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Česko-slovenské konfrontácie VII.

,V dňoch 10. až 12. septembra 2008,sa 
v Ostrave uskutočni) 7. ročník Česko-sloven- 
ských konfrontácií, už tradičnej platformy na 
výmenu názorov o vybraných dielach z aktuál
nej prozaickej, básnickej a literámovednej pro
dukcie v Česku a ná Slovensku. Okrem pracov
níkov Ústavu, pro českou literatúru, ÁV ČR 
z Prahy a, Brna a Ústavu slovenskej literatúry 
SAV z Bratislavy sa stretnutia zúčastnili aj lite
rárni vedci z Palackého univerzity v Olomouci 
a Ostravskej «univerzity.

Z novej českej literámovednej produkcie 
bola predmetom referátov a následnej diskusie 
kniha Vladimíra Papouška Gravitace avant
gárd. Jana Pácalová vo svojom vystúpení po= 
skytla základnú tematickú a metodologickú 
charakteristiku Papouškovej práce, pričom sa 
sústredila aj na niektoré problémové prvky. Pat
rí k nim napríklad: fakt, že autor vo svojom vý
klade preferuje prózu, ktorá však stála skôr na 
okraji pozornosti avantgardného hnutia. Ďalším 
špecifikom Papouškovho prístupu je, že „ná
strojom porozumenia“ diskurzu českej literár
nej avantgardy sa stalo výtvarné dielo Marcela 
Duchampa. Nad funkčnosťou tohto prístupu sa 
vo svojom príspevku,zamýšľal aj Vladimír Bar- 
borík, ktorý sa tiež zmienil o pomerne vysokom 
stupni všeobecnosti používanej terminológie 
a upozornil na isté kríženie literárnohistorickej 
a kritickej intencie tejto práce. Konfrontácia 
dvoch prístupov (J. Opelík, V. Papoušek) k jed
nému textu bratov Čapkovcov podľa V. Barbo- 
ríka ukazuje, že V. Papoušek „začínal tak trochu 
odznova“ a jeho interpretačný prístup k proble
matike českej avantgardy nie úplne rešpektuje 
kontinuitu predošlého bádania. Na otázku, akú 
silu má Papouškov model avantgardy, si však 
podľa V. Barboríka musí odpovedať domáca 
(česká) literárna veda.

O monografii Petra Darovca Pavel Vili- 
Icovský referoval Ľubomír Machala. Kladne

hodnotil kapitoly venované-starším Vjlikovské- 
hô: dielam, do istej miery problematicky sa mu 
y monografii , javila, „absencia záveru“, ktorá 
však na druhej strane odráža neukončenosť .spi
sovateľskej činnosti P. Vilikovského. L. Macha«- 
la vyzdvihol: interpretačné postrehy Petra Zaja
ca z doslovu k vydaniu Viľikovského próz 
v edícii Knižnica slovenskej literatúry (odkazy 
Vilikovskéhó próz na súdobé výtvarné umenie 
apod,). V následnej diskusii bola reč o žánrovej 
povahe Vilikovského próz. Pavel Janoušek pri
pomenul potrebu rešpektovať rozličnú rnetodo^ 
lógiu autorských monografií, vzhľadom na adre
sáta. Rozličné stupne, zainteresovanosti adresáta 
(monografia „pre autora“, pre zainteresovaných 
odborníkov, pre širšiu odbornú obec, pre verej
nosť a pod.) podľa neho predpokladajú využitie 
rozdielnych, metód.. . j .,

Ďalšou reflektovanou knihou bola zbierka 
poviedok Ľubomíra Martínka. Olej do ohm . 
Dana Kršáková označila Martínkove prózy ako 
psychologické s výrazným etickým a existenciál
nym rozmerom. Základnými, postupmi sú pozo
rovanie a skúmanie zamerané na postavy hlbo
ko prežívajúce vlastnú individualitu. Kľúčovou 
otázkou knihy je, ako,, postava, využije svoju 
moc. Úsilie o psychologickú presnosť však 
podľa D: Rršákovej ústi. do istej „topornosti" 
výrazu, naopak, naj silnej šou stránkou knihy jé 
jej, smerovanie k univerzálnosti výpovede. Na 
predošlý referát nadviazala Ivana Taranenková, 
ktorá Martínkove prózy vníma ako modelové 
a filozofické prieskumy vyprázdnených existen
cií. Práve v zobrazení postáv sa podľa nej naj
viac prejavila schematickosť a pátos. Martínko
ve postavy stáli v centre záujmu aj u Karola 
Csibu, ktorý za podstatný íys Oleje do ohne po
važuje kontakt s individualitou. Postavy trpiace 
tiesňou z vlastnej existencie sa stávajú prostred
níkmi árchetypálnych hlasov transformovaných 
do súčasnej podoby. Vladimír Barborík upozor
nil na nerovnakú hodnotu jednotlivých textov 
v spomenutej Martínkovej knihe, žánrovo ich
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priradil k tradícii filozofického dialógu a kon
štatoval, že antor využíva aj manipulatívrty po
tenciál tohto žánru, výsledkom čoho sú príbehy 
„pracujúce v mene názorov“ a v nich postavy 
ako „vešiaky na názory.“

