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Monografická práce Radoslava Passii je relevantním příspěvkem k rozsáhlé a nikdy 
nekončící diskusi o tom, jak se můžeme dívat na střední Evropu. V užší perspektivě 
se vyrovnává s tím, jakým způsobem je tematizováno, respektive převrstvováno, či 
zvýznamňováno literární (i šířeji kulturní) dění v tomto prostoru na pozadí (ale pře-
devším v kontrastu s ním) obecně známého a v literárněhistorické praxi zaužívaného 
rámce národní literatury. Autor knihy je bytostně svázaný s nahlíženým prostorem. 
Literární texty vznikající z osobního zaujetí, v daném případě i z vnitřního sepětí 
s konkrétním areálem, patří zpravidla mezi texty s hlubším vhledem a pro čtenáře 
v mnoha ohledech inspirativní. Takovým příběhem osobního setkání s literárním dě-
ním v jednom konkrétním areálu geograficky spadajícím do střední Evropy je i kniha 
Radoslava Passii Na hranici s podtitulem Slovenská literatúra a východokarpatský hra-
ničný areál (2014). Jeho setkávání s výrazným regionem, konkrétně definovaným jako 
východní Slovensko a Podkarpatská Rus, je časově usazené zejména ve 20. století, ale 
autor se nebrání přesahům do hlubší minulosti, nebo naopak sleduje linii svých úvah 
až k literatuře současné.

Text jednotlivých kapitol vznikal pozvolna (zhruba mezi roky 2009–2013) v sou-
vislosti s potřebami rozsáhlé materiálové báze, kterou autor v monografii zpracovává 
a uvádí do nově ne snad vytvořeného, ale zformulovaného a definovaného kontextu 
východokarpatského areálu. Autorovi se podařilo najít materiálově bohaté a nezpra-
cované téma, které se oprošťuje od úzkého sepětí s jedinou národní literaturou a hledá 
si cesty mimo hranice jejího sevření. Ačkoli každá z kapitol byla již dříve publikována 
v literárních periodicích, sbornících, nebo byla součástí disertační práce obhájené 
v roce 2012 v Praze, do knižní podoby vešly dílčí texty v nové (místy i strukturně 
hlubší) úpravě. Passiova monografie Na hranici rozhodně není klasickým vydáním 
obhájené disertační práce (Estetika okraja a hranice: K vybraným aspektom fenoménov 
okraja a hranice v slovenskej literatúre 20. storočia v stredoeurópskom kontexte), ale s jejím 
tématem souvisí spíš volně, prostřednictvím vybraných problémů. Respektive mů-
žeme mluvit o tematické fokalizaci, tedy o užším zacílení na tematickou, motivickou 
strukturu textů nacházejících se v literárním poli východokarpatského areálu a jejich 
syžetové reprezentace. Zároveň vedle daného zúžení je na druhé straně patrné ma-
teriálové rozšíření či doplnění relevantní báze textů. Autor cíleně zapracovává ně-
které z připomínek, např. včleňuje do knižního vydání pozapomenuté texty, které by 
mohly být podstatné pro daný úhel pohledu, např. texty Tomáše Štrause nebo okra-
jově Hany Zelinové. Při práci s materiálem se autor neomezuje pouze na interpretační 
postupy, ale funkčně je kombinuje s komparativním, obecně kulturně-historickým 
přístupem k vybraným textům. Daří se mu tak vyhnout deskripci izolovaných prvků 
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literárního dění a spěje ke komplexnějšímu pohledu na autonomní kulturní prostor 
rámovaný východokarpatským areálem, který se v textu rozrůstá v jeden z možných, 
zcela konkrétních a také funkčních, prostorů střední Evropy.

