
PŘÍBĚH SOUČASNÉ SLOVENSKÉ LITERATURY  
V MONOGRAFICKÉM ZPRACO VÁNÍ

Jana Pátková

Passia, Radoslav — Taranenková, Ivana (eds.). Hľadanie súčasnosti: Slovenská literatúra 
začiatku 21. storočia. Bratislava : Literárne informačné centrum 2014, 219 s.

Takřka současně vychází ve slovenském a českém prostředí publikace zachycující vý-
voj současné literatury a literárního života v prvním desetiletí 21. století. Literárne 
informačné centrum vydalo knihu Hľadanie súčasnosti: Slovenská literatúra začiatku 21. 
storočia; jejími editory jsou Radoslav Passia a Ivana Taranenková. Premisou daného 
titulu mají být úvahy stejně generačně naladěného kolektivu autorů; vesměs jde o li-
terární vědce narozené během sedmdesátých let: Karol Csiba, Michal Jareš, Radoslav 
Passia, Veronika Rácová, Ľubica Schmarcová a Ivana Taranenková. Úvodní studie ex-
plicitně tento záměr přiznává: „A vzhľadom na vekovo príbuzné zloženie autorského 
kolektívu je do istej miery aj celý náš náčrt generačne hodnotovým čítaním súčasnej 
slovenskej literatúry“ (s. 9). Rozdíl mezi slovenskou a českou publikací je patrný již 
na první pohled, protože objemná česká publikace (V souřadnicích mnohosti: Česká lite-
ratura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích, 2014), ostatně 
jak již název napovídá, nabízí čtenářům vedle usouvztažnění textů a předestření klí-
čových témat také hesla s interpretacemi vybraných titulů. Slovenská kniha mapující 
současnou literaturu se koncepčně opírá zejména o tematické, ideové a poetologické 
uspořádání vybraných textů, zároveň sleduje i vnitřní souvislosti mezi jednotlivými 
texty s občasným přesahem do let devadesátých. V tomto pojetí směřujícím také k in-
formačnímu uspokojení čtenáře se ocitají interpretace jednotlivých textů stranou, 
zcela mimo záměr autorského kolektivu. Budeme-li pokračovat v letmém srovná-
vání slovenského a českého titulu, upoutá naši pozornost v české verzi kapitola vě-
novaná dramatu. Autoři slovenské publikace se rozhodli pro zařazení pouze prózy 
a poezie. Objektivním důvodem pro tento krok byla i skutečnost, že relativně ne-
dávno vyšla knižně práce věnovaná současnému slovenskému dramatu (např. v knize 
s časovým přesahem až k podobám současného dramatu: Dejiny slovenskej drámy 20. 
storočia, 2011). Zatímco česká kniha má již na co navázat a skutečně usiluje o konti-
nuální čtení literatury, kterou zvykneme označovat jako současná literatura, tedy 
literatura po r. 1989 (viz V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dva-
cátého století v interpretacích, 2008), tak mapování současné slovenské literatury za-
číná po r. 2000. V tomto smyslu obdobně zpracované období devadesátých let ve slo-
venské literatuře významně chybí. Autoři publikace se však nesnaží tento handicap 
nijak dohnat rozsáhlými návraty do předchozí dekády, ale jen ve zcela nutných oka-
mžicích osvětlujících smysl daného konkrétního problému se vracejí do literárních 
let devadesátých. V daný okamžik mohou čtenáři sledovat vývoj slovenské literatury 
devadesátých let jen ve studiích a článcích roztroušených v literárních časopisech 
(uceleněji jen v knize Marty Součkové: P[r]ózy po roku 1989 z r. 2009), či zrcadlících 
se v recenzích, případně nahlédnout do hesel ve Slovníku diel slovenskej literatúry 20. 
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storočia z roku 2006, do kterého jeho autoři zařadili i některé klíčové texty devadesá-
tých let. Ovšem dějinné zachycení literárního vývoje devadesátých let na Slovensku 
stále chybí.

Samotnému jádru knihy, soustředěnému na vývojové tendence slovenské prózy 
a poezie po r. 2000, předchází poměrně rozsáhlá kapitola Literárny život po roku 2000, 
v níž se autoři místy až rozbíhavě věnují tomu, co bychom mohli nazvat jako literární 
kultura (nejen na Slovensku, ale ve zkratce i mimo území Slovenska). Právě tato ka-
pitola dává tušit, s jakým pedantským zaujetím budou autoři přistupovat k tématu. 
Své místo tu nalezla například i sdělení, která s literárním životem souvisí už volněji, 
např. informace o uzavření dlouholetého tvůrčího i rekreačního zařízení v Budme-
riciach v r. 2011, kde se po dlouhá léta mimo jiné standardně odehrávala nepřehléd-
nutelná část konferenčního dění na Slovensku. Autoři se dotýkají jak knižního trhu, 
literárních periodik, festivalových aktivit i problematiky vztahu literatury a státu, 
respektive oslabování role spisovatelských spolků a svazů coby stále méně hmata-
telné stopy literárního života z předrevolučního období.

