
393

Zborník K dielu Pavla Vilikovského je knižným 
výstupom rovnomennej medzinárodnej vedec-
kej konferencie konanej 6. apríla 2016 na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v réžii 
Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy. 
Podnetom k podujatiu bolo 75. výročie naro-
denia prozaika, ktorý publikuje už viac ako 55 
rokov. Katedra tak voľne nadviazala na nedáv-
ny obdobný projekt o diele rovnako súčasného 
autora-básnika Štefana Strážaya. Po úvodnom 
prepise príhovoru dekana fakulty prof. Jarosla-
va Šušola nasledujú samotné príspevky v takom 
poradí, v akom odzneli na konferencii. 

Editorom zborníka je Peter Darovec, autor 
monografie Pavel Vilikovský, z ktorej čerpala 
viac ako polovica autorov zborníka. Darovec 
v príspevku Odchádzanie duše 1 a 2 sleduje ne-
všednú myšlienkovú spojitosť i časovo vzdia-
lených textov autora. Príkladom je vzťah muža 
k dvom exponovaným ženám, k matke (Kôň na 
poschodí, slepec vo Vrábľoch) a manželke (Letmý 
sneh), v ktorých je stvárnené ich „odchádzanie.“ 
Darovec uvádza, že táto téma rezonovala v slo-
venskej literatúre už v osemdesiatych rokoch 
v poézii (Mihálik) a rovnako v čase vydania 
Letmého snehu tiež v próze (Farkašová, Roz-
ner, Šikulová). Mení sa však prístup k tomuto 
problému: „Zatiaľ čo v novele Kôň na poschodí, 
slepec vo Vrábľoch sa proti starobe bojuje umie-
raním (nanebovzatím), v Letmom snehu sa sta-
roba akceptuje a žije – najmä preto, že rozprávač 
tohto textu s ňou už má svoju skúsenosť“ (s. 65). 

 Úvodný príspevok Jany Kuzmíkovej Cí-
tenie ako kognitívne hľadisko Vilikovského prózy 
svojím záberom presahuje hranice literárnej 
vedy a pokúša sa objasniť vplyv jednotlivých 
citových podnetov na celkovú čitateľskú percep-
ciu Vilikovského próz. Autorka svoje zistenia 
dokladá podrobnou interpretáciou úvodu po-
viedky Pán spomienok (zo zbierky Čarovný papa-
gáj a iné gýče). V závere príspevku upozorňuje, 
že kognitívna literárna veda môže nájsť uplat-
nenie v rámci Vilikovského obsiahleho diela.

Krátky, no informačne nasýtený príspevok 
Fedora Matejova nazvaný Ešte raz paralipomena 
k Eskalácii citu I P. Vilikovského ponúka vlast-
ne päť interpretačných bonbónikov, ktorými 
ďalej odkrýva túto svojskú prózu. V poslednej 
interpretácii poukazuje na rovnomennosť textu 
a Brunovského grafiky. 

Valér Mikula v štúdii Vilikovský lyrik s pod-
titulom Skica neintertextuálna okrem iného 
definuje, v čom tkvie Vilikovského jedinečnosť 
už v súradniciach prózy polovice šesťdesiatych 
rokov: „Pár rokov po emocionálnom Šikulovi, 
zvýznamňujúcom nevýznamné, však príde iro-
nický Vilikovský, znevýznamňujúci významné“ 
(s. 33). Mikula odpovedá i na symptomatickú 
otázku, prečo je Vilikovského dielo živé a čita-
teľsky populárne aj v dnešnej dobe: „Lebo zdá 
sa, že existovali dve generácie šesťdesiatych rokov 
– jedna staršia, ktorá bola ich aktérom a ktorá 
ich humanizovala v ešte živej spomienke na ne-
humánne päťdesiate roky, a mladšia, ktorá sa 
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nenechala až tak fascinovať víziou spoločnosti 
s ľudskou tvárou – skôr uhranúť tou neľudskou. 
(Možno práve to vysvetľuje Vilikovského aktuál-
nosť aj v postmodernej dobe)“ (s. 34). Autor ďalej 
vyfiltroval bázu Vilikovského próz od zdanlivo 
podobných autorov (Hrúz, Blašková).

Vilikovského príbehy umierania je názov 
príspevku Petra Zajaca, editora Vilikovské-
ho diela, v ktorom poukázal na ambivalentné 
zobrazenie obdobných motívov Vilikovského 
poviedok i dlhších textov, v ktorých osciluje 
medzi paródiou a vážnym zobrazením zloži-
tej existenciálnej situácie. Príspevok člení na 
päť odsekov, ktoré i časovo pokrývajú Vilikov-
ského tvorivé aktivity od raných poviedok až 
po román Letmý sneh. Zajac tiež odkrýva via-
cero medziliterárnych súvislostí Vilikovského 
prác (Gustave Flaubert: Citová výchova, Julian 
Barnes: Roviny života). 

