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Trojica zostavovateľov Marta Součková, Ján Gavura a Richard Kitta už štvrtý raz pri-
pravila prehľad významných knižných a výtvarných diel vytvorených v roku 2013. Pre či- 
tateľov, ktorým sa projekt TOP 5 dostáva prvý raz do rúk, uvádzame, že ide o antológiu 
literárnovedných analýz a umenovedných prezentácií, interpretujúcich a hodnotiacich 
umelecké artefakty posledných rokov. Pozornosť sa zakaždým sústreďuje na diela z odstu- 
pu dvoch rokov, čo je doba, keď sa dielo ešte považuje za súčasť živej čitateľskej aj kritickej 
reflexie, má za sebou prvé hodnotenia, no zároveň proces jeho konečnej evaluácie 
pokročil natoľko, že sa už dá odhadnúť prínos daného textu či výtvarného artefaktu 
aj pre budúce generácie. Literárnovedné úvahy dopĺňa päť krátkych esejí uvádzajúcich 
rozsiahly ilustračný materiál z tvorby slovenských výtvarníkov a autorov z oblasti nových 
médií. Zámerom publikácie je prestúpiť úzke hranice literárnej či akademickej reflexie 
a vzájomne obohacovať obidve umelecké oblasti, ktoré majú k sebe bližšie, než tomu 
nasvedčuje doterajšia odborná reflexia literatúry, resp. výtvarníctva a nových médií. 

Hodnotiace pohľady na literárne diela nie sú automaticky pozitívne a v priebehu 
štyroch ročníkov existencie projektu sa v publikáciách TOP 5 vyskytli názory, ktoré 
boli skôr polemické a korigovali všeobecne prijaté stanovisko. Selekcia najlepších kníh 
prebieha ako dialóg medzi oslovenými kritikmi TOP 5 a výsledný rebríček je konsenzom 
všetkých zúčastnených odborníkov. Takouto formou sa zostavil súbor piatich vybraných 
kníh v slovenskej próze aj poézii. 

Editorka prozaickej časti TOP 5 Marta Součková vybrala prvý okruh diel na základe 
výsledkov prestížnej slovenskej súťaže Anasoft litera a k  tomu vybrala ďalšie diela, 
ktoré sa v danom období dostali do pozornosti literárnej kritiky. Z konečného súboru 
desiatich kníh vybral každý z hodnotiteľov päticu tých, ktoré považoval za najlepšie. 
Všetkých päť hlasov (Lubomíra Machalu, Pavla Markoviča, Daniely Burdovej, Márie 
Klapákovej a Marty Součkovej) získali prózy Pavla Vilikovského, Stanislava Rakúsa 
a Ivany Dobrakovovej (Prvá a posledná láska, Fáza uvoľnenia, Toxo), traja kritici sa 
zhodli na ďalších dvoch knihách (Nekrózu od Edmunda Hlatkého a Čierne na čiernom 
od Mareka Vadasa). Jednoznačné odporučenie daných próz svedčí o ich hodnote, a to 
napriek tomu, že viaceré z próz, ktoré sa dostali do finále Anasoft litera, hodnotitelia 
TOP 5 nevybrali, vrátane víťazného textu Víťa Staviarskeho Kale topanky. Do finále 
naopak nepostúpili navrhované knihy S. Rakúsa, M. Vadasa či E. Hlatkého, čo 
okrem iného ukazuje, že ani päťčlenná porota nemusí byť úplne objektívna a iní 
hodnotitelia by z rovnakého okruhu titulov ocenili odlišné diela. To je tiež dôvod, 
prečo považujeme projekt TOP 5 za dôležitý: vstupujeme do dialógu, ba i polemiky 

Predhovor (k štvrtému pokračovaniu TOP 5)



8

s prijatými stanoviskami a pokúšame sa ich korigovať, respektíve upozorniť na ďalšie čas- 
to nedocenené diela.

Hodnotitelia poézie (Ivana Hostová, Marek Mitka, Lenka Šafranová, Peter Trizna a Ján 
Gavura) selektovali z básnických zbierok trochu inak. K dispozícii nie sú žiadne výsledky 
celoslovenskej súťaže v danom literárnom druhu, takže vstúpili do diskusie v určitom 
zmysle autonómnejšie, než sa to dialo pri recepcii prózy. Všetkých päť kritikov poslalo 
editorovi J. Gavurovi svoj rebríček kníh, ktoré by podľa ich názoru nemali v antológii 
TOP 5 chýbať. Na základe prieniku a podľa počtu uvedení v jednotlivých rebríčkoch sa 
pristúpilo k selekcii kníh s najväčším počtom hlasov. Z piatich zahrnutých kníh sa jedna 
básnická zbierka objavila v hodnoteniach všetkých piatich kritikov, ide o Róberta Bielika 
a  jeho neštandardné verše v knihe Akoby niekto nahlas mlčal. Až tri knihy zaradili do 
svojich rebríčkov štyria kritici: Katarínu Kucbelovú Ohrozený druh, Marcelu Veselkovú 
Identity a Rudolfa Juroleka Poľné vety. V hodnoteniach sa ešte zhodne dvakrát opakovali 
tri tituly: Zuzana Husárová lucent, Anna Ondrejková Úzkosť a experimentálny projekt 
Generator X_2: Nové kódexy. Konsenzus, aký literárni kritici dosiahli, je prekvapujúci 
a mohol by svedčiť o tom, že vybrané knihy zreteľne predstihli ostatné zbierky. Pomerne 
jednoznačná výpoveď objektivizuje výsledok hodnotiaceho procesu a znamená skutočné 
ocenenie uvádzaných kníh a autorov. Kto by si však myslel, že dielam už literárni vedci 
nič nevytkli, tomu odporúčame začítať sa do jednotlivých hodnotiacich štúdií; popri 
pozitívnych aspektoch je takmer v každej z nich aj niekoľko väčších či menších výhrad.

Do výberu „top“ udalostí na scéne výtvarnej tvorby a  nových médií sú zaradené 
ukážky z  diel mladej generácie umelcov (Radovan Čerevka, Svetlana Fialová, Tomáš 
Džadoň, Erik Sikora a Radoslav Repický) s výrazným a originálnym rukopisom, či už 
si pod tým predstavíme koncept, s akým k tvorbe pristúpili, alebo realizáciu projektov. 
Vyberali ich prevažne mladí odborníci z  umeleckých vysokých škôl a  z  prostredia 
profesionálnych galérií: Mira Keratová, Martin Kudla, Jana Migašová, Ivana Moncoľová 
a Jan Wollner. Špecifikom tohtoročného vydania je homogénna konštelácia odborníkov 
a umelcov, z ktorej sa dá odvodiť generačné videnie súčasnej scény výtvarného umenia 
a nových médií. Nech už sa na to pozeráme z ktorejkoľvek strany, rok 2013 priniesol 
viacero podnetov, ktoré sa zapísali do novodobých dejín slovenského umenia, a antológia 
prináša ilustratívne ukážky a informácie o týchto mimoriadne hodnotných výkonoch.

Superlatív TOP 5 v názve tejto publikácie nechce pôsobiť absolutizujúco, jeho ambí- 
ciou je predstaviť jednu z možných alternatív zhodnotenia umeleckej literatúry i aktuálnej 
výtvarnej scény a scény nových médií. Prostredníctvom vlastného umeleckého zážitku  
a hodnotiaceho úsudku sa k vybraným dielam môže vysloviť každý čitateľ a každý divák.

Zostavovatelia 
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Napriek viacerým výhradám voči niektorým poviedkam (či ich častiam) v nateraz pos- 
lednej zbierke próz Mareka Vadasa Čierne na čiernom nemožno pochybovať ani o knihe 
ako celku, ani o talente autora. Marek Vadas patrí medzi najlepších prozaikov debutu- 
júcich po roku 1989, čo potvrdzuje aj jeho víťazstvo v  prestížnej celoslovenskej 
súťaži Anasoft litera v roku 2007 (za zbierku poviedok Liečiteľ, ktorá vyšla v piatich 
vydaniach). Možno konštatovať, že od tejto knihy sa Vadas autorsky „našiel“; africké 
prostredie mu poskytlo látku, ktorá vyhovuje jeho poetike. Mnohé bizarné, absurdné, 
šokujúce situácie zo surrealisticko-postmoderného debutu Malý román (1994) pôsobia 
pri tematizovaní inej kultúry v zbierkach próz Liečiteľ a Čierne na čiernom prirodzene, 
presvedčivo.1 Percipient „uverí“ Vadasovmu svetu, v ktorom sa duchovia prechádzajú 
medzi živými, smrť sedí v  krčme a  číta noviny, domorodcov liečia šamani rôznymi 
rastlinami a prostredníctvom nezvyčajných rituálov, sen a realita sa prelínajú a duše môžu 
putovať do iných tiel. Zmysel pre čierny humor a rôzne komické mody sa prejavuje 

1 O danom posune uvažuje podobne aj T. Janecová: „Ak dovtedy (do ,afrického‘ obdobia, pozn. M. S.) bola 
pre jeho texty typická hyperbolizovaná absurdnosť sveta, v ,afrických‘ knihách sa absurdnosť rozplýva v odliš-
nom chápaní sveta, než je to naše (európske) chápanie. Absurdnosť sa tu začína zjemňovať. Vadas ju presúva 
do svojej často tematizovanej rozostrenej hranice medzi reálnym a fantastickým. Neurčité už nevyvoláva také 
expresívne reakcie ako v predchádzajúcich textoch, kde za paródiou a iróniou presvitala aj úzkosť a zdesenie 
nad nenormálnosťou sveta. Neurčité sa stalo možnosťou pre ,iné možné‘, a tým môže byť vo Vadasovom prí-
pade africké vnímanie sveta. Myslíme si, že práve od knihy Rozprávky z čiernej Afriky začína Vadas písať nielen 
o tom, čo ,netreba mať v úcte‘, nepokračuje len v relativizovaní hodnôt, ale ponúka aj paralelu k vnímaniu sku-
točnosti založenému na prehodnocovaní a ironizovaní.“ (JANECOVÁ, Tamara: Motívy pamäti v diele Mareka 
Vadasa. Niečo na tomto svete nie je v poriadku. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 
po roku 2000 III. Ed. Marta Součková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 382.)
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i v druhej samostatnej Vadasovej knihe,2 zbierke poviedok Prečo sa smrtka smeje (2003), 
parodujúcej rozličné formy populárnej literatúry či filmových hororov a westernov. Už 
vo viacerých prózach tejto knihy Vadas stvárňuje okrem snovej iracionality i brutalitu 
každodennej skutočnosti, zločin a rôzne podoby smrti. 

Vadas nepatrí k autorom, ktorí publikujú rýchlo a  ľahko (zbierka próz Čierne na 
čiernom vyšla sedem rokov po Liečiteľovi). Obe knihy spája, spolu s Rozprávkami z čiernej 
Afriky (2005), to isté prostredie, explicitne vyjadrené v jednom z titulov vlastným menom, 
ale (podobne ako v  predošlej tvorbe) tiež zmysel pre výraznú pointu. Opakovanie 
motívov môže byť spoľahlivým znakom autorského rukopisu: o niektorých spisovateľoch 
sa v danom zmysle hovorí, že celý život píšu jednu knihu (výstižným príkladom je 
napríklad tvorba Rudolfa Slobodu). Preto mi neprekáža, že v ostatnej Vadasovej zbierke 
próz nachádzame tie isté alebo podobné reálie a rekvizity ako v predchádzajúcej (políčka 
s maniokom, špinavé bary, kalabas s palmovým vínom, papáje, varené plantény, kore- 
nenú polievku, vrkoč kasavy, kamkam a rôzne bylinky, ktoré vedia počarovať a iné), ani 
že sa postavy znovu stretávajú s duchmi, radia s mŕtvym otcom, dedom či pradedom, 
ochraňuje ich džudžu, že do matky vstupuje Bassa, nebezpečný čarodejník, deti vedia 
často viac ako dospelí, ženy nosia ťažké koše na hlavách, ľudia rozumejú zvieratám, vo 
sne vidia budúcnosť alebo že šamani opäť raz rozhodujú o nejednom živote. 

Africké prostredie determinuje nielen výber tém, ale i slohovo-typologických a poe- 
tologických postupov: realita sa (takmer magickorealisticky) strieda s  irealitou (hoci 
v tejto knihe vieme presnejšie ako v Liečiteľovi určiť hranice jedného a druhého sveta), 
takisto nie je vždy možné zistiť, čo sa v tej ktorej poviedke stalo. Napríklad próza Otec 
ide domov sa dá interpretovať ako projekcia protagonistových alkoholických predstáv, 
podobne jazyk, ktorému jeho syn nerozumie, môže byť nezrozumiteľná reč opilca: 
„Bol to tajný jazyk a  tajomstvá, ktorým ja ešte nemôžem rozumieť. Možno v dospelosti, 
ak budem mať šťastie.“ (s. 37). Daný text však možno vnímať aj inak ako logické, 
racionálne vysvetlenie otcových vidín (spôsobených alkoholom), a to prostredníctvom 
prestupovania nadprirodzenej skutočnosti a reality, sveta „tam“ (duchov, záhrobia, ľudí 
bez tvárí, noci, symbolických znakov3 atď.) a „tu“ (biedy, alkoholu, reality, dňa a i.). 

2 V štúdii neuvažujem o knihách, ktoré M. Vadas napísal v spoluautorstve s Emanom Erdélyim: Univerzita 
(1996) a Diabol pod čapicou (2002).
3 Napríklad potkan, ktorý poradí otcovi smer cesty, môže znamenať dušu, ale aj démonov (bližšie BIEDER-
MANN, Hans: Lexikon symbolů. Praha: Nakladatelství Pavel Dobrovský – BETA, 2008, s. 169 – 170). Prí-
značná pre Vadasovu poetiku je opäť i antropomorfizácia zvierat, v tomto prípade potkana. V inej poviedke, 
Pokrytec, ožíva čierny kohút z plagátu, prostredníctvom ktorého sa protagonista dostáva do minulosti. Kohút je 
tu spojený s mágiou, ale môže symbolizovať i agresivitu postavy, démonov noci, spojených s erotickým dozrie-
vaním (bližšie tamže, s. 151 – 152), v protiklade ku kresťanskej kultúre, prezentovanej v texte matkou. Takúto 
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Džin sa tu mení na „kúzelný nápoj“, ktorý otca zavedie „do krajiny, ktorú obyčajný človek 
nepozná a väčšina ani netuší, aké bytosti v nej existujú.“ (s. 32); v takomto prostredí je 
všetko možné a povolené. 

Varírovanie tých istých postupov môže byť, ako som naznačila, znakom originálneho 
rukopisu autora. Paradoxne, práve niektoré poetologické posuny v najnovšej Vadasovej 
knihe nie sú umelecky účinné: autor totiž inovuje africkú látku spôsobom, ktorý nie je 
vždy prijateľný. Asi najviditeľnejšia je jej brutalizácia,4 ktorá, na rozdiel od poviedok zo 
zbierky Prečo sa smrtka smeje, kde opisy násilia a hororové scény súviseli s parodovaním 
žánrov populárnej kultúry, nie je v  niektorých prózach z knihy Čierne na čiernom 
funkčná. Dalo by sa namietať, že o biede, primitívnych zvykoch a rituáloch či krutosti 
sa nedá vypovedať inak ako šokujúco, ale viaceré Vadasove texty strácajú frekvenciou 
hrozivých scén, a  to i na ploche jednej krátkej prózy, na sile. Napríklad v poviedke 
o nechcenom dieťati s príznačným názvom Narodil som sa prvého augusta sa štrnásťročná 
matka pokúša zbaviť svojho ešte nenarodeného dieťaťa, a i keď je jej správanie textovo 
motivované (dievča otehotnie so ženatým mužom, ktorý je uväznený za sex s maloletou, 
rodina ju odvrhne atď.), kumuláciou rôznych praktík na vypudenie plodu z  tela sa 
oslabuje estetický účinok napísaného: 

„Keď žiadna z bylinkárkiných metód nepomohla, matka sa vybrala k rieke za čiernou 
vdovou. Tá si ju prezrela, vzala peniaze a uložila ju do postele. Obkročmo si jej sadla na tvár 
a celou silou jej mlátila drúkom po bruchu. To bola moja posledná veľká skúška. Uhýbal 
som ako sa dalo, ale aj tak mi po tomto zákroku zostala výrazná priehlbina na temene. 
Aha, tu. Môžete si ju nahmatať. Potom vdova matke roztiahla nohy a niekoľko krát do nej 
zasunula železnú tyč. Ani neviem, ako sa mi podarilo vyhnúť sa ranám. Už vtedy som bol 
samý sval a tyč sa mi podarilo zastaviť. Matka krvácala, ale dobre vedela, že aj tieto pokusy 
boli neúspešné.“ (s. 1585). 

Poviedke „nepomôže“, že dieťa zostane nažive, ani že rozprávačom tohto hrozivého 
príbehu je ono samo; dojem z nežiaducej, maximálne vystupňovanej brutality nenapraví 
ani mýtizujúci záver, v ktorom bohyňa vôd, Mami Wata, chlapca zachráni. 

interpretáciu podporuje i jeho čierna farba, spojenie daného motívu s ohňom a finálny obraz doškriabaného tela. 
4 L. Szentesiová v danom smere konštatuje: „Vadas ostáva Afrikou očarený aj vo svojej najnovšej knihe 
Čierne na čiernom (...) Jej obraz je však výrazne drsnejší, desivejší a naturalistickejší než predtým: nájdeme  
v ňom menej rozprávkovosti, zato však viac živelného násilia a temnoty. V príbehoch je naďalej silno prí-
tomný princíp spiritualizmu, stráca však karnevalový ráz a mení sa na vypätý súboj so silami, ktorých prí-
tomnosť viac cítime, než vidíme. S ich zásahom navyše často prichádza etický imperatív: mŕtvi živých nielen 
ochraňujú a varujú, ale keď na to príde, aj trestajú (vynikajúca poviedka Pokrytec).“ (SZENTESIOVÁ, 
Lenka: Mŕtvi živých nielen ochraňujú, ale aj trestajú. In: SME, 2013, roč. 21, č. 167, s. 11).
5 Pravopisné chyby z originálu som v štúdii neopravovala.
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Podobným spôsobom stvárňuje Vadas niektoré hororové situácie: v poviedke Muž zo 
sna žena vypichuje oči svojim potenciálnym mužom; v inej próze, Ten druhý, si malý Abel 
odreže malíček ostrým nožom na pitvanie rýb atď. Drastickosť jednotlivých scén by mohla 
byť hodnoverná, ak by často nebola situovaná do snového kontextu a  detskej narácie. 
V prvej uvedenej poviedke je rozprávanie o zabíjaní mužov motivované typom rozprávačky, 
šialenej ženy, ktorej sa kedysi prisnilo, že milenec jej dal svoje vypichnuté oči s nasledujúcim 
komentárom: „,Moje oči patria iba tebe,‘ povie po dlhom horúcom bozku.“ (s. 56). V závere 
sa „nenápadne“ (z podstrčených novín) spolu s narátorkou dozvieme o vrahyni, ktorou 
je ona sama, no zmení sa i modalita poviedky, na škodu veci sa ženin príbeh dovysvetľuje 
jej patológiou, ktorú sme i tak tušili z predošlého kontextu. Takisto náhodne vstupuje do 
záveru poviedky Narodil som sa prvého augusta Mami Wata, v próze Žiť svoj sen je zase 
ireálny koniec najjednoduchším riešením sujetu muža a ženy, respektíve protagonistkin 
vstup do iného tela nás v kontexte prózy, prelínania sna a skutočnosti, neprekvapí.

Vadas zostáva majstrom prekvapujúcich poínt, jeho príbehy sa opätovne 
neočakávane zvrtnú, nie vždy je však záver textu umelecky účinný. Trochu stereotypne 
pôsobí i zvrat na konci textu, prechádzanie z reality do ireality.6 V niektorých prózach, 
naopak, sa toho nielenže veľa neudeje, ale aj záver je prediktabilný: napríklad v po- 
viedke Na ostrove sa premiestni celý ostrov a jeho obyvateľom nezostane nič iné, ako 
založiť ohne a modliť sa. Finále inak vynikajúco napísanej poviedky Grand mal je 
zbytočne dopovedané7 – z predchádzajúceho kontextu vieme, že rozprávač odchádza 
na iný svet, kde sa konečne stretne s  rodičmi, a  tak najmä posledné vety pôsobia 
redundantne: „Potom sa stretnem s otcom, matkou, Amosom, so všetkými. Som už veľmi 
zvedavý, ako sa to celé vysvetlí. 

6 M. Benikovský o pointách Vadasových próz konštatuje: „Vo väčšine poviedok sa opakuje obdobný model 
patologickej postavy s pointou spojenou s umieraním. Takto sa dá predpokladať záver väčšiny poviedok, 
pretože smrťou sa často poviedky končia. Na tom nie je nič zvláštne, keby smrť prichádzala funkčne, a teda 
rýchlo. Vo Vadasových textoch však ide často o zdĺhavú kómu.“ (BENIKOVSKÝ, Martin: Marek Vadas: 
Čierne na čiernom. In: RAK, 2014, roč. 19, č. 1, s. 40.) Príčiny takýchto koncov výstižne explikuje prostred-
níctvom iného kultúrneho kontextu P. Oriešek: „Mágia a čary slúžia na získavanie alebo odoberanie sily, 
zmenu potenciálu síl, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Smrť a chorobu v tradičnej Afrike vždy niekto zavinil.“ 
(ORIEŠEK, Patrik: Kniha týždňa: Ako zo Slovenska vidno Afriku? In: Pravda, 2013, roč. 23, č. 191, s. 32.)
7 Opačne hodnotí niektoré poviedky M. Boszorád: „Súbor próz Čierne na čiernom je ako celok znamenitým, 
mimoriadne okúzľujúcim, (...) unikátnym čítaním. A to aj napriek tomu, že sa nemôžem zbaviť pocitu, že 
v súvislosti s niektorými, spravidla kratšími prózami (podaktoré z nich majú rozsah sotva dve strany) sa Vadas 
ako autor vo vzťahu k potenciálnemu čitateľovi až príliš ,zbavuje zodpovednosti´ za (ne)vypovedané a prezrádza 
– vo forme akéhosi fragmentárneho komunikátu – až príliš málo tam, kde by mohol/mal prezradiť viac, čím 
čitateľovi rozhodne neuľahčuje cestu za zvýznamneniami.“ (BOSZORÁD, Martin: Marek Vadas: Čierne na 
čiernom. In: Knižná revue, 2013, roč. 23, č. 18, s. 4).
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Nakoniec ma ohlodajú supy. 

Tak ahojte.“ (s. 84). 

Opačný výsledok pri modelovaní záverov ako v  uvedených prózach možno 
pozorovať vo vynikajúcej poviedke Prvý obchod, v ktorej Vadas až do poslednej vety 
problematizuje motív modrého vtáka. Mŕtveho vtáčika chce detský protagonista predať, 
a keď zaň dostane peniaze od pracovníčky v múzeu, pochová ho aj s nimi, avšak vzápätí 
sa predsa len rozhodne vybrať si z jamky – hrobu aspoň stofrankovku na lízanku. Žena 
v ružovom kostýme, s nalakovanými nechtami, s množstvom prsteňov a v parochni sa 
zachová inak, ako by sme na základe jej explicitnej charakteristiky predpokladali: tvári 
sa, že od chlapca kupuje mŕtveho vtáka (chce mu pomôcť), ale vzápätí ho vyhodí von 
oknom z múzea. Obdobne sugestívny je záver poviedky Jedna mama za druhou, v ktorej 
potom, ako deväťročný protagonista uverí, že jeho mamu ovládol Bassa, a  intímny 
akt rodičov si vysvetľuje ako mučenie otca či príchod obludy, matka nezvládne jeho 
averziu a odchádza z domu: „Vybral som sa za otcom a zagratuloval mu, že sme to spoločne 
nakoniec zvládli a tá žena nás už prestane mučiť. Natiahol ruku, akoby mi jednu chcel 
vraziť, ale hneď sa spamätal. Strčil si dlane do vreciek a ticho sa pomodlil.“ (s. 29). Vzťah 
protagonistu k matke je tu ovplyvnený poverami, ale tiež vysvetliteľný psychoanalýzou, 
chlapec vníma mamu ako nepriateľa, ktorý je paradoxne slabší ako on. Otvoreným 
zostáva i záver poviedky Silný tabak, v ktorej protagonistovi nepomáhajú žiadne kúzla, 
a  tak záverečný obraz prázdnej skaly na brehu mora pravdepodobne znamená jeho 
samovraždu. Aj v tejto próze nie je jasná príčina mužovej depresie, tak ako nie sú často 
racionálne zdôvodniteľné dôvody psychických chorôb. Protagonista má dobrú prácu, 
poriadnu a peknú ženu, zdravého otca atď., napriek tomu je „nahnevaný na celý svet“ 
(s. 50), nepomôže mu ani šaman, ani džudžu, ba ani Mami Wata... Postavy v  tejto 
Vadasovej zbierke často trpia strachmi a úzkosťami, ktoré v  niektorých poviedkach 
súvisia s ich sociálnou situáciou, v iných však nie sú logicky vysvetliteľné a vedú až k ich 
sebadeštrukcii. 

Inou otázkou, ktorej sa pri čítaní ostatnej Vadasovej knihy nedá vyhnúť, je prelínanie 
sociálneho a mýtického aspektu. Hoci Vadas tematizoval africkú biedu už v Liečiteľovi, 
prevládal v  ňom archetypálny rozmer. Vo  viacerých poviedkach zo zbierky Čierne 
na čiernom sa do popredia dostáva neľahký život ľudí z  periférie, magické ustupuje 
každodennej realite, prípadne sa s ňou nie veľmi dobre znáša.8 Na niektorých miestach 

8 O oslabenej iracionalite v zbierke próz Čierne na čiernom uvažuje i J. Souček: „Vadas sa vo svojej najnov- 
šej knihe prostredníctvom fantastického univerza neusiluje v recipientovi vyvolať pocit váhania, ale prostred- 
níctvom transponovanej percepcie neempirickej skutočnosti poukazuje na problematickú realitu. Fantastic- 
ké základy, ktoré autor položil vo svojich predchádzajúcich zbierkach, tak slúžia ako stavebné kamene na výs- 
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zbierky objavujeme transparentný, až hyperrealistický opis: „Pred očami mám svoje 
špinavé topánky, pochodujúce v dave, preskakujúce mláky a hovná.“ (s. 61), ktorý však 
dopĺňa iracionálna, snová narácia (v danej poviedke Pokrytec sa muž pod vplyvom 
oživeného kohúta na plagáte premiestňuje v čase i priestore). Naopak, v próze Život je 
štedrý sa muž zobudí zo sna, v ktorom mu najprv odpadla ruka, namiesto ktorej narás- 
tli dve končatiny. Následkom pracovného úrazu muž reálne prichádza o ruku, čo spô- 
sobí ďalšie peripetie v jeho živote. 

Je zrejmé, že písať o smetiarovi alebo predavačovi cibule môže byť rovnako produktív-
ne ako rozprávať o akomkoľvek inom zamestnaní (či akejkoľvek téme) – závisí len od 
uhla pohľadu naň. Je však otázne, do akej miery sa Vadasovi podarilo transformovať 
niektoré sociálne motívy do fikcie. Napríklad v poviedke Umelá hmota je narátorom 
chlapec, ktorý sa chce stať, podobne ako jeho otec, smetiarom. Čoskoro zistí, že 
pracovať na smetisku nie je také príťažlivé, ako si predstavoval, a tak sa rozhodne byť 
básnikom. Otcova otázka: „Ha! Mladý pán! A čo by si chcel byť? Ha? Básnik!?“ (s. 13), 
vyslovená v zlosti nad tým, že jeho „biznis“ (s. 8) už syn nechce prebrať, však nepôsobí 
presvedčivo, takisto nie je dostatočne motivovaný ďalší vývin sujetu. Sociálna próza 
sa miestami mení na sebareferenčný text, chlapcove verzologické cvičenia a  reflexie 
o poézii v  kontexte rodinnej, smetiarskej „histórie“ vyznievajú „umelo“: „Nebolo mi 
celkom jasné, prečo Keats nedal na papier rovno to, na čo myslel, ale napísal niečo celkom 
iné. Nebol asi bohvieaký básnik. Ak predsa chcem písať o  smrti, píšem o  smrti, a  nie 
o ovocí! A rýmujem poriadne, čo to dá!“ (s. 16). Hoci Vadas píše miestami substitučne  
a i z uvedenej citácie je zrejmé, že poézia sa píše presne opačne, ako o nej uvažuje chlapec, 
miešanie motívov smetiska a básnenia nie je ani sugestívne, ani textovo pravdepodobné. 
Na druhej strane sa Vadas v danej poviedke vyhol moralizátorstvu prostredníctvom 
detskej optiky – chlapec, priamy narátor, vecne opisuje chudobu rodiny a ľudí z jeho 
okolia, ako i dezilúziu z otcovej práce: 

„Prešiel som zhrdzavenou bránou, za ktorou sa rozprestierala rozľahlá zadymená krajina. 
Všade, kam som sa pozrel, boli odpadky a nad nimi sa vznášal opar. Nikde žiadna stopa 

tavbu disproporčnej, chudobnej africkej reality. Prózy miestami nadobúdajú až baladický tón, napríklad v poviedke 
Studňa, v ktorej sa dievčatko po strate matky musí starať o domácnosť a o otca – alkoholika. (...) Baladickosť 
vyplývajúca z  posilnenej sociálnej línie sa vo Vadasových najnovších príbehoch prejavuje i  v  tragických 
záveroch a sebadeštrukčných tendenciách postáv. Konfrontácia protagonistov s novou, belošskou kultúrou 
ústi v negáciu folklórnej, magickej reality. (...) Rastúci skepticizmus v náhľade na fantastické súčasti reality 
potvrdzuje posledná veta textu: ,Na svete existujú silnejšie veci, ako sú kúzla.´ (tamže, s. 53).“ (SOUČEK, Ja- 
kub: Prvky fantastiky v tvorbe Mareka Vadasa. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej litera- 
túry po roku 2000 III. Ed. Marta Součková. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 
2015, s. 377 – 378). 
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po plameni. Všetky tie smeti tam kvasili a vydychovali pri tom zadúšajúci hnilobný zápach. 
Topánky sa mi zabárali do mazľavej hmoty, z ktorej trčali igelitové vrecká najrôznejších 
farieb. Pod nohami som v tmavej hmote nedokázal nič rozoznať. Ani pomyslenie, aby som 
do nej zavŕtal dlaňou. Ak aj v nej ležali nejaké pekné veci, boli dávno mŕtve, udusené. Svoju 
návštevu na otcovom pracovisku som si takto vôbec nepredstavoval. 

Šlo sa mi čoraz ťažšie. Zdalo sa mi, akoby mi topánky pri každom kroku ktosi zdola 
pridržiaval. A ten vzduch! Musel som zadržať dych, ale nezvládol som to nadlho. Zakrútila 
sa mi hlava a žalúdok sa mi obrátil naruby.“ (s. 12). 

Transparentnosť opisu, vyjadrená v  citácii napríklad adjektívami („(...) tie smeti 
tam kvasili a vydychovali pri tom zadúšajúci hnilobný zápach“, „zúfalé miesto“ atď.) je 
vysvetliteľná štatútom rozprávača, dvanásťročného chlapca, ktorý môže hodnotiť 
realitu predsa len preexponovanejšie ako dospelý človek. Iným problémom je oscilácia 
medzi detským (naivným, nechápajúcim) a dospelým vyjadrovaním, vážnym tónom 
(„Svoju návštevu na otcovom pracovisku som si takto vôbec nepredstavoval.“), ktoré ústi do 
protagonistovho náhleho pochopenia, že svojmu údelu smetiara neunikne. V závere 
poviedky sa totiž chlapec nečakane rozhodne, že otcovo „pracovisko“ navštívi znovu, 
keď po prezidentovom prejave (v ktorom štátnik nevyužil ani slovo z jeho listu) pochopí, 
že sa nestane spisovateľom.

V poviedke Výnimočný deň tematizuje M. Vadas chudobu prostredníctvom motívu 
predavača cibule, ktorý, keďže ju nikto nekupuje, večer pripraví drahé jedlo aspoň 
svojim deťom. Nadpis evokuje odchýlku od každodennosti, ktorú predpovedá otcovi 
v spánku dedo: deň sa však stáva výnimočný len preto, že najkrajšie plody zjedia deti. 
Poviedka tak zostáva iba akýmsi „povzdychom“ nad trápením jednej rodiny, a  to 
i napriek autorovmu zmyslu pre (čierny) humor. Na rozdiel od prózy Umelá hmota sa 
autorská narácia stáva miestami moralizátorská: „Bolo mu jasné (otcovi – pozn. M. S.), 
že na svete neexistuje krajšia cibuľa ako tá, čo rastie v jeho záhrade. Čo mu už bolo jasné 
menej, je odpoveď na otázku, prečo je napriek tomu najchudobnejším chlapcom v celom 
Batibe a prečo nedokáže zaplatiť svojim trom synom školu, prečo pijú len vodu z potoka 
a neochutnajú mäso, ako je rok dlhý.“ (s. 40). Na konci poviedky vieme na otcovu otázku 
odpovedať, keďže sledujeme jeho obchodnícke „schopnosti“ a vidíme, že drahú cibuľu 
nie je schopný predať.  

V knihe sa čiastočne stereotypizuje postup kontaktovania recipienta. Narátor, často 
v  ich-forme, vystupuje v  textoch ako priamy svedok udalostí alebo je ich aktívnym 
participantom. Oslovovanie čitateľa je buď explicitné, keď rozprávač počíta s  jeho 
priamou účasťou: „Toto je pomník nášho spisovateľa. (...) O jeho čudnej smrti sa u nás 
nehovorí. Viete, bol to jediný velikán z nášho mesta.“ (s. 139), alebo implicitné, napríklad 



Marek Vadas: Čierne na čiernom

17

prostredníctvom rôznych (aj rečníckych) otázok, na ktoré možno odpovedať, ale i za- 
chovať tajomstvo: „Nechá ho na chvíľu samého, aby sa tu mohol nerušene poobzerať? 
Prečo by to robila?“ (s. 135); „Bude mať dosť sily utajiť svoj čin pred ňou a jej mŕtvymi 
pomocníkmi?“ (s. 136) atď. Prihováranie sa čitateľovi vzbudzuje dojem ústneho poda- 
nia príbehu, evokuje jeho „folklorizáciu“, no môže byť tiež moderným naračným pros- 
triedkom, najmä ak sa v prózach striedajú rozprávačské formy. Čitateľ nie je len vťaho- 
vaný do pútavého deja, ale stáva sa i aktívnym spolutvorcom textu. 

Vadas teda znovu napísal „africkú knihu“ a opäť potvrdil svoj talent. V porovnaní 
s  Liečiteľom sa mi zbierka próz Čierne na čiernom vidí menej kvalitatívne vyvážená. 
Kratšie, bezsujetové prózy typu Večera so starým otcom, podobne ako v  predošlých 
Vadasových knihách, sú menej vydarené ako kompozične prepracovanejšie dlhšie texty, 
pretože zachytávajú len isté pocity, preludy, atmosféru, zostávajú akýmisi momentkami. 
Naopak, vynikajúce sú poviedky Prvý obchod, Vyzeral ako človek, Jedna mama za druhou, 
z ktorých nám po chrbte naskakujú zimomriavky. A možno je to inak: práve v kontexte 
„slabších“ próz si uvedomujeme cenu tých najlepších. 
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Pavel Vilikovský (1941)

PRVÁ A POSLEDNÁ 
LÁSKA
Prozaický diptych, 2013.
Bratislava: SLOVART, spol. s r. o., 196 s.

Pavel Vilikovský publikuje své prozaické a esejistické texty knižně už od roku 1965, kdy 
debutoval souborem kratších próz Citová výchova v marci. Příznačné je, že v důsledku au-
torova nepřizpůsobivého postoje vůči normalizačnímu režimu vydal do roku 1989 pou-
ze dvě knihy. Tou druhou byla pseudodetektivní novela Prvá veta spánku (1983). V už 
uvedeném roce zásadní společenské změny mu pak vyšly tři knižní tituly (Eskalácia citu, 
Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch a Večne je zelený), což autor s ironickou skepsí sobě 
vlastní komentoval v soukromém rozhovoru jako zaplevelení knihkupectví Vilikovským, 
ale z objektivnějšího hlediska lze tuto skutečnost považovat za signál jistého uvolňování 
tehdejších poměrů, přinejmenším nakladatelských. Následující léta přinesla vskutku bo-
hatou sklizeň Vilikovského tvorby, ať už soudobé, nebo z časů, kdy ji autor nemohl svo-
bodně publikovat. Dlouhodobý respekt u odborné veřejnosti a nemalá čtenářská obliba 
vyústily v získání či udělení mnoha cen a ocenění, a to nejen domácích. Nejprestižnější 
slovenskou literární cenu zvanou Anasoft litera získal Pavel Vilikovský dokonce dvakrát, 
poprvé v premiérovém ročníku 2006 díky souboru povídek Čarovný papagáj a iné gýče 
(2005), podruhé v roce 2014 za prozaický diptych Prvá a posledná láska. 

Vilikovský se v knize Prvá a posledná láska už po několikáté vrátil ke společnému 
knižnímu publikování dvou nerozsáhlých próz.1 Při volbě tohoto řešení není mezi 

1 Jejich označení za povídku či novelu nepatří zrovna k jednoznačně řešitelným otázkám. Sám autor v knize 
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slovenskými prozaiky rozhodně osamocen, koncem osmdesátých let, kdy ho v publikaci 
Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch použil poprvé, vydali obdobně koncipované tituly 
také například Peter Valček (Líška na sklonku leta, 1987) nebo Edmund Hlatký (Histó-
ria vecí, 1988). 

Vzájemné vazby, tematické rezonance, návaznosti a variační aplikace totožných prv-
ků patří ke konstitutivním rysům většiny Vilikovského próz a vlastně jen tuto, řekněme, 
bazální úroveň vzájemné propojenosti lze identifikovat u již zmíněné autorovy premié- 
rové dvojnovely Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch, která byla složena z textů Kôň na 
poschodí, slepec vo Vrábľoch a Extrémna osamelosť. Ovšem v knihách Vlastný životopis zla 
(2010) a Prvá a posledná láska jsou prózy Krátka extrémna osamelosť Jozefa K. a Dlhá 
extrémna osamelosť Márie M.; v druhém případě pak Na ľavom brehu pamäti a Štvrtá 
reč v  prokazatelném vztahu komplementárním, navzájem tedy umocňují svůj účin  
a působivost. Je to efekt podobný tomu, jenž zakládá proměnu povídkového souboru 
v povídkový cyklus, nicméně jde o fenomén binární, nikoliv vícečetný. 

První a rozsáhlejší próza z Vilikovského diptychu Prvá a posledná láska se tedy jme-
nuje Na ľavom brehu pamäti a tento název nás primárně (s ohledem na objevy americ-
kého neurofyziologa Rogera Wollcot Sperryho v činnosti mozkových hemisfér) přivádí 
do oblasti náležející té levé, čili sféry jazyka, logiky, počítání, psaní, motorických reakcí  
a vytváření pojmu o čase. A čas spolu s pamětí vskutku sehrávají v dotyčném textu 
ústřední roli. Hlavní postava a vypravěč Kamil Deák je totiž fotograf, jehož produkty-
-výsledky tvorby jsou obecně vnímány jako časové konzervy, ať už jde o portréty, mo-
mentky, fotografie z plenéru městského či krajinného. Zvolený protagonista Vilikovské-
mu umožňuje tematizovat dva ze spisovatelových stabilních inspiračních zdrojů, a sice 
otázky spojené s uměleckou tvorbou a také sondy do osobní minulosti. 

Z tvůrčích problémů Vilikovský tentokrát srovnává především, zda konformita ideo- 
logická, s níž se musel vyrovnávat za minulého režimu, je opravdu zhoubnější konformi-
ty komerční, jejímuž působení je (stejně jako další umělci) vystaven nyní. Upřesněme, 
že zištného autorského podvolování mocenskému diktátu či diktátu trhu si Vilikovský 
všímal například už v několika povídkách z knihy Čarovný papagáj a iné gýče. Satiric-
kým způsobem v nich skrze postavu spisovatele Kúcanského prezentoval nedůstojné až 
bezvýznamné postavení literatury ve společenské hierarchii, přičemž akcentoval, že na 
minimalizaci svého společenského statutu se literatura (její tvůrci) výrazně podílejí prá-
vě mnohdy bezmeznou ochotou podřídit se dobové poptávce a požadavkům. Próza Na 
ľavom brehu pamäti je díky hlavní postavě skeptickému racionalistovi Kamilu Deákovi 

Prvá a posledná láska používá označení povídka. 



20

TOP 5

v daných souvislostech niternější a naléhavější. Protagonista si zachovává od sponzor-
ského Mefistotela téměř štítivý odstup, ale situace se začíná měnit, když do hry vstupuje 
lákavá nabídka zakázky pro fotografova syna, začínajícího architekta... 

V osobní selhání (mimochodem: toť další z permanentních motivů Vilikovského 
tvorby) vyústí také linie úvah a introspekcí, které lze společně označit jako ujasňování 
či artikulaci principů vlastní umělecké tvorby. Opakovaně (a variovaně) tu zaznívá mo-
dernistické zaklínadlo „Růže je růže je růže“ pocházející z básně Posvátná Emilie (1913) 
Američanky Gertrudy Steinové, vyznavačky tvůrčího experimentu, v jejímž pařížském 
bytě se řadu let setkávaly špičkové osobnosti soudobého uměleckého světa. Přesvědčení 
o výpovědní síle i působivosti věcí a jevů samotných a zřeknutí se jakéhokoliv přikrašlo-
vání či záměrných úprav totiž přichází vniveč ve scéně, kdy Kamil fotografuje hrob své 
chůvy, vychovatelky a de facto rodinné služebné Réziky: „Na skutočnosť ani nepomyslel, 
sústredene aranžoval.“2. 