Základní otázkou zůstává metodika přístupu k problematice současné literatury. 
Jakým způsobem uchopit žánrově, tematicky, poetologicky tak rozmanité texty, které 
navíc nebyly tak zvaně ověřeny časem. Jak rozpoznat, které z vývojových tendencí 
jsou ve sledovaném období skutečně nosné a budou se podílet na literárním dění 
i v dalších fázích? Právě minimální časový odstup od daného období klade největší 
překážky při zpracování. Autoři jsou povětšinou odkázáni na svoji čtenářskou zkuše-
nost, estetické cítění a literárněkritické profilování v uplynulých letech. Pomocným 
kritériem pro výběr konkrétních autorů a titulů byl i literárněkritický ohlas jednot-
livých textů a od r. 2006 také existence slovenské literární soutěže Anasoft litera jako 
jisté autority pro výběr esteticky nosných textů (týká se ve slovenském prostředí 
pouze prózy na rozdíl od žánrově více stratifikované Magnesia Litera v českém pro-
středí).

Důvodem pro přednostní zpracování prvního desetiletí nového tisíciletí může být 
i skutečnost, že literární dění se v daném čase jeví vůči literárnímu chvění i chaosu, 
překotnosti devadesátých let mnohem více již usazené, zejména oproštěné od pole-
mik ze začátku devadesátých let. Jmenovitě polemik o tom, jak číst (myšleno přehod-
nocovat) literaturu předchozích období, jak rychle a v jakém rozsahu vydat texty, 
které byly z oficiálního života vyřazeny a v porevolučním období vstupují (a do jisté 
míry narušují literární obraz doby) do zcela nového literárního kontextu ad. První 
dekáda nového tisíciletí je nahlížena jako generačně i tematicky pestrá, zahrnující 
tvorbu starších autorů, u kterých může čtenář (i český) rozpoznat návaznosti na 
předchozí poetiku (např. u prozaiků Pavla Vilikovského či Dušana Duška), či sledovat 
jejich odpoutání od předchozích poetologických postupů (např. v tvorbě Stanislava 
Rakúse). Střední generace není českým čtenářům už příliš známá. V porovnání se 
staršími kolegy mají jejich texty však tematicky nejpestřejší záběr. Její představitelé 
většinou vydali své první texty až v devadesátých letech, u některých jsou ještě patrné 
návaznosti na tuto dekádu, jiní se z postmoderní poetiky devadesátých let již chtějí 
v dalších obdobích vyvázat. Nejmladší generace začala publikovat po r. 2000. Právě 
v souvislosti s touto generací jsou formulována zcela nová témata, např. „expatovská 
próza“ (s. 59–67), která nastoluje „problém identity a jej krízy […] prostredníctvom 
konfrontácie človeka s ,veľkým‘, najčastejšie európskym svetom“ (s. 60). Jednotlivá 
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tematicko-ideová vymezení nejsou nijak zakonzervována. Celá řada textů volně pro-
stupuje do dalších, stírá se tak nepříjemný dojem ze škatulkování jednotlivých textů. 
Autoři kolektivní monografie se nebojí pojmenovat společný jednotící princip literár-
ních textů. Napříč generacemi a tématy prosvítá zaměření na subjekt, autoři mluví 
o návratu subjektu a snaze zprostředkovat konkrétními obsahy naplněný svět (s. 17).

