehľad toho, čo sa v literatúre našich susedov 
aktuálne deje. Je to len návrh, nevnímať ju s resentimentom, ale pokúsiť sa o to zvedavosťou.] 
 

Gauß (2000b, s. 4) priznáva neprebádanosť a bazálnu neznalosť slovenskej kultúry a 

literatúry v Rakúsku. Svojou výpoveďou však priamo naznačuje potrebu doplniť si tieto 

elementárne kultúrne znalosti o susedoch, zbaviť sa starých a snáď aj neplatných stereotypov 

a napokon otvoriť sa novej krajine. Slovensko vníma ako suverénny kultúrny priestor 

disponujúci potenciálom, jemu vlastnou zvláštnosťou, zaujímavou poetikou a pestrosťou. 

Základ tejto špecifickosti nachádza práve v takzvanom „českom tieni” a dlhoročnom 

permanentnom útlaku kvality na úkor hrubosti a prízemnosti vládnucich režimov. Jedným 

dychom však zdôrazňuje, že tento fakt „nedokáže tento príspevok nijako zmeniť a dokonca to 
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nie je ani jeho zámerom“. Takáto výpoveď signalizuje latentný alibizmus a rezervovanosť 

autorov. Dokonca i v literárnom periodiku nachádzame racionálny prístup a objektivitu, 

napriek tomu, že Slovensko cielene propaguje.  

„Ešte je veľa čo odkrývať“ utvrdzuje Macht (2008, s. 43) čitateľov v závere úvodníka. 

Autorkin dôverný vklad i uistenie, že súčasná slovenská literatúra má nepochybne svoju 

výpovednú hodnotu, subjektivitu a „pohyb“ vpred, vnímame v celom texte. V súvislosti s 

literatúrou hovorí aj o jej bohatstve a kvalite: 

 
„Hier präsentiert sich nur ein kleiner, wenn auch hochkarätiger Ausschnitt aus der reichen 
slowakischen Gegenwartsliteratur.“  
[Preklad autorky: Prezentuje sa tu len malý, aj keď vysokokarátový úryvok z bohatej 
slovenskej súčasnej literatúry.]  

 

Machtovej myšlienky dokazujú, že existujú aj recenzenti, ktorí sú o kvalitách našej 

literatúry presvedčení a bez váhania ju ponúkajú ďalej. Potenciál Slovenska je evidentný, ale 

vo všetkých textoch stále existuje príliš veľa klišé, ktoré imidž krajiny kazia. Do veľkej miery 

jej robí reklamu aj vnútorná politika a prezentácia na medzinárodnej scéne.  

 



Eva Kášová, Slovenská próza v nemeckých prekladoch po roku 1968 

61 

 

4 AUTORI  
 

V tejto časti sa podrobnejšie zameriam na autorov, ktorí boli v použitých textoch 

spomínaní, analyzovaní a problematizovaní najčastejšie. Prečo práve oni a v čom tkvie ich 

príťažlivosť? Sumár ostatných autorov uvádzam v prílohe 2 tejto práce.  

Výpovede všetkých recenzentov boli autentické a odlišovali sa hlavne postojom 

a náladou. Takmer u každého však figurovali v podstate tie isté literárne osobnosti, ktoré 

slovenskú literatúru v nemeckom a rakúskom podvedomí reprezentujú. Cez týchto vybraných 

autorov sa v nemeckej jazykovej oblasti utvára imago slovenskej literatúry, ale aj kultúry a 

identity. 

Literárnou osobnosťou, ktorá zaujala hlavne v predrevolučnom kontexte je Ladislav 

Mňačko. Z jednotvárnych ideológiou zaťažených vôd socialistického realizmu sa vynára 

silou svojich výpovedí a najmä odvahou vystúpiť a byť kritický. Podľa Kruntorada (1991, s. 

10) je jeho tvorba základným pilierom súčasnej slovenskej literatúry. Slavistka Suzanne Auer 

(1989, s. 2) považuje Mňačka za jedného z  najznámejších a najuznávanejších. Venovala mu 

veľký priestor vo svojej štúdii Vom sozialistischen Realismus zu Kritizismus und Satire. 

