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časopis o poézii a básnikoch
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„Je ohromné,
že poézia je
komunikácia“
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Krátky rozhovor Jána Gavuru s poetkou Silviou Kaščákovou
verš

eon

Silvia Kaščáková (1976)
je slovenská poetka, autorka piesňových
textov a rozhlasových relácií. O sebe
a svojej poézii rozpráva cudne a nesmierne skromne, čím ešte viac vyniká
to, čo pre ňu poézia skutočne znamená.
S menom S. Kaščákovej sa mohli čitatelia v minulosti stretnúť aj pri niekoľkých knižných vydaniach, literárny zošit
Kŕmiť leva (2015) však nazýva svojím
oficiálnym debutom, a toto želanie
autorky budeme rešpektovať.
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JG: Rozhovory s básnikmi sa často začínajú otázkou na veci, ktoré
sú im blízke, na básne, ktoré radi čítajú, na autorov, s ktorými
im je pri čítaní dobre. Je však viac než jasné, že poézia má pre
teba dôležité, priam zásadné miesto v živote. Takého človeka sa
musím spýtať niečo iné. Napríklad, na čo poézia nestačí, kde sú jej
poľutovaniahodné limity?
SK: Fascinuje ma, ako sa tu poézia stále vie udržať. Kedysi som si
myslela, že to závisí od čitateľskej skúsenosti. Závisí, ale nie vždy, nie
úplne. Ak hľadáte v kníhkupectve oddelenie s poéziou, je to často ten
najužší regál. A predsa je poézia tu a vie byť silná. Jej najslabšie miesta
ani nie sú v nej samej. Odjakživa akoby viselo vo vzduchu, že treba žiť
reálne, nie „vymýšľať si básničky“, prifarbovať metaforami, preceňovať
emócie, striedanie ročných období a pod. A aj napriek všeobecne
prejavovanej úcte k veľkým básnikom, vnímam, že na poéziu vždy
padá tieň podozrenia z tárania, zo zbytočnosti.
JG: Ako vyzerá tvoja básnická práca? Čakáš na inšpiráciu, alebo
aktívne vyhľadávaš príležitosti, kde si ju našla už kedysi. Kde to
býva najčastejšie?
SK: Ja neviem. Často rozmýšľam o autobiografickej motivácii, tá
ma máta ako zdroj inšpirácie. Ale nepíšem vždy to, čo som žila, čo
žijem. Dokonca niekedy s básňou akoby nemám vôbec nič spoločné,
len som jej autorka. Nečakám na inšpiráciu, skôr na silu. Nie, asi
by som to ani nenazvala inšpirácia. To by bolo zavádzajúce. Je to
pre mňa ako spôsob myslenia, vnímania. Každý má svoj. Ja ten svoj
niekedy zaznamenávam. Szymborska povedala, keď sa jej v kontexte

udeľovania Nobelovej ceny pýtali, prečo má tak málo básní, že má doma smetný kôš. Presne! Cítim, aká som
krátka, aby som sa vyjadrila básňou. Napriek tomu, že metafory sú nekonečné, mnohoznačné, aj tak mi nestačia.
Skúšam škrtať a šetriť slovami, ale ani to nepomáha. Láka ma presnosť. Ale dá sa presne vyjadriť, na čo tu som?
Nedá. Takže som stratená.
JG: Pamätáš si nejakú báseň, ktorá vystihuje pre teba „ideál“ poézie? Usiluješ sa k takému ideálu aj priblížiť?
SK: Nemám. Presnejšie nemám jednu, je ich veľa. Každá, ktorá sa ma dotkne. Obdivujem mnohých básnikov
a nemám ambíciu vytvoriť celkom iný básnický jazyk. Som spokojná vo svojom jazyku, ale ešte sa celý neozval.
Neviem, či sa niekedy dostane k slovu, či tak bude vedieť urobiť a či stihne.
JG: Platí na teba ako na poetku, že píšeš tak, ako musíš a nie tak, ako chceš?
SK: Báseň nepotrebujem primárne na sebaodhaľovanie, chcem sa vyjadriť, ale ani to nie je presná odpoveď.
Nepotrebujem sa takto uspokojovať. Alebo nechcem. Báseň je pre mňa oveľa viac. Je navyše, je pre mňa bonus.
Ak píšem piesňové texty, sú neúplné, potrebujú hudbu, aby existovali. Báseň si musí vystačiť sama. Ale aj tak je
ohromné, že poézia je komunikácia. Nevytvoríš si sám ani život, ani zážitky, ani skúsenosti. Bez „my“ by bola
poézia sterilná a chabá. Myslím, že píšem tak, ako musím vtedy, keď sa snažím komunikovať. Alebo aspoň zakričať,
aj keby práve nikto nepočúval.
Raz
Raz tak napíšem. Pokojne napíšem.
Nebudem sa skrývať za er-formu,
že sa ma týka len to, čo sa netýka iných.
Potvrdím, že som ako vy, aby sa zahanbili tí, ktorí ešte mlčia.
Raz to vyslovím.
Prezradím, akí sme rovnakí.
Raz sa mi to podarí.
Raz pôjdem naživo. Bez textu. Bez básne. Ako vy.

Aké ľahké je kŕmiť leva
Bráničku síce niekto stráži, ale pod svetrom
môžem preniesť kusy mäsa.
Zostáva po mne krvavá stopa,
ale nikoho nevidieť.
Aké ľahké je kŕmiť leva.
Načahovať sa k nemu a ceriť zuby.
Robiť mu zrkadlo, uchádzať sa o jeho priazeň.
Oslovovať ho nežne, maznavými menami.
Chytím sa mreží a oni povolia. Len tak.
Vchádzam vzpriamená, hoci priestor vnútri je malý.
Zápach sa mieša s odvahou a ja som stále bližšie.
Od posledného odpustenia ubehlo menej času.

Polstoročný most

4 prípade nič výnimočné, uverejnil ju neskôr. Pri týchto

Milan Hamada sa kedysi v relácii Autor na dnes vyjadril,
že Vojtecha Mihálika udržiavala pri básnickom živote
ľúbostná poézia. Práve ľúbostnými veršami preklenul
veľký most od počiatku svojej tvorby až na jeho koniec.
A zdá sa, že to urobil aj s dvoma básňami, v ktorej jedna
odkazuje na druhú. Vlastne presnejšie – druhá na prvú.
V roku 1947 debutoval mladý nádejný adept poézie
Vojtech Mihálik spirituálne ladenou zbierkou Anjeli.
Na záver zbierky umiestnil báseň bez názvu, konvenčne
označenú ***. V neskoršom súbornom diele dostala
báseň názov Musíte vidieť:

konštrukciách čitateľove možnosti končia, a tak chtiac-nechtiac musí kapitulovať. Čas beží a čitateľ už dávno
zabudol na nejakú pletku z básnickej zbierky z roku 1947.
Lenže potom príde rok 1996 a starnúci básnik vydáva
zbierku Rodisko, v ktorej bilancuje a spomína. A kdesi
uprostred zbierky sa nachádza nenápadná báseň Mlčanie.
Nič, čo by zatriaslo svetom, len plachá a nežná ľúbostná
báseň. Čitateľ si ju prečíta:
Vietor sa smial, kde víchrice sa zlostia
a šklbú plody cudzej úrody.
Stála opretá o múr mosta
a dívala sa do vody.

Musíte vidieť, že vám vôbec nevyhýbam,
odo mňa, prosím, veľmi ľahko vystane,
že pošlem vás k tým istým hviezdiciam a rybám,
o ktorých som už písal (v básni Mlčanie).

Jej kalný tieň sa triasol na hladine
a nadránom sa krátil pomaly.
Neviem, prečo som zastal pri nej
a prečo sme tam mlčali.

Hľa, to je dôvod skončiť: lenže neviem, či by
vám potom pristal k smiechu tento smutný kvet,
ja totiž práve tak jak hviezdice a ryby
som schopný celé roky bdieť a nevravieť.

Do klbka noci chúlila sa celá,
ako šiel čas a vlny pod nami.
S nikým slovíčka nevravela.
Len s rybami a hviezdami.

Zaradenie tejto básne na záver zbierky mohlo mať aj
svoj opodstatnený zámer, veď „to je dôvod skončiť“, skončiť
napríklad i zbierku. A možno autor chcel zanechať kraskovskú vyhrážku do budúcnosti: „som schopný celé roky
bdieť a nevravieť“. Samozrejme, upúta odkaz na inú báseň. Pozornému čitateľovi však neunikne ani to, že žiadnu
báseň Mlčanie v zbierke Anjeli nečítal, a tak pre istotu
pozrie do obsahu a zostane neuspokojený. Totiž, medzi
básňami zbierky báseň s názvom Mlčanie naozaj vôbec
nenájdete.
Navyše zostáva tiež neistota ohľadom identifikácie
adresáta básne – či ide o zdvorilostný tón alebo jednoduchú druhú osobu množného čísla. A tak čitateľa naplní príjemný nepokoj, ktorý ho núti prečítať si túto báseň opäť.
Ak má tú možnosť, skúsi sa ešte pozrieť do cyklu
Juvenílie v prvej časti súborného diela a – nič. Číročíre
nič. Črtajú sa tri možné odpovede na túto záhadu: Prvá
je, že báseň Mlčanie nebola nikdy knižne ani časopisecky
uverejnená a zostala v Mihálikových rukopisoch. Druhá
možnosť je, že Mihálik s odstupom času zmenil názov
básne Mlčanie (ako to urobil aj s inými jeho básňami)
a podľa nového názvu sa nedala identifikovať. Napokon,
urobil to i s básňou, ktorá vyvolala tieto úvahy, teda
pôvodné *** zmenil v súbornom diele na Musíte vidieť.
Táto možnosť nie je vylúčená, ale javí sa najmenej
pravdepodobná. Tretia možnosť je, že túto báseň Mihálik
dlho odkladal v rukopisoch a, čo tiež nie je v Mihálikovom

V polosne som sa pozrel na úžasné
zrkadlá vôd, čo o nich premýšľa,
a nevoľky som šepol: Krásne.
Preľakla sa a odišla.
Po prečítaní básne čitateľovi vŕtajú v hlave motívy
hviezd, rýb, mlčania. Kdesi už čosi podobné čítal. Vezme
do rúk zbierku Anjeli a listuje. Až nalistuje báseň s veršami: „...pošlem vás k tým istým hviezdiciam a rybám, /
o ktorých som už písal (v básni Mlčanie).“
Vzhľadom na určité obsahové koreláty je možné, že
ide práve o tú báseň, na ktorú sa odvoláva básnik na konci
zbierky Anjeli. To by dávalo odpoveď na naše otázky:
teda, že ide o trubadúrske zdvorilostné vykanie dáme
a báseň hovorí o tichom stretnutí dvoch ľudí, ktoré sa
končí prerušením ticha samotným lyrickým subjektom.
A vskutku, báseň sa našla v Mihálikových rukopisoch
s datovaním 9. novembra 1944. Prečo však autor odkazuje na dovtedy knižne neuverejnenú báseň? Ako sme si
povedali, Mihálik zvykol vkladať staršie básne do neskorších zbierok. A zdá sa, že tiež veľmi rád mystifikoval.
Bolo jeho zámerom zmiasť čitateľa? Chcel spojiť počiatky
svojej tvorby s jej umeleckým záverom? Alebo sa autor
len tak prehrabával v rukopisoch a našiel tam starú,
neuverejnenú báseň?
Martin Navrátil