Rézičina postava funguje jako hybatel Kamilových výprav do osobní minulosti. 
V  souladu s komplexní provázaností Vilikovského textů3 rezonuje steinovský slogan 
rovněž v tomto retrospektivním pásmu. Kamil si totiž při onom „retrografování“, tedy 
jakémsi exponování a vyvolávání momentek ve své paměti, rovněž opakuje „Kamil je 
Kamil je Kamil“, snaží se vybavovat si zážitky věcně, bez mlžící nostalgie a sentimentu. 
Opět ale selhává, on, autor mnoha a mnoha portrétních fotografií, si nedokáže vybavit 
tvář Réziky, bytosti, s níž prožil podstatnou část dětství a mládí a která byla s největší 
pravděpodobností onou titulní první láskou. 

Jak už výše naznačeno, postavu Kamila Deáka využívá Vilikovský jako zprostředko-
vatele ohlédnutí do privátní minulosti. Osobní zkušenost, jak je u tohoto autora obvyk-
lé, je tematizována neprvoplánově, takřka nepostřehnutelně a spíše ve sporadické míře, 
jde o jakousi skrytou (zastřenou) autobiografičnost, kdy vyfabulované příběhy a postavy 
(nejednou však inspirované publicistickou zprávou, historickou informací) Vilikovský 
používá jako média, prostředníka těch nejdůvěrnějších sdělení, nejosobnějších vzpomí-
nek a vyznání. Tento postup mu umožňuje být velmi otevřený a intimní, aniž by nějak 
dráždil exhibicionismem či se ztrapňoval narcisistickou sebestředností. Platí to i v přípa-
dě emblematického autobiografického tématu, kterým je předčasné a zcela neočekávané 
úmrtí otce. Traumatický dětský zážitek s větší či menší intenzitou traktují třeba úvodní 

2 VILIKOVSKÝ, Pavol: Prvá a posledná láska. Bratislava: SLOVART, spol. s r. o., 2013, s. 124.
3 Zatím byla zdůrazněna jen ta intertextuální, avšak u Vilikovského jsou důmyslně až virtuózně, nejednou 
s potutelnou hravostí, navzájem propojeny konstitutivní prvky výpovědi, slova, motivy, obrazy, dialogové 
repliky, které se po svém prvotním použití vynořují po čase v jiných souvislostech, kombinacích či modech 
a rozšiřují takto sémantický prostor i estetickou působivost předkládaného slovesného artefaktu.
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povídka knihy Krutý strojvodca, nazvaná Všetko, čo viem o stredoeurópanstve, ale také prózy 
Pán spomienok a Gašpar, Melichar, Baltazárová z povídkového souboru Čarovný papagáj. 
Ke jmenovaným textům se řadí i próza Na ľavom brehu pamäti a opět nelze než ocenit, 
jak Vilikovský dokáže osobní výpověď (až zpověď) napsat způsobem na hony vzdáleném 
exhibicionismu, respektive nevyvolávajícím u percipienta voyaerské pocity. Text působí 
velmi otevřeně, sugestivně, věrohodně, intimně, ale rozhodně ne sentimentálně, a to  
i díky Haškovu švejkovskému citátu stojícímu před začátkem této prózy: „Buď je to vro-
zená blbost, anebo jsou to vzpomínky z mládí.“ (s. 5).

Název druhé povídky, která spoluvytváří celek knihy Pavla Vilikovského Prvá a po-
sledná láska, je převzat z citátu Tuvia Rübnera: „Pressburg bol trojrečové mesto. Štvrtou rečou 
je mlčanie.“ (s. 137). Tuto lapidární charakteristiku zvolil slovenský prozaik za motto své 
prózy, prezentující svébytnou prozaickou rekapitulaci zásadních událostí dvacátého stole-
tí,4 respektive toho, jak se promítly do středoevropského prostoru, jmenovitě pak do výše 
zmíněného Pressburgu čili Bratislavy. Vilikovský podobnou bilanci už vlastně podnikl 
nejednou, časovým a látkovým záběrem je povídce Štvrtá reč patrně nejbližší próza Večne 
je zelený, která se však liší zásadně způsobem podání, neboť v jejím případě jde o sarkas-
tickou, krutě ironickou, nicméně povýtce hravou parodii špionážních příběhů. 

Protagonistou povídky Štvrtá reč je Gabriel, Bratislavan a penzionovaný učitel slo-
venštiny, který v  rámci Univerzity III. věku absolvoval kurz historie. S  jeho pomocí, 
respektive s pomocí metod orální historie, chce Gabriel lépe poznat a pochopit ony zá-
kladní události a děje, které formovaly podobu dvacátého století. V první části povídky 
jsou kýženým pramenem vzpomínky více než devadesátiletého šlechtice litevsko-ruského 
původu, který doputoval nejrůznějšími bojišti a frontami první světové války až na Slo-
vensko, kde se usadil, založil rodinu a živil se jako inženýr geodet. V druhé části povídky 
je Gabrielovo pásmo rytmicky prokládáno citáty z odposlechnutých rozhovorů vysokých 
německých důstojníků v britském zajetí.5 

Zmíněný Gabrielův part přináší nejen re-konstrukci základních kontur protagonis-
tovy osobnosti (včetně jeho vztahu k ženám), ale také pasáž o dalším potenciálním orál-
ně-historickém respondentovi inženýru K., který sice desetiletý pobyt v ruském gulagu 
přežil a mohl by o svých osudech podat svědectví, „no nenachádzal slová ani silu hovoriť. 
Vylúskli z neho jadro, zostala iba krehká, dutá škrupinka“ (s. 164), která vegetovala jen díky 
péči manželky Vieročky. 

4 Viz recenzi Alexandra Halvoníka: „V druhej novele sa dômyselný a, pravdaže, iróniou naočkovaný rozprá- 
vačský systém prenesie ponad celé 20. storočie.“ (HALVONÍK, Alexander: Pavel Vilikovský – Prvá a po-
sledná láska. In: Knižná revue, 2013, roč. 23, č. 8, s. 4).
5 Jako jejich zdroj Vilikovský uvedl titul Sönke Neitzel Odpočúvaní, Bratislava: Ikar, 2009. 
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Do poměrně složitého naračního řešení povídky Štvrtá reč se promítly další dva stálé 
principy Vilikovského autorské poetiky, jednak permanentní zdůrazňování smyšlenosti, 
fikčního charakteru literární výpovědi, jakési brechtovské zcizování, vystupování z ob-
vyklých rolí vypravěče či postavy. Druhý princip je oproti tomu prvnímu kontrastní, 
protože využívá reálnými a verifikovatelnými fakty dotované texty, tedy literatury faktu, 
orálně-historické záznamy, osobní deníky či dopisy, včetně vzdělávacích příruček a ná-
vodů. Opozici fikce versus fakt autor tentokrát zvýrazňuje dokonce i v rovině postav. 
Zatímco u Gabriela, popřípadě jeho přítelkyně paní Evky je opakovaně zmiňována je-
jich smyšlenost, u obou orálně-historických respondentů je zdůrazňována jejich skuteč-
nost, což se v případě inženýra K. týká také jeho manželky Vieročky. 

Vilikovského prozaické výpovědi tedy pulzují mezi protipóly fikce a faktu, přičemž 
autor, kde může, tam zdůrazňuje tvůrčí partnerství, kooperaci se čtenářem: „Že kto sú 
to tí ‚my‘? No predsa ja, ty, milý čitateľ, milá čitateľka, a písmenká vytlačené na papieri. 
Taký malý autorský kolektív, ktorý je tvorcom tejto poviedky.“ (s. 143). A uvedený autorský 
kolektiv také re-konstruuje Gabrielovu snahu vžít se do situace bratislavských Židů 
odvážených z města v transportu T 6. Jedním z podnětů je Gabrielovo vystoupení na 
pietní připomínce této události, kde v Národním divadle přednesl jména deseti žen  
a dívek zavražděných agresivní rasistickou ideologií: 

„Život si ustavične, aj teraz, kráča svojou cestou, len my v  tejto poviedke akoby sme 
prešľapovali na mieste. Povedzme si teda: Gabriel by bol azda vydržal žiť s trieskou v malíčku, 
keby sa mu nezačala zbierať. Jedného dňa – samozrejme, kedy inokedy – ale ktorého presne, 
to si vlečený prúdom života nevšimol. Zbierala sa, zbierala, až sa jej pod kožou nazbieralo 
toľko, že Gabriel už pred ňou nemohol zatvárať oči. Prestal sa pri holení detinsky zapodievať 
menami vedľa zrkadla – že Edita je v  preklade vlastne Veľká, a po nej nasledujú dve 
Malé,6 s dvojročným odstupom pravdepodobne sestry – ani sa už neprehrabával v hlave, 
ktorý z nostalgických historikov vojnovej Slovenskej republiky to vyzdvihoval humanistický 
prístup štátu, že do transportu zaraďovali pospolu celé rodiny. Pochopil, že holením sa ženám 
nepriblíži. Tieto ženy nemali k holeniu kladný vzťah, prvýkrát sa, aj to nie vlastnoručne, 
holili až v koncentráku. (...)

Keby sme využili, že je poviedka v tretej osobe, a nazreli by sme Gabrielovi do hlavy, na- 
šli by sme v nej možno ani nie myšlienku, tak ďaleko sa ešte nedostal, iba pocit, že na to, aby 
ženy mohli zomrieť, musia byť najprv živé, a až keď sa tak stane, bude Gabriel môcť ich 
smrť prijať a dôstojne ich pochovať v pamäti. Taký citový názor. Usiloval sa uvažovať o tej 
smrti, nijako mu však nešla do hlavy a chvíľu potrvá, kým príde na to, čo po katastrofickom 

6 Překlad původního příjmení Anny a Růženy Kleinových (pozn. L. M.). 
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zemetrasení zistil obyčajný spevák populárnej hudby z Haiti: o smrti vieme iba toľko, že je 
opakom života. A kým budeme živí, nič viac sa ani nedozvieme.“ (s. 177). 

Smrt je jedním z nejfrekventovanějších témat Vilikovského próz; zvláštní pozornost 
je v nich pak věnována smrti spáchané násilně, nebo naopak podstoupené dobrovolně. 
Smrt je podle Vilikovského největší neznámou pro všechny tvory a strach z ní (vědo-
mý či instinktivní) provází existenci každé bytosti, přičemž lidem navíc vnucuje otázky 
naplnění nebo nenaplnění života, smysluplného prožití času. V povídce Štvrtá reč pak 
Vilikovský prostřednictvím hlavní postavy Gabriela reflektuje smrt násilnou, organizo-
vanou a masovou: „Po vecnej stránke mu teda metódy a mechanizmy hromadného vražde-
nia boli jasné. Nerozumel len tomu základnému: ako to bolo možné?“ (s. 172). 

Gabriel tedy dokázal ještě jakž takž pochopit, že ve válce se zabíjejí vojáci, že válka 
s sebou přináší i civilní oběti například při bombardování, ale že někdo cíleně vymyslí, 
zorganizuje a uskuteční vraždění statisíců a miliónů obyčejných lidí (včetně malých 
dětí), to bylo nad jeho chápání. Navíc, když soukmenovci iniciátorů a pachatelů sice 
nad některými příliš křiklavými excesy projevili jisté pohoršení, nicméně problematiku 
holocaustu či šoa uzavřeli následovně: „Nesmie sa to síce povedať nahlas, ale boli sme príliš 
mäkkí. Teraz sme v tom namočení pre všetky tie krutosti. No keby sme boli tie ukrutnosti 
vykonali na sto percent – ľudia by boli zmizli bezo zvyšku, potom by nikto nemohol nič po-
vedať. Tieto polovičaté opatrenia, to je nesprávne. (...) Keby sme všetkých židov zabili naraz, 
potom by nevystúpil nijaký žalobca.“ (s. 196 – 197, zvýr. P. V.).

Jestliže nás postava Kamila Deáka přivedla k jeho první lásce služce Rézice, pak Ga-
briel, tento „absolvent stroskotaných vzťahov a vlastne už aj erotický dôchodca“ (s. 187) si 
mezi nacisty zavražděnými ženami našel svou lásku poslední – Emu Schlesingerovou, 
která měla v čase transportu třicet tři let a do jejíž postavy si projektoval své nenaplněné 
představy ideální ženy, kterou za celý život nenašel. 

Ovšem nejenom společný knižní titul propojuje obě prózy. Jejich hlavní společný 
jmenovatel uvedla ve své recenzi Marta Součková: „V novele Na ľavom brehu pamäti, 
ale tiež v poviedke Štvrtá reč sa ústrednou stáva temporalita, individuálna aj historic-
ká.“7. Její konstatování využiji pro závěrečné shrnutí: Vilikovského Prvá a posledná lás-
ka mimořádně pronikavě a působivě reflektuje možnosti, jak si vybavovat, připomínat  
a bilancovat minulost osobní, národní i společenskou a jak výsledky takovéhoto retro-
grafování zprostředkovávat druhým, jak je s nimi sdílet, aby případně mohly přispět 
k lepšímu pochopení lidského individua i society. 

7 SOUČKOVÁ, Marta: Menej sa čudovať, stále žasnúť. In: Romboid, roč. 49, 2014, č. 8, s. 63 – 65.
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Edmund Hlatký (1954)

NEKRÓZA
Novela, 2013.
Levice: Koloman Kertész Bagala, 202 s.

 „Klamstvo je mimokontextuálna pravda, 
     ktorá odhaľuje životne dôležitú súvislosť,
     lživú či pravdivú. Táto lož sa tlačí na jazyk, 

pričom človek pri jej vyslovovaní vyzerá buď 
            ako blázon, alebo ako prefíkaný lotor.“1 

Po debute História vecí (1988), ktorý kritika označila ako sľubný,2 nádejný3 či milé 
prekvapenie,4 tematizuje E. Hlatký vieru, vinu, trest, strach, bolesť a otázky o usporiadaní 
sveta aj vo svojich ďalších prózach: Jesenný opar (1999), Iní ľudia (2000), Sláva a tajomstvo 
(2001), Abraka dabraka  (2008). Okrem detabuizácie viery prináša do literatúry aj 
„nový typ postavy – človeka s boľavou a problematickou dušou“5. Podobná tematika aj 
spôsob tvarovania – naliehavosť výpovede, inter- aj intratextualita, filozofickosť, pevná 
forma – potvrdzujú autorskú stratégiu, ktorá je v  slovenskom kontexte jedinečná.  
M. Součková konštatuje, že Hlatkého prózy vytvárajú akúsi protiváhu k „dominantnej 
recesívno-ironickej línii ponovembrovej literatúry“6.

Novela Nekróza sa tematikou aj tvarovaním radí k doterajšej tvorbe ako ďalšia 
vrstva k  predošlým.7 Epická línia novely je jednoduchá – ženatý bývalý učiteľ 
a  spisovateľ Edo Driapal (intratextuálna postava) sa počas služobnej cesty svojej 

1 HLATKÝ, Edmund: Nekróza. Levice: Koloman Kertész Bagala, s. 62. 
2 PETRÍK, Vladimír: Sľubný prozaický debut. In: Pravda, 1988, roč. 69, č. 277, s. 5.
3 MADEROVÁ, Ivica: Nádejný debut. In: Práca, 1988, roč. 43, č. 289, s. 6.
4 SOUČKOVÁ, Marta: Milé prekvapenie alebo sľubný debut. In: Smena, 1988, roč. 41, č. 154, s. 6.
5 SOUČKOVÁ, Marta: K poetike prózy Edmunda Hlatkého alebo K presile smútku. In: P(r)ózy po roku 
1989. Bratislava: Ars Poetica, 2009, s.73.
6 C. d.
7 E. Hlatký charakterizuje vlastné písanie ako „vrstvenie“ (KOPČA, Marek: Ja bolím (rozhovor s Edmundom 
Hlatkým). In: Knižná revue, 2009, roč. 19, č. 10, s. 12).   
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ženy stretne so spolužiačkou z vysokej školy v bratislavskej kaviarni. Ich stretnutie 
je konkretizované presným časom a miestom – 27. a 28. októbra 2006, kaviareň 
Zdena nazve Drevená (na Hlavnej ulici v  Bratislave). Temporálne rozvrstvenie 
textu je jedným z  faktorov, ktorý ovplyvňuje makrokompozičné členenie prózy – 
text je rozdelený do siedmich chronologicky usporiadaných nečíslovaných častí. 
Architektonicky je vyčlenený text čítaný protagonistom Zdene a príbeh, v ktorom 
sa úlohy narátora a poslucháča vymenia. Prvá časť prózy je expozíciou – predstavuje 
sa nám Edo, protagonista, ktorý v celom texte (okrem krátkeho príbehu v závere) 
plní aj úlohu priameho narátora. Deň, počas ktorého sa táto časť odohráva, vníma 
Edo ako prelomový: „Avšak v jedno piatkové ráno akoby v duši sveta, a teda aj v mojej, 
došlo k zvratu.“ (s. 9). Už motivácia stretnutia so Zdenou vypovedá o Edovej inakosti 
– pri uvažovaní o špecifickosti piatku mu napadne, že meniny má Sabina, ktorá mu 
asociuje Sabínky8 a tie pripomenú spolužiačku Zdenu. Druhú časť Hlatkého prózy 
tvorí samostatný text s názvom Generál tretej svetovej, ktorý päť rokov Edo nosil so 
sebou, aby ho niekomu prečítal. V jedinej súvislej vete je nahromadené množstvo 
rôznorodých motívov, ktoré sa vytrhnuté z  kontextu nedajú presne identifikovať. 
Konkrétne obrazy sa navyše vyskytnú aj na iných miestach v  próze, v  častiach 
vyznačených kurzívou. Zdeninu reakciu na prečítané a  ďalšie rozhovory s Edom 
tematizuje tretia časť. V  štvrtej sa po rozlúčke so spolužiačkou protagonista vráti 
domov, aby sa v piatej časti postavy opätovne stretli. Posledné dva celky tvorí Zdenin 
príbeh a jeho následné dotvorenie protagonistom.

Vlastnú dejovú líniu dopĺňajú reflexívne či filozofické časti. Narátorove myšlienky 
sa paratakticky, asociatívne reťazia v  čase rozprávania, dotýkajú sa tiež Edovej 
minulosti – detstva, bratislavských vysokoškolských štúdií aj učiteľského pôsobenia. 
Edo má v  rozhovoroch prevahu, ktorú na niektorých miestach potvrdzuje forma 
(aj rozsah jeho) monológu. Zdenine výpovede sú vo väčšine prípadov nerozsiahle, 
tvoria ich otázky Edovi alebo krátke reakcie na jeho slová. Okrem reflexií minulosti 
sa tu vyskytujú i rozsiahle pasáže mapujúce Edovo myslenie. Protagonista spomína 
biológiu aj telocvik, má poznatky z psychológie aj psychiatrie (B. Kafka, príznaky 
psychických porúch – schizofrénia, hystéria, paranoja), zo sociológie (E. Fromm) 
a z filozofie (I. Kant, S. Freud, F. Bacon, H. Bergson, Parmenides, L. Wittgenstein 
a kategórie bytia, viny), ktorá súvisí aj s náboženskými otázkami trestu či zákona. 
Najvýraznejšie sú však v  texte literárne odkazy: na konkrétnych autorov, texty či 

8 Staroveký mýtus vypovedá o nedostatku žien v Ríme, následnom pozvaní susedných Sabinov a unesení ich 
dcér Rimanmi kvôli udržaniu populácie v Ríme. Zdena by v tomto zmysle mohla byť Edom vnímaná ako 
vytrhnutá z prostredia (od manžela a dieťaťa), aby bola zachovaná Edova integrita.
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postavy, prostredníctvom ktorých protagonista charakterizuje aj seba či vyjadruje 
vnímanie sveta. Edo sa pripodobňuje k Donovi Quijotovi (s. 12) – bláznovi bojujúcemu 
napriek zdanlivej nezmyselnosti; cíti sa ovládaný, väznený a doplácajúci na nevedomosť 
podobne ako „Káj“ (s. 134) zo Snehovej kráľovnej; inokedy svoj stav beznádejného blúdenia  
a nenachádzania popisuje ako Danteho peklo, v ktorom chýba Beatrice (s. 136). Odkazy na 
ostatné postavy spája problém viny, o ktorej Edo veľmi často uvažuje – Raskoľnikov (s. 17), 
bratia Karamazovci (s. 23), Hamlet (s. 26), Nora (s. 52), Oidipus (s. 63), Macbeth (s. 70), 
Odyseus (s. 138), protagonisti Kafkových próz (s. 156), aj „Šahrazád“ (s. 38). S poslednou 
postavou Eda spája aj potreba, priam fatálna nutnosť vypovedať: „Možno si myslíš, Zdena, že 
sa robím súcitnejším, než v skutočnosti som, ale ja sa naozaj často pýtam, či mám právo plakať 
v tomto svete. Dnes vypovedám a odmietam byť tabuizovanou bytosťou.“ (s. 124).

Sujetovosť textu dopĺňa reflexívnosť problematizovaná samotným charakterom 
protagonistu, ktorý podobne ako iné postavy E. Hlatkého trpí viacerými psychickými 
poruchami. U Eda sa prejavujú paranoidné sklony – protagonista neustále reflektuje 
prítomnosť vyšších síl, ktoré pôsobia manipulatívne a deštrukčne, sledujú svoje, často 
skryté záujmy. Edo sa ich usiluje pomenovať vo vlastných prehovoroch, o podobe týchto 
síl sa dozvedáme aj z  častí vyznačených kurzívou, ktoré sú adresované protagonistovi 
z  bližšie neurčeného zdroja. Vypovedajúceho charakterizujú rôznorodé pomenovania 
ako „temný zúfalec“ (s. 10), „zlostník“ (tamže), „najvyšší“ (s. 24), „rys ostrovid“ (tamže) 
„mravopočestný sudca“ (s. 46), „Hypnotizér“ (s. 58), „tvoj satan“ (s. 106) „vládca“ (s. 121) 
„diktátor“ (s. 153), ktoré svedčia o singularite aj konkrétnosti zla. V iných vyjadreniach 
sú vládnuce sily označené ako pluralitné: „únoscovia“ (s. 11), „veční králi“ (s. 43), „sau- 
liáni“ (opakovane, napr. s. 47) alebo abstraktné: „čosi cudzie v tebe“ (s. 97). Častejší je 
maskulínny obraz: „Vládca hadovisko“ (s. 71), v texte sa však vyskytnú aj feminínne 
podoby zla: „mater sveta“ (s. 31), „mŕtva veliteľka“ (tamže), „sasanka“ (s. 46), „hadana“ 
(tamže) a „striga“ (s. 97). Inšpiráciou pre uchopenie vládnucich síl sú aj mytologické 
postavy: „Hádes“ (s. 24), „Cháron“ (tamže), „Eskulap“ (s. 92) alebo Edove novotvary: 
„Pigosnek“ (napr. s. 59) na inom mieste „Hadosviňoslimák“ (s. 91).

Mnohosť výrazov je Edovou snahou slovne uchopiť a nájsť zdroj negatívnych síl. 
Protagonistovi sa však uvažovaním o mechanizmoch fungovania sveta nedarí dospieť 
k  uspokojujúcim záverom – Pigosnek je raz autor myšlienky o  transvine, ktorý žije 
z depresie a premieňa zem na peklo, na inom mieste novotvar označuje sektu, ktorá 
prostredníctvom jazyka putuje k svojim obetiam. Prehovory v kurzíve bez interpunkcie 
sú spojením reťaziacich sa rôznorodých motívov, tonalitou urážajúce, obviňujúce aj 
vulgárne, vždy adresované Edovi, s nejasným vypovedajúcim. Nejednoznačnosť „hlasu“ 
vytvára mnohosť pomenovaní aj absencia hierarchie – raz je vypovedajúci na vrchole 
štruktúry, inokedy je sám podriadený.
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Hlas protagonistu ponižuje, čo zväčšuje Edov pocit viny. Nazýva ho: „ty hovno“ 
(s. 23), „inri – frajer s čelenkou“ (s. 24), „hlúpy Adonis“ (s. 42), „plastelína“ (s. 46), 
„moje tebou odsúdené ja“ (tamže), „rak pustovník“ (tamže), „šialený Oidipus“ (s. 94), 
„mucha v sieti“ (s. 96), „moje vylepšenie a ja tvoja skaza“ (s. 120), „simulant“ (s. 172), 
„zbabelec“ (tamže). Sila zla s mnohými tvárami je hyperbolizovaná tým, že pohlcuje 
aj samotnú túžbu po pokoji či harmónii: „Do mňa prúdi túžba po raji“ (s. 46). 
Obvinenia adresované Edovi sa stupňujú až k stotožneniu protagonistu a zla – „ty si 
ten satan!“ (s. 174). 

Hyperbolizovaný pocit viny sa stáva súčasťou Edovho psychického stavu. Zahŕňa 
nielen prijatie názoru, že Edo sám je jeho pôvodcom, ale aj presvedčenie, že vlastné 
konanie negatívne ovplyvňuje životy iných – Edo sa bojí, že svojím chrápaním určite 
privedie niekoho z paneláku k samovražde. Prijímanie vín celého sveta pripodobňuje 
Eda k  postave Ježiša Krista (potvrdzuje to prítomnosť Boha v  Edovom mene aj 
obviňujúci hlas, ktorý ho viackrát takto nazve). Téma viny je frekventovaná v celej 
próze, protagonista o nej uvažuje nielen ako filozofickej kategórii či literárnej téme, 
vrství k nej aj množstvo biblických obrazov. Postava Abraháma (s. 9) reprezentuje 
čas nevinnosti, respektíve nevedomia viny, podobne ako metafora raja, ktorého 
obnovenie je pre protagonistu návratom harmónie a ustálenosti: „(...) žijem vo virvare 
existenčnej hrôzy a každodennosť mi pripadá ako raj, čo je typ vykoľajenia. (...) Milujem 
obyčajnosť, v ktorej tkvie zvláštne čaro vzdoru proti existenciálnym hlbinám závažnosti 
života, smrti, domček, stromček, slniečko a biela káva s chrumkavým rožkom!“ (s. 73). 

Vyrovnávanie sa s existenčným uvedomením si sily a neuchopiteľnosti zla spoje- 
ným s  iracionálnymi výčitkami svedomia sa prejavuje ako infantilné správanie sa, 
ktoré protikladne k  vysokým témam pôsobí komicky (podobne ako riekankový 
záver z citovaného úryvku či šašovské grimasy, ktoré po príchode domov po prvom 
stretnutí so Zdenou predvádza protagonista pred zrkadlom).

Symbolickým predmetom je okrem figového listu aj ricínový olej zohrávajúci 
dôležitú úlohu v starozákonnom príbehu o Jonášovi. Tento muž neposlúchne Boží 
príkaz, ktorý ho posiela do Ninive ohlásiť obyvateľom záhubu. Ľútosť Jonáša nad 
ricínom – stromom, ktorý za noc vyrastie a na druhý deň vyschne – používa Boh na 
vysvetlenie dôležitosti Jonášovho poslania. Jonáš v texte (opakovane) stelesňuje vinu 
podobne ako postava Judáša (s. 31).

Edo vo svojich reflexiách problematizuje hranice viny pýtaním sa na dôležitosť 
okolností, náhodu, nevedomie a  nátlak – príklad vojaka zabíjajúceho na príkaz 
veliteľa, žida, ktorému v  spánku vstreknú extrakt bravčoviny či Eda samotného 
a  jeho plachty pomočenej počas spánku. V  týchto súvislostiach premýšľa aj nad 
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nevyhnutnosťou poznania správnosti a nesprávnosti konania: „My ľudia zväčša ne- 
vieme, kedy v útrobách existencie zaznie nejaký typ rozsudku, kráčame životom s vierou 
a  nádejou, že nasledujúci deň nám pomôže, a  ani netušíme, že nejakým nevinným 
krokom si život znehodnocujeme.“ (s. 105).

Neustále reflektovanie viny je tiež Edovým pokusom o očistenie sa. Uvedomovanie 
si vlastného previnenia, ktoré nemá vystopovateľné korene, vedie k pocitu zaslúženého 
utrpenia ako trestu, zacyklenosti, k neustálemu vytváraniu nových teórií či, naopak,  
k zľahčovaniu, popieraniu alebo k úsiliu obviniť niekoho iného. „Prežívam trvalý pocit 
viny z nevyhnutnosti obviniť iného človeka a nie seba.“ (s. 44).

Ďalšími biblickými motívmi, ktoré súvisia s previnením, sú tenufa9 (s. 20), šelma, 
ktorá má byť porazená10 (s. 32), soľný stĺp11 (tamže) a  biblické postavy ako Ráchel  
(s. 15), Pilát (s. 47), Jób (s. 58), Lót (tamže), Achab (s. 64), Tamara (s. 66), Jozef Egyptský 
(tamže), Saul (s. 78), Daniel (tamže), Jerrubal (s. 81), sv. Pavol (s. 96) a Mojžiš (98).12

Opakujúcim sa motívom v próze Hlatkého je aj had,13 ktorého Edo používa na 
uchopenie negatívneho, ukrytého v ľudskej podstate – „hada v sebe, ktorý (...) robí  
z nás otrokov.“ (s. 44), na inom mieste spomína „ľudí s hadím jazykom“ (s. 36), pričom  
dôležitý je tiež význam tohto obrazu v rituálnych úkonoch aj psychoanalýze.

Protagonista v rozhovore so Zdenou popisuje spôsob svojho uvažovania prostred- 
níctvom dvoch princípov: nebezpečnosti márnosti slova a hľadania súvislostí medzi 
javmi. Druhý princíp definuje Zdena: „Podstatou je zrejme usúvzťažňovanie vzdiale- 
ných súvisiacich javov, ktoré zvonku dnu majú stvoriť ľahko obsiahnuteľný jednotný život. 

9 Výraz pre mávanú obetu, pri ktorej pohyb pripomína mávanie – symbolické odovzdávanie viny a prijíma-
nie odpustenia.
10 V Apokalypse zvieracia podoba predstavujúca zlo.
11 Obraz trestu pre Lótovu ženu za porušenie zákazu obhliadnuť sa za skazou miest Sodomy a Gomory.
12 Biblické postavy by sa dali rozdeliť na tie, ktoré sa nejakým spôsobom previnili: Ráchel (pri odchode 
od svojho otca ukradne bôžikov a krádež tají, aby zabezpečila bohatstvo pre seba a svojho manžela); Lót 
(v opitosti splodí potomstvo so svojimi dcérami); Saul (pri vojnovom ťažení sa spreneverí Božiemu rozkazu, 
navyše sa snaží oklamať proroka upozorňujúceho na jeho vinu); Mojžiš (zabije Egypťana v snahe obrániť 
Izraelitu); Pavol (prenasleduje kresťanov); Achab (jeho túžbu po vinici naplní manželka krivým obvineným 
vlastníka, ktorý je následne ukameňovaný); a tie, ktoré boli obvinené neprávom: Daniel (odsúdený za uctie-
vanie iného boha ako panovníka); Jozef (predaný svojimi bratmi do otroctva, údajne kvôli väčšej láske otca, 
neskôr obvinený zo zvádzania Putifarovej ženy); Jób (prichádza o majetok, je chorý, opúšťajú ho priatelia, 
zomiera mu rodina bez toho, aby poznal dôvody); Tamara (dvojnásobná vdova oklamaná svojím svokrom, 
ktorého povinnosťou bolo vydať ju za svojho najmladšieho syna).
13 Viac k symbolu hada pozri SOUČKOVÁ, Marta: K poetike prózy Edmunda Hlatkého alebo K presile smút-
ku. In: P(r)ózy po roku 1989. Bratislava: Ars Poetica, 2009, s. 86. 
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Vzdialené súvislosti treba podopĺňať, rozstrelený život pozbierať a nanovo mu vdýchnuť 
život.“ (s. 28). Edovo usúvzťažňovanie je snahou vysvetliť, neschopnosť uchopiť 
chaotické javy potom vytvára pocit stratenosti. M. Mitka pri uvažovaní o špecifikách 
E. Driapala v  texte Jesenný opar píše o „individuálnej neschopnosti porozumieť 
zažitému“14. Nevedomosť je navyše podľa Edovho názoru jedným z  prostriedkov 
zla – podstata dodnes nebola odhalená, čo zaručuje jeho pretrvávanie, zazretie 
tváre monštra zabíjalo –, čo je dôvodom, prečo sa ho urputne snaží pomenovať, 
zachytiť. Edove vytvárania spojitostí medzi vecami či osobami však idú na hranicu 
bizarnosti či opodstatnenosti. Od komicky pôsobiacich súvislostí, keď Edovi 
napadá pesnička od L. Sobotu Brum Brum pri uvažovaní o židovstve kvôli sabatu, 
až po komplikované reťaziace sa rady – napríklad pri rozmýšľaní o slovách ľadviny 
a obličky. Prvé vysvetľuje narátor ako spojenie dvoch lexém – ľadu, ktorý znamená 
stav ducha i hmoty, a viny s chladom súvisiacej. Obličky sú podľa Eda odvodené 
od slova obličaj, na ktorom sa prejavuje stav ľudského ducha. V ďalšom uvažovaní 
o  mene Sabína Edo nachádza súvislosti s anglickým bean (po slovensky fazuľa) 
potvrdzujúcim podobnosť ľadvín a strukoviny, no fazuľa sa podobá aj na rastlinný 
prieduch. Toto spojenie Edovi asociuje ľudí, ktorí jedovatým dychom znervózňujú 
život. Vo svojom premýšľaní protagonista pokračuje: v  španielčine pre fazuľu 
používajú slovo judias, odtiaľ Júd, žid a metafora židov ako vylúčených. K týmto 
významom pribudne v ďalšom plynutí Edovho usúvzťažňovania rad power – povera – 
moc – moč – oblička – obličaj. Impulzom na ďalšie vytváranie súvislostí je poznámka 
v denníku o hepatitíde, ktorú Edo prepojí s oslavou MDŽ a kobylou ako samicou 
koňa (po anglicky mare). O marci by sa preto dalo uvažovať ako o mesiaci kobylín. 
České slovo klisna sa podobá na pomenovanie hinduistického božstva Krišna, čo 
podľa Eda potvrdzuje orientáciu Pigosneka na ženu rovnako ako latinské slovo hepar 
(latinsky pečeň), z  ktorého prešmyčkou vznikne pomenovanie mýtických postáv 
harpyí. Na tomto mieste Edo dotvára mýtus o Prométeovi motívom lásky k harpyi. 
Pomenovanie antického bôžika lásky Amor sa potom nachádza v španielskom slove 
maron označujúcom hnedú farbu, ktorá Edovi asociuje Evu Braunovú, hnedú čižmu 
príslušníka HSĽS, riasu eugléne či hmyz znakoplavku.

Usúvsťažňovanie je pre Eda vytváraním poriadku, usporiadanosti, procesom, 
v ktorom sa dostáva do úlohy rozhodujúceho, nadriadeného, kontrolujúceho: „Ja 
všetko vidím príliš zložito, v akej si rozmazanej, vývojovej podobe, takže nie som schopný, 

14 MITKA, M.: O pohyblivom smútku a skrytej radosti (K typológii subjektu v prozaických textoch Ed-
munda Hlatkého a Ballu). In: Fragmentárnosť a tragično v slovanskej próze po roku 1989. Kraków: Scriptum, 
2013, s. 18.
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zo svojho poznania ani len vycvičenému psovi prikázať choď, stáť, ľahnúť.“ (s. 42). 
Beznádejnosť jeho hľadania je v  tom, že ani vytvorenie súvislostí, vzťahov medzi 
javmi mu trvalo pozíciu nadriadeného zaručiť nemôže, vedie ho k  opätovnému 
uvedomeniu si vlastnej neschopnosti.

Voľba špecifického narátora umožňuje autorovi vytvoriť takú situáciu, v ktorej 
čitateľ nie je schopný odlíšiť autobiografickosť, vypovedanie Eda o prežitom, a jeho 
fabulovanie – vytváranie nielen nových súvislostí, ale aj okolností. Edo spomína 
na štúdiá, keď mu ruštinárka tvrdila, že autorom konkrétneho verša je ruský autor 
Nekrasov, ktorý síce v skutočnosti nenapísal spomínané verše, ale zbierku Pervovo 
apreľa. Názov tejto knihy mal podľa Eda označovať dátum narodenia jeho vtedajšej 
priateľky. Holub na Edovej okenici sa zase spája s postavou Noema (dôkaz blízkosti 
pevniny) aj mladíkom Adonisom (protagonista si na inom mieste prózy všíma 
podobnosť mytologickej postavy s Ježišom Kristom). 

Pretváranie minulosti reprezentuje aj čítanie poznámok zo svojho denníka, o ktorých 
Edo hovorí pred Zdenou. Obsahom prehovorov je už spomínané usúvzťažňovanie 
často vzdialených javov, ktoré stráca charakter autentického subjektívneho vypovedania 
o sebe a prežitom. Poznámky nachádzajúce sa v denníku, ktoré počas rozhovorov so 
Zdenou Edo číta, sa týkajú spomienok (krasovský strýkov dom a pstruhy v potoku, 
verš zo študentských čias), zaujímavých zistení (možnosť brániť sa urieknutiu potretím 
vlastným močom, podobnosť pruhovaného mláďaťa divej svine, detských pruhovaných 
pyžám a  väzenského oblečenia vytvárajúcich paralelu: spánok, detstvo, väzenie) či 
impulzov na zamyslenie (symbol ryby, vzťahy, hepatitída atď.). 

Typ schizoidného paranoika, zvýšená miera asociatívnosti pri reťazení motívov aj 
fakt, že všetko v  texte môže nadobudnúť úlohu symbolu, sťažuje komunikatívnosť 
textu.15 Znížená „čítavosť“ textu spôsobila, že v jednej z recenzií bola tomuto textu ubratá 
akákoľvek estetická hodnota.16 Okrem stavov neustáleho prenasledovania, manipulácie 
a iracionálnych pocitov viny má protagonista Edo v priebehu deja viacero halucinačných 
predstáv. Najčastejším preludom je veľryba, ktorú Edo vídava po tom, ako sa k nemu 
Zdena správa empaticky, keď sa Edo upokojí. Po halucinácii vždy nasledujú výpovede 
obviňujúceho hlasu. Vysvetlenie veľryby nám podáva sám protagonista – po tom, ako 
Sindibád dosiahne túžobne hľadanú pevninu, zistí, že je to len chrbát veľryby. Tento 
obraz pre Eda znamená klamstvo, dezilúziu, neistú existenciu vecí aj prítomnosť 

15 Parafrázované podľa SOUČKOVÁ, Marta: K poetike prózy Edmunda Hlatkého alebo K presile smútku. 
In: P(r)ózy po roku 1989. Bratislava: Ars Poetica, 2009, s.78. 
16 Pozri recenziu Ladislava Čúzyho v Slovenských pohľadoch č. 12, 2014.
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čohosi väčšieho, čo určuje našu existenciu. Prelud v  sebe obsahuje aj prvok viny 
(Jonáša pri jeho snahe ujsť pred Božím príkazom zhltne veľryba, jeho následné 
vyvrhnutie veľrybou je predobrazom zmŕtvychvstania Ježiša Krista).

Inými preludmi sú zvuk dopadajúcej indiánskej mokasíny, vystrašenej sovy, prask- 
nutej gumičky na nohavičkách a pocit uštipnutia jedovatým pavúkom v bratislavskej 
kaviarni. Aj príchod muža, ktorý sa predstaví ako Jonáš, nesie viaceré príznaky 
halucinácii. Edo ešte predtým, ako muž vojde, vie, že sa trikrát dotkol kľučky, 
raz o  jeho kabáte povie, že je čistý a vzápätí má pocit, že sa vyváľal v chlieve. Na 
druhej strane bizarnosť Jonáša potvrdzujú aj jeho vlastné výpovede adresované Edovi 
a Zdene: 

„Ja som kedysi išiel prorokovať do Ninive na príkaz Boha a on sa mi potom vysmial 
a povedal mi, že žartoval, pretože ja som idiot a nie prorok. Tiež som dostal pri teplote 
mínus päť a pod zatiahnutou oblohou úpal. Veľryba ma vláči ako hovädo božie morom 
a nie a nie ma vypľuť, posmieva sa mi do seba. Viete kto ja som? Rohož biedneho Havajčana 
z poslednej lavice katolíckeho kostola v Honolulu v osemnástom storočí.“ (s. 80).

Počas svojej návštevy kaviarne Jonáš o sebe hovorí útržkovito, spochybní svoju 
existenciu, spomenie, že ho zrazila sanitka, Eda nazýva menom pohanského kráľa, 
dokonca popisuje svoju vlastnú halucinačnú víziu – vidí zo steny trčať opičie ucho. 
Zaujímavé je, že Jonáša vníma aj Zdena, v istú chvíľu sa jej zdá, že spod okeníc baru 
vylietavajú iskry, na inom mieste textu vidí padnúť meteorit aj napriek tomu, že sa 
nachádza v interiéri. V texte je tiež naznačené, že Zdena takisto ako protagonista vidí 
mihnúť sa pri dverách baru veľrybu.

E. Hlatký prostredníctvom Edovej optiky vytvára prózu, v ktorej je spochybnená 
objektívna existencia vecí. Predmet, ktorý Edo vyťahuje z vrecka, nazve „akýmsi starým 
zájdeným slovníkom“ (s. 21), aby mu o chvíľu „prišlo na um, že je to môj starý denník“  
(s. 21), akoby Edova myšlienka mala konštitutívnu moc. Podobný prípad je 
charakteristika miesta stretnutia so Zdenou – raz ho nazýva krčmou, inokedy 
kaviarničkou či barom. Najvýraznejšie sa neistota čitateľa ohľadom existencie či 
fiktívnosti prejavuje v  prípade postáv ako Jonáš, ktorý sa svojou iracionalitou až 
bláznovstvom pohybuje na hranici preludu, no reflektuje ho aj Zdena, ba i barmanka, 
no tento fakt je po Jonášovom odchode spochybnený: „Nám to tu vyhovuje, je tu krásne, 
povedala Zdena. Už dve hodiny tu sedíme sami dvaja a nikto nás neruší.“ (s. 85).

