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Písanie dejín národnej literatúry patrí k vrcholným literárnohistorickým výkonom, 
ku ktorému literárni historici pristupujú väčšinou až vo vrcholnej fáze svojej literárnohis
torickej bádateľskej aktivity. Požiadavku vedeckého „dozretia" pre takúto úlohu, spájajúcu 
v sebe moment širokého materiálového zvládnutia témy a profesionálnu i ľudskú skúse
nosť literárneho historika - autora dejín, rovnako dopÍňajú potreba teoretickej formulácie 
koncepcie písania dejín literatúry, s podložím súčasného literárnovedného poznania, nut
nosť ujasnenej metodológie a pojmového aparátu. 

V priebehu ostatných rokov vyšlo na Slovensku viacero literárnohistorických syntéz, 
ktorých východiskovou úlohou bola s ohľadom na novú spoločensko-politickú situáciu po 
roku 1989 náprava, resp. zmena dovtedajšieho obrazu a výkladu, ako ich sprostredkovávali 
staršie kolektívne (tzv. akademické, obzorové a pedagogické Dejiny slovenskej literatúry)1 

i individuálne práce (S. Šmatlák),2 vznikajúce od polovice šesťdesiatych rokov po koniec 
osemdesiatych rokov 20. storočia. Keďže dobovo aktuálny kolektívny projekt Ústavu slo
venskej literatúry SAV z prvej polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia zostal doteraz 
edične nedotiahnutý (pre rozdielnosť autorských štýlov tvorcov jednotlivých kapitol), kul
túrna verejnosť má k dispozícii iba iné (nie akademické) výklady: vlastnú dvojzväzkovú 
revíziu Stanislava Šmatláka (Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku už namiesto pôvod
ného zakončenia „do súčasnosti" len po rok 1948)3 a kolektívne prehľady Viliama Marčoka 
(Dejiny slovenskej literatúry III, 2004)4 a Imricha Sedláka (Dejiny slovenskej literatúry, 
2009).5 Povahu literárnohistorických syntéz, s väčším alebo menším záberom, majú však 
tiež práce, v ktorých názve nefiguruje slovo dejiny- Panoráma slovenskej literatúry 1. - III. 
(vedúci autorského kolektívu Ladislav Čúzy, 2004 - 2006)6 a Slovenská literatúra po roku 
1989 (Igor Hochel - Ladislav Čúzy Zuzana Kákošová, 2007). 7 

Kým V Marčok ponúka „Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storo
čia", ako znie podtitul jeho Dejín slovenskej literatúry 111, edične nadväzujúci na koncept 
S. Šmatláka, kolektív pod vedením 1. Sedláka syntetizuje problematiku dejín slovenskej 

1 V zacielení na realizmus a modernu: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 
1965; Dejiny slovenskej literatúry IV. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1975; Dejiny slovenskej literatú1y. 
Bratislava: Obzor, 1984; Dejiny slovenskej literatúry 2. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľ
stvo, 1984. 

2 ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Bratislava : Tatran, 
1988. 

3 ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry!. - II. 1. vyd Bratislava : LIC, 1997, 1999; ďalšie 
vydania 2000, 2001, 2002, 2007. 

4 MARČOK, Viliam: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : LIC, 2004. 
5 SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatú1y !. - II. Martin : Matica slovenská - Bratislava : LIC, 

2009. 
6 O realizme a moderne: Panoráma slovenskej literatúry II. Bratislava : SPN, 2005. 
7 HOCHEL, Igor - ČÚZY, Ladislav - KÁKOŠOV Á, Zuzana: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratisla
va: LIC, 2007. 
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literatúry opäť „od počiatkov po súčasnosť" (ako je napísané na zadnej strane knihy, 
v prvom zväzku „od staroveku po realizmus" - s natískajúcou sa otázkou, čo vôbec je 
starovek v slovenskej literatúre -, v druhom „medzivojnové obdobie, obdobie epochy 
socializmu a obdobie demokratizácie slovenskej spoločnosti a literatúry po roku 1989", 
čiže celé 20. storočie). Sedlákov tím vníma Šmatlákov a Marčokov príspevok ako „pre
lomovú, novú etapu prezentácie a začiatok nového pohľadu na slovenskú literatúru",8 

navyše otvorene priznáva popularizačné a aktualizačné poslanie - a keďže akademický 
výklad nejestvuje, obe publikácie (Marčokova aj Sedlákova) plnia aj pedagogické ciele. 
V kontexte tradície chápania žánru dejín národnej literatúry ako záväznej výkladovej nor
my konvencionalizujú isté typy hodnotení a mentálnych schém, a tie vďaka použitiu 
v školskej praxi potvrdzujú a rozširujú ... 