Ladislav Mňačkos Romanwerk (Od socialistického realizmu ku kriticizmu a satire. Romány 

Ladislava Mňačka) (1989). Nad dôvodom, prečo bol v tomto období západom pozitívne 

uznávaný práve on, si netreba dlho lámať hlavu. Režim ho zakazoval, pretože pôsobil v exile. 

„Zakázanosť“ a rozporuplný vzťah s bývalým režimom je pre západného recipienta 

jednoznačná známka kvality. Antikomunizmus a ostré vymedzovanie sa voči diktatúre moci 

patrí k predpokladom intelektuálnosti. Každý, kto sa nebál postaviť totalite je už z polovice 

„hrdinom doby“. Týmito slovami sa nesnažím situáciu zjednodušovať či spochybňovať 

Mňačkove kvality. Z kontextu predmetnej recepcie je zrejmé, že kombinácia, v ktorej sa snúbi 

vynikajúci spisovateľ s odvahou postaviť sa propagande vtedy, keď sa to ešte „nenosí“, je 

časovou neobmedzenou vstupenkou medzi umeleckú elitu. Pre porovnanie uvediem príklad: 

Miroslav Válek je fenomenálny básnik, ale okrem NDR sa ním žiadna z mladších recepcií 

nezaoberá. Spomína sa jedine v súvislosti so svojimi politickými funkciami. Pre nemeckú 

jazykovú recepciu je veľmi dôležité byť kritickým a problémy otvorene pomenovávať. 

„Nebáť sa“ sa tak stáva alfou a omegou úspechu v predrevolučnom období. 

Ďalším antikomunistickým „literárnym“ guru je Dominik Tatarka. V porovnaní 

s Mňačkom je jeho imago v nemeckej jazykovej recepcii zidealizovanejšie. Tatarkovo meno 

sa spája s „ekstatische Verteidigung der Demokratie“ (extatickou obranou demokracie) 

(Köttner-Benigni, 1993, s. 69) a v nemeckej jazykovej recepcii sa o ňom dočítame iba 
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v superlatívoch. Najčastejšie sa spomína v súvislosti s nepoddajnosťou a neservilnosťou 

režimu. Jeho ranú tvorbu, príslušnosť ku komunistickej strane a prvotné nadšenie nespomína 

ani jeden z autorov. Tatarkovo „očarenie komunizmom“ je tak pre nemecké jazykové 

publikum úplne neznáme. 

Winter (2000b, s. 91) opisuje Tatarku ako surrealistu, ktorého tvorba disponuje 

niekoľkými „snovými“ úrovňami. 

 
„Tatarka ist der Poet mit Narrenhüten, aus denen er seine Träume zaubert, Tagträume, 
Wachträume, Alpträume, Traumzeichen – kurz gesagt, ein Surrealist, oder doch nicht, oder 
vielleicht nicht, nicht ganz, überhaupt entzieht sich das Träumen literarischer Qualifikation, 
deshalb ist Tatarka selten in literarischen Lexika anzutreffen, seine Stammkneipe ist das Café 
Krym in Bratislava/Preßburg.“  
[Preklad autorky: Tatarka je poet s bláznovskými klobúkmi, z ktorých kúzli svoje sny, sny cez 
deň, bdelé sny, nočné mory, snové znamenia – v skratke povedané, surrealista alebo predsa 
nie, alebo asi nie, nie úplne, snenie sa vyhýba literárnej kvalifikácii, preto Tatarku zriedkavo 
nájdeme v literárnych lexikónoch, jeho obľúbeným lokálom je kaviareň Krym v Bratislave.] 
 

Citát naznačuje neuchopiteľnosť a emocionálnu nasýtenosť typickú pre slovenskú 

mentalitu. Tatarka je značkou intelektuálnej a umeleckej kvality. Winter ho dokonca 

prirovnáva k Jánošíkovi, teda obaja by mali byť súčasťou slovenskej tradície a autoritou pre 

širšiu verejnosť. Winter si však evidentne neuvedomuje, že Tatarka je osobnosťou iba úzkeho 

okruhu intelektuálov. 

Ďalšia kategória autorov, ktorí nemecké jazykové publikum zaujali, patrí ku generácii 

aktívne publikujúcej v rozmedzí 70-tych až 90-tych rokov. 