Najvýraznejšou vedľajšou postavou je Zdena, ktorá je pre Eda možnosťou, ako sa 
vo svojom živote pohnúť ďalej (o jej tvári povie, že mu dáva smer), aj istým návratom 
do minulosti (reprezentovaným aj oblečením si starého plášťa na stretnutie). K Edovi 



34

TOP 5

sa správa chápavo, pozýva ho do prežívania prítomnosti, nezáväznosti, do možnosti 
neukončiť, pri výčitkách svedomia ho podporuje: 

„To ťa diverzantské mechanizmy naozaj tak mučia, že sa musíš stále ospravedlňovať? 
Mňa sa neboj. Len si bľabotaj, snívaj, hľadaj, pokojne sa opieraj o  moje oči a  náš 
nezabudnutý vzťah. (...) Dnes vieš, že mocenská agresivita si z nás robí dobrý deň. Sama 
je nekompromisná a  tvrdá a nás vyzýva na rozumné kompromisy. A  ty ako bojovník 
postihnutý zlom vieš, že my ľudia, ktorí chceme aspoň nejako žiť, tie kompromisy naozaj 
robiť budeme. Bojíš sa, že nakoniec zo svojimi výzvami zostaneš sám. (...) Neboj sa, ja 
z tvojho zložitého filozofovania urobím uchopiteľný náhľad na veci.“ (s. 37).

S Edom má ženská postava oveľa viac spoločného, ako by sa mohlo zdať – prežíva 
podobné emócie, pozná obraz Sindibádovej veľryby zo študentských čias, naznačené je aj 
vnímanie halucinácie. Počas rozhovorov s Edom si prisvojuje nielen jeho spôsob myslenia 
– usúvzťažňovanie, ale aj paranoidné sklony (používa tiež meno Edom vytvorenej osoby 
Pigosneka). Podobnosť Eda a Zdeny a Edov psychický stav potvrdzuje hypotézu, že ženská 
postava je len jednou z Edových podôb. Dialóg odohrávajúci sa v kaviarni je potom 
rozhovorom Eda s osobou, ktorá je reálna asi ako Sindibádova veľryba. Naznačuje sa aj 
istá patologickosť ženy (ranné zobúdzanie sa so škrabancami) a vnútorná rozdvojenosť – 
„tu i tam pociťovaná bytosť“ (s. 131), „pocit ukradnosti samej sebe“ (tamže). Ženskú postavu 
ako súčasť Edovej osobnosti potvrdzuje aj fakt, že Zdena používa rovnaké vyjadrenia 
ako hlas, ktorého prehovory sú odlíšené kurzívou a napokon, prepojenie protagonistu 
so ženou evokujú aj ich mená. Princíp nomen omen je uplatnený nielen v Edovom 
priezvisku: „Eda Driapala bolí celý svet“17, ale v mene Edo sa tiež nachádza latinské slovo 
Deo, súvisiace s uvažovaním protagonistu o mechanizmoch usporiadania sveta. Tie Eda 
desia a ovládajú ho, na druhej strane sú pre neho určujúce, stotožňuje sa s nimi: „(...) bol 
som Pigosnekom zastrašený Boh“ (s. 109). V pomenovaní Zdena Sprindeová sa vyskytuje 
nielen dvojnásobná prešmyčka Edovho mena, ale dalo by sa uvažovať aj o motivovanosti 
prítomnosti anglickej predložky in, ktorá by potvrdzovala existenciu Zdeny ako Edovho 
vnútorného hlasu. Pre protagonistu Zdena stelesňuje ženstvo, vzťahy k ženám ako takým 
– odtiaľ zrejme i formálna podobnosť Zdena/žena. 

Prítomnosť deformácií nepopiera ani protagonistovo uvedomovanie si psychic-
kých porúch. O  novotvorbe Edo hovorí ako o  jednom z  príznakov schizofrénie, 
spomína na paranoju počas štúdia na vysokej škole, ktorú  dvadsaťročným pôsobe- 

17 MITKA, Marek: O pohyblivom smútku a skrytej radosti (K typológii subjektu v prozaických textoch Ed-
munda Hlatkého a Ballu). In: Fragmentárnosť a tragično v slovanskej próze po roku 1989. Kraków: Scriptum, 
2013, s. 28.
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ním večných kráľov pociťuje aj v  súčasnosti. Uvažovanie o  rozštiepenosti ukončí 
otázkou: „Môžem byť tým schizofenikom rozštiepeným na troje pôsobením historického zla, 
ja?“ (s. 34).

Rozpoltenosť Eda spôsobená schizofréniou sa prejavuje nielen ako prítomnosť 
Zdeny, ale aj ako obviňujúci a urážajúci hlas. Dôkazom sú nielen rovnaké motívy 
použité v prehovoroch Eda a častiach v kurzíve, ale aj podobný spôsob vytvárania 
súvislostí v prehovore hlasu: „blú bul bal“ (s. 24), „mino tau rus“ (tamže), aj prepojenie 
„loty“ a „lóta“ (tamže) atď.

Situáciu tiež komplikuje podobnosť otca s Edom, ktorého so synom spája 
uvažovanie o  vine, sile nevedomosti či manipulácii.  Objektívnosť rozprávania je 
relativizované prežívaním prítomnosti aj znovunahliadaním na minulosť ovplyvnenú 
psychickým stavom (už spomínané odporujúce si vyjadrenia, detská hra odrezávania 
hláv vtáčikom, ktorú Edo interpretuje ako stínanie vtáčích hláv harpyám). Vzťah 
medzi subjektívnym a objektívnym, reálnym a fiktívnym, je v próze E. Hlatkého 
problematizovaný. Z textu sa nedá jednoznačne určiť, či protagonista má synov (jeho 
deti figurujú iba vo sne), opodstatnenosť motivácií konania a sémantickú presnosť 
rozhovorov relativizuje tiež fakt, že Zdena s Edom v čase rozprávania popíjajú víno.

Zámernosť nejednoznačnosti pri tematizovaní Edovho príbehu potvrdzuje aj frek- 
ventovaný motív zrkadla. Pre protagonistu sa stáva prostriedkom reflektovania seba 
samého, niekoho iného (Zdeny) aj cudzieho v sebe. Ani zrkadlo však protagonistovi, 
rovnako ako písanie či usúvzťažňovanie, neumožňuje dokonalú sebareflexiu, lebo 
odráža tiež nasadenie si masky, keď sa Edo v 80. rokoch začne do zrkadla násilne 
usmievať na znak, že je všetko v poriadku, a takisto po stretnutí so Zdenou robí Edo do 
zrkadla šašovské grimasy. Aj v bare sa nachádzajú zrkadlá, konkretizujúce rozštiepenosť 
Eda – každá z prítomných postáv je len jednou časťou jeho vlastného obrazu (Zdena, 
obviňujúci hlas, veľryba aj postava Jonáša). 

Edovo spisovateľstvo je dobre motivované jeho sčítanosťou, umožňuje mu 
tiež vyjadrovať sa k  otázkam písania či k literárnej kritike. Aj charakteristika 
spisovateľa je poznačená Edovým problematizujúcim pohľadom – spisovateľ je ten, 
kto nevyhnutne potrebuje spasiteľský komplex, vedomie, že nič nezmení a  tiež 
spokojnosť so stavom vecí. Písanie je pre protagonistu kreovaním, dopĺňaním 
prázdneho, „robí život človeka v  Hlatkého prózach zmysluplným, zbavuje ho 
prázdnoty, prípadne mu umožní byť iným, stať sa konečne hrdinom“18; hoci na 

18 SOUČKOVÁ, M.: K poetike prózy Edmunda Hlatkého alebo K presile smútku. In: P(r)ózy po roku 
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inom mieste ho Edo reflektuje ako prostriedok manipulácie – „organizovanú nekrózu“ 
(s. 125). Spisovateľ sám je v  mechanizme síl podvádzajúcim, ale aj ovládaným 
a zneužívaným.

Zaujímavou je protagonistova reakcia na literárnu kritiku, ktorá „chcela, občas 
sa mi tak zdalo, úplne obísť jazyk a rozprávať rovno k veci. Bola to však skôr mocenská 
túžba v podobe tichého hlasu v nepozornom literátovi podvrhnúť potrebu jazykom hýbať 
vecami. Hýbať vecami a nie rozprávať veci. Odmietanie šušťania papiera v literárnom 
diele a mlátenie prázdnej slamy by bolo úplne v poriadku, ale o to nešlo vo vzťahu k dnešnej 
mojej pozícii.“ (s. 137). Obdobne antagonisticky Edo vníma slovo – prostriedok 
stvorenia, spôsob manipulácie, výraz nedostatku aj nadbytku. Protagonista ho 
používa bez rešpektu, hrá sa s ním, rovnako je pre neho čímsi bytostným – popisuje 
svoj stav ako vyberanie stvrdnutých slovných tvarov obalených rôznymi hmotami 
a ich študovanie. 

 Aj stretnutie so Zdenou je podľa Edových slov snahou o nájdenie bodky – je 
obrazom dopovedania ich vzťahu, zavŕšením dvojdňového schádzania sa, ktoré 
reprezentuje Edov životný príbeh cez čítanie zápiskov z  denníka aj ukončením 
hľadania zmyslu – bodky „z hlbín života“ (s. 42). 

Nájdením bodky by mohol byť Zdenin príbeh v závere prózy, ktorý vypovedá 
o  vzťahu Eda a  Silvie počas vysokej školy. Zdena sa stáva narátorkou, zostavuje 
rozprávanie z faktov, ktoré použil aj Edo, zahŕňa do neho piesne, filozofické reflexie, 
literárne odkazy, asociácie i motív zrkadla, zakomponuje aj konkrétne Edove 
zážitky (napríklad nočné zašpinenie plachty). Príbeh však do veľkej miery upravuje, 
rozsahom i spôsobom vypovedania je sentimentálny a plochý (Silvia sa po rozchode 
s  Edom stane prostitútkou). Pripustením psychickej poruchy je aj táto zmena 
narátora pochopiteľnou – motivuje ju tá istá potreba uchopiť, zosystematizovať, dať 
veciam zmysel.

Ukončením by mohlo byť aj pridanie titulu k vytvorenému príbehu, ani to však 
Edovi nestačí. Záver dvojdňového rozprávania nie je ukončením, je potvrdením 
zacyklenosti – Edo vyjadrí túžbu zahrnúť do neho manželku aj Zdeninho manžela. 

Edmundovo či vlastne Edovo pýtanie sa a hľadanie nekončí. Protagonista, jeho 
správanie a myslenie pôsobí niekedy bizarne – podobne ako vznášajúci sa stôl a stoličky 
na ilustráciách J. Puchovského. V mysli však zostane aj prázdna stolička na útese nad 

1989. Bratislava: Ars Poetica, 2009, s.101.
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rozbúreným morom, lebo vo výnimočnosti je prítomná problémovosť, v nadhľade je 
osamotenosť a v genialite bláznovstvo. Čítať text E. Hlatkého nie je možné bez toho, aby 
ste nepristúpili na ich prestupiteľnosť.

„Teda jedinou mojou možnosťou je poskytnúť komusi, kto je úradne zdravý, dokonalý 
alebo aspoň čo najdokonalejší, obraz o veci – teda prehovoriť ako skrýša blázon – a spo- 
liehať sa na jeho intelektuálnu zdatnosť a predovšetkým ochotu veriť krajnej nepravde- 
podobnosti.“ (s. 139).

Literatúra o knihe Nekróza

ČÚZY, Ladislav: Edmund Hlatky: Nekróza. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 
2014, č. 12, s. 122 – 124.

KOPČA, Marek: Ja bolím (rozhovor s Edmundom Hlatkým). In: Knižná revue, 
2009, roč. 19, č. 10, s. 12.   

SVORADOVÁ, Veronika: Edmund Hlatký: Nekróza. In: Knižná revue, 2013, roč. 
23, č. 9, s. 4.

          
Daniela Burdová
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Stanislav Rakús (1940)

FÁZA UVOĽNENIA
Zbierka próz, 2013.
Levice: Koloman Kertész Bagala, 96 s.

„Básnik môže tušiť, cítiť, no nemusí, 
ba ani nemôže vedieť. Potrebuje však akýsi 
zvláštny typ istoty, presvedčenia, že napriek 

nezrozumiteľnosti je to, čo vytvoril, pravé  
a nezameniteľné, presne také, aké má byť.“1

Stanislav Rakús predstavuje v slovenskej literatúre relevantný rozprávačský typ, ktorý 
od 90. rokov 20. storočia rozvíja predovšetkým metakomunikačnú a inotajovú líniu 
literárnej naratívnosti. Od jeho textu Temporálne poznámky (1993) vo všetkých ďalších 
väčších prózach – Nenapísaný román (2004), Excentrická univerzita (2008), Telegram 
(2009) – až po najnovšiu poviedkovú knihu Fáza uvoľnenia (2013) sú tieto charakte-
ristiky konštitutívnou súčasťou autorskej metódy. 

Inotajovosť literárneho zobrazenia je v Rakúsových prózach len zdanlivo perifér-
nym ozvláštňujúcim postupom. Texty by bez možnosti vytvárania alegórií, zvláštnych 
presahov a kontaktov medzi látkovou skutočnosťou a témou neboli samy sebou. Ino-
taj, ktorý možno v tomto prípade vymedziť práve pojmom látková alegória, respektíve 
alegória voči látke, je špecifický vzťah témy a látky,2 pretože pracujúc s jedinečnosťou, 
napríklad možnosťou rozpoznania spoločných čŕt postáv s reálnymi ľuďmi alebo uda-
losťami, sa má stať literárnou univerzáliou, nezávislou na recepčnom poznaní látkových 
prototypov a situácií, ktoré by mohli byť podkladom pre vytváranie literárnej témy.

1 RAKÚS, Stanislav: Fáza uvoľnenia. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2013, s. 52.
2 Vzťah látky a témy osvetľuje aj táto úvaha: „Čitateľ si látku rekonštruuje z témy a porovnáva ju s vlastnou 
skúsenosťou, autor postupuje pri tvorbe diela opačným smerom, od látky k téme. Uvedomujúc si, že látka je 
verifikačným činiteľom, ktorý bude mať k dispozícii čitateľ, nemôže s látkou ľubovoľne narábať“ (RAKÚS, 
Stanislav: Poetika prozaického textu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995, s. 5).
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Takéto prepojenie jedinečného, látkového s univerzálnym, resp. univerzalizujúcim 
– tematickým, presahujúcim životnú skutočnosť a osobné dejiny jednotlivca, je pre 
Rakúsove texty príznačné. V prózach je prítomná autobiografická vrstva, čitateľ ju aj 
bez znalosti autorského a osobného zázemia recipuje, ale konkrétna znalosť a úsilie  
o látkovú verifikáciu tematickej zložky, nie je, samozrejme, adekvátna. Častým prostre-
dím pre protagonistov Rakúsových próz sú pedagogické a vedecké inštitúcie (večerná 
škola pre pracujúcich alebo katedra na vysokej škole, prípadne prostredie divadla), čo 
podčiarkuje autobiografické momenty v týchto prózach. 

S otázkou vzťahu dvoch ontologických rovín – látkovej a tematickej – pracuje 
Rakús aj v rámcujúcich znakoch vo viacerých prózach. V motte, v akomsi priestore 
medzi autorom a  rozprávačom, anticipujúcim prózu Excentrická univerzita, píše: 
„Postavy v tejto próze sú súčasťou literárnej fikcie.“3. Táto veta je napokon mottom jeho 
próz vo viacerých ďalších dielach, napríklad v Nenapísanom románe. Od knihy Tem-
porálne poznámky je motto výstižným predznamenaním všetkých Rakúsových próz. 
Je vo vyhranenej pozícii vstupu do textu, má viacero implikácií a  je interpretačne 
bohaté, pričom najprv prekvapí svojou prvotnou zrejmosťou. Diskurzívny (a pre 
Rakúsove prózy zároveň modelový čitateľ)4 je na základe poznania intencionálnos-
ti a nenáhodnosti jednotlivých významových a kompozičných prvkov prozaického 
textu mottom vyzvaný prekročiť jeho samozrejmosť a hľadať reálny zmysel, akúsi 
autorskú inštrukciu. Na jednej strane ho je možné chápať ako zdôraznenie fikčnosti 
postáv, respektíve ich príslušnosti k téme; na druhej strane je práve takéto zdôrazne-
nie pripomienkou ich možného látkového východiska. Motto je preto do istej miery 
paradoxné, a tým aj produktívne. Zaujímavé je poukázanie na nesamozrejmosť on-
tologickej premeny látkového na tematické a samotného vzťahu látky a témy, a to 
pomocou samozrejmého primárneho významu vstupnej myšlienky. 

Celá Rakúsova prozaická tvorba je okrem iného realizáciou inde vyjadrených teo-
retických názorov na produkčný proces a autorskú selekciu a tvarovanie. Je formovaná 
teoretickým poznaním, čo sa stáva neoddeliteľnou súčasťou každej interpretačnej lek-
túry Rakúsových próz. Teoretické založenie a následné tematizovanie literárnoteoretic-
kých problémov možno pokladať za výrazný metakomunikačný prvok autorových tex-
tov. Časté sú exkurzy zaoberajúce sa teoretickými pojmami – napríklad jedna z postáv 

3 RAKÚS, Stanislav: Excentrická univerzita. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2008, s. 6.
4 K typológii čitateľa a pojmom modelový čitateľ (Eco) a diskurzívny čitateľ (Števček) pozri: ECO, Umber-
to: Lector in fabula. Praha: Academia, 2010, s. 65 – 84.; ŠTEVČEK, Ján: Estetika a literatúra. Bratislava: 
Tatran, 1977, s. 77 – 83; RAKÚS, Stanislav: Autor a čitateľ. In: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. Levo-
ča: Modrý Peter, 1993. s. 29 – 31. 
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z Fázy uvoľnenia, člen katedry Norkop, uvažuje o vysokoškolskej disciplíne „úvod do 
štúdia literatúry zameraný na teóriu literárnych druhov, žánrov a žánrových variantov, 
respektíve foriem. Zaužívaný termín forma v názve disciplíny nie je však najšťastnejší. Ja 
dávam prednosť slovu variant, lebo žánrovú formu neorganizuje formový, morfologický, 
ale tematický princíp.“ (s. 60). Neodmysliteľnou súčasťou každej z  novších kníh 
tohto autora je tematizácia literárnoteoretického diskurzu. Prieniky písania a  jeho 
reflexie sú prítomné výrazne aj v dvoch prózach Fázy uvoľnenia. Protagonista je buď 
vedeckým pracovníkom na vysokej škole, alebo študentom, ktorého tento pedagóg 
viedol. Literárnoteoretická téma je tu teda prítomná explicitne v prehovoroch postáv 
a nezotrváva v autorskom pásme. 

Metakomunikácia a priblíženie teoretického pásma k  fabule je možná najmä 
na základe priblíženia rozprávača a  postavy, prípadne uplatnením personálneho 
rozprávača. Aj v týchto prózach je narácia v ich-forme symbiózou pohľadov autorského 
a personálneho rozprávača. Narátor si totiž „nechá“ všetky možnosti a „práva“ autor- 
ského rozprávača a zároveň sa zúčastňuje diania. 

Rakúsovo rozprávačstvo je aj v najnovšej knihe ustálené a kultivované. Príznačné 
je používanie er-formy v rozsiahlejších prózach a ich-formy v novelách a poviedkach. 
Extenzívnosť v narácii nebráni dôkladnej autorskej selekcii: Rakúsov rozprávač „má 
čas“, autor však nepoľavuje z vysokých kritérií vo výbere prostriedkov a v jazyku.

V novších prózach prebieha substitúcia epickosti reflexiou a tematizáciou literárno- 
teoretických problémov. Autor epizuje tak, že hovorí o teórii a toto hovorenie nielen 
substituuje dej, ale stáva sa ním. 

Jedným z postupov prispievajúcich k sofistikovanému a presvedčivému rozprávačstvu 
Rakúsa je schopnosť odbočovania alebo vytvárania dojmu odbočenia. Daný postup je 
o to náročnejší, že je skôr doménou rozsiahlejších než krátkych epických žánrov. Rakús 
dokáže brilantne uplatniť tento postup aj v novele či rozsiahlej poviedke. Niekedy sa 
k odbočovaniu explicitne vracia: „(…) bol majstrom v odbočovaní. Väčšina jeho seminá- 
rov spočívala v odbočení. Odbočením mnohé semináre už aj začínal. Niekedy trvalo odbo- 
čenie aj do konca hodiny.“ (s. 47). V tejto sekvencii je navyše prítomný ironický podtón, 
prejavujúci sa kumuláciou lexémy „odbočenie“. Tento postup a jeho realizáciu v Rakú- 
sovej próze by bolo možné označiť za proxemiku centrálneho a periférneho, ktorá je 
v širších súvislostiach neoddeliteľnou súčasťou autorovho literárnoteoretického záujmu. 
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Pojem rekapitulačný charakter literárneho textu5 môže zasahovať do rôznych 
segmentov usudzovania o estetickej hodnote textu a kritiky. O rekapitulačnej funkcii 
textu v nepragmatickej rovine uvažujeme vtedy, ak je súčasťou významového plánu 
textu, teda ak ju možno rekonštruovať ako súčasť autorskej stratégie, ako aktívnu 
rekapituláciu. Ak by bola autorská selekcia nezvládnutá, hovoríme o vlastnosti, ale nie o 
funkcii textu, teda text môže pôsobiť ako rekapitulácia autorských štýlových konštánt, 
ale nemožno to rekonštruovať ako zámer a nestáva sa osou textu, ale zostáva iba jeho 
doplnkovou vlastnosťou. V takom prípade sa dá uvažovať o pasívnej rekapitulácii.

V akom zmysle môže byť kniha rekapitulačná v (žánrovo) rôznorodej tvorbe, 
špeciálne v próze Stanislava Rakúsa od textu Temporálne poznámky? Rekapitulácia 
môže mať dve dimenzie – buď ide o opakovanie motívov a sujetov, podobnú tvorbu 
postáv a uplatňovanie osvedčených postupov a materiálov, o recykláciu známeho; 
alebo sa tendencie v  texte zosilňujú, takisto ako netriviálne posuny v ich využití. 
Domnievame sa, že v Rakúsovej tvorbe sa len do istej miery uplatňuje opakovanie 
a prevažujú v nej kontextovo inovatívne posuny. Inovatívne posuny sa uplatňujú vo 
viacerých okruhoch problémov, napríklad v žánrovej problematike, v  prítomnosti 
irónie a stvárnení tohto postoja textom, v práci s (návratnými) motívmi, clustrami 
motívov a motivickým rytmom, v tematizácii literárnoteoretického diskurzu a taktiež 
v motivácii mien postáv.

Jeden z plánov novších Rakúsových próz je možné vnímať ako zameraný na otázku 
žánru – ako hľadanie esteticky nosných vlastností toho-ktorého žánru a zároveň ako úsilie 
poukázať na relatívnosť ich odvodenia. V chronologickom pohľade na novšiu autorovu 
tvorbu sa v knihe Temporálne poznámky dostávajú do kontaktu žánre románu a novely, 
pričom genologický impulz pochádza práve z takéhoto lavírovania a nejednoznačnosti. 
Rakús sa sám venuje v teoretických statiach vzťahu epických žánrov poviedky a novely, 
prípadne novely a románu. Ide pritom najmä o ich intenzitné alebo extenzívne zamerania 
a z neho vyplývajúce naratívne postupy. Nenapísaný román a Excentrická univerzita sú 
realizáciou románových postupov s redukovaním dejovej zložky v prospech reflexívnej, 
teda znovu skúmaním možností a charakteristík žánru. 

V próze Telegram sa z pôvodne administratívneho žánru a textu s pragmatickou 
funkciou stáva literárny obraz. Z vecnosti a explicitnosti telegramu sa pristupuje k zakrý- 
vaniu, naznačovaniu a vytváraniu situácií. Telegram, v ktorom podpis zaberá rovna- 

5 Časť textu je upravenou podobou literárnokritickej glosy Rekapitulačná funkcia poviedkovej knihy. Bližšie 
MARKOVIČ, Pavol: Rekapitulačná funkcia poviedkovej knihy (Telegram Stanislava Rakúsa). In: Literár-
nokritická reflexia 2009. Ed. Ľubica Somolayová. Bratislava: Ars Poetica, 2010, s. 79 – 83. 
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ký rozsah ako samotná neurčitá správa – výzva na okamžitý príchod, nie je vecný, ale 
je literárny. Žánrovo sa potom táto próza stáva poukazom na literárnosť, t.j. vlast- 
nosti, ktoré robia texty literárnymi. 

Fáza uvoľnenia je pokračovaním autorského postoja testovania hraničných pásem 
žánrov. Titulná próza je novelistickým útvarom, avšak je možné vnímať ju aj ako 
rozsiahlu poviedku. Próza Seminárna práca je poviedkou, ale zároveň ju možno chápať 
ako dôvetok Fázy uvoľnenia. Prináša totiž pohľad na niektoré udalosti z prvej prózy 
z  perspektívy inej postavy. Je ňou študent, ktorý dostane ako zadanie seminárnej 
práce (od protagonistu titulnej poviedky) napísať desaťstranovú prózu. Napokon, Nôž 
predstavuje typický poviedkový útvar s vyústením (pointou). 

Ďalším znakom próz tohto autora je prítomnosť irónie. Rakúsove novšie prózy 
možno vnímať často nielen ako ironický postoj k „autorstvu”, k nemúzickým postavám 
pokúšajúcim sa písať, ale na druhej strane aj ako sebairóniu voči autorstvu, teda ku 
komplexnému a  subjekt plne angažujúcemu procesu. Zaujímavou otázkou je, ako 
sa realizuje ironický alebo sebaironický podtón. Ten sa nerealizuje priamo, napríklad 
výpoveďami postáv z akademického prostredia, teda nie slovom a reflexiou, ale bytím, 
správaním či vlastnosťami protagonistov. Vo Fáze uvoľnenia platí tento princíp korelácie 
vonkajších komických prejavov postáv s ich vnútornými povahovými črtami a práve ňou 
sa ironizovanie realizuje. Rozprávač, ktorý je vo väčšine próz zároveň protagonistom, je 
pozorovateľom a interpretom pováh, ale ironizácia je založená na substitúcii vnútorného 
a povahového vonkajšími prejavmi. Okrem irónie sa v týchto prózach využívajú aj iné 
komické mody, samozrejme, v  rôznej intenzite – od výraznej sebaironickej reflexie 
autora6 až po prítomnosť komického v podobe vytvárania koloritu, a  to i napríklad 
prostredníctvom zobrazenia niektorých epizodických postáv. Charakterizačným prvkom 
je ich príznakový jazyk, dialekt, ktorý v kontexte štýlu rozprávača pôsobí kontrastne 
a humorne (s. 21, 77). Iným stupňom komiky, už s  akýmsi kritickým nábojom, je 
napríklad priblíženie situácií z  pedagogickej praxe na večernej škole. Učiteľ zisťuje 
nielen fakt, že „väčšina z tých, ktorých učím, vrátane vysokopostavených jednotlivcov, robí 
vo svojich slohových prácach nevídané množstvo pravopisných a štylistických chýb“ (s. 32), 
teda zažíva akýsi pravopisný a vzdelanostný marazmus, ale aj paradoxný pocit, že tento 
stav by mal v prospech študujúcich kamuflovať a zakrývať (s. 63). 

Ďalšou relevantnou črtou autorského rukopisu je práca s  motivickou bázou, 

6 Sebaironickým motívom je napríklad takáto výpoveď rozprávača o vlastnom pokuse o umeleckú prózu: 
„Veľkým problémom je pre mňa spájanie jednotlivostí do celku. V tomto procese zostávam zväčša len v izolovanom 
okruhu komentovaných, neprozaických poznámok a analógií.“ (s. 46). 
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motivickými clustrami a motivickým rytmom. V prózach tohto autora nejde o te- 
matizáciu jednotlivostí samých osebe a bez vzťahov, ale dá sa uvažovať vždy o moti- 
vických clustroch, teda ide zásadne o prácu s celými významovými rovinami. 
V  próze Telegram je takýmto clustrom napríklad kontrapunkt a nerozlučnosť 
motívov spojených s vitálnosťou a motívov sprevádzajúcich smrť. Jedna rovina sa 
stala pozadím pre druhú, mŕtvy vo vedľajšej izbe je príčinou stretnutia rodiny a zná- 
mych, je možnosťou reflektovať vzťahy, manželstvo, rôzne životné náhody a nevy- 
hnutnosti (ktoré sú často tou istou vecou s rôznymi pomenovaniami), ale nestal 
sa témou ich reči. Vzájomná „podkladovosť” a nejednosmernosť pôsobenia týchto 
rovín je základom esteticky účinnej nepatetickosti. Smrť bola chápaná ako pozadie 
pre hovorenie o živote alebo priamo pre život.

Vo Fáze uvoľnenia je takýmto výrazným motivickým clustrom, respektíve súbo- 
rom príbuzných motívov, najmä vysokoškolské a pedagogické pôsobenie (resp. drama- 
turgická práca v divadle), literárnoteoretická reflexia (spomenutá metakomunikačná 
rovina prozaického textu) či autorské úvahy (s. 48 – 49). Jedným z okruhov je stvárnenie 
okolností spoločenskej a ideovej dobovej konfigurácie, najmä 60. a 70. rokov 20. sto- 
ročia a vplyv nemúzických deformácií na mravný, pracovný, ale aj vedecký život inte- 
lektuála, vyhýbajúceho sa kompromisom. 

Ďalším takýmto prvkom je napokon cluster psychologických motivácií postáv, ktorý 
má vo viacerých prózach príbuzný charakter. Už v Temporálnych poznámkach a neskôr vo 
Fáze uvoľnenia alebo v poviedke Nôž sa stretávame s podobne modelovanou motiváciou 
konania. Psychologizácia je významným prvkom Rakúsovej narácie. Samozrejme, týka 
sa predovšetkým protagonistu a zároveň rozprávača, ktorý introspektívne približuje 
svoje rozhodnutie alebo aspoň vyjadruje isté naladenie, vzniknuté na základe dlhšieho 
životného obdobia aj konkrétnych udalostí. Postoj, k akému je okolnosťami dovedený 
Sakmár z Temporálnych poznámok, vyústi u protagonistu Filakoviča vo Fáze uvoľnenia 
do vedomého rozhodnutia a zmeny, aktívnej odozvy na situáciu: „Zrazu som dospel 
k záveru, že už nechcem byť učiteľom literatúry. Nielen pre dnešnú nečakanú kritiku, ale 
aj preto, že som typ solitéra, ktorý môže vo svojej profesii ručiť iba za seba. Podám si žiadosť 
o uvoľnenie. Pôjdem domov do Levoče a pokúsim sa získať miesto nočného strážnika. 
Tam sa budem venovať písaniu teoretických literárnych textov. Vo chvíli, keď som túto 
predstavu začal pokladať za rozhodnutie, pocítil som náhlu úľavu.“ (s. 70). O výraznej 
psychologizácii ako súčasti autorskej metódy svedčí nielen introspektívny charakter 
výpovede, ale aj využitie príznakových slov pomenúvajúcich práve psychologické 
a vnútorné aspekty prežívania. Ide o slová označujúce emócie, ako je „uvoľnenie“, 
modálne sloveso „nechcem“ a zásadné pojmy ako „záver“ alebo „rozhodnutie“. 



44

TOP 5

V kontexte celej prozaickej knihy sa využíva aj kontrast v modelovaní postojov 
u narátorov v rôznych textoch. V poviedke Seminárna práca sa často vyjadruje priam 
opačný pohľad na vec. Rozprávačom je študent, ktorý dostal pomerne komplikované 
zadanie seminárnej práce, vlastnú autorskú činnosť. Študent približuje svoj pohľad na 
problém: „Úlohu som zaregistroval, zaznamenal som si ju ako vzdialenú povinnosť, ktorú 
treba splniť na získanie zápočtu, a venoval som sa iným, časovo aktuálnejším seminárnym 
prácam. Možno i preto, že na filozofickú fakultu som sa nedostal hneď, pristupujem k tejto 
škole s úmyslom skončiť ju a získať diplom. Nijaký vnútornejší vzťah k nej však nemám. 
Rozhodol som sa pre ňu vlastne len v obave, že na inej vysokej škole by som neobstál. 
Literatúru chápem ako povinnosť a  túžba pocítiť pri písaní desaťstranovej prózy na 
vlastnej koži to, čo sa odohráva medzi autorom a výsledkom jeho práce, ma vôbec neláka.“ 
(s. 71). Psychologizácia je založená na dynamike a kontraste, nie na rovnorodom afir- 
matívnom modelovaní v celom súbore próz. Kontrast nenastáva medzi personálnym 
rozprávačom a ďalšími viac-menej periférnymi postavami, ale medzi rozprávajúcimi 
protagonistami v rôznych prózach súboru.

Psychologizácia nie je primárne uplatňovaná pri vedľajších postavách, ale týka sa 
hovoriaceho protagonistu. Rozprávač/postava tak nemá „zrkadlo“ a referuje o zvláštnos- 
tiach iných postáv, od ich mena, naznačujúceho často odstup od ich pováh a charakterov, 
cez výzor až po behaviorálne prvky postáv. To všetko sú spôsoby nepriameho preferova- 
nia rozprávača/protagonistu pred ostatnými postavami. Takúto preferenciu však nemož- 
no vnímať ako nedostatok naratívnej stratégie, ale ide o primeraný prvok v narácii, 
pretože rozprávač/postava je najkompetentnejší v približovaní vlastných stavov a moti- 
vácií a základný primeraný modus vivendi je introspekcia. Ak hovoríme o odstupe od 
postáv a istej miere kriticizmu voči nim, možno si všimnúť, že rozprávač je okolím, 
nadriadenými alebo členmi akademického prostredia kritizovaný za pracovné výkony 
(napríklad za asistenciu pri dramaturgickom spracovaní divadelnej hry), no ostatné 
postavy sú vykresľované ako bizarné aj vo výzore, povahe, zvykoch a podobne. Napriek 
tomu voči rozprávačovi preferenčne modelovaný vzťah na úkor ďalších postáv nie je 
jednostranný, ale je primeraný. 

Súčasťou psychologizácie je aj neodmysliteľný proces vývinu postavy. Ten je v zhode 
s charakteristikami jednotlivých prozaických žánrov prítomný skôr v románe a novele, 
prípadne v rozsiahlej poviedke. Kým v poviedkach vyjadruje postava hotový a nemenný 
postoj k nejakému problému, v próze Fáza uvoľnenia prebieha kryštalizácia postoja 
postavy, čo je jedným z argumentov pre jej žánrové zaradenie k novele. 

Postup premeny postoja protagonistu prebieha smerom od bezpečného, menej 
aktívneho prístupu k umeleckej literatúre a jej reflexie cez obdobie plného nasadenia 
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pri tvorbe v akademickom prostredí ústiacom do neúspešného pokusu o uplatnenie 
exkluzívneho, múzického prístupu k „učeniu“ o literatúre až k rezignácii na možnosť 
sprostredkovania hĺbkového poznávania literatúry študentom. Postava v tomto zmysle 
stroskotáva a riešenie pôvodného problému rozkolu medzi recepčnou a autorskou (hyper)
senzitivitou a na druhej strane necitlivosťou k umeleckej literatúre a jej poznaniu, ktorou 
sa nielen daná doba vyznačuje, smeruje od porazenectva k osobnému „mieru“. Tým je 
Filakovičovo stiahnutie sa z  exponovaného akademického prostredia k  intelektuálne 
nenáročnej práci vrátnika, poskytujúcej dostatok času na tvorbu. Riešením je hľadanie 
individuálnej realizácie, ktorá má podobu symbiózy autorského ja a tvorby.

Postoj ústrednej postavy titulnej novely sa teda neustále formuje. V  poviedke 
Seminárna práca figuruje iný typ protagonistu s nemenným postojom, pričom dôjde 
len k jeho utvrdeniu a fixovaniu, nie k zmene. Protagonistom je Filakovičov študent, 
ktorý je zasiahnutý učiteľovým literárnoteoretickým entuziazmom, no nezdieľa ho 
a povinnosť napísať desaťstranovú prózu nechápe ako príležitosť, ale ako záťaž. 

Pre Rakúsove prózy sú významné aj anticipačné motívy. Podobne ako v Rakúsovom 
obľúbenom čechovovskom príklade o  tom, že ak sa ukáže na stene puška, tak 
s najväčšou pravdepodobnosťou aj vystrelí, sa uplatňuje anticipačný princíp aj vo Fáze 
uvoľnenia. Ak sa v istej fáze textu hovorí o radikálne odlišnej práci od rozprávačovho 
súčasného zamestnania, tak tento frapantný motív bude neskôr využitý. Protagonista 
najprv uvádza takýto motív: „Prázdniny som trávil doma v Levoči. Najmä v auguste, 
keď som zastupoval ako nočný strážnik svojho bratanca“ (s. 42). Motív sa v istom posune 
stáva súčasťou vyústenia prózy: „Podám si žiadosť o uvoľnenie. Pôjdem domov do Levoče 
a pokúsim sa získať miesto nočného strážnika.“ (s. 70).

Ďalším posunom týkajúcim sa motívov je dôslednosť v uplatňovaní motivického 
rytmu, preto, aby nevznikala asymetria medzi rôznymi rovinami motívov. Ukážkou 
motivického rytmu je aj vyššie uvedená opozícia kontrastných postojov a psychológie 
postáv. Táto dôslednosť ukazuje snahu o dodržiavanie sémanticko-motivického rytmu 
ako konštanty štýlu autora.

Základným analyzovaným problémom je nielen pri próze Fáza uvoľnenia jej 
význam realizácie a  reflexie otázok literárnej tvorby a produkčných procesov. To sa 
deje na rovine ostenzívnej – v  takom zmysle, že text sám sa ukazuje ako výsledok 
autorskej stratégie reálneho autora, celej jeho apercepcie a teoretických názorov. Ďalšou 
rovinou je línia narácie, obsahujúca literárnoteoretické problémy. Často, napríklad 
v titulnej poviedke Fáza uvoľnenia, sa explicitne kladú a čiastočne zodpovedajú otázky 
a problémy literárnej tvorby. Niekedy sú tieto reflexie súčasťou monológu rozprávača, 
inokedy sa dostanú až do dialógov postáv (rozhovor medzi personálnym rozprávačom 
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Filakovičom a akademickým pracovníkom Norkopom). Literárnoteoretické poznanie sa 
stáva i súčasťou dejovej situácie: pars pro toto v poviedke Fáza uvoľnenia je tematizovaný 
odborný seminár, venovaný špecifickým literárnoteoretickým otázkam. 

Ďalším znakom týchto próz je motivácia mien postáv. Mená väčšinou vyvolávajú 
dojem obyčajnosti, naopak, priezviská (Norkop, Puchlý, Birko, Hromčok, Ginč, 
Sirnik) sú príznakové a vejárovite odkazujú na rôzne roviny, na vysoké aj nízke, na rôzne 
sociálne kontexty a podobne. Význam motivácie mien, respektíve priezvisk postáv sa  
v priebehu Rakúsovej tvorby zvyšuje – od zvukomalebných vytvárajúcich kolorit až po 
vyslovene významovo motivované. 

Pojem rekapitulačná funkcia textu nemá byť univerzálnym pojmom, ale je zhrnutím 
hľadania konštánt unikátneho autorského štýlu. Aj nateraz posledná prozaická kniha 
Stanislava Rakúsa Fáza uvoľnenia ukazuje výrazne tieto konštanty a predstavuje pohľad 
do individuálneho štýlu a metódy, a v tomto zmysle je rekapitulačná. 

Vybrané motto z  prózy Fáza uvoľnenia konvenuje viackrát vyslovenému názoru 
Stanislava Rakúsa o  „tautologickom“ vymedzení literárneho diela, v  tom zmysle, že 
cieľom autorského procesu je stav textu, v ktorom z neho nemožno nič ubrať ani pridať  
a je teda také, aké má byť.7 To nie je, samozrejme, jediný moment presahu umeleckej 
prózy a teoretických názorov autora. Umelecká a vedecká tvorba Stanislava Rakúsa vytvára 
nielen vzájomné presahy, ale jej časti sú komplementárne a navzájom nevyhnutné, čo je 
i čitateľsky prínosné. 

        

7 Stanislav Rakús dielo reflektuje ako „to, čo má celistvý, prepojený charakter a život“ (RAKÚS, Stanislav: 
Poetika prozaického textu Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1995, s. 18) a hovorí o tlaku „na prirodzenú podo-
bu textu“ (tamže). Práve toto uvažovanie smeruje k tautologickému a esteticky nekompromisnému chápaniu 
diela ako umeleckého len vtedy, ak je také, aké má byť.
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Ivana Dobrakovová

TOXO
Zbierka poviedok, 2013.
Bratislava: Marenčin PT, 192 s.

Ivana Dobrakovová zaujala vedeckú aj čitateľskú obec už svojím debutom, zbierkou 
poviedok Prvá smrť v rodine (2009). Kvalitatívne ešte výraznejší bol román Bellevue 
(2010), v ktorom autorka pokračovala v poetike poviedok, no zároveň vytvorila au-
tonómny svet psychicky narušenej protagonistky Blanky. Na oba texty nadväzuje, 
no zároveň ich opäť do iného rozmeru posúva tretia Dobrakovovej kniha, zbierka 
poviedok Toxo (2013).

