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Peter Darovec ako habilitačnú prácu predložil monografiu On, Pišťanek (2020). Je to 

jeho druhá kniha venovaná niektorému z kľúčových prozaikov uplynulých rokov. V tejto 

súvislosti považujem za potrebné už tu pripomenúť spomedzi iných Darovcových 

literárnovedných publikácií (Násmešné rozmlúvanie, Mladá tvorba – časopis po čase... ako 

spoluautor) práve staršiu prácu venovanú tvorbe Pavla Vilikovského (Pavel Vilikovský, alebo 

Prepísať sa k citu, prečítať sa k zmyslu, 2007). Medzi monografiami existuje určitá väzba 

vytvorená z podobností a rozdielov, prezrádzajúca aj niečo aj o prístupe, ktorý je 

charakteristický pre literárnovedný profil Petra Darovca.  

Témou oboch kníh je tvorba relevantných a zároveň hojne reflektovaných autorov.  

Pokiaľ ide o Darovcov výber možno povedať, že sa rozhodol pre dvoch „najpopulárnejších“ 

(ak také slovo má v súvislosti so súčasnou umeleckou prózou vôbec zmysel) 

ponovembrových prozaikov domácej literatúry. Literatúra v jeho ponímaní je (alebo by mala 

byť) sociálnym fenoménom, niečím živým, čítavým a čítaným, rezonujúcim. V tejto súvislosti 

možno pripomenúť tézu Františka Mika o recepčnom bytí literatúry. Peter Darovec síce nemá 

ambície rozvíjať odkaz nitrianskej školy literárnej komunikácie, no spomenutá téza je pre 

neho samozrejmosťou. Literatúru nechápe ako kabinetnú či exkluzívnu záležitosť, ani ako 

uzavretý systém, je mu rozhovorom a iba ako taká má zmysel. Obaja prozaici, ktorým 

venoval po knihe, sú autormi výrazného, suverénneho a originálneho štylistického gesta, pri 

porovnaní však ľahko odlíšiteľného. Darovec ho dokáže oceniť, analyzovať a dôveryhodne 

priblížiť záujemcovi, jeho práce charakterizuje interpretačná citlivosť a zároveň všestrannosť: 

rozumieť Pišťankovi a zároveň aj Vilikovskému znamená obsiahnuť pomerne širokú paletu 

postupov a nimi vyjadrených postojov. Pri pohľade na celok ich tvorby sú zjavné typologické 

odlišnosti. Viacvrstvový, neľahko uchopiteľný a čitateľovi i interpretátorom často unikajúci 

„jemný“ Vilikovský sa na prvý pohľad líši od jednoznačného, robustného až brutálneho 

Pišťanka, ktorý ponúka vyhranený postoj k svetu (nášmu i svetu vlastnej fikcie), najmä 

v prvých dvoch knihách, ktoré predstavujú prozaikov tvorivý vrchol. Darovec teda nie je 

bádateľom sústredeným na jedného autora, spoľahlivo zvládne aj odlišné tvorivé osobnosti. 

Dôveryhodne, výkladovo jasne, pedagogicky ústretovo a pritom nezjednodušujúco dokáže 

priblížiť štruktúrne komplikovaný, sám seba spochybňujúci a intelektuálne náročný text 

erudovaného autora (Vilikovský). Na druhej strane v zdanlivo až primitívne jednorozmernom, 

lineárnom rozprávaní iného prozaika (Pišťanek) je schopný odhaliť významové usporiadania, 



ktoré túto povrchovo registrovanú jednoznačnosť spochybnia. A ešte jeden rozdiel: 

Vilikovský autorsky, ale aj ako redaktor či prekladateľ, pôsobil v slovenskej kultúre viac ako 

päťdesiat rokov (hoci aspoň v jednom desaťročí bola jeho prítomnosť pritajená), Pišťankove 

aktivity mali skôr „bodovú“ podobu dvoch rýchlo za sebou vydaných zásadných kníh, ktoré 

sa však stretli s dobou spôsobom celkom mimoriadnym. Historizácia u každého zo 

spomenutých autorov bude mať – a u Petra Darovca má – celkom odlišnú podobu, veď vždy 

ide iný spôsob vzťahovania sa k svojej dobe. Pokiaľ ide o vzťah k téme (autorovi), každá 

z Darovcových monografií sa rodila v iných okolnostiach. Práca o Vilikovskom vznikala za 

života spisovateľa a v spolupráci s ním. Tento fakt sa premieta do perspektívy, ktorá je 

uplatnená pri písaní o prozaikovom diele.  Hoci sa v monografii píše o minulosti, nie je 

historická v tradičnom poňatí, pretože celok Vilikovského diela bol v čase jej vzniku  

prítomný ako aktuálna skutočnosť, ako niečo nehotové, ešte stále vznikajúce. Monografia 

venovaná o dve desaťročia mladšiemu Pišťankovi poskytovala paradoxne väčšie predpoklady 

pre historizáciu, pretože autor už bol nebohý a hlavne hodnotové jadro jeho diela bolo späté 

so skutočnosťou, ktorú už ako historickú pociťujeme.  