Tajný život autora

Peter Bilý
Opisovať vlastný život zvádza k pozérstvu a ja som z toho
z každého kúta vyskakujúceho pozérstva už trochu unavený. Náš malý, provinčný svet je pozérstvom prepchatý,
kdekoľvek človek ide, tam zakopáva o geniálnych autorov či ešte geniálnejších kritikov. Malé dušičky trápené
veľkými ambíciami, grantoví mágovia, festivaloví šašovia, vypočítavé neviniatka bez štipky talentu, upachtení
naháňači najprv pubertálneho, potom mikromeštiackeho snobstva, nahradili literárny život. (Kto si dnes ešte
spomenie na nejakú bohému?) U niektorých „autorov“
je niekedy horšia ako zúfalý nedostatok talentu úplná
absencia inteligencie. Ako v známom psychologickom
experimente, v ktorom študenti na pár dní na seba zobrali rolu väzňov a dozorcov, a tak šialene sa do toho
vžili, že ho bolo treba predčasne ukončiť, je tu také stádo, čo sa hrá na po uznaní pištiacich autorov a vážených,
prísnych, ťažko akademických teoretikov... Oboch pohlaví, samozrejme. Slabomyseľných verklikárov a tárajov, ktorí sa tu štylizujú do roly umelcov či intelektuálov
a snažia sa komplikovať vlastnú jednoduchosť, by sme
mohli exportovať. O naivne konzumujúcich slamených
„hipsteroch“, ktorí sa v poslednom čase vyrojili z každej
strany ani nehovoriac.
Nemám tajný život. Ťažko mi je opisovať nejakú rutinu, ktorá by ma zadefinovala. (Ráno vstanem, oholím
sa, atď...) Na Slovensku som od dosiahnutia plnoletosti nežil takých osemnásť rokov a od nejakej lineárnosti
som mal ďaleko, skôr som cikcakoval medzi problémami
a nechcenými dobrodružstvami, vždy so šťastným koncom. Od úplnej nuly som začínal tri-štyrikrát, prostredie som menil každé dva-tri-štyri roky. Som vďačný za
takúto skúsenosť? Vlastne ani neviem. Život bol odlišný
v malom provinčnom mestečku na severe Talianska ako
o čosi neskôr v Ríme. Nebolo také isté žiť v malej rybárskej dedinke pri portugalských hraniciach ako v Madride. Bolo ťažké uveriť nejakej role, ktorú by som si pre
seba vymyslel; na to nebol ani priestor, ani čas. Rybárom
a námorníkom som sa svojimi knihami aj pochválil (aby
som mal výhovorku, prečo nechcem ísť na more slušne
a tvrdo zarábať ako oni), no v kanceláriách medzi zhy-
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potekovanými kolegami som si to radšej nechal pre seba,
aby som si nekazil imidž vzorného, prázdneho, normovaného, nudného, teda slušného zamestnanca. Prednedávnom som sa vrátil na Slovensko a bol som nemilo
prekvapený apgrejdovaným feudalizmom, ktorému tu
takmer všetci trčia z dolnej tváre. Kávičkári sa pozerajú
zvrchu na pivárov, ale sú v takej istej riti ako oni. Úplne
komicky pôsobia arogantní, žobraví intelektuáli provinčnej proveniencie. Mám pocit, že jediní, ktorí si tu aj
stoja za nejakým názorom sú bezdomovci – a tými zase
všetci pohŕdajú alebo sa ich boja.
Žijem si teraz v príjemnejšej časti Bratislavy, a keď
sa objavím v kaviarni, občas začujem xenofóbne reči
o cépečkároch, o cudzincoch, o tom, kto je väčší a starší
Bratyslafčan, kto má aspoň virtuálne dlhšieho. Kedysi
ako gymnazista som sa čudoval, prečo Jesenský, Kukučín
a Timrava s takou vervou písali o istých tragikomických
slovenských fenoménoch, dnes sa im už vôbec nečudujem. Panie a slečny Rafikové sú nesmrteľné, možno ich
stretnúť na každom rohu, Ťapákovci prežijú aj jadrový
výbuch. Keď idem do Košíc, ktoré stále vyzerajú krajšie
a mestskejšie a niekedy aj arogantnejšie ako Bratislava,
v krčme a v kaviarni je to veľmi podobné, husté reči na
riedkom pozadí. Neostáva mi nič iné ako to všetko ignorovať, lebo brať to vážne nemá žiaden zmysel. Mám pocit,
že ako mnoho mojich krajanov nemá rado vlastnú krajinu (dodnes neviem pochopiť prečo), mnoho miestnych
samozvaných literátov v skutočnosti literatúru nenávidí.
Zbožňujem literatúru, čítanie dobrých textov považujem za jeden z najväčších životných pôžitkov. Blazeovane odfakovať všedné otravnosti alebo občas aj bizarné
dobrodružstvá každodennosti a zahĺbiť sa do vnútorného sveta takých majstrov ako Salinger, Joyce, Proust,
bratia Goytisolovci a iní, im duševne spriaznení. Všetko je pominuteľné, v hodinách galaxie majú spočítané
sekundy aj najväčšie diela ľudstva, ale na ten prchavý,
no slastný pôžitok vo chvíli žmurknutia oka, akým je
trvanie ľudského života, myslím, máme nárok. A má to
hodnotu oveľa vyššiu ako nepríjemné schválnosti lokálneho charakteru. To je môj aký-taký tajný život.

Erik Jakub Groch
(1957)
je slovenský básnik
a prozaik s výrazným
rukopisom, ktorého poetologický rozsah siaha od
detsky zjednodušujúceho
nazerania, františkánskej
prostoty a jednoduchosti až po intelektuálny
typ poézie absorbujúci
najnovšie literárne
a filozofické tendencie.
Na margo svojej osoby
hovorí, že jeho život bol
formovaný dvoma lavicami, jednou v krčme,
druhou v kostole.
To vysvetľuje schopnosť
veľkej variabilnosti,
niekedy až protikladnosti
písania pri zachovaní
vnútornej integrity.
Po roku 2000 vydal básnické zbierky To (2000),
L´acinéma (2001),
Druhá naivita (2005),
Em (2006)
a Infinity (2008).
4.9.2015, KEDY

budiť sa na hlas otca, na hlas mamy, kedy
s približnými hodnotami kedy je v pohybe
:všetko má do činenia s vlkom Obiehajúcimvnoci
nič sa nepridáva, hlasy sú odpočuté
budiť sa, na hlas, na na, držať sa pazúrmi s obiehajúcim
v noci
nedeliteľne sa prichytiť
prichytený za jasnej noci dívať sa vonku
:vidieť mesiac ako vyzeral pred štvrtinou sekundy
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Medzistav
1962

chlapec vedľa neho, vedľa neho miska s dažďom, dážď
neustáva, len zastavuje, artikuluje medzeru šš

, šmuhu uspávanky, podspev šš medzi chlapcom

, prikrýva ho dážď vyslovujúci dážď nehybným tvarom kvapiek, vyslovujúci ani toto, ani tamto, an.
Faun

Šedá, prízračná hodina, utopená vo vzdutiach limbického
systému.
Prázdnotou zívajúca nemecká chladnička je taká nová, že
z nej ťahá len chlad a degradované polyméry.1
Existencia nie je med lízať.
Robiť zvlnené vodorovné čiary, redukovať doslovný význam
na mierne vlny, antiklimax.
Nechať zaniknúť škriabať, ryť, driapať, zadierať,
vrezávať, čarbať, vtláčať, merať, označovať, porovnávať,
analyzovať...
Prirodzene vyzerajú zvlnené vodorovné čiary medzi sebou.
Mriežka, cez ktorú sa textúra uvoľňuje do iracionálnych
záhybov.
Na konci, ktorý nevidieť, vidieť kongruenciu,
medzery vo vysokom rozlíšení.
Čistý, nedotknutý, aktuálny tranzit.
Sem, kde chceš mať som, medzi miernymi vlnami extenzie.
1

William Gibson

Oneskorená recenzia
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Umenie
nachádzať
Elisabeth Bishopová: Umění strácet
Praha: Fra, 2004.
Preložila Mariana Housková.
Útly výber z poézie americkej poetky Elizabeth Bishopovej (1911 – 1979), ktorý vyšiel v pražskom vydavateľstve
Fra v preklade Mariany Houskovej pod názvom Umění
ztrácet pred viac ako desiatimi rokmi, sa u nás akosi
stratil aj z pohľadu výraznejšej kritickej reflexie. Zjavne
to bude najmä dôsledok toho, že ide o preklad český.
V podobných prípadoch, ako je tento, teda keď vyjde
dielo autora, ktorý významnou mierou zasiahol do
kontextu svojej domovskej literatúry, a ktoré je v slovenčine nedostupné, považujeme za rozhodne dôležité takéto opomínanie naprávať. Ako vyplýva z doslovu prekladateľky, ku ktorému sa pripájam, Bishopovej poézia
k významným poetikám v americkom kontexte určite
patrí. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že ide o vôbec prvý
knižný preklad autorkinej tvorby do češtiny.
Knižka prináša 23 básní zo súborného zväzku The
Complete Poems 1927 – 1979, ktorý obsahuje Bishopovej celoživotné básnické dielo vrátane juvenílií a dovtedy
nepublikovaných básní z jej posledných rokov. Na prvý
pohľad sa môže český výber zdať príliš skromný; pri
pohľade na zdroj prekladov je však jasné, že predstavuje
takmer pätinu autorkinho poetického úsilia. V súbornom vydaní je len stopätnásť básní, ak rátame aj
samostatne pomenované časti dlhších cyklov, a dopĺňa
ich niekoľko Bishopovej prekladov. V českom výbere
je to popri poézii ešte deväť autorkiných listov, ktoré
umožňujú nazrieť do jej súkromia, osobných postojov
i priateľských vzťahov. Obzvlášť dôležitá z hľadiska
literárnohistorického kontextu je jej korešpondencia
s vedúcim predstaviteľom prúdu tzv. spovednej
poézie, básnikom Robertom Lowellom (1917 – 1977),
s ktorým ju spájalo dlhoročné priateľstvo. To bolo
čiastočne narušené jej kritikou rozhodnutia R. Lowella
začleniť do básní tiež pasáže z osobnej korešpondencie
s exmanželkou (doklad je v preloženom liste z 21. marca
1972, s. 91 – 95).
Doslov, nazvaný Jedno umění Elizabeth Bishopové,
dostupný aj online (http://www.iliteratura.cz/Clanek/
17173/bishop-elizabeth-umeni-ztracet), je pre vnímavého čitateľa cenný takmer rovnako ako preklady básní
a listov – v českom a slovenskom prostredí predstavuje

doposiaľ najrozsiahlejší a najucelenejší „zasvätený“, hoci
nevedecký portrét autorky a jej tvorby, vrátane poodkrytia
jej základných významových a výrazových východísk
a konštánt. Neopomína ani výpočet zásadných výziev,
ktoré jej poézia predstavuje pre prekladateľa (osciláciu
medzi neosobným štýlom a tlmeným prejavom silných
emócií, nepravidelný rytmus, neúplné rýmy a podobne).
Kultivovaný Houskovej prejav navyše zapadá do knihy
aj z hľadiska jej celkovej tonality – stíšenej reflexie postavenej na zmysle pre detail – a organicky ju tak dopĺňa.
Kvalita Houskovej prekladov je vo všeobecnosti veľmi slušná. Bishopová znie v češtine prirodzene a zachovávajú sa aj hlavné atribúty jej štýlu, o ktorých sama
prekladateľka hovorila – kvôli tlaku významovej zložky
chýba len výraznejšia prítomnosť asonancie či konsonancie. Paradoxne najhoršie obstála na prvý pohľad z hľadiska
čitateľnosti báseň Jedno umění, ktorá inšpirovala i názov
knihy, a ktorej sa Housková z významového i výrazového hľadiska spomedzi jednotlivých textov venuje najobšírnejšie (s. 109). Snaha zachovať pravidelnú rýmovú
štruktúru vilanely, v ktorej sa vo všetkých strofách opakuje
schéma a b a spolu s významovou zložkou, spôsobuje,
že preklad vďaka frekventovanému využívaniu príčastí
v rýmovej pozícii pôsobí trocha archaizujúco, napr:
„Ztrať něco každý den. Nauč se snésti / ztracený klíč – pár
nepříjemných chvil. / Umění ztrácet zvládneš bez bolesti“
(s. 61).
Samotné básne reprezentujú všetky štyri zbierky
vydané za autorkinho života a v knihe sú zaradené i dva
texty, ktoré napísala v období po vydaní poslednej
z nich, pričom obsahuje aj jej najčastejšie antologizované
básne, k akým patrí Pásovec či V čekárně. Ako Housková
konštatuje, pre Bishopovej poéziu je príznačná deskriptívnosť: „[...] popis je jednou ze základních metod, jak popisovanou věc či místo poznat, přiblížit se jí, přeložit si
ji, najít k ní cestu a vztáhnout se k ní. Často popisuje
místa, která hrála v jejím životě nějakou roli. Vztah
k místu je pro Bishopovou klíčový už proto, že většinu
života neměla místo, které by mohla považovat za své,
za svůj domov“ (2004, s. 104). Treba dodať, že túto autorkinu tvorivú metódu je vhodné chápať aj v širších,

implicitnejších súvislostiach. Pamäť, zmysly a racionalizáciu nimi poznaného prostredníctvom stíšeného
básnického gesta možno totiž považovať nielen za snahu prinavrátiť pocit toho, že niekam patrí či za priamejšiu reflexiu onej vykorenenosti, ktorá sa v autorke
zvnútornila, ale zároveň aj ako úsilie nájsť vlastné ukotvenie v sebe prostredníctvom niečoho hmatateľného.
A tým je obvykle práve ordinárny detail fyzického sveta
vo viacerých variáciách. Vynárajúci sa a miznúci, prinášajúci so sebou reflexiu pozorovateľa o sebe samom
– niekedy s pochybnosťami, niekedy s úľavou, ako
dosvedčujú napríklad podobnými obrazmi prepojené
básne Otázky cestování či Benzínová pumpa z Bishopovej
tretej zbierky nazvanej práve podľa prvej z nich.
Napriek (zdanlivej) pocitovej polarite ich však primárne
nezjednocujú tieto spoločné obrazy, ale úvahy nad
potrebou (a možnosťou) tichého prijatia sveta i seba
takých, akí sme (Otázky cestování, s. 32 – 33):
„Ale jistě by bylo škoda
nevidět stromy podél téhle cesty,
tak přehnaně nádherné,
nevidět je, jak kývají
Jako vznešení mimové, celí v růžovém.
– Nemuset zastavit pro benzin a neslyšet
tu smutnou dřevěnou melodii o dvou notách,
kterou dva dřeváky, každý jiný,
nedbale vyťukávají
na mastné podlaze benzinové pumpy.
(…)
– a nikdy nemuset naslouchat dešti,
tak podobnému politickým projevům –
dvě hodiny neúnavné rétoriky
a pak náhlé zlaté ticho,
v němž cestovatel vezme sešit a píše:
»Máme tak málo fantazie, že musíme pořád
na vysněná místa, nezůstaneme doma?
Nebo možná Pascal pravdu nemá,
že se máme v pokojíčku schovat?

