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Na podloží hodnotiacich výpovedí a profilových 
náčrtov dobovej literárnej kritiky, predovšet-
kým so všeobecným a profesijným empatickým 
zámerom, hoci post factum, obnoviť a zosúladiť 
s kontextom a reáliami uzavretej tvorivej literár-
nej dielne Petra Pišťanka (1960–2015), s aktua-
lizovanou dikciou dobovej slovenskej kultúrnej 
praxe, ktorá sa uplatňovala od deväťdesiatych 
rokov minulého storočia, sa Peter Darovec 
(1970) sústredil na rekonštrukciu, výklad a inter-
pretáciu prozaických textov toho, koho obsiahol 
v gnóme, „Pišťanek písal pridobre na to, aby ho 
čítalo priveľa ľudí“1. 

Publikácia Petra Darovca On, Pišťanek sa po-
znaním a dôvodením predovšetkým dobovej lite-
rárnej kritiky sústredila na osobnosť a literárnu 
tvorbu „prelomového autora“ deväťdesiatych ro-
kov, ktorý bol a zostáva novátorský, provokatív-
ny, vnáša do prózy novú poetiku (s. 8) a tým sa 
výrečne vypovedá o hodnote aj ambícii postre-
hov nielen dobovej literárnej kritiky, ale neskôr 
aj tých, ktorí sa spisovateľovi Pišťankovi venovali 
po tom, čo sa jeho dielňa natrvalo uzatvorila. 

Návrat k Petrovi Pišťankovi prostredníctvom 
publikácie On, Pišťanek sa premenil zvoleným 
žánrom a naráciou na sugestívnu profesijnú 
(čas, priestor, forma) sceľujúcu literárnovednú 
„správu“ o prozaikovi a jej prostredníctvom 
predovšetkým na kultivovanú, sústredenú a ko-
mornú výpoveď o autorovi publikácie, o Petrovi 
Darovcovi. 

Spôsob výberu obsiahnutého osobného a li-
terárneho záberu zostáva latentne vymedzený 
reálnym časom pri výbere kompozičného „orga-
nizovania“ publikácie On, Pišťanek. Čas poskytol 

1 https://dennikn.sk; rozhovor Petra Darovca o Petrovi 
Pišťankovi v publikácii On, Pišťanek (2020) s Alexandrom 
Baloghom, ktorý zverejnil Denník N dňa 17. 4. 2020.

Petrovi Darovcovi príležitosť opakovane spresňo-
vať svoju narátorskú rolu aj metódu „pohybu“ 
po aktualizovanom fakte a po šírke uchovaného 
a dostupného materiálu o Petrovi Pišťankovi 
aj s prijímaním doplnkov, aj komentovaním de-
tailov a po horizonte objasňovanými súvislosťa-
mi, ktoré navodili, alebo obnovili interpretačné 
návraty k jeho literárnej tvorbe. 

Darovcova „rozprávačská“ prítomnosť v pub-
likácii On, Pišťanek je spôsobom rozprávania 
o konkrétnom texte prozaika presvedčivá a voči 
budúcemu čitateľovi naklonená, teda ústretová. 
Peter Darovec si zvolenou naráciou a dikciou 
porozumenia voči konkrétnemu autorovmu tvo-
rivému javu a ním iniciovanému nazeraciemu 
zobrazovaniu, či inak podnecovaného problé-
mu, uchoval poslanie zorientovaného a dobre 
informovaného sprievodcu s tak užitočným 
nadhľadom voči času a reáliám v ňom obsiahnu-
tým. Peter Darovec neopustí čitateľa na časom 
organizovanej ceste od raného Pišťanka k zrelé-
mu Pištankovi, nech sú čitateľom zvolené okol-
nosti výberu autora alebo jeho textu, čitateľova 
osobná profesijná (ne)zdatnosť a iné podnety 
potrebné (nevyhnutné) na porozumenie „zjavu“ 
a sú venované v publikácii On, Pišťanek akokoľ-
vek motivované, čitateľovi premyslene poskytne 
Peter Darovec príležitosť sledovať po horizon-
te času, vzťahov aj následkov/dôsledkov tema-
tizovaný subjekt. Pre tento postup sa Darovec 
rozhodol preto, aby čitateľ mohol zorientovane 
a s porozumením akceptovať spôsob, ale aj to, 
čo autor publikácie obnovuje post factum a vyu-
žíva ako vhodnú reáliu na presvedčivý dôkaz či 
určujúci odkaz o tom, čo sa uzavrelo, ale vďaka 
záujmu čitateľov žije. Publikácia On, Pišťanek má 
– obrazne – čas pre svojho (nepoznaného) čita-
teľa a má čas na (porozumenie) interpretované-
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ho, komentovaného aj objasňovaného subjektu 
a prozaika Petra Pišťanka mimo jeho literárnej 
dielne.