Nakoľko 1. Sedlák uvádza opus svojho kolektívu slovami, že „podnetom na prípravu 
a vydanie Dejín slovenskej literatúry bola skutočnosť, že staršie Dejiny( ... ) sú zo súčasného 
hľadiska v poznávacej aj v interpretačnej oblasti v mnohom prekonané, poznačené dobo
vou politickou, ideologickou a kultúmospoločenskou situáciou"9 a že „dobové ideologické 
,nánosy' sme evidovali a kriticky sme ich prehodnocovali",10 je zaujímavé pozrieť sa, ako 
takýto ohlasovaný nový výklad dejín slovenskej literatúry z roku 2009 poznačil napr. inter
pretáciu procesov, diel, autorov z druhej polovice 19. a z prelomu 19. a 20. storočia, teda 
z období, ktoré staršie literárnohistorické interpretácie označovali dnes už prekonaným ter
minologickým (metaforickým) delením na prvú, druhú a tretiu vlnu realizmu a kde sa napr. 
príslušnosť k modeme vyvodzovala i z autorstva len niekoľkých básní... S ohľadom na ďalšiu 
formuláciu z úvodu - „Slovenská literatúra ako jeden z najvýznamnejších fenoménov nášho 
života dostáva v tomto diele také miesto, aké jej v dejinách slovenského národa patrí"11 

- je 
celkom namieste ukázať, že spájanie pojmov literatúra a národ bolo práve už na prelome 
19. a 20. storočia podrobované kritike pre povyšovanie ideologických kritérií nad kritériá 
estetické a že táto národno-reprezentatívna rétorika je iba opakovane sa vracajúci relikt, 
nemajúci s novosťou výkladu veľa spoločné. Hľadanie nacionálnej identity v literatúre, 
resp. jej potvrdzovanie prostredníctvom literatúry patrí do iného než estetického diskurzu, 
pretrvávanie národno-reprezentatívneho modelu svedčí o mimoliterámych motiváciách. 

Autorom kapitoly Realizmus v slovenskej literatúre je v Dejinách slovenskej litera
túry zostavených 1. Sedlákom vysokoškolský profesor Ján Gbúr, ktorý sa daným obdobím 
dlhodobo a sústredene vedecky zaoberá, a to ako literárny historik i ako vysokoškolský 
pedagóg. Problematiku a problémy spojené s jej výkladom teda dôverne pozná, a hoci 
pre jeho časť je príznačné úsilie predstaviť dané obdobie v koncíznej hierarchickej štruk
túre, sám naráža a prostredníctvom svojho výkladu aj upozorňuje - zámerne i nezámerne 
- na množstvo metodologických problémov. Hoci v názvovom vymedzení kapitoly sú 
roky 1880 - 1918, J. Gbúr na viacerých miestach12 odkazuje na rozpätie 1870 - 1918. 
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8 SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatú1y l Martin : Matica slovenská- Bratislava : LJC, 2009, s. 5. 
9 Tamže, s. 5. 

'
0 Tamže, s. 5. 

11 Tamže, s. 6. 
12 GBÚR, Ján: Realizmus v slovenskej literatúre. In: SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatúry 1. Mar

tin : Matica slovenská - Bratislava : LJC, 2009, s. 424, 425. 