Světadíl, město, venkov, společnost:
výběr není velký a nikdy se svobodně nevolí.
A zde, či tam... Ne. Neměli jsme radši zůstat doma,
ať už je to kdekoli?« “ 				
Alebo (Benzinová pumpa, s. 39):
„Někdo vyšil tu dečku,
někdo zalévá tu rostlinu,
nebo ji možná olejuje. Někdo
rovná řady kanistrů,
aby poklidně šeptaly:
esso – so – so – so
nervózním automobilům.
Někdo nás všechny miluje.“.
Stíšene reflexívnu, no o to naliehavejšiu poéziu Elizabeth Bishopovej teda treba vnímať nielen ako výpoveď
jedinca o svete, ktorý ho obklopuje, a v ktorom sa
v záujme vytvorenia (či udržania si) vnútornej rovnováhy
musí naučiť ovládať „umenie strácať“, ale v istom zmysle
aj „umenie nachádzať“. Vedieť sa zmieriť so stratou, no
zároveň byť schopný nájsť niečo, čo aspoň čiastočne zaplní alebo zahojí pálčivý pocit zo vzniknutého prázdna.
Hoci je to len letmé pozorovanie krásy či zmyslu tam,
kde sme ho predtým nevideli, a ostatní ešte stále nevidia.
Pominuteľné poznanie, ktoré nerieši všetko a navždy, no
učí človeka vyrovnať sa so samým sebou i svojím okolím
bez falošných očakávaní, avšak celkom nezavrhujúc
nádej. Len vďaka nachádzaniu sa po tom, čo stráca,
dokáže vrátiť späť do rovnováhy, akokoľvek dočasnej
a krehkej, ako sám život, ktorý autorka zachytáva. Je na
čitateľovi naučiť sa nachádzať niečo navonok obyčajné či
skryté v poézii detailov Elizabeth Bishopovej. O druhých,
o sebe, pre seba, pre druhých. Ako ukazuje aj táto knižka,
je to cesta, ktorá môže byť napokon zložitejšia, než sa na
prvý pohľad zdá. Som však presvedčený, že sa vypláca.
Peter Trizna

Daniel Grúň
Daniel Grúň (1977) je slovenský teoretik umenia a básnik.
Vyštudoval dejiny umenia
a kultúry na Trnavskej univerzite. Pôsobí ako odborný asistent
na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave. Zaoberá
sa súčasným umením, teóriou
neoavantgardy a umením
bývalej východnej Európy.
Knižne publikoval Archeológia
výtvarnej kritiky (2009), Galéria
Ganku (2014). Ako kurátor sa
podieľal na viacerých domácich
a zahraničných výstavách, napr.
Panteón (2006), Navzájom
(2012), Odovzdaní zmene
(2014), Július Koller „?“ (2015).
Debutoval básnickou zbierkou
Manuál (2009). Básne publikoval v časopisoch (Romboid,
Vlna) a zborníkoch Ars poetica
(2009), Dnevi poezije
in vina (2010).
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Popis jednej fotografie
Na fotografii je mladá žena, dievča v jesennej džungli
s temnými očami a čiernymi vlasmi, ktoré si rozdelila
presne uprostred čela.
Divoko bežia okolo bledej tváre
smútočné zástavy v bezvetrí.
Vrastajú do svojej cesty. V cestičke uprostred
miznú, opakujúc si slovo: perleť.
Záblesky svetla retiazkujú na polámaných vetvičkách,
ktoré už nikto nezloží do rozoznateľného tvaru.
Sedíš na balkóne, v šedivom popolníku
dvomi prstami prelomíš navlhnutú cigaretu.
Izba s muchou
a pouličným svetlom na okenných kľučkách.
Len slabý zdroj svetla pod klobúkom nočnej lampy.
Ihneď objavila príťažlivosť svetla,
vylieta a vlieta,
akoby tam bol vchod, ktorý niekam vedie.
Za tupým nárazom zabzučí a zhasne.

Blikám jej signály vypínačom a krátim si nespavosť.
Niečo sa odtiaľ, do chodidiel, tlačí
spod pľuzgierov v asfaltových chodníkoch.
Priľneš k jej obrazu, stúpaš k jej tvári, vzlínaš ako kvapôčka horkého mlieču
nekonečným hrdlom púpavy.
Jej upravené vlasy elektrizované belasým balónom, čo ťahá za motúz.
Pokrčené nitky – vlasy, iskry – pršia medzi ovoidmi dvoch zblížených planét.
Príťažlivosť tieňov. Rozbalíš cukrík a obal spustíš na zem. Sladký a lepkavý letí v ostrom októbrovom
svetle. Pozri, ako tvoj tieň padá k môjmu tieňu! Priečku po priečke. Naháňačka na tieňovom rebríku.
Miestami sa zastavím pod tieňom, miestami letím nad ním. Zakreslím spadnutý tieň kriedou na chodník.
Kým kreslím čiaru, môj tieň z nej uniká.
Celkom mimovoľne objektív zaostril na suchý list v tvojich vlasoch
a na ďalšie, roztrúsené po stole. Pred tebou stojí hrubý drevený peň.
A pretože je blízko k šošovke, len nejasne na ňom čítam oblé zárezy,
znaky, čo sa strácajú pod snehom. Jeho povrch a krehké bozky listov,
aréna, ktorou preskakuješ plytkým obrazom do ničoty.
Ostrie, na okamih presné, rýchlo padá hlbšie, prepadáva sa,
nečaká na mňa, a preto sa zachytávam v tvojom obočí.
Tu sa zastavím. Nasleduje úder taniera o zem. Šíri sa vzduchom; z epicentra
vyrážajú poslovia postupne sa zmenšujúcich, až napokon celkom drobných črepín
a doznievajú, prerušované ťahavým, dych strácajúcim medom trúbky, čo tečie povetrím
a mizne v kútoch mojej izby.
Dolu na námestí, po polnoci, pod hotelom, ktorý milujú dôchodcovia,
pretože si tam dávajú raz do roka nezáväzné rande,
zúfalo pobehuje v prázdnej fontáne s blednúcim,
miestami opadaným belasým náterom, dezorientovaná myš.
Po hodine sa vykláňam z okna. Moja myš tam stále behá, dokola
opisuje stenu a raz za čas nečakane vystrelí naprieč svojím kruhovým väzením.
Nedokážem urobiť vôbec nič, aby som to zmenil.
Kráčame spolu po schodoch. Okno obkladá steny schodiska
políčkami svetla. Ty vkladáš do nich prsty a hovoríš: cítim teplo ostrova.
Nie jeden, ale dva časy. Ten, čo sa zastavil a ten, čo je nenávratne preč.
Premýšľam o slovách, čo zmiznú, hneď ako sa zjavia. Ostávajú po nich hmlisté obrazy, pachute a vône.
Asfalt mi beží pod nohami. Hroty dažďových kvapiek mi pristávajú na tvári. Spievajú mi hlavou, rezonujú
v tele. Vysoké stromy sa ku mne skláňajú bližšie a bližšie.
Čím nahradiť chýbanie?
Čas sa zrýchľuje, čas sa spomaľuje. Jeden sa plynulo rozbieha od stanice metra k ďalšej stanici.
Druhý sa náhle, s nárazom zastaví, zasekne sa medzi dverami. Štrbina sa uvoľní, dvere ťa vypľujú a ty
zostaneš visieť v tom záblesku. Jeden čas sa okamžitým úderom zastaví, druhý sa nebadane zrýchľuje
									
a vzďaľuje sa tam.
Mettere al mondo il mondo. Vrátiť svet do sveta. Vrátiť slová k slovám.

Tri,
tri sýto oranžové
mrkvové kolieska
v zeleninovej polievke
na tanieri.
Tri
mrkvové kolieska
s nepravidelnou retiazkou
uprostred.
Tri jasné body dnešného dňa
a k nim
svetlo v chladničke.
Je tam
ale musíš si otvoriť.
Opäť sa ponáram do zrna fotografického pozitívu. Do skrýše dlaní ukladáš dych. Povrch fotografie
sa podobá na popol. Ústami vypúšťam cigaretový dym. Do hrude nastúpil tlkot srdca, čierne zrnká
prechádzajú do ostrovných štátov odtieňa šedej. Perleť sa uvoľňuje v ľahučkých bublinách a stúpa
na hladinu. Z vane vyteká voda, zostáva po nej uspávanka, rozobraná na súčiastky detských hračiek.
Stisk. Pokrčená vreckovka, spustená z tvojich dlaní, potlačená kartovým vzorom.
Záhyby, v ktorých kotví tma. Zavŕtam do nej zrak ako červík.

Interpretačnou cestou
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Interpretácia básne
Štefana Strážaya
Tiché leto
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Ján Zambor
Báseň Štefana Strážaya Tiché leto z jeho prvej zbierky Veciam
na stole (1966) sa člení na dve časti s dvoma odsekmi (dva
plus päť veršov, dva plus dva verše). Prvý odsek „Sekera
vzlietne do podoby / motýlieho krídla“ je obrazný, má reifickozoomorfný kinetický charakter. Obraz sekery je reifickou
metonymiou, sekera zastupuje človeka. Na túto metonymiu
sa navrstvuje vizuálna zoomorfná metafora založená na
približnej tvarovej podobnosti obrysu kovového klina
sekery (inak povedané jej hlavy) a motýlieho krídla a na
ľahkosti pohybu sekery a motýlieho vzlietnutia. Kontrast
ťažkej sekery a ľahkého motýlieho vzlietnutia sa ruší, ten,
kto dvíha sekeru, je zrejme silný, v jeho mocných rukách
sekera vzlieta ako motýľ.
Prvý verš ďalšieho odseku „Je slnko, kde bol chládok“
nepriamo naznačuje, že sekerou bol zoťatý strom, ktorý
vrhal príjemný tieň, kontrastnými pomenovaniami
„slnko“ – „chládok“ do básne vstupuje aj termická
senzuálnosť. Verš poukazuje na stratu, ba zacítime
v ňom skrytú výčitku. Po prečítaní tohto verša sa vrátime
k prvému odseku a motýlie vzlietnutie sekery sa nám
môže javiť nielen ako prejav telesnej sily subjektu, ale aj
ako neprítomnosť duševnej záťaže či zábran zoťať strom.
Druhý podcelok druhého odseku však prináša
iný pohľad na zoťatie stromu. Môžeme ho čítať tak,
že zoťatým stromom bola jabloň a zoťatá bola preto,
lebo bola napadnutá kyslými dažďami (jabloň patrí

k stromom, ktoré sú na kyslé dažde veľmi citlivé). Jablká
z nej pod týmto vplyvom opadávali kyslé, nedozreté.
Indície takéhoto výkladu sú, pravda, iba náznakové, je
to tvorivé participačné čítanie, pri ktorom sa prirovnanie
„ako jabĺčko“, teda obraz, vníma aj ako niečo súvzťažné
s „reálnym“. Tento výklad však nie je svojvoľný, ale
zdôvodnený charakterom tejto básne a iných autorových
básní v zbierke, ktoré motivicky a obrazne nevybočujú
z vymedzeného prostredia. Podcelok je rozvitým
motívom plechového hrnčeka. Vecná konkrétnosť, pre
báseň charakteristická, tu dosahuje najvyšší stupeň.
Prívlastok „kyslý“ nezvyčajne spojený s hrnčekom je
súčasťou presahu; odkazuje na dážď – ide o hypallagický
presun prívlastku z miesta, kam prirodzene patrí, teda
zo syntagmy kyslý dážď, na iné miesto – a súčasne sa
naň navrstvuje prirovnanie „ako jabĺčko“. Otlčenosť
plechového hrnčeka dažďom prvotne nevnímame ako
jeho poškodenie údermi dažďových kvapiek, ale kyslým
dažďom. Vo verši, ktorý o hrnčeku hovorí, že „je plný
svetla a kyslý“ sa protirečivo stretne kladná a záporná
kvalita. Prívlastkom „kyslý“ sa zmyslovosť básne po
vizuálnosti a termickosti obohacuje o gustatívnosť
(chuťovosť). Nepriamo vyjadrenými motívmi zoťatého
stromu a kyslého dažďa sa Strážayova báseň otvára
environmentálnej problematike. Charakter knihy Veciam
na stole ako zbierky čistej lyriky sa tým prekračuje.

Interpretačnou cestou
V prvom odseku druhej časti básne vidíme časopriestorovú zmenu z dňa a exteriéru dvora na večer a interiér
izby. Ruka je synekdochou mužskej postavy, vypratý
obrus evokuje priestor kuchyne, domova, domáckosti,
usporiadanosti (zrejme rodinnej) a čistoty. Relatívna
homogénnosť Strážayových básní v zbierke nás nabáda
predpokladať, že je to tá istá ruka, ktorá zoťala strom.
Teraz akoby oddychovala. Pomenovanie obrus zastupuje
stôl a interiér izby, pomenovanie tieň predpokladá
večernú situovanosť a zažatú lampu. Obrus je zrejme biely
alebo svetlý a „tabakový tieň“ ruky je s ním v kontraste.
Prívlastok „tabakový“ v prvom pláne vnímame ako hnedý, hnedotabakový. Naznačuje sa ním však aj vecná
metonymická súvislosť s mužovou rukou a s mužom, pri hĺbkovejšom čítaní sme ho náchylní vnímať aj
ako hypallagu logicky sa vzťahujúcu na mužovu ruku
hnedú od tabaku a evokujúcu aj predstavu fajčiaceho
muža (o hypallage v týchto veršoch som písal už v štúdii
o Strážayovom debute – Zambor, 2012, s. 254).
Prvé dvojveršie druhej časti, presnejšie jeho druhý
verš, akoby naznačoval aj meditáciu subjektu o udalosti,
čo ďalšie dvojveršie potvrdí. Druhé dvojveršie sa začína
priamym explicitným vyjadrením „Zoťatý strom“. Predtým
sa o tom hovorilo iba nepriamo a implicitne. Tento spôsob
vyjadrenia nájdeme aj v iných Strážayových básňach, napr.
vo významnej dlhej básni Svetlička zo zbierky Igram (1975)
sa celý čas hovorí o žene a označenie „mama“ sa objaví až
v 12. poslednej časti. Mimochodom, s takýmto postupom
sa stretneme aj u Ivana Kraska, napr. v básni Ty si ich
videla..., v ktorej sa explicitné vyjadrenie „moje oči“, teda oči
patriace lyrickému subjektu, vynorí až po všeobecných
a obrazných konkretizáciách tohto motívu.
Motív mesiaca v záverečnom dvojverší nadobúda
obrazné významy, stáva sa antropomorfizovanou (metaforizovanou) metonymiou, v ktorej sa pocity subjektu
projektujú do prírodného objektu. Ide o obraz mesiaca
v emocionálnom stave ľútosti, teda súcitu, útrpnosti so
zoťatým stromom. Báseň tak vyznieva elegicky, jej záverečným akordom je vyjadrenie smútku nad stratou. V súlade s homogenizujúcim čítaním básne vychádzajúcim
z principiálne homogénnej povahy Strážayových básní
v zbierke môžeme tieto emócie pripísať aj mužskému
subjektu, o ktorom je v básni reč. Postoj tohto subjektu
k zoťatiu stromu tak v sebe nesie istú protirečivosť, zahŕňa
„ľahkosť“, citové odblokovanie, ba krutosť samého
skutku, jeho zdôvodnenie a ľútosť.
Presah v záverečnom dvojverší „Zoťatý strom. A mesiac
/ ako ho ľutuje“ nabáda čítať prvý verš aj ako významovo-obrazný celok. Verš asociuje predstavu, že „zoťatý“ je aj
mesiac. Tým vzniká napätie. V predstavách čitateľa sa
môže vytvoriť vizuálna analógia zoťatej koruny stromu