Ladislav Ballek si získal pozornosť hlavne výberom tém a multikultúrnym 

prostredím, do ktorého svoje diela situoval. Zaujala najmä južanská trilógia, v ktorej kritikov 

fascinuje miešanie jazykov a kultúr, vyrovnávanie sa s minulosťou, staré resentimenty, ale 

aj kroky do novej éry na území jedného mikroregiónu. V spojení s Ballekovým poetickým 

jazykom je táto kombinácia priaznivo „európska“ a aktuálna, ale zároveň zaváňa exotikou. 

Opäť tu vidieť jasný záujem o určitý tematický okruh. Otvorenosť a kultúrne prepájanie je 

vyhľadávaným a ceneným materiálom. Ladislav Ballek má však u autorov recenzií evidentné 

mínus v podobe angažovania sa v komunistickej strane. Jeho texty boli preložené aj v NDR a 

to podľa Köttner-Benigni (1993, s. 83) svedčí o „autorovej integrite do štruktúr diktatúry“. 

Servilnosť režimu mu teda definitívne odoberá možnosť postaviť sa na kultúrny piedestál 

vedľa Dominika Tatarku. 

U Vincenta Šikulu „miláčika mocných“ (Köttner-Benigni, 1993, s. 67) uznávajú 

recenzenti jeho kvality. Čaro Šikulovej poetiky spočíva v detailnom vykreslení charakterov 
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a vysokej senzibilite pri fokuse na obyčajného človeka. Publikum si získal najmä textom Mit 

Rozarka (S Rozárkou). 

Do kategórie autorov, ktorí sa venujú intímnemu svetu jednoduchého človeka radí 

nemecká recepcia ešte Dušana Dušeka. Köttner-Benigni (1993, s. 68) píše, že Dušek 

„zobrazuje charakter jednoduchého dedinského človeka tým najbezprostrednejším 

spôsobom“. Pre nemeckú jazykovú recepciu je teda nepochybne dôležitá autenticita 

výpovede, úprimnosť a emocionálne obnaženie. Citlivosť, s akou píšu Šikula a Dušek, je 

v nemeckom prostredí síce neznáma, ale pôsobí odzbrojujúco a príťažlivo. 

Prekvapivé je, že sa pomerne málo spomína Dušan Mitana a ak, tak iba ako 

reprezentant slovenskej literatúry. Kritika sa mu vôbec nevenuje. Naopak Rudolf Sloboda je 

kvalitatívne neuveriteľne vyzdvihovaný. Köttner-Benigni (1993, s. 71) ho považuje za 

„slovensky píšuceho Chorváta“. Toto zistenie je pre mňa prekvapujúce, pretože na Slovensku 

sa o Slobodovom pôvode hovorí iba okrajovo a nemám pocit, že by sa mu niekedy pripisovala 

dôležitosť. V časopise Podium však autorka prezentuje jeho „národnosť“ ako hlavný 

dištinktívny znak. Demonštruje ním istotne pestrosť slovenskej literárnej scény. 

Exilantke Irene Brežnej sa podrobne venuje slovakistka Kliems (2005). Odchod 

z krajiny, v ktorej zavládla nesloboda, je pre ňu intenzívnym a autentickým zážitkom. 

Rozhodnutie tohto druhu si vyžaduje odvahu na rôznych úrovniach a je veľkým zásahom do 

ľudskej identity. Zásadné životné zmeny sa odzrkadľujú na psychike, sociálnom živote, ale aj 

na tele. Emigráciu a jej dopad na jednotlivca tematizuje Irena Brežná vo svojom románe 

Psoriáza, moja láska. V nemčine vyšla pod názvom Schuppenhaut v roku 1989 v Zürichu. 

Kožnú chorobu interpretuje Kliems ako: 

 
„Der Zustand der Haut, „ästhetischer Handicap“, bestimmt Grad der Abgrenzung vom 
normalen und fungiert als Metapher für die Ambivalenz von Nähe und Abgrenzung“ (Kliems, 
2005, s. 253). 
[Preklad autorky: Stav pokožky, estetický hendikep, určuje stupeň odcudzenia od normálneho 
a funguje ako metafora pre ambivalenciu blízkosti a odcudzenia.] 
 

