
„Nikam 
nepatrím…”

Prozaická zbierka 

s názvom Jednorožce 

je debutovou knihou 

Barbory Hrínovej, 

no s jej menom sme 

sa mohli stretnúť už 

pred dvanástimi rokmi, 

keď publikovala 

v zborníku literárnej 

súťaže Poviedka 2008, 

neskôr v nej uspela aj 

v rokoch 2017 a 2018.

✒ Tamara Janecová

M
nohé ocenené prózy za tých 
vyše dvadsať rokov existen-
cie tejto súťaže skončili ako 

„one hit wonder”. Na druhej strane, 
v tejto súťaži začínalo viacero 
významných spisovateľov, medzi 
ktorými možno spomenúť Máriusa 
Kopcsaya, Ballu či Ivanu Dobrako-
vovú. Akým smerom sa posunula 
Barbora Hrínová od Poviedky v de-
butovom diele?

Netrendy o trendoch
Hrínovej osem poviedok možno 
čítať jednotlivo, no spoločne získa-
vajú vďaka opakujúcim sa motí-
vom nový významový rozmer 

– hlboký vnútorný nepokoj tlmený 
iróniou i sebairóniou, náznakovos-
ťou. Píše o trendy témach, akými 
sú rôzne formy sexuálnej orientá-
cie (heterosexuálne, bisexuálne, 
homosexuálne i asexuálne posta-
vy), expatstvo, no nepíše o nich 
prvoplánovo. Hrdinovia jej próz 
zväčša nie sú jednorozmerne defi-
novaní svojou erotickou preferen-
ciou. Je to síce jedno zo životných 
určení, ale nie je určujúce. Podob-
ne spomínané expatstvo tu nie je 
vyšliapanou cestičkou k hľadaniu 
identity či znovuobjavovaniu pat-
riotizmu. Dej všetkých poviedok 

je úzko spätý s rozvíjaním vzťahov, 
zvyčajne medziľudských – výnim-
ku predstavuje text Sladká, kde 
ústrednú líniu tvorí vzťah protago-
nistky a šteniatka. Bez ohľadu na 
to, či hľadá partnera ženská alebo 
mužská postava, zvyčajne sa tieto 
pokusy končia rozčarovaním. 
Celkovo však tieto vzťahy pôsobia 
nie ako cieľ sujetu, ale ako 
prostriedok či zámienka pre intro-
spekciu, sondu do duše hlavných 
postáv. Interakcia s partnermi 
slúži na postupné odhaľovanie 
psychiky, charakteru i postojov 
hlavného hrdinu. 
 
Precízne a korektne
V centre próz totiž stojí individua-
lita, opakovane protestujúca voči 
mantinelom, ktoré človeku stavia 
rodina, partner a okolie. Niekedy 
má tento nesúhlas podobu kolízie 
s druhým človekom, častejšie 
je to protest vnútorný ako súčasť 
zamysleného monológu, občas 
dialógu: „Ako sa inak máš?“ „Ale 
na prd,“ usmiala sa a vzápätí zváž-
nela, „nikam nepatrím…“ (s. 165) 
Citát pochádza z poviedky Naša, 
ktorá sa v porovnaní s verziou 
z Poviedky 2017 ocitla v knižke 
v mierne prepracovanej podobe. 

K
olbasov debut tvorí 12 textov 
nerovnakého rozsahu. Ide 
o sociálne zamerané prózy, 

ktoré tematizujú život na súčasnej 
dedine, podľa indícií to môže 
byť stredné či východné Slovensko. 
Postavy sú manuálne pracujúci 
ľudia, ktorí sa nachádzajú 
v situácii permanentnej krízy, 
prameniacej z disharmonických 
medziľudských vzťahov, životnej 
nespravodlivosti, chudoby 
i alkoholizmu.

