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Literárnohistorické texty, logicky, reflektujú, akým spôsobom sa „budovali“ literárne dejiny, nie je 

však úplne zvyčajný opačný postup, a to pýtať sa na budúcnosť a pokúšať sa anticpiovať či aspoň 

naznačiť ďalšie smerovanie literárneho vývoja. Napriek tomu sa o to v našom príspevku pokúsime, 

keďže sa nazdávame, že na základe podnetov, ktoré v súčasnej literature nachádzame, je možné nad 

budúcnosťou minimálne uvažovať.  

Vychádzať pri tom budeme z hypotézy, že sa slovenská literatúra už dlhodobejšie nachádza 

v akomsi „medzipriestore“, pričom je to spôsobené tým, že si jednak netrúfame definitívne uzatvoriť 

uplynulé obdobie, zároveň však vieme len čiastočne anticipovať a pomenovať ďalšie smerovanie sú-

časnej literatúry. Táto situácia čiastočne súvisí aj s prelomom milénií a z neho, nielen v literatúre, 

plynúceho očakávania „bodu zlomu“, ktorý mal prísť s nástupom nultých rokov. O nich uvažuje aj 

Peter Zajac a konštatuje, že „nulté roky nie sú len označením času od roku 2000 do roku 2010, ale 

nesú so sebou aj ďalšie významy. V slovenskej literatúre je populárne hovoriť o nulovom bode litera-

túry, lebo každá nová generácia začína najradšej sama od seba, a tu sa to priamo ponúka. Ponúka sa 

však aj otázka, či to nie sú roky s nulovou hodnotou. Lebo tak, ako bývajú milenárne roky v znamení 

konca a neistého, rozplývavého a nejasného prechodu k čomusi novému, nulté roky sa zase zvyčajne 

nesú v znamení neurčitosti.“ (Zajac, 2013, s. 8). Hoci možno súhlasiť s čiastočnou neurčitosťou, na-

zdávame sa, že o nultých rokoch nemožno uvažovať (výlučne) ako o rokoch s nulovou hodnotou. 

Prostredníctvom teórie Northropa Freya o cyklickosti modov fikcie sa preto pokúsime dokázať, že aj 

ocitnutie sa v „bode zlomu“ má svoje opodstatnenie a nemusí nevyhnutne znamenať vytvorenie pre-

vratného, nového spôsobu písania, čo nie je možné, keďže, klišéovito povedané, všetko už bolo napí-

sané. Vychádzame pritom najmä z Fryeovho vnímania mýtu a ironického modu, pričom ho Frye ex-

plicitne charakterizuje najmä prostredníctvom hrdinu, ktorý je zo svojej podstaty nadradený ľuďom, 

je božskou bytosťou. Implicitne chápe mýtus ako spôsob fikcie, ktorý stojí na počiatku a predstavuje 

akýsi najvšeobecnejší a najabstraktnejší princíp. Mýus tu teda možno chápať ako počiatok, ktorý na-

stupuje v situácii, keď sa istý spôsob tvorby začne vyčerpávať. V teórii Northorpa Freya je tým „záve-

rečným“ štádiom ironický modus, ktorý opäť najmä prostredníctvom hrdinu, charakterizuje autor 

takto: „Je-li oproti nám moc či inteligence hrdiny na nižší úrovni, takže máme pocit, že sledujeme děj 

plný poroby, zklamání a absurdity, jde o hrdinu modu ironického, a to i tehdy, když se čtenář cítí být 

ve stejné nebo podobné situaci. Hrdinovu situaci totiž pozorujeme podle míry jeho svobody.“ (Frye, 

2003, s. 50).  

V tejto súvislosti je tiež potrebné podotknúť, že pre potreby tejto úvahy vychádzame len 

z najvšeobecnejších Fryových konštatovaní, keďže pre charakteristike jednotlivých typoch modov 

fikcie (tragický, komický, tematický) autor argumentuje textami z rôznych období a rôzneho charak-

teru (napr. Platón, Shakespeare, Dostojevskij, Graham Green atď.), ktoré sú na jednej strane exem-

plárne, no zároveň si ich Frye volí podľa zámeru svojho výskumu. Okrem toho treba poznamenať, že 

naše aplikovanie Fryovho vymedzenia na slovenskú literatúru je viac-menej modifikované, keďže 
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sám svoje delenie, aj pod vplyvom Aristotelovej Poetiky, prispôsobil skôr postave. Donievame sa 

však, že logicky aj na základe týchto podkladov možno odvodiť súvislosti s našou literatúrou, jej ak-

tuálnym stavom.  