K fyzickej či duševnej izolácii teda dochádza na základe určitej indispozície. „Trauma 

z vykorenenosti sa odzrkadľuje na telesnej aj emocionálnej úrovni postáv“ (tamtiež, s. 249) a 

s ňou súvisí eventuálna strata komunikácie, odcudzenie a únik do „ulity“:  

 

„Rückzug aus der Sprache und damit aus dem Raum kultureller Organisation. Haut als Hülle, 
Hülle als ich (Kliems, 2005, s. 256). 
[Preklad autorky: Stiahnutie sa z jazyka a tým aj z priestoru kultúrnej organizácie. Koža ako 
ochranný obal, ochranný obal ako ja.]  
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Autorka príspevku prepája exilovú skúsenosť Slovenky Ireny Brežnej a Češky Libuše 

Moníkovej. V súvislosti s týmito autorkami analyzuje fenomén ženského exilového písania. 

Pojem „ženské písanie“ môže byť z gendrového pohľadu tŕňom v oku, ale na druhej strane 

bezpochyby asociuje prítomnosť nehy, výber „iných“ jazykových prostriedkov a odlišnú 

perspektívu. Kliems si však kladie otázku, či je možné s takouto silnou životnou skúsenosťou 

ešte o „weibliche Ästhetik“ (ženskej estetike) (tamtiež, s. 263) vôbec hovoriť. 

 
„...ob die Thematisierung von Fremdheit und Exil neben der weiblichen nicht auch eine 
männliche Handschrift besitzt“ (Kliems, 2005, s. 263). 
[Preklad autorky: ...či tematizácia cudziny a exilu nemá popri všetkej ženskosti aj mužský 
rukopis.]  
 

Exil a rozhodnutie odísť súvisí s odvahou, zodpovednosťou, samostatnosťou, 

priebojnosťou a ochotou vstúpiť do veľkého rizika. Tieto aspekty sú primárne 

pripisované mužom. Je evidentné, že pre samotnú Kliems sú otázky spojené s identitou, 

slobodou a sebarealizáciou veľmi silné. Zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť tela a jazyka. 

Potreba chrániť sa a zároveň ukryť pred svetom to, čo nie je spoločnosťou akceptované ako 

štandard. 

 

„Die Texte […] transportieren über solche und ähnliche Körperbilder kulturelle Entwürfe, 
benutzen den Körper und seine Beschädigungen als Code für den Zustand moderner 
Gesellschaften, unabhängig davon, ob sie geographisch im Osten oder im Westen Europas 
situiert sind“ (Kliems, 2005, s. 258). 
[Preklad autorky: Texty transportujú prostredníctvom týchto alebo podobných obrazov tela 
kultúrne osnovy, používajú telo a jeho defekty ako kód pre stav moderných spoločností, 
nezávisle od toho, či sú geograficky situované na východe alebo západe Európy.]  

 

Pocit straty identity a vykorenenosti, neistota a strach ukázať svoje telo, jazyk či 

kultúru nepovažuje iba za problém exilantov, ale všeobecnú traumu súčasnej spoločnosti. 

Tento fenomén sa tak podľa Kliems stáva nadnárodným a nadčasovým.  

Albert Marenčin je jediný autor, ktorý sa na Slovensku spomína iba okrajovo 

a verejnosť si toto meno spája skôr s jeho synom, vydavateľom Albertom Marenčinom ml. 

Andrea Koch (2005) sa jeho memoárovej tvorbe venovala v príspevku, ktorý vyšiel v zbierke 

esejí o slovenskej literatúre Slowakische Literatur in Selbst- und Fremdverständniss 

(Slovenská literatúra vo vlastnom i cudzom ponímaní) (2005). Fascinuje ju hlavne 

memoárová autenticita. Z nej je možné odčítať skutočný obraz doby či charakteru autora. 

