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 Autorka monografie Medzitextový priestor prózy s podtitulom Interpretačné reflexie o 
prózach Jany Bodnárovej, Agoty Kristofovej a Jána Hrušovského, Martina Petríková, sa vo 
svojej knihe pohybuje po rozhraní literatúry, filozofie, psychológie, estetiky a etiky, aby 
identifikovala „literárno-filozofické, literárno-psychologické a literárno-(an)esteticko-etické 
súvzťažnosti“ medzi skúmanými umeleckými textami. Autorka má a nepochybne aj napĺňa 
ambíciu – odkryť zmysel troch špecifických spôsobov literárneho „modelovania“ sveta „z 
medziliterárneho vývinového priestoru 20. storočia (postmoderné, neoexpresionistické ← 
existencialisticko-naturalistické ← expresionistické modelovanie skutočnosti)“.  
 Publikácia, ktorá sa sústreďuje na problém subjektívnej krízy a krutosti v literárnom 
stvárnení Kristofovou, Bodnárovou a Hrušovským, pozostáva z troch ucelených súborov 
štúdií organizovaných na spôsob „pentalógu o vnútrotextových a mimotextových 
súvislostiach“, ktoré sa rozkrývajú pred čitateľom vo väzbe na poznanie získané 
z „medzitextových“ priestorov, teda na poznanie o estetike, filozofii a poetike 
interpretovaných textov.  

Interpretačná sonda do románu Veľký zošit z pera Agoty Kristofovej, v ktorom sa na 
pozadí vojny odvíja život dvoch súrodencov žijúcich u starej mamy (v dedine prezývanej 
Bosorka), získava v monografii aj podľa autorkiných slov centrálne postavenie práve kvôli 
mimetickému spôsobu transformácie mimoliterárnej skutočnosti na skutočnosť literárnu – 
v opozícii k antimimetickým postupom, ktoré sa uplatnili v Bodnárovej a Hrušovského 
prózach. Autorkin interpretačný záber smeruje aj k reflexii transformácie moderny na 
postmodernu, ktorej spätosť s kategóriou individuálnej vzbury sa zrkadlí predovšetkým na osi 
objekt – subjekt. Petríková teda vyčleňuje tri druhy posunov, realizujúcich sa v rámci troch 
literárnych tendencií v literárnom vývine prózy 20. storočia (expresionistická a postmoderná 
tendencia, existencialisticko-naturalistická prezentácia), taktiež nachádza súvislosti medzi 
psychologickou motiváciou postáv a samotnými literárnymi motívmi, hľadá možnosti etizácie 
a estetizácie života a identifikuje spôsoby transformácie mimoliterárneho na literárne.  

Priestor, otvárajúci sa pre „stretnutie“ sa s prózou Jany Bodnárovej Z denníkov Idy V., 
predpokladá „stret“ so záznamami zapísanými v denníkovej žánrovej forme, cez ktorú ženský 
subjekt hľadá svoju skutočnú identitu, znovuobnovuje svoju rozdrobenú integritu a zároveň  
reflektuje „necelistvú“ skutočnosť. V próze Jána Hrušovského Muž s protézou s podtitulom 
Prípad poručíka Seeborna možno sledovať postupné ubúdanie celistvosti vonkajšej reality 
pod tlakom vojny, ktoré iniciuje u muža „s protézou“, muža s vystupňovanou senzibilitou 
proces postupnej psychickej dezintegrácie.  

Monografia Martiny Petríkovej Medzitextový priestor prózy je textom, ktorý vznikal 
„načieraním“ do hĺbok umeleckých textov, odkrývaním ich kontextov, pretože tie zanechávali 
svoje stopy v myslení o literatúre, v uvažovaní autorky o literatúre a jej dosahoch na život. A 
tak, zdá sa, autorka nielenže „otvorila“ priestor svojho vnútorného bytia pre literatúru, ale 
začala nachádzať aj paralely medzi životom a literatúrou, pýtala sa a pýta sa na to, ako môže 
literatúra premáhať zlo vo svete, aby v čase zistila, že zlo nemožno pochopiť, že možno iba 
zápasiť o dobro v človeku každodenným rozhodovaním sa preň... 
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Táto monografia predpokladá záujem náročného a erudovaného čitateľa a svojím 
obsahom predstavuje hodnotné dielo na poli slovenskej literárnej vedy.    
        


