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Autor . osomelosť - fuorbo

J\Táčrt vnútorndho prepojenia medzi autorom, jeho tvorbou a javom, ktoý pomenúvame
'\osamelosť. spá.jame s občianskym a literárnym osudom prozaika, dramatika, teoretika

a publicistu Petra Karvaša v posledných troch desaéročiach' Vychá<lzame z pracovnej tézy, poď|a
ktorej sa jav osamelosé vo svojej náhodnosti, mnohorakosti, neustálenosti a premenlivosti, ovplyv-
niteLnosti aj univerzálnosti či typovosti stal ústredným dejovým aj myš|ienkovým, kauzálnym
a pointovým epicentrom Karvašovej krátkej prózy zverejňovanej od osemdesiatych rokov' osa-
melosé, nazdávame sa' treba v súvi]osti so spisovatelom Karvašom pochopiť ako kryhový termín,
aj preto sa pridÍŽame pri jeho obnaŽovaní predovšetkým autorovho konštruktívneho a racionálne
motivovaného hodnotenia svojej občianskej aj autorskej situácie v rokoch normalizácie, ktorú
zverejňoval v deváédesiatych rokoch so zámerom dopovedaé a ustálié pomer medzi pravdou
a vedomím skrivodlivosti nie|en svojimi, ale i svojej generácie v dobovom Iiterrírnom živote.

Konf.erencie má svoju ústrednú tematickú ideu zopátú vo svojom historicko-politicky prízna-
kovo vynredzenom názve: normy norTnalriz'ácie' Kultúrnopoliticky aj literárnohistoricky analyzo-
vané normy normalizácie sa majú však zvlášé odví;aé od skutočností l iterárneho Života českej
literatúry v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, ale situácia a prax v slovenskej kultúre sa
v ústredných koordinátoch kultúrnopolitických noriem. teda ich zavádzania a uplatňovania v pra.
xi neodlišovali. Peter Karvaš z odstupu uvaŽuje o ich personalizovanom uskutočňovaní v národ-
ných literatúrach takto: ,.Ak konfrontujeme mnoŽstvo umelcov' napr. spisovateLov, ktorých na
Slovensku nielen vcrejne pranierovali, l iterárne a publicisticky znemožňova|i, a|e aj ,,poslali
k lopate..' t.1. prinútil i ich zarábať si na chlieb relatívne nekvalif ikovanou fyzickou robotou,
s množstvom podobne postihnutých kolegrlv v Čechách a na Morave, nuž vyjdú nám neporovna-
teLné čísla' Kým tam našlo pomerne vel'ké množstvo kolegov prácu výlučne mimo kultúry
v užšom zrnysle s|ova...Pre rnňa napr. <lstali javiská neprístupné aj v čase, keď som uŽ - po
nekonečných ponižujúcich aneraz primitívnych a ignorantských schvalovačkách - ,,smel., pub-
likovaé krátke prózy a teatrologické prácc..., pre mnohých ďalších ostali zarúbané noviny a po-
volené literárne časopisy s minimá|nym okruhom čitateťov. iní publikovali pod krycími menami
a značkami. o veLkorn počte prác a autorov sa nesmelo písaé' bolo zakázané ich menovite verejne
spomínať alebo citovať, zmiz|i, rozumie sa, zo školských osnov, ich knihy sa nesmeli dávaé do
výkladov, stiahli ich zkntŽníc atd'... Naproti tomu i priamo ,,postihnutí..spisovatelia uchytil i sa
z istej časti v redakciách, vydavateLstváclr, ústavoch, pravdaže zváčša ako korektori, podúradnici,
mimo svojich póvodných revírov _ beletrie, javíska, fi|mu' výstavných a koncertných sení atd'....

Karvaš spoluvytvára literárny Život na Slovensku mnoho rokov. Isto aj preto zohra|a v deváé-
desiatych rokoch nemalú tr svrljím význarnom i ohlasom podstatnú úlohu jeho osobne statočná'
hierarchizujúca a objektivizujúca pamáť na stránkach predovšetkým Literárneho týždennfta
(l99l' l992) za scbtr i svoju dobu a gcneráciu, o čom všeličo napovedá a.| jeho zmysel pre
racionálne pomenúvanie dobového i prítornného spoločensko-kultúrneho kontextu a pre občian-