Akokoľvek generalizujúco či voči ostatným autorom „karhajúco“ to môže vyznie-
vať, domnievame sa, že Ivana Dobrakovová je v súčasnosti jedna z mála slovenských 
prozaikov a prozaičiek, ktorú môžeme považovať za „svetovú“. Spôsobené je to azda 
aj tým, že vo svetovej literatúre možno pozorovať trend písať prózy s jednoduchým, 
ale čitateľsky silným príbehom, pričom v popredí je špecifické nazeranie postavy. Sa-
mozrejme, že tendencie vo svetovej próze nemožno zovšeobecniť, ale nazdávame sa, že 
je v nej skôr príklon k (hyper)realistickému zobrazeniu, ktoré je deformované prizmou 
postavy (napr. jej výrazným cynizmom či dlhodobou konfrontáciou a neschopnosťou 
vyrovnať sa s negatívnou skúsenosťou), čo Dobrakovovej texty úplne napĺňajú. Na 
nadštandardnú kvalitu autorkiných textov pravidelne poukazuje tiež kritika, no ich 
potenciál naznačuje aj vyšší počet literárnovedných štúdií, venujúcich sa jej prózam.1 

1 To, že Dobrakovovej tvorba je interpretačne podnetná z  hľadiska rôznych typov uvažovania, dokazuje 
tiež fakt, že sa vo  viacerých štúdiách literárna veda zamerala na ženskú postavu, resp. „problematizáciu 
ženskej intimity a javov, ktoré s ňou súvisia“ (SZENTESIOVÁ, Lenka: Problémová intimita. In: Knižná 
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Literárna veda v súvislosti s treťou knihou I. Dobrakovovej uvažuje o posunoch 
na rôznych úrovniach. Napríklad Michal Jareš upozorňuje, že po rozvíjaní figúry 
otca a témy otcovstva vystupuje tentoraz do popredia postava matky, respektíve že 
ide o tematizáciu materstva.2 Zuzana Ištvánfyová zasa naznačuje posun od detskej, 
dospievajúcej postavy k mladým ženám, matkám,3 Marta Součková poukazuje na 
inovatívne tematizovanie manželských vzťahov4 a Marcel Forgáč na racionalizáciu 
próz.5 Prevažne, až na posledný uvedený prípad, ide teda o  posuny, resp. zmeny 
na úrovni témy. To dokazuje, že Dobrakovová, aj napriek obavám kritiky, či bude 
schopná svoje texty ešte niekam posunúť, či sa nestanú monotónnymi a či postava 
s podobnými črtami a „diagnózou“ či diagnózou čitateľa neomrzí, svoje texty po-
súva, hoci len v detailoch.

M. Forgáč však uvažuje aj o ďalšom posune, ktorý vníma v tom, že postavy sa 
v najnovšej zbierke, v porovnaní s predošlými Dobrakovovej knihami, racionalizujú. 
Konštatuje, že autorka „v zbierke Toxo oproti iným svojim dielam utlmuje schopnosť 
postáv vidieť nevidené, no namiesto toho posilňuje ich schopnosť reflektovať sku-
točne existujúce na takpovediac ,civilnej‘ rovine. Dobrakovovej postavy sú v zbier-
ke Toxo schopné byť súčasťou a pozorovateľom situácie, ktorá sa už nepretvára do 
mysterióznosti a neprezentuje zdrvujúci svet vnútornej a vonkajšej skutočnosti.“6. 
Racionalizácia v tom zmysle, ako o nej uvažuje Forgáč, je v zbierke, najmä v porov-
naní s románom, evidentná. Na druhej strane by však bolo zjednodušujúce tvrdiť, 
že svet Dobrakovovej protagonistiek prestáva byť zdrvujúcim. Stále takým zostáva, 
expresivitou sa len oslabujú podnety, ktoré k  fatálnym dôsledkom vedú, resp. aj 
táto fatálnosť sa javí menej závažná. Tým, že protagonistky žijú ustáleným životom, 
„civilnejšie“, nie sú už dievčatami, ale ženami a matkami, pôsobia aj situácie, ktoré 
spôsobujú narúšanie ich vnútorného sveta menej príznakovo, pre ne samotné však 

revue, 2013, roč. 23, č. 24, s. 22), pričom zvolila interpretačný kľúč nazerania na text cez ženský aspekt, 
resp. prostredníctvom rodovej analýzy (porov. najmä text J. Varcholovej a čiastočne M. Součkovej). V tejto 
súvislosti možno uviesť aj štúdiu Z. Ištvánfyovej, ktorá sa čiastočne venovala sociologickým aspektom zbierky 
a zanedbateľný nie je ani fakt, že (aj) predošlé autorkine knihy, najmä román, by bolo možné interpretovať ako 
psychologickú či psychiatrickú prípadovú štúdiu. 
2 JAREŠ, Michal: O matkách a dětech. In: Romboid, 2013, roč. 48, č. 9, s. 15.
3 IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana: Aspekty žien teraz a  inde (I. Dobrakovová: Toxo). In: K  poetologickým 
a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Ed. Marta Součková. Prešov: Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 108 – 109.
4 SOUČKOVÁ, Marta: O iných, ale našich hraniciach. In: Glosolália, 2013, roč. 2, č. 4, s. 104.
5 FORGÁČ, Marcel: Situácia postáv v tvorbe Ivany Dobrakovovej (I. Dobrakovová: Toxo). In: K poetologic-
kým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Ed. Marta Součková. Prešov: Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 112 – 116.
6 FORGÁČ, c. d., s. 112.
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na dôležitosti nestrácajú. V Toxe ide často napríklad o konfrontáciu protagonistky so 
životnosťou, fyziologickosťou, v prípade prvej poviedky Rosa dokonca so živelnosťou, 
ktorú v sebe Dobrakovovej postava nemá, resp. ju potláča. Nie je to už telesnosť vo vý-
zname fyzického hendikepu, sebapoškodzovania či poruchy stravovania postavy, ktoré 
sú sprievodným javom psychickej choroby. Protagonistky zbierky Toxo „otehotnejú, 
potratia či porodia [prípadne sa aspoň konfrontujú s cudzím telom, ktoré čosi podob-
né zažilo – pozn. M. K.], a tým sa zároveň psychicky menia.“7. Dochádza teda k tomu, 
že racionálne, oproti predošlým textom racionalizované postavy (partnerky, manželky, 
matky, ženy úspešné v práci) podliehajú svojim predstavám a, hoci z iných dôvodov, 
no konajú podobne iracionálne ako predošlé Dobrakovovej Blanky. 

O prozaičkiných textoch kritika viackrát konštatovala, že priestor cudziny pre 
ne nie je zásadný, že podobné príbehy by sa mohli odohrať kdekoľvek. V súvislosti 
s ostatnou autorkinou zbierkou Zuzana Ištvánfyová konštatuje, že „prózy z knihy 
Toxo by mohli byť situované hocikde, Taliansko (či akékoľvek iné miesto)“8. Na-
zdávame sa však, že i v tejto oblasti dochádza k istej zmene, respektíve naznačené 
konštatovanie úplne neplatí minimálne pre spomínanú poviedku Rosa. Je totiž pod-
statné, že protagonistka Blanka prichádza práve do prostredia Talianska, pre ktoré je 
typická istá živelnosť. Taliani sú (stereotypne)9 vnímaní ako hedonisti, telesnosť, jej 
prezentovanie aj rozprávanie o nej je pre nich prirodzené. Vďaka tomuto priestoru 
a kultúre či spôsobe uvažovania s ním spojeným dostáva Blanka príležitosť porovná-
vať svoje vnímanie s diametrálne odlišným, talianskym, pars pro toto zastúpeným 
postavou pomocnice v domácnosti Rosy. Pre Blanku je správanie sa Rosy, no aj všet-
kých tamojších žien, síce povrchné a nepodstatné, no zároveň príťažlivé a desivé. Pod 
vplyvom toho začne byť posadnutá Rosou a z nevzdelanej ženy v domácnosti, ktorej 
konanie podlieha (napr. aj rodovým) stereotypom, sa stáva Blankin prenasledovateľ 

7 SOUČKOVÁ, c. d., s. 103.
8 IŠTVÁNFYOVÁ, c. d., s. 106.
9 Možno tu tiež nadviazať na konštatovanie Z. Ištvánfyovej, ktorá v súvislosti so vzťahom Rosy k Blanke po-
ukazuje na „tzv. outgroup homogeneity effect (vnímanie inej skupiny ako homogénnej): ,Výskum v oblasti 
homogénneho efektu inej ako vlastnej skupiny preukázal, že pokiaľ ide o postoje, hodnoty, osobné smerovanie 
a iné vlastnosti, ľudia majú tendenciu vnímať členov inej skupiny ako rovnakých, podobných. Výsledkom je, 
že členovia inej skupiny môžu byť vnímaní ako zameniteľní a nepodstatní, preto aj ľahšie stereotypizovaní.‘ 
(Plous, 2003, s. 10, prel. Z. I.)“ (Ištvánfyová, c. d., s. 107). Podobná stereotypizácia však neplatí len vo vnímaní 
Blanky Rosou, ale aj naopak. Blanka taktiež reflektuje talianske ženy ako masu, zameriava sa pritom na ich 
telesnosť, pre ňu neidentifikovateľnú ženskosť, ktorá u nej samej absentuje (všetky Talianky sa jej zdajú rovnako 
nesúmerné a v podstate nepekné, no zároveň príťažlivé). Tento princíp je viditeľný napr. aj v situácii, keď si 
Blanka pri sledovaní televízie kladie otázku, či „v tejto krajine nikto nie je ochotný pozerať na televíziu, ak tam 
nie sú nahé ženy?“ (s. 37). 
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a utláčateľ (Rosa komentuje jej pôvod, výzor, intímny život, začne si brať jej osobné 
veci, napr. parfém). Temperament spojený práve s krajinami, ako je Taliansko, je 
v tomto prípade pre text nosný, keďže ešte väčšmi vyniká protikladnosť voči zakrík-
nutej a ustráchanej Stredoeurópanke Blanke.

To, že podobná, pre cudzinca príznaková, živelnosť je súčasťou konkrétnej kul-
túry, dokladuje aj druhá línia poviedky Rosa, ktorou je každovečerné spoločné sle-
dovanie televízneho programu s Blankiným partnerom Luigim. Tu pravidelne, ako 
súčasť „ľudovej zábavy“, vystupuje v  televízii „nejaký sympatický muž, ktorý hovorí 
niečo duchaplné, vtipné, väčšinou pekne v obleku, nohavice, sako, kravata, a okolo neho 
tancujú polonahé ženy, nič nehovoria, len sú dobre stavané“ (s. 37). Vystupňovaním 
tohto princípu je správanie sa Blankinho partnera, ktorý „každý večer sedí pred tele-
vízorom a pozerá na pečiatkovanie holých zadkov, na prsia, ktoré vyletujú z korzetov, na 
mladé štetky, Luigiho to nijako nevzrušuje, Luigim to ani nepohne, rovnako neprítomne 
sa pozerá na dokumentárne filmy o Churchillovi, o koncentračných táboroch, o Omaha 
Beach“ (s. 25 – 26).

Zbierkou Toxo Dobrakovová udržala kvalitu svojich próz, dokonca v  porovnaní 
s debutom sú tieto texty jazykovo či tematicky konzistentnejšie. Z tohto uhla pohľa-
du teda nemožno súhlasiť s konštatovaním Z. Ištvánfyovej: „V knihe ako celku vystu-
pujú ako príznakové a atypické dve poviedky. Prvou je poviedka Narcis, ktorá akoby do 
zbierky patrila a zároveň nepatrila. Je to akýsi exkurz do detstva a naivity, sexuálneho 
prebúdzania sa na zahraničnej dovolenke s rodičmi a bratom, no až v posledných ve-
tách prichádza niečo ako schizofrenický návrat do reality, tu a  teraz, ktorý však nie 
je potvrdený samotnou protagonistkou, prichádza iba zvonku. Autorka postupuje od 
normality k abnormalite, nie však postupne, ako vo väčšine ostatných poviedok, ale 
náhlym úsečným koncom. Druhou poviedkou, ktorá sa z rámca ostatných próz knihy 
vymyká, je O ovocí a zelenine. (...) Zaujímavým a (v kontexte ostatných próz) značne 
príznakovým je, že Virginia (...) nedisponuje žiadnym abnormálnym psychologickým 
profilom. Autorka abnormalitu tentoraz prenáša na vedľajšiu postavu – vnučku trhovní-
kov, od ktorých hlavná postava kupuje ovocie.“10. Pri prvej uvedenej poviedke nemožno 
s interpretkou súhlasiť v tom, že by Narcis bol jedinou prózou s rýchlym a prekvapivým 
spádom, podobne je totiž modelovaná napríklad poviedka Toxo, v ktorej až v závere 
zisťujeme, že budúca matka svoj plod prehnanou čistotnosťou a dezinfekciou potravín 
nielenže neochránila, ale spôsobila dokonca jeho smrť, či text Bambini e genitori, kde 
sa postava v závere prestáva ovládať a dieťa, ktoré v škôlke ubližovalo jej dcére, pustí 

10 IŠTVÁNFYOVÁ, c. d., s. 109.
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do rušnej zimnej ulice. Taktiež napríklad v texte Návrat z Turína sa percipient až zo 
slov matky dozvedá, že protagonistka sa sama stala, pripodobnila sa, a tak splynula11  
s odpudivou ženou, ktorá ju po celý čas prenasledovala. Ani návrat do obdobia detstva 
či dospievania nemožno vnímať ako výraznejšiu odchýlku, opäť totiž ide skôr o jeden 
zo spôsobov, akým autorka vytvorila napätie a dospela k prekvapivému záveru. O po-
viedke O ovocí a zelenine znovu, nazdávame sa, nemožno tvrdiť, že by jej protagonistka 
„nedisponovala abnormálnym psychologickým profilom“12. V porovnaní s románom, 
v ktorom bola psychiatrická diagnóza hlavnej hrdinky Blanky neodškriepiteľná, možno 
v prípade ostatnej zbierky uvažovať o  tom, že Dobrakovovej ženské postavy sú „iba“ 
hypersenzitívne, čo v kombinácii s cudzím, novým prostredím, blížiacim sa materstvom 
(a s ním spojenými hormonálnymi zmenami) či neustálou samotou a (psychickou či re-
álnou) absenciou partnera vedie k prílišnému zameraniu sa na seba a následným stavom 
paranoje. „Abnormálne“ teda konajú všetky Dobrakovovej postavy, v prípade spomína-
nej poviedky O ovocí a zelenine ide o Virginiu, pracovne vyťaženú a úspešnú ženu, žijúcu 
pravdepodobne bez partnera, ktorej obsesiou sa okrem prízvukovania dokonalosti vlast-
ného syna Angela stáva nákup kvalitného ovocia a zeleniny. Keď sa totiž vďaka materskej 
dovolenke na čas uvoľní z práce, nadobúda čitateľ pocit, akoby sa jej svet zúžil práve na 
starostlivosť o syna a nákup ovocia u trhovníkov, ktorých dcéra je taktiež tehotná. Jej 
pôrod sa však skomplikuje a porodí pravdepodobne mentálne postihnuté dieťa. Protago-
nistka spočiatku nevie, ako sa k trhovníkom po tragédii správať, pokúšala sa nakupovať 
ovocie inde. Nakoniec však, podobne ako v poviedke Bambini i  genitori, aj Virginia 
uprednostní pohodlie a zdravie svojho dieťaťa, návrat na trh však „zinscenuje“ ako krutú 
pomstu predavačom: 

„[P]rečo by som sa ja mala takto obmedzovať, takto trápiť, rozmýšľať nad ich duševným 
stavom, a či nebude príliš trúfalé, a či sa budú cítiť a ako sa budú cítiť, ide mi o kvalitnú 
zeleninu a  ovocie, ide mi o  Angelovo zdravie, a  nie o  nejakých predavačov, čo vlastnou 
hlúposťou prichádzajú o zákazníkov, a tak si sa na druhý deň vybrala, áno, vybrala si sa, 
kráčaš čoraz rozhodnejšie, tlačíš kočík po Via Cavezzale, pozdĺž Via Napione, teraz odbočiť 
na Via Balbo, áno, a už sa aj usmievaš, ako kráčaš, usmievaš sa na Angela, anjelik môj, a keď 
tam prídeme, čo povieš, vystúpiš na chvíľu z kočíka, ukážeme tete predavačke, ako už vieš 
krásne chodiť, aký si ty veľký šikovný chlapec?“ (s. 119). 

11 FORGÁČ, c. d., s. 114 – 115.
12 Že sú protagonistky zbierky Toxo skôr extrémne pohltené a  prevalcované každodennosťou a  sú viac 
„hypernormálne“ než nenormálne, dokazuje aj tvrdenie M. Jareša: „Hrdinky próz Ivany Dobrakovové mají 
příliš mnoho času samy na sebe a vypovídají tak o situaci dnešního způsobu života jako málo kdo. Zautomati-
zovaná společnost se ale nedostává do dystopického světa ovládaného roboty, jak předpovídali někdejší varovné 
hlasy, ale do světa vlastních úzkostí, obsesí a paranoidných představ.“ (JAREŠ, c. d., s. 16). 
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Nazdávame sa, že tematicky sú poviedky viac-menej rovnocenné, podobné sú 
aj postupy, ktoré autorka na vytvorenie napätia využíva. Odlišná je predovšetkým 
intenzita iracionálna, s akou Dobrakovová pracuje. 

Detail z  tejto poviedky možno využiť aj na dokladovanie jazykovej citlivosti 
autorky a funkčného využívania jazyka na budovanie ďalšej sémantickej roviny textu.13 
V poviedke O ovocí a zelenine je totiž dieťa dcéry trhovníkov označené, „ako to milo 
nazývajú Francúzi“ (s. 118), „légume“. Dobrakovová tu použila výraz z francúzštiny, 
čo jednak znamená zelenina, no zároveň sa ním v podobnom prípade označuje dieťa, 
ktoré je síce živé, no prakticky nedokáže nič iné než ležať. Ešte častejšie sa tento 
výraz používa v súvislosti s osobou v kóme, po mozgovej smrti, ktorej telo je ešte 
funkčné, no mozog už nie, prípadne označuje osobu odkázanú na lôžko, prežívajúcu 
už len vďaka prístrojom. V  taliančine zasa výraz „legume“ znamená strukovinu. 
Prostredníctvom jedného slova a jeho rôznorodých významov v odlišných jazykoch 
sa teda prepájajú nosné motívy poviedky, materstvo, resp. (choré, nedokonalé) dieťa 
a motív (kvalitných verzus nekvalitných) zeleniny a ovocia.

Kvalitatívne sú jednotlivé poviedky vyrovnané, nenachádzame medzi nimi 
ani jednu, ktorá by v negatívnom zmysle výraznejšie vystupovala, ako tomu bolo 
v Prvej smrti v rodine. Na druhej strane, oproti románu Bellevue možno pri ostatnej 
autorkinej zbierke vnímať isté „poľavenie“. Ak bol totiž v deväťdesiatych či nultých 
rokoch preferovaný žáner poviedky, pričom autori dokázali naplno využiť potenciál 
žánru, nazdávame sa, že Ivane Dobrakovovej poviedka nestačí. Implicitne toto 
tvrdenie dokladuje aj kritické vyjadrenie V. Barboríka, podľa ktorého je najlepšou 
hneď úvodná poviedka zbierky – Rosa:14 „Účinok diela ako celku sa neodvíja od jeho 
najsilnejšej časti, ale od usporiadania všetkých zložiek. Nie je to práve šťastné. Ďalšie 
prózy sú prvou, ktorá nastavuje hneď na začiatku čítania vysoký hodnotový štandard, 
automaticky merané a v takomto porovnaní – možno s výnimkou jednej (O ovocí 
a zelenine) – neobstoja. To, čím sa Rose podobajú, vníma čitateľ ako opakovanie 
a variovanie vecí vyslovených už predtým s väčšou intenzitou, a to, čím sa líšia, ako 
nie veľmi úspešný pokus literarizovať výpoveď.“15. V porovnaní so zvyšnými šiestimi 

13 Na funkčnú a pôsobivú prácu s jazykom poukazujú napríklad aj M. Jareš a V. Barborík vo svojich recen-
ziách na zbierku Toxo. 
14 Kvalitu a oproti ostatným napr. aj väčší interpretačný potenciál nepriamo potvrdzujú nielen recenzie (por. 
tiež Součková, c. d.), ale aj štúdie týkajúce sa zbierky Toxo (por. Ištvánfyová, c. d. alebo Forgáč, c. d.). Ich autori 
totiž venujú poviedke Rosa zakaždým zvýšenú pozornosť a, podobne ako V. Barborík, prostredníctvom nej 
definujú základné znaky zbierky či detailnejšie interpretujú iba tento text.
15 BARBORÍK, Vladimír: Kniha: časti a celok. In: Romboid, 2013, roč. 48, č. 9, s. 15.
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textami má Rosa dvojnásobný rozsah (ďalšie poviedky majú približne po dvadsať strán, 
úvodná má takmer štyridsať), čo autorke dovolilo detailnejšie i čitateľsky intenzívnejšie 
popísať ústredný konflikt i gradáciu paranoidných stavov protagonistky Blanky. Týmto 
modelom postupného prehlbovania „šialenstva“ postavy sa Rosa aj všetky ďalšie texty 
približujú postupom z románu Bellevue, ibaže ich čítame v akejsi zhustenej podobe. 

Zbierke Toxo by síce možno pomohlo, ak by bola Rosa kompozične zaradená skôr 
k  záveru knihy, na druhej strane by sa tak narušila logická postupnosť textov (od 
postavy, ktorá o dieťati ani neuvažuje, až po tú, ktorá je, hoci extrémnym spôsobom, 
svojou graviditou posadnutá) či, ako konštatuje Barborík, kniha by „získala čitateľsky 
vzostupnú tendenciu: najmä ak by ju otvárala obsesívna titulná próza, odkazujúca skôr 
k autorkiným predchádzajúcim knihám, než do budúcnosti“16. Ak však vezmeme do 
úvahy opakujúce sa tvrdenie literárnej vedy, podľa ktorého tvorí Dobrakovová jeden 
„veľký text“, kniha doň, bez ohľadu na svoju kompozíciu, zapadá. 

Dobrakovová teda čitateľovi síce zakaždým dokáže ponúknuť pútavý a invenčný 
príbeh, ktorý často vyvrcholí otvoreným či (iracionálne) prekvapivým záverom, no 
zároveň ako by na úkor tejto čítavosti svoje postavy splošťovala a zjednodušovala. 
Kompenzácia v podobe iracionálnych a tajomných zápletiek môže byť síce funkčnou 
a postačujúcou náhradou, ak však poviedky čítame s poznaním jej románu, texty 
z  Toxo vyznejú menej presvedčivo. Aj tu ale treba priamo povedať a  zopakovať 
zistenia kritiky, že i napriek tomu je Dobrakovovej písanie v kontexte našej súčasnej 
prózy „svetové“ a aj texty, ktoré v rámci jej tvorby označíme ako slabšie, kvalitatívne 
prevyšujú štandard väčšiny ostatných prozaických kníh.17 

Aj napriek naznačeným posunom, ktoré v tvorbe Ivany Dobrakovovej nastávajú, teda 
zbierku Toxo vnímame predovšetkým ako akýsi medzistupeň medzi románom Bellevue 
a azda ďalším autorkiným „veľkým textom“. Ten už možno presvedčí aj odbornú verejnosť 
natoľko, aby bola prozaička ohodnotená napríklad i v rámci ceny Anasoft litera. 

16 BARBORÍK, c. d., s. 16.
17 Ide však o autorku, ktorá by pravdepodobne vyčnievala aj v rámci iných národných literatúr. Je teda potrebné 
doplniť, že jej písaním nechceme merať celý náš prozaický kontext. Na druhej strane má ten už, najmä v ostat-
nom desaťročí, ustálenú podobu, pri ktorej potom podobná autorka, ako je I. Dobrakovová, prirodzene vynikne 
a jej texty pôsobia najmä pri systematickom čítaní súčasnej prózy invenčne a osviežujúco. 
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Robert Bielik (1963)

AKOBY NIEKTO 
NAHLAS MLČAL
Básnická zbierka, 2013.
Bratislava: Petrus, 84 s.

Historická a synchrónna variabilita poézie neprestáva fascinovať. Poézia absorbuje 
pevné a dynamické útvary viazaného verša, radikálny voľný verš, prázdne strany, vi-
zuálne útvary, ktoré používajú písmo ako materiál, texty ornamentálne ako exotické 
dravé zvieratá, texty asketické, kláštorne strohé, verše kazateľské a prorocké, ironické  
a hravé, texty – nerozlúštiteľné enigmy aj texty – traktáty. A to sme sa ešte ani nedotkli 
stratifikácie poézie na populárnu, resp. konzumnú, a takú, ktorá sa snaží o nekompro-
misné estetické priblíženie sa k vyjadreniu niektorého z absolútien. Poézia ako primárne 
nepragmatické použitie jazyka a písma je destilátom vyjadrenia toho ľudského, slobod-
ného a kreatívneho v nás. 

Náčrt rôznych poézií v  úvode k  uvažovaniu o novej zbierke básnika, prozaika  
a výtvarníka Roberta Bielika Akoby niekto nahlas mlčal nespomíname náhodne. Bielik 
si totiž vo svojich predchádzajúcich šiestich zbierkach viacero z týchto polôh básnic-
kého vyjadrenia vyskúšal a vo svojej nateraz poslednej zbierke sa takmer všetkého, na 
čo poéziu zvykneme rozmieňať (obraznosť, významové zaťaženie tvaru a  i.), vzdáva. 
Pred čitateľov a čitateľky predstupuje verš takmer nahý, zbavený ambície kódovať svoje 
posolstvo v  sekundárnych systémoch metafor, bez rýmov či textových experimen-
tov. Napriek tomu však niet pochybností, že keď otvoríme knižku, máme do činenia 
s poéziou. 
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***

Ale táto prepojenosť,

vzájomná svätá prepojenosť,

že ty si v ňom a ja v nej

a rovnako oni celí

a bezozvyšku v tebe, 

táto prepojenosť,

toto vedomie,

táto istota,

to je skutočné

šťastie.

(s. 19)

***

Pretože v istom zásadne

dôležitom, i keď ťažko

vysvetliteľnom zmysle

vždy žil hlboko náboženským

životom, píše Ray Monk

v biografii Wittgensteina,

ktorú si niekomu požičal

a už sa ti nevrátila.

Z tejto vety by mohla byť

báseň, keby ju niekto

vedel napísať, alebo táto

veta už básňou je, ak sa

na tom dohodneme.

(s. 69)
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Dvojdomosť Bielika – výtvarníka a autora literárnych textov – sa demonštruje 
už pri vstupe do zbierky. Na jej čiernom obale bielym písmom svieti autorovo 
meno, do ticha černe je čiastočne ponorený sivý nadpis zbierky a pod ním je re-
produkovaná chromaticky stíšená autorova maľba, zobrazujúca šesť vo vode sto-
jacich ovečiek, ktorým ako plačúcim sakrálnym sochám z očí namiesto sĺz steká krv. 
Obal tak usmerňuje recepčné nastavenie, sugeruje motívy nemého utrpenia, obety. 
Úvodných sedem a pol dvojstrán zbierky, ktoré obsahujú reprodukcie ďalších Bie-
likových výtvarných diel, tiež komunikuje primárne, nie však výlučne, vo vizuálnych 
kódoch. Obrazy morských vĺn, raz rozbúrených, chladných a spenených, inokedy 
rozžeravených tušeným slnkom, ktoré sa azda až dotýka hladiny, sú doplnené  
o rukopisné poznámky o súradniciach ich vzniku – všetky sú z januára 2013 a ako 
miesto uvádzajú theravadský budhistický kláštor na Srí Lanke. Tieto záznamy indi-
kujú nielen denníkovosť, spovednosť výpovede, ale k primárne biblickému motívu 
z obálky zároveň pridávajú religiozitu inej proveniencie, čím sa naznačovaný spiri-
tuálny rozmer zbierky modifikuje a zovšeobecňuje. Okrem datovania okraje obrazov 
obsahujú útržky modlitieb a prianí, verše, úvahové fragmenty o povahe skutočnosti, 
dôležitosti vecí na zemi, o vzťahu tmy a svetla, kresby privátnych aj ustálených sym-
bolov – koleso Dharmy, svätá ovečka, svätý vlk, lebka mora či oko prozreteľnosti 
s vrcholmi: úzkosť, pochybnosť a samota. Textová časť zbierky sa takejto relatívne 
explicitnej religiozite vyhýba, tento obrazovo-textový úvod k nej vytvára akýsi rá-
mec, ku ktorému možno básne spätne vzťahovať, no od ktorého sa zároveň svojím 
nadhľadom oslobodzujú.

***

Po rokoch čítania

zenovej literatúry

si náhle uvedomíš,

že z nej nemáš nič.

A čo si to vlastne

chcel?

(s. 28)

***

Úzkosť, pochybnosť, samota.

Môžeš povedať ontologická

danosť, alebo antropologická

konštanta, alebo obrazne,

teologicky a osobnejšie:

tvoja Svätá trojica.

(s. 25)
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Zbierka Akoby niekto nahlas mlčal je organickým pokračovaním Bielikovej doterajšej 
básnickej tvorby, na ktorú možno pozerať i ako na záznam cesty lyrického hrdinu za 
hlbším neiluzívnym (spirituálnym) poznaním s cieľom dopracovať sa k takému mo-
delu interpretácie vonkajšej a vnútornej reality a človeka v nej, ktorý by umožnil čo 
najbezbolestnejšie, no zároveň etické prebývanie subjektu vo svete. Bielikova poetika, 
ktorá v jeho predchádzajúcej tvorbe prešla rôznymi fázami od ťažkej ornamentálnej 
dikcie dlhej, rozvláčnej vety cez koncíznejšie útvary, v prítomnej zbierke vyústila do 
lyrických záznamov takmer bez obrazov a bez výrazného významového zaťaženia bás-
nického tvaru. Zbierka sugeruje silný dojem autentickosti a úprimnosti, lyrický hrdina 
je v texte výrazne prítomný, no vďaka druhej osobe singuláru, ktorá výpoveď jemne 
scudzuje, sa Bielik vyhol tomu, aby básne pôsobili ako banálny výlev. Komunikačná 
situácia, v  ktorej ja rozpráva sebe a  o sebe a sprostredkovane aj čitateľovi/čitateľke 
a o nich v druhej osobe, do textu vnáša sebaironický nadhľad, odstup, miestami aj 
vtip. Vďaka tomu, že primárnym modelovým adresátom básní je sám lyrický hrdina, 
minimalistické texty negenerujú nesympatické moralizovanie, kázanie vyvyšujúceho 
sa lyrického subjektu, ktoré by inak v niektorých pasážach zbierky hrozilo – čitatelia  
a čitateľky dostávajú na výber, či sa s adresátom výpovede stotožnia alebo nie. 

***

Bez potreby a nutkania, 

bez vôle vykročiť a

bez vôle postáť.

Také telo nie je

mŕtvolou.

Ako veríš...

(s. 34)

***

Dlhé dni a ešte dlhšie noci

nikoho nevidíš,

s nikým neprehovoríš.

Len tikot hodín a 

slabý šum vetra za oknom,

– ten vtieravý zvuk noci – 

akoby niekto nahlas mlčal.

(s. 42)
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Textová časť knihy je síce rámcovaná básňami, v ktorých prevládajú pozitívne tóny, 
nádej, šťastie a  radosť, no väčšina zvyšných textov zbierky je skôr záznamom snahy 
o racionálne uchopenie a následné umŕtvenie pocitov osamelosti, nepokoja a úzkosti. 
Viacero básní zbierky pripomína úryvky z akejsi meditačnej či motivačnej príručky – sú 
to pripomienky samému sebe, sformulované záznamy dlhoročných pozorovaní, ktoré 
ústia do gnóm či trpkých aforizmov. Prevládajúcim pocitom tejto minimalistickej lyriky 
– báseň často pozostáva z jedinej vety – je skepsa, neviera v historickú zmenu, absolútne 
cudzí je jej akýkoľvek náznak idey progresu. Lyrický subjekt sa síce rozumovo snaží 
o zmierenie sa so situáciou, do ktorej je ako človek v rámci ľudského údelu vrhnutý, no 
jeho snaha je často márna. Kontrast medzi vôľou a príliš intenzívne zažívanou vnútornou 
realitou, utrpením z bytia, je výrazne tlmený dikciou básní. Bielik štylizuje svoje vety do 
značnej miery nocionálne, neprerývane, pokojne, až knižne a prozaicky. Toto pokojné 
plynutie vety, spravidla málo narúšané dokonca i veršovými predelmi, spolu s tiahnutím 
výpovede k statickosti a gnómickému vyjadreniu – k podávaniu vecí tak, ako sa javia 
z odstupu, akoby zvonku priameho zážitku, zvonku tela a citov subjektu – sugeruje har-
móniu. Tá sa však vo väčšine prípadov javí ako nedosiahnuteľná, miestami dokonca si-
tuácia lyrického subjektu pripomína rozorvaného romantického hrdinu, divného Janka, 
ktorý hľadá aspoň dáky „kameň, / na ktorý by si oprel boľavú hlavičku“1.

***

Odpočinúť si medzi 

dvoma úzkosťami.

Potom v jednej z nich

a potom ľahko ako

pierko pridvihnuté vánkom,

tak ľahko a neprotirečivo

jedným dlhým, slobodným

dychom vysloviť:

odpočívaj v úzkosti.

(s. 43)

1 KRÁĽ, Janko: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko. 20. 7. 2015. [online], dostupné na http://zlatyfond.
sme.sk/dielo/171/Kral_Zakliata-panna-vo-Vahu-a-divny-Janko/1.
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***

Keď zospodu pozoruješ dravca

majestátne krúžiaceho

vo výške, myslíš si,

aký je nespútaný, čistý,

slobodný a hádam aj bohabojný,

no keď on zvrchu pozoruje teba

– ak mu vôbec stojíš za pozornosť –

akiste mu beží hlavou niečo

celkom iné.

(s. 61)

Paralela s Kráľovou poéziou – samozrejme, nie úmyselná –, akokoľvek azda prekvapivá, 
sa aktualizuje i  v  texte, v  ktorom hovoriaci subjekt do opozície stavia veľkoleposť, 
nezávislosť a nadhľad dravého vtáka a svoju vlastnú pozíciu. Táto súvzťažnosť do istej 
miery vyplýva z autorskej stratégie, ktorú Bielik v tejto zbierke zaujal. Tiahnutie k oslo-
bodeniu sa od bremena poetík a sústredenie sa na sprostredkovanie duševných stavov a ich 
potláčanie vďaka pomenovaniu spolu so snahou o prienik k absolútnu takmer celkom 
obmedzujú prvky fikčného sveta zbierky na pár detailov častí tela subjektu a niekoľko 
prírodných záberov, čím text čiastočne vťahujú do podobného druhu nadčasovosti, akým 
sa vyznačovala ľudová slovesnosť a čiastočne aj romantická poézia. Výraznejšia súvislosť 
– a v tomto prípade ide rozhodne o vedomú nadväznosť – sa však vďaka kombinácii 
spomínaných prvkov s  gnómickosťou či  aforistickosťou výpovede,  odkazmi na bud-
hizmus a celkovou myšlienkovou náplňou zbierky vynára vo vzťahu k nadčasovým út-
varom odlišnej proveniencie – k budhistickým sútram. Najnovšia Bielikova zbierka je 
myšlienkovo aj tvarovo výstižne interpretovateľná cez prizmu budhistického náboženstva. 
Mnohé z jeho postulátov – výsostne subjektívne chápanie reality vrátane svojho vlast-
ného ja, konceptualizovanie osobnosti ako pozorovateľného tela, problém vzťahov medzi 
realitou, výtvormi mysle a vedomím či koncept nirvány – v Bielikovej knihe nájdeme. 
Ťažko však rozhodnúť, či pri čítaní, v ktorom sa sústredíme výlučne na analýzu textu vo 
vzťahu k budhizmu, dochádza k neúnosnej redukcii básne, respektíve či sa text týmito 
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prijasnými paralelami znehodnocuje, alebo skôr možno hovoriť o vpisovaní sa do žánru. 
V každom prípade však čitatelia a čitateľky, ktorí nie sú podrobne oboznámení s budhiz-
mom, rozhodne nebudú mať zo zbierky menší estetický pôžitok ako tí, ktorí interpre-
táciu obmedzia na identifikáciu prvkov tohto náboženstva v texte.

***

Dlho pozoruješ tmu

nad oceánom.

Horizont je sotva viditeľný,

čiara vytvorená skôr tvojou

predstavou než zmyslovým vnemom.

Trochu tajomna, trochu strachu,

priveľa tmy.

Len príboj vĺn dolu pod tebou

napovedá, že nesedíš

doma.

(s. 58)

***

Svet sa obyčajne chápe ako 

protiklad Kráľovstva Božieho, lenže

v slovanských jazykoch je slovo 

svet etymologicky príbuzné slovu

svetlo, čo celú vec znejasňuje,

stavia na vratké nohy, 

neisté, váhavé a spätkujúce,

celkom ako tie tvoje.

(s. 51)
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Veľká časť zmyslovej reality textov pozostáva zo zábleskov detailov tela lyrického 
hrdinu a zo záznamov jeho polohy či útržkov jeho aktivity, gesta či pohybu. Táto 
fyzická blízkosť lyrického subjektu v kombinácii so záznamami jeho psychického 
a emocionálneho stavu – jeho obnažovanie sa – pri čítaní vytvára intenzívny pocit 
blízkosti, intimity a autentickosti, ktorá je tlmená len objektivizujúcou perspektívou 
a syntaxou. Tieto záznamy zároveň uľahčujú čitateľom a čitateľkám projekciu do sub-
jektu. Viacnásobne tematizovaná osamelosť a utrpenie lyrického subjektu zároveň 
podnecujú k  výrazne empatickému čítaniu, pričom aj komplex týchto emócií sa 
podieľa na vzniku estetického účinku.

***

Strecha ti už nepreteká,

no husté kropaje dažďa

cítiš v celom byte.

Skrehnutým pohybom

odhadzuješ knihu a 

skrúcaš sa do klbka,

akoby práve toto

mal byť spôsob,

ako čeliť smútku a

samote.

(s. 26)
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***

Čo sa zhromaždilo, rozptýli sa,

čo sa postavilo, zrúti sa,

čo sa narodilo, zomrie.

A ešte že

krása skĺzne do staroby,

túžba do zabudnutia.

No, pravdaže, o tom nie sú spory,

ale čo medzi tým?

(Tikot hodín, ruka načahujúca sa za cigaretou. Tvoja?)

(s. 55)

Jedným z ťažiskových ohnísk napätia v zbierke je konflikt medzi uvedomovaním si 
pominuteľnosti bytia a snahou zbaviť sa vedomia na jednej strane a nevyhnutnosťou 
žiť a cítiť na strane druhej. Subjekt opakovane bytie stotožňuje s utrpením, bolesťou, 
do opozície stavia ľudský údel a jestvovanie vecí a zvierat. Problematizované, ba až 
nemožné je aj vyjadrenie vlastného „ja“ slovami, subjekt prevažnú väčšinu plochy 
zbierky zostáva sám sebe ostrovom, izolovaný od ľudí svojou neschopnosťou uspoko-
jivo verbalizovať svoju situáciu. Táto nemožnosť slovného vyjadrenia hĺbok ľudského 
subjektu je zrejme hlavným zdrojom takmer nepreniknuteľnej a nekončiacej extrém-
nej osamelosti hrdinu básne. Nemožnosť uspokojivého vyjadrenia sa týka nielen 
vnútra subjektu, ale i  absolútna, všeobsiahlej tmy, tušeného či želaného Boha aj 
nekonečna či podstaty vecí. Samotným faktom existencie textov, ktoré o  týchto 
obmedzeniach vypovedajú, sa však aspoň v  náznakoch k zachyteniu  týchto entít 
báseň približuje.
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***

Vieš povedať všeličo,

ale nič podstatné.

Ani len o tme,

s ktorou žiješ,

čo ti pamäť siaha, 

ani o nej nepovieš 

nič.

Teda... Nič podstatné.

(s. 81)

Dominujúci vážny a rozvážny tón zbierky oživuje vypointovanie textov, ktoré 
v niektorých prípadoch ústi do sebairónie – síce trpkej, ale aj uvoľňujúcej. Výrazným 
narušením smerovania textu k  objektivizácii a  zahladeniu vnútorných nepokojov 
je občasný výskyt vulgarizmov, ktoré nanajvýš funkčne zvýrazňujú kontrast ratia 
a emócií, vôle a reality. 

***

A tak sa pomaly, 

pomaličky blížiš k tomu,

že sa na všetko 

vyserieš.

A súc vysraný,

upokojíš sa.

(s. 47)
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Napriek prevahe skepsy, úzkosti, pochybnosti, utrpenia a vedomia márnosti je 
nielen z kompozície zbierky, ale aj zo záznamov neustálej – síce nie výrazne úspešnej, 
no neprestávajúcej – snahy vôľovo ovládnuť tieto negatíva a z občasných zábleskov 
nádeje v  textoch je zjavné autorovo úsilie o zanechanie v  čitateľoch a  čitateľkách 
optimistickejší dojem, ako je väčšina jeho textov schopná vyjadriť. To však zároveň 
možno chápať aj ako akúsi „skúšku správnosti“ autentickej pózy, do ktorej sa subjekt 
štylizuje, ako silný argument v prospech jej uveriteľnosti.

***

Pri všetkom marazme

to vždy napokon príde,

zvnútra teba samo sa

vysloví. A nie je to

formálne a naučené,

nič to nemá s vôľou

ani s chcením, nič to

nemá s tebou; vždy

raz za čas, povedzme

za päť rokov,

zvnútra a samo sa 

vysloví: Veľká Milosť

Božia nech spočinie 

na každej bytosti!

A prevýši to všetko

dobré, čo si si vedel

predstaviť. Vtedy to

zaklapne, samo sa

potvrdí a už iba radosť.

A plnosť. Samotný

zmysel. Všetkého

(s. [85])
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zvnútra a samo sa 

vysloví: Veľká Milosť

Božia nech spočinie 

na každej bytosti!

A prevýši to všetko

dobré, čo si si vedel

predstaviť. Vtedy to

zaklapne, samo sa

potvrdí a už iba radosť.

A plnosť. Samotný

zmysel. Všetkého

(s. [85])

Akoby niekto nahlas mlčal nás vťahuje do krajiny mysle, ktorá veľmi uveriteľne môže 
byť aj naša, do krajiny, v ktorej čas i napriek plynutiu akoby stál a v ktorej sú aj vyhrotené 
existenciálne úzkosti prirodzenou a prijímanou súčasťou existencie. Napriek silnému 
pnutiu k  harmonizácii, respektíve k  tréningu prijímania ľudského údelu Bielikova 
lyrika nepôsobí zjednodušujúco ani únikovo a i napriek zenovej atmosfére si zachováva 
problémovosť. Menšie výhrady azda možno mať voči istej motivickej monotónnosti 
textov, tú však možno chápať aj ako myšlienkovú čírosť, jednoliatosť, zabezpečujúcu 
jednotu a absenciu kontaminácií neorganickými prvkami. 