a mesiaca ako zoťatej hlavy či iné drastické analógie. Ďalší
verš však prináša vyjasnenie: mesiac je zoťatý pomyselne,
akoby, obrazne. Je zoťatý ľútosťou. V kontexte druhej
časti básne a jej celku to môžeme chápať tak, že takto
ho vníma muž, ktorý zoťal strom; obrazom mesiaca sa
metonymicky vyjadruje aj jeho vlastná ľútosť.
Núkajú sa aj dva alternatívne výklady: mesiac je jednoducho antropomorfizovaná súčasť prírodného sveta;
mesiac nie je metonymiou muža, ktorý zoťal strom, ale
lyrického subjektu.
Ani názov básne Tiché leto vďaka prívlastku nie je
významovo jednoznačný. S jeho prvým bežným núkajúcim sa významom si nevystačíme. Názov čítam predovšetkým vo význame zdanlivo tiché leto, leto, keď sa zdanlivo nič nestalo. V bežnom význame je názov v paradoxnom vzťahu k textu básne.
V básni pociťujeme rezonancie s novou slovenskou
poéziou prvej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Fedor Matejov dokonca záverečné dva verše „Zoťatý
strom. A mesiac / ako ho ľutuje“ označil za „hutné zhrnutie
motiviky debutu J. Ondruša Šialený mesiac z roku 1965“
(Matejov, 2006, s. 388); motív hrnčeka si pamätáme aj
z Ondrušovej básne Studňa z tejto zbierky. Metonymické
využitie motívu mesiaca i jeho možná konotovaná
hrôzostrašná predstava, ktorá sa však nepotvrdí, spája
Strážaya aj s Miroslavom Válkom. Verš „Ruka na
vypratom obruse“ môže pripomenúť Válkov verš „Domov
sú ruky, položené na stole, / v nedeľnom tichu, po práci...“
z básne Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať zo zbierky
Príťažlivosť (1961).
Báseň vyniká nezvyčajnou koncíznosťou. Jej minimalistická poetika sa viaže na vysokú mieru významovej
eliptickosti, s ktorou sa stretneme aj u niektorých iných
významných slovenských básnikov šesťdesiatych rokov
minulého storočia. Priznám sa, že nájdenie kľúča k interpretácii tejto básne a tým aj k jej prijatiu ako celku mi
trvalo dlhší čas.
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Juraj Briškár
Leto v básni Štefana Strážaya plynie pomaly, sústredene,
v slede dlhých expozícií, ktoré umožňujú veci o to lepšie
vidieť, o čo menej im treba načúvať. Rad prehľadne
usporiadaných záberov zaznamenáva ich podobu za
jasného slnečného dňa aj v chladnom svite mesiaca, v otvorenej krajine i v interiéri. V strohých, substantívnych
konštatovaniach akoby sa už nič nečakané nemohlo stať.
Ruch udalostí ustupuje do úzadia, aby uvoľnil priestor
tomu, čo inokedy uniká pozornosti: jednoduchým veciam, ich nesamozrejmej viditeľnosti zachytenej aj v jemných náznakoch. Prostým spôsobom opísané nástroje
a iné objekty zakladajú presvedčenie, že dokonca aj
užitočné veci sa dokážu zaobísť bez obvyklých intencií,
a teda takmer bez ľudí. V starostlivo komponovaných
zátišiach zmysluplne existujú samy za seba.
Zrak, na rozdiel od sluchu, predstavuje príležitosť
sledovať dianie vôkol nás bez účasti, s väčším odstupom,
a uvedomiť si tak viac. Kontrolované, chvíľami ateliérne,
vzápätí galerijné, či dokonca laboratórne podmienky
Strážayovej vizuality umožňujú zastaviť všetok ruch a venovať pozornosť samotnej podobe vecí, jej subtílnym, za
normálnych okolností sotva postrehnuteľným súvislostiam, teda takej stránke predmetov, ktorá pri obvyklom
vnímaní, zaplnenom dejmi, zvyčajne uniká pozornosti.
Plechový hrnček už nie je plný vody, ako by sme, poznačení každodenným smädom, azda očakávali, ale „svetla“

a pre toho, kto by si ho priložil k ústam, aj „kyslý ako
jabĺčko“. Ťažká železná sekera tiež nestúpa do výšky v mene
obvyklého účelu, aby bola, ako už toľkokrát v minulosti,
pri dopade nemilosrdne tvrdá, ale s prekvapujúcou
ľahkosťou vzlieta „do podoby motýlieho krídla“. Štefan
Strážay si na jej pohybe všíma tú časť, ktorá nemá závažné
praktické konzekvencie, a je preto na obvyklej činnosti
tohto nástroja najušľachtilejšia. Keďže sa ako pozorovateľ
nemusí venovať tomu, čo po vertikálnom pohybe kusu
kovu logicky nasleduje, má čas uvedomiť si, ako tá istá
vec v krátkom záblesku vlastnej viditeľnosti odkrýva
podobnosť chladného, ťažkého, na širokých okrajoch sa
stenčujúceho nástroja s ľahkým motýlím krídlom.
Uvedomenie si tejto súvislosti je objavom, ktorý
prichádza hneď na začiatku básne, aby natrvalo ovládol
spôsob, akým sa v nej budú chápať všetky veci. Podobnosť medzi dvoma disparátnymi objektmi tu nie je
náhodným príznakom, čímsi, čo dopĺňa, prípadne estetizuje to, čo sa odohráva v popredí, v praktickom, činorodom svete, ale dostáva sa do centra pozornosti. Udalosti
spolu s ruchmi, dôvodmi a významami, ktoré ich sprevádzajú, sú odsunuté do úzadia. „Príbeh“ básne nie je dôležitý, a to až do tej miery, že napriek tomu, že sa v nej
spomína sekera aj „zoťatý strom“ vzniká dojem, akoby sa
v texte nič nedialo. Skutočnosť, ako ju obvykle chápeme
a potom vidíme, plná rozmanitých záujmov a potrieb,
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logických príčin a následkov takmer už ani neexistuje,
sotva zreteľne tlie v pozadí. Nie je dôležitá, ani potrebná,
lebo jej miesto zaujal svet, na ktorý sa ten náš môže
iba podobať. Odkazuje naň, či skôr dovoláva sa ho
prostredníctvom subtílnych, krásnych, prakticky nevyužiteľných formálnych súvislostí. Ktorákoľvek z nich,
napríklad blízkosť tvaru sekery a motýlieho krídla dokáže vysvetliť to, čo sa vôkol nás odohráva, inak, komplexnejšie. Tupá ťarcha úderov, námaha svalov, všetka tá
cieľavedomá aktivita úplne nezmizne, jej dôsledky sú
v posledných veršoch evidentné, no význam celého
diania sa závažným spôsobom mení. Práca, hocako ťažká,
odrazu nie je dôležitejšia ako krátke, takmer mimovoľné
mávnutie motýlieho krídla. A ruka, ktorá prácu vykonala,
akoby na potvrdenie tejto pravdy leží napokon celkom
sama, nehybne na vypratom obruse ako zoťatý strom
v tme vonku, kde ponad všetky ťažké predmety presvitá
bezmocný svedok ich pádu – Strážayov osamelý mesiac.
Zatiaľ čo rozdiely medzi javmi, ktoré naše slová
a predmety tak verne uchovávajú, nám umožňujú
orientovať sa vo svete spolu s inými ľuďmi, dôsledne
rozlišovať jedno od druhého, ale aj rúbať stromy a večer,
ukrytí v osvetlených izbách, za upratanými stolmi
zamyslene fajčiť, podobnosť je iná, povznášajúca. Umožňuje tej istej unavenej a pochybujúcej mysli vystúpiť do
výšky hocikedy a hocikde, hravo poletovať od jednej veci
k druhej, či dokonca skláňať sa súcitne nad krajinou ako
ten, kto ju celú, plnú množstva ťažkých vecí a závažných
udalostí jediným veľkým smutným bielym okom ľutuje.
Strážayovo Tiché leto potvrdzuje, že podstatná časť
nášho života sa odohráva v mysli. Viditeľnosť vecí je
viac pojmový a emocionálny ako fyzikálny či optický
problém. Čo si nedokážeme predstaviť, nemôžeme
ani uvidieť. Aby sme určité skutočnosti zaznamenali
či dokonca sa z nich potešili, na to ich musíme najprv
pochopiť. Je zrejmé, že isté veci ako ľudia nikdy
neuvidíme. O dôsledkoch toho, čo nás obklopuje, tak
v rozhodujúcej miere nerozhodujú samotné predmety,
ani oči, ale jazyk, akým sa o nich vyjadrujeme, spôsob,
akým o nich uvažujeme. Pokiaľ je náš odstup dostatočne
veľký, potom na ne namiesto nás môže hľadieť hoci aj
okrúhly mesiac. Podobnosť medzi rozdielnymi javmi nie
je zbytočná, ale predstavuje signál, či dokonca návod, ako
ich správne chápať. Neintencionálna koincidencia, ktorú
sa klasická logika usiluje kontrolovať a neutralizovať,

v uvoľnenejšom, povedzme mytologickom móde myslenia, veci a s nimi spojené významy rýchlo strháva.
Formálna blízkosť vtedy nie je vnímaná ako náhodná, ale
stáva sa podstatnou, má osudový charakter.
Jednota sekery a motýlieho krídla, hoci aj krátka,
prchavá, dovoľuje pochopiť jej pohyb nahor neobyčajne
oslobodzujúco, ako voľný let. V jedinom okamihu sa
ťažké stáva ľahkým a ostré jemným. Takáto transformácia
sa pritom zakladá na jednoduchej, zdanlivo nedôležitej
podobnosti. Pripomína to samozrejmosť, s akou sa v ľudových rozprávkach môže v jedinej chvíli zmeniť podoba
postavy z ľudskej na animálnu, stačí, ak sa napije vody
zo stupaje zvieraťa. Blízkosť Strážayovho zobrazenia
takejto tradícii možno demonštrovať aj na tom, že
ľudská, individuálna existencia sa v básni komunikuje
až v druhom pláne, po tom, ako bolo opísané prírodné
a vecné prostredie, navyše je v texte zastúpená neúplne,
v podobe fragmentu, jedinou rukou, teda telesným
detailom, rovnako, ako to býva aj v ľudových piesňach.
Neprekvapuje preto, že aj taká výsostne ľudská emócia,
akou je ľútosť, sa v básni veľkoryso nepripisuje človeku,
ale veľkej neživej osvetlenej skale, levitujúcej vysoko na
nočnej oblohe.
Zatiaľ čo rozdiely medzi jednotlivými javmi sa stávajú zdrojom nikdy nekončiacej aktivity v úsilí ich vyrovnať, podobnosť nevyvoláva pozornosť, nebýva hlučná
a vystupuje pred nás skôr nejednoznačná. Ten, kto dobre
rozumie nejakej veci, povedzme určitému nástroju, ten
ho dokáže definovať, jasne odlíšiť od ostatných, vie, načo
sa používa, ako ho správne chytiť do ruky. To všetko
za tú cenu, že ho deň za dňom vidí rovnako a je preto
pravdepodobné, že mu jeho podobnosť povedzme s motýlím krídlom nikdy nezíde na um. Uvedomenie si takejto
možnosti predpokladá otvoriť sa nečakaným významom
nielen vecí, ale aj seba, pristupovať k predmetom trpezlivo
a sústredene, akoby to boli znaky. Takéto vnímanie
nás robí stratenejšími a zraniteľnejšími. Ak sa mu však
podvolíme, významy nie sú už pevne ohraničené a s konkrétnymi predmetmi natrvalo zviazané. Sekera a motýlie
krídlo, plechový hrnček a kyslé jabĺčko, vypratý obrus,
zoťatý strom a biely mesiac odrazu majú čosi spoločné,
sú istým, sebe vlastným spôsobom ľudské. V takých
chvíľach je zrejmé, že každá unavená, len tak na stole
položená ruka má podobu krídla, ale aj to, že pokiaľ čosi
pevne zovrie v hrsti, túto podobu okamžite stráca.

