
Oponentský posudok na habilitačnú prácu Mgr. 
Petra Darovca, PhD., „On, Pišťanek“  

 

Mgr. Peter Darovec, PhD., patrí v súčasnosti k našim 

najvýznamnejším literárnym vedcom. Potvrdzuje to i jeho 

habilitačná práca, v ktorej ohláša dominantnosť 

literárnokritického prístupu k predmetu svojho skúmania.        V 

situácii, keď v akademickom a vysokoškolskom prostredí vládne 

voči literárnej kritike ako jednej z troch súčastí literárnej 

vedy diktát scientometrického nihilizmu, sa zdá byť Darovcov 

literárnokritický prístup k problému dosť zvláštny, priam 

odvážny. 

V limitovanej ploche posudku niet dosť miesta na úvahy o 

nepochopiteľných dôvodoch vylučovania kritiky z plnohodnotného 

literárnovedného myslenia. Je to tak zrejme aj preto, že 

literatúra sa podľa nevyslovených, no vyššie naznačených  

kritérií nepokladá za plnohodnotný múzický objekt. 

Živá literárna prax a prirodzený prístup k predmetu skúmania 

sa však zakladá na čomsi inom. Toho sa drží aj habilitant, ktorý 

si uvedomuje a presnými interpretačnými zisteniami potvrdzuje, 

že v prípade Pišťanka ide o autora      s odlišnými, protikladnými 

umeleckými výsledkami. Opiera sa pritom aj o bohato doloženú, v 

mnohom protirečivú recepciu jeho diela.  

V takomto prípade je literárnokritický záber nielen 

nevyhnutný, ale synkreticky dotváraný aj literárnohistorickými 

súvislosťami i teoretickými zovšeobecneniami a presahmi. Je teda 

svojím spôsobom komplexný. Spätý aj s faktografickými údajmi má 

zároveň osobitý monografický charakter o autorskom natureli, 

prozaickom texte, slovenskej literatúre i živote          v 



periférnom, vychýlenom prostredí prelomovej doby. Dominantou 

pritom zostáva hodnotové, kritické stanovisko, ktoré taký typ 

múzického vedca, akým je Peter Darovec, s citom pre mieru a 

objektivitu uplatňuje.  

Jeho habilitačná práca je prínosná ponad kritickú dimenziu  

a v súlade s ňou aj pre historickú poetiku. 

Uveďme v týchto súvislostiach ako príklad fenomén 

postmoderny. Spomínam si na produkčnú a percepčnú fascináciu 

postmodernou v 90. rokoch minulého storočia, na pomery,         v 

ktorých sa táto literárnohistorická smerová dimenzia pokladala 

priam za garanta umeleckej hodnoty. Vzťahovalo sa to aj na 

teoretikov socialistického realizmu, ktorí sa cez postmodernu 

pokúšali v novej situácii zmeniť svoj nevhodný 

socialistickorealistický portrét z čias normalizácie.          V 

Darovcovom spracovaní ide cez precíznu intepretáciu poznaných 

faktov predovšetkým o závažný sukcesívny doklad o tom, že 

Pišťanek ako autor z neliterárneho, neakademického prostredia 

uplatňoval vo svojej tvorbe postmoderné prvky bez toho, aby mal 

možnosť poetiku postmoderny poznať a ovládať. Je to nepriamy 

literárnohistorický dôkaz o prvotnosti umeleckej produkcie pred 

aplikačnou manifestáciou smerových symptómov na základe 

vonkajších podnetov. Tento poznatok má synekdochickú hodnotu a 

širšiu platnosť. Ide tu o princíp. Iná vec je, že Peter Pišťanek 

vedel ex post o postmoderne suverénne rozprávať. 

Podobnú, Darovcom oceňovanú anticipačnú črtu Pišťankovej 

umeleckej povahy možno vidieť aj na úrovni predmetnej látky, 

konkrétne na autorovej schopnosti stvárniť výstižne vybrané 

dobové pomery bez ich simultánneho pozorovania a priameho 

aktuálneho poznania či svedectva. Výrazne to badať najmä        v 

jeho románovom debute Rivers of Babylon. 



Vcelku však možno povedať, že uňho, ako to explicitne aj 

sám priznáva, zohrávala dôležitú látkovú rolu arteficiálnosť.  