Späť k stratégii naračného aj náučného po-
stupu Petra Darovca, k jeho empatii voči všetké-
mu a všetkým, čo sa pripoja k ním sprostredko-
vanému poznaniu tvorby a k šírke kultúrneho 
a osobnostného aj spoločenského záberu Petra 
Pišťanka. Za profesijnou a spoločenskou ambí-
ciou Petra Darovca venovať sa Pišťankovi je zre-
teľná ústretovosť a „služba“ zosnovaná z porozu-
menia autorovi, preto sa publikácia „primárne za-
meriava na kritickú interpretáciu autorových textov, 
nie na okolnosti jeho života“, lebo „to je cesta k pres-
nejšiemu pomenovaniu osobitosti spisovateľa zásad-
ne meniaceho tvár slovenskej literatúry“ (s. 9); čo je 
dané tým, že „prichádza čas pozrieť sa komplexnej-
ším pohľadom na dnes už uzavretú tvorbu tohto in-
špiratívneho prozaika prelomu 20. a 21. storočia“ (s. 
7). Napokon v tom je uložený primárny význam 
a možno aj úloha Darovcovej publikácie, „ktorá 
sa pokúša práve a len o interpretáciu Pišťankových 
prozaických kníh“ (s. 188).

Petrom Darovcom zvolená kompozícia pub-
likácie sa podriadila reálnemu času spisovate-
ľa aj jeho textu a v „tom“ jeho čase obnovuje 
sínusoidu aj objasňuje pričinením sa dobovej 
literárnej kritiky intenzite Pišťankovej prozaic-
kej invencie a jedinečnosti. Na prebale vydania 
publikácie On, Pišťanek naznačil Peter Darovec 
pôsobenie latentného kľúča na kontakt s Pišťan-
kovým literárnym svetom, ktorý sám obnovuje, 
vysvetľuje a sústreďuje sa na ďalší názor popri 
tom svojom, aby konštatoval: „S nadhľadom a bez 
moralizovania písal o ľudskej povrchnosti, duchov-
nej vyprázdnenosti a intelektuálnej lenivosti, ale aj 
o manipulačných technikách moci.“2 

Na zorientovanie sa v metóde, ktorú zapojil 
do svojho konceptu objasnenia časových a univer-
zálnych daností Pišťankových prozaických textov, 
sa ako určujúca ukázala vstupná časť publikácie, je 
ňou Darovcova výpoveď On, Pišťanek, v slovenskej 
literatúre. Namiesto úvodu. Už v nej sa pozornosť 
sústredila na nosné časti publikácie, na žánrom 

2 Prevzaté z prebalu vydania DAROVEC, Peter: On, 
Pištanek. Bratislava: Literárne informačné centrum, 
2020. 

a konceptom odlišné texty Rives of Babylon (1991), 
Mladý Dônč (1993) a Sekerou a nožom (1999) tak, že 
bude, podľa Darovca, prevažovať menej záväzný 
pohľad literárnej kritiky nad vážnym pohľadom 
literárnej histórie a teórie (s. 8), pozornosť sa 
bude venovať modifikácii príznačných prvkov au-
torovej poetiky i tematiky a štylistiky (s. 9), aby 
sa pripomenula osobitosť Pišťankovho svojského 
„videnia sveta a jedinečná mierna jeho rozprávačského 
talentu“, tak „jednoduchého, priamočiareho, akčného 
a vtipného“ (s. 11), pretože „Jednotlivé knihy sa 
predstavujú v slede relatívne uzavretých, občas medzi 
sebou komunikujúcich interpretácií, ktoré sú radené 
podľa času, v akom jednotlivé skúmané prózy knižne 
vychádzali“ (s. 9). 

Darovcovo poznávacie univerzum, ktoré-
mu sa prispôsobí a zúčastní sa na pointovaní 
toho, čo vytvára časový úsek medzi tu a teraz 
aj vtedy, či potom sa napája na latentnú infor-
máciu vymedzujúcu nekonvenčný status autora 
voči slovenskej spoločenskej a kultúrnej tradí-
cii, do ktorej „Pišťanek prišiel s novým konceptom 
spisovateľa – remeselníka, ktorý píše, aby ľudí za-
bával“ (s. 11). Pišťanek vedome do roly svojho 
konceptu autorstva, podľa Petra Darovca expo-
novaného „plebejského gesta“ (s. 11), zahrnul 
svojské videnie sveta, renesanciu invenčného 
literárneho rozprávačstva, ktoré je spontánne 
a impulzívne, nekonvenčnú tematiku a lexiku, 
svojrázne literárne typy, aby sa jeho próza pre-
sadila estetickou náklonnosťou a poetologickou 
inšpiráciou voči próze ukotvenej v šesťdesiatych 
rokoch a neobišli sa Pišťankove ironizujúce po-
stoje k emblémovým textom autorov slovenskej 
prózy socialistického realizmu: „Pišťankove prózy 
boli hneď od začiatku sebavedomou demonštráciou 
odlišnosti a nezávislosti od dobového kontextu ume-
leckej prózy. Jeho extrovertné písanie o jednoduchých 
a povrchných ľuďoch bolo vedomou ironickou kon-
frontáciou s hlbokým neomodernistickým skúmaním 
zákutí ľudskej duše“ (s. 13). 