Ján Gavura
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Strážayove básne zo zbierky Veciam na stole (1966) sú
plné tichých pozorovaní: predmety v nich sú položené
na známych, patričných a očakávaných miestach, na
stole, v obloku alebo na zemi, vybočenie zo zaužívaného
poriadku vecí býva prvým signálom, že niečo sa udialo,
prípadne udeje. Zjednocujúcim činiteľom množstva
prítomných objektov je osoba pozorovateľa, subjekt,
ktorý prostredníctvom zámerne špecifického spôsobu
opisovania stavu vecí ukazuje svoje zasiahnutie. Pozorovateľ udržiava vzdialenosť, ale nie odstup; k predmetom
ako aj k iným osobám pristupuje zhodne, pretože veci
a osoby sa svojou podstatou podobajú. Osoby sú často
charakterizované tými istými prívlastkami, svojou pozíciou
vo svetle či v tieni, blízko či ďaleko, poskytujú senzuálne
podnety pre všetky zmysly. Zároveň je medzi vecami
a osobami rozdiel, osoby majú pre subjekt väčšiu cenu,
stávajú sa cieľom jeho úsilia, bývajú hýbateľmi zmien.
Mnohé z toho však pre báseň Tiché leto neplatí;
autor pri jej písaní použil iba jednu z viacerých metód
zbierky. Báseň má vonkajšiu dvojdielnu kompozíciu, ale
dôležitejšie je vnútorné trojčlenné kompozičné členenie
s expozíciou a katastrofou na začiatku, resp. konci a vo
svojom strede sled obrazov, ktoré by mali – pokračujúc
v aristotelovskej dramatickej krivke – zastupovať gradáciu, vrcholenie a smerovať k rozuzľovaniu. To sa však
nedeje, aspoň nie v klasickom zmysle. Namiesto toho
autor podáva krátky prehľad vecí, ktoré – jednoducho

povedané – sú; a v jazyku je to vyjadrené slovesnou
sponou byť v tretej osobe, „je slnko“, hrnček „je plný
svetla“, neskôr je „ruka na obruse“ a je „zoťatý strom“, hoci
posledné dva príklady už sponu vynechávajú a pracujú
s jej nevyjadreným variantom, elipsou.
Báseň nepredstavuje záznam videného, subjekt
básne vie aj hovorí viac, než súhrn vizuálnych vnemov.
Rovnako je dôležité to, čo v texte priamo povedané nie je
a čo sa sprítomňuje referenčne alebo odvodene. V treťom
verši, „Je slnko, kde bol chládok“, temporálny údaj svedčí
nielen o zmene situácie, ale tiež o tom, že subjekt poznal
oba stavy: pred sťatím aj po sťatí stromu. Vedomosť
o „chládku“, ktorý strom predtým poskytoval, sa síce dá
aj rozumovo odvodiť, jednoduchšie vysvetlenie však je,
že subjekt mal s chládkom stromu osobnú skúsenosť.
Schopnosť konkrétneho stromu vytvoriť chládok sa cení
najmä počas leta, ktoré v čase básne práve trvá. Zároveň
posúva neutrálnu výpoveď smerom k negatívnym asociáciám, k ľútosti, ktorá, ako sa ukáže neskôr, je explicitne pomenovaná, ale pripísaná ne-ľudskému objektu –
– mesiacu.
Naznačená skúsenosť s priestorom, do ktorého je báseň situovaná, má ďalšie závažné dôsledky: zvyšuje sa intimita a s ňou aj citová zainteresovanosť a dramatickosť
výpovede. Strom nie je hocijaký, ale subjektu známy,
ruka na obruse tiež nie je rukou hocikoho, ale rukou
známeho alebo, pravdepodobnejšie, rukou blízkeho
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človeka. Napriek absencii bližšej referencie ide zrejme
o strom v záhrade a nie o strom v lese alebo inom priestore. Záhrada je ľudský priestor, upravený podľa ľudských
potrieb, či už sa referuje ovocie alebo chládok v lete, kúsok prispôsobenej prírody, veľmi blízky tomu, čo človeka obklopuje v interiéri domu a jeho izby. I keď ide len
o odvodené náznaky, vzájomne sa podporujú a utvrdzujú
čitateľa, že subjekt sa pohybuje v známom, intímnom
prostredí a nepodáva sa „správa“ vzdialeného pozorovateľa.
Záznam je určený v prvom rade samotnému subjektu ako
reflexia práve prežitého, ako potreba vyrovnať sa s novým
status quo.
Stav reflektovania skutočnosti a samého seba v nej sa
zároveň dostáva aj do tematického a obrazového plánu básní, vrátane Tichého leta. Premýšľanie, úsilie o jasnozrivé
preniknutie do toho, čo zmeny naozaj predstavujú, sa odohráva v tichu, ktorému však predchádzala hlučná a dynamická aktivita – stínanie stromu a ďalšie nepomenované
činnosti, až do okamihu, keď sa konečne môže sadnúť
k stolu a uvažovať nad tým, čo sa dnes stalo. Dramatickým
vrcholom je predstava, že strom, ktorý dával ovocie, už
viac rodiť nebude, proces je nezvratný a prináša so sebou
nepokoj nad správnosťou rozhodnutia.
Minimalistické básne Š. Strážaya vytvárajú element
poetickosti minucióznymi posunmi oproti nocionálnemu
vyjadrovaniu, nepatrnými kontrastmi či kompozičným
štruktúrovaním. Na interpretáciu sa treba pripraviť ako
na tanec na veľmi, veľmi tichú a pomalú hudbu.
Kontrastom, ktorý sa ako prvý vpíše do predstavy,
je porovnanie dvoch odlišných entít – čepele a násady
sekery a motýlieho krídla. Tvarová podobnosť a rýchly
mihotavý pohyb krídel pripomínajúce prácu sekery sú
síce impulzom k spojeniu oboch objektov, pozornosť však
vzbudzujú aj ďalšie okolnosti zápisu verša. Posunom je
príznakové použitie slovesa „vzlietne“, ktoré nevystihuje
pohyb, aký sekera pri stínaní vykonáva. Autor vynecháva
nápadný, až príliš zrejmý znak: opakované, rytmické
údery. Namiesto toho necháva okamih staticky „zmrznúť“
do bodu prvého, osudového rozmachu (vzlietnutia)
a až po ňom bude nasledovať práca na stínaní stromu.
Nehybnosť obrazu je posilnená aj zdanlivo nadbytočným
slovným spojením „do podoby“, čím sa konkrétny vnem
abstrahuje. Nepriamo sa tým odhaľuje, že sa neporovnáva
impresionisticky, ale aj analyticky a že subjekt sa opiera
nielen o percepciu, ale tak aj o rozumové spracovanie
percepčného zážitku. Podobným autorským vkladom do
básne je aj použitie slovesa „vzlietnuť“, ktorého dokonavý
vid odkazuje, že ide o jednorazovú udalosť a v prírodnom
svete sa často viaže s útekom a plachosťou; vtáky, hmyz,
teda aj motýle vzlietnu, keď sa k ním priblíži potenciálne
nebezpečenstvo. Spolu so sekerou, „vzlietne“ aj zrak em-

patického pozorovateľa, ktorý už vie, že to, čo bude pokračovať, je nezvratný koniec stromu.
Autor preskakuje celý proces vyrúbania, aj to, čo
zvyčajne po vyrúbaní stromu nasleduje: poobtínanie
konárov, rozpílenie kmeňa na menšie časti a odnesenie na
určené miesto ku kôlni, kde sa uskladní na ďalšie použitie
(ako materiál na výrobu alebo na spálenie v zime). Autor
vyberá až ďalší tichý okamih, pozorovanie novej situácie,
zmenu, že je slnko, kde bol chládok.
Vzhľadom na rozsah udalostí – od vyrúbania po
večerné zasadnutie za stôl – sa neprimeraná pozornosť
venuje motívu hrnčeka, ktorý sa opisuje v štyroch
z jedenástich veršov básne. Neprimeranosť je to opäť iba
zdanlivá, hrnček presne zapadá do konceptu „tichého
leta“ ako ideálny objekt. Statický predmet vyžaruje svoje
vlastnosti, ktoré esteticky a intímne napĺňajú subjekt
básne jemu vlastným uspokojením. Viaceré vlastnosti
hrnčeka prednostne neasociujú čosi pozitívne alebo
negatívne, vlastnosti jednoducho sú. Plechový hrnček
je štandardnou súčasťou gazdovského dvora, používa
sa ako naberačka krmiva alebo vody pre hydinu, dá sa
použiť na odloženie drobnej veci, aby sa nestratila, alebo
na pozbieranie drobných plodov, napríklad predčasne
opadaných jabĺk, aby sa neskôr primiešali do krmiva.
Takémuto účelu lepšie slúži plechový hrnček než iné
materiály (umelá hmota alebo porcelán), ktoré sú
krehkejšie alebo ľahšie a mohli by sa stratiť či rozbiť.
Ideálnym miestom na odloženie hrnčeka je okenica,
alebo podobné miesto, kde by bol takpovediac vždy „po
ruke“. Ani otlčenie hrnčeka nenaznačuje problémovosť,
je to prirodzený stav objektu, ktorý sa používa často
a neplní estetické, ale praktické úlohy.
Báseň založená na parataktickom radení obrazov
postupne predstavuje predmety doplnené o vybrané
vlastnosti či stavy. Hrnček je „otlčený dažďom“, hoci otlky
vznikli skôr jeho častým alebo hrubým používaním; dážď
tu metonymicky zastupuje aj ostatné poveternostné
podmienky (krúpy, ľad, sneh, vietor), ktoré majú
svoj podiel na ošúchaní a otlčení hrnčeka. V poradí
treťou vlastnosťou hrnčeka je jeho naplnenosť svetlom.
V porovnaní s predchádzajúcimi neutrálnymi (plechový)
a konkretizujúcimi (otlčený) atribútmi ide o poetizované
vyjadrenie: hrnček určený na čosi utilitárne a všedné
sa z ničoho nič stáva čímsi výnimočný, „nabral“ si
zo svetla a v tej chvíli pôsobí viac ako artefakt než
nástroj na gazdovstve. V krátkom slede nasleduje štvrtá
charakteristika, ktorá opäť nie je nocionálna, ale má
svoje estetické vychýlenie. Obraz plechového hrnčeka,
ktorý je „kyslý ako jabĺčko“, má metonymické jadro
a nepatrične spája dva nekompatibilné vnemy, chuť
predmetu, ktorý sa nedá ochutnať. Jedným z vysvetlení
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Komiks

zabite ho!
je to kritik!

zabite toho psa...,

Interpretačnou cestou

by mohla byť vôňa, ktorej tiež môžeme pripisovať kyslosť,
sladkosť a podobné vlastnosti ako chuti. Ak sa v hrnčeku
nachádzali alebo nachádzajú jabĺčka, ich vôňa sa v ňom
mohla zachovať. Ak by sa z takého hrnčeka človek napil,
zacítil by pretrvávajúcu kyslú chuť. Nie náhodou sú tu
uvedené „jabĺčka“; báseň je situovaná do obdobia leta,
keď jablká iba začínajú akcelerovať svoj rast, ešte sú len
jabĺčkami, malými, nezrelými, kyslými a nejedlými
plodmi. Zobrazenie hrnčeka, kde sa v jednej vete bez
rozdielu plynulo spája realistické aj poetické, smeruje
pozornosť nielen na objekt, ale rovnako aj na subjekt,
ktorý popri doslovnej skutočnosti vníma aj jej magické
(poetické) odchýlky.
Jednou z ciest poetizovania je vynechávanie zjavného,
toho, čo ako prvé upútava zrak. Mnohé si vie pozorovateľ
odvodiť, domyslieť. Ak metafora využíva sémantickú
dištanciu medzi oboma členmi porovnania, potom aj vizualizácia a „hatený sujet“ básne pracuje podobným spôsobom a prostredníctvom dištancie vynecháva časť súvislostí a necháva vyniknúť len niektoré.
Strážay báseň formálne rozčlenil na dve časti a pomyselnou deliacou hranicou je protiklad vonku a dnu, exteriéru (časť 1) a interiéru (časť 2). Toto rozdelenie však nie
je zmenou v metóde zaznamenávania; v kompozičnom
presahu sa pokračuje v parataktickom radení a podobne
ako v prvej časti si autor do druhej polovice vyberá štyri
objekty: ruku, tieň, strom a mesiac. Po celý čas je Strážay
realistický, nepoetizuje nič navyše, vychýlenia oproti
skutočnosti sú zriedkavé a na presne určených miestach,
pri obraze hrnčeka najprv dve reálne charakteristiky
navodzujú realistický mód, aby dvoma ďalšími atribútmi toto očakávanie autor porušil. Podobne je to aj v druhom pohľade, do interiéru: najprv dve, resp. tri reálne
okolnosti a zakončenie antropomorfizáciou, ktorá doslovnosť realizmu mení.
Z vyjadrených detailov sa vynára niekoľko kontrastov a neštandardných vyjadrení. Ruka je jednou z najpoužívanejších častí ľudského tela a jej zvyčajné zobrazenie
je v činnosti a pohybe. Strážay však z básnických obrazov
skladá statické zátišie: ruku „položí“ na obrus, nenecháva
ju vykonávať nijakú činnosť, hoci činnosť, hoci dym
z tabaku naznačuje fajčenie, ktoré má svoj typický pohyb
prikladania cigarety k ústam. Zároveň už vieme, že dnes
tá ruka činná bola, stala sa výkonným nástrojom stínania

stromu a teraz so zadosťučinením odpočíva. Ruka ako
synekdocha ťažkej práce sa dostáva do kontrastu so
slávnostne pôsobiacim čistým, vypratým obrusom. Výberom trpného príčastia „vypratý“ sa nepriamo odkazuje na ďalšiu namáhavú činnosť, pranie a žehlenie, no teraz,
v okamihu básne, je úloha splnená a vidíme iba dôsledky.
V básni sa vôbec nespomína stôl (ten je napríklad
v názve knihy), metonymicky ho úplne nahrádza obrus.
Rovnako muž, ktorý strom sťal, absentuje v priamom
pomenovaní, hoci je prítomný a autor ho zaznamenáva
pri fajčení po práci. Znovu však len pomenuje akcident,
dôsledok fajčenia, dym, ktorý zanecháva na obruse tieň.
Poriadok, ktorý autor pre báseň volí, sa neustále potvrdzuje: veci sú (také), udalosti sa dejú (takto) a subjekt
je vnímavý (štatista a básnik). Na konci celého radu
parataxy prichádza uvedenie stromu a mesiaca. Spolu s nimi aj dve kľúčové charakteristiky, vytvárajúce vzájomné
spojivo a vyvrcholenie celého textu: strom je zoťatý a mesiac ho ľutuje. Zatiaľ čo prvá časť je tá najskutočnejšia
realita, ktorej uvedomenie je impulzom pre báseň a problémom pre subjekt, personifikovaný mesiac je priehľadnou metaforickou „lžou“, ktorou sa zakrýva skutočný
stav subjektu. Okrúhly svetelný bod Mesiaca je častou
metaforou ľudskej tváre (J. Ondruš má na ňu v slovenskej
poézii vlastnú licenciu) a pri viacerých príkladoch toho,
že v básni sa zjavné a priame nahrádza implicitným,
odvodeným a dôsledkovým, máme pod vplyvom zotrvačnosti dôvod myslieť si, že skutočným ľutujúcim je
zapisovateľ básne.
Strážay napísal túto báseň vecne, ako skutočný príbeh
s konkrétnymi reáliami. Nezaradil sa k iným básnikom-analytikom tohto obdobia: Milanovi Rúfusovi (v Zvonoch), Miroslavovi Válkovi či Lacovi Novomeskému (vo
väčšine ich tvorby). Východiskom interpretačného postupu sa javí byť prijatie realistického kódu, kde hrnček
ostáva hrnčekom a ruka na obruse je presne tak rukou
na obruse. Poetický charakter nadobúda básnický text
odchýlkami od doslovného realizmu a – čo je závažnejšie
– výberom dramatickej situácie, o ktorej podáva
nespoľahlivú lyrickú reportáž. Práve z tejto nespoľahlivosti
vznikne poetický účinok, ktorý sa oslobodzuje z doslovného realizmu minucióznymi posunmi.