Prekladaniu Vilikovského do češtiny sa ve-
nuje Lubomír Machala v príspevku Opravdické 
překlady? Aneb jak se v poslední době překládají 
prózy Pavla Vilikovského do češtiny. V ňom re-
flektuje najmä ostatné preklady (po roku 1989), 
ktoré nespĺňajú ani minimálne kritériá umelec-
kého prekladu a obsahujú množstvo lexikál-
nych a syntaktických chýb. Machala upozorňu-
je, že Vilikovského štylisticky a jazykovo pres-
né vyjadrovanie tak v nedôslednom preklade 
stráca svoje originálne čaro a esprit.

Ďalší zahraničný prispievateľ Charles 
Sabatos v štúdii „Postmoderní Turek“ v tvorbě 
Pavla Vilikovského a současné slovenské litera-
tuře sleduje analógie medzi Chalupkovým 
Turčínom Poničanom a Vilikovského povied-
kou Slovo o Turčínovi. Načrtol tiež historický 
exkurz do vnímania tureckého etnika v pre-
menách času počnúc 16. storočím až do po-
stmoderných čias. Okrem Vilikovského sledu-
je vykreslenie príbuzného motívu v poviedke 
Pavla Hrúza Vavrín pre Vavrinca. 

Posledný zahraničný príspevok Postmo-
derné tendencie v zbierke poviedok Čarovný 
papagáj a iné gýče autorky Anastasie Vladimi-
rovny Byriny významovo nadväzuje na text 
Ch. Sabatosa. Autorka sleduje Vilikovského 
preberanie notoricky známych spisovateľov, 

diel a motívov svetovej literatúry (William 
Shakespeare, Sherlock Holmes atď.). 

Najrozsiahlejší príspevok Tomáša 
Horvátha Prepis detektívneho žánru u Pavla Vi-
likovského sa začína literárnohistorickou pre-
hliadkou autorov „vysokej“ literatúry, ktorí 
splatili svoju daň „nízkej“ literatúre prostred-
níctvom detektívneho žánru (Dostojevskij, Ča-
pek, Nabokov, Eco atď.). Do tohto zástupu mož-
no zaradiť i Vilikovského  vďaka románu Peší 
príbeh. Horváth postupne aplikuje jednotlivé 
postuláty detektívky (Knoxovo desatoro detek-
tívky) ako literárneho žánru na tento Vilikov-
ského román. Zisťuje, že Vilikovský sa týmito 
zásadami neriadi a definuje koincidenciu me-
dzi princípom náhody a racionalitou v rámci 
Vilikovského detektívky. 

„Byť doma a byť šťastný znamená totožnosť 
duše a miesta, ktorá nás vracia k pôvodnému po-
citu súhry so sebou samým“ (s. 137). Takto uva-
žuje Zora Prušková v štúdii Ironické „arkádie“ 
Pavla Vilikovského, v ktorom sleduje radikálnu 
premenu prostredia v autorových prózach. Kým 
obdobie šesťdesiatych rokov je pre Vilikovské-
ho typické harmonickým stretnutím rurálneho 
a civilizačného, už koncom sedemdesiatych 
rokov sa toto stáva ironickou transkripciou jej 
potencionálnych vecných súvislostí a význa-
mov. Na záver konštatuje: „Podstatné však je, 
že v celom autorovom diele je krajina synonymom 
konvencie, a teda aj kultúry“ (s. 141).

Slovo o Iľjovi Muromcovi je ďalšia z radu 
explicitne intertextuálne ladených Vilikovské-
ho próz, ktorá sa stala predmetom príspevku 
Lenky Macsaliovej Premena známej tváre vo 
Vilikovského Slove. Po úvodnej charakteristike 
Iľju Muromca na základe adekvátnych prame-
ňov sprístupňujúcich poetiku ruských bylín 
preukazuje Vilikovského dôvernú znalosť toh-
to kontextu, pomocou ktorého autor skonštru-
oval svoj vlastný príbeh. Macsaliová v závere 
konštatuje: „V próze tak autor odkazuje nielen 
na tradovanú hrdinskú masku, ale vytvára k nej 
paralelnú súkromnú identitu, ukazuje jednu zo 
životných možností (Darovec) tohto hrdinu či 
už v naznačenom vzťahu k rodine, dedinskému 
ľudu alebo k svojej legende“ (s. 155).
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Posledný príspevok Gabriely Mihalkovej 
K modifikáciám poviedkového žánru v tvorbe 
Pavla Vilikovského sa koncentruje na poviedku 
Viac než kedykoľvek. Autorka si všíma prostried-
ky, ktorými Vilikovský lyrizuje svoj text. Sú to 
jednak opakovacie figúry, rovnako rytmizácia 
prózy na úrovni slov a viet. Všíma si tiež nespo-
ľahlivosť Vilikovského rozprávača a to prostred-
níctvom jeho Metodologickej poviedky. 

Štúdie zborníka K dielu Pavla Vilikovské-
ho chcú byť „spoľahlivými“ príležitosťami 
k uchopeniu, ale i pochopeniu Vilikovského 
opusov. Zároveň sú kultivovanými a reprezen-
tatívnymi svedectvami súčasnej slovenskej 
literárnej vedy. 
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