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NOETIKA JT.PBETIKA
1IPBozE PETRf!PIŠŤANKA

IY f važovaéo noetike a poetike prózy Petra Pišéankaako o moŽnej keatívnej forme populrárneiliteratúry90. rokov má azdaaj naterazpracovný zmysel. ,,Program popultirnospatrí, obsahuje
tj.,, do ktoréhopopuliírna literatúraso všetkými následkami pre text i čitateťa
,.
prístupnosť,ťudovosť,, Populiírnaliteratúrapatrimedzi ,,dve náre literárneho
zrozumiteťnosť,
procesu, a,,princíp nízkehoprevažuje v systémepopulórnej literatúry,,.Práve princíp nízkeho
(zrozumiteťnosé,
prístupnos{fudovosé,verifikovateťnosé,
idealizácia,
empirickosé,všeobecnosé,
príjemcu. Napokon pojem popuexotika, hodnoty a i.) si určil aj ,,okruh masového(ťudového)
kirna literatúra nie je len pojmom sociologickym a pragmaticlqlm a ýka sa tak norby literárnych textov,ako aj sociálne vymedzenéhopríjemcu,zviazanéhos isrým rypom literárnej kultúry,
,.Yychádzarne
ktorá toleruje a rešpektujetoto rozčlenenie literatúrya príjemcov,,
z toho, žesa
Pišťankovipodarilo pri súzvukujeho prózy (prvotina v rukopise jestvovala v r. l 986 bez motívu
eštebákov)so spoločenskými procesmi 80. a 90. rokov relativizovať.,ak to nie, tak isto aspoň
otvoriéa problematizovaťdávnejšie tvrdenie literrírnejvedy, podťaktorého:,, Vzťahskupiny príjemcov k istémutypu literatúryje historiclcy vymedzený.To istédielo móžea nemusíbyťrecipopríjemcu,,'. Záujem o knižné tituly, kritické reflexie,
vanév okruhu ndročnéhoi neruiročného
početnérozhovory, diskusné konštrukcie literiírneho života 90. rokov, ale nie bez jeho próz
spÓsobuje, Žepráve príjemcaPišéankovejprózy sa dnes uŽ vzpiera svojmu začleneniudo ,,vypočítatelhej..
skupiny príjemcov, lebo ako naznačujezistenie lingvistu: ,,Ie len prirodzené, žeaj
Rivers of Babylon'... si vyžaduje inteligentnéhočitateťa,ktorý dokáže o. i. postrehnúťhranice
..o
medziobscénnosťou
a perverzitou. Do tohto problému vstupujejav Z toho istéhopodložia:situácia okolo autora a čitateťa
bestsellerovej lektúry.
Dodajme, rečje' a aj bude, výlučneo autorskom texte P. Pišéanka.
Nazdávame sa, žeby sme
pracovnemohli otvoriťpre prózu P. Pišťankapodložie ,,modernej..populrírnejliteratúry 90. rokov predovšetkýmtak, že si všimnemepodstatnéjej súčasti,štatútautora umeleckéhotextu (P.
Pišťanek
o svo-iom autorstve)a štatút
čitatelhv 90. rokoch, ako ho sformuloval pre svoje texty P.
Pišéanek.
Napokon sa o jeho próze píšeuž niekoÍko rokov (literrírnosé,
žáner,kompozičnédanosti, postava,rozprávač,schémya modelovosť,lexikálna a štylistická výbavaprózyiparadoxz
dejinnýchakultúrnychana|ógiiapodobenstiev(Dónč,Babylon, Drevenádedinaai.); Pišéanek
a inšpiráciezo slovenskej prózy do r. 1945 (Timrava) a po roku 1945: F. Král', P. Jilemnický;

P. Liba: Kontexty popu|árnejliteratúry,Bratislava l98l' s.9.
c. d.. s. 64_ó65
c' d.'s' ó5
V. Patráš: Obscénnosé a jej socioIingvistické parametre. Na fragmentoch slovenskej pr6zy 90. rokov. In: Studia
academica Slovaca 2ó. Prednášky XXXIIl. |etnéhoseminiíraslovenskéhojazyka a kultúry.Ved. red. J. M|acek,
Bratislava 1997. s. 134.