Zoltán Rédey
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Báseň Tiché leto je zo zbierky Veciam na stole, ktorou Štefan
Strážay knižne debutoval v roku 1966 a ktorá v kontexte
slovenskej poézie 60. rokov znamenala do značnej miery
novú, neobvyklú lyrickú výpovednú modalitu – svojím
spôsobom ojedinelú a osobitú výrazovú polohu civilnosti a miestami takmer až gnómicky vecnej reflexívnosti.
Strážay sa tak od svojich tvorivých začiatkov profiluje ako
básnik „stíšeného“, emocionálne a výrazovo „strohejšieho“, „zdržanlivejšieho“, pritom však výsostne lyrického
tónu a zároveň ako autor, ktorého „veľkou témou“ je
svet „malých vecí“ – ktorého lyrický fikčný svet utvárajú predovšetkým prosté detaily z tematického okruhu
vymedzeného príznačným titulom jeho knižnej prvotiny.
Táto námetovo-koncepčná tendencia si u Strážaya postupne našla svoj najpriliehavejší tvar v básnickej „miniatúre“ (neskôr v podobe lyrickej poznámky, resp. cyklu poznámok), v ktorej autor s mimoriadnou citlivosťou
a triezvosťou zároveň zaznamenáva i tie najnenápadnejšie,
navonok „nepovšimnutiahodné“ stránky a situačné nuansy bežného, každodenného „civilného“ i súkromného
života, intímnej a súčasne i „profánnej“ reality „všedných
dní“ – neraz akoby z „javového okraja“ známej skutočnosti. Názov Strážayovho debutu Veciam na stole by v tomto
zmysle mohol anticipovať maximálnu mieru tematickej
a obraznej konkrétnosti – referenčne predsa vymedzuje
svet elementárnych, až rukolapne konkrétnych, človeku
najbližších, najdôvernejšie poznaných každodenných vecí.
Báseň Tiché leto svojou obraznosťou a témou do takto
vymedzeného a chápaného výrazovo-tematického rámca čiastočne a nepriamo zapadá, no zjavne ho aj presa-

huje, resp. vymyká sa z neho – a síce svojím latentným,
zato však zreteľne sa rysujúcim sujetom. Tematizuje totiž
v konečnom dôsledku „príbeh“ zoťatého stromu – okolností a následkov jeho stínania, ktorý sa tu objavuje
vo výsostne lyrickom výrazovom „aranžmán“ a obrazno-sémantickom pláne. Nie je to, prirodzene, epické
rozprávanie, ba ani len v princípe naratív – referenčnosť
básne, jej viazanosť na referenčnú realitu či „aktuálny
svet“, pokiaľ vôbec má nejakú skutočnú relevanciu, je
nepriama a pomerne nejednoznačná. Určujúcim rámcom
či kontextom tu v skutočnosti ani nie je epický príbeh, ale
názvom navodená a predznamenaná atmosféra „tichého
leta“, ako ju registruje vypovedajúci subjekt.
Text je iba semiotickým odkazovaním na „príbeh“
stromu (na „udalosť“ samotnú), a nie jeho (vy)rozprávaním, v zhode s tradične chápanou povahou lyriky.
Na takpovediac „skutkovú podstatu“ toho, čo sa v rámci implicitne naznačeného „sujetu“ vo fikčnom svete
básne odohralo – teda, že niekto vyrúbal strom, prebehlo
stínanie stromu – poukazujú iba stopové, metonymické,
„indexové“ odkazy: znaky, indexy, t. j. buď sprievodné,
podružné javy („vzlietnutie“ sekery), alebo následky samotnej udalosti (stav opísaný veršom „Je slnko, kde bol
chládok“ a napokon samotný fakt „zoťatého stromu“). Až
v poslednom dvojverší básne (vo forme osobitne vyčlenenej, samostatnej jednočlennej vety v predposlednom
verši) nachádzame bližšie neurčený, zato však expressis
verbis pomenovaný „Zoťatý strom“.
Príbeh „stromu“, akokoľvek ťažiskový z hľadiska témy
básne, je v nej iba v metonymických fragmentoch či
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skratkách implikovaný – takto naznačené okolnosti a najmä následky zoťatia stromu vytvárajú fakticky jej latentný sujet. Pri tom však dôraz evidentne nie je na vlastnom
epickom rozmere „príbehu“; s istotou môžeme identifikovať nanajvýš jeho rámcovanie – začiatok a koniec,
východiskový a uzatvárajúci moment (stínanie sekerou –
a jeho výsledok). Samotný príbeh v jeho epickej podstate
však nepoznáme – nie je vyrozprávaný.
V úvodnom dvojverší je naznačená práca sekery („sekera v akcii“), a to vo výrazne lyrizovanom, obraznom vyjadrení (dynamika pracovných úkonov, „rozháňanie sa“ sekerou, rozmach jej prudkého zdvihu, jej vzlet – odľahčený
prirovnaním sekery k motýliemu krídlu); v koncovom
dvojverší zase výsledok tejto činnosti – samotný „zoťatý
strom“. Zoťatie stromu je v závere jednoznačne dané ako
hotový fakt (na konci je to už celkom jasné – explicitne
pomenované, hoci na začiatku sme hneď nemohli vedieť,
na čom vôbec „sekera pracuje“). Naďalej však nevieme,
kto – a prečo, za akých okolností – to vykonal. Sám
agens – vykonávateľ tohto úkonu je dôsledne „zamlčaný“.
Nevyslovená, no latentne prítomná otázka, kto a prečo
zotínal strom, zostáva priam „dramaticky“ čnieť do prázdna.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dôvod, resp.
zmysel vyrúbania stromu mohol spočívať práve v tom,
že po odstránení uvoľnil miesto – poskytol priestor
pre slnko a svetlo. Vďaka tomu, že ho zoťali, je teraz
svetlo tam, kde bol predtým tieň („Je slnko, kde bol
chládok“) – takto vyzdvihovaná zmena pôvodného
stavu je fakticky leitmotívom básne. V takom prípade
by sa užitočnosť stromu napĺňala per negationem,
práve v jeho neprítomnosti – v jeho odstránení, ale táto
predbežná interpretačná domnienka je zavádzajúca,
falošná, v priebehu ďalšej analýzy textu sa nepotvrdí.
Lyrický svet básne je utváraný sčasti detailmi,
jednotlivosťami z okruhu „vecí na stole“ a najmä atribútmi
prírodného exteriéru, resp. pôsobnosťou základných
živlov (slnko – dážď) a cyklických fáz či zákonitostí (slnko
– mesiac) prírodného diania, prípadne univerzálnymi
kategorickými protikladmi vôbec: svetlo – tieň (plný svetla
– tabakový tieň), zdvih – pád, akčnosť – trpnosť (sekera
vzlietne – zoťatý strom), v závere básne však aj prvkami
takmer tradične ponímanej symbolisticko-baladickej
lyrickej topiky (topos personifikovaného mesiaca). Mohli
by sme v tom vidieť ďalšiu výrazovo-tematickú rovinu
textu: popri lakonicky strohej expozícii v obraznosti básne
má strážayovský výjav aj zdanlivo lyricko-melancholický
až baladicko-elegický nádych – tak aspoň na prvý pohľad
pôsobí záver básne: zoťatý strom ako obeť, nad ktorou ktosi
– „mesiac“ vyjadruje ľútosť. Príznačný je v tom nečakaný
emocionálne pozitívny (ľútosť vyjadrujúci) komentár

