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Predmetom príspevku je na základe textu Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra (alebo inoke-

dy) a jeho recenzistickej reflexie poukázať na problémy spojené s hodnotením tzv. trendy diel (termín 

V. Barboríka, bližšie Barborík, 2007, s. 15 – 17) v súčasnej slovenskej literatúre. Ide o texty, ktoré 

majú potenciál stať sa  kvalitnými, no súčasne svojím úsilím osloviť čo najširšie čitateľské publikum 

lavírujú medzi dvoma pólmi, umením a gýčom. Rozporuplná situácia nastáva i pri ich prijímaní do-

bovou kritikou, keďže dané diela sú posudzované na základe rozličných kritérií, čím vznikajú recen-

zie s rôznou obsahovou orientáciou a dikciou, jedny vznikajú ako „reklama“ na danú knihu 

s intenciou propagandy, iné posudzujú text výlučne v rámci literárnovedného kontextu, na základe 

jeho umleckej (ne)hodnoty. V tomto kontexte sa preto javí dôležitá nielen percepcia samotných ume-

leckých prototextov, ale aj jej kritiky. 

 

Román Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) vyšiel v roku 2008 vo vydava-

teľstve Kalligram. Autor toto dielo podtitulom označil za historický (adekvátnejšie by bolo: historizu-

júci) román z rokov 1938 až 1968, čím svojím spôsobom reagoval i na aktuálny dopyt po danom žán-

ri, navyše takom, ktorý by sa zaoberal ešte stále nedávnymi dejinami (nielen) Slovenska. Za dôležité 

považujeme poukázať i na fakt, že román vyšiel v Európskom roku medzikultúrneho dialógu a v roku 

2009 získal Cenu Európskej únie za literatúru. Román Stalo sa prvého septembra alebo inokedy bol 

inscenovaný v SND a preložený do viacerých jazykov (napr. do českého, maďarského, bulharského, 

rumunského, arabského). 

K dielu Pavla Rankova sa vyjadrili viacerí slovenskí recenzenti: v roku 2008 to boli Zuzana Moj-

žišová v týždenníku .týždeň, Ľubica Suballyová v denníku Sme a Alexander Halvoník v Knižnej re-

vue. V roku 2009 recenzie napísali Radoslav Passia a Marta Součková, a to do Romboidu, Viktória 

Kissová a Miloš Drastich do Slovenských pohľadov, Alena Štrompová do mesačníka Dimenzie, Vla-

dimír Barborík do českého literárneho dvojtýždenníka Tvar a v roku 2010 to boli  Gabriela Mihalková 

a Peter F.´ Rius Jílek v časopise Rak. 

Vyslovene afirmatívny postoj k dielu zaujali  Z. Mojžišová, Ľ. Suballyová, A. Halvoník, V. Kisso-

vá a A. Štrompová. Za negatívne a kritické môžeme označiť recenzie R Passiu, M. Součkovej, V. 

Barboríka a G. Mihalkovej. Z recenzií M. Drasticha a P. Jíleka sa nedá vyčítať vyslovene pozitívny 

alebo negatívny postoj k dielu. V malej miere teda prevažujú pozitívne recenzie nad negatívnymi. 

  

Kladné recenzie majú viacero spoločných  znakov a svoje argumentácie stavajú na rovnakom zá-

klade. Tým je v prvom rade sústredenie sa na deskripciu, opis deja, jeho zhrnutie. V každej pozitívnej 

recenzii nájdeme v jej úvode aspoň stručný opis deja, prípadne kompozície diela. Z dejovej línie sa 

vyvodzuje rozbor postáv a vzťahov medzi nimi. V týchto recenziách nejde o problematizovanie tva-

rovania personálnej témy, naopak, v popredí je fakt, že základ „intímnej“ línie tvorí vzťah troch mu-

žov k jednej žene; t. j. na pozadí spoločenskej histórie ide o akýsi ľúbostný štvoruholník, ktorý sa 
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nikdy nevyjasní, nerozlúšti. Romantický prvok románu patrí v kladných recenziách k najdôležitejším, 

hodnotí sa pozitívne. Napríklad Suballyová uvažuje v tomto smere o „románe o láske“: „Skutočná je 

láska, azda aj tá, či predovšetkým tá nenaplnená, Láska je život. Aj tá naplnená, aj ten nenaplnený. 

Skutočný je život v neskutočne prepletených či zvrátených súkolesiach. Stroj času nemožno zvrátiť, 

nemožno žiť na druhýkrát.“ (Suballyová, 2008). 

