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ŽEMBEROVÁ, Viera (ed.): GENOLOGICKÉ 
A MEDZILITERÁRNE ŠTÚDIE (PRIESEČ
NÍKY UMENIA A VEDY). Prešov : Filozofic
ká fakulta Prešovskej univerzity, 2009. 482 s. 

Publikácia Genologické a medziliterárne 
štúdie (Priesečníky umenia a vedy) je zborní
kom prednášok a študijných materiálov pre 
doktorandov študijného programu teória litera
túry a dejiny konkrétnych národných literatúr. 
Odzneli alebo boli aplikované do doktorandské
ho štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity. Príspevky bezmála tridsiatich domá
cich i zahraničných literárnych vedcov, filozo
fov, historikov umenia a prekladateľov napÍňajú 
päť sekcií zborníka. 

Sekciu Slovenský a slovanský literárno
vedný kontext otvára prednáška Stanislava Ra
kúsa Medzi látkou a témou. Rakús, vychádza
júc z teoretickej platformy predstavenej v jeho 
publikácii Poetika prozaického textu, v nej ex
plikuje problém látkovej intencie témy, ktorú 
vníma ako neustálu korešpondenciu medzi lát
kovou a tematickou situáciou. 

Žánrovým súvislostiam eposu, románu 
a románovej epopeje venuje pozornosť Milan 
Pokorný (Epos, román, románová epopeja). 
Jadrom jeho prednášky je predovšetkým prob
lém špecifikácie žánru románovej epopeje. 
V závere vyvodzuje niekoľko všeobecných 
identifikačných znakov tohto žánru: ,,žánrový 
synkretismus, systémová otevrenost (tranzitiv
nost) žánrové struktury; komplexnost pohledu 
}ako epická strategie zobrazení reality (proti 
kompletnosti románové kroniky nebo historic
kého románu), využívající jak extenzivní (pano
ramatický), tak dostredivý (subjektivizující) 
zpusob zobrazení; postižení podstaty historic
ko-společenských procesu prostrednictvím sub
jektivne prožívaných jedinečných osudu; histo
rismus ve smyslu interpretace současnosti 

v jejím dejinném rozmeru, a z toho vyplývající 
koncept .filozofie dej in jako syntetizující aspekt 
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díla; kvantitativní rozsáhlost formy; presun na 
časoprostorových souradnicích z pólu absolut
ního času k pólu prostorovému; linearita v pro
žívání a zobrazování existence sveta a človeka", 
atď. (s. 53). 

Ivo Pospíšil v prednáške Historicita a žán
rovosť. F. M. Dostojevskij a komparatisticko-ge
nologický aspekt problematizuje tie interpre
tačno-kontemplatívne postupy uchopovania 
literárneho textu, ktoré v snahe o zachytenie uni
verzálneho (zväčša filozofického) odkazu autora 
„vytrhávajú" jeho tvorbu a dielo z historických, 
priestorových, genologických a iných súradníc. 

Súčasťou tejto sekcie sú aj prednášky Evy 
Fordinálovej (Podstata zmien prozodického 
systému v osvietenskom období), Jána Gbúra 
(Literárnoestetické iniciatívy Otakara Hostin
ského v kontexte úvah o realizme v slovenskej 
literatúre na konci 19. a začiatku 20. storočia) 
a Františka Koliho (Interpretačná perspektíva 
a perspektíva interpretácie). 

Sekciu Teória a prax (umeleckého) prekla
du tvoria dva príspevky. Eugen Andreanský 
v prednáške Filozofické aspekty (literárneho) 
prekladu venuje pozornosť predovšetkým filozo
fickým tendenciám, ktoré sú dôležité pre tvorbu 
náhľadov na otázku prekladu: hermeneutická tra
dícia 19. storočia, ktorá nachádza svojich pokra
čovateľov v 20. storočí (Schleiermacher, Dilthey, 
Heidegger, Gadamer), štrukturalizmus, moderná 
sémantika (jej logická aj lingvistická podoba), 
pragmatizmus a behaviorizmus, ktoré sa zlievajú 
v diele W. V. O. Quinea, d'alej Wittgensteinova 
filozofia či kognitívne vedy. 

Ján Vilikovský vystúpil s prednáškou Pre
klad literárnej klasiky. Na príkladoch z tvorby 
Williama Shakespeara, v ktorej upozorňuje na 
relevantné problémy translatologických postu
pov a metód uplatňovaných v procese prekladu 
špecifickej skupiny diel nazývaných ako klasi
ka, pričom (kriticky) prehodnocuje staršie 
(Hviezdoslavove) i novšie (Feldekove) prekla
dy Shakespearových hier. 
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Tretiu časť zborníka nazvanú Slavistika 
a výskum svetovej literatúry otvára príspevok 
Miloša Zelenku Slavistika jako vední obor patfí
cí do oblasti meziliterámosti. Autor zachytáva 
hlavné body historického formovania slavistiky 
ako samostatného vedného odboru patriaceho do 
oblasti medziliterárnosti od Šafárikovho pokusu 
o syntetické uchopenie slovanskej literárnej kul
túry tvorenej čiastkovými nárečiami, cez poziti
vistickú generáciu česko-slovenskej školy lite
rárnej komparatistiky, až po práce F. Wollmana, 
D. Ďurišina, R. Picchia či E. Georgieva. 