Autor si ve vstupní kapitole nazvané „Na úvod alebo Pohyblivá geografia“ vyme-
zuje pracovní plochu, která bude primárně zahrnovat řadu literárních textů, které 
se vztahují v různém slova smyslu k východokarpatskému areálu. Takto postavené 
literární pole zasahuje nejen slovensky psanou literaturu, ale zcela otevřeně, pře-
shraničně umožňuje opřít se také o komparaci dalších cizojazyčných, respektive 
jinonárodních literatur střetávajících se na vymezeném území. Východokarpatský 
hraniční areál není v monografii materiálově podložen pouze známou literárněhis-
torickou situací ve snáze definované a uchopitelné regionální literatuře (v rámci je-
diné literatury národní), ale v jeho literárním poli se nacházejí i texty české, polské, 
ukrajinské a maďarské literatury. Komparované literární texty tak zbavuje dosahu 
a jednoznačné interpretace plynoucí z příslušnosti k centralisticky vymezené ná-
rodní literatuře, čímž funkčně převrstvuje významy těchto textů, jejichž významové 
těžiště zbavené nálepky regionalismu se aktualizuje, případně přesouvá do jiných in-
terpretačních rovin. Kromě posunu od uvažování o národní literatuře k areálovému 
přístupu vůči literárním textům, se autor opírá o koncepčně rozvedenou metaforu 
východokarpatského areálu:

… v prípade východných Karpát máme do činenia s jednou z textovo preukaz-
ných stredoeurópskych priestorových metafor, ktorá sa vyznačuje charakte-
ristickými kulisami, ako aj vlastnou databázou motívov a sujetových riešení“ 
(s. 57).

Knihu Na hranici tvoří šest studií soustředěných ve dvou základních kompozičních 
celcích nazvaných „Hranica“ a „Druhé město“. Za klíčovou studii v první části pova-
žuji kapitolu „Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál“, v níž autor 
rozrušuje tradiční představu o hodnotové podřazenosti regionu ve vztahu k centru. 
V těchto úvahách navazuje autor na tradici myšlení o literatuře vycházející z prací 
Oskára Čepana, Michala Harpáně a Petra Zajace, ke kterým se v textu otevřeně hlásí. 
Staví tak východokarpatský areál jako výrazně nadjazykový prostor, v němž se se-
tkává literatura národní s cizojazyčnými texty, které vypovídají o charakteru vyme-
zeného hraničního areálu. Zcela pochopitelně se musel autor vyrovnávat i s dosa-
vadními definicemi střední Evropy, kterou považuje „za trs hodnotovo príbuzných 
metafor, pretože veľké množstvo paralelne prítomných literárnovedne či kulturolo-
gicky orientovaných definícií strednej Európy dáva tomuto pojmu dosť vágny obsah aj 
rozsah“ (s. 28). S vědomím existence mnoha středoevropských metafor se autor dále 
vymezuje vůči známé metafoře Claudia Magrise, protože „… na území východných 
Karpát už výrazne slabne magrisovská metafora plynúceho Dunaja“ (s. 20–21) a oži-
vuje pro daný hraniční areál metaforu „barbara v zahradě“, kterou zformuloval po-
čátkem šedesátých let polský spisovatel, esejista Zbigniew Herbert. Právě tak se od-
poutává od známé metafory střední Evropy, která je nahlížena jako kulturní areál 
utvářený Krajinou štrúdlu, a funkčně mluví o hranici mezi Krajinou vína a Kraji-
nou pálenky, které utvářejí kulturní paměť areálu a přenášejí se do literárního dění: 
odlišné autorské typy a literární postavy, odlišné tematicko-syžetové situace vážící 
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se k danému areálu. Hranice je v knize nahlížena nejen jako téma a topos, ale zároveň 
autor sleduje i její sociální a etnický rozměr ve vybraných textech romské literatury 
(např. u Eleny Lackové v souvislosti s tematizací mezietnické komunikace). Rovněž 
romská literatura představuje v Passiově rozsáhlé materiálové bázi vážící se ke sledo-
vanému areálu důležitý příspěvek v „trsu hraničních izoglos“ (s. 40).