Naše uvažovanie však, ešte pred aplikáciou úvah Northropa Fryea, začneme na nižšom stupni ab-

strakcie, pričom v tejto súvislosti by sa dalo hovoriť o ukončení obdobia postmoderny ako prirodzene 

sa vyčerpávajúcej „metódy“ písania, ktoré už v 90. rokoch naznačila kritika (napr. J. Šrank). Týka sa 

to najmä prózy, no taktiež v poézii nastáva ústup experimentálno-dekonštruktívneho písania, ktoré je 

postupne vystriedané „tradičným“ písaním. Túto skutočnosť vnímame najmä cez nástup tzv. „prózy 

mladej generácie“, ktorý viac-menej nastáva koncom deväťdesiatych rokov a v prvom desaťročí 21. 

storočia a ide o autorky ako Ivana Dobrakovová, Monika Kompaníková, Svetlana Žuchová, Zuska 

Kepplová, Michaela Rosová, Jana Beňová, Lucia Piussi, Anna Strachan a t. ď. Samozrejme, je priro-

dzené, že texty spomenutých autoriek sú odlišné jednak kvalitatívne a najmä spôsobom písania. Naj-

výraznejšie sa odlišuje asi Svetlana Žuchvá, ktorej novelu Yesim možno považovať za experiment, no 

nasledujúce texty Zlodeji a svedkova a Obrazy zo života M. sú už jazykovo menej príznakové. Ako 

konštatuje Peter Zajac, „v prózach týchto autoriek sa v nultých rokoch presadilo uvedomené autobio-

grafické písanie, založené na existenciálnej imaginácii rozličných situácií a výziev individuálneho 

života“ (Gumbrecht, 2011, s. 427, cit. podľa Zajac, 2013, s. 10). Spomenuté autorky často pracujú 

s postavami, ktoré sú nespokojné a nestabilné v práci i osobnom živote, nevedia sa usadiť a stotožniť 

sa s konkrétnym životným priestorom, majú psychické, niekedy dokonca psychiatrické, problémy. 

Ako teda konštatoval Frye, ide o postavy ironického modu, pri ktorých cítime porobu, sklamanie, no 

zároveň sme schopní sa s nimi stotožniť. Za znak „tradičnosti“ pri týchto autorkách možno považovať 

tiež zriedkavé nadväzovanie na iné texty či filozofiu, ale napríklad aj ústup parodizácie, čo bolo cha-

rakteristické najmä pre autorov v 90. rokoch. Frye v tejto súvislosti ďalej konštatuje: „Pojem ironie 

označuje snižování vlastní hodnoty, v literatuře tak najčastěji nazýváme způsob, vyjádření, kdy 

s minimem výrazových prostředků dosahujeme maxima významové sdělnosti (...). Modus ironie se 

zrodil z nízké mimézis a bere život takový, jaký je. Ironik vypráví bez moralizování a předmňetem 

jeho zkoumání je mu jen jeho téma“ (Frye, 2003, s. 58). A práve o subjektívne spracovanie témy sa 

snažia aj spomínané autorky, pričom v tomto špecifickom prípade ich téma „novodobého nomádstva“ 

dokonca čiastočne spája. Nazdávame sa, že nie je náhodné, že sa tento typ písania objavuje práve po 

roku 2000, hoci má aj pragmatické príčiny, napríklad väčšie množstvo mladých ľudí cestujúcich do 

zahraničia, zlepšenie možností elektronickej komunikácie a t. ď. No takéto smerovanie k „tradičnej-

šiemu“ písaniu môže byť aj „predvojom“ fryovského opätovného návratu mýtu, už však 

v modifikovanej podobe, prirodzene ovplyvnenej dovtedajšou literárnou históriou.  