Zuzana Malinovská v rozsiahlom príspev
ku Francúzska literatúra druhej polovice dvad
siateho storočia mapuje vývinové súvislosti fran
cúzskej literatúry prizmou interpretácie troch jej 
hlavných povojnových tendencií: racionalistic
ko-filozofickej línie, nadväzujúcej na tzv. meta
fyzický naturalizmus (sem Malinovská zaraďuje 
najmä autorov tzv. existencializmu), iracionalis
tického prúdu, ktorý čerpá z dedičstva romantiz
mu a surrealizmu a svoje mnohoznačné výpove
de o svete zaobaľuje do precízne vypracovaného 
tvaru (J. Gracq) a nakoniec prizmou „formalis
tických experimentov" A. Robbe-Grilleta, 
N. Sarrautovej, R. Pingeta, C. Simona, M. Buto
ra, M. Durasovej, S. Becketta a iných. Druhú 
časť Malinovskej príspevku tvorí fundovaná 
analýza diel S. Becketta, C. Guedjovej, Ch. An
gotovej, R. Milleta a M. Houellebecqa. 

V rámci zborníka druhým príspevkom Iva 
Pospíšila je recenzistické predstavenie a pozi
tívne zhodnotenie Dejín české literatury z „diel
ne" renomovanej slavistky Hany Voisine-Je
chovej (Problém slovanské literatúry videné 
zvnejšku a zevniti'. K českému vydání knihy 
Hany Voisine-Jechové Dejiny české literatúry). 

Viera Žemberová v prednáške Literárny 
romantizmus a literárnovedný výskum venova
la pozornosť problematike literárnohistorického 
a literámoteoretického uchopovania epochy ro
mantizmu. Žemberová, analyzujúc metodiku 
významných prác o romantizme, ktoré vznikali 
od deväťdesiatych rokov 20. storočia (zborníky, 
práce J. Hvišča, C. Krausa, A. Červeňáka, Ľ. 
Kováčika a iných), identifikuje širšie kontúry 
a špecifiká záujmu o predmetné obdobie. 
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Do tejto sekcie prispeli svojimi pred
náškami aj Martin Golema (Predhistória litera
túry u Slovanov ako archeológia literárnej ko
munikácie. Náčrt problému dejín textu pred 
epochou literatúry), Ľubica Babotová (Literár
nohistorický kontext a vývinové zvláštnosti li
teratúry a kultúry Rusínov-Ukrajincov v 19. 
storočí. Spoločenské, kultúrne a duchovné vý
chodiská), Anna Zelenková (Východiskové tézy 
k problematike slovensko-českej vzájomnosti 
a nevzájomnosti), Alena Zachová (Intertextua
lita v románech Vladimíra Párala Profesionální 
muž), Pavol Zuba! (Interferencia v literárnom 
a kultúrnom prostredí. Nemecká filozofia v kon
texte jej vplyvu na duchovnú kultúru v epoche 
slovenského osvietenstva a romantizmu), Lud
vík Štepán (Filozofické predpoklady polské 
modemy a evropská východiska pro její autory) 
a Milena Šubrtová (Hra a motivační strategie 
v české literatul'e pro deti a mládež na počátku 
21. století). 

Štvrtá sekcia zborníka Spoločenské vedy 
a umenoveda obsahuje príspevky popredných 
slovenských filozofov a umenovedcov. Franti
šek Mihina vystúpil s rozsiahlym príspevkom 
Ontológia literatúry, v ktorom ponúka ucelené 
stanovisko k provokujúcich otázkam o spôsobe 
existencie literárneho diela a k problémom 
vzťahu literárnej a neliterárnej skutočnosti. 

Jana Sošková v podnetnej prednáške 
„Krásne" straty „básniacej" filozofie tematizuje 
vzťah medzi literatúrou a filozofiou, pričom ve
dúcou otázkou jej argumentácie sa stáva pre
skúmanie oblasti dôsledkov procesu prestupo
vania jednej oblasti do kompetencií druhej 
oblasti. Citlivý prístup ku komplikovaným 
problémom vedie autorku nielen k pomenova
niu „krásnych strát", ale aj k pomenovaniu 
„krásnych ziskov" z toho, že sa filozofia stane 
„básniacou". 

Balzacov kritický akcent voči súdobej mo
rálke spoločnosti analyzuje Vasil Gluchman 
v príspevku Podoby morálky v Balzacovej Ľud
skej komédii. Gluchman považuje Balzacovo 
dielo za významný príspevok k sociológii morál
ky a deskriptívnej etike a preto, prechádzajúc 
vrcholnými dielami francúzskeho autora, inter-
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pretuje nielen morálne zázemie jednotlivých 
Balzacových postáv, ale svoju argumentáciu roz
šíri o identifikáciu tých miest v jeho tvorbe, ktoré 
smerujú k explikácii potreby sociálnej a morál
nej reformy (nielen) francúzskej spoločnosti. 