Pro českého čtenáře je podstatná další kapitola („Cudzinec na hranici: Východné 
Karpaty v stredoeurópskych literaturách 20. storočia“), která časově zasahuje ze-
jména literaturu meziválečného období a věnuje se různým podobám zobrazení ci-
zince (mimo jiné také) v české literatuře. Ve výběru textů z české literatury se autor 
dále odpoutává od zaužívaných schémat a soustřeďuje se vedle ikon (např. Karel Ča-
pek a Ivan Olbracht) na méně zmiňované autory (Jaroslav Durych a St. K. Neuman) 
a jejich texty ze dvacátých a třicátých let uvádí do zcela nových souvislostí. Česká 
literatura se tu v Passiově koncepci setkává s polskou, maďarskou a ukrajinskou lite-
raturou, přičemž autor se v úvahách odpoutává od tradiční sítě vztahů mezi perife-
rií a centrem a nahrazuje ji typem tzv. synergionu. Tento synergion je tvořen řadou 
rozličných diskurzů, jak literaturou vymezenou jazykově ve vztahu k národnímu 
celku, tak areálově uchopeným regionem terminologicky opírajícím se o Zajacův 
termín (synergionu) ze studie „Tvorivosť regiónu“ (1988, knižně Pulzovanie literatúry 
z r. 1993), v němž nacházejí své místo i textové přesahy mimo národní jazyk. Pod-
statné je odpoutání se od vztahů mezi centrem a regionem ve prospěch sledování 
vazeb se sousedními regiony, v praxi to vede k vytváření nových systémových vrs-
tev s ohledem na udržení autonomního a specifického kulturního postavení daného 
prostoru. Na závěr první části přiřadil autor interpretační kapitolu věnovanou méně 
známým autorům Antonu Prídavkovi a Jolaně Cirbusové. (Např. Anton Prídavok ne-
byl zařazen do Slovníku slovenských spisovateľov, 2005; Jolana Cirbusová má ve slovníku 
alespoň stručné heslo.) Oba jsou svým životem spjati s nahlíženým regionem a záro-
veň oba autory spojuje vydání tzv. ideologického románu v r. 1928 v souvislosti s osla-
vami výročí vzniku republiky. Oba také tematizují československou hranici a snaží 
se zachytit společenskou situaci v nově vzniklém státě v prvních poválečných letech. 
Autor tak doplňuje své úvahy o hranici i prostřednictvím tzv. literatury speciálních 
funkcí, tedy textů psaných na objednávku, které vznikaly v politicko-geografickém 
i etnicky hraničním prostředí (s. 77).

