Literárnohistorická reflexia básnickej tvorby
Jána Kollára v českej a slovenskej literámej historiografii

M I L O S L A V V O J T E C H (Bratislava)

Básnické dielo Jána Kollára bolo a neustále je predmelom zaujmu čes
kých a slovenských literámych historikov, nakoíko patří rovnakou mierou
do dejín oboch literatur. Přítomnost' jedného autorského subjektu v dvoch
národných literaturach, a zároveň v dvoch specifických literámych kontextoch, ktoré do istej miery predurčujú aj možnosti a rámce interpretácií, móže
sposobiť (a v Kollárovom případe aj spósobuje) dvojakosť pohladu a hodnotenia jeho textov. Najvačšie disproporcie medzi českou a slovenskou
literámou historiografiou sú v otázke slohovo-typologického určenia jeho
poezie. Problemalike typologického zaradenia Kollárovho básnického diela
k příslušnému lilerámemu směru či obdobiu sa doposial' nevyhla žiadna
literárnohistorická syntéza ani kompexnejšia šlúdia věnovaná Kollárovej
poezii. Jej zaradenie k literámym smerom v minulosti oscilovalo medzi
klasicizmom, preromantizmom a romantizmom, pričom sa objavili aj úvahy
ojej barokovosti. V súčasnosti sa táto oscilácia mieme ustálila a v súvislosti
s Kollárovou básnickou tvorbou sa uvažuje už „iba" v intenciách termínov
„klasicizmus" a „preromantizmus". Radenie Kollárovej tvorby k uvedeným
pojmom, skrývajúcim specifické literámohistorické a poetologické charakte
ristiky, súviselo v jednotlivých lilerámohistorických pracach s metodologic
kou oríentáciou ich aulorov, od slupňa výskumu jednotlivých smerov a od
ich chápania v danom slupni vědeckého poznania.
Staršie české a slovenské pozitivisticky orientované práce dávajú před
slohovo-typologickým zařáděním tvorby jednotlivých autorov přednost'
generačným a mimoliterárnym kritériám. Vo svojich pracach ich upřed
nostňuje aj Jaroslav Vlček. Pojmy ako „klasicizmus" či „romantizmus"
uplatňuje iba fakultativně a ich aplikácia v jeho literárnohistorických texloch sa pohybuje vo velmi všeobecnej rovině. V Dějinách české literatury
označuje Kollárovu básničku tvorbu ako „romantickú" a Kollára ako auto
ra, klorý „veškerým cítěním i myšlením zůstávaje romantikem" . Vlček
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však nebol jediným, kto ho radil do kontextu romantickej literatury. Pavel
Bujnák v štúdii Romantizmus v literatuře slovenskej (1907-1908) v súvislosti s Jánom Kollárom konstatuje, že s ním „romantizmus úplný prichodí do literatury slovenskej a hned u neho sa zjaví v rozličnej podobě
a rozmanitým sposobom" a k tomu ešte dodává, že „i pozdější romantiz
mus je len dozvukom, doplněním tohto kollárovského" . A k si bližšie
všimneme javy, kloré Vlček i Bujnák chápu ako romantické, zislíme, že
dnes zodpovedajú obsahu termínu „preromantizmus". Podia Vlčka je
u Kollára romantická „záliba v pološeru dob pohanských", „idealizování
prvotního Slovana..., jenž má nejkránější písně i řeč..." . Podia Bujnáka sú
zasa „principiálnymi motívmi" Kollárovho romantizmu „Iubosť a rodoláska" . Sentimentálny cit, ktorý zdórazňuje Bujnák, nacionálna tematika
zdóraznená Vlčkom i Bujnákom, ako aj záruba v temnej barbarskej mi
nulosti a kult ludovej piesne, ktorý vyzdvihol Vlček, sú sice motívmi, na
kloré nadviazal i romantizmus, ale ich využitie Kollárom sa pohybuje iba
v preromanlickom rámci. Toto široké chápanie romantizmu na přelome
storočí musíme dať do súvisu so slavom súdobého vědeckého poznania.
Vlček, Bujnák, ale i další českí literární historici (napr. J. Jakubec) používajúci označenie „romantizmus" už pře jungmanovskú generáciu, nemohli
specifikovat' Kollárovu tvorbu ako preromantickú (hoci ich charakteristiky
sa neraz približujú súčasnému chápaniu tohto literárneho směru), nakollco
termín „preromantizmus" ako literámohistoríckú kategóriu začala ako
prvá uplatňovat' francúzska literáma historia a komparatistika (P. van
Tieghem, D. Mornet) až na počialku nášho storočia, pričom v dějinách
českej a slovenskej literatury sa aplikoval až oveia neskór.