Slovenská literatúra, 57, 2010, č. 4 



Teda nie až osemdesiate, ale už sedemdesiate roky 19. storočia, nie „iba" realizmus, ale 
aj postromantizmus a takisto tiež moderna. Ďalšie úskalia predstavujú periodizačný mo
del, pojmové vymedzenie a pojmový aparát: po prehľade doterajších koncepcií a po vy
svetlení vlastnej terminologickej pozície („Nemáme v úmysle komplexne riešiť túto cit
livú terminologickú otázku ... ", napr. v súvislosti s termínom Mladé Slovensko)l 3 J. Gbúr 
predstavuje svoje členenie. Namiesto prírodnej metafory vín (teda niečoho, čo vzniká 
náhle a šíri sa v nárazoch, čo sa opakuje) využíva časový aspekt sledujúci moment gené
zy - „zakladajúca generácia realizmu" (s predstavou organického vývinu - založenie, 
rozvoj, zánik), a moment vnútorného procesuálneho vývinu - „generácia neskorého rea
lizmu" (v ktorom zasa môžeme čítať delenie smeru na fázy: raný, centrálny, neskorý rea
lizmus). Súčasťou výkladu realizmu sa stáva aj Slovenská moderna (s akceptáciou písa
nia názvu Slovenská moderna M. Gáfrika, hoci aj s občasným terminologickým rozšírením 
na Slovenská literárna modema, 14 s pojmovým náprotivkom Slovenská dramatická mo
dema15), pričom jej akýmsi predstupňom či prechodom od realizmu k nej je „medzigene
račná skupina básnikov". Toto zaradenie modemy do celku výkladu realizmu, bez akcep
tovania potenciálu jej vlastnej výkladovej autonómnosti, je v istom zmysle krokom späť, 
pretože už staršie periodizačné modely dejín slovenskej literatúry evidovali, hoci aj na 
rozdielnych úrovniach, odlišnosť obdobia, v ktorom sa dobová literárna moderna etablo
vala, od predchádzajúcej (realistickej) situácie: Realizmus, moderna a začiatky proletár
skej literatúry 1875 - 1918 (Pavol Petrus), 16 Literatúra na rozhraní storočí (Pavol Pet
rus),17 Premeny literatúry na začiatku 20. storočia (Šmatlák), 18 Vstup do 20. storočia 
(Šmatlák). 19 Kapitolu Realizmus v slovenskej literatúre okrem toho dopÍňajú časti Slo
venská dramatická tvorba v období realizmu a modemy (kde už v názve existujú realiz
mus a moderna oddelene, teda moderna nie ako súčasť realizmu) a Zavŕšenie procesu 
estetizácie literárnej tvorby pre deti a mládež, prinášajúca krátky prehľad vývinu v tejto 
oblasti (poézia, próza, časopisy, portréty autorov). 

Takéto delenie kapitoly ukazuje na spojenie viacerých prístupov. Kým pri časti 
Zakladajúca generácia realizmu J. Gbúr vychádzal z vlastného výskumu, operujúc rov
nako ako v Panoráme slovenskej literatúry II., kde bol aj autorom rovnomennej state, 
rokmi 1870 - 1890, v druhej časti prijíma termín Marcely Mikulovej z tej istej publiká
cie - generácia neskorého realizmu, hoci aj názvovo vynecháva jej súbežný odkaz na 
dobovo identický nástup modemistických tendencií v kontexte tvorby toho istého autor
ského pokolenia (1890 - 1918). Kým pre M. Mikulovú sú Timrava, Jesenský, Tajovský 
a Jégé autormi na rozhraní realizmu a moderny, pričom ich dielo má jasné znaky nastu
pujúcej modemy, v pohľade J. Gbúra sa rovnaká skupina (navyše spolu s Ľ. Podjavorin
skou) vydeľuje na základe vekovej príslušnosti: sú to „mladí prozaici neskorého realiz-

13 Tamže, s. 426. 
14 Tamže, s. 522. 
15 Tamže, s. 556. 
16 Dejiny slovenskt;j literatú1y. Bratislava : Obzor, 1984. 
17 Dejiny slovenskej literatúry 2. Bratislava : SPN, 1984. 
18 ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatú1y od stredoveku po súčasnosť. Bratislava : Tatran, 