Memoár je intenzívny spôsob literárneho obnaženia sa, pretože čitateľ prostredníctvom neho 

spoznáva aj „zákulisné prostredie“. Navyše biografické žánre v literatúre považuje za veľmi 
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aktuálne. Zaujalo ju najmä dielo Košický pustovník (1983 v samizdatovom vydaní) o Júliusovi 

Jakobym. Vyzdvihuje na ňom odľahčenosť rozprávania, jemnú žoviálnosť, ale zároveň 

profesionálne rozprávačstvo. Spomína aj to, že hoci bol Jakoby „zakázaný“, Marenčin  s ním 

ešte za bývalého režimu urobil rozhovor a písal o ňom. Koch v súvislosti s Marenčinom 

zdôrazňuje ľudskosť a osobný prístup, čistotu aj pravdivosť myšlienky, ktorú dokázal do 

Košického pustovníka vdýchnuť. Je nadšená tým, že aj v časoch politického „hulvátstva“ 

a neslobody si dobro, dôvera, čestnosť a ľudskosť dokázali vybudovať svoje hniezdo slobody. 

„V malých príbehoch je uložené veľké umenie“, píše Koch (tamtiež, s. 233), ktorá svojím 

príspevkom naznačuje aj to, že napriek ťažkým podmienkam existovalo predsa zopár 

nenápadných, no zato veľkých osobností.  

Michal Hvorecký je v nemeckom jazykovom prostredí už relatívne známym 

prozaikom. Zaujal hlavne exotickou témou, sviežim jazykom a „vyčnievaním“ z klasickej 

šablóny autora postkomunistickej krajiny. Do nemčiny boli preložené už tri jeho romány: Plyš 

(City – Der unwahrscheinlichste aller Orte), Eskorta (Eskorta) a Dunaj v Amerike vyšiel 

v nemčine v roku 2012 pod názvom Tod auf der Donau18. Všetky tri romány boli prijaté 

relatívne pozitívne. Je pravda, že ich reflektovali väčšinou iba neliterárne periodiká, no 

napriek tomu je táto recepcia pozoruhodná. Nesmieme však zabúdať na to, že Hvorecký si 

svoju „základňu“ budoval a buduje už dosť dlho a snaživo. Nemecký jazykový svet mu nie je 

cudzí, autor sa v ňom aktívne angažuje, cestuje po čítačkách, poskytuje rozhovory a našim 

západným susedom prezentuje Slovensko. Hvorecký sa pre Rakúsko a Nemecko stáva akýmsi 

„poslom z východu“, informátorom o „blízkom-vzdialenom“ svete. V súčasnosti je asi 

najvýraznejším reprezentantom našej literatúry v Nemecku a v Rakúsku. Ak vynecháme malé 

angažované skupinky okolo nemeckých a rakúskych slavistických inštitúcií alebo literárnych 

časopisov, ktoré udržiavajú kontakty aj s malými literatúrami a z času na čas uverejnia 

novinky. 

Myslím si, že Hvoreckého úspešný pohyb na nemeckom trhu má dva hlavné dôvody. 

Po prvé: vynikajúco ovláda nemecký jazyk a tým je komunikácia na všetkých úrovniach 

omnoho jednoduchšia a intímnejšia. Po druhé: prináša nemeckému a rakúskemu obecenstvu 

príbehy a informácie v očakávanej forme. Publikum neatakuje, jeho prístup nie je vôbec 

agresívny. Našu kultúru servíruje veľmi mierumilovne a opatrne. Hvoreckého reklama je 

naozaj účinná, avšak čiastočne obojstranne skreslená.  

 

                                                
18 V čase písania diplomovej práce vychádza tento román na pokračovanie v regionálnom denníku (Hvorecký ho 
však bližšie nešpecifikuje).  
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5 ZÁVER  
 

Vo svojej diplomovej práci som sa zaoberala recepciou slovenských próz po roku 

1968 v nemeckom jazykovom prostredí. Téma sa ukázala ako veľmi zaujímavá, pretože popri 

literárnom kontexte sa veľmi prirodzene a automaticky načrtol aj jej ďalší, kultúrny rozmer. 

 Pracovný materiál som získala z literárnych a kultúrno-literárnych časopisov, 

predslovov i doslovov prekladov a antológií slovenskej literatúry, prípadne špecializovaných 

publikácií, ktoré sa na túto problematiku vzťahujú. Všetky sa nachádzajú v zozname literatúry 

na posledných stranách tejto práce.  