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Česká medzivojnová literárna historia, naopak, vyčleňovala Kollárovu
básničku tvorbu ako klasicistickú, pričom do istej miery pripúšťala kontamináciu jej klasicistickej poetiky inými vplyvmi. Ame Novák v Přehled
ných dějinách literatury české (1936-1939) zaraduje J. Kollára do obdobia klasicizmu. KoIIárov básnický výraz však charakterizoval ako
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pohybujúci sa „na rozhraní klasicistické výmluvnosti i monumentality
a romanticky zdobné citovosti" . K tomu Novák ešte dodává, že Kollár
bol zrejme „šťastnější v klasické abstrakci než v romantickém vyjadřování
smyslových prožitků" . Za „vrcholné dielo českého klasicizmu" považuje
Kotlářovu básničku tvorbu aj Vojtěch Jirát, ktorý Kollárov klasicizmus
nazývá „empírovým klasicizmom" . Naopak v štúdii Básnické vyjadřová
ni Jána Kollára (1941) Jirát konstatuje istú „barokovosť" Kollárovej
poezie. Hovoří, že Kollár „působí velmi 'barokně'„ a označuje ho ako
„barokového klasicistu" . Kollárova „barokovosť" podia neho spočívá
v jeho jazyku (dekoralívnosť a efektnosť v rovině zvukovej, novotvary
a zloženiny v rovině lexikálnej, expresivila výrazu) a v antiletickosti jeho
poezie. O príliehavosti tohto označenia však možno zapochybovat'.
„Barokovosť" nemožno chápat' iba v úzko jazykovej rovině lak, ako ju
prezentuje Jirát (dokonca i jeho analýza Kollárovej básnickej řeči viac
dokumentuje jej „klasicistickosť" ako „barokovosť"), ale komplexně,
i v ideovej oblasti, v ktorej je Kollárova poézia baroku úplné vzdialená.
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Problém slohovo-typologického zaradenia Kollárovej tvorby neobišla
ani rozvíjajúca sa slovenská Iiteráma historiografia a veda medzivojnového obdobia. ZatiaT čo Štefan Krčméry vo svojich literámohistoríckých
prácach tento problém obchádza, nakoiko nie je podstatný pre jeho estelizujúci výklad Kollárovej básnickej tvorby, Mikuláš Bakoš v štúdii Prob
lém vývinovej periodizácie slovenskej literatury ( 1 9 4 4 ) " vystúpil s kriti
kou chápania básnickej tvorby J. Kollára (ale aj P. J. Šafaříka a J. Hollého)
ako romantickej českou pozitivistickou lilerárnou hislóriou. Bakoš si kla6
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die otázku, či básnické diela Šafaříka, Kollára a Hollého majů „hlavné
strukturálně prvky spoločné s romantikmi ,národnými' (Štúrovou školou)",
keď sa rovnako považujú za romantikov... Tito básnici privádzajú klasicistický kánon k nebývalému rozvojů. Ak už přen i kli do diela mladšej
generácie klasicistov niektóre romantické ideologické prvky (vlastenecké),
jednako nedošlo ešte k přestavbě umeleckej struktury" na romantickú
(pozn. M.V.). Bakoš sa problematiky Kollárovej básnickej tvorby dotkol
iba tézovite a náznakovo, v rámci prezentácie svojej metodologickej kon
cepcie, klorá sa však nestihla nerealizovat' v konkretnej syntéze sloven
ských literárnych dejín. No však jeho chápanie Kollárovej básnickej tvor
by ako klasicistickej, klorá je do istej miery ovplyvnená i novšími
literárnymi lendenciami (pričom sa vyhýba aplikácii vtedy ašte nejednoz
načného termínu „preromantizmus" ako pomenovania týchto přechodných
javov), přetrvalo v dějinách slovenskej literatury dodnes.
Druhá polovica páťdesiatych rokov a roky šesťdesiate sú obdobím koncipovania veíkých akademických literámohistorických projektov: v Čechách
Dějin české literatury a na Slovensku Dejín slovenskej literatury. V roku
1960 vychádzajú ich druhé zvázky. Slohovo-typologické hodnotenie Kollá
rovej tvorby sa v nich odvíja predovšetkým od chápania klasicizmu a preromantizmu českou a slovenskou literámou históriou. .Akademické" Dějiny
české literatury II. (1960) vymedzujú preromantizmus ako kvalitativně
novů etapu v dějinách literatury, hovoría o lendencii k jednotnému umělec
kému směru, ktorým je preromantizmus. Při analýze poezie diferencujú
medzi typom básnika klasicistického a typom nového básnika, ktorý nové
ciele literatury už nedokáže realizovat' klasicistickým štýlom . Takýmto
typom básnika je i Ján Kollár. Dějiny české literatury ho hodnotia ako
básnika „preromantického", no však „neznamená to, že se v této básnické
skladbě neuplatnily postupy, jež jsou charakteristické pro klasicismus" ,
a to sklony k didaktizmu, hodnotiaci postoj k osobnostiam a ich činom,
postupný odklon od citových zážitkov k racionálnemu chápaniu poezie.