Literatúra o knihe Akoby niekto nahlas mlčal:

MIHALKOVIČ, Boris: Kniha týždňa: Dar poézie, múdrosti aj bázne.  
In: Kultúra.Pravda.sk [online], 2014, dostupné na http://kultura.pravda.sk/kniha/
clanok/304655-kniha-tyzdna-dar-poezie-mudrosti-aj-bazne/.

LITVÁK, Ján: Opustil mnohé, čo robí báseň básňou, a opäť ponúka veľa.  
In: SmeKultúra [online], 2013, dostupné na http://kultura.sme.sk/c/7003684/
opustil-mnohe-co-robi-basen-basnou-a-opat-ponuka-vela.html. 

Ivana Hostová
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Marcela Veselková (1981)

IDENTITY
Básnická zbierka, 2013.
Bratislava: Aspekt, 55 s.

Svojho času sme na margo poetky M. Veselkovej a  jej druhej zbierky Identity 
v časopise RAK skonštatovali, že sa ňou autorka vrátila do literatúry po osemročnej 
prestávke. Uvedený časový interval totiž uplynul od vydania jej básnického debu-
tu Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa (2005), ktorému okrem detinsky znejúcemu, resp. 
odstrašujúco konvenčne sformulovanému názvu v podstate nebolo čo vytknúť: mi-
moriadne pozitívne zarezonoval na strane čitateľského publika a podobne aj u lite- 
rárnej kritiky.1 Je preto otázne, či sa Veselková potrebovala do slovenskej literatúry 

1 Z početných afirmatívnych recenzií debutu pozri napr.: BILÝ, Peter: Až na ten názov... skvelé. In: Dotyky, 
2007, roč. 19, č. 4, s. 57 – 58; REBRO, Derek: Za zdvihnutou oponou. In: Romboid, 2006, roč. 41, č. 7, s. 73 
– 74; ŠRANK, Jaroslav: Existenciálna kríza ako produktívna básnická situácia (Poznámky k debutu Marcely 
Veselkovej Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa). In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava: Ars 
Poetica, 2007, s. 155 – 179; prípadne MITKA, Marek: Ihlu pod jeho voňavú kožu. In: RAK, 2006, roč. 
11, č. 4, s. 49 – 51. Azda jediný z recenzentov, ktorý sa k napospol kladne prijatej Veselkovej prvej zbierke 
postavil kriticky až štítivo, je R. Tomáš: „Je to štylizácia, ktorá neznamená vytváranie autorskej osobitosti, ale 
sebatrýznivé až silne existencionálne riešenie ľúbostných vzťahov a vlastného miesta vo svete. Bohužiaľ, to často 
vedie aj k týraniu čitateľa. (...) [Č]asto ide o problémy adolescentné až postpubertálne. Báseň tu funguje ako 
spoveď, lyrický denník. Je to text, ktorý vlastne nevie povedať veci inak ako ostatní ľudia, ale predovšetkým 
musí kričať – snáď inak by bol zbytočný. Je to škoda, lebo práve takto vzniká presne to, čo nie je poézia, takže 
je naozaj zvláštne čosi také dočítať“ (pozri bližšie TOMÁŠ, Radoslav: Na noži: Najzvláštnejšie je dočítať to. In: 
Knižná revue, 2006, roč. 16, č. 6, s. 5). Uvedené riadky citujeme aj preto, lebo ich autor veľmi jadrne (avšak 
zjavne nevedomky) apeluje práveže na nesporné kvality Veselkovej raných textov (a tým aj tzv. poézie osobnej 
spovede, ktorá sa najmä v angloamerickej literatúre stala časom žánrovou formou), resp. na dispozície textov, 
ktoré iní literárni kritici svorne vyzdvihli a jednoznačne označili za prejav nevšedného poetkinho talentu. 
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in stricto sensu odniekiaľ vracať; veď spomenutá štylizácia akoby naznačovala prí- 
tomnosť nedodržateľného pravidla či úzu, podľa ktorého by tvorivá osobnosť básni-
ka mala produkovať jednotlivé knihy v predpísaných (optimálnych) časových inter-
valoch, aby sa na ňu nezabudlo. Treba dodať, že aj keby Veselková ostala doživotne 
autorkou jedinej zbierky, jej miesto v dejinách slovenskej poézie po roku 2000 by 
bolo nespochybniteľné. Keď teda v  roku 2013 publikovala svoju druhú básnickú 
zbierku Identity, vytvorila tým veľkorysý konfrontačný priestor nielen z  časového 
hľadiska (nové básne oproti tým „starým“), ale aj z aspektu akéhosi príznačne neu-
ralgického drobnohľadu, aký literárna kritika zvykne venovať druhej knihe autora. 
Tá je, celkom nepochopiteľne, najmä v  tunajších pomeroch chápaná ako „skúška 
správnosti“, potvrdenie kvality a zmysluplnosti poetovho písania či prinajmenšom 
legitimizovanie jeho nárokov na zotrvanie v „košiari“ relevantných (rozumej syste-
maticky reflektovaných, diskutovaných) tvorcov umenia. 

Dnes je isté, že Marcela Veselková v tomto pomyselnom teste obstála bez najmen- 
šieho zaváhania. Identity pritom nepredstavujú žiadnu organickejšiu kontinuáciu v roz- 
víjaní poetiky jej prvej zbierky. Debutové básne priniesli jednoliatu osobnú spoveď 
mladej hrdinky, vyznávajúcej sa z osudového citového vzťahu k mužovi (chlapcovi 
– tínedžerovi, priateľovi, milencovi, neskôr azda manželovi), pričom sú ostinátne cen-
trované na motívy životnej frustrácie, dezilúzie, nenaplnenej lásky, precitlivenosti, 
depresie, smútku, suicidálneho správania, hospitalizácie či odmietnutia spoločensky 
všeobecne akceptovaných hodnôt, a  to v  tzv. bezčasovom, životopisne asymptoma-
tickom horizonte osobnej reflexie. Fragment básne Miserere mei Deus tu môže sym-
bolicky „prehovoriť“ nielen v mene Veselkovej najranejších textov, ale aj ako ilustrácia 
rozpoloženia subjektu v celej jej básnickej prvotine: „(...) nikto nebol doma / preto som 
mohla / klesnúť na zem / zúfalá zúfalá zúfalá / tvár mi černela / prekliate očné tiene / 
bola som najhoršia osoba / v celom cnostnom vesmíre / najskazenejšia / najobludnejšia / 
najohavnejšia / chcela som ťa / aj keď čakáš dieťa s inou“2. Naproti tomu v Identitách sme 
konfrontovaní s tematicky a časovo jasne situovanými záznamami, ktoré život lyric- 
kého subjektu reprodukujú v takmer chronologickom poriadku. Nachádzame tu alúziu 
na základnú školu – ozvenu studenej vojny, keď žiakom merajú tváre kvôli určeniu 
veľkosti plynových masiek a učiteľka vysvetľuje, čo majú robiť v prípade atómové-
ho útoku (báseň Masky); postavy starých rodičov a s ich autopsiou zviazané motívy 
prechodu ruského a nemeckého frontu počas 2. svetovej vojny, kolektivizácie dediny 
v päťdesiatych rokoch a pod. Smerom k deväťdesiatym a po nich nasledujúcim ro-
kom si protagonistka z autentickej pamäti sprítomňuje napríklad odhaľovanie sochy 

2 VESELKOVÁ, Marcela.: Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2005, s. 24.
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Jánošíka v Terchovej, neslávnu éru tzv. škrupinkárov či obdobie študentských liet – 
básne Izba, Pod povrchom alebo Fosílie svojou dikciou na chvíľu pripomenú texty de-
butu, no v kontexte celej zbierky vzbudzujú dojem vnútorne dôkladne spracovaných 
skutočností, ktoré subjekt referuje ex post:

ohlásia expres z letiska

za oknom sa začnú vznášať hlavy

ako medúzy unášané prúdom

izba pre východoeurópana

je vždy na prízemí

pri výťahu

alebo bez okien 

u lekára trvá

diagnóza choroby kratšie

ako diagnóza dokladov

chvíľu po nich zamyslene prechádzajú prstami

akoby čítali braillovým písmom vytlačené

checkpoint charlie

len sa nesmiať

nerobiť prudké pohyby

nestrhávať na seba pozornosť

oblečená v černobyľskej jadrovej elektrárni

rozhorúčená a nedotknuteľná

čakať či poistka prejde kontrolou
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za všetkých východoeurópanov

vybieham po schodoch

a pýtam si inú izbu

(s. 42 – 43)

Budovanie dištancie od osobne zakúšanej reality a od najrozmanitejších (niekedy 
zjavne iba vyčítaných, odpočutých, prípadne skrze rodinnú historickú anamné-
zu sprostredkovaných) faktov je v  Identitách kľúčovým identifikátorom. Lyrická 
hrdinka si svojbytnosť svojho „ja“ uvedomuje jednak uprostred spoločenstva pokrvne 
najbližších ľudí (reflexia otca v básni Strach lietať či starej matky v básňach Baba a Pri-
povidka o pepru), ktorí jej napokon v ničom nemusia byť blízki; jednak v deskripcii 
(starého známeho) odcudzeného, obsahovo vyprázdneného, frustrujúceho či iného 
sveta, ku ktorému si hľadá nový rozumejúci a zmierlivý vzťah. Motív (po)rozume-
nia/nerozumenia okoliu má u Veselkovej napokon doslovné i metaforické koreláty. 
V básni Svetlo je to topos inojazyčného veľkomesta s dobre známou architektúrou 
(„v meste v ktorom nikomu nerozumiem / si vytváram vzťah k stavbám / jazyk architek-
túry je jednotný naprieč európou...“ – s. 11), kde sa básnický subjekt „zahniezďuje“ 
vysielaním nonverbálnych signálov, a to aj vtedy, keď sa naplno identifikuje s ľuďmi, 
cíti sa s nimi spriaznený a „rozumie im“ takpovediac bytostne:

na lavičke sedáva žena

sukňu má vyhrnutú nad kolená

rukávy nad lakte

natŕča hrčovité údy slnku

staré telo jej už nestačí 

začala klíčiť

ako zemiak

ktorý z tmy a chladu

preložili do tepla

mlčíme každá vo svojom jazyku

koreňmi hmatáme do prázdna

(s. 11 – 12)
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Naopak, v básni Ženy ktoré vedia sa subjekt cíti byť vytlačený na komunikačnú peri-
fériu práve spoločenstvom, ktorému z perspektívy jazyka rozumie veľmi dobre. Na 
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tento text vytvára zámernú intratextuálnu alúziu 
na báseň Bizarre – No. 6, 1951 z debutovej zbierky – jej úvod vyznieva doslova ako 
manifest, pričom „miesto“ básnického subjektu je vzhľadom na predstavený „svet“ 
vyčlenené priam demonštratívne: „všetky moje známe / sa vydávajú alebo sú tehotné / 
priberajú / plánujú svadbu na jeseň / zákusky sa nepokazia pre horúčavu / medový týždeň 
pri mori za akciovú cenu / maľujú byty / kladú plávajúcu podlahu / kupujú teplé posteľné 
prikrývky // mne sa v noci sníva / že do mňa démon vnára ruku / chytá ma za črevá 
/ hádže ma celou izbou...“3. Veselková je v  identickom odseku o niečo neskôr ešte 
konkrétnejšia, keď akoby ex definitione približuje postavenie inak zmýšľajúcej ženy  
v celospoločenskom meradle („stretávam bývalé spolužiačky / nikdy ich neprestane baviť 
pýtať sa / či mám priateľa / hodnota ženy / je ešte stále / funkciou hodnoty jej muža“4), 
čím tak trochu zavádzajúco (po)otvorila priestor interpretáciám, ktoré v jej poézii 
odrazu odhalili aj „feministické verše“5. Čo je dôležitejšie, v  tomto bode úvah je 
pozoruhodné bližšie sa prizrieť už spomenutej básni Ženy ktoré vedia zo zbierky Iden-
tity. Vo vzťahu k o osem rokov staršej básni Bizarre No. 6, 1951 dochádza fakticky 
k „prepólovaniu“ identity subjektu v zmysle jeho stotožnenia sa s odosobnenejším, 
poučenejším a prežitými rokmi „usadenejším“ charakterom. Na rozdiel od miesta-
mi pubescentne sa exponujúcej protagonistky v  debutovej zbierke (napr. „čierna 
podprsenka / čierna minisukňa / čierne lodičky na vysokých podpätkoch / kučery / ústa 
zapchaté šatkou“6) tu Veselková s citeľnou iróniou vyjadruje nasledovné: 

o pätnásť rokov mladšie

otvárajú dáždniky bokov

štrngajú zubami ako mincami

oči vlhké čerešňové kôstky

keď žmurknú

3 VESELKOVÁ, Marcela: Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2005, s. 75.
4 C. d., s. 75 – 76.
5 Napr. D. Rebro v recenzii na Veselkovej debut na margo naznačenej dispozície a presne nami citovaných 
riadkov z básne Bizarre No. 6, 1951 podotýka, že autorka v tejto polohe „prehlbuje tradičný stereotyp slabej 
ženy neschopnej odpútať sa od nevyhovujúceho partnera, na druhej strane však do svojich básní zahŕňa 
(nijako sofistikovane, zato v súlade s ,papuľnatým´ charakterom zvyšku knižky) aj sympaticky feministické 
verše“ (REBRO, Derek: Za zdvihnutou oponou. In: Romboid, 2006, roč. 41, č. 7, s. 73). 
6 VESELKOVÁ, Marcela: Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2005, s. 76.
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cvakne spúšť

keď tancujú

partenón zoskakuje z kopca

dórske stehná

podpätky z ihiel injekčných striekačiek

pery ferrari

ženy ktoré vedia prežiť

(s. 48)

Pokiaľ ide o  tematizáciu ženského sveta, resp. širokospektrálnych súvzťažností, 
ktoré u M. Veselkovej gravitujú okolo feminínneho prvku, interpretačne nemožno 
obísť báseň v šarišskom dialekte Pripovidka o pepru. Práve preto, že je napísaná, či 
presnejšie zaznamenaná nárečím, v Identitách sa ňou radikálne porušuje plynutie vy-
brúseného a obzvlášť „čítavého“ jazyka (možno ho pokladať za spoľahlivý spojovací 
článok medzi oboma zbierkami autorky), ergo vnímame ju ako nežiaducu interven-
ciu výrazovej paradigmy, ktorá možno autentickejšie približuje objekt prehovoru, no 
umelecky je (pravdepodobne) bezprecedentnou deformáciou: 

baba z ameriki furt daco pošilala 

cukerľiki žuvački 

raz poslala harčok polni pepru 

a tak peprili poľivku 

i mäso peprili 

až šicok peper žedľi 

potom došlo pismo 

pošilame vam urnu s babu 

bo sce buc doma pochovana 

patreli na sebe nič nehutoreli 

dumal bi ši že minutu cicha trimu

(s. 30)
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Odhliadnuc od faktu, že sujet citovanej anekdoty je viac ako povedomý, v tejto 
fáze nám od poetky chýba aspoň náznak hoci nepatrného ironizujúceho manévru 
či gesta, ktoré by eliminovalo dotieravý dojem karnevalového a v každom prípade 
trochu prvoplánového atakovania slovenského (v zmysle po slovensky hovoriaceho) 
čitateľa. V neposlednom rade je otázne, či to lyrika ako literárny druh dokáže vô-
bec „uniesť“, čiže udržať si jazykovo-estetický štatút sui generis v prípade použitia 
nárečia. V epike je situácia podstatne odlišná, keďže napodobovanie pragmatických 
funkcií jazyka ide v tomto literárnom druhu ruka v ruke s jej dorozumievacou, teda 
oveľa komunikatívnejšou „textúrou“. Je preto celkom prirodzené, ak z hľadiska kon-
textualizácie Veselkovej uchopenia umeleckého písaného tvaru máme v slovenskej 
literatúre väčšmi naporúdzi početné príklady jazykového ozvláštnenia prózy. Či už 
je to Š. Moravčík, ktorý používa záhorské nárečie, M. Zimková s akousi viac alebo 
menej identifikovateľnou mixtúrou nárečových elementov z východného Slovenska, 
či Ľ. Zelienka a  jeho jazykové presahy do zvolenského a detvianskeho dialektu,7  
v poézii ide bezpochyby o oveľa zriedkavejší fenomén. Báseň je zrejme chúlostivejšia na 
odklony od autochtónneho jazyka než napr. poviedka, keďže vo vzťahu k skutočnosti 
plní len málokedy mimeticky dôslednejšiu funkciu, ba dalo by sa povedať, že jej 
ontologický status to ani nedovoľuje. Charakter špecifík básnického jazyka, ako ho 
tu intuitívne pomenovávame my, súzvučí navyše s definíciou, ktorú ponúka P. Valček, 
keď upozorňuje na „problematiku poézie ako ,jazyka situovaného uprostred jazyka‘ 
(Greimas), čo je pohľad umožňujúci identifikovať prvky a postupy poézie aj v próze 
či dráme a naopak. Poézia prenáša slová z ich symbolickej (označujúcej) funkcie do 
,imaginatívnej či obrazotvornej funkcie‘ (Ransom), čo znamená, že dominantný, 
základný nie je slovníkový význam lexiky, ale jeho konfrontácia so zmyslovo-výra-
zovým potenciálom lexiky, ktorý tvorí sémanticky sekundárny, no v poézii podstat-
ný, primárny imaginatívny kontext“8. Práve imaginatívna či obrazotvorná funkcia,  
t. j. zmyslovo-výrazový imaginatívny kontext je vo Veselkovej básni Pripovidka o pepru 
porušený, keďže ako sémanticky primárny je v tomto texte vysunutý do popredia len 
slovníkový, symbolický (označujúci) význam lexiky. Inými slovami, sme svedkami 
vzniku „poézie“ determinovanej formálnymi a sémantickými markermi, avšak bez se-
miotickej – v tomto prípade básnickej identity. 

7 A  to nehovoríme o  inojazyčných realizáciách umeleckého textu, resp. jeho častí, ktoré v  slovenskej li-
teratúre nie sú ničím neobvyklým a ktoré sa opäť týkajú výlučne prózy – napríklad B. Hochel píše celú 
poviedku v angličtine, T. Horváth imituje češtinu a slovakizovanú češtinu z predobrodeneckého obdobia  
v knihe Zverstvo, Balla používa nemčinu v poviedke Die Zweisamkeit z knihy Leptokaria a pod.
8 VALČEK, Peter: Slovník literárnej teórie (heslo Poézia). Bratislava: Literárne informačné centrum, 2006, s. 266.
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V  inom raison d´être signalizuje „rozkmitanie“ identity už jedna z úvodných 
básní zbierky – Childe Harold na imigračnom úrade. Odkaz na romantického hrdinu 
z pera lorda Georgea Gordona Byrona asociuje motívy putovania, cesty a vonkajšej 
emigrácie alebo jednoducho migrovania, no tentoraz nie po európskom kontinente, 
ale skôr po zákutiach vlastnej osobnej skúsenosti. Časť známeho predslovu, ktorý in-
trodukuje prvý a druhý spev básnickej skladby Putovanie Childa Harolda klasika an-
glickej literatúry: „Nenávidel som svoju vlasť. Avšak strasti, ktoré som zakúsil u rôznych 
národov, kde som žil, ma zmierili“9, prenesene metamorfuje do nového životného 
pocitu lyrického subjektu Veselkovej – po vypísaní sa z problémov dospievania 
a  rozčarovaní z lásky, po období permanentného vzdoru a  búrlivého prežívania 
citov (čo je zhruba základné dikčné ladenie debutovej zbierky) sa s pribúdajúcim 
vekom, vzdelaním, literárnou poučenosťou, príchodom rodiny, cestovaním a obser-
vovaním cudzích životov láskavo vyrovnáva aj s vlastným bytím a jeho generačnými 
a autopsívnymi koreňmi (pocit, ktorý čitateľa opanúva po dočítaní Identít). Kým 
totiž zbierka Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa predstavuje koncízny, miestami až výrazovo 
sterilný, motivicky stacionárny model poézie – v podstate ide o  jedno veľké bás-
nické pásmo, kvázi kompaktnú poetickú plochu, zaberajúcu rozlohu celej knihy; 
tak zbierka Identity znamená v prípade väčšiny textov jej pravý opak (kratšie adresné 
básne, evidentné posilnenie „sujetovej“ línie výpovede, rustikálnosť, odkazy na životy 
starých rodičov a pod.). Z ťažko zmieriteľnej rebelky sa stáva starousadlíčka, beat-
nicky stavaná poézia či poézia osobnej spovede sa mení na zmierené, retrospektívne 
líčenie svojho života a doliehajúcich kolektívnych diskurzov. Lyrický subjekt sa tu 
identitne vyhraňuje aj smerom navonok, pričom nadobúda (či túži nadobudnúť) 
omnoho zreteľnejšie charakterové kontúry. „Toto sme my a  tamto oni / budeme to 
opakovať tak dlho / kým sa to nestane pravdou.“ (s. 23) – píše sa v básni My a oni, síce 
v inom kontexte, no s potenciálnym presahom (ako implicitne prítomné motto) do 
väčšiny textov zbierky. 

Potvrdzovanie vlastnej identity sa z času na čas zrejme nevyhne veľkej rekapitu-
lácii a uvedomeniu si, čím nie sme, alebo naopak – chceme, musíme či minimálne 

9 Ide o voľný preklad vety, ktorú G. G. Byron preberá v rámci dlhšieho citátu (ponúka jeho originálnu – 
francúzsku i anglickú verziu) z pera Luisa-Charlesa Fougereta de Monbrona (1706 – 1760): „The universe 
is a sort of book, whose first page one has read when one has seen only one’s own country. I have leafed 
through a great many that I have found equally bad. This inquiry has not been at all unfruitful. I hated 
my country. All the oddities of the different people among whom I have lived have reconciled me to 
it [zvýr. M. M.]. Should I gain no other benefit from my travels than this, I will have regretted neither  
the pains nor the fatigues“. (BYRON GORDON, George: Childe Harold’s Pilgrimage. A romaunt. Preface 
to Cantos 1 – 2. Dostupné na http://knarf.english.upenn. edu/Byron/charoldp.html).
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na chvíľu potrebujeme byť. Je to autorsky legitímne a zaiste aj oslobodzujúce gesto. 
Z pohľadu čitateľa sú však významovo najrelevantnejším posolstvom zbierky Identity 
básne (Matkina záhrada, Vodné hodiny, Zabúdanie, Svetlo a niektoré ďalšie), v ktorých 
subjekt prehovára citlivým hlasom o hlboko osobnom prežívaní každodennej reality.  
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Zuzana Husárová (1983)

LUCENT
Zbierka poetických vizualizácií, 2013.
Bratislava: Drewo a srd/Občianske 
združenie Vlna, 66 s.

Doposiaľ vydané zbierky všestrannej umelkyne Zuzany Husárovej liminal (2012, 
2013) a lucent (2013) predstavujú dobre fungujúce systémy, nabádajúce percipien-
tov k interaktivite, hravosti, kreatívnemu mysleniu a uvažovaniu, ako aj k rôznym 
interpretačným prístupom. Fakt, že hranice interpretácie, nadinterpretácie a podin-
terpretácie nie sú presne definované, však môže u niektorých čitateľov vzbudzovať 
i  neistotu, obavy, ba dokonca nedôveru v  kvalitu textov. Možno i  z  uvedených 
dôvodov sa autorkiným doposiaľ vydaným projektom liminal či lucent dostalo 
tak málo kritickej pozornosti, hoci už na prvý pohľad pútajú percipientov svojou 
inakosťou (v porovnaní s  tradične písanou poéziou), čím ich priam nabádajú ku 
kritickej alebo interpretačnej reflexii. 

Posledný projekt Z. Husárovej lucent predstavuje výsledok opätovnej tvorivej 
spolupráce s výtvarníčkou Amaliou Roxanou Filip. Výtvarná časť nemá v zbierke len 
ilustratívnu funkciu, ale možno ju chápať aj ako jednu z dimenzií samotného textu, 
ktorá ho súčasne dotvára, komentuje, prípadne interpretuje. Už z naznačených súvis-
lostí je zrejmé, že dané textovo-výtvarné celky sú určené pre diskurzívneho čitateľa, 
vnímajúceho báseň citlivo, viacerými zmyslami. Autorka totiž zdôrazňuje najmä jej 
optické, akustické, kinetické a priestorové aspekty. Zbierka pozostáva z piatich častí 
(Zvukovosť, Vizuálnosť, Plnosť, Veľkosť, Rôznorodosť), pričom v každej z nich dominu-
jú iné senzuálne hodnoty. Grafická vizualizácia básní zároveň závisí od spomínanej 
preferovanej hodnoty textu a je súčasne jej exemplifikáciou. Najevidentnejším príkla-
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dom daného prepojenia sú básne z časti Vizuálnosť. V každom z textov sa pomocou 
grafickej vizualizácie demonštruje určitý fyzikálny jav z oblasti optiky.

V reflexii napríklad  vzniká sekundárny text vytvorením zrkadlového odrazu 
primárneho textu. Úvodný verš z difúzie „vstup elektromagnetického vlnenia“ (iný-
mi slovami svetla) zase autorka umiestňuje tak, aby indikoval dopad svetla na plo-
chu pod určitým uhlom, ktorú výtvarne znázornila A. R. Filip, a v ktorej sa láme 
a rozptyľuje na viacero veršov. Tie sú síce zapísané pod sebou vo vymedzenej ploche, 
ktorou verš-svetlo prechádza a rozptyľuje sa v nej, no ich zobrazenie nezodpovedá 
grafickej konvencii. Záverečný verš básne je zapísaný opätovne mimo vymedzenej 
plochy a  evokuje výstup svetla v  smere nezodpovedajúcom šíreniu dopadajúceho 
verša-svetla, čo je i princípom optického javu – difúzie.

Na princípe fyzikálnych javov sú kreované aj ostatné texty. Nedochádza pri-
tom k zautomatizovaniu autorského postupu a vyčerpaniu tvorivej metódy, pretože 
čitatelia majú možnosť s každou básňou odkrývať nové pravidlá autorskej hry a zaujať 
tak pozíciu spoluhráčov. Interaktivita sa vyžaduje obzvlášť pri textoch založených na 
šifrovaní slov. Do primárneho (zrozumiteľného) textu vsúva poetka napríklad iné 
hlásky, čím ho zbavuje prvotnej komunikatívnosti a presúva akciu na čitateľov. Tí sa 
môžu rozhodnúť, či sa budú podieľať na opätovnom zvýznamňovaní textu, alebo ho 
nechajú v podobe, v akej im ho zanechala autorka, pričom obe gestá majú výpovedný 
charakter. Percipienti sa môžu pokúsiť zachytiť a deskribovať podstatu premenlivosti 
textov a určiť tak princíp konkrétnej manipulatívnej autorskej techniky.

Mnohé z  básní reflektujeme – nielen pre ich kinetický aspekt – ako tekuté. 
V naznačených súvislostiach nás azda najviac zaujala časť Zvukovosť, v ktorej nás 
na prvý pohľad upútal najmä rozvinutý kinetický potenciál textov. Rozkmitanie 
Husárovej veršov má v zbierke svoje opodstatnenie. Podieľa sa na vytváraní ďalšieho 
významového plánu či exemplifikácii sémantiky textu. Pozícia jednotlivých veršov, 
ktoré možno čítať, ak obrátime knihu o 90 stupňov doprava (do vertikálnej polohy), 
môže napríklad indikovať v horizontálnej polohe kmitanie zvuku.

Autorka pracuje v  úvodnej básni výšky v  časti Zvukovosť aj so zvukmi kla-
sifikovanými ako šumy, čo potvrdzuje nielen spektrum použitých motívov impliku-
júcich zvukové motívy (napríklad piskot, bzučanie, syčanie), ale aj grafická podoba 
textu. Rozloženie veršov v rôznych výškach evokuje tvar vlny, respektíve nepravidel-
ného vlnenia, ktoré je príznačné pre šumové zvuky. Text je zaujímavý aj z fonického 
hľadiska, pretože sa v ňom opakovane vyskytujú isté hláskové skupiny (napríklad 
pr, vr, dr, hr, br, bz, bez, zad, zod), vďaka ktorým pôsobí text (v pozitívnom zmysle) 
kakofonicky. Predovšetkým spomínané spoluhláskové skupiny pripomínajú svojím 
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znením zvuky vydávané strojmi, citoslovcia bzučania, vrčania, vŕtania a  i., a to aj 
napriek skutočnosti, že vo väčšine prípadov nie je ich súčasťou slabikotvorné ŕ. Pri 
čítaní hlásky r si totiž podvedome uvedomujeme jej tvorbu (hláska vzniká rozkmi-
taním jazyka a jej vysloveniu zodpovedá viacero kmitov, vďaka čomu sa nám môže 
zdať, že jej vyslovená podoba trvá dlhšie v porovnaní s inými spoluhláskami). 

Početný výskyt hlásky r v  texte nepovažujeme za náhodný aj z  iného dôvodu. 
Napriek tomu, že percentuálny výskyt grafémy r v slovenskom jazyku patrí podľa 
viacerých doposiaľ publikovaných štúdií k  jednému z  najvyšších (ak berieme do 
úvahy výlučne spoluhlásky), jej frekventovanosť v Husárovej  texte má evidentnú 
spojitosť s fonickým  rozkmitaním textu. Opakovaná a  častá prítomnosť vibrantu 
v básni doslova rozvibruje verše, čo si uvedomíme najmä pri ich hlasnom čítaní. 
Zvuková a  vizuálna podoba textu tak navzájom korešpondujú a  dopĺňajú sa. 
Kakofonickosť a  šumovosť básne podporuje aj pomerne vysoký výskyt šumových 
hlások a tiež častá frekvencia šumovo-tónovej hlásky z, ktorej výskyt v slovenskom 
jazyku je skôr nižší. Na základe pozdĺžneho (nie priečneho) kmitania veršov možno 
určiť aj charakter prostredia, v ktorom sa zvuk šíri a mnoho ďalších znakov potreb-
ných k interpretácii básne.

Pri percepcii spomínanej básne, ako aj iných vizuálne aktívnych textov v zbier-
ke, sa rôznymi spôsobmi  realizuje synestézia optického a  zvukového vnemu. Vo 
výškach sa okrem zvukových motívov nachádzajú aj kontrastné motívy odvolávajúce 
sa na ticho, ako napríklad motív zvukovej bubliny či dámy bez úst. Motív zvukovej 
bubliny si zároveň môžeme predstaviť aj v  intenciách priestoru ako vákua. Určitú 
formu ticha evokuje aj prvý verš textu „noty prázdnoty“. Nachádza sa súčasne na po-
zadí, priestore formátu strany, kde ho možno chápať ako konkrétnu exemplifikáciu 
daného verša. Syntagma na pozadí sa rozpadá, absorbuje ju čierna plocha strany, 
súvislý text, ako ho poznáme z úvodného verša, sa zrieďuje, písmená nerešpektujú 
poradie, v akom tvoria slová, čím dochádza k narušeniu ich zautomatizovanej per-
cepcie a  zároveň k  exemplifikovaniu lexémy „prázdnota“. Ich postupné miznutie 
naznačuje aj rôzna miera priehľadnosti či veľkosť písmen. Spomínané javy sa tiež 
podieľajú na vnímaní priestoru dvojstrany, na ktorej je báseň zobrazená, ako 3D 
plochy. Lexému „noty“ zas exemplifikuje rozmiestnenie grafém v rôznych výškach. 
Plocha textu je tak zároveň notovou osnovou, čím dochádza k opätovnému spojeniu 
vizuálneho a fonického.

Omnoho usporiadanejšie pôsobí „vlnenie“ grafém v  texte tichá. Už samotná 
grafická vizualizácia textu popiera existenciu ticha ako absolútnej absencie zvuku, 
keďže jednotlivé „verše“ sú rozkmitané do tvaru vĺn tendujúcich k harmonickosti. 
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Text predstavuje neohraničenú extenzívnu štruktúru pozostávajúcu z opakujúcej sa 
syntagmy „tichá neexistujú, sú v nás v  podobe šumu“. Z  významového hľadiska pri-
pomína Husárovej výpoveď skôr sentenciu, pre ktorú je príznačná gnómická platnosť, 
invenčné konštatovanie faktu či sémantická hutnosť. Z formálneho hľadiska sa v nej 
však uplatňuje napríklad simultánnosť (napriek tomu, že je relativizovaná prekrývaním 
„veršov“), sémantická statickosť, princíp opakovania a pravidelnejšieho rytmu (vlny, 
ale aj syntagmy), porušovanie syntagiem (hoci pomocou prekrývania), čo nás nabá-
da vnímať text aj ako báseň. Husárovej výpoveď je založená na princípe paradoxu 
– už spomínanej absencie ticha ako úplnej absencie zvuku a zároveň jeho existencie 
v podobe šumu v nás. Text stimuluje nielen vizuálne, ale aj zvukové centrum, čo sa 
u percipientov môže prejaviť väčším uvedomovaním si vnútorných šumových zvu-
kov – šumu v  ušiach, tlkotu srdca či pulzovania v  spánkoch. Nepretržitosť týchto 
zvukov (nemožnosť počuť ticho) korešponduje s  nepretržitosťou textu. Charakteri-
zuje ho plynulosť, ktorú nedeterminuje ani plocha strany, čo sa prejavuje napríklad 
„useknutím“ slova hranou strany. Aj v tejto básni dochádza v súvislosti s vypovedaním 
o tichu k zrieďovaniu výpovede (medzi grafémami sú väčšie prázdne rozostupy). Práz-
dne miesto je však pravidelne „negované“ novou grafémou, čo taktiež zodpovedá idei 
textu vyjadrujúcej nemožnosť totálnej absencie. Simultánnosť „veršov“ a ich čiastočné 
prekrývanie zároveň možno chápať ako spolupôsobenie viacerých šumov.

Husárovej text býva súčasne hádankou i jej riešením. Implikuje viacero inštrukcií 
na to, aby bol odhalený a  zároveň odmieta transparentnosť, na základe ktorej by 
bol čitateľný na prvý či druhý pohľad.1 Ako sme už naznačili v úvode, pre mnohých 
prijímateľov (diskurzívnych percipientov nevynímajúc) môže byť vizuálne kódovanie 
textu ešte aj v dnešnej dobe natoľko špecifickou záležitosťou, že sa na odkrývaní jeho 
jednotlivých vrstiev odmietnu zúčastňovať, v  lepšom prípade pristupujú k  dekó-
dovaniu s  nedôverou. Nemožnosť uplatniť tradičné interpretačné postupy môže 
u  čitateľa vyvolať pocit bezradnosti, dokonca frustrácie plynúcej z  neschopnosti 
porozumieť autorovmu kódu. Skutočnosť, že niektorí prijímatelia majú problém 
dekódovať Husárovej poéziu, však podľa nášho názoru nespočíva v autorkiných tex-
toch, ale v nesplnených očakávaniach percipientov. Tí si často nemusia uvedomovať, 
že pri vnímaní daných básní vychádzajú z axiologických kritérií uplatňovaných na 
„tradičný“ text. Odlišné (oproti „tradičnému“ textu) kódovanie napríklad vizuálnej 
poézie si vyžaduje empatický, flexibilný prístup prijímateľa, ktorý je ochotný pristúpiť 
na „nové pravidlá hry“ a  nebude trvať na tom, aby sa text „prispôsoboval“ jeho 
skúsenostnému komplexu. Čitateľ by tiež nemal násilne uplatňovať lingvocentrický 

1 Zámerne využívam slovo pohľad, v ktorom je obsiahnuté zohľadnenie vizuálneho tvarovania textu.
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prístup k textu (spočívajúci v orientovaní sa výlučne na sémantiku slova a jazykové 
roviny textu a podceňujúci význam jeho vizuálnych aspektov). Ak sa raz odhodlá 
opustiť „bezpečnú zónu“ čítania, musí sa vyrovnať s faktom, že nielen interpretácia 
daného textu, ale aj jeho hodnotenie podlieha iným kritériám ako „tradičný“ text.2 

Percipient Husárovej textov by však mal disponovať okrem flexibility a ochoty 
komunikovať „v inom jazyku“ aj hravosťou, a s tým spojenou interaktívnosťou. Pri 
čítaní lucentu sa nám neraz potvrdilo, že hravý a aktívny postoj k  textu kompen-
zuje námahu vynaloženú na jeho dešifrovanie a môže viesť až k, barthesovsky pove-
dané, rozkoši z textu. Radosť zo spoluúčasti a  zároveň spoluutvárania Husárovej 
básní korešponduje s podstatou semiotického čítania, pri ktorom sa kladie dôraz 
na samotný akt recepcie a uvedomovanie si toho, ako je text napísaný (utváraný). 
Postupné nachádzanie „stôp“ pomáhajúcich odhaliť „riešenie hádanky“, ako aj par-
ciálne zodpovedanie si na otázky položené konkrétnymi básňami, len dosvedčujú, že 
Husárovej poézia nie je určená sémantickému čitateľovi, upriamujúcemu sa výlučne 
na výsledok, „rozlúštenie“, vypointovanie textu. Uvedená skutočnosť súčasne doku-
mentuje Husárovej úsilie nerezignovať na tvarovanie textovej zložky na úkor inven-
cie, čo vizuálnym textom hrozí a stáva sa pomerne často. Čítanie lucentu prebieha 
na druhej estetickej úrovni. Tá si vyžaduje, slovami S. Rakúsa nadväzujúceho na 
úvahy U. Eca, „postátie, dôkladnosť, opätovný príjem, akt recepčnej spolutvorby, 
teda všetko to, čomu sa podvoľuje iba menšia časť čitateľov“3. Semiotické čítanie je 
v zbierke v pozitívnom význame podmienené zámerom textu, čo vnímam ako jeden 
z indikátorov jeho kvality.

Pozitívom lucentu je aj to, že predstavuje (v rozličnej miere) premyslenú štruktúru. 
Dôraz na systematickosť, logickosť a prepracovanosť je pre Husárovej tvarovanie tex-
tu príznačná. Z. Husárová osciluje (na základe indícií, ktoré ponúka väčšina básní) 
v rámci Hoffmannovej typológie autorov medzi „autorom-suverénom“4 a „autorom- 

2 Napríklad v prípade vizuálnej poézie a jej variantov sa javí syntetizovanie uvedených kritérií ešte problema- 
tickejšie ako pri „tradičných“ textoch a dalo by sa povedať, že podlieha ešte väčšej individualizácii (vo vzťahu 
k textu). Mnohé axiologické aspekty, ktoré sa aplikujú pri  hodnotení „klasického“ textu  a využívajú sa aj pri 
kritickej reflexii iných (spomínaných) druhov textov, môžu mať v oboch kontextoch odlišný význam. Uvediem 
len niektoré z nich, ako napríklad problém gnómickosti textu, vyzdvihnutia formálnej stránky textu, intelek-
tuálneho verzus estetického zážitku z diela, invencie, textu ako konštruktu či miery asociatívnosti a kono-
tatívnosti textu.
3 RAKÚS, Stanislav: Hovoriť niečím iným. (Päťdesiat literárnych i neliterárnych úvah). Levoča: Modrý Peter, 
2010, s. 40. 
4 HOFFMANNOVÁ, Jana: K charakteristice postmoderního textu. In: Slovo a slovesnost, 1992, roč. 53, č. 
2. s. 175 – 176. Dostupné na http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3470.
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-partnerom“5). Prvý spomínaný typ autora sa vyznačuje predovšetkým tým, že 
„svůj text a jeho recepci s nadhledem režíruje, čtenářem manipuluje“6. Manipuláciu 
čitateľom a „nadvládu“ autorky nad textom vnímam vo vzťahu k Husárovej tvorivej 
aktivite ako kladný jav. (Z tvarovania básní vieme vydedukovať, že autorka, hovo-
rovo povedané, nečaká, ako sa text bude vyvíjať v procese písania a čo z neho napo-
kon vznikne.) Ak by autorka nemala text „pevne v rukách“ a „nenavigovala“ pros-
tredníctvom neho čitateľa, mohlo by dôjsť k narušeniu umeleckej komunikácie či 
dokonca k rezignovaniu na ňu. Inštrukcie obsiahnuté v básňach limitujú percipienta 
z dôvodu, aby bol schopný dešifrovať primárny význam textu. Neoberajú ho však 
o možnosť pristúpiť k jednotlivým básňam tvorivo a odkrývať ich ďalšie významy. 
Ak by dané inštrukcie neboli súčasťou textov, mohli by básne vzbudzovať dojem, že 
sú buď prostriedkom sebarealizácie (predvádzania sa) autora, alebo ich zámerom je 
zdôrazniť pozíciu čitateľa, ktorý má pri interpretácii neobmedzené možnosti. V ta-
kom prípade by bolo vágne vôbec uvažovať o  správnosti, respektíve nesprávnosti 
akejkoľvek interpretácie.7 Husárovej básne predstavujú koncepty a zároveň ich reali- 
zácie. Koncept pomáha percipientovi prekonať prvotnú bezradnosť z „komunikační 
asymetrie“8, ku ktorej dochádza vtedy, ak autor neumožňuje čitateľovi „aplikaci ob-
vyklých recepčních postupů“9. Z tohto hľadiska sa autorka o svojho čitateľa zaujíma, 
stáva sa jeho partnerom, „sprievodcom“ po texte. Množstvo inštrukcií poskytnutých 
percipientovi (vrátane vizuálneho jazyka) sa v jednotlivých básňach líši. Myslíme si, 
že nemožno zovšeobecňovať a s istotou povedať, či je ich priveľa alebo málo, či je 
vďaka nim text príliš explicitný alebo netransparentný. Pôsobenie Husárovej básní 
do značnej miery podlieha spomínanému skúsenostnému komplexu čitateľa.10 

5 C. d., s. 175. 
6 C. d.
7 Problém, ktorý sme naznačili, sa týka v prevažnej miere práve rôznych „netradičných“ foriem poézie. Ukazuje 
sa, že autori daných poetických foriem častejšie vystupujú vo vzťahu k textu i k čitateľovi (v porovnaní s au-
tormi „tradičnej poézie“) ako „autori-liberáli“ (HOFFMANNOVÁ, Jana: K charakteristice postmoderního 
textu. In: Slovo a slovesnost, 1992, roč. 53, č. 2. s. 176. Dostupné na http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3470). 
„Autor–liberál recepční procesy nerežíruje, nemanipuluje čtenáře, nýbrž akcentuje text jako prostor otevřený 
interpretačním činnostem vnímatele. (...) Recepční instrukce jsou v tomto případě nejvolnější, často 
mnohoznačné; od čtenáře se očekává jejich aktivní a tvořivá rekonstrukce, do značné míry samostatné počínání 
při odhalování a organizaci intertextových a intratextových vztahů.“ (C. d., s. 176).
8 C. d., s. 175.
9 C. d., s. 176.
10 V nijakom prípade tým nechceme tvrdiť, že by sa mal text prispôsobovať čitateľovým schopnostiam. Danou 
poznámkou skôr reagujeme na prevažne negatívne ladenú recenziu M. Rehúša, ktorý argumentuje „v nepro-
spech“ niektorých básní napríklad ich „banálnou ilustratívnosťou“ (Por. REHÚŠ, Michal: Noty prázdnoty. In: 
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Percipient môže reflektovať projekt Z. Husárovej z  rôznych aspektov, pričom 
primárne uprednostňuje jeden z dvoch základných prístupov. Prvým je akceptovanie 
textov ako autonómnej poézie, ktorá je obohatená o vizuálny rozmer. Druhým prístu-
pom je vnímať Husárovej tvorbu ako výsledok „poetickej vizualizácie“11. Ukazuje sa, 
že odlišné (v niektorých prípadoch značne protikladné) prijatie lucentu recenzentmi 
či širšou čitateľskou verejnosťou zodpovedá aj odlišnej optike, akou zbierku posu- 
dzovali. Jedným z dôvodov, prečo možno pokladať oba postupy za legitímne, je spôsob 
tvarovania textov. Mnohé z nich si zachovávajú princíp linearity, nerezignujú na stro-
fické členenie, zalamovanie veršov, čím sa explicitne odvolávajú na tradičnú poetickú 
formu. Súčasne tým podnecujú percipienta k tomu, aby ich interpretoval s dôrazom 
na zmysel básne, jej svojbytnosť (báseň „obstojí“ ako autonómny text naplnený význa-
mom), invenčnú obraznosť sprostredkovanú výrazovými prostriedkami a podobne. Na 
druhej strane si nemožno nevšimnúť, že texty sú súčasťou väčšej („obrazovej“) plochy, 
ktorá sa podieľa na vzniku kontextových významov. Tie sú často „uprednostnené“ pred 
(výlučne) textovým priestorom a významami z neho plynúcimi. V naznačených súvis-
lostiach môžeme považovať obe stanoviská k Husárovej textom, ako aj konštatovania 
z nich plynúce za opodstatnené a motivované. Naša interpretácia lucentu vychádza 
z reflektovania autorkiných tvorivých aktov ako „poetických vizualizácií“. Neodvíjame 
sa primárne od viacerých vlastností textov ako svojbytných umeleckých komunikátov 
(spomínaných i vyššie), ale odvolávame sa okrem iného na vzťah textovej a obrazovej 
plochy. Z  tohto dôvodu vnímame odkazovanie niektorých textov prostredníctvom 
ich tradičného formálneho uspôsobenia nielen ako prostriedok napätia medzi for-
málnou a obsahovou zložkou textu, ale aj ako explicitné polemizovanie s tradíciou. 
V naznačených súvislostiach chápeme viaceré autorkine texty ako relikty, v ktorých 
významovo „zvetraný“ text „drží pokope“ vďaka telu básne obsiahnutom v tele obrazu 
(obrazovej plochy). Uvedené „zvetrávanie“ má v Husárovej tvorbe systémovú povahu  
a nezasahuje výlučne obsahovú zložku textu. Kumulovanie (zahusťovanie) motívov, 
ich varírovanie, repetičnosť prerastajúca do verbalizmu môže kontrastovať napríklad so 
zrieďovaním textu, segmentovaním hlások v rámci slov, vytvárajúcich prázdne plochy. 
Graficky zhustený text, v  ktorom môže dochádzať i  k  prekrývaniu hlások, naopak 
neraz (v pozitívnom zmysle) na prvý pohľad sklamáva očakávania percipienta tým, že 
vizuálne rezignuje na jasný zmysel textu. V prijímateľovi totiž väčšmi vzbudzuje dojem 
chaosu a absencie zmyslu (jeho zvetranosti) ako nasýtenosti, ktorú naznačuje palimp-
sestové zmnožovanie výpovedí (a tým i významov).