l  Karvaš.  P ' :  odpover l .anony lnotn  i  neanonytnoIn .  l - i te r . i . r rny  týŽdenník l99 l .  č '  32
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sku aj autorskú realitu. Karvaš v čase rozjatreného osobnostného povedomia krivdy a potreby
odčinié ju, čo sa Stalo aktuálnym želaním nejedného kultúrneho činovníka na začiatku deváéde-
siatych rokov, urobil čosi iné: zača| na stránkach kultúrneho týŽdenníka, no nie|en tam, sumovaé,
čo ho priviedol aj k nasledujúcej - v súradniciach reality - hodnotiacej výpovedi so silne perso-
nálnym podtextom: ,,Či strach vybočié z radu a staé sa sám predmetom Zatratenia, či nádej a viera,
Že sa veci urýchlene napravia a uvedú na pravú mieru, či generálne ospravedlnenie všetkých
prehmatov a skrivodlivo stí, Že tot1Ž ,,lietajú ívery' keď sa rúbe les.., či takmer hermetická bariéra
na autentické a hodnoverné informácie, či jednoducho disciplína - čítaj: poslušnosé. Nech nás
okríkne a odsúdi, kto bol bez viny' Ja som nebo|. Ak veci domyslíme do paradoxných d6sledkov,
nesieme - na Slovensku okem hístky _ aj spoluzodpovednosé svojho druhu za obdobie, v ktorom
sme sami bo|i zakazovaní a ostrakizovaní'. '.

Azda nemožno a vlastne sa ani nedá, poznajúc Karvašove pohyby v literárnom a kultúrnom
Živote sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, odlúčié spo|očenský podnet a autorský zámer
v jeho prozaickej tvorbe od spisovatelovho občianskeho impera^tívu: ,,Nikoho nemoŽno celkom
zbavié zodpovednosti a ani mlčaé o veci neslobodno a neradno'...J

Súbory kratších próz Petra Karvaša vychádzali počas rokov normalizácie, a predsa ako keby
nezasahovali, vďaka mechanizmom oficiálneho literáneho život.a, do ,,želaného..profilu dobovej
literárnej tvorby. Išto má svoj význam,Že práve vtedy Karvaš ponúka, popri iných svojich prácach'
prozaické ,,humoresky.. a ,'kratochvíle.., do ktorých sústreďuje Žánre na hrane umeleckého a od-
borného, publicistiky a dokumentu, ponúka fejtonáž a fejtóniny, fresku, dia|óg, moralitu aj amo.
ralitu, sondu, záznam, poviedku či osobne ptíznakové texty v kompozičnom tvare blokov próz:
o význačných skutkoch mojich rodákov a mojich, či Poviedky šité na mieru a zovšeobecňujúco
,,otvorené.., aj preto aktuálne Ahistorické miniatúry ( Humoresky a iné kratochvíle' 1984). Zdá sa'
že sa tak dialo aj preto, lebo Peter Karvaš zaratúva| predovšetkým seba medzi tých, ,,ktorí žili
literatúrou, ktorých chlebom teda bolo či malo byé kritické myslenie..."

Nazdávame sa, že sme pri jednej z osobnostných podstát Karvašovej autorskej ambície, ale aj
pri zdroji jeho filozofických a etických noriem: maé silu umeleckými nástrojmi zverejnié diagnózy
svojho racionálneho, vedomostne podkutého kritického mys|enia so zovšeobecňujúcimi násled-
kami pre súčasnfta i spoločnosé, v ktorej musí Žié.a jestvovaé' o kritike a kritickom myslení
uvaŽoval v odpovedi anonymom i neanonymom III) a stojí za to odtiať aktualizovaé spisovate-
Love zásadné významové torzá: ,,Mój ideál kritika' právo na pravdovravnosé, čistým rezom oddelié
dobré od z|ého'..ale aj osobné imperatívne presvedčenie: ,'Kritik smie naozaj všeličo, ale nesmie
byé smiešny..' Nazdávame sa, Že do etického a profesijného priestoru epika a kritika patria aj jeho
názory,,o úcte..,o o poslušnosti/ a do epického motívu rozvinutý problém s významovým aj
konatívnym kontextom, ktorý podnecuje, no predovšetkým dokáže pomenúvaé ,,slovo.,'

Presviedčaé o tom, že Peter Karvaš zostáva majstrom slova, by bola banalita' keby srím
a vedome nepovýšil (i nezatažI|) slovo na svoju epickú aj dramtickú látku a problém, no zvlášé
na argument v,,sporoch..fi lozofických, etických, psychologických' logických.... Veď práve pre
neho sa cez slovo zverejňuje aj ním rešpektovaná a vyhladávaná individuálnadiagnóza hodnoty
ludskostiu aj so všeludským imperatívnom (človek = slovo) bytia, ktoré on sám chápe za moŽné,