V jadre však Kollár podia výkladu tejto syntézy zostáva preromantikom.
Naproti tomu akademické Dějiny slovenskej literatury II. (1960) majů
k termínu „preromantizmus" rezervovaný postoj. V kapitole Slohová
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diferenciácia literatury sa sice hovoří, že „subjektivný postoj básníka ku
skutočnosti vnáša do inventára zobrazovacích prostriedkov poezie už nové
prvky", ktoré „vystihujeme terminom preromantizmus". No však na rozdiel od Dějin české literatury II. „termín preromantizmus neplatí pre slo
vensku literaturu ako pomenovanie uceleného obdobia", ale iba „ako
vyznačenie istých nových črt literatury, ako vystihnutie smerovania
k novému názoru na literaturu a jej funkciu" . Akademické Dějiny slovenskej literatury teda chápu preromantizmus iba ako súbor istých ideovoumeleckých prvkov neustále narúšajúcich poetiku klasicizmu. Z lohto
zorného uhla je hodnolená aj Kollárova básnická tvorba, klorá je charakte
rizovaná ako klasicistická, príčom sa do istej miery pripúšťa aj přítomnost'
iných prvkov a poslupov, ktoré „narušujú strohý klasicizmus, no neprekonávajú ho úplné. Citová demonSlrácia, priznanie sa k tragickým pocilom
lásky, otvorené slovo o skutočných žiaFoch, o vlastnom vnútri a jeho umelecké zvládnutie, to všetko směruje proti klasicizmu. Zároveň však
Kollár je poplatný klasicizmu v dogmatickom dodržovaní metra, strofy,
v zobrazení přírody a predovšetkým obrazom ženy" . Trend chápať Kollárovu básničku tvorbu ako dominantně preromantickú v Čechách a na
Slovensku ako převážné klasicistickú přetrval bez váčších modifikácií až
dodnes. Podia Vladimíra Macuru „v současné české literární historii se
dnes již vžilo a stalo závazným označení literatury vrcholného českého
obrození termínem preromanlismus, který konečně vyhovuje především
tím, že předpokládá slohovou nejednoznačnost', 'přechodnosť daného
období" . Kollárova tvorba sa v českom kontexte bez váčších výhrad
teda považuje za preromantickú, čo dokumentuje aj veVké množstvo lilerámohistorických prehladov, učebnic a slovníkových príručiek, ktoré boli
vydané v poslednom období. Zaradenie Kollárovej poezie do klasicizmu
(sice s připuštěním istých preromantických prvkov) v slovenskej literámej
historii súvisí s ovela užším chápáním preromantizmu na Slovensku. Tu
došlo k typologickej špecifikácii tohto směru predovšetkým v oblasti
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umeleckej prózy . Básnické prejavy 20. a 30. rokov sú naopak považo
vané za vrcholné prejavy klasicizmu s prívlastkom „národný". Za jeho
reprezentativně dielo pokládá Kollárovu Slávy dceru vo svojich Dějinách
slovenskej literatury (Obzor 1984, s.210) i Milan Pišút, hoci prípúšfa, že
„popři všetkej poplatnosti klasicizmu obsahuje mnoho prvkov ohlasujúcich romantické obdobie" (s. 217), pričom preromantizmus sa podia neho
ohlašuje iba v próze (s. 209). Ale v staršej štúdii K otdzke genézy slovenské
ho literárneho romantizmu (1973) aj Pišút poměrné presvedčivo odha
luje „novů citovost' preromanlického básnika" v jeho elegicky laděných
sonetoch. Úvahy o preromantizme v Kollárovej poezii sa teda zjavujú i vo
viacerých čiastkových štúdiách na Slovensku. No tieto názory nie sú za
čleňované do váčších syntetických práč, a to pravděpodobné z obavy,
kloní v tejto súvislosti vyslovil Stanislav Šmallák, autor poslednej a najnovšej syntézy slovenských literárnych dejín, že cez klasifikáciu istých
znakov ako „preromantických" by sme sa mohli „dostat k nastoleniu legitímnosti klasicizmu ako slohového označenia pře našu literaturu z obdobia
20. a 30. rokov 19. storočia". Šmatlákov postoj k „preromantizmu"
v jeho Dějinách slovenskej literatury (1988) je značné skeptický. Kollára
označuje, nadvázujúc na Jirátovu typologickú charakteristiku, ako
„empírového" klasicistu. Úvahy o preromantickosti Kollárovej poezie
nedávno odmietol i Cyril Kraus v štúdii Vývinové peripetie Kollárovej
poezie. Kraus pripúšťa istú preukázatelnosť „preromantických" segmentov
u Kollára, ktoré však „výraznejšie nevybočujú z básnikovej klasicistickej
orientácie", a teda podia C. Krausa „o Kollárovi ako básníkovi preromantickom nemožno hovořit"' .