Kloaka, 2014, roč. 5, č. 2, s. 3 – 8. Dostupné na http://kloaka.membrana.sk/downloads/kloaka_2-2014).
11 Dovolili sme si použiť daný pomocný termín J. Gavuru, ktorým počas spoločného rozhovoru označil 
texty Z. Husárovej zo zbierky lucent.
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Jedným z recenzentov, ktorý preverujú Husárovej texty najmä z aspektu invenčnosti 
a (samo)účelnosti, je i M. Rehúš, ktorý sa v recenzii usiluje charakterizovať pozitíva 
i negatíva všetkých piatich častí lucentu. Rehúš hodnotí zbierku prevažne kriticky, zá-
porne, pričom vychádza z faktu, že mnohé texty ako samostatné básne „neobstoja“.12 
V rámci recenzie sa vyjadruje aj k tretej časti zbierky s názvom Plnosť, ktorá pred-
stavuje na rozdiel od ostatných častí „navonok sviežejší experiment“13. Rehúš najprv 
popisne približuje percipientom kompozičný princíp Plnosti a súčasne interpretačný 
kľúč evidentný zo zámeru textov: „Jej (časti Plnosť – pozn. L. Š.) jednotlivé texty sú 
pomenované podľa rozmanitých geometrických útvarov, pričom badať úsilie o pre-
nesenie vlastností týchto objektov do konštruovania textov. Vo výsledku tak jed-
notlivé diela variujú a  modifikujú určitú textovú množinu, keďže aj geometrické 
útvary majú niektoré vlastnosti rovnaké, inými sa zase odlišujú. Transparentne to 
funguje v básňach plocha a kocka, keď báseň plocha obsahuje len spoluhlásky z básne 
kocka, resp. kocka oproti ploche obsahuje aj samohlásky. Čiže v geometrických inten-
ciách sa oba útvary líšia (ne)existenciou jedného rozmeru. Báseň ihlan je zase prepi-
som básne kocka – zostali tie isté spoluhlásky, avšak výmenou samohlások a iným 
členením textu vznikli nové slová a významy.“14 Recenzent napokon hodnotí danú 
transformáciu textu-útvaru do iného textu-útvaru ako nie veľmi vydarenú. Viac 
či menej explicitne sa odvoláva na vykonštruovanosť, neforemnosť a  významovú 
nepresvedčivosť vzniknutého textu na báze starého textu. Ak vnímame spomínané 
texty z hľadiska optiky kladúcej dôraz na ich svojbytnosť, považujeme Rehúšove ar-
gumenty za oprávnené. Ak však reflektujeme texty na vyššom stupni abstrakcie ako 
celky-útvary, ktorých kontextové zámery spočívajú v akcentovaní intertextuálnych 
vzťahov, relácií medzi textami ako objektmi, nesústreďujeme sa primárne na výz-
nam jednotlivých výpovedí, ale na vzťah dekonštrukcie a konštrukcie. Ak Husárová 
zámerne opakovane využíva pôdorys pôvodného textu-útvaru a zároveň z daného 
textu-útvaru selektuje len určité jeho vlastnosti, neuvažujeme nad jej počinom ako 
tvorivým gestom, ktorého výsledok si nárokuje na absolútnu originalitu. Autorka 
relativizuje svoj status (privilegovanú pozíciu autora – umelca, tvorcu) už samotným 
aktom recyklácie. Uvedeným aktom súčasne spochybňuje podstatu a zmysel autor-
skej výpovede. Husárová problematizuje text z aspektu invenčnosti, no, dovolíme si 

12 Z uvedeného tvrdenia je zrejmé, že recenzent nereflektuje texty primárne ako „poetické vizualizácie“, ale ako 
básne, ktoré „až na niekoľko výnimiek vystihuje hneď prvý verš celej zbierky, ktorý je zároveň titulom tejto 
recenzie [noty prázdnoty – dopl. L. Š.]“ (REHÚŠ, Michal: Noty prázdnoty. In: Kloaka, 2014, roč. 5, č. 2,  
s. 8. Dostupné na http://kloaka.membrana.sk/downloads/kloaka_2-2014).
13 C. d., s. 5. 
14 C. d., s. 5 – 6.
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tvrdiť, robí to invenčným spôsobom. Vzniknutý text-útvar je v naznačených súvislos-
tiach len preskupením a selekciou niektorých pôvodných výpovedí, usúvzťažnených 
do novej podoby textu-útvaru. V nadväznosti na myšlienky dekonštruktivizmu si 
vzniknutý text ani nemôže nárokovať na „novosť“, absolútnu originalitu. Autorské 
gesto spočíva v regulácii, koordinácii a konštruovaní výpovedí do finálneho tvaru, 
nie vo významovej tvorivosti. Odvolávajúc sa na dekonštruktivizmus sa v konkrét-
nom prípade prednostne sústreďujeme na materiálnu povahu slov ako znakov. Za 
znaky dokonca pokladáme i vyššie jednotky, akými sú samotné texty-útvary, ktoré 
implikujú všetky varianty (vychádzajúc z textu ako útvaru možno uvažovať napríklad  
o štvorcovom pôdoryse), v akých sa kedy vyskytovali. Transformáciou textu-útvaru 
do iného textu-útvaru dochádza k decentrovaniu textu a potlačeniu jeho subjektívne-
ho významu. Súčasne sa daným procesom posilňujú intertextové vzťahy, na základe 
ktorých si čitateľ uvedomuje „medzitextové pôsobenie“15. Text, ktorý vznikol prepi-
som básne kocka na báseň ihlan, pričom „zostali tie isté spoluhlásky, avšak výmenou 
samohlások a iným členením textu vznikli nové slová a významy“16, tak reflektujeme 
z iného pohľadu ako M. Rehúš. Verše uvádzané i samotným recenzentom: „plním 
izbu postupne, nech nepreváži určenú nosnosť bytu“ (báseň kocka), transformované 
do podoby: „úplne môže, ba písať, u pani noci. hanu preváža. reč neni sieň sťa bytie.“ 
(báseň ihlan) nečítame ako výsledok, ktorý „je značne kostrbatý a ako samostatný 
text neobstojí“17, ale ako text potláčajúci subjektívny význam slova vyplývajúci z (ne)
existencie kontextu. „Záměrem aktu d. (dekonstrukce – dopl. L. Š.) je osvobodit 
myšlení od zaběhaných vztahů a hierarchizací, uvažování. zvl. z obvyklých → dicho- 
tomií mezi → subjektem a objektem, duchem a → tělem, označujícím a označovaným, 
vnitřkem a vnějškem (...).“18

Nenárokujeme si preto na sémantickú, syntaktickú či ortografickú uhladenosť 
Husárovej básne. Text-útvar ako výsledok modifikácie zároveň potvrdzuje nestabil- 
nosť navonok pevnej štruktúry textu-útvaru, ktorého premenou konkrétny va- 
riant vznikol. Nestabilita ako príznak na prvý pohľad hermetickej štruktúry (báseň 
kocka) sa čitateľovi postupne (variáciou textu – kocky na text – ihlan) odhaľuje ako 
jej permanentne prítomná, i keď implicitná vlastnosť. V naznačených súvislostiach 
možno konštatovať, že podstata navonok uzavretého textu-útvaru spočíva práve 

15 ŽILKA, Tibor: Text a posttext. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, 
s. 88.
16 REHÚŠ, Michal: Noty prázdnoty. In: Kloaka, 2014, roč. 5, č. 2, s. 5 – 6. Dostupné na http://kloaka.
membrana.sk/downloads/kloaka_2-2014.
17 C. d., s. 6.
18 NÜNNING, Ansgar: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006, s. 135.
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v jeho rozrušovaní, vďaka čomu vzniká v texte napätie, nezmieriteľnosť, ba až roz- 
kol. Aj z tohto dôvodu pokladáme úsilie hľadať v ihlane ucelený význam básne za 
nemožné. Znemožňuje nám to totiž text sám, nie autorka. Tá je v danom prípade 
iba „hybnou silou“ transformačných procesov. Husárová si je zjavne vedomá svo-
jej pozície „organizátorky textu“, čo potvrdzuje nielen skutočnosť, že pracuje na 
báze recyklácie, ale aj fakt, že uprednostňuje vnútornú serialitu textov v rámci celku 
(Plnosti) pred absolútnou autonómnosťou (a zároveň sebestačnosťou) básní v rám-
ci časti. Autorka sa pritom podriaďuje vyšším princípom textu, čo čitateľovi môže 
čiastočne pripomínať prácu na básnickom cykle. Medzi jednotlivými textami bás-
nického cyklu sa vytvárajú zámerné i kontextové vzťahy, ktoré sa podieľajú na jeho 
vzniku. Každá báseň obsahuje isté konštanty (pričom nemusí ísť len o  tematickú 
spriaznenosť textov), ktorých komplexnosť a  intenzita sa prejaví predovšetkým na 
ploche celého cyklu. Básne fungujú vo vzťahu k  cyklu na princípe subordinácie. 
Podriadenosť celku môže mať súčasne pozitívne i negatívne dôsledky. Ukazuje sa, že 
často je kvalitatívna úroveň básní v cykle rôzna. Kým niektoré texty vynikajú a ob-
stáli by ako samostatné básne, iné texty už také svojbytné a originálne byť nemusia. 
Vo vzťahu k celku však môžu byť veľmi užitočné, pretože predstavujú „sponu“ pod-
necujúcu intertextové vzťahy medzi básňami a podieľajúcu sa na komplexnosti cyklu 
ako vyššej básnickej jednotky. Husárovej texty z časti Plnosť majú podobnú funkciu: 
nielenže na úrovni tvaru, znaku či grafémy reprezentujú vzájomné relácie, vďaka 
čomu poukazujú na vlastnú koherentnosť (a tiež koherentnosť Plnosti) miestami až 
„synkretickosť“ (najexplicitnejšie v básni koichklaan), ale zastupujú aj rôznu mieru 
textovej kompaktnosti, a tým i svojbytnosti (determinovanú transformačnými pro-
cesmi). Ak sme v daných súvislostiach uvažovali o textoch z  časti Plnosť v inten-
ciách vzťahu konštrukcie a dekonštrukcie, pokladáme za potrebné dodať, že autorské 
gesto nespočíva výhradne v dekonštrukcii (ako sme si ju opísali vyššie), ale zároveň 
v konštruovaní celku, ktorému podlieha jednotlivosť. Ide tu o vzťah jednotlivého 
a všeobecného, entity (textu – útvaru) reprezentujúcej nižší stupeň abstrakcie a celku 
(časti Plnosť) predstavujúceho komplexný útvar na vyššom stupni abstrakcie.

Naše uvažovanie je pritom výsledkom reflektovania textu ako „poetickej vizua-
lizácie“. Preto sa (okrem iného) nezaoberáme (ne)zmyslom básnických obrazov na 
úrovni výrazu. Ak by sme mnohé z  nich hodnotili z  lingvocentrického aspektu, 
neobstáli by (sme si toho vedomí). Niektoré syntagmy totiž pôsobia (vychádzajúc 
z  lingvocentrickej optiky a odhliadnuc od ich možného funkčného zapojenia do 
textu a  zvukových kvalít) rušivo a smiešne (nie komicky), ako napríklad „bezod-
ný hnoj snov“ (báseň výšky), „veta údená kolenom“ či „veta parená knedľami“ (báseň 
vysvetlo(lo)vať) alebo „ak cítiš vánok z ústnej dutiny“ (báseň vysvetlo(lo)vať). Pre in-
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terpretáciu a  hodnotenie textu sme si však zvolili prístup, na základe ktorého sa 
odvíjame od chápania obrazu ako vyššej, než výrazovej jednotky. Ak uvažujeme nad 
Husárovej textom ako výsledkom poetickej vizualizácie, potom lucent prijímame 
ako zbierku vizuálne aktívnych textov – obrazov. V naznačených súvislostiach má  
„v radoch“ vizuálnej poézie svoje plnohodnotné miesto.
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Katarína Kucbelová (1979)

VIE, ČO UROBÍ
Básnická zbierka, 2013.
Bratislava: Artforum, 40 s.

Z  retrospektívy necelých dvoch desaťročí je už možné potvrdiť, že so vstupom do  
21. storočia sa vo svetových dejinách začalo nové obdobie, ktorého udalosti určujúco 
zasiahli aj kultúrnu scénu a  zmenili charakter dovtedajšej literárnej tvorby. Básnická 
zbierka K. Kucbelovej Vie, čo urobí, vydaná roku 2013, naplno zapadá do tohto tran-
zitívneho obdobia, absorbuje podnety globálnej zmeny a využíva ich v novej paradigme 
znakov, ktoré sa v literatúre, najmä tej slovenskej, takmer nevyskytovali. 

Určujúcimi udalosťami celosvetovej geopolitickej situácie po roku 2000 sa stali 
teroristické útoky na západné metropoly New York (2001), Madrid (2004), Londýn 
(2005) a útok A. Breivika v Oslo a na ostrove Utøya (2011), po ktorých začal narastať 
stav takej neistoty a  nepokoja, že pod váhou naliehavej skutočnosti aj umelecká li-
teratúra nasmerovala pozornosť na dianie v spoločnom priestore. Náhla a intenzívna 
zmena prispela k rýchlemu koncu postmoderny, ktorá sa v svojich posledných fázach 
orientovala na uzavretý okruh intelektuálnej a akademicky orientovanej čitateľskej obce 
a nebola schopná priniesť odpovede na aktuálne spoločenské témy. 

Prelom ilustratívne zaznamenáva Y. van Dijk a T. Vaessens v antológii vedeckých 
statí Reconsidering the Postmodern (2011) a na príklade prozaikov M. Amisa a I. Mc-
Ewana ukazujú, ako spisovatelia radikálne zmenili postoj k písaniu. Namiesto fikčnej 
a fiktívnej literatúry sa vyjadrovacím a komunikačným priestorom stala žurnalistika. 
McEwan pri pohľade na dianie v reálnom svete konštatuje, že za daných podmienok 
„sa noviny zdali byť vhodnejšie než beletria“ a van Dijk s Vaessensom na margo zlomu 
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konštatujú, že McEwan bezprostredne „musel pre seba takmer od základu vybudovať 
žáner románu“1.

Spočiatku pozitívne vnímané oslobodzujúce účinky postmoderny po niekoľkých 
desaťročiach vystriedali odmietavé reakcie a najväčšiu kritiku si postmoderna vyslúžila 
štyrmi prístupmi: iróniou, ktorá často prechádzala do cynizmu, asociálnosťou čiže 
ľahostajnosťou k  tomu, že sa oddelila od spoločnosti; prílišnou akademickosťou 
jazyka, ktorý sa úzko špecializoval a uzavrel pred ne-akademickým svetom, a rela-
tivizmom2, ktorý neumožnil umelcom formulovať etické a spoločenské stanovis-
ko alebo sa odvolávať na tradičné hodnoty. Zo zmien, ktoré nové tisícročie pri-
nieslo, sa ako významné ukazuje sproblematizovanie irónie, upriamenie pozornosti 
na skutočnosť, vedomie záväzku (voči spoločnosti), prechod od experimentálnych 
postupov k tradičným formám, seba-reflexívnosť, priblíženie sa k čitateľom osobnou 
dostupnosťou autorov, a to verejným vystupovaním v médiách, vedením blogov.3 

V slovenskom literárnom kontexte dochádza k analogickému posunu od post-
moderného písania k novým formám a v zbierkach M. Ferenčuhovej Ohrozený druh 
(2012), no hlavne J. Bodnárovej Z periférií (2013) a K. Kucbelovej Vie, čo urobí 
(2013), je už prítomný zreteľ spoločenského priestoru a  osobnej zaangažovanosti 
v ňom. Postmoderná „situácia textu“ definitívne ustupuje staronovej „situácii sub-
jektu“, hoci zbierka K. Kucbelovej si čiastočne zachováva niektoré spoločné prvky 
s  bývalou „textovou generáciou“: konceptuálny plán, fragmenty z  neumeleckých 
(kon)textov a ich nové použitie, emotívne oscilovanie od pólu úplného pohrúženia 
po objektivizujúci odstup známy z „poetiky coolness“. 

Dojem objektivity a vedeckého prístupu je posilnený takmer vedeckým prístupom 
k téme, ktorou je medziľudské správanie, spoločenská interakcia človeka vo verejnom 
a súkromnom priestore, tolerancia, rasizmus, inakosť prinášajúca strach a nenávisť, 
oslabená schopnosť rozoznávať „naozaj a akože“ (s. 30) ako protiklad reálneho života 
a médiami prezentovanej reality. Autorka, ktorá pri písaní postupuje analyticky, sys-
tematicky a prognosticky, má spoločný predmet výskumu s behaviorálnymi vedami 
a namieste je otázka, či nie je lepšie skúmať zvyky a stratégie človeka príslušnou ve-
deckou metodikou a v rámci, ktorý je na to určený. Odpoveďou je jednoznačne nie, 
pretože zbierka zároveň prináša informácie, aké nevie iné médium nahradiť. Básnické 

1 Reconsidering the Postmodern. Ed. Yra van Dijk a Thomas Vaessens. Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2011, s. 11.
2 Por. c. d., s. 15.
3 Por. c. d., s. 18 – 22.
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texty sú napriek svojej špecifickosti emotívne, prítomná je autentickosť aj nadosobná 
štylizácia do heterogénnych lyrických subjektov, jazyk je funkčne viacvýznamový  
a s dôležitou metaforickou nadstavbou, referenčnosť k životným situáciám sa formu-
luje nielen priamo, ale aj básnicky imaginatívne.

Zbierka Vie, čo urobí má v zásade jednoduché tematické jadro, ktoré autorka prí-
padovo rozširuje, exemplifikuje a primerane navrstvuje. Jednoduchosť nie je nedos- 
tatkom autorkinej sofistikovanosti alebo naivitou (hoci niektoré otázky majú až 
detskú naliehavosť). Možno ho čítať ako zámer, pretože od čitateľov sa vyžadujú 
jednoznačné odpovede: nemožno byť humánny len „trochu“, nemožno si namýšľať, 
že sme tolerantní, a pritom trvať na mnohých výhradách. 

V básňach dominuje emócia strachu, ktorý sa zrodil jednak ako reakcia na globál- 
ne udalosti uvedené na začiatku tejto štúdie, jednak ako odozva na udalosti, s akými 
sa po prvý raz stretla aj slovenská spoločnosť. Nielen Breivikov teroristický útok, ale 
aj „nešťastná streľba v bratislavskej Devínskej Novej Vsi,4 na ktorej bolo fascinujúce 
to, že napriek tomu, že bola oficiálne (v médiách) odsúdená, neoficiálne, v debatách, 
ktorých som bola svedkom, v  internetových diskusiách pod článkami a podobne, 
tento postoj jednoznačne neprevažoval a bolo zrejmé, že práve vďaka rasovému as- 
pektu v tejto kauze, nie malá skupina ľudí vyjadrila k tomuto činu podporu až tole- 
ranciu. Čerešničkou na torte bola kauza sudcov v Bonanno5.“ V rozhovore K. Kuc- 
belovej s príznačným názvom Na začiatku knihy bol strach a ten zostáva autorka 
presnejšie špecifikuje ďalšie okolnosti vzniku zbierky, ktoré sú zaujímavé pre herme-
neutické interpretovanie niektorých motívov: „Zbierka Vie, čo urobí je o násilí, de- 

4 Udalosť, ktorá sa do slovenských dejín zapísala ako „Streľba v Devínskej Novej Vsi 30. augusta 2010“. 
V súčasnosti má už formu encyklopedického hesla a v slovenskej Wikipédii je charakterizovaná ako incident, 
ktorý „sa odohral 30. augusta 2010 pred desiatou hodinou dopoludnia na Ulici Pavla Horova v bratislavskej mest- 
skej časti Devínska Nová Ves. Zomrelo pri ňom osem ľudí (vrátane páchateľa) a 15 bolo zranených. Kvôli tomuto 
incidentu vyhlásila vláda Slovenskej republiky na 2. septembra 2010 štátny smútok v čase od 8:00 do 18:00 hod. 
V histórii Slovenskej republiky je to šiesty štátny smútok.“ In: Wikipédia, 21. 10. 2015, [online], dostupné na 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stre%C4%BEba_v_Dev%C3%ADnskej_Novej_Vsi_30._augusta_2010.
5 „Kauza Bonanno“ – podľa článkov denníka Nový Čas (jún 2011) došlo pred barom Bonanno v Rajeckých 
Tepliciach k incidentu, keď právnik na dôchodku T. P. „na ulici vítal prichádzajúcich hostí zo združenia 
Justičný Oskar s modrými slúchadlami na ušiach a nefunkčným samopalom v ruke. Denník vtedy pripo-
menul, že pár mesiacov predtým Ľubomír Harman s modrými chráničmi na ušiach a samopalom v ruke 
zastrelil v bratislavskej Devínskej Novej Vsi sedem ľudí.“ 21. 10. 2015, [online], dostupné na http://domov.
sme.sk/c/7414060/kauzu-bonanno-skusia-riesit-mimosudne.html#ixzz3vpWCivr3. Veľmi negatívne sa na 
verejnosti vnímala aj súdna dohra sporu právnikov Najvyššieho súdu SR a  denníka Nový Čas. Viaceré 
výsledky naznačujú, že spor sa rieši výrazne v prospech žalujúcich sudcov. Bližšie napr. https://dennikn.
sk/154613/kauza-bonanno-rovnake-zaloby-rozdielny-rozsudok/ alebo http://domov.sme.sk/c/7238809/
sud-zur-v-bonnane-bol-v-poriadku-novy-cas-sa-ma-ospravedlnit.html a i. 
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dičnom nedostatku tolerancie a stereotypoch a  iracionálnych fóbiách, ku ktorým 
sme vychovávaní v našich rodinách. Téma knihy sa utriasla po Breivikovom teroris- 
tickom útoku v Nórsku, ktorým som bola, ako mnohí iní, veľmi otrasená. V čase, 
keď sa udial, som mala rozpracovanú báseň, v ktorej som skúmala rôzne preja-
vy násilia a jeho tolerancie v mojom bezprostrednom okolí, ale tiež vo verejnom 
priestore.“6 Dôležitou informáciou je predovšetkým potvrdenie neštandardného 
prístupu k poézii, ktorý určujúco poznamenáva tvar a obsah zbierky: autorka využíva 
poéziu ako výskumnú metódu podobne, ako to robí esejistika, publicistika či veda, 
hoci každá z nich svojimi štylistickými prostriedkami.

Poetka našla pre seba tému, ktorá je závažná a nadosobná. Keďže žiaden človek nežije 
tak izolovane, aby nemal príbuzného, kolegu či suseda, s ktorým by nemal spoločné 
hranice, plot či aspoň záujmy, ocitá sa automaticky a bez osobitného pričinenia v sku- 
pine ľudí, ktorých sa zbierka Vie, čo urobí týka. Iný aspekt zaangažovania človeka 
v danej téme naznačuje recenzentka E. Urbanová, detekujúca „v zatextovej rovine 
jednotlivých básní“7 jaspersovskú metafyzickú vinu či spoluvinu, ktorá sa vynára 
z pocitu zodpovednosti, že ak človek neurobil všetko preto, aby zabránil (budúcemu) 
zločinu, má na jeho spáchaní svoj podiel.8

Básnický výskum v knihe je dôsledný, zachytáva maximum možných aspektov; au-
torka metodicky sleduje medziľudské súvislosti a zaznamenáva udalosti, postoje, úmys-
ly a dôsledky. Výsledná konštrukcia profilu človeka nevychádza vôbec dobre; „pred-
nastaveným“ postojom človeka je hostilita k ostatným, ku ktorej sa pridáva jej očakávanie 
u ostatných. A hoci to nie je až také zlé, ako čierne to autorka vykresľuje, nemáme pocit, 
že by šlo o zveličenie. Kucbelovej predloha je po celý čas empirická a čitateľ si vie ľahko 
do alegorizovaných básnických sujetov doplniť človeka zo svojho okolia alebo dosadiť 
konkrétne mená do tematizovaných prípadov (napr. v básni V TOM DOME sa v ob-
raze muža, „čo zabil“, ale vo vedomí mnohých sa stal „obeťou“ (s. 31), dá podľa indícií 
identifikovať Ľubomír Harman, strelec z Devínskej Novej Vsi).

Prevažná väčšina tematizovaných vzťahov končí vo vyostrení, v otvorenom alebo 
latentnom vyjadrení nepriateľstva, a to aj v situáciách, ktoré začínajú alebo aspoň ma- 
jú intenciu byť uvoľňujúcimi, idylickými. Napr. v jednej z najexemplárnejších bás- 

6 GAVURA, Ján – KUCBELOVÁ, Katarína: Na začiatku knihy bol strach a ten zostáva. In: Vertigo, 2013, 
roč. 1, č. 3 – 4, s. 6.
7 URBANOVÁ, Eva: Vie, čo urobí v ohrození. In: iLiteratura.cz, 7. 10. 2015, [online], dostupné na http://
www.iliteratura.cz/Clanek/33943/kucbelova-katarina-vie-co-urobi.
8 Por. c. d.
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ní zbierky Les všetko vsiakne sa rodinná prechádzka mení na konfrontáciu s inými 
návštevníkmi lesa: „môj syn zastrelí vášho psa, chodí sem behávať / muž chce, aby sme 
pri každom bežcovi / ktorého odvtedy stretneme v lese / pomysleli na to, že má pri sebe 
zbraň, odvtedy si vždy / na to pomyslíme“ (s. 22). Reálna situácia sa v básni mieša 
s mediálnou realitou nedávnej streľby na verejnosti, strach zasadený do hlavy subjek-
tu provokuje predstavu vlastnej smrti, ulovenia ako zveri, alebo zabitia psa, ktorého 
„ťažké telo“ subjekt nesie „v náručí“, a všetko ústi do záverečnej inštinktívnej straté-
gie, z ktorej poetka robí pointu: „nedýchame, ležíme, nehýbeme sa, skrývame sa / hráme 
mŕtvych“ (s. 23).

Pri hľadaní dôvodov, kvôli ktorým vzniká nedôvera a ďalej sa šíri nevraživosť a hos-
tilita, nachádza autorka znepokojivú odpoveď – na podnet stačí „obyčajná“ inakosť.  
V básni Branné cvičenie autorka vymenúva desiatky príkladov, ktoré sa môžu stať pod-
netom na neskorší atak: „brániš sa pred tým, kto má väčší a lepší dom, pozerá / iné televízne 
programy, má telesnú zvláštnosť, je / krajší, volí inú politickú stranu, platí dane, hovorí sa 
/ o ňom, že je prekliaty, je inteligentnejší, prišiel z oveľa / chudobnejšej krajiny, je vyšší, jeho 
otec bol vo väzení, nesúťaží, je prekliaty, má lepšie vzdelanie, má duševnú / chorobu, jedáva 
veľa ovocia a zeleniny, má iný prízvuk...“ (s. 20). Reakciou na inakosť je v konečnom 
dôsledku opatrnosť a otázka „musíš byť na pozore, / kto ťa ochráni, keď včas nezaútočíš?“ 
(s. 21), ktorá vystihuje negatívny kolobeh podozrievavosti, vedúcej k hystérii a „pre-
ventívnemu“ ataku.

Rovnako symptomatickou sondou je báseň V TOM DOME (s. 31), kde autorka 
hľadá pôvod „nedostatku tolerancie“, „stereotypov a iracionálnych fóbií“9 a nachádza 
ho v rodinnom spoločenstve, odovzdávajúcom si ako dedičstvo svetonázor, vieru a pred- 
sudky, kde sa formuje prah tolerancie či svedomie. Tragická udalosť z Devínskej Novej 
Vsi a nemenej tragické obhajovanie vraha „uprostred rodinnej večere“ (tamže) sa pro- 
stredníctvom rodičov ako vzorov dostáva v podobe normy aj  potomkom a  tí tieto 
normy posúvajú ďalším generáciám. Poetka si svoj postoj nenecháva pre seba, narúša 
dištanciu nezaujatého pozorovateľa z úvodu básne a motívmi „plesne“ a páchnuceho 
„záchoda“ (tamže) sugeruje inštinktívne znechutenie a odpor. Dom je nielen metony-
miou rodinného spoločenstva, ale aj symbolom čohosi trvalého, dedičstva, ktoré dos-
távajú nasledujúce generácie, pričom pôvodná „konštrukčná“ chyba v  pomyselných 
základoch natrvalo znehodnocuje celú stavbu.  

 

9 GAVURA, Ján – KUCBELOVÁ, Katarína: Na začiatku knihy bol strach a ten zostáva. In: Vertigo, 2013, roč. 
1, č. 3  - 4, s. 6.  
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V TOM DOME

1 uprostred rodinnej večere

je ten, čo zabil, obeť

plné ústa tolerancie

voči tým, ktorým praskli nervy

a zobrali spravodlivosť

do vlastných rúk

2 lenže keď zaprší

steny začnú žiť

pleseň vystúpi spoza nábytku

ako výčitka

desivá freska

dôkaz

že otec musel pri stavbe niečo zanedbať, oklamať

ešte v začiatkoch, v základoch

nikdy sa nepriznal, zatĺkal

vlastnými rukami

do poslednej chvíle, ako ho učili

keď zaprší

aj záchod, ktorý zdedili, razí

(s. 31)
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Vo výskume medziľudských vzťahov sa exponuje kategória priestoru, zobrazu-
júc miesta, kde dochádza k  intenzívnej interakcii zúčastnených a kde sa odhaľuje 
skutočná ľudská povaha. Autorka tematizuje najmä exteriér (ulice, bytových chodieb, 
záhrad či lesa), v ktorom sa konfrontujú odlišnosti v svetonázoroch, neistota a strach 
maskovaná agresiou. Osobitné miesto majú hranice priestorov, ktoré sú styčnou plo-
chou, vymedzením „teritória“ a ochrannej zóny, ale veľmi často aj zdrojom sporov, 
a to najmä v trvalej blízkosti cudzích ľudí, v susedstve, vynútenej koexistencie na 
vyhradenom, obmedzenom priestore, kde sa štatisticky zvyšuje riziko kolízie: „medzi 
domami boli spojené záhrady, pletivo plotov / zanikalo v zeleni alebo chýbalo, bolo to tak 
veľa rokov, / lenže ľudia si po čase záhrady oddelili, bezhraničnosť / ich znepokojovala, 
pozemky sa zmenili na ihriská, sused / pozval suseda, sused sa vrhol na suseda, v družnej 
/ hre ho oprel o mantinel a naložil mu hokejkou po prilbe“ (z básne PLOTY, s. 30). 

Ani priestor vnútri nie je bezpečný; na jednej strane izoluje od vonkajších vply-
vov, na druhej strane sa domácnosť, ako v básni V TOM DOME, stáva zdrojom 
pokrivených noriem, budúcich fóbií a predsudkov. Interiér sa mení na vyhrotenú si-
tuáciu, ak sa ocitnete na návšteve u obete alebo agresora, kde ste konfrontovaní s jeho 
konaním (napr. v básni VIE, ČO UROBÍ). Rovnako veľké riziko hrozí v priestore 
domova z médií, ktoré svojím dravým marketingom využíva všetky dostupné pros-
triedky, aby si udržal pozornosť príjemcu. 

V zbierke sa veľmi často tematizuje televízia, z ktorej autorka robí synekdochu 
vplyvu všetkých médií na nepripraveného človeka: „televízory pripomínajú ritu- 
ály / čas radosti alkoholom v akcii / čas dôvery pôžičkami na občiansky preukaz / čas 
spolupatričnosti výhodnými paušálmi“ (s. 11). Televízia je však symptomatickým mé-
diom aj inak; je namierená na pasívneho príjemcu a v porovnaní s inými médiami 
nenúti ku kritickej selekcii ako printové médiá alebo internet. Jej cieľom je prilákať 
čo najväčší počet príjemcov, čo z inej perspektívy znamená, že televízny program sa 
nutne blíži vkusu priemerného diváka, ktorého získava popularizačnými, populis-
tickými až bulvárnymi prvkami, nadmerným vzrušením (explicitné obrazy násilia, 
krutosti, smrti, nehôd, kriminality ap.), deformujúc realitu na svoj jedinečný ob-
raz. Dlhodobé sledovanie médií vedie k  strate odstupu medzi skutočnosťou a  jej 
mediálnou prezentáciou či reprezentáciou: „mýli si televízne noviny a  reality šou / 
susedov s postavami z televízie“ (s. 26). Veľká časť populácie prechováva k médiám 
úplnú dôveru: „našťastie, televízor má na všetko svoju odpoveď“ (s. 8) a nie je schopná 
odhaliť, že ide o  komerčnú a  mocenskú neúprimnú hru: „vo večerných správach 
pokračuje nekonečná hra / na národného hrdinu / ktorý bohatým berie a chudobným 
dáva“ (s. 24), ktorá má ďalšie dôsledky v reálnom živote.
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Kucbelová sa pri výskume uchyľuje k nevyhnutnému zovšeobecneniu; jednot-
livé sondy vedú k  univerzálnym záverom, k  pomenovaniu toho, čo najviac hýbe 
spoločnosťou a nie sú to elity, vizionári posúvajúci svet k niečomu lepšiemu, ale naj-
mä ľudia priemerní, jednoduchí, ovládateľní vodcami, ktorým sa neprieči demagógia 
ani populistické sľuby. Motív televízie sa spája s ďalšími dvoma dôležitými aspektmi, 
ktoré sú rozvinuté vo viacerých básňach zbierky. Prvým z nich je problém postave-
nia jednotlivca v skupine; druhým je difúzne zobrazenie televíznej obrazovky ako 
prostredia homogénneho s prírodou, ako konštantného a konštituujúceho pozadia, 
do ktorého je človek vsadený. Obidva aspekty sa spojili v básni LES POSTUPUJE, 
ktorá pregnantne zachytáva frustrujúci pocit človeka nezapadajúceho do konform-
nej, priemernej ľudskej masy. Poetka zintenzívňuje pocit bezmocnosti využitím 
motívu dieťaťa, ktoré takmer inštinktívne protestuje proti „homogénnej nepriestrelnej 
vrave“, s  akou naň nalieha okolie. Emotívnosť básne je gradovaná aj prorockým 
budúcim časom, anticipujúcim dramatické zavŕšenie všetkého: „keď vyrastieš, nesmieš 
sa vrátiť / nesmieš prehovoriť / ich zbraňami / / zabili by ťa aj vtedy, keby si im povedal, 
čo si zažil / keby si im povedal, aké si mal šťastie, že si prežil“ (s. 28).

LES POSTUPUJE

1 sedíš v kríkoch

alebo pred zelenou obrazovkou

červená odišla

skrývaš sa alebo predvádzaš 

svoju mlčiacu nehybnosť

kričia všetci ostatní

hlasy splývajú v homogénnej nepriestrelnej vrave

pripravené brániť, čo si obsadili

lynčovať

ty mlčíš

nehýbeš sa a odmietaš
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aby sa tvoj hlas spojil s ich hlasmi

aby postupoval ako páchnuci tieň

ani jeden hlas sa neoddelí

zo strachu, že bude zlynčovaný tými ostatnými

pod podlou, narafičenou zámienkou, ako to už býva

vidíš, vieš a mlčíš

tvoj nehybný protest je volaním o pomoc

položený v tom zelenom blikaní a šumení

pozoruješ, ako opakujú slová a vety, po sebe a ostatných

kladú ich do tichých striehnucich dier

neoddelia sa

a ty čakáš práve na to

jeden stačí

nikto nestíchne s tebou

boja sa ťa, násilím ti bránia mlčať

každý tvoj vynútený výkrik ich upokojí

ak by si nebol dieťa, ľahko by si s tebou poradili

ale ty pulzujúco mlčíš

skrytý vo svojej drzej detskej bezbrannosti

znervózňuješ, odstránia ťa neskôr

ale tak ďaleko ešte nevidíš

pozeráš, ako postupne zaberajú tvoje miesto

(...)