2 Karvaš, P.: Odpoveď anotrylnom i neanonymom II, Literárny týždenník l99I, č. 3.5.
3 Tamtiež.Á^Ť l amtlez.
5 Karuaš, P.: odpoveď anonymoln i neanonyrnom Ill., Literárny týŽdenník l99l, č. 37.
o Karvaš, P.: o úcte, Literírny týždenník |992,č.5|,
7 Karvaš, P.: o poslušriosti, Literárny týŽtlenrrík l 992' č. 38.
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len keď sa deje ,,v súlade so sebou satnýnr...s
Teda k slovu, k súladu bytia so scbou samým (osobnostným' individuálnym, špecifickým)

a k schopnosti kriticky myslieé sa Peter Karvaš upál vo svojej próze cez autorského a personálneho
rozprávača' Námet' jeho komorná dejová. nesujetová epizácia patí v Karvašovej próze do
''hermetického.. priestoru (funkcia, nrechanizmus administratívnej moci. moloch plurálu atď')
odosobnenej spoločenskej (idea moci. vlády Í.unkcií, od|udštenia rozhodnutí a funkcionárov)
hluchoty. byrokracie, hlúposti a schválnosti, kde má všetko v rukách spoločnosť spravujúca moc,
násil ie odvodené z Íunkcie, bezvýchodiskovosé pr.e premýšťajúceho' talcntovaného' mravného
a cítiaceho človeka, čo chce z bludného kuhu von (jav - rozhodnutic * realizácia)' jednoducho
všadeprítomná sieé absurdity a absurdností v Luďoch a z Ludí, rezignácie na fozum, odbornosť
i lo.eiku Ludského postoja (etika), činu (pozitívne, racionálne, etické), vzéahu k času (pamáť,
dejiny)' kde sa vedomé vyčlenenic z davu (so zámerotn uplatnié svoju odbornosť, ťudskú identitu,
etrku vzéahu' puto rodiny) či zotrvanie v ňom stáva ccstou do ničoty.

Peter Karvaš vo svojich poslcdných textoch, kde z,nova nechýbajú sómanticky príznakové
a svojím výberom jednoznačné ná,ny Mv, čo nechce nrc byť ntenovaní (I992l a VeIikán c,iŽ'e Život
a dielo prufesoru Bagoviča (l993) - |.LIZ y poviedkovorn tvare a druhý raz v románe - ponúka
v role leitrnotívu (ednotlivcovo poddanie sa variovanómu molochu nroci) analýzu javu osameIosť
(spravidla ide o cxistenciálny a eticky motivovaný obranný postoj). Vyššic sme naznačili ' Že pre
Karvaša osamelosťjc jav - stav štrukturovaný a patrí _ v jeho próze - do poznania psychológie
práve tak ako cl<l Íllozofie, do ctiky rovnako ako do ltlgiky. Jav - stav. obrana _ útok zachyÍené
cez osamelosť rnóŽe byé latcntná situírcia, ktorú vyvolala moc a jednotlivec zmietajúci^sa v jej
sieti. čo uŽ ncrnír cez hocijako uclropenú príležitosé napokon moŽnosť uniknúé jej', Lenže
osamelosé sa v románe Velikán prcdstavuje v ro|e dósledne budovanej Životnej (úspešnej) fi lozo-
fie a (nebezpečnej) kariéry v proÍbsii. ktorej sa moŽno vzoprieé, ale nemožno ju rozvrátiť (ani smrť
nemá tú rnoc)' Za pozornosé stojí azda i to, Že osamelosé domyslená ako parazit prerástla
v Karvašových prózach do všeobccne.; nákazy l. l lravov, emócií, do univerzálneho Životného
pocitu, ba vii ic, clo poznania intelektuálov a tvorivých l 'udí, z ktorej niet úniku' napríklad ani
v takom alibistickom predsavzatí. akým je personálna inštrukcia: staraj sa len o svoju robotu!
Azda je motív osameiosti - nutnosti ' pochopený zrko nevyhnutnosé a vnútená šty|izová rola na
pokojné prežitie o to obludnejší. Žc uniká akejkol'vek emocionalite cez sujet. sprostredkúva sa len
optikoujednotlivca (postava, rozprívač), konštruujc a rckonštruuje sa bez z,bytočného sekundár-
neho zdóvodňovania či argumentovirnia. Jednoducho pósobí vo svojcj univerzálne.j mravnej
a bytostnej obludnosti: ,,No vykona| som' čcl sa odo nlňa Žiadalo, vediac dobrc, Že ako zakaŽdým
od mójho nástupu do tunkcic cvcntu1llne Í.iasko a vóbec všetky následky padnú samospádom na
moju hlavu.' ' ' ' , VŽdy vŠak' ba výlučne iba proti l 'udskosti a osobitosti .jej nositeťa: ,,Stíhal ho
s dóslednosťou, akej bol schopný iba on. Keď Klen poslal skladbu do nejakej súéaŽe, Dušan ju