1988. 
19 ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatú1y II. Bratislava : LIC, 1999. 
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mu",20 odlišujúci sa svojím chápaním modelu literatúry od starých realistov (Vajanský, 
Kukučín, Vansová, Šoltésová). Videné z inej výkladovej perspektívy, každá skupina zastá
va iný teoretický koncept realizmu: starých vystihuje idealizujúci realizmus, mladí dávajú 
prednosť pesimistickému realizmu a naturalizmu. Pri vlastnom výklade generácie nesko
rého realizmu však J. Gbúr, obdobne ako M. Mikulová, píše o Jesenského „modemistickej 
koncepcii epickej prózy",21 o modernistickom správaní Tajovského postáv, resp. o pria
mych spojivách Timravy so Slovenskou modernou: „Timrava bola tiež v umeleckom do
tyku s tvorbou autorov Slovenskej modemy. V novele Nemilí (1898) riešila podobné psy
chologické súvislosti ľudských vzťahov ako Jesenský v modemistickej novele Bozk 
(1903)."22 Ide teda o neskorých realistov, ale súčasne o modemistov neskorá realistka 
Timrava akoby predchádzala autora Slovenskej modemy Jesenského, ktorý je však v kon
texte tej istej kapitoly rovnako neskorým realistom, ibaže časťou svojej tvorby prislúcha
júci k Slovenskej modeme ... V sumáre je Janko Jesenský predstavený ako „popredný 
predstaviteľ neskorého realizmu a Slovenskej modemy",23 pričom jeho novoromantická 
poézia je charakterizovaná v portréte zaradenom do časti Próza autorov neskorého realiz
mu, v časti o Slovenskej modeme figuruje ako básnik Slovenskej modemy.24 Takéto for
mulácie pôsobia viac chaoticky než vysvetľujúco a vyvolávajú viac otázok, ako ponúkajú 
odpovedí. Išlo o autorské rozdvojenie alebo o prirodzený výber poetiky so zreteľom na 
povahu umeleckej výpovede? Dá sa byt' realistom aj modemistom zároveň? Aké podoby 
a dôsledky má takáto štýlová a smerová dvojdomosť autora? (Iným dokladom voľného 
ponímania pojmov je napr. charakteristika Kraskových próz ako textov postromantic
kých. 25) Ďalší vývinový stupienok tvorí už spomínaná básnická medzigenerácia,jej členmi 
sú však autori zaraditeľní podľa roku svojho narodenia takisto k zakladajúcim ako i k ne
skorým realistom. Vo všeobecnej časti výkladu sa píše, že ide o tvorcov, v ktorých diele sa 
objavili aké také náznaky modemistických motívov a postupov, no v samotných autor
ských miniportrétoch sa ukazuje, že v ich diele vlastne nič modernistické nie je (Ondrej 
Bella, Izidor Žiak Somolický).26 Zaradenie týchto autorov do aktuálnych dejín potom vy
znieva viac ako konvenčné prebratie tradične sa opakujúcich mien, než ako estetické zhod
notenie ich tvorby a redefinovanie ich literámohistoriografickej pozície. 

Za koncepčný problém považujem už spomenuté vradenie Slovenskej modemy do 
korpusu kapitoly o realizme - na prelome 19. a 20. storočia došlo nielen k definitívnemu 
rozpadu predstavy o politicky jednotnej národnej spoločnosti, no podobná strata jednoty 
sa dotkla aj oblasti štýlu. Neisté v predmetnej publikácii je tiež časové situovanie Sloven
skej modemy. Kým na jednom mieste sa odkazuje naroky 1901-1912 („Obdobie medzi 
r. 190 l - 1912 je poznačené tvorivými aktivitami autorov Slovenskej modemy"), 27 o pár 
strán ďalej, v rámci samostatnej časti Slovenská moderna, sa moderna vymedzuje úse-
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20 Gbúr, c. d., s. 500. 
21 Tamže, s. 502. 
22 Tamže, s. 502. 
23 Tamže, s. 505. 
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26 Tamže, s. 516-518. 
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kom 1900 - 1918 („Literárne hnutie na Slovensku, ktoré dnes poznáme pod ustáleným 
literárnohistorickým pojmom Slovenská moderna, možno s určitými časovými presahmi 
vymedziť r. 1900 -- 1918"), 28 navyše so záverom, že „r. 1918 sa modernistický prúd v slo
venskej literatúre končí, hoci niektoré básnické zbierky vychádzajú po prevrate".29 Bez 
ohľadu na to, že určiť presný dátum skončenia poetického smeru je značne otázne, toto 
vyjadrenie o jasnej hranici spochybňuje aj formulácia z úvodu zväzku, kde zostavovateľ 
I. Sedlák hovorí o rešpektovaní „prelínania procesov a literárnej tvorby spisovateľov 
z jedného obdobia do druhého i do ďalších"30 a následne uvádza príklad „Slovenská lite
rárna moderna - literatúra dvadsiatych rokov dvadsiateho stor."31 