12

rusképodnety z prózy T. Sjomuškina). Až sa zdá, Že uŽ niet čímpodstatným doterajšie postmo.
zistenia o Pišéankovej
dernétézy (V. Marčok, T. Zi|ka, V. Patráš' L. CÍrzy a i') a interpretačné
próze doplniť.Navyše autor zhodnocuje svoju situáciu v literiírnomživote desaéročiav polohe re.
cesnej (tak ako všetkovókol seba) ,,post-1ínie,..,teda tak, že::,Mňa užmó každýplné zuby, lebo na
Slovensku je momentdlneprepišťankované,,,.PeterPlšéanek(1960)genézusvojho slova' jeho vý.
znam i funkcie svojho epickéhotextu rekonštruovalna súbore dávnejšíchliterárnych textov, ide o
výsledokjeho programového štúdiasocialistickorealisickej prózy ajej prepisovanie do póvodné.
ho autorskéhoironicko-karikatúrneho videnia literrímej skutočnostiv próze spósobilo, že:,,Svojimi textami všetlcýchprevalcoval a to zmcitenéhabkanie, ktorésa v súvislostis jeho menom ozyva,
je len dókazom toho, žekonečneprišli inéčasy.Heslo Správajte sa trhovo ! Pišťuek naplňa do poso.
lednej bodlcy.. Jeho prózy (počínajúcdebutom ma|i,,nemalý ohlas medzi čitatelmia zmcitenéa
rozporuplné reakcie častinašejliterdrnej kritiky,,,), ktorésa stati (ne)populiírne v tých najrozličnejšíchumeleckých a estetických súvislostiach, a nielen v praxi literrárnejkritiky' zastupujúv súčasnosti štyri knihy: skusmo začinaIv 70. rokoch (poviedka v časopise Kamarát), naplno v 80.
rokoch (poviedky autorské a spoluautorskés D. Taragelom v časopisochSlovensképohťady, Dotyky) a v 90. rokoch užza všeobecnejpozornosti literiírneho života (romány; Rivers of Babylon,
1991, Rivers of Babylon 2 alebo drevená dedina, 1994, kniha noviel Debutant, Mladý Dónč,
Muzika vo vydaníMladý D6nč' 1993' ŽárrovéminiatúrySkazky o V|adovi, 1995)' V sloven.
skom knižnom a živote na začiatku90. rokov azda aj pod vplyvom prijatiajeho debutu Rivers of
(vkus, etika,estetika'
Babylon (rpk. l986' vyd. 199l) sabezzábran ,..odštartovalo..neštandardné
vnútrokompozičnédanosti epickéhopríbehu,príbehako celok a i.) správanie sa debutujúcichautorov V próze.Za neštandardné
ho považujemevoči tradícii druhu, žánrom,ale aj vočiodmietanej
konvencii štatútu
autora,na ktorom si slovenský duchovný život vždy da| záIežať.
a d'alejvoči čitatelbvi, teda tej častičitatel'skejpospolitosti, ktorá sa príbehuv próze rozhodne nechce vzdaé.
Peter Pišéanek,nazdávanre sa, sa štylizuje do roly arogantnéhopísačatextov, ktorý ako keby
bol všadea všetkosi uždávno premyslel, preto nemá zmysel pokúšaé
sa polapiého nijakou niéou
konvencie a tradície,a to užvóbec nie literárnej, kedže ju parodovanímrealistickej a socialistickorealistickej epiky len,,vulgárne..exploatuje' v komiksových príbehoch,dopovedzme v role autora,Iuáčana novodobédobrodružnépríbehy, novej nesentimentďity, s nehrdinami, neidiílmi, bez
chápania času,s nihilizmom a dravoséoui brutalitou ,,odpozeranou..zo sociiílneho a emotívneho
suterénu,lenžepre inteligentného,teda skúsenéhoa Zorientovanéhočitateťa,
lebo Pišéaneknaztačujepointy za ,Íohom..svojho príbehu.Nazdávame sa' Žejeho ,,populiírne..sa nemenína program
naivné,ale na útočné,'z|ožité
a agresívne voči konvenčnejetike, hoci po celýjeho príbeho ňu urči.
te nepójde. Barbarstvo textu a štylizovanébarbarstvo autora sú v súzvučnostipremyslený predpoklad na formovanie sa populiírneho do neforemného kultúrneho vedomia ,,akéhoko1'vek..