Ďalšia stopa slovenskej 
dediny
Zameranie diela prezrádza autoro-
vu ambicióznosť, veď ide o typ 
literatúry, v ktorom má u nás silnú 
konkurenciu: tradícia sociálnych 
próz z dedinského prostredia 
stvárnených „punkovým“ spôso-
bom siaha kamsi k Petrovi Pišťan-
kovi, v literatúre posledných 
rokov ju reprezentovali diela Mila 
Janáča Milo nemilo a Jedenie Ivana 
Medešiho. Karlosa Kolbasa s touto 
literárnou líniou spája téma, 
záujem o „spodok spoločnosti“, 
ako aj východisko rozprávača, 
ktorý nielenže dôverne pozná 
svoje prostredie, ale štylizuje sa aj 

do roly člena tejto sociálnej vrstvy. 
Pri porovnaní týchto troch autorov 
vystúpi do popredia, že Janáčove 
malebné výjavy z krčmy sprostred-
kúva rozprávač – inteligentný 
alkoholik, ktorý sa so spoločen-
skou spodinou sčasti stotožňuje, 
no zároveň má schopnosť estetic-
ky ju reflektovať. Štylizácia 
Medešiho rozprávačov je podobná, 
no treba dodať, že tento autor 
zároveň pri zobrazovaní dediny 
predviedol taký jazykový kankán 
a štylistický kabaret, o akom sme 
doposiaľ na Slovensku ani 
nechyrovali. 

Pointy i rozvláčnosť
Kolbasov rozprávač je nenápadnej-
ší i nenápaditejší. Stojí kdesi 
v pozadí príbehov, sprostredkúva 
ich, občas prezradí myšlienkové 
posolstvo, ktoré, mimochodom, 
vystihuje ústrednú ideu knihu 
ako takej: „Celý čas premýšľam, 
aký je ten život nespravodlivý, keď 
jednému nadelí plným priehrštím 
a druhému len polená pod nohy.“ 
(s. 14) Túto ideu spisovateľ 
modeluje niekoľkými spôsobmi. 
Jedným z nich je prekvapivé 
vyústenie sujetu, ktoré môže mať 

Nuda, pivo, 
klobása
Karlos Kolbas, 

matador literárnych 

súťaží, sa tento rok 

už tretíkrát dostal 

medzi ocenených 

autorov súťaže 

Poviedka (2016, 2018 

a 2020) a zároveň 

vydal samostatný 

knižný debut s názvom 

Všetko alebo znič.

✒ Tamara Janecová

Barbora Hrínová: 

Jednorožce

Bratislava: Aspekt, 2020

Karlos Kolbas: Všetko 

alebo znič

Bratislava: Koloman 

Kertész Bagala, 2020
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Zmeny sú motivované snahou pre-
cizovať výraz a vyškrtávať nadby-
točné, zároveň sa však postrácali 
miesta, ktoré boli pôvodne funkč-
né, niektoré ironické komentáre. 
Pribudlo aj dôsledné používanie 
ženského rodu, vkradlo sa dokon-
ca aj do vnútorného monológu 
hrdinky: rodovo (hyper)korektne 
už o sebe nepremýšľa ako o odbor-
nom asistentovi, ale odbornej 
asistentke. 

Kríza tých neideálnych 
Sujet príbehov vychádza z rozvíja-
nia významových opozícií ako pri-
rodzené – neprirodzené, normálne 

– nenormálne, pričom autorka 
s týmito vymedzeniami implicitne 
polemizuje. Stojí pritom na strane 
menšín. Protagonisti jej próz trpia 
rozličnými podobami deficitu, ako 
im ich podprahovo vnútila spoloč-
nosť. Nezriedka tento pocit súvisí 
so súčasným kultom tela, ktorý 
moderné technológie posunuli 
k takmer nedosiahnuteľným ideá-
lom: „Až keď sa otočil, aby zahodil 
mastný papier so zvyškami majo-
nézy, všimol si modela: šesť tehli-
čiek na bruchu a široké ramená sa 
za ním týčili ako prikázanie vyryté 
do kameňa.“ (s. 42) Hrínovej ženy 

i muži sú pre svoje asymetrické, 
prípadne nadbytočné prsia, pre 
nadváhu, ochlpenie, (a)sexuálnu 
nevyhranenosť, introvertnosť i in-
telektuálnosť často vnímaní ako 
outsideri, a to sami sebou i okolím. 