lyrického subjektu pripisovaný inému „účastníkovi“ výjavu
– personifikovanému mesiacu: „A mesiac / ako ho ľutuje“.
Príbeh „zoťatého stromu“ akoby mal byť v tomto zmysle
prípadom vecnej i citovej a mravnej hodnotovej straty.
Ako sme už naznačili, celú báseň, resp. príbeh
stromu a jeho implicitný epický, resp. kauzálny, príčinno-následný rámec vymedzujú syntagmy „sekera vzlietne“
a „mesiac, ako ho ľutuje“ (prísne vzaté substantívum „sekera“
ako prvé a sloveso „ľutuje“ ako posledné slovo textu).
„Vzlietajúca sekera“ a „ľutujúci mesiac“ – deštrukčný
čin a jeho oľutovanie, začiatok a koniec „skazy“; vzlet
(sekery) a pád (stromu) – v tom je vystihnutá anabáza
celej „kauzy strom“. Prvé sloveso (vzlietne) – ako jediné
činnostné sloveso v texte – vyjadruje aktivitu, činorodosť,
samotné vykonanie skazonosného činu (aktívnu účasť na
tom však musí mať pochopiteľne subjekt, ktorý sekerou
hýbe, pracuje), druhé sloveso, resp. prísudok (ľutuje)
vyjadruje pasívny postoj, vnútorné vyrovnávanie sa s tým,
čo bolo nenávratne vykonané a čo je už neodčiniteľné
(v celom texte nájdeme iba tieto dva slovesné prísudky –
vo všetkých ostatných prípadoch ide o prísudky menné).
Úvod a záver básne, jej prvý verš a posledné dvojveršie, sa
vyznačujú najvyššou mierou figuratívnosti výrazu: obrazné
vyjadrenie – prirovnanie, metafora, resp. personifikácia
mesiaca (čo je básnická konvencia, resp. známy lyrický
topos). Sloveso „ľutuje“ je jediným prejavom emocionálne
„zúčastneného“ a zároveň hodnotiaceho postoja (príznačným spôsobom nie je prisudzovaný ľudskému subjektu);
inak sa báseň výpovedne realizuje v celkom neosobnej,
strohej, miestami až gnómicky vyznievajúcej dikcii.
Tieto kľúčové alebo „rámcujúce“ motívy, resp. výrazy
(sekera, ľútosť, strom) nadobúdajú v básni osobitné
významy a disponujú širokým konotačným potenciálom.
Kovová časť – čepeľ sekery svojím tvarom môže pripomínať
„motýlie krídlo“, vo svojej vecnej, hmotnej podstate však
stelesňuje jeho protiklad, presne opačné vlastnosti: oproti
krehkosti, subtílnosti, ľahkosti, vzletnosti (dynamika
ľahkosti a vzletu), zraniteľnosti a neškodnosti „motýlieho
krídla“, ktoré konotuje tiež predstavu prchavej, efemérnej
a „nečujnej“ pestrosti a okázalosti, totiž stojí ťaživosť –
ťažkosť a tvrdosť – potenciálne zraňujúca úderná, resp.
sečná, deštrukčná, ničivá sila kovového nástroja. V úvodnom dvojverší sa uvedené vlastnosti motýlieho krídla
prenášajú na sekeru – čím sa konotačne „zľahčuje“, resp.
posúva do polohy „neškodnosti“ aj práca sekery a jej
výsledok, resp. celkový významový, kauzálny kontext.
Akoby tak samotnej sekere odbúdalo z doslovnej,
fyzickej hmotnosti, zároveň však ako keby aj výsledok
činnosti, ktorú vykonávala, strácal na „váhe“, na svojej
(morálnej) závažnosti.
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V obraznom a sémantickom priestore textu medzi
úvodným a koncovým dvojverším, ktoré vymedzujú
sujetový „rámec“ básne (teda v rozmedzí od tretieho verša
po deviaty – t. j. v druhom a treťom odseku), nemajú
rozhodujúce postavenie a význam osnovné momenty
príbehu, motívy, ktoré by priamo hovorili niečo
o tom, čo a ako sa odohralo (ako sa to stalo), ale svetlo
a tieň – presnejšie osvetlenie, v ktorom sa veci ukazujú,
„nasvietenie“ vecí, ktoré predstavujú stav, keď „už je po
všetkom“. Ide aj v tomto prípade o objekty, predmety
všednej každodennosti, ktoré príznačným spôsobom
zastupujú/sprítomňujú svet – onen strážayovský svet
„malých“ vecí (svojím spôsobom „vecí na stole“).
Tým, že sa dostanú do priameho svetla, sa „menia“,
v takomto svetle sa zrazu javia ako príliš opotrebované,
priam „znehodnotené“, bezcenné, akési „podradné“,
„nevydarené“, skrátka nevyhovujúce, problémové, „zlé“.
Byť „plný svetla“ znamená zároveň „byť kyslý ako jabĺčko“
– v konečnom dôsledku to pre vec teda znamená nebyť
takou, aká by mala byť. Bytostným určením a podstatou
– bytnosťou plechového hrnčeka jednoducho nie je to, aby
bol „kyslý“, aby mal vôbec akúkoľvek chuť, ako ani to, aby
„bol plný svetla“. Slnečnosť a plnosť svetlom, rovnako ako
kyslosť, nie je žiaduci stav. Tentoraz nejde o strážayovsky
príznačný problém, či sú veci na svojom mieste, alebo
nie, ale o to, v akom sú svetle – sú naozaj samy osebe zlé
alebo sa len javia v zlom svetle? Ambivalentné postavenie
v texte, resp. lyrickom svete básne má tieň – tieň ako
„chládok“, ktorý pôvodne poskytuje „živý“ strom, a tieň
(možno práve aj „tabakový“), ktorý vrhajú veci po tom, čo
sa dostali zoťatím stromu do priameho slnečného svetla,
čo samy vystúpili náhle z tieňa – ocitli sa mimo chládku.
Zjavná je pritom priama kauzálna spojitosť tohto
všetkého so zoťatým stromom: veci akoby „vypadli zo sveta“1
práve vo chvíli, keď vyťali strom, v momente, keď strom
spadol. Ako si vysvetliť túto náhle sa ukazujúcu, nečakane
odhalenú znehodnotenosť či hodnotovú vyprázdnenosť
vecí – prečo sú zrazu, keď sa ocitnú v priamom svetle,
„zlé“? A odkiaľ vôbec vieme, na základe čoho môžeme
tvrdiť, že je to tak? V básni predsa nie je reč o negatívnej
stránke vecí; naopak, pokiaľ by sme sa mali spoliehať na
vžité, zaužívané významy, semiotiku konvenčnej básnickej
obraznosti, potom by prítomnosť slnečného svetla – verš „Je
slnko, kde bol chládok“ – mala vyznievať práveže pozitívne,
priam optimisticky. Potenciálne negatívne konotácie
vyvolávajú nanajvýš prívlastky „otlčený“ a „kyslý“ – avšak
tieto vlastnosti pripisované „plechovému hrnčeku“ nesúvisia
Na túto okolnosť nás upozornil a jej podstatu takto sformuloval
Klement Mitterpach.
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so svetlom, práveže nie sú ním zapríčinené. Nejde však ani
o to, čo svetlo fakticky spôsobuje, ale ako sa v ňom veci
ukazujú. Vo veciach sa subjektu v konečnom dôsledku
„ohlasuje svet“ – skutočnosť; cez veci ju subjektívne vníma
a cez ne sa mu zvýznamňuje, v tomto prípade podľa
všetkého negatívne.
Báseň pritom, s výnimkou prvého, vstupného dvojveršia, zachytáva stav, ktorý je daný následkami niečoho,
o čom tu bezprostredne nie je reč – je zachytením
následkov, prípadne sprievodných, vedľajších javov,
atribútov, príznakov niečoho, čo sa samo osebe neobjavuje, resp. o čom nie je explicitná zmienka, čo nie je pomenované. Najnápadnejšia je azda neprítomnosť pôvodcu,
vykonávateľa činnosti – ľudského subjektu, „postavy“
(otázna je jeho identita – vzťah k lyrickému subjektu),
resp. jeho príznaková „zamlčiavaná“, skrytá, hoci zákonitá
účasť na všetkom. Je tu azda v hre niečo, čo je napodiv
práve vo svojej neprítomnosti v skutočnosti dôležitejšie
ako samotné v plnej, priam až „banálnej“ konkrétnosti
a všednosti prítomné veci? Ide tu o „tiché následky“
niečoho?
Aj „ticho“ (tichosť leta) je napokon v lyrickom svete
básne dané takýmto stavom vecí – tým, že sa báseň
sústreďuje už iba na následky, a nie na vlastný priebeh,
udalosť stínania (čiže „príbeh“ sám), len na stopovú
prítomnosť toho, čo sa odohralo, a to nielen so samotným
stromom, ale napr. aj s „plechovým hrnčekom“: je „otlčený
dažďom“, je teda inak vystavený tomuto procesu či javu,
ktorý je spojený aj s typickým zvukom. Keď totiž prší, zaiste
je počuť pôsobenie („bubnovanie“) dažďa na „plechový
hrnček“, no keďže vo fikčnom lyrickom svete básne práve
dážď nehrozí (naopak, „je slnko“), jeho „otlčenosť dažďom“
je „nemá“, konotuje taktiež skôr ticho. Dôraz je kladený
na tie momenty, ktoré sú „nečujné“, nezvučné, bez zvuku.
Napr. aj „sekera“, ktorá „vzlietne“, je zákonite „tichá“, jej
vzlet predstavuje bezzvučnú fázu zdvihu, zvuk predsa vydáva
len dopadajúca sekera v momente, keď sa do kmeňa stromu
(do dreva) zatína. Na rozdiel od tieňa alebo chládku ticho
v básni a jej lyrickom svete nemá svoj protiklad.
V samotnej básni sa však výslovne nespomína, že
veci sú „tiché“, že v situácii, ktorú vytvárajú, je ticho –
že ich prítomnosť je tichá, tak ako sa v nej explicitne
nehovorí ani o tom, že sú „zlé“, resp. ich stav je nežiaduci.
Ak tu aj naozaj ide o horšiu stránku skutočnosti, ktorá
sa v priamom svetle nečakane ukázala cez veci, môžeme
to konštatovať len v tejto významovej rovine, na základe
implikácií a odkazov. Nič tu však (azda okrem samotného
faktu, že je „zoťatý strom“) nie je jednoznačné – v ničom
inom nemáme istotu, všetko je len v rovine akoby zámerne
zneisťujúcich konotácií – konotačnej sémantiky textu.
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Strážayovský lyrický svet je metonymicko-synekdochicky
fragmentárny a náznakovitý a už len tým výrazne
entropický – zákonite vyvoláva otázky, a to dokonca
aj tie recepčne celkom priamočiaro, „prvoplánovo“
motivované, napríklad: O aký strom tu vlastne ide? Kto
a prečo zoťal strom? Aký mal na to dôvod? Čia je to „ruka
na vypratom obruse“ – je človek, ktorému patrí, totožný
s lyrickým subjektom? A v akej situácii má práve položenú
„ruku na vypratom obruse“? Aký je jeho vzťah k (zoťatému)
stromu – je to on, kto zoťal strom? Alebo naopak, bol
nebodaj strom zoťatý proti jeho vôli? Prípadne je niekým,
kto sa stal svedkom tejto udalosti? Je vlastníkom stromu?
Prečo vlastne o ňom nič nevieme – nemôžeme sa o ňom
viac dozvedieť? Kde sa to všetko odohráva?
Nakoľko však súvisia takéto, prípadne podobné
otázky a možné odpovede na ne so „zmyslom“ a so
sémantickou i estetickou, resp. celkovou výpovednou
hodnotou básne – akú majú z tohto hľadiska relevanciu?
Svoje opodstatnenie by mohli mať nanajvýš, pokiaľ by išlo
skutočne o príbeh – o básnickú výpoveď, ktorá je vo svojej
podstate epická, teda v ktorej je smerodajná sujetová
logika a kauzalita. V takom prípade by sme azda mohli
mať dojem, že „príbeh“ nie je vyrozprávaný dôsledne,
explicitne, resp. že je nejednoznačný, neurčitý. Strážayov
text je však výsostne lyrickou básňou; nemá udalostnú
– udalostne, epicky rozvinutú kauzálnu štruktúru,
nie je rozprávaním príbehu, naratívom, ale obrazom
(určitým obrazovým komplexom) a aj jej zmysel je tak
„obrazný“. Báseň je literárno-esteticky a poetologicky
úplná – predstavuje zomknutý a ucelený lyrický textový
útvar, koherentný výpovedný celok – koncíznu básnickú
výpoveď; plnohodnotné vnímanie jej lyricko-estetických
kvalít, resp. hodnoty a jej zmysluplná literárnoteoretická
interpretácia sotva predpokladá poznanie odpovedí
na otázky tohto druhu. Je v princípe obrazom, ktorý
je v tomto zmysle sebestačný, pritom však na niečo
„odkazuje“, naznačuje čosi; pokiaľ je teda báseň v niečom
implicitná, je to dané jej funkčnou povahou a poloha
„nedopovedaného“ je v nej prirodzená a zámerná.
Strážayov lyrický text teda vo svojej obrazno-sémantickej podstate pôsobí ako náznak – metonymická
implikácia, metonymia, synekdocha, index (niečoho,
čo text zámerne a priamo netematizuje). Vzlietajúca
sekera implikuje „živú silu“ – ruku, ktorá ňou hýbe,
t. j. vykonávateľa tejto činnosti, o ktorom báseň
nehovorí; „ruka na vypratom obruse“ takisto automaticky
predpokladá prítomnosť človeka – subjektu (možno toho
istého), samotný obrus vyvoláva predstavu stola, ktorý
zase (aj takto in absentia) odkazuje na obytný priestor,
interiér, prípadne i exteriér ako súčasť širšie chápaného

obydlia; „tabakový tieň“, resp. sám prívlastok „tabakový“
mimovoľne asociuje fajčenie – v konečnom dôsledku,
aspoň v rámci obraznosti daného dvojveršia („Ruka na
vypratom obruse / a s tabakovým tieňom“), niekoho, kto
sedí, resp. sedáva za stolom a fajčí; „zoťatý strom“ spätne
odkazuje na prácu sekery, resp. pôvodcu zotínania, čím sa
ikonicko-sémantický a kauzálny, resp. implicitný sujetový
kruh uzatvára; a napokon „mesiac / ako ho ľutuje“ evokuje
nočnú scenériu v kontraste so stavom, ktorý konštatuje
tretí verš: „Je slnko (...)“.
Mimochodom, „ruka na vypratom obruse“ ako ruka
v pokoji, „nečinne“ spočívajúca, položená na stole,
vyjadruje polohu pasívnej horizontality – oproti „aktívnej“
vertikalite, resp. vertikálnej dynamike v implicitnosti
predpokladanej činnej ruky, ktorá spôsobuje „vzlet
sekery“ a v konečnom dôsledku (v opačnom, zostupnom
smere) pád „zoťatého stromu“.
„Ruka“ je sekundárny – „druhoradý“, „odvodený“
prvok vo vzťahu k človeku (subjektu), takisto ako aj
„obrus“ vo vzťahu k stolu (ako miestu, kde môže byť obrus
prestretý, aby na ňom mohli byť položené veci), to prvé
by bez druhého nemohlo byť – ale práve o samotnom
človeku – subjekte ani o stole v básni nie je reč.
To najdôležitejšie, základné tu nie je teda povedané
priamo a v explicitnosti, čo je napokon v súlade s druhovou, resp. výpovednou podstatou lyriky – avšak aj pri
zohľadnení logiky nepriameho, obrazného vyjadrovania,
špecifického pre lyriku, teda pri plnom uvedomovaní
si toho, že lyrická báseň z princípu nemôže vypovedať
všetko v jednoznačnosti, sa akosi nevieme zbaviť dojmu,
že niečo nám k pochopeniu textu chýba. V tomto zmysle je celá báseň založená na onej „iritujúcej“ neurčitosti,
nedopovedanosti, náznakovitosti – práve na tom, aby vyvolávala otázky, podnecovala či vzbudzovala elementárnu,
takpovediac „prvoplánovo“ zameranú čitateľskú zvedavosť
na úrovni tzv. „sémantického čitateľa“ (pozri Eco, 2004).
Báseň teda vnímame ako „obraz“, nie však metaforický: smerodajným trópom v jej obrazno-sémantickej
výstavbe nie je metafora – ale ani prirovnanie, ktoré
sa tu inak markantne uplatňuje. Strážayova lyrická
miniatúra, resp. jej významotvorný poriadok sa nezakladá
na semiotike podobnosti, ale skôr vecnej spojitosti – na
metonymii, synekdoche, princípe odkazu na základe
kauzálnej, príčinnej súvislosti, indexu, zástupnosti, možno
povedať na semiotike detailu – t. j. vecí, predmetov,
objektov, ktoré sú v obraznosti básne prítomné ako
zástupné elementy, časti a ktoré sprítomňujú v texte
nepomenovaný, nevyslovený, explicitne netematizovaný
celok niečoho. Prirodzene, báseň pritom chceme pochopiť ako celok – napokon, inak ako v celku ani nemôže
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byť daný jej zmysel, preto by sme sa v konečnom
dôsledku mali pýtať: čo znamená tento obraz (vnímaný
ako znak) vcelku, čo značí báseň ako obrazný celok – pri
simultánnom pôsobení jeho viacerých, hoci i rôznorodých
obrazových vrstiev či rovín.
Semiotická stratégia textu nás však aj pri jeho
opakovanom čítaní zakaždým recepčne orientuje
prednostne na jednotlivé detaily. Máme teda tendenciu
pýtať sa predovšetkým na význam jednotlivostí – čo by
tiež ešte nemuselo byť neprirodzené. Tieto jednotlivosti
však neodkazujú len na celok, ktorého sú časťou, ale aj na
ďalšie potenciálne, z hľadiska „celkového zmyslu“ rovnako
málo alebo ešte menej podstatné detaily – čiastkové,
podružné okolnosti, ktoré však inak nepriamo a okrajovo
spoluutvárajú lyrický svet básne. Príkladom by mohli byť
prívlastky – vlastnosť konkrétnej veci a atribút pripisovaný
svetelnému úkazu – vo vyššie citovanom dvojverší „Ruka
na vypratom obruse / a s tabakovým tieňom“; už len
samotná zmienka o tom, že obrus je „vypratý“, nevdojak
implikuje celý rad ďalších potenciálnych otázok: Prečo
sa vôbec inak taká krátka a výpovedne natoľko strohá,
„úsporná“, „minimalistická“ báseň zmieňuje o tom, že
obrus je vypratý? Ak sa to v texte výslovne spomína, je
to dôležité, má to nejaký význam? Pokiaľ áno, aký? Kto
a za akých okolností vypral obrus, je za tým rutinná
údržba čistoty a poriadku v domácnosti, alebo bol obrus
nebodaj vypratý z nejakých iných dôvodov – prípadne
pre nejakú zvláštnu príležitosť? Ale mohli by sa natískať
aj ďalšie otázky: Je vôbec „vypratý obrus“ položený na
stole? A ak, podľa všetkého, áno, nachádza sa potom
stôl v tom priestore, na tom istom mieste, kde napr. aj
„plechový hrnček“? Znamená „tabakový tieň“ – „ruka (...)
s tabakovým tieňom“, že ktosi, komu patrí ruka, sediac za
stolom práve fajčí?
Akosi automaticky pritom predpokladáme či tušíme,
že ide o ruku muža, ktorý má azda do činenia so stínaním
stromu a ktorý možno sedí ako obvykle za stolom a fajčí;
dá sa však s istotou vylúčiť, že by mohlo ísť aj o ženskú
ruku – napr. o ženu s rukou na vypratom obruse, ktorý
práve vyvesila sušiť „na slnku“ (alebo naopak zvesila zo
šnúry, na ktorej sa sušil)?
Čo znamenajú verše „Je slnko, kde bol chládok. /
Plechový hrnček, / otlčený dažďom, / je plný svetla a kyslý /
ako jabĺčko“ z hľadiska miestnej, priestorovej situovanosti
(za predpokladu, že konkrétne predmety metonymicky
sprítomňujú určité prostredie, „svet“ niečoho)?
Sprítomnením čoho sú vymenované predmety a ich
atribúty? Kde to je? Kde teda je slnko v danej chvíli
namiesto predchádzajúceho chládku? Je to priestor
akiste v blízkosti, resp. v dosahu „bývalého“ stromu