čitateÍa,
ktorésa nasmeruje nie na zrak, predstavivost', naivnos{ vyčkávanie, senzibilitu čitateťa,
ďe sa sústredína vyvolanie intímnejbolesti zpoznanianičoty a na veťmiýchle uvoťneniemyšli.
enkovej reakcie, ako sa zo Živorenia na animálnom dne dá pokúsiésa vrátiédo Života aspoň s nejakými civilizačnými hodnotami a mravnými pravidlami. Populiírna literatúravo svojej konvencii
kašíruje,lebo útočí
a očakáva city. Pišéankova,,populárna..lektúra
ítočicez univerziílnu a latentnúboleséna dokonale fungujúcepudy, lebo vie, želen po započaticivilizačnéhovývinu kolek.

- výnimočná
rokovdevaédesiatych
Literatúra
a|ebosvoja'lDiskusia-RAK l 99ó,č'2, s. l5.
Z dvojrozhovoruP. Pišťanek
a D- Tarage|:T.akjav;ímteda prezradím.
. RAK l996' č.2' s. l7'
P. Holka,Pravda12.XI. 1993
P. Darovec:PeterPišéanek
a budovateÍský
románalebo:tradícianeunliera.In: Fórum literrírnej
kritiky II. Fragment
KniŽnáedícial994' s' 5-ló.
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tívneho
hrdinu sa dostaviareakcie rozumu a srdca,z nich sa odvinie nesebecká humanita'obetazáujem o prítomnosé
vosé,
ťudskosé,
i budúcnosť.Na horizonte postávajúciele, ak nie hneďaj ide.
ály. Teda všetko ,,za rohom.. jeho príbehovéhotextovania, a|e všetkopre jeho čitatel'anielen
prvoplánovýchpríbehov o sebaobrannom sexe a bezbrarurejvulgarite človeka.
Keďprozaik Pišéanekvedorne znervózňuje a verbálne drsne provokuje doterajšiespoločeno štatútespisovatelh v slovenskej duchovnej kultúre,prečoby si tak nemali počí
skézmýšťanie
aj jeho prózy? I ony dráždiaa nielen estetiku tvorby a vysokév literr{rnejkonvencii: ,,mySa
naé
hrámedoteraz, he.he.he,,,,.
Akosi vypIýva z logiky veci' o ktorej uvažujeme,žesi Pišéankova
pLóza vyslúŽilaaj pochybnosé,paradoxne či zákonite, práve od svojej generačnejkritiky, ktorá
verbálnezapochybovalao literárnosti jeho textov; ,,...Chrobdkováma urazila rým,ženapísala,
'.,.
nemá,, Prozaik Pišéanek,i naďalej predpokladajme,
žeto s literatúrouaž tak vela sprltočného
sa štylizujedo (literi{rnej)roly svojhlavéhoa svojrázneho zabávača(,,textára..)
so slovom. Pri.
tomsa správa alebo aspoň reagujeparadoxne'Najednej straneho ,,urazí,,zistenie kritičky,že
jehotextjeneliterárny,ale na cruhej straneon sám sa označujeza,,spisor'ateÍa..'
ktoý nepredsti.
era' žepíše o niečom,čo sa stalo, jednoducho necháva pred čitatelbm odkrytú literiírnu konštrukciua štýl,ktorým píšemá predohru v detskej epizóde v piatej triede: ,, Vtedy sa to možno
celézačalo:ten nádherný pocit, keď sa človekpremení na kredtora, tvorcu, ktoÚ d.iva veciant
,,
takúpodobu, akúchce len a len on.,, I nadhlej ZotÍvávamepri tom, Že proza1kt:vtzá|ežína
tom,čovyvolávajújeho texty, na tom, čo mÓžu zmeniéjehotexty, hoci tcl sám nateraz neprizna|.