v porote potopil a na akýkolvck pokus ju odmeniť tldpovedal útokom. Zarúba| mu Íl|harmóniu
irozhias' torpédovai kaŽdú prcrnióru. na ktorú dočiahol. Tie, ktoré nevládal znemoŽnié. roztrhal
v tlači na ÍianÍ<lrce a opakoval sa známy obraz: Nikto sa neodvážil pochválié, čo popravil i
vPravde. Ako sa u nás robil i karióry na zírkladejediného telefonátu alebo posudku, tak sajediným
posudkorn utnelec pochova|, neparniitírte Sa./ ..l l

Karvaš. P': O LicIc. I-iterírny týŽdenní}i l 99]. c:. 5 I.

Napr' r. pr(lzach Schr'aIovanie sedIničky. Pretnett1. priazni:. N1tvšter'it zlrora. Vec. ktorá nemá lo-tiku. TrítpeItie zíkontltlarcu
i t t  K r r r r š '  | ' . :  M y  ť o  t t c e h c c l t t c  h y | . t t t e  t t r r r . t t t t '  B t i t l l s l J \ f l  l 9 ( ) ]

l0  Karvaš.  P ' :  N l i vŠteva z l ro ra .  in  My čo nec l rcc t r tc  byť nre t rovat tí .  l ] ra t i s |ava  l  992.  s .  7  l
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Peter Karvaš rozprávačským postupom a latentným autorským zámerom demonštruje (aj v role
odkazu, poznania, inštrukcie) vo svojich prózach cez osamelosé (ajej variácie) lineárne vedenú
intelektuálnu hru slova a zo slova, kde sa od jej účastníka (čitatela) žiada jediné, aby sledoval
postupné ,,nabaťovanie.. sa na počiatku jasného etického postoja rozprávača cez nedorozumenia,
krivé zámery, paradoxy aj po jeho účasé na nepriepustnosti absurdnosty ,,novej.. situácie, ktorá
komusi ,,hore.. vyhovuje. Čitatet sa opakovane, od prózy po ďalšiu - dodatočne učí poznaé,
obnažié a porozumieé mechanizmu premeny zdatného jednotlivca na ,,súčiastku.. spoločenského
stroja na manipuláciu a na súkolesie zastrašovania, teda zúčastňuje Sa na postupnom budovaní
jednotlivcovej prispósobivosti a pragmatizmu' Monodrámy intelektuála na leitmotív osamelosť
sú spátnými diagnózami doby, do ktorej s príčinami aj následkami Peter Karvaš patrí ako jej
produkt i obeé' Nazdávame sa' Že treba povaŽovaé Karvašovu prózu ijeho publicistiku posledných
rokov za vklad do rovnovážneho, triezveho a racionálneho' objektivizujúceho poznania mozaiky,
jej súvislostí, náhod i logických riešení nedávnej minulosti a predovšetkým živej prítomnosti.

Dogmor Mocnó

pod

závěru Fričova Íllmu
schémat červené knihc

masku Íilmového milovníka
jako o nástroji ohlupování m
nýbrž bojovný výsměch. Ne
Žánrů populární četby' právč
nala po létech Maryna Radc

,,Ještě jsem dokončila svůj 1
stolu. A to byl konec všech ,

Nepřipisujme ovšem taŽet
po zkvalitnění lidové četby
c ional izací této produkce na
zejména mezi pedagogy a kt
mi preÍ.erencemi, vášnivé r
zl ikvidovat zaznív a|a zce|a
pragmaticky se řídícího zák
volaj ícrho na poušti. Po únor
knihovníků' pedagogů a ku
prakticky uskutečnit.

Poúnorová vydavatel ská 1
plátně' či ozdobené barvotl
mohly takto naráz a beze str
Ženy byla od samotnóho poi
alespoň usilovala. Nešlo pr<
od braku.

Doba ovšem zprvu byla pr
érou velkého budování a prc
nebylo místo. Ale ani šedes
na realitu socialismu nevytvr
neboé to byla doba ',směšný
v rámci úniku oficiálně vydl
se líčením privátníclr lidský
a detektorem pravdy a lži' a
ním bezčasí se próza více nr

l  Večeťy pod lampou l992, č..5.  l