Iný príklad nepresnej formulácie sa dotýka kritického prijímania, resp. odmietania 
modemizmu zo strany S. H. Vajanského. Ak sa pri datovaní počiatkov modemy pohybu
jeme v rokoch 1900 - 1901, ako to robí J. Gbúr, len ťažko možno prijať vyjadrenie, že 
Vajanský „svoje výhrady voči Slovenskej modeme detailne opísal vo svojom článku 
Anarchia ducha (Národné noviny, 1900)",32 čiže ešte pred jej vlastnou umeleckou prezen
táciou, resp. priamo na jej začiatku. Vajanského citovaný článok sa viac týkal všeobec
ných princípov modemizmu a modemistických tendencií, nerozoberal tvorivé koncepty 
Slovenskej modemy, pretože tie ako také vtedy ešte ani neexistovali. A navyše skôr než 
zásadnú a razantnú zmenu paradigmy pripomínali aj neskôr viac kontinuitné nadviazanie 
na tradíciu v očarení dobovým fluidom, celkom dobovo príznačne vedené túžbou po zme
ne a úsilím o presadenie individuality umelca. 

Kapitolu Realizmus v slovenskej literatúre tvoria dve žánrové vrstvy: výklad a por
tréty autorov. Samotný výklad má niekoľko úrovní: historický výklad doby a hlavných 
sociálnych a kultúrnych kontextov (domácich, slovensko-českých, európskych), literár
nohistorické súvislosti, väzby a konexie, podoba literárnych druhov a žánrov (poézia, 
próza, literárna kritika), publikačný priestor (dobové literárne časopisy), prehľad estetic
kých konceptov a metodologických prístupov. Na škodu veci sa formulácie z výkladu 
viackrát doslovne či skrátene opakujú aj v jednotlivých autorských portrétoch, čo pova
žujem za nevyužitý priestor bližšej prezentácie daného autora. Uvádzajúci historický vý
klad, aj vzhľadom na to, že má vystihnúť pomerne dlhé a komplikované obdobie takmer 
štyridsiatich rokov (1880- 1918), navyše s ďalšími presahmi do šesťdesiatych a sedem
desiatych rokov 19. storočia, je však často zjednodušujúci, ba pomerne skratkovitý- ved
ľa seba sa dostávajú udalosti z väčšieho časového rozpätia, medzi ktorými nie je priamy 
súvis, resp. ich priradeniu chýba hlbšia či zreteľnejšia spojitosť (zatvorenie slovenských 
gymnázií 1874 - 1875, kongres nemaďarských národností 1895, s. 419), alebo jednodu
cho pôsobia nekontextovo. Niektoré nepresné miesta mohla odstrániť pozornejšia redak
cia výsledného textu: „V r. 1909 - 1918 knižne vyšli dve Kraskove zbierky, Kosorkinova 
novela Pochybenie (1912)"33 - druhá a posledná Kraskova zbierka pritom vyšla v roku 

28 Tamže, s. 519. 
29 Tamže, s. 520. 
30 SEDLÁK, Imrich: Dejiny slovenskej literatúry!. Martin: Matica slovenská- Bratislava: LIC, 2009, s. 7. 
31 Tamže, s. 7. 
32 Gbúr, c. d„ s. 522. 
33 Tamže, s. 519. 
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1912, a hoci sa dá uvažovať o tom, že v autorskom vyjadrení mohlo ísť o koncový perio
dizačný medzník celej kapitoly, rok 1918, nie je to veľmi presvedčivé. 