(s. 27 – 28)
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Vzťah jednotlivec – skupina je prepojený aj s ďalším významným motívom zbierky 
– s neštandardne vykreslenými sociálnymi rolami matky a otca, rolami s vysokými po- 
zitívnymi očakávaniami, ktoré však ostávajú nenaplnené.10 Základný vzťah medzi 
rodičmi a svetom (ktorého súčasťou je nepriamo aj subjekt) je antagonistický. V zbier- 
ke sa častejšie tematizuje rola otca, ktorý predstavuje archetypálne zobrazenie toho, kto 
v patriarchálnej spoločnosti výrazným spôsobom formuje priestor okolo. Najemotív- 
nejšou básňou z  tohto motivického okruhu je však jediná báseň  tematizujúca rolu 
matky, VIE ŠKRIEKAŤ A LIETAŤ, vystavaná na imaginatívnej paralele medzi matkou, 
ktorá „je vták / vo vreštiacom kŕdli vtákov v  stromoch nad nami“ (s. 13), a tým, čo od 
milovanej osoby očakávame, či chceme. V metaforickej dichotómii matky využíva autor-
ka privlastňujúce oslovovanie „moja mama“ ako pri skutočnej empirickej osobe, zároveň 
ju však umiestňuje a opisuje vo vtáčom kŕdli, akoby bola ozajstným vtákom. Obidve 
nekompatibilné predstavy sú rozvinuté a premiešavajú sa tak, že vytvárajú osobité, tak-
mer magickorealistické podobenstvo, v ktorom sa nerozlíšiteľným spôsobom kumulujú 
protichodné emócie, pocit blízkosti a odcudzenia, pochopenia aj odmietnutia.

moja mama nevie, že je v kŕdli

žije s ostatnými vtákmi a robí to, čo oni

moja mama nevie ani o tom, že škrieka

nevie dokonca ani o tom, že lieta

mama vie krásne lietať

robí všetky tie veci

pri ktorých niekedy pristihneme niektorých vtákov

sadať si na konár a vyletieť nad koruny

moju mamu neviem rozlíšiť od ostatných

hovorím len, jeden z tých vtákov je moja mama

10 Por. tiež pohľad I. Hostovej: „Neexistencia pevného bodu, etického vzoru, je pregnantne tematizovaná pros-
tredníctvom postáv matky a otca, ktoré neposkytujú zdroj útechy, múdrosti, bezpečia, nie sú kódované ako 
sémantické a axiologické priestory, ku ktorým sa subjekt utieka, ani ako ideál, s ktorým by bol síce subjekt  
v napätí, no ktorý by zároveň rešpektoval; sú krajne problematizované, zbavené všetkej nedotknuteľnosti.“ 
(HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Literárnokri-
tické hodnotenie za rok 2013, 23. 9. 2015, [online], dostupné na http://www.litcentrum.sk/63868.)
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moja mama nevie, že je vták

k svojmu životu to nepotrebuje

viem to pochopiť

niekedy si skočí s iným vtákom do peria

ale nevie vlastne prečo 

(s. 13) 

Viaceré aspekty básne sa pohrávajú s bizarnosťou predstavy, ale za hravým obrazom 
sú ukryté viaceré odvoditeľné skutočnosti. Jedným z nich je potreba človeka chrániť sa 
v skupine („v kŕdli“), kompenzovať svoju nesamostatnosť a neistotu spoliehaním sa na 
prítomnosť a autoritu iných, ktorú stačí viac či menej slepo nasledovať. Zvierací prvok 
metafory, ktorá nemá celkom jednoznačné antropomorfné či zoomorfné smerovanie 
(otázka, či sa prirovnáva matka k vtákom či vtáky k matke, ostáva otvorená), degraduje 
vzácne ľudské kvality vôle a rozumovosti na niečo nižšie, animálne. A nevedomosť mat-
ky toho, kým vlastne je, ostáva mementom s ďalekosiahlymi dôsledkami. Nevedomie 
a neuvedomenie je jedným zo zásadných problémov nielen „mojej mamy“ z básne VIE 
ŠKRIEKAŤ A LIETAŤ, ale aj majority spoločnosti, ktorú Kucbelová do výskumu zahrnuje.

Podobný princíp ľudsko-zvieracej analógie je využitý v básni Z CHVOSTA SVORKY, 
v ktorej na príklade psej svorky s prísnou hierarchizáciou („alfa samec“ na vrchole až po 
člena „omega“ na pomyselnom konci, „chvoste“) autorka vysvetľuje jedovité „štekanie“ 
„posledného“ z „pouličnej zmesi z celého mesta“, „nezamestnaných“, ktorí si „obsadili te-
ritórium“ (všetky parafrázy citátov s. 6) a dávajú to ostatným patrične najavo.

Z básní s tematizáciou sociálnych rolí otca sme už priblížili text V TOM DOME. 
Podobnú situáciu zachytáva báseň OTEC MÔŽE, v  ktorej je postava otca pokore-
ného „vygravírovanými príkoriami“ (s. 17) poškodená natoľko, že svetu naokolo op-
láca rovnakou mincou: „môže klamať, lebo ho klamali / môže kradnúť, lebo ho okrádali“ 
(tamže). V závere krátkej básne sa autorka vzďaľuje vecnému opisu a prostredníctvom 
metafory pridáva sarkastickú tonalitu, ktorá naznačuje ľútosť subjektu nad pretrváva-
júcou situáciou, ale aj stratu nádeje na zmenu. Pozoruhodným, ale nejednoznačným 
motívom je „zdvihnutá pravica“ (tamže), ktorá sa nápadne podobá na fašistický pozdrav 
a rovnako nejednoznačným je aj fantazijný obraz detí idúcich zo školy, ktoré si túto 
pózu vysvetľujú po svojom, ako priestor na hru. Je však len otázkou času, keď sa z ne-
vinnej hry stane sémanticky zaťažená udalosť. 
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otcova zbraň je minulosť

stojí na ulici so zdvihnutou pravicou

ukazuje komu a koho

deti idú zo školy

vyskočia si 

aby sa pohojdali 

na otcových pevných postojoch 

(s. 17)

Kucbelovej zbierka na viacerých miestach narúša ustálené vnímanie javov a vecí 
sveta a medzi tie najprekvapujúcejšie patrí zobrazenie lesa ako inteligentnej formy 
života, ktorá sa stáva konkurenčnou silou civilizácie človeka. Okrem lesa je prírodný 
živel zastúpený aj inými druhmi, napríklad plesňou, ktorá „vystúpi spoza nábytku 
/ ako výčitka / desivá freska / dôkaz“ (s. 31). V slovenskej poézii ide o nové zobra-
zenie biotopu lesa, ktorý má tradične vysoké symbolické aj hodnotové zaťaženie, 
dosahujúce v tvorbe R. Juroleka a E. J. Grocha úroveň svätosti. Prírodné sa mení 
na aktívnu silu, ktorá obrazne, ale aj vecne vstupuje do priestorov, odkiaľ bola  
v minulosti vytlačená: „les postupuje / dolina sa zmenšuje / les postupuje do údolia / 
obydlia sa tlačia k sebe / obyvatelia sa tlačia k múrom“ (s. 35). Klasický azyl človeka 
v prírode viac nie je možný: „lesné zvieratá sa udomácňujú na ich pozemkoch / a kladú 
im nepríjemné otázky o vlastníctve“ (tamže). Nie je celkom jasné, do akej miery ide 
o univerzálnu tendenciu alebo o jednotlivú udalosť, istotu nedáva ani poetkina ten-
dencia vybočovať z vecného, takmer realistického rámca, ktorý podľa potreby opúšťa 
a dopĺňa o imaginárny, metaforický či „magickorealistický“ motív alebo prvok. Na 
druhej strane to nie je tá najdôležitejšia informácia; postačuje naznačenie predstavy, 
ktorá dovoľuje konfrontovať básnický obraz s našou skúsenosťou – a tá bude odlišná, 
ak človek žije v aglomerácii alebo blízko k prírode.

Spracovanie motívov, ako je vplyv televízie a komerčných techník na osobu človeka, 
si vyžaduje citlivý prístup. Ide o tému, ktorá je už klišé aj pre sociológiu a iné antropo-
centrické vedy zamerané na dnešného človeka, a v poézii, ktorá je voči klišé hyperkri-
tická, sa nedá celkom bez straty použiť. Kucbelová to však zvládla – vzhľadom na okol-
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nosti – bez problémov, najmä vďaka tomu, že nevytvára príliš veľké kontrasty medzi 
jazykom, ktorým imituje „slovný balast“ médií, a  jazykom, ktorý plní štandardné 
umelecké úlohy. Nachádza si priestor, kde balansuje tvorivo nielen v  jazyku, ale aj 
s našou spoločnou skúsenosťou obyvateľov konkrétneho geopolitického časopriestoru. 
Cenou, ktorú musí platiť, je, že zbierka vyznieva príliš odpoetizovane, bez potenciálu 
páčiť sa a užívať si jazyk či obraznosť. Presnosť jazyka využívajúca rekontextualizáciu 
mnohých neestetických slov a slovných spojení („polystyrén“, „brizolit“, „letáky super-
marketov“, „vyššie územné celky“, „reklama na jogurt“) dostáva prednosť pred inými po-
tenciálnymi prednosťami poézie. Poetka čerpá námety zo všednosti, slová, ktoré poézia 
prirodzene odpudzuje (jazyk primitívnej komercie, televíznej „kultúry“) a robí z nich 
poéziu, využívajúc ich paradigmatický, kolokabilný alebo „archeologický“ potenciál 
(pretože aj slová majú svoju pamäť).

Zbierka Vie, čo urobí sa odlišuje od väčšiny umeleckej (o to viac básnickej) tvor-
by, ktorá sa sústreďuje na svoju elitu, vnímajúc ju ako svojich príjemcov. Niežeby 
Kucbelová písala pre masy, skôr naopak, ale nestáva sa často, aby sa masy stali 
témou poézie (okrem Koleničovej zbierky Zuzana povedala, 2007, asi iný príklad 
z posledných rokov neexistuje). 

Kucbelovej kniha je osobná, nechýba jej nič z úprimného nasadenia iných zbierok 
poézie. Zároveň sa pri písaní sústreďuje na javy a súvislosti, ktoré sa týkajú človeka bez 
výnimky. Zachytáva stav a diagnózu spoločnosti, a hoci je to mediálne a politické klišé, 
nerobí to zo zištných dôvodov ako populisti alebo oportunisti. Viac ako legitimizovanie 
témy a metódy predsa len zavážia závery, ktoré poetka presvedčivo formuluje.

Literatúra o knihe Vie, čo urobí

BRÜCK, Miroslav: Vie, čo urobí. In: Knižná revue, 2014, roč. 24, č. 8, s. 4. 

GAVURA, Ján: Malý náskok. In: Romboid, 2014, roč. 49, č. 2, s. 27 – 30.

GAVURA, Ján – KUCBELOVÁ, Katarína: Na začiatku knihy bol strach a ten zos-
táva. In: Vertigo, 2013, roč. 1, č. 3 – 4, s. 6.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová 
poézia 2013). In: Literárnokritické hodnotenie za rok 2013, 23. 9. 2015, [online], 
dostupné na http://www.litcentrum.sk/63868.

HOSTOVÁ, Ivana. Betóny, brizolity, omietky. In: Romboid, 2014, roč. 49,  
č. 5 – 6, s. 95 – 101.



Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí

105

JAREŠ, Michal – TARANENKOVÁ, Ivana – KUCBELOVÁ, Katarína: Čo 
zľahčujeme a čo berieme vážne. In: Romboid, 2014, roč. 49, č. 1, s. 21 – 25.

REBRO, Derek: (S)poznaj svojho suseda. In: K poetologickým a axiologickým aspektom 
slovenskej literatúry po roku 2000 II. Ed. Marta Součková. Prešov: Filozofická fakul-
ta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 173 – 181. Dostupné na http://www.
glosolalia.sk/news/derek-rebro-s-poznaj-svojho-suseda/.

REHÚŠ, Michal: Slovenská angažovaná poézia? In: A2, roč. 9, 2014, č. 12, 20. 
10. 2015, [online], dostupné na http://www.advojka.cz/archiv/2014/12/slovenska-
angazovana-poezia-literarni-zapisnik. 

URBANOVÁ, Eva: Vie, čo urobí v ohrození. In: iLiteratura.cz, 22. 10. 2015, [on-
line], dostupné na http://www.iliteratura.cz/Clanek/33943/kucbelova-katarina-vie-
co-urobi.

ŽELINSKÝ, Dominik: Stávka na istotu. In: Kloaka, 2014, roč. 5, č. 2, s. 13 – 16.

Ján Gavura



106

TOP 5

Rudolf Jurolek (1956)

POĽNÉ VETY
Básnická zbierka, 2013.
Levoča: Modrý Peter, 60 s.

Zbierka básnických textov Rudolfa Juroleka Poľné vety, ktorá vyšla takisto ako au- 
torova predošlá kniha Smrekový les vo vydavateľstve Modrý Peter, predstavuje 
pokračovanie Jurolekovho plodného tvorivého obdobia po vydaní básnického zošitu 
Život je možný (2006). Ako poznamenávajú aj autori oboch literárnokritických 
reflexií venovaných tejto knihe Poľné vety,1 básnik organicky nadväzuje na základné 
východiská svojej doterajšej tvorby, najužšie práve na Smrekový les z  roku 2009. 
V období posledných šiestich rokov sa Jurolek okrem týchto dvoch samostatných 
kníh podieľal aj na štyroch kolektívnych publikáciách venovaných básnickej reflexii 
Proglasu, ďalej krajine, v ktorej žije, a napokon japonskej básnickej forme haiku.2

Hoci tento výpočet literárnej činnosti vyvoláva na prvý pohľad dojem značnej šírky 
tematického i výrazového záberu, Jurolekova tvorba sa už od začiatku rozvíjala skôr 
smerom do hĺbky sebapoznania a k minimalizmu výrazu. Ako v jeho profile uvádza 
 J. Gavura: „Celkom na začiatku stojí introspekcia, »spomalenie, zväčšenie« a tento po- 
nor k najvlastnejšiemu ja sa stáva východiskom druhého pohybu, duševného »putova-
nia«, ktoré je výhradným predmetom Jurolekovej básnickej tvorby. Takáto vertikál-
no-horizontálna dynamika do priestoru okolo seba, do života, je hybným elementom 
literatúry všeobecne, ale to, s akou intenzitou, otvorenosťou a principiálnosťou ju  
podstupuje Rudolf Jurolek, je výnimočné“ a zároveň  dodáva, že „priestorom, kde sa 
básnikova citlivosť najviac vyhrocuje a ktorá mu prináša najsilnejšie zážitky, je príroda.“3. 

1 JUHÁSOVÁ, Jana: Chvála hranice. In: Romboid, 2014, roč. 48, č. 2, s. 70 – 71. KOVÁCS, Rado: Poézia 
samoty a rieky. In: Romboid, 2014, roč. 48, č. 8, s. 33 – 36.
2 Ide o knihy Haiku, haiku, haiečku zelený a Mávnutie krídel (42 slovenských haiku) – obe 2011; Proglas. 
Preklady a básnické interpretácie, 2012 a Krajina vo mne, 2015.
3 GAVURA, Ján: V lesnej duši ukrytý (Rudolf Jurolek). In: Lyrické iluminácie. Prešov: Občianske združenie 
Slniečkovo, 2010, s. 105.
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Všetky tieto skutočnosti platia aj pre Jurolekovu siedmu zbierku Poľné vety. Potvr- 
dzuje to už samotný názov zbierky a tiež mottá z jej úvodu, citáty od F. Nietzscheho 
a R. Walsera: „Pokiaľ možno čo najmenej sedieť; nedôverovať nijakej myšlienke, ktorá sa 
nezrodila vo voľnosti a pri voľnom pohybe – v ktorom neslávia aj svaly svoju slávnosť“, 
respektíve „Prechádzať sa bezpodmienečne musím“. Zatiaľ čo Jurolekovmu štýlu písa- 
nia je v súčasnosti bližší druhý modus, obidva ideovo osvetľujú jeho východiskovú 
koncepciu a organicky na seba nadväzujú. V súlade s Gavurovým tvrdením odkazujú 
na voľnosť a pohyb ako vo fyzickom, tak aj implicitnom, duševnom zmysle. Len sku- 
točná voľnosť totiž umožňuje pohyb, ktorý sa dá hodnotiť ako primárne pozitívny, 
a ten je jedným z jej zásadných atribútov a poznávacích znakov. Dlhodobé zastavenie, 
nečinnosť, znamená stagnáciu. Pre lyrický subjekt Jurolekovho typu – samotárskeho 
introspektívneho pútnika, ktorý prostredníctvom pozorovania sveta nahliada aj sám do 
seba, je preto pohyb nevyhnutnosťou, ktorá je hneď v úvode artikulovaná explicitne. 

Voľnosť pohybu a pohyb vo voľnosti sú zároveň predpokladom možnosti slobodne 
sa vyjadriť, čo pre autora v tomto prípade predstavuje predovšetkým médium písaného 
slova – poézie. Názov zbierky zas evokuje slovnú hru – spojenie „poľné (k)vety“ akcentuje 
jednak prírodný svet, ktorý je autorovi a jeho subjektu blízky, a tiež potrebu hľadania 
a nachádzania zmyslu a krásy i  v  tom, čo sa môže zdať na prvý pohľad obyčajné 
a nedôležité, nepatrné ako kvety rastúce na poli. Spojenie adjektíva „poľné“ so subs- 
stantívom „veta“ potom v  podobných intenciách treba vnímať ako autorovo 
implicitné prihlásenie sa k minimalizmu výrazu a v širšom zmysle aj ako hodnotenie 
jeho vlastného úsilia ako drobnej súčasti čohosi obrovského, dôležitého, čo ono (i je- 
ho samotného) presahuje.

Knihu tvorí dovedna tridsaťdeväť krátkych bezmenných básnických textov (ich 
rozsah sa pohybuje v  rozmedzí od štyroch do deviatich veršov), ktoré sú v knihe 
rozdelené na štyri časti. S  tvrdením J. Juhásovej, že „trvalé zaujatie prírodnými 
motívmi a meditácie o nich, signum Jurolekovej poézie, tu básnik dokonca povyšuje 
na kompozičný princíp“ a „pôdorysom knihy sa stáva cyklus ročných období, ktorý 
ju člení na štyri graficky oddelené časti“4, však v  týchto intenciách súhlasíme len 
čiastočne. Reflexia prírodných motívov totiž, ako vyplýva aj z niektorých iných miest 
Juhásovej recenzie, primárne slúži ako implicitné, metonymické premýšľanie subjek- 
tu o sebe samom a tiež o zákonitostiach sveta, v ktorom žije, i o tom, čo v spirituálnom 
zmysle nad tým všetkým stojí a je zároveň jeho inherentnou súčasťou. Výrazná cyklic- 
kosť, ktorá je v knihe prítomná vo viacerých variáciách, predovšetkým vo vzťahu k exis- 
tencii a vnímaniu času, je vo väčšine textov v rámci vnímania ročných období navyše 

4 JUHÁSOVÁ, Jana: Chvála hranice. In: Romboid, 2014, roč. 48, č. 2, s. 70.
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príliš náznakovitá a voľná na to, aby sme ju mohli prijať ako jednoznačný kompozičný 
princíp. Ako vidno aj z  vyššie uvedených citátov, väčšina textov pôsobí dostatočne 
autonómne na to, aby zapadla do ktorejkoľvek z častí knihy. Najvýraznejšie sa motív 
ročných období prejavuje v  tretej časti, kde autor priamo aj náznakovito reflektuje 
jesennú prírodu či už explicitným pomenovaním, alebo tradičnými obrazmi 
opadávajúceho lístia. V spojitosti s nostalgiou „nad neschopnosťou človeka definitívne 
naplniť darované5 či preniknúť tajomstvami života“6 však jesenné motívy pri akcento- 
vaní prírodného cyklu vyznievajú ako čosi, čo možno nazvať archetypálnym literár- 
nym klišé a do určitej miery tak znižujú estetický zážitok z daných textov. Vo vzťahu 
k hodnoteniu koncepcie výstavby zbierky sa tak skôr pripájame k všeobecnejšiemu 
konštatovaniu R. Kovácsa, že „rámcovanie zbierky nie je náhodné, cielene pracuje 
s konceptom cesty, putovania, širšie pohybu – v tomto prípade pohybu od neuvedomelo 
živého k živému mysliacemu a vnímajúcemu“7. O prílišnej náznakovitosti pôdorysu 
knihy svedčí aj skutočnosť, že pri jeho špecifikovaní Kovács tvrdí, že „časovo-vizuálnym 
rastrom, ktorým je zbierka rámcovaná, je obyčajný pohyb slnka po oblohe“, pričom 
uvádza citáty z textov, ktoré postupujú od pribúdania svetla až k súmraku.8

Žánrovo texty oscilujú medzi deskriptívnou lyrikou zameranou na vizualizáciu 
detailu a básňami v próze, ku ktorým majú najbližšie tie z nich, ktoré charakterizuje 
vyššia miera explicitnosti výpovede na úkor hlbšej reflexie, najmä v prvej a tretej časti 
knihy. Pri textoch, ktoré sa okrem spomenutých znakov vyznačujú aj najmenším 
rozsahom vo vzťahu k počtu slov a veršov (či riadkov), je na mieste hovoriť aj o voľnejšej 
adaptácii básnickej formy haiku, na ktoré implicitne odkazuje tiež meno tvorcu tohto 
žánru, japonského básnika Bašóa, uvedené v texte na s. 32, čo vo svojej recenzii uvádza 
aj J. Juhásová.9

V rámci motívov sa v knihe okrem akcentovania pohybu, osamelého pútnika v úlohe 
pozorovateľa, vyskytujú aj pre Jurolekovu tvorbu nové momenty – predovšetkým vzťah 
subjektu k  životu v meste a podnetom, ktoré prináša.10 Ako výstižne tvrdí Juhásová, 

5 Autorka v  súvislosti s tým, čo vníma ako kresťanskú spiritualitu knihy, s  najväčšou pravdepodobnosťou 
myslí na život a poznanie, ktoré sú darom od Boha (pozn. P. T). Zaujímavé je v tomto smere konštatovanie  
R. Kovácsa, ktorý zas v súvislosti s tým, že Juroleka nepovažuje za „substančného metafyzika“ a vyzdvihuje jeho 
domýšľanie kauzálnych otázok do dôsledkov, hovorí až o autorovom smerovaní „k ďalekovýchodnému (alebo 
západomystickému) rešpektovaniu existencie paradoxu, temer k zenovému kóanu“ (KOVÁCS, Rado: Poézia 
samoty a rieky. In: Romboid, 2014, roč. 48, č. 8, s. 34). 
6 JUHÁSOVÁ, c. d., s. 70.
7 KOVÁCS, c. d., s. 34.
8 C. d.
9 JUHÁSOVÁ, c. d., s. 70.
10 Recenzentka uvádza aj „prítomnosť iného človeka/techniky v prírodnom svete (lietadlo nad poľnou cestou,  
s. 15; dve dievčatá na jarnej lúke s králikmi v plastovej klietke, s. 20“ (c. d.,  s. 71), v porovnaní s tematizovaním 
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„zostup k človeku (či vpustenie civilizácie do svojho sveta) naznačuje aj názov zbierky 
– pole je v porovnaní s lesom medzistupňom medzi prírodným a urbánnym; veta je 
produktom ľudského jazyka. Túto zmenu v  kontexte výroku: ,čoraz menej rozumiem 
/ Veľkému svetu, jeho / festivalom a vojnám, / chorobám a samovraždám. / Odchádzam 
odtiaľ, / už nemám chuť sa na tom podieľať´ (zo zbierky Dobrovoľná samota, 1994) možno 
vnímať ako protipohyb, druhú šancu, ktorú dáva básnik, metamorfujúc zo skeptika na 
stoika, civilizácii: „Mesto vyludzuje zmes zvukov, chaoticky, náhodne, jeden / cez druhý,  
a predsa vo výsledku to znie prirodzene / a upokojujúco: život je nablízku.“ (s. 19).11

Spomedzi motivických konštánt, ktoré sú v  Jurolekovej tvorbe kľúčové, sa treba  
vrátiť k spiritualite. Na základe východísk jeho tvorby, ale aj viac či menej explicitnému 
akcentovaniu prítomnosti Boha, J. Juhásová Juroleka vo svojej zhrňujúcej štúdii 
venujúcej sa kľúčovým aspektom slovenskej spirituálnej lyriky vo vzťahu k  poézii 
poľského básnika Z. Herberta charakterizuje ako autora, „ktorý preberá Herbertovu 
pozíciu strateného hľadača raja“, pričom u  neho zároveň nachádza „perseovskú či 
bonnefoyovskú12 oslavu sveta, ktorý nie je vytvorený z niečoho, ale »stvorený z Boha« 
(zbierka Putovanie Jakuba z  Rána, 1996, s. 8)“13. Tieto atribúty možno pripísať aj 
Poľným vetám. Spiritualitu, ktorú vo väčšine textov predstavuje obraz svetla, putovania 
k nemu či jeho nachádzania, tu však možno vnímať i v širších než len kresťanských 
súvislostiach. V zbierke sa motívy viažuce na našu kultúrne a historicky podmienenú 
kresťanskú tradíciu nachádzajú len tri: v dvoch prípadoch ide o  odkazy k raju, resp. 
rajskej záhrade (s. 37, 40) a v básni, ktorej adresátom je bezmenná, už neprítomná 
žena (s. 32), sa spomína biblická postava Ráchel. Celkovo teda možno konštatovať, 
že motívy spirituality sa v prípade Poľných viet posúvajú smerom k univerzálnejšiemu, 
nekonfesijnému vnímaniu, čomu zodpovedá aj Kovácsova paralela so zen-budhizmom. 
Pritom sa však naďalej vyzdvihuje úloha Boha ako tvorcu, ako to spomína J. Juhásová, 
a voči kresťanskej koncepcii sa nijako zásadnejšie nevyhraňujú. 

Najvýraznejšou zmenou oproti autorovým predošlým knihám je popri silnejúcom 
minimalizme aj posun v reflexiách lyrického subjektu. Spomínaný pohyb – putova- 
nie ako základný stavebný princíp Jurolekovej poézie – tak neprebieha len v rámci 
samostatných zbierok, ale aj medzi nimi. Jeho pútnik pozorovateľ teda nestagnuje, 

mesta je však kvantitatívne i kvalitatívne sekundárna.
11 C. d., s. 71. 
12 Odkaz na poéziu francúzskych básnikov Saint-Johna Perseho  (1887 – 1975) a Yvesa Bonnefoya (*1923), 
známych zo slovenských knižných prekladov Jána Stacha  (1968) a Vlastimila Kovalčíka (1992), resp. 
Michala Bartka (1967) a Jána Švantnera (2005).
13 JUHÁSOVÁ, Jana: Herbert as a Method. Eschatological Issues in the Poetry of Contemporary Slovak 
Poets. In: Zeitschrift für Slawistik, 2015, roč. 60, č. 1, s. 99.
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ale mení sa, vyvíja, podobne ako svet okolo neho, ktorého je súčasťou. V spojitosti 
s  výrazovou obnaženosťou,  sústredením sa na vizuálny či myšlienkový, rozumový 
detail a frekventovanou gnómickosťou tak najlepšie texty vytvárajú pocit homogén- 
nosti a čitateľovi umožňujú ponor do stíšeného vnímania podnetov, ktoré poodkrý- 
vajú cestu k pochopeniu samotného lyrického subjektu. Zároveň sa môže o to inten- 
zívnejšie stotožniť so (zväčša implicitnými) otázkami, ktoré si kladie, či odpoveďami, 
ktoré nachádza:

Ťahám sa za svetlom ako zeleň.
So svetlom pribúda aj priestoru.
Na ruku mi sadla lienka – je to tá istá, čo mi z nej odletela 
v detstve.
Život, to sú slová znova a ešte; navlas rovnako,
do poslednej bodky na krovke lienky. 
(s. 14)

Jurolekov subjekt sa v  tomto ponímaní vďaka vlastnému uvedomeniu zároveň 
dostáva z pozície viac či menej dobrovoľného samotára – outsidera do novej polohy. 
Rôznorodé vnemy, ktoré sú okolo neho, a nepriamo i samého seba začína vnímať 
ako súčasť veľkého, prirodzeného cyklu existencie a času, všetko presahujúceho a za- 
hŕňajúceho celku. Fragmentárnosť tak z pohľadu vyššieho princípu nadobúda svoju 
prvotnú celistvosť, všetko sa mení a vo svojej podstate zároveň zostáva rovnaké:

stále tie isté podnety, len jemne odtienené, preladené:
vláčne hnutia, mäkké farby, klenuté ozvučenie, bez zlomov
a dramatických preklopení: vrstva jemnej hmoty života,
toho, čo opadáva zo svetla. 
(s. 16)

Toto vedomie so sebou zároveň prináša pocit vyrovnanosti, zmierenia so svetom a sebou 
samým, čo je pocit, ktorý sa zbierkou vinie kvantitatívne i kvalitatívne najintenzívnejšie:

Čosi nepomenovateľné, nezabudnuteľné vo videní: prchavá 
esencia všetkých dní mi svieti z pamäti.
Ľudia na bielych lavičkách, v bielych loďkách.
Biela a zelená vo vetre.
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Jas odkiaľsi z pradávna.
Už možno nie šťastie, ale pokoj. 
(s. 22)

„Prirodzená autokorekcia Jurolekových lyrických subjektov“, ako tento jav priliehavo 
nazval R. Kovács,14 na seba viaže ešte ďalší výrazný aspekt autorovej poézie, a to vzťah 
subjektu k paradoxu a protikladnosti sveta i jestvovania v ňom. Nejde tu pritom len 
o uvedomenie si existencie tejto protirečivosti, ktoré je silné už v autorových predošlých 
knihách a často sa spája so sebaironizovaním lyrického hrdinu, ale aj o jej prijatie ako 
súčasti vyššieho, určujúceho princípu: 

Tak ani tento deň, akokoľvek krásny, nepriniesol spásu: iba
bol, ešte jeden, zas a znova, akoby bezvýsledný. Áno, bolo 
to, no nebolo to možné nijako prekonať ani povýšiť, iba si 
toho dosť zapamätať: dosť života na smrť, dosť svetla 
na temnotu. 
(s. 35)

Z citovaného textu zároveň vyplýva, že i toto poznanie nie je absolútne, má svoje 
hranice. To, čo si potom subjekt z danej situácie odnáša, je schopnosť prijatia týchto 
limitov. Uvedomenie si vlastných obmedzení v snahe o hĺbkové, miestami až metafy- 
zické (s)poznávanie seba i svet človeka neprivádza do stavu akejsi najvyššej blaženosti, ani 
nesupluje odpovede na všetky otázky, ktoré nedokáže nájsť. Nemožnosť nebolestivého 
zmierenia, uspokojenia v rámci toho, čo je pre človeka dosiahnuteľné a obsiahnuteľné 
tu a teraz, ktorú človeku poskytuje, nie je málo. Naopak:

Bol som tu včera: včerajšok ešte účinkuje, ale dnešok 
všetko posúva ďalej, svetu ako celku i každej jednotlivosti
zvlášť dáva aktuálne miery a váhy

Dlho sa dívam, a zrazu viem, že to, čo vidím, je všetko. 
(s. 27).

Nie všetky texty v knihe však s takto načrtnutými ideovými východiskami celkom 

14 Por. Kovács, c. d., s. 34.
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korešpondujú. Predovšetkým vo viacerých básňach v tretej časti sa u lyrického sub- 
jektu objavuje pocit melanchólie z toho, čo už je preč, smútku z osamelosti či pochyb- 
nosti o tom, čo sa v iných textoch zdá prebolené, vykúpené poznaním:

Maličký červený chrobáčik, sotva ho vidieť,
lezie po bielej, riedko popísanej stránke knihy. 
Kde sa tu vzal: vyliezol zo slova tráva alebo les,
z medzierky medzi písmenami, temnoty v slove noc? 
(s. 29)

Pomalý sivý dážď padá na všetko letné svetlo, na všetky
lupene a lístky, karmíny a žlte, na všetku nevinnosť.

Chodím, akoby som hľadal večnú záhradu, dívam sa, akoby
som chcel niečo, čo ma zachráni.

Zo suchej byle snímem trocha semien, rozžmolím ich
v dlani: zacítim ostrú vôňu toho, čo bolo. 
(s. 40)

Uvedené príklady však z hľadiska koncepcie zbierky netreba vnímať ako slabinu 
či popretie stoickejšie pôsobiacich textov. Naopak, pôsobia predovšetkým v rámci 
dialektiky protikladov a zároveň prispievajú k prirodzenému vyzneniu myšlienkového 
a pocitového pohybu subjektu, ktorý tak nie je jednosmerný a plochý, ale vyznieva 
ako živý (miestami i napriek celkovej jasnej línii) divergentný proces.

Problémy, respektíve nedostatky Jurolekovej knihy tak spočívajú predovšetkým vo 
výrazovej rovine – tam, kde zobrazovaný detail nevedie k hlbšej reflexii, ale zostáva 
len detailom, napríklad:

Tak toto prichádza po dňoch temnoty.
Svetlo na snežných stráňach.
Čistý neskalený okamih.
Presvetlená myseľ.
Pokojný ustálený sediment.
(s. 55),

či v textoch, kde je autor príliš explicitný, ako v prípadoch absencie básnických pros- 
riedkov, ktoré by fungovali ako ingardenovské miesta nedourčenosti:
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Tisíce hemžení a krížení, anonymné ciele ciest všetkého
živého – chaos, či harmónia?

Keby sa každý náhle zastavil a šiel opačným smerom,
svet by sa zrútil? 
(s. 32),

tak aj pri inak zriedkavom skĺzavaní k sentimentalite, o čom svedčí záverečné dvoj- 
veršie textu zo s. 49: „Osamenie, pusté a akoby slepé cesty, blúdivé pohľady, / márne hľa- 
dajúce lásku.“ 

Žiada sa dodať, že ponechanie týchto textov v knihe možno pripísať najmä príliš zho- 
vievavej redakcii, vychádzajúcej pravdepodobne zo skutočnosti, že ide o renomovaného 
autora, ktorého knihy si držia pomerne vysokú úroveň estetickej kvality. Ich absencia 
by však autorovu koncepciu nijako výraznejšie nenarušila a zbierke vôbec neuškodila.

Ako naznačuje dominujúci kompozičný princíp cyklickosti, Jurolekova kniha kul- 
minuje, ale definitívne sa neuzatvára v záverečnom texte zbierky. V súlade s viace- 
rými predchádzajúcimi básňami sa aj v poslednom texte výrazne prejavuje motív 
schopnosti subjektu hĺbkovo reflektovať to, čo je nadobudnuté životným poznaním: 
to, čo je „možné“, ale najmä to, čo reálne „jestvuje“, nielen v zmysle danej chvíle, 
vnemu, ktorý subjektu slúži na porozumenie sebe i  týmto dimenziám uvažovania 
v existenciálnych súvislostiach. Spočíva totiž predovšetkým v uvedomení si vyššieho, 
určujúceho princípu, ktorý všetko presahuje (preto je „chvíľa zacyklená v  čase“,  
s. 60) a všetkému dáva (hoci človekom nikdy celkom nepoznaný a nepoznateľný) 
zmysel. Nemá teda význam ďalej pátrať, ale učiť sa nájsť, poodkryť hranice vlastných 
možností a akceptovať ich prítomnosť:

Chvíľa zacyklená v čase: stojím v zimnom lese, sneží.
Nenatrpím viac krásy, nenasmútim viac radosti.

Na súmraku sa ešte raz obzriem – a vtedy, keď skutočnosť 
nedáva chvíľu pozor, to zrazu vidím: domov neba a zeme.
(s. 60)

Poľné vety Rudolfa Juroleka až na pár výnimiek predstavujú esteticky aj významovo 
podnetný súbor textov, organicky dopĺňajúci autorovu doterajšiu tvorbu. Vyznačuje 
sa neokázalou hĺbavosťou o  najvlastnejších otázkach zmyslu existencie človeka 
i o možnostiach skutočného sebapoznania. Básnik v knihe využíva výrazovo jednoduchý, 
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no sémanticky dostatočne otvorený a  esteticky účinný, zážitkový jazyk moderného 
človeka, čím sa v položených otázkach znásobuje naliehavosť myšlienkového zápasu. 
Lyrickému subjektu pritom nie sú cudzie ani pochybnosti a prehodnocovanie starších 
pocitov a  postojov, čo textom dodáva dnes často absentujúci rozmer úprimnosti 
a bezprostrednosti, a to všetko bez straty estetickej úrovne. A hoci sa čitateľ konfrontuje 
napokon predovšetkým so sebou samým, možnosť katarzie, ktorá sa takto pri rozhovore 
s lyrickým subjektom otvára, je v dnešnej dobe mimoriadne cenná.

Literatúra o knihe Poľné vety

GAVURA, Ján: V lesnej duši ukrytý (Rudolf Jurolek). In: Lyrické iluminácie. Prešov: 
Občianske združenie Slniečkovo, 2010, s. 105 – 106. 

JUHÁSOVÁ, Jana: Chvála hranice. In: Romboid, 2014, roč. 48, č. 2, s. 70 – 71.

JUHÁSOVÁ, Jana: Herbert as a Method. Eschatological Issues in the Poetry  
of Contemporary  Slovak Poets. In: Zeitschrift für Slawistik, 2015, roč. 60, č. 1, s. 
83 – 112.

KOVÁCS, Rado: Poézia samoty a rieky. In: Romboid, 2014, roč. 48, č. 8, s. 33 – 36.

        Peter Trizna
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Košické raňajky, pražské menu, na večeru londýnsky fastfood. Len tak (by the way) 
– vyhrať Jerwood Drawing Prize (prestížnu súťaž súčasnej kresby vo Veľkej Británii), 
zastaviť sa v Bratislave po doktorát z umenia u docenta Fischera – a odrazu máme 
ingrediencie, ktoré sú potrebné na prípravu vynikajúcej výtvarníčky z Východu. Svetlana 
Fialová (1985), absolventka košickej Fakulty umení, ktorá si na chvíľu odbehla, aby 
na vlastnej koži okúsila svetovú umeleckú scénu – niečo nám z nej priniesla, niečo si 
ponechala pre seba. Esprit zložený zo zážitkov a skúseností. Pre všetkých domácich 
skeptikov a neprajníkov: dobrú chuť!

Papier a tuš. Bod a línia. Záznam alebo denník mladého „renesančného“ pozorovate- 
ľa. Zaznamenať, pomenovať alebo len tak (by the way) nakresliť, no veľkolepo a presved- 
čivo. Vo svojich kresbách nám Svetlana pripomína civilnosť našej existencie, a to aj v rám- 
ci neraz citeľnej apatie, lebo „pozeráme sa, ale nevidíme – počúvame, ale nepočujeme“.  

Svetlana Fialová (1985)

Postpunková párty
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Nechávame sa donekonečna otravovať masovou kultúrou. Kultúra nie je tradícia sú- 
časnosti. Je to naša schopnosť prijať ju, vyrovnať sa s ňou, vedieť ju aj vizuálne kódovať 
– dekódovať. Podobne ako napríklad Douglas Kolk alebo Raymond Pettibone 
autorka reflektuje hľadanie svojej identity, neraz pomocou intermediálne ladených 
presahov. Jazdci apokalypsy sa blížia, ale ,,môjmu priateľovi je to jedno“. Produkt 
konzumnej spoločnosti v podobe šľapiek určených na letnú sezónu a, samozrejme, 
autorský postoj. 

Kompozície Svetlany Fialovej, v ktorých sa jemnosť stráca pod váhou tušu, vyža- 
dujú pozorného diváka, ale aj precízneho čitateľa obrazov. Figuratívnosť má v tomto 
prípade spirituálny nádych, a to aj napriek svojským deformáciám. Použité motívy 
často evokujú samotnú prírodu, no sú to hlavne denníkové záznamy citlivo zmýšľa- 
júcej osobnosti. „Dianie“ v obrazoch prechádza do viacerých naračných rovín a váž- 
nosť situácie je odľahčovaná vtipnými postrehmi. Nepriamo sa stávame zatratenými 
pozorovateľmi (ako vo filme Magnólia?) zo žabej perspektívy. Je tu predstavený celý 





atlas ľudských osobností a portrétov, každá z nich dorastá vo svojej komprimovanej 
časti obrazu. Vedomé odkazy umelkyne na jazyk popkultúry kontrastujú s mate- 
riálom a námetmi starých majstrov: posledná večera ako postpunková vegetariánska 
párty, Archimboldov zelovoc alebo humanoidná bananarama či ryba s nohami, ktorá 
má už zjavne dosť. Kedysi Kristus – dnes kamarátska brokolica uprostred, ktorá nás 
víta pri spoločnom, no strácajúcom sa stole, alebo hlava mimozemšťana s „typo“ 
značkami „teenage“ komunikácie. Stále ten istý príbeh, hoci postavy a obsadenie sú 
rýchlo zameniteľné. 

Podobnú atmosféru evokujú napríklad veľkoformátové kresby Dominica McGilla, 
ktorý dokáže na 4 m² zobraziť takmer celé dejiny dvadsiateho storočia. Navyše Svetla- 
na dokáže odľahčiť vážnosť situácie ironizujúcimi motívmi a  prístupmi, ktoré sú 
priliehavé. Tu nám môže napadnúť aj energické duo David Böhm a Jiří Franta, ktorí 
majú vo zvyku prekračovať hranice média. Ak by sme parafrázovali teoretika Tomáša 
Pospiszyla, títo v podstate kresbu nevytvárajú, jednoducho ju kreslia, obkresľujú... 
Pre našu autorku je rovnako dôležitá procesuálnosť a časozberný princíp, prelínanie 
médií či experimentovanie, dodržiavanie a prekračovanie pravidiel, tvorivý dialóg 
v podobe irónie a hravosti a napokon aj akási definitívna neukončenosť. Svetlana sa 
síce pohráva s postmoderným jazykom neokonceptu, no barthesácka smrť si po ňu 
neprišla. Aj kvôli tomu (alebo práve preto?) má u nás „palec hore“!

Linky

http://www.svetlanafialova.com/
http://jerwoodvisualarts.org/jerwood-drawing-prize-2013
http://www.arndtfineart.com/website/artist_1934?idx=k
http://www.raypettibon.com/
http://www.saatchigallery.com/artists/dominic_mcgill.htm
http://www.bohmfranta.net/about/

Martin Kudla
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Radoslav Repický (*1984) je absolventom Fakulty umení na Technickej univerzite 
v Košiciach. Momentálne je umelcom v slobodnom povolaní, ako pedagóg pôsobí 
na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Štúdium na Fakulte umení uzavrel  
v ateliéri experimentálnej grafiky Ruda Sikoru (2009), v ktorom sa pestovala najmä 
multižánrová previazanosť a presahy rôznych výtvarných médií. Patrí k pravidelne 
vystavujúcim východoslovenským výtvarníkom, je súčasťou generácie košických  
a prešovských kolegov ako Martin Kudla, Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Dagmar 
Mavrevová alebo Jozef Poník. Repický je predovšetkým maliarom, i keď v rámci výs- 
tav občas predstaví aj svoju „priestorovú polohu“, a  to prostredníctvom objektov  
a inštalácií.1

1 Výstavný projekt Bugaloo Lift, Východoslovenská galéria, dostupné na: www.kosickespravy.sk/rado-repicky-
vystavuje-vo-vychodoslovenskej-galerii>.