Cieľom diplomovej práce bolo zmapovať ohlasy literárnych kritikov, publicistov a 

slovakistov, ktoré boli od roku 1968 uverejňované v literárnych periodikách a ostatných 

vyššie spomenutých prameňoch. Na základe získaného materiálu som skoncipovala obraz 

slovenskej literatúry a kultúry v nemeckom jazykovom priestore. Ďalším cieľom tejto 

diplomovej práce bolo zistiť, akú úlohu zohráva slovenská literatúra v nemeckom jazykovom 

priestore, ako vnímajú slovenskú kultúru naši západní susedia, do akej miery zasahujú 

literárne texty do obrazu o Slovensku a tiež aj to, aké sú najmarkantnejšie rozdiely v recepcii 

jednotlivých textov. 

Práca má okrem úvodu a záveru tri nosné kapitoly. V prvej kapitole som sa venovala 

teórii imagológie a recepčnej estetiky. Pomenovala som jej hlavné princípy, históriu 

a imagológiu som zaradila do spoločenského kontextu. V rámci metodologickej kapitoly som 

sa venovala aj recepčnej estetike, spomenula som jej hlavných predstaviteľov, východiská 

a princípy.  

Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne analýzy textov. Recepciu do roku 1989 som 

z dôvodu jej tematickej jednotvárnosti charakterizovala v prvej podkapitole. Napriek tomu, že 

ide o relatívne dlhé obdobie, je výrazovo monotónne. Ohlasy po roku 1989 som na základe 

dostupného materiálu zaradila do štyroch kategórií – imág.  

Prvým imagom je čaro slovenskej rozmanitosti. Tento obraz v sebe nesie veľmi 

pozitívne konotácie. Nemecké jazykové publikum vníma Slovensko ako kultúrne, etnicky 

i regionálne špecifickú a príťažlivú krajinu. Geografická poloha a zároveň vysoké zastúpenie 

národnostných menšín na malom území Slovenska sú pozoruhodným fenoménom. Jeho 

príťažlivosť pramení v „zlatej“ kakánskej i „trpkej“ socialistickej minulosti a modernej 

európskej súčasnosti. Neopakovateľná stredoeurópska kultúra stretu, zóna prechodu západnej 

a východnej Európy s občasným závanom maďarského a balkánskeho temperamentu 

disponuje taktiež svojou dávkou dobrodružstva.  
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Druhé imago s názvom Ostalgia a červený exotizmus je fascinácia bývalého „west“ 

bloku pozostatkami „ost“ spoločnosti a jej príbehmi. Jedinci, ktorí nezažili časy sovietskej 

okupácie sú zvedaví a hladní po skúsenosti s neslobodou, cenzúrou a diktatúrou, pretože je 

pre nich príliš vzdialená a nepredstaviteľná. Ostalgia je typická pre spolkové krajiny bývalého 

NDR. Postkomunistická spoločnosť a prechod Slovenska zo „zajatia“ k samostatnosti je pre 

nemeckú jazykovú recepciu mimoriadne príťažlivá. 

Tretím imagom je nekritický obdiv kapitalizmu. Toto imago je na rozdiel od 

predchádzajúcich dvoch kritickejšie. Slovensko vystupuje v role prijímateľa, ktorý 

skonzumuje každú západom naservírovanú spoločenskú či hospodársku „novinku“. Vysmieva 

sa zo slovenskej zaslepenosti novou Európou a spochybňuje turbokapitalizmus, ktorý 

prepukol po revolúcii v krajinách strednej Európy. Kriticky hodnotí aj slovenskú cestu 

k demokracii a politicky nečisté 90-te roky. 

Štvrtým imagom je slovenská submisívnosť. Tá je podľa zozbieraného materiálu 

jednoznačnou súčasťou slovenskej kultúrnej identity. Pramení v minulosti a v permanentnej 

„podriadenej“ pozícii Slovenska. Toto imago sa štiepi na dva základné pohľady: pozitívny, 

v ktorom vystupuje Slovensko ako obeť režimov, doplácajúce na svoju veľkosť a polohu 

a druhý negatívny pohľad, ktorý kritizuje slovenskú prispôsobivosť, nečinnosť a pasivitu. 