Zvolil si svoj autorský textový univerzál, ktoý modelu z negácie všetkého,čomupopulrírnali.
v próze svojimi žánrami, témami,postavami, konfliktmi, dobrodruŽstvami, tajomstvateratúra
mi, etikou lásky, variabilnoséouzrady pri jej pohybe po osi od pravdy po lož, ale predovšetkým
jednoznačnými,
nemennými pointami zo spravodlivosti a šéastných
koncov účelovonaučila
čitatelh.Aj preto robustne,až rabelaisovskyvyzývavo obnažujesvoje ausvojhoštandardného
ja' a pritorn mimochodom zaútočí
torské
na inéhoautora,ktotý, nazdáva sa, si tak počínaa pritom neprizná svoj zámer. Pišéaneknemá rád nefunkčnéa nesémantické,'nizke,. v literatúre,
ktorása tviíri nízko! Všetko sa deje, nazďávame Sa preto, lebo si ujasňuje cez pisanie (ne)únosnosésvojho
infantilnéhosprávania sa v literárnom živote,ustaluje si azdazmysel aj svojej literatúrypráve teraz a aj mimo seba. Napokon priestor autorskej dielne a totalizovanie autorskéhoja
musímaésvoju filozofiu v pohybe a nielen verbálne' opakovanégesto. Aj preto a s potešením
popiera(odvolávame sa na dostupnérozhovory v tlačia periodikách' zvlášéna ich rozhodne nekonformnúverbálnu atmosféru)svojimi publikovanýmr výpoved'amisúčasneniekolko konvenciíz postuautora,diela a čitateťa.Znervózřtuje iných, aby sa ustálil na torn svojom, ktorémožno
poskladaézo
sentenciío jeho osobnej,,dedinskejneokróchanosÍl..'',o tom' Že mu ,,možnourobiť
radosťlenpeniazmi*',
ažekeby si mal vymýšÍat,fiktívne
dial,ógy,,,tak,,Toužmtímoveťaradšej
'"
ddkudobrúperverznúpornografiu!,, Nemá zábraty upresniésvoj postoj k slovenskej kultúre
akocelku a lokalizuje aj svoje statickéa v minulosti ukotvenésociálne aj občianskegesto,lebo:
''
,,DoBratislavy sme chodili len vykondvaťnašerobotníckepovolanie... Literátny život 80. rokov ho tieŽ pred čitatei'skýmpublikom ,,nezaujimď., hoci ho má premyslený, pretože:,,trávil
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somhovSlovnafte,poÍomvovodórnianapokonakostrdžca parkoviskapredhotelomKyjevmedzi
,o.
t,ekslókmi,cigánmi a kurvami,,
Zak|adá si priam barbarsky a ironicky na svojej ,,robotníckosti..,o svojom autorstve hovorí
moje.josoby,
takmer totoŽne: ,,..' sdm seba vnímam ako textdra,..', lebo: ,,Písanieje súčasťou
si
postavičlq, vymýšťam
si pre ne vhodnéprostredie a vymýšťam
mójho života.Rád si vymýšťam
prthody, ktoréprežívajú''.Ja mdm svoj literórny svet, Svet Rivers of Babylon. Rdcz, Martin Junec,
Video-Urban,
Vanda-Tiráčka, Fredy špdršvajn, Sitvia, žafré, Edna Gershwitzovtí, Sida
Tešadíková,toje moje detske bóbkové divadlo i stolovébojisko zplastikových Indiónov, kovbojov,
stredovebých rytierov a marťanovzdroveň. Akosi vo mne ostala detski túžbavyndrať si vlastný
svet.AIe nie je to potreba v pravom zmysle slova' Je to vóšeň,radosť,,,,.A znova sa dopustil, určite
nie niíhodnéhoparadoxu, keďkladie do opozície spisovatelb proti sebe - textárovi, ale písanie'
jeho produkt už takto nerozlišuje, preto textje totižnýs prózou. A tú,keďju v kritike označia za
neliterárnu, tak on, textár nad verdiktom ,,vypenil..,|ebo: ,,.'.nikto ma nemóžeuraziť,keď povie, že