Radoslav Repický (1984)

Repicture

Radoslav Repický love for all



Radoslav Repický friend
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V ucelených sériách z roku 2013 (diela Friend, Make a deal, Spime, Lord of Forest 
a ďalšie) autor štylisticky lavíruje medzi expresívnym gestom a starostlivým grafickým 
prístupom, takmer obsesívnym spôsobom znázorňuje „figúrky populárnej ikonografie“. 
Jeho stanovisko vzdialene korešponduje s dada, popartom alebo surrealizmom. V po- 
zadí jeho maľby je „nahlas“ priznaná a nostalgiou podfarbená vizualita amerického 
„cartoon“ štýlu, zároveň sa autor priznáva aj ku kreslenej rozprávke ako k určitému 
odkazu na svoje detstvo. Základným charakteristickým znakom Repického tvorby 
je absolútne a bezstarostné odmietanie akéhokoľvek striktného konceptu, ktorý by 
dielo nejakým spôsobom teoreticky definoval alebo okliešťoval. Tento fakt dokazuje aj 
autorovo úprimné priznanie sa k „nepotrebnosti obhajovania“ vlastnej práce. Charakter 
zámernej nesofistikovanosti má autobiografický základ, súvisí s autorovým vzťahom  
k vlastným kresbám z detstva, ktoré nielenže starostlivo archivuje, ale sú preňho 
zdrojom „spontánneho rukopisu a poznania“. V dejinách slovenskej výtvarnej moderny 
sa podobne výrazne orientoval na vlastné detstvo napríklad aj Ervín Semian, člen 
Skupiny 29. augusta. V jadre tohto umeleckého názoru a prejavu stojí legitimizovanie 
a otvorené priznanie „hry“ ako tvorivého princípu. Repický otvorene deklaruje, že 
chce, aby sa jeho obraz páčil a aby ho jednoducho „bavil“. Tento obrazový hedonizmus 
novej generácie je známy už zo začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia a je neustále 
„reinkarnovaný“ ako súčasť veľkých utópií a právd moderny a avantgárd.

Od roku 2005 sa Repický zúčastňuje skupinových exhibícií doma aj v zahraničí. 
Jeho práce boli vystavené v  galériách vo Francúzsku, Rakúsku, Poľsku a v Česku.  
V roku 2009 sa zúčastnil historicky prvého ročníka Pecha Kucha Night v Košiciach. 
V roku 2010 sa autor predstavil v rámci podujatia Art Now – večer súčasného umenia 
v Kasárňach Kulturpark, ktoré bolo zároveň inzerované ako predajná výstava toho 
„najkvalitnejšieho“ z bratislavskej a košickej mladej výtvarnej scény. Vo viedenskej 
galérii súčasného umenia Kro Art vystavoval v rámci COM-X spoločne s Martinom 
Melicherčíkom zo Slovenska, Matthiasom Peykerom z Rakúska a CX Huth a Kinki 
Texas z Nemecka.2 Zaradil sa tak do medzinárodného kontextu mladej „post-pop-art“ 
scény.3 V rámci jeho mimoumeleckých či hraničných produkcií sa podieľal na knihe 
komiksu Comic&Manga Book 3, 4 a 5 (2009 – 2012). Živý kontakt s popkultúrou 
dokazuje aj spoluprácou na videoklipe (2009), účasťou na multimediálnom festivale 
Barbakan (2009), ilustračnými príspevkami v magazínoch (2010) a napokon aj svojou 
účasťou na streetartových či multižánrových festivaloch a podujatiach (2011). Tu treba 

2 Výstava COM-X, (1. 7. 2010 - 25. 9. 2010), Viedeň. Pozri bližšie: [s.a.] Pictograms, comix, street art: the 
world of quick symbolic art. In: Kro Art Contemporary [online], Dostupné na: <http://www.kroart.at/en/
exhibition/com-x>
3 Pecha Kucha Night v Košiciach (18.1.2009), Dostupné na: http://www.pechakucha.sk/archiv.php?40>.
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spomenúť aj „exhibition battle“ –  podnetný druh verejného happeningu, v ktorom 
diváci hodnotia a určujú „ďalší osud“ vzájomne sa konfrontujúcich ilustrátorov. Od 
roku 2009 vystavuje Repický samostatne, pravdepodobne k jeho najprofilovejším 
výstavám patrí Bogaboo Lift vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (2012) a na- 
teraz posledná výstava zostavená Vladimírom Beskidom na pôde Slovenského inšti- 
tútu vo Viedni (2012).

Jana Migašová

Radoslav Repický make a deal
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Radoslav Repický wizards
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Jan Wollner 
SCÉNÁŘE ARCHITEKTONICKÝCH TRANSFORMACÍ 

1 

V roce 2057 byla celá Země pokrytá sněhem. Posádka vesmírné lodi vyrazila k vyhasína- 
jícímu Slunci, aby do jeho jádra umístila nukleární bombu, obnovila tím jeho puls a zach- 
ránila promrzlou Zemi. Tak je formulována zápletka sci-fi filmu Sunshine. Celý film 
se odehrává na palubě vesmírné lodi, kde se odvíjí série peripetií, které záchrannou 
misi přivedou na hranici neúspěchu. Nakonec se ale bombu podaří odpálit. V té chvíli 
film vrcholí a jeho děj se v jediném finálním záběru přesunuje na Zem, odkud prochlad- 
lá populace sleduje výbuch sluneční bomby, který je důkazem, že mise byla úspěšná  
a Země je zachráněna.

Jednoduchou zápletku a šťastnou pointu filmu Sunshine zkomplikoval jeden scéná- 
ristický detail. Jak diváka nenechat na pochybách, že se poslední záběr odehrává na Zemi, 
když dosavadní děj se odvíjel výhradně ve vesmíru, a když v alternativní budoucnosti 
roku 2057 Země čelí radikální klimatické změně a připomíná jiné, mnohem chladnější 
planety? Režisér našel jednoduché řešení. Architekturu. V kompozici finální scény se 
za skupinou lidí napjatě sledujících sluneční kotouč rýsuje důvěrně známá silueta 
opery v Sydney, která ale není zalitá australským sluncem, nýbrž zasypaná sněhovou 

Tomáš Džadoň (1981)

Pamätník ľudovej architektúry
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pokrývkou. V  jediném záběru a efektní zkratce se opera v Sydney stává nositelem 
dvojité informace. Nejprve nám neomylně říká, že po vesmírných dobrodružstvích se 
ocitáme znovu na Zemi a jedním dechem sugestivně dodává, že se tato Země radikálně 
změnila. Proměnila se i opera v Sydney. Přes hluboké vrstvy sněhu se do ní nemůže 
dostat žádný orchestr, jehož koncerty by lidstvo čelící klimatické katastrofě stejně 
nechtělo poslouchat. I když ztratila svoji původní funkci, nestala se bezvýznamnou. 
Pouze změnila roli a tato její nová role není zrovna malá. Funguje jako symbol celé 
Zeměkoule. A kdyby záchranný tým selhal, mohla by sloužit jako její památník.

Představme si různorodou sérii reálných i fiktivních scénářů, v nichž architektura pod- 
léhá podobně radikálním změnám. Je zasypávána přívaly sněhu nebo písku, klonována do 
více verzí, přesunována z místa na místo nebo vyhazována do povětří. Sledujme scénáře, 
v nichž i takto krajní změny neústí v definitivní zničení architektury, ale v její významové 
transformace. Architektura se stává ikonou, ready-madem nebo památníkem.

Ve filmu Sunshine se opera v Sydney stává pointou jednoho z takových scénářů. Proč 
režisér do závěrečné scény umístil právě tuto stavbu? Budovu notoricky ozařovanou 
sluncem nechal kontrastně zasypat neprostupnými vrstvami sněhu, aby ji zbavil původní 
funkce architektonického rámce hudebních představení a zdůraznil symbolickou roli, 
jejíž působnost rozšířil z australského velkoměsta na celou Zeměkouli. Možná, že opera 
patří k raným příkladům architektury ikonického typu, jejímž nejvlastnějším prostředím 
není urbanismus města (Sydney), v němž je pevně zakotvena, ale svět mediálních obrazů 
(filmu Sunshine), jímž se volně pohybuje a nabývá různých významů.1 

Představme si jiný scénář. Střih. Písek místo sněhu. Planeta opic. Sledujeme vyprah- 
lou pustinu, kde skupiny němých lidí žijí jako otroci pod nadvládou opičích klanů. 
Sledujeme hrůzostrašnou planetu, na níž panují jiné poměry než ty, které známe ze 
země. V závěrečné sekvenci filmu Planeta opic se ale znovu odehraje scénáristický twist. 
Skupina lidí, jimž se podaří uprchnout, putuje pouští, až jejich kroky zastaví šokující 
pohled. V písečných dunách se rýsuje silueta obří postavy, jejíž tělo je zasypáno a vy- 
kukuje jen hlava s korunou se sedmi paprsky a zdvižená ruka držící pochodeň. Socha 
svobody. Utrpení zotročených lidí se neodehrává v  žádné ze vzdálených galaxií, ale 
v  dystopické budoucnosti země. Australská opera a newyorská Socha svobody plní 
v pointách zmiňovaných filmů stejnou úlohu globální symbolizace. Pod vrstvami písku 
a sněhu se stírá rozdíl mezi architekturou a sochařstvím. 

1 FOSTER, Hal: Art-Architecture Complex, New York: Verso 2011, s. 14. 
  GOODMAN, Nelson: How Buildings Mean. In: Critical Inquiry, 1985, č. 4, s. 642 – 653.
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Otevíráme historické číslo francouzského časopisu o architektuře. Objevuje se 
fantastický obrázek vysokých železných věží. Konstrukci nejslavnější newyorkské 
sochy navrhl inženýr, jehož jméno nese nejznámější pařížská stavba. Eiffelova věž 
není jen symbolem Paříže, ale celého industriálního věku. V roce 1962 publikovala 
skupina vizionářských architektů na stránkách prestižního časopisu scénář radikální 
přestavby Paříže, v němž měla Eiffelova věž přijít o symbolickou funkci a hlavní město 
19. století o svůj průmyslový charakter. Postindustriální společnosti informační doby 
už neodpovídají domy jednoduše rozmístěné podél ulic, ale trojrozměrný urbanismus 
prostorového města (Cité Spatial). Skupina francouzských vizionářů předkládá naší 
imaginaci působivý obraz. Eiffelova věž je jen jedna, ale představme si jich deset, dvacet 
nebo ještě víc. Představme si celý les železných věží propojených mosty a plošinami do 
urbanistické pavučiny, v níž jsou integrovány všechny městské funkce. Proudí zde lidé, 
dopravní prostředky, zboží i informace.2 

Eiffelova věž byla stvořena ke kopírování. Její reprodukce na pohlednicích a dalších 
suvenýrech i její imitace z lega nebo jiných materiálů ale jen posilují status originálu. 
Vizionářský scénář z roku 1962 pracuje s touto stavbou jako s ready-madem, který 
je možné minimálně v imaginaci libovolně multiplikovat, přičemž se jeho jedinečná 
symboličnost naopak rozpouští v lese železa. Symbol Paříže zemřel.

15. července 1972 v 15:32 zemřela moderní architektura. Aspoň to tvrdí klíčový 
teoretik architektonické postmoderny. V notoricky citované pasáži popisuje, jak bylo 
v inkriminovanou chvíli vyhozeno do povětří sídliště panelových domů postavených 
v 50. letech v St. Louis a spojuje tuto událost s koncem nebo přímo smrtí moderní 
architektury. Boom, boom, boom.3 Méně často se cituje následná pasáž, v níž dodává, 
že se ruiny, které po výbuchu zbyly, staly velkým architektonickým symbolem. Měly 
by být uchovány jako památník vlastního selhání.

Jestliže ikonická Eiffelova věž by podle plánu z roku 1962 ztratila „naklonováním“ 
svoji jedinečnost a byla pohlcena „vývojově silnějšími“ formami radikální architektury, 
anonymní schéma panelových domů po své „smrti“ o deset let později naopak nabylo 
v podobě ruin symbolickou funkci. Scénáře architektonických transformací – ať už 
fiktivní nebo reálné, nerealizované nebo uskutečněné – modifikují významy staveb.

2 RAGON, Michel: Kde budeme žít zítra. Praha: Mladá fronta, 1967, s. 87. BANHAM, Reyner, Megastructure. 
Urban Futures of the Recent Past. London: Thames and Hudson, 1976, s. 57. 
3 JENCKS, Charles: The Language of Post-Modern Architecture. New York: Rizzoli, 1984, s. 9.
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Souboj o čas. Dannyho parťáci ve stejnojmenném filmu soupeří s  věhlasným 
zlodějem o to, komu se podaří úspěšně uskutečnit loupež století. Film naplňuje subžánr 
heist movie, v němž je kriminální příběh redukován na plánování a provedení loupeže. 
Dannyho parťáci promýšlejí krkolomné způsoby, jak prolomit nejsofistikovanější 
bezpečností systémy, ale do jedné z nejlépe zabezpečených vil nemůžou proniknout. 
Zachrání je až zdánlivě absurdní nápad. Co takhle celou vilu nadzdvihnout? Trefa. 
Loupež se podařila. Dům je principiálně spojený se zemí a odděluje vnitřek od vnějšku, 
soukromé od veřejného. Při porušení této danosti přestává být domem. Ačkoli jeho 
hmota zůstává stejná, jen vyzdvižená několik centimetrů nad zemí, přestává sloužit 
jako obydlí a stává se kulisou filmové loupeže.

Přesuňme se z Hollywoodu do normalizačního Československa. Kamery jsou namí- 
řeny na budovu pozdně gotického kostela, která se zvolna dává do pohybu a pomalu se 
posunuje po předem připravených kolejích.4 Místo Dannyho parťáků firma Transfera. 
Firma na přesunování budov. Socialistické heist movie. O tísnivě fascinující logistické 
akci byl natočen dokumentární film s fascinujícím názvem: Jak se stěhuje kostel?5 Natáčelo 
se i odstřelování historického města, odkud byl kostel evakuován, zatímco ostatní budovy 
vyletěly do povětří. Záběry se objevily v  několika oficiálních filmech normalizační 
kinematografie. Neoficiální umělci zase pořádali výstavy a akce v prostorách historického 
města před výbuchem. Na pozadí reálného scénáře přesunu kostela, zničení starého a 
vybudování nového města se odehrála série alternativních scénářů, které fragmenty 
reálné architektury obsadily do nových rolí.     

4

2007. Čtvrté pokračování sochařské přehlídky Skulptur projekte v  německém 
Münsteru, která se koná v desetiletých intervalech od roku 1977. Získala status prvo- 
třídní umělecké akce a spoludefinuje vývoj a aktuální povahu uměleckých děl ve veřej- 
ném prostoru. Jeden z pozvaných umělců z postkomunistické země se rozhodl temati- 
zovat cestu z  východu na západ. Navrhl přemístit sochu Karla Marxe z východo- 
německého Chemnitzu do západoněmeckého Münsteru. Politický ready-made. Ka- 
menná Marxova hlava obřích rozměrů je s Chemnitzem, který za socialismu nesl jmé- 
no Karl-Marx Stadt, neoddělitelně spojena. Zatímco ostatní připomínky socialistické 
minulosti jsou systematicky mazány z  městského prostoru a kolektivní paměti, 

4 HEJL, Martin (ed.): 2 x 100 mil. m2. Praha: KOLMO.eu, 2014, s. 136 – 147. 

5 VIDLER, Anthony: The Architectural Uncanny. Essays on Modern Unhomely. Cambridge: The MIT Press.
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Marxova hlava se v postkomunistickém městě, které se vrátilo ke svému původnímu 
názvu, stala turistickým artiklem. Její přemístění do Münsteru nakonec nebylo povoleno 
a umělci nezbylo nic jiného, než o ní natočit film, jenž na Skulptur projektech prezentoval. 
Mluvit o neúspěchu nebo nerealizování původního záměru by ale bylo nepřesné. Kon- 
troverze, které se při plánování akce objevily, vypovídají o společenské situaci, jejíž kon- 
tury jsou více než reálné. Zapojení ikonické sochy do alternativního scénáře je nekom- 
promisně obnažilo.6       

2013. Východoslovenské Košice jsou evropským hlavním městem kultury. Inscenova-
ná slavnost v tradici živých obrazů slovenské neoavantgardy přesunuje folklorní motivy 
na košické sídliště a inauguruje Památník lidové architektury. Scénář. Film. Ready-made. 
Architektonické transformace. Skutečnost.

6 KÖNIG, Kaspar (ed.): Skulptur Projekte Münster 07. Köln: Walther König, 2007.

Pamätník mame, 2012Pamätník otcovi, 2012
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Pamätník ľudovej architektúry výtvarníka Tomáša Džadoňa (1981) je situovaný v pries- 
tore sídliska Dargovských hrdinov (Furča) v Košiciach. Tri pôvodné drevené stodoly 
reprezentujú vidiecku architektúru, ktorú Džadoň umiestnil na strechu typického 
13-poschodového paneláku. Sídlisko sa nachádza na kopci v severovýchodnej časti mesta 
Košice a jeho výstavba sa začala v lete 1976. Dnes tu žije takmer 30 000 Košičanov (12 %  
obyvateľov mesta) v prevažne panelových domoch. Pôvodné stodoly sú z roku 1902 (Pár- 
nica) a 1965 (Liptovská Teplička). Majú rozmery 8 × 7,5 × 8 m (Liptovská Teplička),  
10 × 6,7 × 7,5 m (Párnica), 6,5 × 5,1 × 6,5 m (Párnica). Posadené sú na oceľových roš- 
toch (HEA 160), kotvených do vertikálnych nosných stien bytového domu P1.14. Váha 
PĽA je cca 42 t. Celková zastavaná plocha 178 m2. Realizácia pamätníka prebiehala  
v mesiacoch august – september 2013.

Slávnostné otvorenie sa konalo 28. septembra 2013.
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Erik Sikora (1986)

Nová poetika mláky na vyslnenej lúke

Erik Sikora vo svojej tvorbe používa nenáročné, neprefabrikované i podozrivo mar- 
ketované či široko využívané DIY postupy. V duchu súčasnej klipovej kultúry pracuje 
najmä s videom, ktoré často komponuje s epickou zvukovou poéziou. Jeho videá 
sú záznamami živých akcií na hranici nonsensu a poetického symbolizmu. Zaujíma 
ho banálnosť a jej imaginatívny potenciál, jednoducho: nespútaný koncept života. 
Nástrojom jeho prieskumov je kreativita ako spontánna situačná aktivita, ktorá 
oslobodzuje predstavivosť od vžitých návykov a pravidiel, umožňuje autentické bytie 
a potenciálne môže spustiť i povestnú sociálnu bombu. Z pohľadu kontrakultúry 
môžeme jeho prístup chápať aj politicky.

Na rozdiel od umenia, ktoré sublimuje odťažité teórie, Sikorove práce neopisujú 
žiadne kritické diskurzívne analýzy dominantných ideológií. Vypointovaná inštitucio- 
nálna, environmentálna či spoločenská kritika je postavená na konfrontáciách spros- 
tredkovanej reality s tou bezprostredne zažívanou. Obraz krivého zrkadla autor komen- 
tuje svojím kvázi diletantským štýlom. Práve z tejto povznesenej amatérskej pozície 
vytvára maximy v podobe vtipných subverzívnych úvah a prekvapivých životných 
pravidiel. Mnohé spoločensky preceňované mýty sa tak hravo rozkladajú až na 
samotnú absurditu, ktorá býva ich podstatou: napr. punková videopoézia Bezdomovcom 
(2006) s  témou neprispôsobilosti, parodujúca klišé sociálneho umenia; alebo bájka  
o zajačikovi a psovi Dobrý skutok pre zvieratá (2006), prednesená ako liturgická pieseň, 
tematizujúca zdanlivosť starostlivosti obmedzovaním a kontrolou.



141



142

Protagonistami Sikorových podobenstiev sú triviálne zvieratá, rastliny a všedné 
prvky materiálneho sveta v ich prostom bytí. Zaujímajú ho okrajové a vytesňované 
spoločenské javy, o ktorých vizuálne uvažuje. Nie sú to nihilistické, ale afirmatívne 
úvahy a takto ich aj bezprostredne verbalizuje: čiernu skládku pri východoslovenskom 
štrkovisku popisuje ako „jazero plné elegantných kameňov“, kde oslobodene hľadá 
nové určenie pre tunajší „ready-made“ – stavebný odpad z ytongu. Svoje zameranie 
považuje za perspektívne, lebo „určite aj inde na svete existujú miesta, ktoré ľudia 
zaujímavým spôsobom znečistili”.

Do súvislostí videopráce Plávajúce kamene (2013) diváka situuje scéna Krajina 
plávajúcich kameňov. Ide o rozporuplný krajinársky formát, ktorý začína príznakovo, 
záberom na neurčitú krajinu so zaostrením na roj múch. To sa javí ako tušená paródia 
na anonymný húf ľudí a ich nepríčetnú činnosť. Celkový obraz nudnej periférie, kde 
stojí i vzduch, otvára veduta s továrenským komínom v pozadí. Výjav sídliska potom 
zotrváva pri ďalšom esteticky poklesnutom detaile buriny. Metaforicky i priamo to 
dopĺňa informáciu o stave kultivácie zelene na tomto frekventovanom, a pritom 
zdanlivo osirelom mieste.
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Sikora sa preto dobromyseľne podujal tento svojrázny kút zeme spropagovať. 
Nad kolíziou živelnej výstavby s divou prírodou svieti idylický mesiac; v ďalšom 
bezprizornom zábere sedí elegantná vážka na úlomku dreva. Oproti niektorým ne- 
kompromisným vysokým žánrom, ktoré chcú filmovú hudbu používať pravdivo (len 
ak je jej zdroj súčasťou deja), scény Plávajúcich kameňov podfarbuje ošúchané hudob- 
né pozadie na spôsob ázijských harmonizujúcich melódií s populárnym feng-šuej mo- 
tívom. Video sa vymedzuje voči štandardu marketingových relácií, aby sa mu inde 
špecifickým spôsobom približovalo.

Autor, rozprávač a karikovaný moderátor v jednom predstavuje divákom svoje 
myšlienky a akcie: „Mám recept skoro na všetko a dnes to bude diera do sveta v ob- 
lasti bytových dekorácií a aj v oblasti turistického tuningu.“ Jeho výstupmi sú 
marketingové produkty ako Plávajúce kamene na kachličkách; Venčenie kameňov; 
Turistický tuning; Rituál zamilovaných kameňov; Plť z Ytongu. Tieto vychádzajú nielen 
z komerčných brainwashingových konceptov, ale i z vlastnej dynamiky života. Posun 
idey mimesis od obrazu prírody k inšpirácii jej aktivitou je Sikorovým návodom 
ako vyrobiť atrakciu aj z nepoetického sveta "(...) dennodenne tu ľudstvo dováža 
nákladiakmi stavebný odpad a voda sa na to nevykašle, neštíti sa toho, ale berie si 
tie kusy stavebného materiálu a húževnato ich ohladzuje znova a znova, aby z toho 
vydolovala ten krásny, elegantný tvar okruhliaku. A keď aj my toto dokážeme 
pochopiť a budeme považovať tieto plávajúce stavebné materiály za rovnako dôstojný 
prvok, ako sú okruhliaky, ktoré voda omieľala tisíce rokov, vtedy môže dôjsť k tomu, 
že toto bude naozaj nová poetika …“). Video je tak nielen sympatickou aktivistickou 
„partizánčinou“ na tému krajinnej ekológie, ale aj súčasnej estetiky.

 
Linky

www.eriksikora.com 
www.youtube.com/erixikora

Mira Keratová
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Radovan Čerevka (1981)

Krajina trvalej slobody

Radovan Čerevka je vizuálny umelec vychádzajúci z tradície objektu a sochy, s vply- 
vom postkonceptuálnych tendencií. S použitím politicko-historických tém, viaza- 
ných na vojnové konflikty, reflektuje šírenie informovanosti o nich cez masové médiá. 
Detailnejšie: Radovan Čerevka sa zaujíma o historické a politické témy ozbrojených 
konfliktov sprostredkovaných rôznymi druhmi masových médií z rôznych názoro-
vých strán. Do jeho myšlienkového vyjadrenia výrazne vstupuje aj vizuálne stvár-
nenie, využívajúc objekt, sochu, inštaláciu, fotografiu a iné médiá, ktorými prináša 
pomerne náročné témy divákovi. Keďže autor pracuje s neprehľadným množstvom 
naakumulovaných mediálnych vzorcov (mediálnych informácií – slovných, názoro-
vých, vizuálnych), funguje aj ako katalyzátor – „kritický think-tank“ voči diváko-
vi umeleckého diela. Jednu časť jeho výtvarného prejavu tvoria infografiky (grafy, 
prehľady) pochádzajúce z tlačových agentúr a printových médií, ktoré sa priamo 
viažu na vojnové konflikty a súvisiace existenčné a sociálne témy, generujúce voj- 
nové konflikty. Radovan Čerevka ich takmer nezmenené prepracováva do reálnej 
trojdimenzionálnej sochy. Problematika zobrazenej témy a jej umelecká a autor-
ská výpoveď zrazu v neprebernom množstve denných mediálnych správ rezonuje  
s väčšou razanciou. 

Krajina trvalej slobody, 2013, inštalácia, rôzne materiály, imitácia afganskej krajiny, 
pôda s použitou muníciou z výcvikového strediska Lešť, 620 x 290 x 300 cm
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S pomocou autorského posunu a interpretácie danej témy (Čerevka doň zahŕňa 
kritický rozmer, názorový hlas druhej strany, osobný výskum, poprípade lokálne 
artefakty) zrazu dostáva výtvarné dielo polemický náboj. Okrem samotnej existen-
cie diela určite nie je vedľajším efektom jeho významová rovina. Tá vystavovaním 
obnovuje aktuálnosť témy, o ktorej vypovedá. Na časovej osi mediálneho záujmu 
majú témy, o ktorých hovoria aj diela Radovana Čerevku, rôznu intenzitu výpovede  
v súvislosti s aktuálnosťou, zabudnutím či mediálnym prekrytím inou problema-
tikou. Následným opätovným vystavením diela aj v súvislosti s obnovením danej 
problematiky, môže dielo nadobudnúť novú aktuálnosť. Lebo, ako vieme, vojen-
ský konflikt či politická kauza nekončí prekrytím inou mediálnou témou lokálneho 
alebo celosvetového rázu. Je len odsunutá do úzadia, po čase sa navracia s novou 
významovosťou a s novými otázkami. Podobnú časovosť zahŕňa v sebe komplexnejšie 
veľkorozmerná inštalácia (620 x 290 x 300 cm) z roku 2013, ktorú Radovan Čerevka 
vytvoril pre výstavu finalistov Ceny Oskára Čepana a s ktorou aj ocenenie pre výt-
varníka do 35 rokov v danom roku vyhral. 

Krajina trvalej slobody/The Land of Enduring Freedom (2013) je imitáciou výseku 
afganskej krajiny v spojení s grafom a časovým výsekom. Krajina trvalej slobody 
parafrázuje názov najdlhšej americkej vojenskej intervencie proti povstalcom v Af-
ganistane. Paralelne vedená operácia ISAF pod kontrolou NATO bola zameraná na 
stabilizáciu bezpečnostnej situácie a rekonštrukciu krajiny. 

Radovan Čerevka konštruuje výsek z Krajiny trvalej slobody ako mystifikačný mo-
ment, hru na (nejakú) realitu. Prevzal existujúci časový graf vypovedajúci detailne 
o množstve použitej munície, počte náletov, počte zúčastnených vojakov atď. De-
tailné informácie nechal vo vizuálnom stvárnení a pripravil ich ako scénu. Obra-
zové dáta pripomínajú kulisu oslobodenú od popisnej agendy, tá je zrazu alúziou na 
zábavný park, inscenovanú hru, elementy a mávadlá z maškarného sprievodu. Ra-
dovan Čerevka pomenúva „hranicu medzi zábavným priemyslom a spravodajstvom, 
ktorá sa stáva čoraz viac nejednoznačným teritóriom“. Súčasťou scény je aj samotná 
krajina: kamene, pôda, zem, rastliny, zhrdzavená munícia pochádza z  vojenského 
strediska Lešť, kde cvičia slovenskí príslušníci ISAF bojové situácie z Afganistanu.

V čase vzniku diela v máji 2013 bol vojnový konflikt, začatý roku 2001 po útoku 
na New York, najdlhšie vedeným americkým konfliktom, do ktorého bolo zain-
teresovaných ďalších 58 krajín, vrátane Slovenska a jej 430 príslušníkov ISAF 
slúžiacich v Afganistane. V čase prvého vystavenia diela Krajina trvalej slobody nebo-
lo jasné ukončenie tejto operácie, informácie o nej sa stali bežnými a rutinnými, až 
nebolo výsadne potrebné o nej v masových médiách intenzívne informovať. Náklad-
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ná vojenská operácia pokračovala napriek tomu, že vodcu Al Kaídy Bin Ládina sa 
podarilo zneškodniť v máji 2011.

Dielo bolo druhýkrát vystavené aj na samostatnej výstave Radovana Čerevku: 
Obrazové príbehy zo vzdialených krajín v Dome umenia v Bratislave (10. 12. 2013  –   
9. 1. 2014). Práve v tom istom čase nastala intenzívna operačná činnosť zo strany Tali-
banu na území Kandaháru, pri ktorej boli zabití aj dvaja slovenskí vojaci. Problematika 
vojenskej operácie Trvalá sloboda sa znova dostala do intenzívneho popredia záujmu 
médií slovenských a aj celosvetových. Bolo zvláštne sledovať reakcie divákov výstavy 
a tohto diela, ich vášne a zmenu záujmu so zvýšenou informovanosťou o pretrváva-
júcom konflikte a lokálnych eskaláciách násilia. Záujem mal stúpajúcu tendenciu aj 
u zanietených pacifistov. Polemické antipatie vystriedali vzájomné diskusie autora  
a návštevníkov výstavy.

Polemický prístup časti divákov k niektorým Čerevkovým dielam vychádza práve 
zo zamerania na témy vojnových konfliktov, spojených s mediálnym sitom, ktoré 
sa k divákovi jeho diela môže dostať. Úroveň ich informovanosti môže byť rôzna, 
polemická či hlboká, na úrovni „krčmových debát“ alebo ovplyvnená konšpiračnými 
teóriami. V skutočnosti vojenské konflikty tvoria iba časť jeho tvorby, aj keď možno 
väčšiu. Lepším pomenovaním by boli momenty v histórii planéty, vedúce k ľudským 
katastrofám, ktoré zaujímajú mediálny svet. Čerevkovým záujmom tu nie je ľudské 
nešťastie, ale moment nazerania, prizerania a prehliadania zásadných vecí zanika-
júcich v mediálnom hluku alebo v ľudskej apatii či mediálnej manipulácii. Zau-
jímajú ho rovnako lokálne politické kauzy ako aj cunami na Haiti, dlhodobo vojen-
ské konflikty v Afganistane, Iráne, na Ukrajine, problematika Čečenska, vzdialenosť 
Svetového menového fóra od reálneho ekonomického stavu, ekologické témy. 
Všetko doteraz reflektoval jednotlivo alebo aj opätovne vo svojich dielach. Ako sa 
ukazuje v zmenených tenziách historických obratov a prerušení kontinuity vývoja, 
Krajina trvalej slobody je zrejme novou utópiou, odhliadnuc od toho, kde by sme ju 
geograficky práve dnes situovali, alebo novým svätým grálom, ak by sme ju nechceli 
vykolíkovať na geografickej mape.

Samozrejme, informácie a zdroje, ktoré Čerevka používa, nemajú plochý charak- 
ter, ale zahŕňajú intenzívny, priam celoživotný ponor do tém. Patrí k umelcom, 
ktorí pristupujú k téme aj k výslednému artefaktu so zložitou mentálnou výbavou, 
mnohovrstevnatosťou významov, s originálnou realizáciou a autorským prístupom 
k inštalácii. 

Ivana Moncoľová
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The Land of the Enduring Freedom/Krajina trvalej slobody

Názov diela parafrázuje dosiaľ najdlhšiu vojenskú operáciu v dejinách amerických 
ozbrojených síl proti povstalcom v Afganistane. Paralelne vedená operácia ISAF pod 
kontrolou NATO je zameraná na stabilizáciu bezpečnostnej situácie a rekonštrukciu 
krajiny. Obidve operácie trvajú dodnes so značne nejasnou až pesimistickou prognó-
zou ich úspešného ukončenia. Zaangažovaných je aj 430 slovenských príslušníkov 
ISAF. Slobodu a bezpečnosť sa zatiaľ nastoliť nepodarilo, a tak dá zhodnúť na jedinom 
konštatovaní, že operácia v krajine naďalej trvá. Pre zainteresovaného konzumenta 
spravodajstva to okrem iného znamená aj neemotívne sledovanie situácie v podobe 
grafov, kriviek a indexov vývoja.

Inštalácia akcentuje časový rozmer vojny, dejovú líniu tejto dejinnej epizódy kompo- 
novaním monumentálnej scény. Pódium a kulisy sú jej súčasťou aj antagonizmom. 
Vrstvy pozadia tvoria dovedna akési abstraktné mesto z grafových partitúr a zväčšených 
infografík vyjadrujúcich dôležité štatistické údaje. Financovanie vojny tak stojí v tesnej 
blízkosti k jej civilným a vojenským obetiam. Sú zbavené popisnej agendy a exaktných 
údajov, aby vo svojej čistej forme vynikla ich holá estetika pripomínajúca raz chladný 
minimalizmus, inokedy zábavnejší pop-art. Všetko produkty moderného vývoja euro-
americkej kultúrnej tradície. Pódium tvorí výsek zeme imitujúci afganskú krajinu 
aranžovanú podľa agentúrnej fotografie. Kamene, pôda, rastliny a zhrdzavená munícia 
pochádzajú z vojenského strediska Lešť, kde cvičia slovenskí príslušníci ISAF bojové 
situácie v Afganistane. Leitmotív simulácie vojny je tak doplnený o zdanlivo autentickú 
vrstvu krajiny, ktorá je však náhradou z „tréningového poľa“. 

V Košiciach október 2013, Radovan Čerevka

Americkí a afganskí vojaci evakuujú 
afganských civilistov, Provincia Logár, 
Afganistan, 22. Apríl 2010.

Foto: Sgt. Russell Gilchrest, www.defense.gov
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Informácie o autoroch

Mgr. Daniela Burdová, PhD. (1986) je literárna vedkyňa, pôsobila ako odborná 
asistentka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Univerzity Pav- 
la Jozefa Šafárika v Košiciach. V štúdiách a recenziách sa zaoberá prevažne súčasnou 
prózou, problematikou anestetiky a intermediality. Je jednou z autoriek kolektívnej 
monografie  Intermediální poetika příběhu  (2012), v dvojautorstve vydala odbornú 
publikáciu Genóm slovenskej ľudovej čarodejnej rozprávky (2014). Organizuje a lektorsky 
pôsobí v rámci dielní tvorivého písania Ars Šafarikiana.

Doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. (1975) je literárny vedec, prekladateľ a básnik. 
Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde vyučuje dejiny 
a teóriu slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia. Od polovice deväťdesiatych rokov 
sa profiloval ako literárny kritik domácej a zahraničnej poézie a výber z týchto hodno- 
tiacich článkov publikoval knižne pod názvom Lyrické iluminácie: kritiky a interpretácie 
1997  – 2010 (2010). Vydal tiež literárnohistorickú monografiu Ján Buzássy (2008) 
a monografiu Iné ja. Lyrický subjekt ako objekt básnickej introspekcie (2015). Je autorom 
troch básnických zbierok a početných umeleckých prekladov z angličtiny. Je šefredak- 
torom časopisu Vertigo – časopis o poézii a básnikoch.  

Mgr. Ivana Hostová, PhD. (1983) je literárna kritička a translatologička. Pôsobí ako 
odborná asistentka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Od r. 2010 
píše bilančné hodnotenia ročnej produkcie slovenskej poézie pre Knižnú revue. Knižne 
jej vyšla monografia Haugovej Plathová, Plathovej Haugová. O prekladoch poézie Sylvie 
Plathovej (2013) a súborné vydanie recenzií a literárnokritických statí Medzi entropiou  
a víziou. Kritické a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie (2014). Vedecké 
štúdie, kritiky a recenzie publikuje v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. 
Je členkou redakčného kruhu časopisu Poem: International English Language Quarterly  
a translatologickej spoločnosti European Society for Translation Studies.

Mgr. Mira Keratová (1977) je historička umenia a kurátorka mnohých domácich aj 
medzinárodných umeleckých a výstavných projektov. Prednášala na Vysokej škole výt- 
tvarných umení v Bratislave a Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Ako hosťujúca 
kurátorka pôsobila v GASK (Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, ČR), v súčas- 
snosti je kurátorkou Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.
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Mgr. art. Martin Kudla (1983) je multižánrový výtvarník a pedagóg, absolvent Fakulty 
umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa prevažne maľbe, grafike, ako aj pre- 
sahom do intermediálnej tvorby a digitálnych médií. Momentálne je interným dok- 
torandom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Žije a tvorí v Prešove a Košiciach.

Mgr. Mária Klapáková (1989) je interná doktorandka na Filozofickej fakulte Prešovskej 
Univerzity v Prešove, študuje v odbore Teória a dejiny slovenskej literatúry. Primárne 
sa zaoberá súčasnou slovenskou literatúrou (recenzie publikovala napr. v časopisoch 
Glosolália či Romboid) a kritikou kritiky po roku 2000. Je redaktorkou časopisu Vertigo 
– časopis o  poézii a  básnikoch, detského literárneho časopisu Zips a  spolueditorkou 
pripravovaného zborníka Axiologické prieniky do slovenskej literárnej vedy (2000 – 2014).  
Venuje sa tiež jazykovej a sémantickej redakcii odborných aj umeleckých textov.    

Mgr. Pavol Markovič, PhD. (1978) je literárny vedec. Pracuje ako odborný asistent na Fi- 
lozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom literárnovednej monografie 
Interpretačné horizonty staršej slovenskej literatúry (2012). Literárnovedné texty so zamera- 
ním na teoretické, genologické a filozofické východiská publikuje v odborných zborníkoch 
(Literárnohistorické kolokvium I – III, Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 
– 2015) a literárnych časopisoch (Slovenská literatúra, Romboid, Vertigo). Zaoberá sa aj 
literárnokritickou reflexiou súčasnej slovenskej literatúry. 

Prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (1958) je literárny historik, kritik a vysokoškolský 
učiteľ. Pôsobí ako profesor na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. 
Vydal monografie Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995 (1996), 
Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (2001), Olomoucká polistopadová poezie  
a próza (2013), autorsky a editorsky spolupracoval na početných kolektívnych prácach, 
medzi nimi na publikáciách Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu. Informa- 
torium pro učitele, studenty i laiky (1991), Panorama české literatury. Literární dějiny od 
počátků do současnosti (1994) či V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let 
dvacátého století v interpretacích (2008). Jeho poznatky a skúsenosti boli a sú využívané 
aj v ďalších akademických vydaniach dejín, lexikónov a slovníkov českej literatúry. 
Odborne sa zaoberá aj slovenskou literatúrou.

Mgr. Jana Migašová, PhD. (1982) je odborná asistentka na Inštitúte estetiky a ume- 
leckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde vyučuje dejiny 
a estetiku výtvarného umenia.  Roku 2010 sa zúčastnila na medzinárodnom študent- 
skom workshope vo Florencii Foreigners About Italy  – Country, People, Art, Fashion 
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(During Ages, Till Today), roku 2012 absolvovala polročný výskumný pobyt na Vysokej 
škole uměleckoprůmyslovej v Praze. Vedecké články a  štúdie publikuje v domácich 
a zahraničných zborníkoch a časopisoch.

Mgr. Marek Mitka, PhD. (1980) je literárny kritik a prekladateľ, pôsobí ako odborný 
asistent na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Preklady z bulharskej  
(A. Popov, G. Gospodinov, I. Landžev) a poľskej literatúry (A. Stasiuk, A. Niewiadomski,  
F. Nastulczyk, E. Tkaczyszyn-Dycki), ako aj teoretické štúdie, eseje a recenzie publikoval 
najmä v  časopisoch RAK  – revue aktuálnej kultúry, Romboid, Slovenská literatúra 
a v konferenčných zborníkoch. Spolu s P. Kášom a I. Džundovou napísal vysokoškolskú 
učebnicu Komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia: stredoeurópske súvislosti 
(2011). Je autorom monografie Fragmentárnosť a  tragično v  slovanskej próze po roku 
1989 (2013). V roku 2015 mu pod názvom Sub rosa dictum a iné texty vychádza výber 
z literárnych kritík, esejí a kratších štúdií.  

Mgr. Ivana Moncoľová (1980) je absolventkou dejín umenia a kultúry na Trnavskej 
univerzite v Trnave a v súčasnosti je doktorandkou na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave na tému Premeny umeleckého autorstva. Texty o umení publikuje od 
roku 1998 v odborných a v masových médiách. Kurátorsky pripravila viacero výstav 
súčasných autorov, z toho medzi poslednými: Jana Farmanová  – V znamení panny 
(Galéria mesta Bratislavy, 2015), Radovan Čerevka – After Expiration (Roman Fecik 
Gallery, Bratislava, 2015). Je editorkou niekoľkých monografických katalógov (Jana 
Farmanová, Mária Machatová, Veronika Sramaty The Top Ten, Rastislav Podoba covná 
plocha) a autorkou odborných štúdií venovaných súčasnému umeniu. 

Prof. PhDr. Marta Součková, PhD. (1963) je literárna kritička, členka redakčnej rady 
časopisu Literatura i kultura popularna, Pamiętnik Słowiański. Pracuje ako profesorka 
na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, v  súčasnosti ako lektorka na 
Univerzite v Novom Sade. Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte 
(2001) a P(r)ózy po roku 1989 (2009), skrípt Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80-
tych a začiatku 90-tych rokov (1993) a Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Je 
organizátorkou konferencií venovaných ponovembrovej slovenskej literatúre a editor- 
kou desiatich literárnovedných zborníkov z  nich. V  súčasnosti jej vychádza výber 
z kritík Do poslednej bodky a pripravuje tiež antológiu slovenskej poviedky 20. storočia 
pre Maďarsko. 

Mgr. Lenka Šafranová, PhD. (1986) je literárna vedkyňa, pôsobí ako odborná asistent- 
ka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučuje slovenskú literatúru po ro- 
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ku 1989. Je spoluatorkou monografie K funkcii subjektu v slovenskej poézii ženských 
autoriek (tzv. textovej generácie). Je zástupkyňou šéfredaktora časopisu Vertigo – časo- 
pis o poézii a básnikoch, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach niekoľko rokov 
spoluorganizovala stretnutia, ktoré interaktívnou formou približovali rôzne dru- 
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