Popri vzťahovej línií sa v afirmatívnych recenziách zdôrazňuje i historická vrstva. Dejiny sú 

v týchto recenziách viac-menej vnímané ako podklad, ktorý ovplyvňuje životy postáv. S autorskou 

prácou s nimi sa ani v jednej recenzii nepolemizuje, berie sa takisto len ako fakt, hodnotí sa kladne. 

História sa vníma buď ako rekapitulácia dejín (Štrompová, Halvoník), ako vyrovnávanie sa 

s prítomnosťou (Mojžišová), alebo  ako aktualizácia v súčasnosti, stretu minulosti a prítomnosti (Su-

ballyová). Takýto afirmatívny, nepolemický prístup ku konkretizácii spoločenských pomerov môžeme 

vidieť napr. v prístupe k leitmotívu prvého septembra, ktorý je vnímaný ako spojivo osobnej 

a spoločenskej histórie,  na viacerých recenzentov pôsobí ako kvalitný kompozičný znak autorskej 

stratégie. Historická vrstva je týmto spôsobom rozčlenená a tak sprehľadnená, potvrdzuje sa prepoje-

nosť s osobnými dejinami postáv a do textu sa navyše dostáva prvok refrénovitosti, ktorý je pre čitate-

ľa ľahko identifikovateľný a na prvý pohľad pôsobí invenčne a funkčne. 

V súvislosti s historickou líniou (a v nadväznosti na osobnú) sa v diele vyzdvihuje multikultura-

lizmus, na ktorý má poukazovať predovšetkým výber postáv, prezentovaných ako jeho synekdochy. 

Hlavné postavy sú Maďar Peter Rónai, Čech Ján Bízek a Žid Gabriel Rosenberg, ktorí bojujú o lásku 

Slovenky Márie. Tieto osoby striedajú rôzne prostredia, čím sa multikulturalizmus spája 

s globalizáciou, čo má svedčiť o stave súčasnej spoločnosti a možno o akomsi odvolávaní sa na histó-

riu jej formovania a aktuálnu situáciu.  

V recenziách tohto typu sa vyzdvihuje a poukazuje na to, že sila a kvalita Rankovovho románu 

spočíva predovšetkým v jasnom a priamom rozprávačstve a v originalite spájania doteraz nezlučiteľ-

ného. Recenzenti (Halvoník, Kissová) poukazujú i na druhý ironický plán diela, ktorý je v obsiahnutý 

v názve, v spojení v zátvorke Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) [zvýraznila S. S.]. „Kto by 

priznal, že to v živote tak chodí, a nepokladal predžuté pravdy za prospešnejšie zdraviu? Milosrdný 

Rankov to vie, a preto ponúka čitateľovi okrem dobrého čítania aj možnosť neuveriť ani prvému sep-

tembru, ani ničomu, čo osudové sa okolo tejto fikcie zomlelo“ (Halvoník, 2008, s. 1). 

V súvislosti s jasným, dynamickým a priamym rozprávačstvom sa v recenziách vyzdvihuje i práca 

s jazykom, podľa niektorých recenzentov (Halvoník, Štrompová, Kissová) cudzie slová, dialógy po-

stáv, irónia, karikatúra a grotesknosť pôsobia osviežujúco, prispievajú k autenticite, dôveryhodnosti 

textu, hoci napr. Štrompová priznáva, že mladším čitateľom inojazyčné slová a frázy môžu robiť 

problém pri percepcii. Jazyk diela však svojou invenčnosťou pôsobí na svojho percipienta iba efektne 

a explicitne, funkčnosť jazyka a jednotlivých stratégií je nahradená len výrazovosťou textu.   

Ak sa v týchto recenziách berie na vedomie  kontext diela, tak len v zúženej forme. Vyzdvihuje sa, 

že román získal Cenu Európskej únie za literatúru, čím akoby sa potvrdila jeho hodnota a prínos nie-

len pre slovenskú literatúru a kultúru, ale aj jej miesto v Európe. Ďalej sa v recenziách konštatuje, že 

je to prvý Rankovov román, v ktorom autor pokračuje v svojej stratégií z predchádzajúcich kníh po-

viedok, ostáva teda verný svojej poetike a ďalej ju rozvíja o žáner románu. Ide tu teda 

o mimoliterárnu okolnosť, keď sa recenzenti nechávajú ovplyvniť ocenením, uznaním autora. 