Oproti veľkému konvenčnému 
utrpeniu ide u nich skôr o utrpe-
nie „chronické a nenápadné, 
vyvstávajúce z nepatrných vonkaj-
ších príčin“ (s. 134) a napriek 
tomu hlboko prežívané ako kríza. 
V snahe vyhovieť okoliu a jeho 
kategoricky prezentovaným posto-
jom (napr. keď neprirodzené je 

„horšie ako choré, to by sa dalo 
vyliečiť. Neprirodzené bolo rovna-
ko osudové ako prirodzené, ale 
akýmsi negatívnym, neprijateľ-
ným spôsobom,“ s. 119) sa postavy 
dostávajú do konfliktných, poni-
žujúcich situácií, keď sa cítia 
depersonalizovane a svoje bytie 
pociťujú ako neautentické. Inte-
lekt im síce umožňuje tieto chvíle 
permanentne reflektovať, ale nie 
vyriešiť alebo zmeniť. Príkladom 
môže byť Alica z textu Internations, 
ktorá sa snaží „zmierniť pocit, že 
sa zase vystavila smršti náhodnos-
ti a slepých uličiek, jej život sa 
vzpieral rozvinúť do nejakého 
príbehu na pokračovanie“. (s. 87)

Významy jednorožca
Celej zbierke dala názov titulná 
poviedka Jednorožce, modrofialo-
vá detská kresbička jednorožca je 
i na obálke knihy. Jednorožec 
je symbol, bájne zviera, biely kôň 
s rohom. Podľa niektorých výkla-
dov jeho roh stelesňuje falický 
symbol, no keďže vyrastá zo „sídla“ 
ducha, súčasne predstavuje 
sublimáciu sexuálnych síl, a preto 
sa spája aj s obrazom panenskej 
čistoty (známe sú vyobrazenia 
Márie s jednorožcom symbolizujú-
cim nepoškvrnené počatie). 
V angličtine sa pod týmto pojmom 
rozumie jednak nedosiahnuteľný 
typ človeka, v gay komunite zas 
zastupuje bisexuálnu ženu, ktorá 
má záujem o sex v trojke. V Hríno-
vej knihe sa jednorožce explicitne 
mihnú ako nafukovačky či plyšová 
hračka a implicitne sa dotýkajú 
zrejme všetkých spomínaných 
významových konotácií: nielen 
sexuálnej otvorenosti, ale aj nevin-
nosti a predovšetkým atypickosti.

Barbora Hrínová kvalitou 
svojho knižného debutu potvrdila 
svoju schopnosť písať netrendy 
spôsobom o trendy témach, otvo-
rene o tele a sexe, tlmene i hanbli-
vo o citoch. 

tragickú i grotesknú podobu. 
Stretávame sa s ním napríklad 
v poviedke Kraksňa, kde autor 
v závere využil nečakanú, dvojná-
sobne významovo posunutú 
pointu. Predchádzajú jej však 
rozvláčne, deskriptívne pasáže.

Komótne tempo rozprávania 
slúži aj ako kontrast voči strohé-
mu, ráznemu záveru. Na stratégiu 
nečakaného vyústenia deja stavil 
Kolbas aj v próze Útecha, ktorá 
motivicky pripomína medzivojno-
vé dielo Pompiliova Madona, no 
kým u Jána Hrušovského žobrák 
Pompilio pred sochou Bohorodič-
ky v chráme Santa Maria Maggiore 
odovzdane prijíma smrť ako 
vykúpenie, u Kolbasa sa v závere 
opitý protagonista soche Panny 
Márie vyžaluje, rozpovie jej „celé 
svoje trápenie od momentu, keď 
mi Roman Slavkovský rozbil na 
pieskovisku v škôlke bager“ (s. 74) 
a sochu si odnesie z kaplnky do 
stodoly. 