V druhé části monografie autor zobrazuje v kapitole nazvané „Priestor Košíc 
v súčasnej slovenskej literatúre“ město Košice pomocí metafory „druhého města“, kte-
rou si můžeme představit šířeji než jen jako ajvazovskou cestu za hledáním souběžně 
existujícího města, ale pro obyvatele města neznámého, utajeného a obestřeného 
po okrajích roztroušeným smyslem. V monografii je hledání soustředěné na hori-
zontální (ve vztahu k centru) i vertikální (v časových řezech) uchopení sémiotické 
platnosti Košic ve slovenské literatuře. Autor dokazuje, že mezi městem a umělec-
kou literaturou platí obousměrný sémiotický, vzájemný vztah, realizovaný na mnoha 
úrovních textu, např. na úrovni tematické, kdy se město stává důležitým organismem 
v literárním textu, na druhé straně literární texty se podílejí na vytváření „men-
tální mapy“ města (Schlögelův pojem), pojmenování blízké (autor říká ekvivalentní) 
„vnitřnímu městu“ Daniely Hodrové. Metafora „druhého města“ je usouvztažňována 
v heterotopickém pojetí prostoru, známém z teoretických prací Michela Foucaulta 
(Myšlení vnějšku, česky 1996), kdy autor modeluje několik variant heterotopického 
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prostoru Košic. Specifické sémiotické postavení Košic ve východokarpatském are-
álu v interdisciplinárním přesahu vymezuje ve zkratce: jako nepřítomné město, 
protiměsto a rurální město. V souvislosti s „mentální mapou“ Košic se autor vrací 
k diskusím okolo tvorby Sándora Máraie, rozrušuje jeho obraz jako nedotknutelné 
ikony a explicitně pojmenovává nesrovnalosti v Máraiově tvorbě. Pro českého čte-
náře může být zajímavý pohled na vztahy mezi centrem a regiony zvenčí, kdy autor 
staví paralelu mezi platností Košic a Brna ve vztahu ke kulturnímu centru. Zatímco 
Košice se v historii vázaly na Budapešť, Bratislavu či Prahu, tak Brno bylo vztaho-
váno k Vídni či Praze. Svůj názor opírá o tvrzení, že Košice ani Brno nejsou schopny 
vytvořit „autonomní kulturní centrum“. Protikladně k vnějšímu nahlížení centra 
a regionu by zřejmě stál pohled zevnitř, který by formuloval český čtenář. Brno by 
v tomto pohledu s největší pravděpodobností obstálo jako „autonomní kulturní cent-
rum“ bez nutnosti vázat se těsně na Prahu, patrně s vědomím jisté historické proměn-
livosti tohoto tvrzení. Autor si dále všímá nejen vnitřních proměn literárních textů, 
ale i vnějších okolností jejich vzniku, tedy okolností, které utvářely kulturně-spole-
čenský kontext. Zejména v této části se ukazuje, proč je důležité k tématu přistupovat 
interdisciplinárně, nejen pomocí interpretace či komparace literárních textů středo-
evropských literatur, ale i pomocí přesahů za hranice literatury směrem k divadlu, 
filmu, výtvarnému umění a kulturnímu životu vůbec. Funkčně se tu prolínají analy-
tické postupy s postupy kulturně-historickými. Ovšem bez autorovy osobní a v čase 
již usazené znalosti regionu by košická kapitola měla zcela jistě jinou podobu.

Radoslav Passia také v poslední kapitole nazvané „Časopis Krok. Košická literárna 
epizóda rokov 1966–1967“, sleduje vztahy mezi centrem a regionem. Autorův přístup 
k literárnímu periodiku vydávanému v Košicích má především literárněhistorický 
charakter, jehož pomocí rekonstruuje příběh „jednoho časopisu“, který odkrývá dě-
jiny časopisu jako „jednoho z fenoménů okraje“. Specifikem takového časopiseckého 
života na literární periferii je také jeho neschopnost či nemožnost delší existence. 
Důvody jeho zániku vysvětluje autor v souvislosti s nulovou tradicí slovenské litera-
tury v Košicích. Autor interpretuje stopy, které časopis zanechal v literárním dění, 
například v souvislosti s otevíráním témat „centralismu, regionalismu, literatury 
a domova“. Zároveň líčí opakované pokusy o založení literárního periodika v Koši-
cích, které se jeví jako velmi problematické a z různých důvodů, vnitřních i vnějších, 
neživotaschopné.

Passiova kniha o jiné podobě střední Evropy je na první pohled nenápadným 
textem vydaným příznačně mimo centrum v levočském vydavatelství Modrý Peter. 
V detailnějším pohledu je zřejmé, že autor skrze nová významová propojení obhájil 
existenci modelu východokarpatského areálu. A za druhé zbavil tzv. regionální litera-
turu negativního hodnocení a posunul texty vznikající ve vzájemném napětí i sepětí 
s daným areálem do nových souvislostí, což bylo podstatným úkolem, který čekal 
na své první zpracování. Je třeba říci, že Passiova schopnost empaticky číst konkrétní 
literární texty a zároveň jeho schopnost suverénně provázet čtenáře materiálovou 
změtí různých textů patří také k přednostem knihy.