Okrem zjavnej deskripcie, zúženej, dejovej a povrchnej argumentácie, možno  v štýle písania tých-

to recenzentov pozorovať predovšetkým znaky esejistického a publicistického štýlu ako napríklad 

zviazanosť automatizovaných (štandardizovaných až klišéovitých) a aktualizovaných (emocionálno-

expresívnych a modálnych) výrazových prostriedkov, koncíznosť, stručnosť, pojmovosť textov, no 

i explicitnosť, aktualizovanosť, presvedčivosť, pútavosť,  využívanie publicizmov, hodnotiacej lexiky 

(Findra, 2004). Vo všetkých recenziách je posilnená úvahovosť, filozofickosť textu, ktoré nahrádzajú 

vecnosť, priamosť a údernosť výrazu. V týchto recenziách sa objavujú časté  rečnícke otázky, úseč-

nosť, klišéovitosť a až sentimentalita či pátos vyjadrovania, k čomu dopomáhajú zdrobneniny, expre-

sívne slová z rôznych vrstiev lexiky, využívanie osamostatnených vetných členov, vyčleňovanie viet 

či používanie zátvoriek: „Rôzne mená, pôvod, presvedčenie, rôzne mestá a krajiny, politické okolnos-

ti, príležitosti a možnosti. A v srdciach chlapcov krásna Mária. Traja kamaráti a žieňa, 

v romantizujúcej túžbe chlapcov vo večných návratoch  a naplnenia ideálov jej krásy. Román 
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o láske?“ (Suballyová, 2008); „Život je krásny a spletitý. Druhá polovica minulého storočia u nás 

spletitosťou veru nešetrila, naopak, obsypávala nás ňou plnými priehršťami (...) A ešte nám voľake-

dajšok dožičil kreatúry (všelijakých tvarov, chutí, zápachov) na čele štátu“ (Mojžišová, 2008). 

 

Autori negatívnych recenzií stavajú na iných faktoch. Recenzenti už pri začiatočnom predstavení 

diela berú do úvahy širší (nielen) literárny kontext, a tak vytvárajú paralely s autorovou predchádzajú-

cou poviedkovou tvorbou (Součková, Mihalková, Barborík), s podobnou situáciou iných autorov (So-

učková) a reagujú na doterajšie recenzie o diele (Passia, Součková, Barborík, Mihalková). Kritické 

a negatívne hodnotenie týchto recenzentov vychádza z toho, že búrajú mýty o súčinnosti kladného 

prijatia diela a jeho kvality. V danom smere napríklad Passia (2009, s. 10 – 11)  konštatuje: „Lebo čo 

iné má znamenať odkaz na Európsky rok medzikultúrneho dialógu, ak nie podprahovú výzvu považo-

vať dielo za „vysoké“, hodné reprezentovať oficiálne kultúrne preferencie Únie. Tu však ide 

o populárnu literatúru, ktorá hodnoty neurčuje, ale preberá a rozmieňa na drobné.“ Svoju argumen-

táciu však dôsledne stavajú na podrobnej, detailnej práci s textom, (napr. Součková, ktorá člení svoju 

recenziu na časti, v ktorých sa venuje konkrétnym pasážam, problémom textu, na ktorých dokazuje 

ich problematickosť a umeleckú defektnosť), na základe teórie literatúry (Mihalková – porovnanie 

tvarovania novely a románu), na komparácii s inými žánrami literatúry (Barborík, ktorý uvažuje 

o podobe a porovnaní s pikareskným románom) a inými autormi, už klasikmi svetovej literatúry – 

Remarque, Kundera, Orwell (Barborík, Součková). Recenzenti vedia nielen zhodnotiť situáciu a širší 

(literárny) kontext diela, ale i anticipovať ďalšie reakcie naň: „Jeden z argumentov, ktorý sa pravde-

podobne spomenie ako plus Rankovovej knihy, bude nezáujem o dejiny, pričom román – napríklad 

ako prostriedok na vyrovnávanie informačného deficitu prístupnejšou formou – by mal byť v tejto veci 

nejako nápomocný“ (Barborík, 2009, s. 22).  