Pri čítaní Darovcovej monografie On, Pišťanek som si raz opäť naplno uvedomil, že 90. 

roky sú už definitívne minulosťou. Peter Pišťanek bol zásadným autorom práve tohto 

desaťročia, literárnovedná publikácia venovaná jeho tvorbe bola spoločensky potrebná 

a pedagogicky užitočná. Nešlo však o splnenie nejakého formálneho dlhu voči kultúrnej 

pamäti, na to bol Pišťanek pre Darovca príliš výrazným a špecifickým autorom. Ale aj 

kontroverzným a zároveň – v slovenských podmienkach – výnimočne pútavým. Pišťanek nie 

je témou pre každého, resp. nie každý dokáže porozumieť jeho osobitosti. Nejde len a hlavne 

o literárnovedné kompetencie (zostávajú, samozrejme, nevyhnutným predpokladom), ale aj 

o určité mentálne nastavenie, ľudský typ a skúsenostné zázemie. Ak si tieto nároky 

premietneme do priestoru súčasnej literárnej vedy a jej personálneho obsadenia, Peter 

Darovec ich vo vzťahu k Pišťankovi spĺňa v najvyššej miere. Tento prozaik nebol 

bestsellerista komerčného razenia, ale určite bol spontánne čítaný. Aj knihe o ňom sa 

pošťastilo prekročiť horizont kolegiálneho záujmu či nezáujmu a povinnej lektúry študentov 

slovenčiny a adeptov literárnej vedy.  

Darovec na začiatku deklaruje, že jeho prístup je literárnokritický, „primárne sa 

zameriava na kritickú interpretáciu... textov, nie na okolnosti... života“ (s. 9). Vzhľadom na 

takmer tridsaťročný odstup od jadra Pišťankovho diela to pôsobí trochu prekvapivo. Je 

zrejmé, že Darovec – inšpirovaný pravdepodobne Pišťankom a jeho štylizáciou do pozície 



„remeselníka“ – sa uskromňuje. Jeho prístup je naozaj kritický a zužitkúva aj kritické výkony 

iných, ale neostane len pri tom. Napokon písať dnes o uzavretom diele iba literárnokriticky sa 

celkom nedá, najmä ak sa kniha obracia aj na ľudí, ktorí 80. a 90. roky nezažili. Bez rámcovej 

rekonštrukcie minulého, teda bez literárnej histórie by to nešlo (že príslušné, v takomto duchu 

nesené pasáže nemajú exhibičný ani pamätnícky charakter a slúžia čitateľovi, že sú 

jednoducho funkčné, je pozitívom monografie). Darovcov literárny historizmus je implicitný, 

ale spoľahlivý. 

Monografia je syntetický žáner (hoci ide o syntézu iba na ploche diela jedného autora). 

Nemôže prichádzať výhradne s niečím novým. Darovec do prehľadného a zmysluplného 

celku zahŕňa aj mnohé z toho, čo už bolo povedané. V takomto rámci je podstatnejšia 

schopnosť tvoriť práve onen spomenutý celok, teda nadväzovať, generovať akúsi sieť 

súvislostí, než podať osihotené, čo ako originálne jednotlivé „objavy“. Mnohé 

z literárnovedných kníh dneška sú určené najmä odbornému publiku, autorov k tomu tlačí aj 

súčasný systém akademickej prevádzky zhodnocujúci najmä „originalitu“ a „inovatívnosť“: 

dôsledkom sú výstupy vracajúce sa jazykom a spôsobom uchopenia témy späť do prostredia, 

z ktorého vzišli. Darovcova monografia má potenciál (aj jazykový, absentuje tak častá 

„vedečtina“, predvádzanie sa odbornou terminológiou) prekročiť hranice medzi odborným 

a laickým záujemcom o Pišťankovu tvorbu, no toto smerovanie nejde na úkor kompetentnosti 

a poznávacieho prínosu. Tu nachádzam v dobrom slova zmysle pedagogický aspekt knihy: nie 

poúčanie, ale zdieľanie sugescie, ktorú si monografista postupne budoval ako Pišťankov 

čitateľ a odovzdáva ju iným, najmä mladším, ktorí v reálnom čase túto možnosť nemali. 

