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Práca Tamary Mikulovej sa venuje téme, ktorá sa už desaťročia teší veľkej obľube literárnych 

historikov i religionistov na celom svete. Približuje dielo Mirceu Eliadeho, osobnosti, ktorá 

bola kvôli svojej práci, tvorbe i sporným bodom osobnej minulosti obchádzaná a často úplne 

vylúčená z celku rumunskej literatúry a vedy. Tým utrpel nielen rumunský kultúrny kontext, 

ale kultúry mnohých ďalších krajín strednej Európy, pretože Eliadeho diela sa nesmeli po celé 

desaťročia po druhej svetovej vojne prekladať do ich jazykov a samozrejme, bolo zakázané aj 

ich šírenie v originálnom znení.  

 

Dielo Mirceu Eliadeho sa skladá z odbornej a literárnej časti. Hoci jeho odborné dielo sa 

dostávalo do pozornosti častejšie, preklad jeho prózy do slovenčiny znamenal skúšku ohňom 

možností spoločnosti pod politickým nátlakom. Mircea Eliade bol na zozname nepovolených 

autorov, takže keď v češtine vyšla antológia Pět rumunských novel s prekladom jeho prózy 

Slečna Kristýna v r. 1986 a vzápätí na to (1988) aj knižné vydanie próz Mayitrei a Slečna 

Kristína v slovenčine, bolo jasné, že sa blýska na časy. Dielo Mirceu Eliadeho má teda aj 

vysokú symbolickú hodnotu v dejinách slovenskej kultúry a spoločnosti.  

 

Problém komplementarity Eliadeho diela, ako sa vyjadruje kandidátka, čiže prepojenia jeho 

odborného diela a umeleckej fikcie, sa pokúsili vyriešiť viacerí autori v rumunskom i 

medzinárodnom kontexte. Niet pochýb, že spojenie medzi nimi je veľmi silné. Na druhej 

strane, ako opäť pripomína kandidátka, jeho literárna i odborná tvorba je natoľko fascinujúca, 

že odvádza čitateľa od analytického postoja a drži ho v zajatí očarenia. Tento estetický 

zážitok vyvolávajú aj jeho odborné diela. Jeho prózy totiž nie sú len obvyklou fantastickou 

prózou, ale hlboko prepracovaným prepojením jeho duchovných predstáv a estetického 

cítenia, ako aj jeho mimoriadnych konkrétnych a podrobných vedomostí zo svetových dejín 

náboženstiev a náboženského myslenia.  

 

I fantastická próza, ako to dokazuje literatúra magického realizmu z Latinskej Ameriky alebo 

z iných oblastí, odkazuje často na historické mýtické udalosti, na archetypy a mýty. Napriek 

tomu sa zdá, akoby Eliade uchoval vo svojej próze viac z tajomnosti neznáma a minulosti a 



akoby ich zdanlivo prozaickým, každodenným jazykom, ktorý samozrejme, disponuje 

prostriedkami, ako efekt tajomnosti uchovať a vytvoriť, vedel ukryť za kulisu, priam oponu, 

ako píše kandidátka, ktorou mýtické tajomno naznačuje a súčasne schováva. Toto tajomno a 

tajomstvo podporuje najmä duchovná orientácia jeho prózy, ktorá musí byť v odbornom diele 

dokumentovaná a doložená, zatiaľ čo vo fikcii pôsobí voľne, len sama o sebe, akoby bez 

koreňov. Preto sa netreba čudovať, že Eliadeho dielo dodnes vzbudzuje pozornosť a že tak 

ľahko nezmizne z pozornosti exegétov. 