píšemzlú literatúru, ale Chrobdková ma urazila tým, ženapísala, žeto s literatúrou až tak veťa
,o,
spoločnéhonemá,
Pišťankovisa podsúvaz viacer1ýchsuán prítomnoséuniverza|izácle princípu
šoku v jeho próze'., ako postup na organizovanie príbehu a ako metóda na prípravu pointy cez
lineárne vybudovaný, statický' navrstvovaný leitmotív v mozaikovitom epizodickom príbehu (o
tom istom). Prozaik reaguje tak, ako aj doteraz: polemizuje, aby napomohol paradoxu: ,,Mne
nikdy primórne nešlo o to, šokovať''.Chcem čitateťapohltiť, bezozvyšku zabaliť do svojich
príbehov, zblbnúťa opantať.Chcem v luďoch vypestovaťnóvyk na moje knihy, aby netrpezlivo
čakali na túďalšiu aby si ju kúpili hneď v pruý deň. Som si vedomý toho, že im ponúkam silné
dráždidld' Ale šokovať?To ma nezaujíma.Keď sa niekomu moje knilry nepáčia, nech čítaTužinského.,''' Tak predsa len ,,hra..na autora so svedomímza všetkých, čo nemajúšancu.Autor
Pišéanekmútiokolo seba vodu cez roz|ičnérozhovory. Asi sa najskór ostýcha piznať.,ako zúfalo
sa nevie, a my s ním, orientovaťv tom a tam, kde sme Sa spoločneocitli. Na desaéročí
asi aŽ tak
velmi nebude zá|ežať, lebo všetko ,,drži,, v rukách prax konkrétnej spoločnosti pri hre na
mnohorozmernúťudskosť'Útočne ironizuje, veď ,,md vrodený a získarrýextrémnycynizmus a
zmyselpre naturalizÍnus..'..,detabuizuje,vulgarizuje,nivočívšetkoto, o čomuž má empirický
dÓkaz, žeho užniet ,,hore..a ani ,,dole..'Aj preto vysokéa ani nízkepre neho nemá zmysel v litera.
túre,kedŽe nefunguje ani vo všeobecnejkultúrnosti,pcvedzme ulice aj sály. Kedže neplatírub a
líce spoločenskýchpravidiel vo všednomdni, nemajúmožnoséani autor, text a čitateť
odskočiési
medzi sny do ,,tvríre..populárnej literatúry.Zdá sa, Že sa tak deje aj Pišéankovýmpričinenímsa.
MoŽno alebo určitesa pripravuje on a takto pripravuje v literatúrekatarziu mimoliteriírneho.Zasa
sa schyluje na koncentrovanú anticipáciu spoločenskéhov kultúrnom procese. Aj autor chce
zasiahnuéčitateťa,
veďtoho ,,svojho..už má' Nazdávame sa, že svoj ,,programpopulárnosti.., nazvime ho tak, si Pišťanekpripravuje ako bolestivý a pravdivý ponor na dno prapodstát
človečenskóho,aby sa konečneužnašiel literrírnyi neliteriírnyčlovek. Populiírna literatúra,mala
to v náplni na svoje kultúrne jestvovanie, odpútavala od reálnych a realistických problémov
obyčajnéhodňa. Nahrádzalarealitu snami, únikmi, citmi, napátiami, súbojmi' výhrami' prehrami,
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ale isto aj formovala a cibrila v človekujeho mysliacu a cítiacupodstatu'Napokon vždy mala
blízkok deéom,nedospelýmdospelým a ku slabým. Možno je uloŽenév Pišéankovom
,,textárstve,.aj totoposlanie, hoci kultivovanúčlovečinuautorpopieraprejej nepÓvodnosť.A predsas
čímsi,hocl aj takto moŽno počíta(veďje' ako tvrdí: ,'nenapravitel|rýromantik., ,' a napokon:
,,.
,,Cesty..jeho ,,inšpirdciísú niekolkokrát zalomené'vždyidú takpovediac spola rohu,,
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