Obraz Slovenska je často porovnávaný s obrazom českého národa, ktorý je oproti 

slovenskému vnímaný ako odvážnejší, ironickejší, racionálnejší, intelektuálnejší, 

dobrodružnejší a vitálnejší. K tomuto imagu slovenskej submisívnosti som zaradila aj 

zvláštny druh nostalgie za dunajskou monarchiou, tento obraz je však produkovaný výhradne 

z rakúskej strany.  

V tretej kapitole som ponúkla prezentáciu autorov, ktorých si nemecká a rakúska 

kritika všimla najviac a zároveň som vysvetlila, prečo na nemecké a rakúske publikum 

zapôsobili pozitívne práve spomínaní autori i to,  ktoré črty či obdobia ich tvorby sú tými 

najzaujímavejšími. Pozoruhodným zistením je, že politicky nezaťažená minulosť autora, býva 

mnohokrát dôležitejšia ako samotná kvalita textu. 

Odpovede na v úvode položené otázky sa mi analýzou zdrojov podarilo získať 

a navyše majú aj svoj potenciál pre ďalší rozvoj. Úloha slovenskej literatúry v nemeckom 

jazykovom kontexte nie je výrazná, zo stredoeurópskych literatúr je jej recepcia najslabšia, 

ale napriek tomu bol prekvapujúcim relatívne vysoký počet antológií a preložených textov. 

Existuje teda dostatočné množstvo relevantného materiálu na analýzu.  

Pri nemeckej a rakúskej literárnej recepcii je však nutné myslieť na jej odlišnosť od 

slovenskej či českej, ktoré sú orientovaná oveľa viac textocentricky. V prvom rade sa zaujíma 
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o literárny tvar, poetologické roviny či žánrovú kategorizáciu, menej o kultúrny kontext. 

Nemecká jazyková recepcia naopak „číta“ v prvom rade cez kultúrny, historický 

a spoločenský kontext. Podstatná je najmä história, politická situácia a etnicita autora. Tento 

odlišný pohľad je zároveň najmarkantnejším rozdielom v „autorecepcii„ a „heterorecepcii“. 

Obraz o Slovensku teda nekreujú len literárne texty, ale aj naše dejiny, vnútorná i vonkajšia 

politika, zásadné rozhodnutia či rola v spoločnosti. Tieto aspekty nie je možné v nemeckej 

jazykovej recepcii od seba segregovať.  

Pre nemecké jazykové publikum je slovenská kultúra ešte stále, napriek svojej 

kultúrnej a geografickej blízkosti, „terrou incognita“. Tento status zapríčinilo dlhé odlúčenie 

počas studenej vojny, nezáujem z dôvodu porevolučnej situácie, nevýraznosť našej krajiny, 

jej nepriaznivá veľkosť v rámci stredoeurópskeho priestoru a absencia výraznejších osobností, 

ktorých mená a odkaz by zarezonovali aj v širších, nielen regionálnych kruhoch. Napriek 

tomu však nemeckí a rakúski slovakisti vidia v našej krajine i literatúre potenciál a často sa 

stretávame s potrebou „objaviť ju“.     

Výsledky môjho výskumu môžu byť akceptovateľné odbornou verejnosťou, napriek 

tomu chcem spomenúť problémy, s ktorými som sa stretla pri analýze a písaní. Ako 

problematické a časovo náročné sa ukázalo hľadanie jednotlivých obrazov. Hoci mnohé 

informácie sa už dajú získať aj prostredníctvom internetu, stále existujú periodiká, ku ktorým 

neexistuje elektronický prístup. Keďže sa tejto problematike doposiaľ nikto nevenoval, na 

trhu zatiaľ figuruje iba veľmi málo sekundárnej literatúry.  