 

Kandidátka pristupuje k predmetu práce s vyhraneným stanoviskom i metódou – s nástrojmi 

hermeneutiky, ako filozofickej, tak i literárnej. Doterajšie práce často pristupovali k Eliadeho 

dielu podobným spôsobom. Zapríčinil to nielen o sám, keď sformuloval vlastnú 

hermeneutiku, ale aj rumunský literárny komparatista Adrian Marino, ktorý si pre toto dielo 

vytvoril osobitný hermeneutický postup. Prvé kapitoly práce majú skôr informačný, alebo 

azda iniciačných charakter, možno až edukatívny. Akoby kandidátka považovala za nutné 

získať čitateľa na Eliadeho stranu. To je síce veľmi pôsobivé, ale zastiera to podstatu 

problému. Tento prístup totiž prevládala u väčšiny kritikov, historikov, religionistov i 

filozofov k Eliadeho dielo, ktorí sa potom nedokážu dodohnoúť, o čom vedú spory. Eliadeho 

dielo totiž predmetov sporov je, a to dodnes. 

 

K podstate práce sa kandidátka dostáva v ústredných kapitolách práce, kde preukazuje 

mimoriadnu rozhľadenosť v sekundárnej literatúre, v teoretických, literárnych a filozofických 

prameňoch, a kde zostavuje priam základný pramenný zdroj teoretickej literatúry k Eliademu. 

Samozrejme, že by bolo nemožné využiť všetky pramene, ktoré odcitovala, takže aj ona 

pristúpila k užšiemu výberu a vybrala si najmä práce Daniely Hodrovej a Vladimíra Macuru, 

ktoré narábajú s veľmi podobnými analytickými nástrojmi ako Eliade. Až po tomto 

teoretickom úvode pristupuje k analýze podstatných daností a dalo by sa povedať ústredných 

motívov, archetypov amýtov, ktorými sa Eliade prevažne zaoberal. Tento výber bol dosť 

ťažký, pretože v Eliadeho diele sa mohli ocitnúť v podobe mýtov aj tie najprozaickejšie 

reality. Kandidátkin výber bol správny, pretože mýtus stredu v spojení s technikou 

iniciačného rozprávania patrí k základným momentom jeho umeleckej prózy i odbornej 

literatúry. Podobne je to so všadeprítomným motívom smrti, ktorý zohráva úlohu nielen 

kultúrneho archetypu, ale priam základného kameňa Eliadeho bytostnej skúsenosti.  

 

Na všetkých rovinách kandidátka vychádza priamo z textu, ktorý podorbne rozoberá. Všíma 

si techniky, miesto, čas i priebeh iniciácie i ďalšie typické Eliadeho motívy ako had, 

zasvätiteľ, panna, dvojník a mnohé ďalšie. Takým podstatným momentom je analýza pojmu, 

motívu či obrazu stredu, ktorý rozoberá v jeho najrôznejších podobách. Má to veľký význam 

pretože Eliadeho koncepcia posvätného i profánneho, minulého i prítomného, duchovného i 

pragmatického, života a smrti spočíva práve v priesečíku vertikálnej a horizontálnej roviny.  

V časti venovanej mýtu smrti sa obracia, ako to je zvykom v doterajších prácach, k 

folklórnym odkazom mioirického priestoru a Miorite, ktoré sa stali trvalým archetypom, 

konštantou kultúrneho vnímania sveta a rumunskej identity od 19. storočia.  

 



V ďalších kapitolách Eliade ako posol “novej mystiky v Európe a Tajomstvo dvojníka sa 

kandidátka vracia ku kontextuálneho aspektu Eliadeho tvorby. Toto upresnenie už bolo nutné 

a je dobré, že ho autorka umiestnila na záver práce. Eliadeho názory, ani dielo neboli v 

kontexte literárneho a filozofického vývinu v Európe v 20. storočí osamotené, ani ojedinelé. 

Už Hodrová napríklad upozornila na funkciu a podoby inciačného románu, bolo dôležité 

uvedomiť si aj pramene Eliade koncepcie autentickosti a jej základov z Lebensphilosophie, 

ktorá bola v medzivojnoovej kultúre v Rumunsku veľmi vyhľadávaná (Blaga).   