V neposlednom rade recenzenti svoju argumentáciu obhajujú i vlastnými čitateľskými skúsenos-

ťami a dojmami pri čítaní románu. Ich postoj teda nie je neosobný, nezaujatý, podávaný akoby 

s nadhľadom, ale práve naopak, môžeme ho označiť ako silne čitateľsky personalizovaný: „Po prečí-

taní prózy Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) a jej dovtedajších recenzií (...), ktoré sú prevaž-

ne afirmatívne, ma v prvom momente napadlo, že sa vo svojom negatívnom postoji mýlim. Počas číta-

nia som si totiž do Rankovovej knihy poznačila množstvo otáznikov, ktoré by mohli odkazovať na moju 

neschopnosť porozumieť textu, keby sa aj iní recenzenti nezhodli v tom, že Rankovov román je jasný, 

priehľadný, dokonca sčasti banálny – o jeho nekomunikatívnosti teda nemôže byť reč“ (Součková, 

2009, s. 7); „Hovorím si, možno má ísť o paródiu na ženskú postavu, a prajne hľadám v texte indície. 

Nie sú tam. Nejde teda ani o knihu o láske ako o vzťahu, lebo Máriine motivácie, pohnútky, jej intímny 

svet nám zostávajú takmer úplne utajené“ (Passia, 2009, s. 9 – 10). Argumentácia je teda doplnená 

o osobný čitateľský rozmer, čím sa do recenzie nedostáva odstup od diela a istá nadradenosť recen-

zenta ako niekoho, kto je nad textom a vo svojich tvrdeniach sa nemôže mýliť. 

Základným východiskom argumentácie v týchto recenziách nie je argumentačná zjednoduše-

nosť, dejovosť a filozofický potenciál diela, ale naopak, recenzenti vystavujú text podrobnej analýze 

a polemike s afirmatívnym postojom. Tvarovanie intímnej línie (personálnej, vzťahovej) hodnotia ako 

nedostatočné, ploché, poznačené figuratívnosťou (Passia), nedostatkom penetrancie (Mihalková), 

sentimentom, senzačnosťou a populárnosťou (Součková, Passia).  

Faktická (historická) línia je v týchto recenziách označená ako prvoplánová (Mihalková), ilustra-

tívna (Passia), vykonštruovaná a neautentická, je v kontradikcii s intímnou líniou románu (Součková) 

alebo v diele vzniká koncepčný paradox individuálnej pamäte a pamäte iných, „spoločenskej histórie“ 

(Barborík). Preto i motív prvého septembra sa hodnotí negatívne, historické a osobné sa dostáva do 

kontaktu tak, aby to bolo vždy problematické. 

Podľa autorov afirmatívnych recenzií má dielo hodnotu preto, lebo je čitateľné, komunikatívne, je-

dinečné. Recenzenti negatívnych recenzií hodnotia text ako umenie (napr. Součková už názvom re-

cenzie Šok namiesto umenia), nachádzajú v ňom prvky populárnej literatúry (Barborík, Passia, Souč-

ková) či dokonca ideologického gýča (Součková).  

Ak sa v pozitívnych recenziách na práci s jazykom oceňuje novosť, sviežosť replík, dialógu, inoja-

zyčné slová, grotesknosť a humor, tak v negatívnej reflexii sa pozornosť venuje nielen slovnej zásobe, 

ale i viacerým častiam jazyka – napr. lexike, syntaxi, štylistike. Humor, irónia a grotesknosť sa ne-
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hodnotia len pozitívne, síce prispievajú k väčšej atraktivite textu a slúžia na „občerstvenie“ čitateľa, 

no súčasne je poukázané na ich povrchnosť, lacnosť a vyhrotenosť (Barborík, Součková – hu-

mor, erotika, ideológia – lacný, prierazný efekt: „(...) gradovať hnus znamená zhnusiť i čítanie. Na-

miesto estetiky škaredého vzniká ideologický gýč, ku ktorému smeruje minimálne senzačný a šokujúci 

charakter situácií“ (Součková, 2009, s. 9). 

V čitateľskom prístupe týchto recenzentov je prítomná istá emocionálna nezaujatosť dielom 

a odstup neho samotného, naopak, môžeme si všimnúť výraznú ironickosť, kritickosť hodnotenia: 

„Kniha by sa mohla volať aj „Boli sme pri tom“, čo síce nie je veľmi pôvodné, ale postihuje princíp, 

podľa ktorého Rankov rozvíja dianie“ (Barborík, 2009, s. 22). Kým v pozitívnych recenziách sa ar-

gumentačný nedostatok nahrádza filozofickou, myšlienkovou líniou, negatívne recenzie sa vyznačujú 

vecnosťou, schopnosťou pomenovať problém, smerovaním k pointe, čo naznačujú už i samotné názvy 

(Román ako učebná pomôcka – Barborík, Román v prášku – Passia, Šok namiesto umenia – Součko-

vá, Stalo sa, no všetkého priveľa škodí – Mihalková). Jazyk týchto recenzií je síce odborný (Barbo-

rík), no jeho exaktnosť neprekáža porozumeniu, miestami je i obrazný, hlavne v ironických a „osob-

ných“ pasážach, avšak nie je klišéovitý alebo sentimentálny. 