Myslím si, že téma má vďaka svojej spoločenskej rezonancii a aktuálnosti význam 

v literárnych aj širších kultúrnych súvislostiach. Do budúcnosti by bolo možné rozšíriť ju 

viacerými smermi. Uvažovanie o obraze Slovenska v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku 

separátne, bez širšieho stredoeurópskeho kontextu, môže byť čiastočne skresľujúcim a 

navyše, je iba fragmentom. Západný svet málokedy vidí svojho východného suseda izolovane 

a ako samostatnú výnimočnú entitu. Premýšľa o ňom viac ako o členovi určitej skupiny, 

v jeho podvedomí vystupuje obraz stredovýchodnej Európy ako kompaktného kultúrneho 

celku, pre ktorý platia isté nadnárodné charakteristiky. Vzájomná konfrontácia a prelínanie 

stredoeurópskych literatúr, ich špecifiká, styčné body a odlišnosti spoza nemeckých 

jazykových barikád sú atraktívne a v súčasnej „otvorenej“ Európe aj mimoriadne dôležité. 

Myslím si, že práve v knižných predslovoch, doslovoch, recenziách či občasných 

esejach o Slovensku sa dá nájsť mnoho hodnotného materiálu, ktorý svojou autenticitou 

implicitne ponúka priame dôkazy. Okrem iného, existuje pomerne veľké množstvo textov, 

ktoré neanalyzujú iba jednu z krajín strednej Európy, ale kompletne celý región, často 
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i s náznakmi pohybu smerom na východ (Ukrajina) či na juh (Rumunsko). Tému možno 

rozšíriť horizontálne i vertikálne. Horizontálne, na celý priestor V4, eventuálne aj ukrajinský 

kontext. Vertikálne rozšírenie by smerovalo k prekračovaniu úzkeho literárneho kontextu 

k širším otázkam kultúry. Tento výskum by tak priniesol odpovede na mnohé ďalšie literárne, 

kultúrne i sociálne fenomény v stredoeurópskom kontexte. 
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PRÍLOHA 1: Imagologický model 
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PRÍLOHA 2: Prehľad autorov 
 

MENO AUTORA UKÁŽKA / 
ÚRYVOK 

OHLAS ZMIENKA V 
TEXTE 

Andruška Peter   + 
Baláž Anton   + 
Balla Vladimír +++  +++ 
Ballek Ladislav ++ + ++ 
Bednár Alfonz   + 
Beňová Jana +   
Blažková Jaroslava   ++ 
Bodnárová Jana +   
Brežná Irena ++ ++++ ++ 
Bútora Martin +   
Dobrakovová Ivana +   
Dušek Dušan ++++  ++ 
Ferko Andrej ++   
Grendel Lajos ++  + 
Groch Erik Jakub +  + 
Horváth Tomáš   +++ 
Hrúz Pavel +++  + 
Hvorecký Michal ++ +++++ +++ 
Hykisch Anton +  +++ 
Jaroš Peter +  + 
Jašík Rudolf   ++ 
Jilemnický Peter   + 
Johanides Ján +++  ++++ 
Jonáš Ján   + 
Juráňová Jana ++   
Kadlečík Ivan ++++  ++ 
Kapitáňová Daniela ++   
Karvaš Peter   ++++ 
Klimáček Viliam +   
Kolenič Ivan   + 
Kompaníková Monika ++  + 
Kopcsay Márius ++   
Kovalyk Uršula +   
Kováč Mikuláš   + 
Krištúfek Peter +   
Lánik Jozef    
Litvák Ján +++++  + 
Maczovský Peter ++  + 
Marenčin Albert  + + 
Mináč Vladimír   +++ 
Mitana Dušan +++  ++ 
Mňačko Ladislav  ++ ++++ 
Mojžišová Zuzana +  ++ 
Moravčík Štefan   + 
Očenáš Igor +  + 
Olos Rado +   
Ondrejov Ľudo   + 
Pain Bavi Agda +   
Pišťanek Peter +  + 
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Popovič Ivan ++   
Puškáš Jozef +   
Rakús Stanislav ++   
Rankov Pavol +   
Rúfus Milan   ++ 
Sloboda Rudolf +  ++ 
Šikula Vincent + + + 
Šikulová Veronika +   
Šimečka Martin M. ++++  + 
Šimko Dušan ++   
Talamon Alfonz +   
Taragel Dušan +++  + 
Tatarka Dominik +++ ++ ++++ 
Ťažský Ladislav   + 
Vášová Alta +++  ++ 
Vilikovský Pavol +++  ++++ 
 