 

Posledné kapitoly práce rozoberajú jeho ďalšie romány a najmä krátke prózy. Veľkú 

pozornosť venuje kandidátka románu Svätojánska noc, ktorý bol považovaný za jeden z jeho 

najlepších románov. Treba povedať, že z hľadiska Eliadeho asi je, no nedosahuje 

bezprostrednosť a čarovnú moc jeho kratších próz. Dalo by sa povedať, že v tomto románe 

skutočne ide o naplnenie zámeru autentickosti. Táto autentickosť je však sporná. Nie je to 

autentickosť zážitková, ale vôľová, duševná. Niet pochýb, že vo svojich prózach Eliade 

vychádzal aj z vlastnej skúsenosti, z vlastných zážitkov, no napriek tomu sa na ňu nedá použiť 

výraz referenčná, ani mimetická.  

 

Eliade bol človekom 20. storočia. Jeho dielo túto skúsenosť 20. storočia naplno odráža. 

Možno ju vidieť v jeho začiatkoch, v románoch tzv. autentizmu, v jeho oduševnelosti a viere 

v iné priestory a v iný čas, v jeho nadšení a v sile fantázie. To všetko môže spadať do 

kategórie autentického zážitku, skúsenosti. Je to však nielen jeho vlastnosť. Za taký istý 

nedostatok predloženej práce by som považovala, že napriek vyťaženiu prameňov, ktoré 

poskytli D. Hodrová a V. Macura, kandidátka ostala len vo vnútri diel. Je pravdou, že v 

kapitole, venovanej dvojníkov, rozoberá aj situáciu medzivojnovej atmosféry a politickej 

situácie v Rumunsku. V rumunskej literatúre, podobne ako v modernej literatúre 20. storočia 

v Európe však boli postoje Eliadovho typu podobné, ak nie početné. Mám na mysli tzv. 

iniciačný román, ktorý spomína Hodrová a ktorá kandidátka odcitovala, ale napríklad 

podobné postoje a východiská, ktoré sa prejavili napríklad v slovenskej próze, konkrétne v 

diele J. Švantnera v novele Nevesta hôľ, ktorá tak isto stojí na folklórnom základe a ľudových 

mýtoch, pochádzajúcich presne z rovnakého zdroja ako Eliadeho Miorita a salaš.  

 

Medzi nedostatkami v predloženej práci by som mohla spomenúť niektoré kolokviálne 

vyjadrenie, ako napríklad opakovaný výraz “polopatistický”, ktorý nepatrí do kultivovaného 

jazyka. Treba pripomenúť aj to, že modernizmus v medzivojnovom období bol práve tým 

impulzom, ktorý podnietil vznik mýtickej prózy. Pre prácu by bolo bývalo prínosné obrátiť sa 

aj na také pramene ako Bergson. Mýtická próza a modernizmus síce môžu vyzerať na prvý 

pohľad v opozícii, ale v skutočnosti sa vzájomne podmieňujú. A Eliade bol, ako dokazuje aj 

predložená práca, nielen človekom histórie, tradície a mýtu, ale práve tejto modernity, ktorá 

predstavovala jeho bytostný problém. 

 

Záverom: 

 

Záverom musím pripomenúť, že predložená dizertačná práca obsahuje všetky potrebné 

doplňujúce materiály, ako citované výňatky v jazyku originálu prekladu, bibliografie 



základnej literatúry a odborných prameňov knižnej i elektronickej podoby, záver a résumé. 

Svojím obsahom, rozsahom, témou a praktickou analýzou, ako aj mimoriadnou teoretickým 

zázemím, predstavuje vážny príspevok do výskumu rumunskej literatúry a spĺňa všetky 

kritériá, predpísané pre dizertačnú prácu. Preto plne odporúčam predloženú dizertačnú prácu 

prijať a postúpiť ju do ďalšieho obhajobného konania. 

 

V Bratislave, dňa 30. 8. 2015 

 

 

 

      PhDr. Libuša Vajdová, CSc 
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