 

Vyslovene negatívny alebo pozitívny postoj k dielu nenájdeme v recenziách Petra Jíleka a Miloša 

Drasticha. V ich recenziách je síce predstavenie knihy a isté hodnotenie, ale dochádza k odklonu od 

témy a podstaty samotnej recenzie, nastáva posun k eseji, reflexii, úvahe o režime, aktuálnom stavu 

spoločnosti a (ne)potrebe takéhoto druhu románu: „Píšeme rozprávky pre dospelých alebo skutočné 

plnohodnotné príbehy, nad ktorými sa nebudú o pol storočia normálne uvažujúci ľudia uškrňať?“ 

(Drastich, 2009, s. 116).  Esejistickosť a úvahovosť dominujú týmto recenziám, čím sa do textov do-

stáva subjektívnosť a až akási osobná zaangažovanosť, absentuje hodnotenie a texty sa tak posúvajú 

do iného žánru. 

 

V závere môžeme na základe hodnotenia jedného, vybraného diela konštatovať, že súčasná situá-

cia v slovenskej literárnej kritike dokazuje rôznorodosť prístupov k textu, odlišnosť kritérií jednotli-

vých recenzentov, hoci sa títo vyjadrujú k identickým motívom a problémom diela (napr. intímna, 

historická línia, leitmotív 1. septembra). 

Niektorí recenzenti, usilujúci sa o kladnú propagáciu diela, vo svojich textoch vyzdvihujú čitateľ-

sky lákavé vrstvy diela (motívy, jazyk atď.), i preto zvyčajne ide o zjednodušený a jednorozmerný, 

nekomplexný pohľad na dielo so zameraním na dejovosť, originalitu témy, jazyka a iných špecifík, 

ktoré robia dielo na prvý pohľad jedinečným a čitateľsky atraktívnym. Vznikajú tak recenzie, ktoré či 

už zámerne alebo nezámerne slúžia predovšetkým ako „reklama“ na dielo s účelom jeho propagácie 

a predaja. Môžeme teda konštatovať výrazný zásah sociologického faktora, keď primárne nie sú diela 

hodnotené z hľadiska umeleckej hodnoty, ale sú posudzované na základe utilitárnosti a dopytu po 

istom druhu literatúry. 

Iní recenzenti problematizujú zaužívaný, prvotný a jasný pohľad na text, polemizujú nielen 

s dielom samotným, ale i s ohlasmi naň, preto ich recenzie sú do veľkej miery kritické, dobre vyar-

gumentované a stavané predovšetkým na detailnej práci s textom. Tieto kriticky zamerané recenzie 

predovšetkým nájdeme v periodikách, ktoré sú svojou orientáciou zamerané na odborné hodnotenie 

literatúry, umenia a kultúry, ako sú Romboid, Rak a Tvar, viac propagačné recenzie sú súčasťou den-

níkov (ako Sme a Pravda), týždenníkov (.týždeň) a mesačníkov (Dimenzie) pre širokú čitateľskú ve-

rejnosť. 

Z hľadiska žánru recenzie a zamerania periodika takáto jasná situácia však nenastala v recenziách, 

ktoré vyšli v Knižnej revue (autor A. Halvoník) a Slovenských pohľadoch (M. Drastich, V. Kissová), 

ktorí svoje recenzie ladia viac reflexívne a afirmatívne, čím sa potvrdzuje, že výraznú úlohu pri posu-

dzovaní textu zohráva i samotná osobnosť recenzenta, jeho hodnotová orientácia. 

Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že v rámci súčasnej slovenskej literárnej kritiky sa 

vytvára rozporuplná a nejednotná situácia, keď vznikajú recenzie, ktoré slúžia odlišným účelom, čím 

dochádza k rozkolu v hodnotení a samotný žáner recenzie sa „pohybuje“ v širokom rozsahu od propa-

gácie, „reklamy“ na dielo až po dôsledný rozbor a hodnotenie textu ako (ne)umeleckého diela.   
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