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pania lilerárnych smerov v období národného obrodenia v českej a slovenskej literatuře.
Literami historici sa zhodujú v názore, že Kollárova tvorba, počnúc
Básňami a rozšířeným vydáním Slávy dcery končiac, překonala istý vývoj
od autentickejšieho citového sebavyjadrenia a otvorenej prezentácie bás
nického ,ja" i v nadosobných témach smerom k rezignácii od intímnej
sebareflexie a príklonom k strohému racionálnemu vnímaniu světa, hodnotiacim stanoviskám a nadosobnej abstraktnej tematike . Ak by sme obe
naznačené tendencie s istou dávkou tolerancie považovali v prvom přípa
de za výraz preromantizmu a v druhom za výraz klasicizmu, dospěli by
sme k závěru, že vývoj Kollárovho básnického subjektu směruje od domi
nancie preromanlických lendencií k dominancii tendencií klasicislických.
Toto konštalovanie však vyznieva ako dějinný paradox, nakofko by sme
očakávali smerovanie opačné. Takýchto vývinových paradoxov a regresov
je však v dějinách slovenskej literatury 19. storočia viac ako dosť. Uvede
ný příklad svědčí teda o tom, že koncepcia dejín literatury národného
obrodenia (najma jeho predromantickej fázy) nemóže byť metodologicky
postavená na tendencii vytvořit' obraz jednotného literámeho směru, tak
ako ju prezentujú akademické vydania literámych dejín a na ne nadvazujúce práce. Je potřebné přijat tézu o synkretizme literámych lendencií
rózneho druhu a róznej kvality v tejto etapě literámych dejín. Každá au
torská osobnost v tejto epoche je konfrontovaná s množslvom lilerárnych
podnetov prameniacich z domácej tradicie i z dominantných európskych
literatur (najma z němec kej, francúzskej a anglickej), udávajúcich tempo
súdobému literámemu procesu. Ján Kollár přijímá podnely klasicislické,
preromantické a súčasne polemizuje s niektórymi princípmi romantizmu,
nakoíko tento literárny směr bol už v 20. rokoch 19. storočia faktom európskej kultury, s ktorým sa musel vyrovnat' nejeden český a slovenský
intelektuál . Vnútorná slohová nevyhranenosť obrodeneckých kultur,
prejavujúca sa synkretizmom literámych prúdov a tendencií nie je iba
javom dejín českej a slovenskej obrodeneckej literatury. Podia Vladimíra
Macuru „před obdobnými problémy slojí literární historie i jiných národů,
které prodělaly v minulém století obdobně překotný rozvoj, období
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.zrychleného vývoje'. Objevují se tu syntetické osobnosti, které v sobě
spojují ,celý komplex úrovní uměleckého vývoje',, . Takýmto typom
syntetickej spisovateískej osobnosti je i Ján Kollár. Jeho básnická tvorba
dokumentuje vnútornú slohovú nevyhranenosť nasej obrodeneckej kultu
ry, ktorá sa vyznačovala „potřebou vyrovnat krok s dobovým uměleckým
vývojem komplexně, jakoby .najednou'" . Priznanie si slohového synkretizmu v Kollárovej tvorbě móže prispieť k ukončeniu v súčasnosti
nepodnetných akademických debat o jej „klasicistickosti" či „preromantickosti" a využitie tohto javu v celom komplexe obrodeneckej literatury
olvorí nové inlerprelačné možnosti a oslobodí literámohistorícké výklady
z rámcov konstrukci! jednotných literárnych smerov, limitujúcich ich
výklad.
25

26

Tamže, s. 14. Macura tu uvádza aj konkrétné příklady z bulharskej a estónskej
obrodeneckej literatury.
Tamže, s. 14. Macura chápe obrodenecký synkretizmus dvojako. Ako synkretizmus podnelov zvonku (synkretizmus slohový) a ako synkretizmus vnútomý, vyznačujúci sa malou vnútomou diferencovanosťou a splýváním celých
verkých oblastí kultury, v klorej neboli jasné hranice medzi vedou, umělec
kou literaturou a publicistikou.
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