Najnovšiu slovenskú prozaickú produk
ciu zastupoval na seminári román Stanislava 
Rakúsa Excentrická univerzita. Jif.í Trávníček 
v úvode svojho kritického príspevku zaradil 
túto prózu, v česko-slovenskom kontexte ne
veľmi rozšíreného, do žánru univerzitného ro
mánu a označil ju za „príručku naratológie v te
kutom stave“. Räkúsovho Viktora Bochňu kom- 
paroval s podobnými typmi spontánnych roz
právačov baróna Prášila, Švejka, či Hrabalovho 
Hanťu, pripomenul kontext ruského’ skazu 
a poľskej gavendy. Románu sa však podľa J. 
Trávníčka napriek technickému zvládnutiu „ne
dostáva témy“ ä spôsob písania zachraňuje ne
dostatočnosť látky. Eva Formánková sa sústre
dila na opis- komplikovaných naratívnych po
stupov Räkúsovho románu a na recepčné pôso
benie tohto textu, v ktorom „naratológia v pra
xi“ vytláča tému.

Blok referátov a diskusných príspevkov 
o poézii začal - analýzou a literámokritickýrrt 
hodnotením básnickej zbierky Lubora Kasala 
Orangiitän v továrne Michal Habaj. Podotkol, 
že V knihe ide ô rozkrývame civilizačných 
vrstiev, na strane druhej tu však nedochádza 
k ich „objasneniu“, ale rozhodujúci je pohyb 
zakrývania a odkrývania. Ide o taký typ básnic
kého sveta, ktorý si už nekladie otázky o ľud
skosti. Slovami M. Habaja-„Kasal stvoril bás

nický svet a nechal ho tak“. Zavŕšenie významu 
zbierky sa pohybuje medzi hnevom, chrlením 
a zmierlivým poznaním, že svet je  taký, ako má 
byť. Absurdno-groteskný modus Kasalovej 
zbierky vyzdvihla Ľubica Somolayová. Tema
tickým centrom zbierky je podľa nej odhaľova
nie Sebaklamov, rnyšlienkových schém a za dô
ležitú motivickú líniu považuje napätie medzi 
evolucionizmom a špecifickou Kasalovou-kré- 
cionisticlcóu mytológiou:4Autorské úsilie vy
hnúť sa jednotnému kódu spôsobuje, že z hľa
diska žánru tu máme- do; činenia s „poetickou 
mozaikou“, resp. básnickou „dôdekafóniou“.

Záver podujatia patril dvom príspevkom 
o básnickej zbierke Jánä'Stŕässéŕä Staré železo. 
Iva Málková ša venovala zvukovej rovine Štras- 
serových básní, analyzovala jeho prácu s jazy
kovým klišé a idiomatikou a upozornila na vý
znamovú aj výrazovú podobnosť š tvorbou Jiŕí- 
ho Záčka. Michal Jareš naznačil' paralely sô 
zbierkou Ivana Wemischa Pojízdriý hrbitov.. 
Zbierka Staré železo, kde ako výrazná kategória 
funguje grotesknosť, v motivickej rovine signa
lizuje bilancovanie, odchod jednej básnickej 
generácie na odpočinok. M. Jareš pozitívne 
Zvýraznil aj komunikatívny aspekt zbierky, kto
rý vychádza v ústrety potenciálnym čitateľom. -

Cesko-slOVenské konfrontácie patria k to
mu typu podujatí, ktoré konkrétnym'-'spôsobom 
prispievajú k udržiavaniu povedomia ó aktóäl- 
nom literárnom a literämovédnom dianí v sušed- 
nej krajine, čô potvrdil aj ich siedmy ročník.

: Radoslav Passia
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