Machiavelliho názory na morálku a jej 
postavenie v procese uplatňovania politickej 
moci interpretuje Ľubomír Belás v prednáške 
Moc a cnosť v Machiavelliho diele Vladár. Be
lása okrem iného zaujíma, ako Machiavelli zlú
čil postavu silného vladára a vladára ako milov
níka cností. 

Vladislav Suvák vo svojej prednáške An
tisthenove výklady Homéra v kontexte sokrati
ky sleduje otázku, či ,,Antisthenove práce, ktoré 
patria podľa historikov do prvého obdobia jeho 
tvorby, rozvíjajú sofistické témy spôsobom, kto
rý ich stavia do priameho protikladu k sókra
tovskej tradícii myslenia, do protikladu, ktorý 
zdôrazňuje predovšetkým platonizmus so svojím 
antisofistickým obrazom Sókrata" (s. 395), pri
čom k odpovedi sa prepracúva pomocou skú
mania Antisthenových výkladov Homéra obsa
hujúcich témy sókratovského charakteru. 

Prednáška Martina Zbojana Význam ko
šickej modemy z hľadiska formálneho a histo
rického otvára záverečnú sekciu zborníka Ume
nie a umenoveda. Zbojan v nej venuje pozornosť 
maliarom, ktorí v dvadsiatych rokoch 20. storo
čia výrazne určovali výtvarné dianie v Koši
ciach Konštantín Kovári-Kačmarik, Anton 
Jasusch, František Foltýn, Gejza Schiller, Ale
xander Bortnyik, Konštantín Bauer a ďalší. Ide 
o skupinu, ktorá vychádzala z kubizmu, futuriz
mu, expresionizmu, secesie a ďalších smerov 
a pre ktorú bolo príznačné experimentovanie 
s umeleckými formami, silná ideologická anga
žovanosť prenášaná do umeleckej praxe a revo
lučný postoj voči minulosti. 

Príspevok Tibora Ferka O storočí dlhšom 
ako len jedno storočie je esejistickou reflexiou 
osobnosti, tvorby a diela Tomáša Štraussa. Fer
ko odvíja svoje úvahy najmä na podklade 
Štraussovej knihy Toto posrané 20. storočie. 
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Všíma si a vyzdvihuje Štraussovu teoretickú 
dikciu pohybujúcu sa mimo „módnych tlakov 
a nariadení v polovici minulého storočia", te
matizuje najdôležitejšie miesta jeho argumentá
cie a nakoniec zhodnotí prínos teoretika: 
„Štrauss bez klapiek na očiach posúva pod mik
roskop dejiny ,posraného 20. storočia', vidí 
všetky pohyby v skľučujúcich paradoxoch a pro
tirečeniach, na rozdiel od tých, pre ktorých je 
ešte aj dnes príznačná binárna optika čierno
-bieleho videnia i vedenia. Na Slovensku bol 
azda jediným vykladačom výtvarnej moderny, 
ktorý ani teraz nemusí hovoriť o soc-arte inak, 
ako hovoril a písal pred polstoročím, je azda 
jediný, ktorý preplieta domáce tradície, javy, 
osobnosti a ich tvorbu s európskym kontextom" 
(s. 449). 

Germanista Ján Jambor vystúpil s pred
náškou Epická kriminálna literatúra v literámo
teoretických súvislostiach. Terminologické a ty

pologické vymedzenie žánru. Jeho príspevok je 
kritickým vyrovnávaním sa s protirečivými po
kusmi literárnej vedy o definíciu a klasifikáciu 
epickej kriminálnej literatúry. Jambor na pozadí 
literámoteoretických výskumov predmetného 
žánru T. Todorovom, P. Nusserom, R. Garberom 
tematizuje špecifické prvky žánru epickej krimi
nálnej literatúry, ktorú vníma ako hyperonymum 
pre tri samostatné žánre: epickú detektívnu lite
ratúru, thriller a epickú literatúru s napätím. 

Vzťah medzi lyrickou poéziou a výtvar
ným umením problematizoval Michal Tokár. 
V príspevku Ilustrácia v knihe lyrickej poézie 
zachytáva najmä kvalitatívne parametre daného 
vzťahu, z ktorého ďalej vyvodzuje podstatné 
dôsledky vo sfére čitateľskej úspešnosti ilustro
vanej knihy. Tokár sa dotýka otázok (ne)zrozu
miteľnosti abstraktnej ilustrácie vzhľadom na 
text, problému „ideálnej" korelácie ilustrácie 
a básnického slova, funkcie ilustrácií, ich fareb
nosti či otázok o povahe a funkciách fotografic
kých ilustrácií. 

Marcel Forgáč 

Slovenská literatúra, 57, 2010, č. 2 