Masa rečí (niekedy) bez cieľa
Posledný spôsob, ktorým spisova-
teľ formuje ústrednú ideu knihy, 
je vyústenie rozprávania do 
stratena. A aj jednotlivé prózy sa 

po prečítaní celej knihy takmer 
okamžite zlievajú do beztvarej 
masy. Medvediu službu urobili 
aj nevýstižné názvy kapitol (ako 
pars pro toto neoriginálna Bez 
mena), nevýstižný je vôbec názov 
celej knihy. Akoby sa autor neve-
del vzdať „šikovnej” slovnej hrač-
ky, ktorá sa záhadne či náhodne 
dostala na miesto, zvyčajne posky-
tujúce čitateľovi prvý interpretač-
ný kľúč k tomu, ako dielo čítať. 

Rozpačitý dojem z knihy neza-
chráni ani autorovo vedomie, 
že zvolený štýl písania má rôzne 
úskalia. „Literatúra je ťažké remes-
lo,“ rozhutuje jedna z jeho postáv: 

„To nie je len tak, že niečo napíšeš. 
Ty si to musíš odsedieť. Chápeš? 
To, že sa text dobre číta, ešte 
neznamená, že má aj literárnu 
hĺbku. Treba to zhutniť. Preškrtať. 
Pozri, ja ti nebudem konkrétne 
radiť čo a ako. Musíš na to prísť 
sám. Debutuješ iba raz, neexistuje 
opravný termín.“ (s. 35)

Monotónna autenticita
Autor svojho rozprávača necháva 
rozplynúť sa vo svete, ktorý opisu-
je. A ten tvoria fušky, robotníci, 
údržbári, bagandže, montérky, 

cigarety, pivo, krčma, pivo, boro-
vička. Hrdinovia tohto sveta 
pracujú, nadávajú, fajčia, jedia 
klobásy a najmä rečnia. „O tom by 
sa dala kniha napísať,“ povzdych-
ne si rozprávač: „Majstrovstvá 
sveta v zbytočných rečiach by sa 
dali usporiadať v tejto rodine.“ 
(s. 45) Žiaľ, miestami môže mať 
čitateľ pocit, že sa týchto majstrov-
stiev sveta v zbytočných rečiach 
zúčastnil svojím debutom sám 
autor. Jeho postavy majú „rečí ako 
koza bobkov“ (s. 7), „huba sa (…) 
nezavrie, ide ako mašina“. (s. 72) 

Mudrujú robotníci, zafilozofuje 
si taxikár, vyrozpráva sa opilec. 
Celkovo je v Kolbasových prózach 
až nápadný dôraz na priamu reč, 
dialógy. Rád ich umiestňuje aj do 
významovo exponovaných miest 
próz, do úvodov i záverov. Vidno 
z toho jeho snahu o autentickosť 
výrazu. Niet mu v tomto čo 
vyčítať. Bezfarebnú realitu stvár-
ňuje autenticky, ale aj monotónne 
a nezaujímavo. Spisovateľ sa 
pokojne môže zamerať na nudu 
a banalitu života, nemal by však 
svojej téme podľahnúť. Výsledkom 
je potom takáto kniha. Zíde z očí, 
zíde z mysle. 
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Mgr. Tamara Janecová, 

PhD. (1988)

Na FiF UK v Bratislave 

vyštudovala slovenčinu 

a ruštinu. V súčasnosti 

pôsobí ako odborná 

asistentka na Katedre 

slovenského jazyka 

a literatúry Pedagogickej 

fakulty Trnavskej 

univerzity. Špecializuje 

sa na slovenskú 

literatúru 20. storočia, 

publikovala viacero 

vedeckých štúdií.

Karlos Kolbas 

stvárňuje 

bezfarebnú 

realitu 

autenticky, ale 

aj monotónne. 

Barbora Hrínová 

debutuje 

poviedkami 

o trendy témach, 

avšak netrendy 

spôsobom, 

otvorene o tele 

a sexe, tlmene 

i hanblivo 

o citoch.
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