Jeho ambíciou bolo písať metaromány. Spolu s Dušanom Taragelom 

sa najmä parodicky vyrovnával s realizmom, socialistickým 

realizmom, naturizmom i povrchnými, ideologicky motivovanými 

nacionalistickými tendenciami v próze. Orientácia na 

arteficiálnu látku svedčí zároveň pri nerozsiahlom časovom 

rozpätí Pišťankovej aktívnej prozaickej tvorby aj o tom, že 

Darovcova monografia by sa dala čítať i ako príbeh o zrode autora 

a jeho tvorby. Tomu napomáha aj Darovcov jasný a prístupný 

literárnokritický jazyk, vyhýbajúci sa zložitej literárnovednej 

terminológii a komplikovanému inštrumentáriu výrazových 

prostriedkov. V jeho interpretačnom uchopení zvolenej témy sa 

však nestrácajú nijaké závažné parametre literárnovedného 

prístupu.  

Habilitant analyzuje problematiku z pozície komunikačnej 

estetiky v jej jednotlivých vrstvách od produkčného procesu cez 

textovú situáciu až po percepčné rozmery autorovej výpovede. V 

teoretickej línii upozorňuje na druhoplánové kontúry jeho 

tvorby, opreté o rozprávkovosť, faktor tretieho brata a pod., čo 

prispieva napriek populárnemu kódu             k situovaniu 

Pišťankovej prózy do zóny, presahujúcej to, čo sa v novšej 

terminológii nazýva žánrovou literatúrou. 

Peter Darovec oceňuje realistickú tonalitu Pišťankovej 

prózy, ktorá však nie je jednoduchá a priamočiara už aj preto, 

že implikuje v sebe rozličné modality a deformačné procesy, ku 

ktorým treba pristupovať s čitateľským nadhľadom, tak ako si to 

vyžaduje absurdita, groteska, satirická či sarkastická dikcia, 

hyperbola, intertextualita, sujetové pomery s prevahou nízkosti, 



straty duchovna, telesnosti, egoizmu, prázdneho hedonizmu, 

hrubosti, nekultúrnosti, živočíšnosti, bezcharakternosti a pod.       

Pišťankovo dielo zahřňa v sebe popri arteficiálnych 

odkazoch aj symbolické a modelové vrstvy. 

Jednou z nich je aj téma mrazu a tepla, ktorá je podnetom 

a motiváciou Ráczovho vzostupu v prvom dieli Pišťankovej 

románovej trilógie Rivers of Babylon. 

Osobité je to, že  sa tu dostávame do styku s vymedzeným 

časom prírodného, zimného, resp. kúrenárskeho cyklu a 

spoločenskej situácie, ktoré sú z ročného časového obdobia 

asymetrické, no vo vzťahu prírodného zázemia personálnych 

sujetových pomerov majú svoju logiku. 

Ako súčasť tohto problému ponúkam do rozpravy problém 

postavy riaditeľa, vymykajúcej sa z onej realistickej tonality, 

najmä otázku, aká je v tejto línii väzba hodnovernosti s 

účinnosťou, pri ktorej dochádza práve          v populárnej 

literatúre k závažným nezhodám. Čím autor románu kryje 

patologický obraz riaditeľa, rozvíjaný kedy-tedy aj  ozvenami 

zrejmej dobrodružnej tínedžerskej lektúry.  

Práca Petra Darovca je invenčným konglomerátom 

súvzťažností, poukazujúcich na to, že cez schopnosť sústrediť sa 

v interpretačnom zábere na tú alebo onú osobitosť otvára širší 

tvorivý problém. Pre mňa je takým problémom vzťah medzi procesom 

tvorby a jeho výsledkom, vyvolaným prístupom         k materiálu. 

V autorskom type Petra Pišťanka habilitant zisťuje a presne 

dokumentuje, že tam, kde pracoval s nasadením, dosiahol hodnotný 

umelecký výsledok, kým tam, kde jeho písanie malo charakter 

záľuby a úľavy (motívy češtiny. Domažlickej krčmy a pod.) 

zaznamenal umelecký zostup.  



Habilitačná práca Mgr. Petra Darovca, PhD., metodologicky   

a interpretačne potvrdzuje význam komplexného a prirodzeného 

prístupu k literatúre, zbaveného izolacionizmu                 a 

jednostrannosti. Je výrazným prejavom toho, že literatúra je 

umeleckým faktom a z tohto hľadiska ju treba aj posudzovať. 

Originalita a mimoriadna úroveň predkladanej práce 

zodpovedá postaveniu, ktoré si jej autor svojou vedeckovýskumnou 

a publikačnou činnosťou vytvoril.   

     Navrhujem, aby Mgr. Petrovi Darovcovi, PhD., bola po 

úspešnej obhajobe habilitačnej práce „On, Pišťanek" udelená 

hodnosť docenta. 

 

 

                      prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc. 

 

 

 

 

 