Pro českého čtenáře může být přitažlivé explicitně vyřčené (občasné) srovnání 
slovenského a českého kontextu, patrné zejména v poezii, ale objevující se i v ka-
pitolách věnovaných próze. Jedním z členů autorského kolektivu je český literární 
historik Michal Jareš. Český literární kontext je tak pro něj (zajišťuje část věnovanou 
poezii), ale i jeho kolegy (za prozaickou část) zcela přirozenou partnerskou litera-
turou, se kterou jsou některé osobnosti slovenského literárního života a jejich texty 
srovnávány. Oživuje se tu idea slovensko-české biliterárnosti, kterou uvedl do lite-
rárního kontextu začátkem sedmdesátých let Rudolf Chmel. Ve slovensko-českém 
a česko-slovenském kontextu je patrná již dávná jednosměrnost zmiňované bilite-
rárnosti. Bohužel se tato jednosměrnost potvrzuje i na prahu 21. století. Jinými slovy 
česká literatura se stala pro slovenské čtenáře přirozenou součástí jejich kulturního 
vědomí; v opačném směru česko-slovenská biliterárnost však nefungovala. Českému 
čtenáři neunikne zejména přirovnání Jána Roznera, (nejstaršího autora mezi vybra-
nými spisovateli v monografii, debutujícího však knižně až po r. 2000), k českým 
autorům jako jsou Pavel Kohout nebo Milan Kundera. Roznerův pozdní vstup do lite-
ratury vzbudil na Slovensku poměrně rozsáhlý publicistický i literárněkritický ohlas. 
Srovnání se dotýká zejména jejich vztahu a postavení v kulturně-politickém světě pa-
desátých let a následného vystřízlivění z těchto iluzí. Jako společné české a slovenské 
literatuře se ukazuje být po r. 2000 klíčové téma návratu k historické reflexi dvacá-
tého století: od první republiky až po normalizaci, s náměty zachycujícími (společná 
středoevropská) traumata druhé světové války, tíhu padesátých let i prvky absurdity 
a tragikomiky v normalizačním období. Typ románu zaměřující se na beletrizaci naší 
minulosti najdeme i v tvorbě českých autorů sledované dekády. Užitečné je sledovat 
nejen styčné plochy slovenské a české literatury po r. 2000, ale naopak i tematické 
a poetologické diference obou literatur (např. odlišná tematizace druhé světové války, 
která plyne z historických reálií). Jedním z čtenářsky úspěšných témat porevoluční 
české literatury je detabuizace vztahu mezi Čechy a Němci. Čeští autoři zde navazují 
na prózu ze šedesátých let, která rovněž usilovala o uchopení a pojmenování vlast-
ních zločinů. V slovenské literatuře se po r. 2000 významně začíná objevovat námět 
zpracovávající osudy židovské menšiny v době existence Slovenského státu. Patrná 
je snaha autorů nahlížet na dané téma v jiném interpretačním zatížení, než jaké spíš 
sporadicky dosud přinášelo dosavadní beletristické zpracování historických traumat. 
Vzhledem k tomu, že dané téma je ve slovenské literatuře před r. 1989 jen minimálně 
reflektované, můžeme mluvit také o procesu postupné detabuizace. Tematicky však 
není na koho navázat. Slovenští autoři si hledají staré téma v nových souřadnicích 
v rozpětí od marginálního zachycení až po stěžejní tematické vymezení. V slovensko-
-českém srovnání zaujme samostatná kapitola nazvaná Feminizmy, která je věnovaná 
autobiografickým textům ženských autorek. Pro českého čtenáře může být velkým 
překvapením, protože na tento typ prózy není z české literatury zvyklý. Navíc ve 
slovenské literatuře nejde o marginálii, ale o výraznou tendenci projevující se ne-
jen v próze, ale i v poezii. Autorky drží tento trend úspěšně (čtenářsky i literárně 
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kriticky) už od devadesátých let. Právě v kapitole Feminizmy a místy u některých 
autorů (např. u Pavla Rankova) je zřejmé, jak se autoři snaží nabídnout čtenářům 
nezaujatý, neutrální pohled. Jinde naopak usilují o hodnotové zpřehlednění textů, 
které by mohly tematicky splývat (např. v kapitole Expatovská próza). Jejich pohled 
však není nijak odtržený od předchozího literárního dění. Proces usouvztažňování 
a propojování je zřejmý nejen směrem do minulosti, ale i napříč jednotlivými tema-
tickými bloky, i napříč tvorbou autorů starší, střední i mladší generace. Vyváženost 
podporuje i rovnoměrné rozvržení kapitol věnovaných próze a poezii. Na odlišný au-
torský rukopis v části zaznamenávající literární dění v básnické tvorbě upozorňuje 
jen zařazení ukázek z básnických textů, na které v prozaické části nezbylo místo. 
V souvislosti s tím je třeba říci, že by bylo užitečné přiznat autorství k jednotlivým 
kapitolám, minimálně v ediční poznámce. Stěžejním společným tématem slovenské 
i české poezie je v porevolučním období spirituální poezie vyrůstající z křesťanského 
vidění světa. Tak jako v české literatuře i na Slovensku navazuje na křesťanské ko-
řeny zejména v tvorbě starších autorů, ale má své zastoupení i u autorů mladších, re-
spektive představitelů dnešní střední generace. Naopak poměrně bohaté zastoupení 
mají v současné slovenské literatuře textové strategie zaměřující se na experiment, 
zatímco v české literatuře se experimentální poezie tradičně váže spíš k období šede-
sátých let. Další diferenciace stěžejních (na marginální se už nedostává místa) témat, 
ať už poezie nebo prózy, vypovídá o tematicky i žánrově bohatém, ale zároveň také 
poklidném literárním dění.

Klíčová témata formulovaná v souvislosti s vývojem poezie a prózy v první dekádě 
nového tisíciletí můžeme číst jako jeden z prvních (navíc generačních) pokusů o za-
chycení ideových proudů konkrétního období, tedy etapy, která teprve čeká na své 
literárněhistorické zpracování. Kolektivní monografie bezesporu představuje zatím 
nejpodrobnější ucelenou analýzu literárního vývoje po r. 2000 na Slovensku. Pro čes-
kého čtenáře, který si právě během této dekády zvykl na české překlady ze současné 
slovenské prózy, může být kniha o nejmladší slovenské literatuře potřebným zejména 
kontextovým doplněním. Navíc si uvědomuje, v čem je slovenská literatura zcela od-
lišná, nebo naopak té české blízká.