Jaroslav Šrank anticipuje „novú, v súčasnosti ešte neznámu podobu literatúry, ktorá sa len formuje 

v našej prítomnosti, takže objasnenie jej povahy môže byť len približné a provizórne, podľa všetkého 

však bude súvisieť s rastúcou rolou konzumnej kultúry, knižného obchodu a nových komunikačných 

nástrojov. Podľa všetkého pôjde o literatúru v podmienkach konzumnej informačnej spoločnosti.“ 

(Šrank, 2013). Hoci Šrank v tejto úvahe popisuje charakter, formu nasledujúcej fázy, jeho formulácia 

nehovorí nič o obsahu tejto „novodobej“ literatúry. Pretože hoci by literatúra vstúpila do nového ob-

dobia, nemuselo by to znamenať výlučne modernizáciu na všetkých úrovniach. To, že náš život, teda 

aj literatúru budú ovplyvňovať technológie môže byť práve naopak východiskom pre návrat mýtu. 

Moderná forma by potom mohla byť „obalom“ pre „klasický“ obsah. Dôkazom toho môže byť aj 

aktuálne výtvarné umenie, respektíve napríklad vizuálna poézia, kde sa často jedinečnou formou ko-

munikujú jednoduché, často až ošúchané obsahy. Ako príklad možno uviesť inštaláciu s názvom Is-

hin-Den-Shin japonského výtvarníka a performera Zuriho Suzukiho. Prostredníctvom mikrofónu sa tu 

nahrá určitý odkaz, ktorý sa zmení na nezvukový signál plynúci do nášho tela. Osoba, ktorej je odkaz 

určený ho môže prijať iba vtedy, ak sa dotkneme jej ucha. Hlavným významom tohto diela je však 

komunikovať klišéovitú ideu, „čo máš na mysli – srdcom vieš odovzdať.“ (bližšie porov. článok Mar-

tiny Ivičič Japonské mediálne umenie na Ars Electronica 2013 v časopise Enter, 2013, s. 95 – 107).  

Ak by sme teda prijali Fryovu teóriu „kolobehu“, možno uvažovať o tom, že súčasná literatúra sa 

ocitla kdesi na prelome ironického, teda vo Fryovom chápaní, posledného, piateho modu 

a mytologického, ktorý stojí na počiatku. Ocitli same sa teda kdesi na pomedzí, na prelome toho „naj-
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nižšieho“, ľudského, teda ironického a božského, mýtického. Medzi božským hrdinstvom a príliš 

ľudskou iróniou (Frye, 2003, s. 54).  

Ako konštatuje aj Frye, pri snahe akokoľvek štrukturalizovať a vtesnávať literatúru do rámcov 

a systémov môžu odporcovia namietať a tvrdiť, že „uvedené kategorie jsou umělé, nevystihují různo-

rodost literatury a pro vlastní čtenářskou skusenost nemají význam“ (tamže, s. 155). Snaha 

o štrukturáciu sa mu však zdá prirodzená, keďže literatúra pracuje jazykom, ktorý by mal byť schopný 

pomenovať akuálny stav. Uvedomujeme si, že možno je naše uvažovanie skutočne dôkazom Zajaco-

vej pripomienky, že každá generácia začína najradšej sama od seba. Ak by sme však aj pripustili, že 

prvé desaťročie bolo skutočne obdobím „neurčitosti“, tak v polovici druhého už nemusí byť snaha 

o uchopenie situácie podmienená len generačne a o postupnej zmene modu možno uvažovať oprávne-

ne.  

 

 

Literatúra: 

FRYE, N.: Anatomie kritiky. Praha: Host 2003. 440 s.  

IVIČIČ, M.: Japonské mediálne umenie na Ars Electronica 2013. In: Eneter, 2013, roč. 4, č. 14 – 

15, s. 95 – 107. 

ŠRANK, J.: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia. Bra-

tislava: Cathedra 2013. 470 s 

ZAJAC, P.: Prítomnosť súčasnej slovenskej literatúry (Prolegomena). In: K poetologickým a axio-

logickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Ed. M. Součková. Prešov: Filozofická fakulta 

Prešovskej univerzity v Prešove 2013, s. 8 – 20. 

 




