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Cieľom vedeckých esejí Evy Pariláko-
vej je výskum „archetypálnych symbo-
lov v súčasnej kultúre“, ako naznačuje 
podnázov monografie, a tento výskum 
autorka rámcuje binárnymi limitmi, 
resp. protikladmi virtuálne – skutoč-
né, autentické – univerzálne či glo-
bálne – archetypálne. Autorka široko 
koncipované pojmy napĺňa (staro-)
novým významom (vzdialeným od 
publicisticky vyprázdneného použitia), 
podrobuje ich viacnásobnej analýze a – 
čo je najcennejšie – úspešne formuluje 
závery, ktoré majú aktuálnu a nadčaso-
vú platnosť. Autorka svoje interpretá-
cie nenecháva na úrovní impresií, ale 
hľadá logické zdôvodnenia a miestami 
zostupuje až do biologických súvislostí 
ľudského správania, aby vysvetlila mo-
tiváciu človeka uprednostňovať istý typ 
konania. E. Pariláková ponúka zrelé 
eseje, zvládnuté výborne po formálnej 
aj obsahovej stránke, zrelé – pretože 
naznačené problémy a otázky sa po-
kúša zmysluplne vysvetliť a zodpove-
dať. Cenu knihy zvyšuje, že sa venuje 
okruhom, ktoré sú dnes považované 
za jedny z najaktuálnejších a najťažšie 
zodpovedateľných vôbec.

Mgr. Ján Gavura, PhD.

Eva Pariláková vo svojom písaní o lite-
ratúre, umení a estetike zjavne inklinuje 
k eseji. Je to podľa mňa v konkrétnych 
prípadoch dané jednak samotným 
predmetom, pretože uvažuje o ve-
ciach a javoch nie jednoduchých, nie 
jedno značne uchopiteľných, a jednak 
jej autorským naturelom. Cítim u nej, 
že prvotným dôvodom pre písanie nie 
je ambícia realizovať sa v príslušnom 
odbore (i keď, prirodzene, neabsentu-
je), ale predovšetkým fascinácia javmi, 
podstatou umeleckého vyjadrovania 
v dielach, o ktorých píše, ich sugesciou. 
Preto aj jej písanie vyžaruje čaro suges-
cie, čo je v reflexii o umení nielen prija-
teľné, ale aj potrebné. 

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD. 
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