Peter Darovec rozširuje a od textu k tomu na-
sledujúcemu pri interpretovaní upresňuje žánrové, 
poetologické, estetické a štylistické zázemie od de-
butu exponovanej Pišťankovej prózy z deväťdesia-
tych rokov relevantnými odkazmi na hru s textom, 
na hybridizáciu žánrov (populárnej) literatúry, 
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na intertextualitu a postmodernu, na nástroje 
a variácie obsiahnuté v komike, a to preto, lebo 
jednoducho mal „schopnosť presného pozorovania 
životného štýlu a prejavov (vrátane jazykových) rôznych 
typov ľudí, ktorí sa predtým v slovenskej literatúre 
nevyskytovali“ (s. 16). 

Dostredivým miestom Pišťankových próz je 
literárna postava. Peter Darovec sa jej posunom 
a ustupujúcej typovej intenzite a sujetovej prie-
bojnosti venoval vo výklade troch častí (sériách, 
seriálovosti) románov s ústredným názvom Ri-
vers of Babylon, 1991; Rivers of Babylon 2. Drevená 
dedina, 1994; Rivers of Babylon 3. Fredyho koniec, 
1999, „azda najčastejšie variovaným prvkom Pišťa-
nových románov, noviel i poviedok je naratív o mla-
dom mužovi z vidieka, ktorý prichádza do mesta 
za prácou i za úspechom. Niečo podobné sa vlastne 
podarilo aj samotnému Petrovi Pišťankovi“ (s. 19). 
Napokon je to práve románová trilógia, na kto-
rej Darovec za podpory dobovej literárnej kri-
tiky sleduje, objasňuje a dôvodí, ako sa práve 
nimi „končia pre Pišťanka [...] produktívne deväť-
desiate roky [...]. To najlepšie z Pišťanka sa dohralo 
[...] v rokoch 1991 až 1994...“ (s. 170). 

Peter Darovec na sérii troch románov veno-
vaných trojici prototypov odlišných literárnych 
mužských postáv ako predstaviteľov premeny 
podložia a mocenského organizovania nového 
systému spoločnosti prežívajúcej deštrukciu 
a spamätávanie sa z krízy konštatuje i to, že sa 
prozaik „zreteľne prihlásil k postmodernému záuj-
mu o oblasť popkultúry, kde má seriálovosť svoje 
pevné miesto; a naopak, dištancoval sa od „vysokej“ 
tradície neomodernistickej, ktorú pestujú“ (s. 115) 
Petrom Pišťankom akceptovaní autori trilógií 
Vincent Šikula, Ladislav Ballek alebo Jarošove 
romány prepojené voľným pokračovaním. 

Tak výraznú výkladovú a interpretačnú po-
zornosť ako debutu Rivers of Babylon a jeho po-
kračovaniam v častiach Kniha veľkej zmeny Rivers 
of Babylon (1991), Kniha ako pokračovanie knihy 
Rivers of Babylon 2 alebo Drevená dedina (1994) 
a Kniha ako pokračovanie pokračovania Rivers of 
Babylon 3 alebo Fredyho koniec (1999) venuje Pe-
ter Darovec súborom próz, Knihe jemnosti a štýlu 
Mladý Dônč (1993) a Knihe skúšky a porozumenia 
Sekerou a nožom (1999).

Peter Darovec neobchádza ani Pišťankovými 
textami podnietené diskusie o tom, čo je a čo už 
(hodnotou, estetikou, etikou, tradíciou) nemožno 
označiť za umeleckú literatúru, ale i to, kto a čo 
stojí za odmietnutím textov zo súboru Sekerou a no-
žom pri odporúčaní, aby bol jeho text zaradený 
do povinnej lektúry slovenských stredoškolákov.

Úspornejšie zdôvodní Peter Darovec svoj po-
stup i prístup k textom, teda prečo sa venuje 
referenčne, ale s prehľadom a poznávacou po-
intou prozaickým textom, ktoré zaradil do častí 
Knihy iné: Skazky o Vladovi, Roger Krowiak, Trak-
toristi a buzeranti a ďalšie; Kniha tak trochu mimo-
chodom: Neva; Kniha pokusu o zmenu: Rukojemník. 
Lokomotíva v daždi. Tieto prozaické texty upo-
zorňujú znova na žánrový hybrid, na rázne naze-
racie posuny v prozaikovom „geste voči svetu“3. 