Literárnokritický aspekt sa v monografii uplatňuje tak, že vo výsledku máme pred sebou 

knihu s názorom. Nejde len o Pišťankovo dielo, ale aj o dobu, o svet, z ktorého čerpá a do 

ktorého vstupuje. Darovec rád hodnotí, z razantne jednoznačnej artikulácie svojich postojov 

má vyslovenú radosť. Aj tu sa približuje „svojmu“ autorovi.  

 Vie, čo chce povedať, a chce to povedať čo najúčinnejšie. Ako svedok a kritik 

Pišťankovej literárnej kariéry je mladším vrstovníkom autora. Nestojí preto pred jeho dielom 

ako bádateľ pred predmetom, s ktorým sa práve ako s novým oboznamuje, ale skôr 

rekonštruuje aj vlastnú, takmer tridsaťročnú recepčnú skúsenosť s autorom i dobou. Pišťanka 

neobjavuje ako úplne nového, skôr pre čitateľa vyvoláva jeho podobu, ktorú si utváral 

postupne a bola mu známa už pred prácou na monografii. Na jednom mieste píše: „Roger 

Krowiak je tak knihou s kľúčom, ktorý má v rukách len určitý okruh ľudí“ (s. 194). Sám do 

tohto okruhu patrí. Zároveň je mu zrejmé, že to, čoho bol súčasníkom, je už minulosťou, a od 



tej si drží odstup. Je človekom dneška a z tejto perspektívy sa pozerá na Pišťanka: aktualizuje 

ho a interpretuje aj prostredníctvom rámcov, ktoré v čase vzniku jednotlivých diel nemali 

súčasnú aktuálnosť (rodová citlivosť, ústiaca do typologizácie ženských postáv a hľadania 

nejakej tej kladnej, patrila v 90. rokoch skôr vyhranenému feministickému diskurzu 

a zahraničným slovakistom, kým dnes je súčasťou mainstreamového bontónu a vedie 

k zamysleniu sa nad vecami, ktoré by čitateľovi pred dvadsiatimi rokmi nezišli na um).  

Silnou stránkou monografie je implicitný biografizmus. Hoci do nej nie je integrovaný 

autorov život (v zmysle tradičnej dvojčlenky „život a dielo“), Darovec sa nevyhol citlivej 

téme prepojenia biografického a fikčného tam, kde si to dielo takpovediac pýta. Niektoré 

opakované motívy, ich frekvencia a funkcia, nie sú vysvetliteľné len z vnútornej významovej 

štruktúry Pišťankovej prózy a odkazujú k autorovi. Darovec nepodľahol zvodom 

špekulatívneho diletantského psychologizovania a práve tak sa vyhol bulvarizácii. Za svedka 

si zobral autora, to, ako sám Pišťanek prezentoval seba vo verejnom priestore (z monografie 

je zrejmé, že pokiaľ išlo o neho samého, nebol tento prozaik skúpy na slovo), a dokázal 

citlivo, bez zbytočného rozpitvávania, ale pritom jasne, presvedčivo a na primeranom 

priestore rekonštruovať osobné projekcie autora do diela. 

Primeraná je aj funkčná diferenciácia Pišťankovho diela. Darovec venuje pozornosť 

všetkým jeho knihám, ale nie každú považuje za umeleckú literatúru. Časť z nich síce napísal 

spisovateľ Pišťanek, ale nepatria k tým, ktoré z neho spisovateľa urobili. Literárnu tvorbu 

monografista interpretuje, úžitkové písanie pripomína a enumeruje, pričom dokáže upozorniť 

aj na miesta, kde sa tieto dve podoby Pišťankovho diela prelínajú. A tiež dokáže odolať 

pokušeniu hľadať literatúru aj tam, kde nie je.  

Peter Darovec predložil ako podklad pre habilitačné konanie dôkladnú, pôvodnú a voči 

rôznym typom čitateľa ústretovú monografiu. Práca má vedecký charakter, čiže relevantne 

a v zmysle nárokov základného výskumu rozvíja poznanie predmetu, no zároveň vedie 

rozhovor s každým potenciálnym záujemcom o tvorbu autora. Stiera hranicu medzi 

poznávaním a jeho popularizáciou, tá sa v tomto prípade ukazuje ako umelá. To sú dôvody, 

prečo prácu odporúčam na obhajobu a po úspešnom priebehu habilitačného konania na jej 

základe odporúčam udeliť Mgr. Petrovi Darovcovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent 

v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda. 

 

Bratislava 31. 9. 2021     Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.  