Predstavený historický horizont zahŕňa naozaj širokú škálu dobových udalostí 
a okolností, niekedy ale idúcich nad ťažiskové problémy: J. Gbúr napr. upozorňuje na 
chýbajúce slovenské vysoké školstvo34 a na neexistenciu celonárodných kultúrnych ave
deckých ustanovizní, čo bol reálny fakt, ak si však dnešný študent má lepšie uvedomiť 
„zákemost"' vtedajšej situácie, ja osobne by som dala dôraz na nerozvinutosť, resp. ab
senciu slovenského elementárneho a stredného školstva, pretože nemožnosť vzdelávania 
v národnom jazyku, v dôsledku taktiky uhorskej štátnej politiky pomaďarčovania, viedla 
k jazykovej nepripravenosti nových generácií - a teda aj k nepripravenosti na literárnu 
umeleckú tvorbu v jazyku vlastného národa (s čím sa zasa spájajú otázky o elitárskom 
charaktere umeleckej literatúry či úlohe elity pri jej tvorbe). V situácii, keď sa literatúra 
vnímala ako sebapotvrdzovanie sa národa, ako doklad jeho kultúrnej identity, keď etické 
kritériá pri hodnotení literatúry zatláčali do úzadia kritériá estetické, to bol výrazne 
ohrozujúci činiteľ, ktorý vlastne vyriešil až vznik 1. Československej republiky v roku 
1918. 

Do radu drobných formálnych nepresností, avšak s pedagogickým dosahom, možno 
uviesť i nedôsledné uvádzanie mien autorov. Tak vo výpočte autorov medzigeneračnej 
skupiny básnikov chýba vlastné meno Ľudmily Podjavorinskej - Riznerová,35 hoci všetci 
ostatní autori sú uvedení aj literárnym pseudonymom, aj vlastným občianskym menom. 
„Ján Halla, pseudonym Ivan Gal1"36 zo všeobecného prehľadu sa zas v portréte predsta
vuje naopak: „Ivan Gall, vl. m. Ján Halla".37 Sú to drobnosti, ktoré však pokojne mohla, 
rovnako ako občasné duplicity, vychytať precíznejšia záverečná redakcia vydania. 

J. Gbúr výklad Slovenskej modemy neproblematizuje, skôr zaokrúhľuje. To, čo sa 
týkalo oprávnenosti zaradenia autorov básnickej medzigenerácie do aktualizačného vý
kladu, potom - vychádzajúc z predkladanej portrétnej charakteristiky autora - vyvstáva 
aj pri Samovi Cambelovi-Kosorkinovi z okruhu Slovenskej modemy: Kosorkin „publi
koval pod viacerými pseudonymami ( ... ), čo bolo nepochybne jednou z príčin slabého 
ohlasu kritiky na jeho tvorbu. Ako básnik sa prejavil r. 1908 tromi básňami ( ... ),neskôr 
publikoval ďalších štrnásť básní, v ktorých nedokázal zužitkovať mnohé podnety Sloven
skej modemy".38 Môžeme sa potom pýtať, či (a do akej miery) treba potvrdzovať v deji
nách aj okrajových autorov a robiť ich súčasťou výberového reprezentatívneho obrazu, 
akým projekt dejín národnej literatúry nepochybne je, či postihovať smerovú príslušnosť 
na základe jednotlivých básní, ustaľovať skupinu ex post z individuálnych výkonov ... Sú 
to všetko otázky nad rámec výkladu, ktoré by ho však otvorili naozaj novej interpretácii. 
Takto možno len zhrnúť, že nové Dejiny slovenskej literatúry len čiastočne prekonávajú 
zaužívané stereotypy - v niečom zostali na pol ceste, v niečom sa dokonca vrátili späť 
a iba niekde išli ďalej ako predchádzajúce výklady. 1 keď J. Gbúr naznačuje, v čom sú 
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koncepčné, metodologické a pojmové problémy literárnohistoriografického uchopovania 
slovenského literárneho realizmu a moderny na prelome 19. a 20. storočia - a sám sa 
s nimi vo svojej práci aj konfrontuje a vyrovnáva -, pokračuje v lineárne kontinuitnom 
výklade, hoci mu spoza neho neustále vykúka prelínanie a prestupovanie poetík, ich pul
zovanie, nejednosmerný pohyb. Tradičný prístup je však silnejší. 

Pozitívom kapitoly Realizmus v slovenskej literatúre je otvorený odklon od preko
naných koncepcií realizmu, i keď formulovanie tých nových (vlastných) sa ukázalo ako 
nemalý problém. Nie iba samotného autora, ale predovšetkým nepočetnej slovenskej lite
rárnohistoriografickej obce zameranej na výskum druhej polovice 19. a prvých dvoch 
desaťročí 20. storočia - ako vedeckej komunity, ktorej aktuálne akútne chýba širšia dis
kusia o problematike realizmu v slovenskej literatúre. 
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