Peter Darovec spája jednotlivé kompozičné 
bloky venované aktivitám Petra Pišťanka s jeho 
publicistikou aktivitou. Najskôr preto naznaču-
je, že „Pišťankovo osobnostné angažmán v publicis-
tických žánroch si všimla aj dobová kritika“ (s. 197), 
čo nasmeruje voči hodnotovo sceľujúcemu po-
znatku, „Pišťanek nebol ani v svojich prózach žiad-
nym insitným „naturščikom“, ale skutočne zoriento-
vaným autorom, ktorý presne vedel, čo píše“ (s. 191).

Pišťankov osobnostný portrét, popri rozhľa-
denosti, vášnivom rozprávačstve o filme, hudbe, 
literatúre, popri svojskom a svojbytnom (zne)
zvažovaní žitej reality, či popri odvahe vybočiť 
zo spoločenskej a literárnej konvencie a pri in-
venčnom pohrávaní sa s tradíciami raz ich na-
vršovaním, rozohrávaním, inokedy dostupnými 
prejavmi nelichotivého karikovania, alebo tema-
tizovaním, či beletrizovaním seba a svojho súkro-
mia, pri porušovaní akceptovaných literárnych 
pravidiel (s. 177) mal aj neliterárnu predstavu 
o jestvovaní pevných sociálnych, rodinných a ci-

3 Túto informáciu exponovania a postupného odstupu 
v Pišťankovej stratégii pripomína Peter Darovec už pri 
súbore Sekerou a nožnom. Spája ju s Pišťankovou ambí-
ciou z roku 1981, vtedy sa chystal vypracovať „umelecký 
manifest“ pre spoločnosť mladých literátov sústredených 
do SOLKRP – Slovenská obrodená lyrizovaná sociálno-
kritická realistická próz; Pištankom zamýšľaný manifest 
sa nestal skutočnosťou, spoločenstvo literátov doznieva 
v roku 1984. DAROVEC, Peter: On, Pišťanek. Op. cit., 
s. 151.
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tových vzťahov a chlapčenskú záľubu v naivných 
príbehoch, ale vždy svoje okolie dokázal zahrnúť 
a prekvapiť šírkou svojej všestrannej zorientova-
nosti a rozhľadenosti.

Oporu pre tieto všeľudské aj jedinečné polo-
hy Petra Pišťanka našiel Peter Darovec v dvoch 
častiach publikácie, ktoré nazval O ňom, o Pišťan-
kovi. Namiesto záveru a On, Pišťanek, v čase. Ka-
lendárium. Dôveru v poznanie literárnej kritiky, 
ktorú Peter Darovec zvýraznil v publikácii počet-
nými a platnými odkazmi pod čiarou na výpo-
veď, postreh, sentenciu tej či inej, v danej dobe 
a pre neho relevantnej literárnokritickej výpo-
vede, doplnili sondy do vzájomného osobného 
alebo odborného kontaktu, o ktoré sa s Petrom 
Darovcom a vlastne aj s Petrom Pišťankom a či-
tateľmi podelili Dušan Taragel, Vladimír Barbo-
rík, Tim Beasley-Murray, Pavel Matejovič, Igor 
Otčenáš, Zora Prušková, Zoltán Rédey, Peter 
Uličný a Pavel Vilikovský. 

Publikáciu On, Pišťanek možno prijať ako 
retrospektívu venovanú osobnosti a umelec-
kej hodnote tvorby Petra Pišťanka pre sloven-
skú kultúru a literatúru od jeho časopiseckých 
osemdesiatych a debutantských deväťdesiatych 
rokov. Spôsob, akým Peter Darovec o Pišťankovi 
vypovedá, nezvratne dokladá, že slovenská lite-
rárna kritika v deväťdesiatych rokoch profesijne 
hodnotne jestvovala, odborne sondovala v jedi-
nečnosti jeho tvorby. Peter Darovec o „tom všet-
kom“ vypovedá poučene, zaujato, zaujímavo, 
a tak, že On, Pišťanek sa zmení na pozvanie čítať 
Darovcovu publikáciu aj prózu Petra Pišťanka 
ako dvojpríbeh nasýtený poznaním a porozume-
ním, uznaním a rešpektom voči autorovi pró-
zy a rovným dielom voči jeho vykladačovi, jeho 
schopnosti pozorovať, pomenovať a formovať 
z odstupu času literárnu hodnotu ako celok pre 
budúcich poučených alebo nadšených čitateľov 
próz Petra Pišťanka.
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