(ktorý poskytoval tieň, pokým ho nevyťali) – niekde
v bezprostrednom „rajóne“ širšie chápaného obydlia;
azda v záhrade, za domom, resp. pri dome či okolo
domu – na dvore, „priedomí“, možno pri studni? Aj tu
ide o indexové naznačovanie: pokiaľ je „plechový hrnček“
vystavený dažďu („otlčený dažďom“), nasvedčuje to
najskôr exteriérovým podmienkam.
Nezávisle od toho, nakoľko si vôbec tieto podružné,
z hľadiska kľúčového motívu (skrytého, tušeného príbehu)
a hĺbkovej štruktúry textu akiste nepodstatné situačné
podrobnosti všímame a prípadne „domýšľame“, báseň nás
sama na ne upozorňuje (alebo hovoria tieto detaily práveže
o niečom podstatnom práve vo svojej nezávislosti od
hlavnej motivicko-tematickej a „sujetovej“ línie básne?).
Navonok by sa mohlo zdať, že ide o stratégiu zvýznamňovania inak nevýznamného – to rozhodujúce je naznaené len v odkazoch a hrubých a iba „prerývaných“
obrysových kontúrach, inak báseň zachytáva (v explicitnosti) akoby zámerne to, čo je práveže nepodstatné,
okrajové, dokonca vo vzťahu k tušenému, skrytému
„príbehu“, priam „banálne“. Akoby sa čitateľ mal priebežne utvrdzovať v tom, že to podstatné, resp. najdôležitejšie je to, čo zostáva nevypovedané, skryté – preňho
nepoznané (čo, mimochodom, nie je v rozpore so samotnou podstatou lyriky).
Túto hranicu či „bariéru“ nepoznaného by sme však
mohli napokon aj interpretačne prelomiť: vzhľadom na
metonymiu, resp. synekdochu ako kľúčový a evidentne
prevládajúci tróp a výstavbový princíp v obraznosti
a sémantike básne nemožno vylúčiť ani metonymickú
spojitosť medzi motívmi „jabĺčko“ (v siedmom verši)
a „zoťatý strom“, čo by znamenalo, že oným stromom,
o ktorý v básni ide, je jabloň.2 Potom by sa ako jedno
z prípadných objasnení latentného „príbehu“ (toho, čo
sa vo svete básne odohralo) ponúkala interpretačná verzia,
podľa ktorej by skrátka zoťatie stromu mohlo byť súčasťou „záhradných prác“ či pestovateľských zámerov „aktéra“
– nech je ním už ktokoľvek – ako majiteľa záhrady. Báseň
by tak nadobudla azda „prízemnejšie“, akoby „profánnejšie“, menej „enigmatické“ vyznenie, iné než aké by jej
inak mohlo dodávať koncové dvojveršie s „nokturnicko-baladickou“ mesačnou scenériou – „melancholická“ či
„baladicko-elegická“ klauzula s dramaticky ťaživým, ak
nie až potenciálne „tragickým“ nádychom.
Logika takejto výkladovej verzie je daná nielen samotným „jabĺčkom“, ale najmä jeho atribútom kyslosti, ktorý
Na skutočnosť, že by mohlo ísť o jabloň, upozornil v rámci diskusie
o predmetnej Strážayovej básni na konferencii Semiotika literatúry
(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra slovenskej literatúry, 10. 6. 2015) aj Ján Zambor.
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mu je pripisovaný nepriamo, v rámci prirovnania „kyslý
ako jabĺčko“. „Kyslosť jabĺčka“, ktorá znamená jeho
nedostatočnú – neplnohodnotnú kvalitu, nenaplnenú
bytostnú podstatu ovocného plodu, nasvedčuje zároveň
takpovediac nedostatočnej úžitkovej hodnote samotného
stromu. Mohlo by ísť o jabloň, ktorá (už) nerodila tak
dobre, z ktorej nebol až taký osoh, ktorá bola „planá“ –
a práve to ju predurčilo na zoťatie. Navonok by takáto
interpretácia mohla tému básne posúvať akoby do polohy
výjavu z každodenného života, „poézie všedného dňa“
zameranej na udalosti či rytmus prác a činností „okolo
domu“, v priľahlom domácom exteriéri – dokonca
námetového archetypu „prác a dní“ známeho v poézii od
čias Hésioda, prípadne i „antiidyly“, akejsi aktualizovanej
„georgiky obrátenej naruby“ (aj keď táto interpretačná
možnosť by sa ukázala skôr alebo neskôr ako nenáležitá
a scestná).
Aj tým by však mohla byť nepriamo objasnená nanajvýš motivácia a základný, stále iba „rámcový“ námetový
kontext zoťatia stromu – ostatné doteraz načrtnuté i ďalšie potenciálne im podobné otázky by však zostali naďalej
nezodpovedané, iritujúco otvorené. Vedú však vôbec tieto
otázky reálne k pochopeniu významu básne – potrebujeme
k tomu, aby sme jej náležite porozumeli, naozaj poznať
(aj) tieto okolnosti? Ako a do akej miery tieto „poznatky“,
resp. ich absencia, ovplyvňuje priebeh našej recepcie textu,
proces semiózy a jej výsledok? Je všetko to, na čo by sme
sa takto chceli pýtať, ešte „legitímnou“ súčasťou semiózy
textu básne, alebo je to už nad rámec či mimo rámca toho,
čo text môže reálne znamenať? Sú azda tieto otázky až
príliš banálne, také, ktoré by si kládol nanajvýš nenáročný
laický a naivný „empirický“ (a nie tzv. „modelový“) čitateľ?
A čo vlastne znamená v tomto ohľade „náležitosť“ –
náležité porozumenie, chápanie zmyslu: pochopiť, o čo
v básni v skutočnosti a relevantne ide? Pochopiť autorský
zámer (notoricky známe výkladové klišé: „čo tým myslel,
resp. chcel povedať autor“)? Alebo to, že báseň prosto
„má pre nás zmysel“ – teda že v nej dokážeme nájsť,
odkryť určitý význam, nezávislý od autorského zámeru?
Prípadne, že si vieme – aspoň pre „vlastné potreby“ –
vysvetliť, o čom sa v básni hovorí, hoci možno inak zmysel
toho celkom nechápeme?
Mohli by sme prinajmenšom skonštatovať, že okruh
vyššie formulovaných otázok, týkajúcich sa jednotlivostí
typu „ruky na vypratom obruse“, predstavuje v zmysle
semiotickej, resp. interpretačnej teórie U. Eca vlastne
rovinu tzv. sémantického, resp. „semiózického“ čítania
textu (oproti semiotickému, resp. kritickému). „Je totiž
třeba rozlišit sémantickou a kritickou interpretaci (nebo,
chcete-li, sémiózickou a sémiotickou interpretaci)“ (Eco,
2004, s. 63 – 64).
Otázne pritom stále zostáva, či by sme sa zohľadňovaním týchto otázok, resp. pokusom o ich zodpovedanie
v rámci rozboru básne nedopúšťali dezinterpretácie
alebo nadinterpretácie a či by bol vôbec takýto prístup

ešte v medziach interpretačných možností „modelového
čitateľa“ (Eco 2004, 2010), alebo by sme sa tým dostali
už na úroveň takého „svojvoľne empirického“ čítania,
ktoré je z literárnoteoretického hľadiska už celkom
„nekontrolovateľné“ a „nevyspytateľné“ a preto vlastne aj
neprípustné a irelevantné.
Niektorí teoretici, ako napr. J. Culler alebo R. Rorty
nezaujímajú k problému nadinterpretácie jednoznačne
zamietavý postoj a na rozdiel od Eca dokonca pripúšťajú,
že môže byť práveže prínosná, produktívna. Podľa Cullera
„tento problém vo všeobecnosti, ako aj problémy, ktoré
chce nastoliť Eco, lepšie vystihuje opozícia, ktorú Wayne
Booth sformuloval (...) v knihe s titulkom Critical
Understanding: namiesto interpretácia a nadinterpretácia
dal do protikladu dvojicu chápanie a nadchápanie (...)
Chápanie je kladenie otázok a nachádzanie odpovedí,
ktoré si text vyžaduje. (...) Nadchápanie, naopak, spočíva
v hľadaní odpovedí na otázky, ktoré text pred modelového
čitateľa nestavia“ (Culler, 1995, s. 112 – 113).
Lenže práve v prípade epického diela – naratívnych,
epických, sujetových žánrov (román, epos) by sme
hľadanie odpovedí na tieto otázky, kladené z pozície
sémantického, resp. „sémiózického“ (a nie semiotického,
resp. kritického), pokiaľ však možno „modelového“ čitateľa, považovali skôr za „podinterpretáciu“ (Culler, 1995,
s. 110). Ide predsa o otázky, ktorých zodpovedanie by ani
zďaleka nevyčerpávalo literárno-estetickú podstatu a zmysel diela, ale postihovalo by iba základnú, najnižšiu
úroveň jeho sémantiky, tú, ktorá by zodpovedala jeho
„prerozprávateľnému“, metatextovo sprostredkovateľnému epickému obsahu v rovine „extenzionálneho zobrazenia“, parafrázovateľného extenzionálneho významu, t. j.
dejovú osnovu príbehu identifikovanú na úrovni prvoplánového sémantického (a semiotického) čítania. Pre lyriku
(v ktorej dejová osnova dokonca nemusí zohrávať – a spravidla ani nehrá – žiadnu úlohu) a zvlášť pre „minimalistický“básnický text, lyrickú miniatúru, akou je Tiché leto,
to platí o to viac. Ak by teda aj v súvislosti so Strážayovou
básňou mali byť načrtnuté otázky nenáležité, tak potom
práve v tom zmysle, že by znamenali úroveň podinterpretácie.
V čom by však mala spočívať „nepodinterpretovaná“
(nie iba na úrovni sémantického čítania identifikovaná)
literárno-estetická podstata Strážayovej básne? Pokiaľ
text principiálne nevnímame iba ako stopovo prítomný,
latentný, ale v zásade spoľahlivo parafrázovateľný („extenzionálne zobraziteľný“) sujet, ale predovšetkým ako obraz,
čoho je potom obrazom? Na prvý pohľad by sa mohlo
zdať, že obrazom vecí – tých každodenných, v súlade
s názvom zbierky, z ktorej sme interpretovaný text vybrali
(Veciam na stole). Veci: sekera a najmä hrnček, jabĺčko či
obrus tu však nie sú preto, aby sa samy osebe vynímali,
nie sú tu vlastne „za seba“ – netvoria jednoducho iba
lyrické „zátišie“, ale majú aj iný význam, zastupujú tu
niečo. Presnejšie, cez ne – a špecificky cez ich vizuálne
vnímaný stav, ich osvetlenie, spôsob, akým sú osvetlené či

nasvietené, sa lyrickému subjektu ukazuje, „sprítomňuje“
realita, zmyslovo obsiahnuteľný „výsek sveta“ okolo neho.
Svet, resp. skutočnosť sa teda lyrickému subjektu
cez veci v priamom svetle javí akosi „horšie“ – alebo
sa mu aspoň takto ukazuje „horšia“, „nepriaznivejšia“,
„menej prívetivá“, menej vyhovujúca stránka sveta,
je to v problematizujúcom svetle videná, v modalite
problémovosti zvýznamnená skutočnosť. Táto problémovosť však nemá nejakú zreteľnú, konkrétne identifikovateľnú podobu alebo priamo pomenované príčiny, ale je
v básni prítomná v „neurčitosti“, ako „neurčitosť sama“,
konkrétne sú len veci-predmety, ktoré problémovosť
v lyrickom svete, resp. obraznosti básne „reprezentujú“,
sprítomňujú, signalizujú, cez ktoré sa latentne ohlasuje
(alebo v ktorých sa skrýva). Báseň teda nie je zátiším
ani žánrovým obrázkom či scenériou, prírodnou alebo
situačnou impresiou, „momentkou“, nie je mimetickým
„obrazom skutočnosti“ – jej predmetom je sama neurčitosť, stav entropie, „nesamozrejmosť“, neurčitá, latentná,
nepomenovateľná problémovosť subjektívne vnímanej
reality, resp. životného sveta.
V texte nie je natoľko relevantný „hodnoverne
zachytený obraz“ referenčnej reality, ako skôr samotný
spôsob, úroveň, modus či optika jej osobného videnia
(pociťovania, reflektovania). Je to modalita „pozastavovania sa“ nad tým, čo je inak banálne všedné, prehliadané, nepovšimnuté práve vo svojej triviálne evidentnej
samozrejmosti – predmety každodenného praktického
používania, ktoré ako „nástroje“, heideggerovské „veci
po ruke“, predstavujú „príručné súcno“: otlčený plechový hrnček (alebo zákonitými javmi, ako je triviálne bežný úkaz závislý od svetelných podmienok: tieň na obruse). „To, že svět se neohlašuje, je podmínka možnosti
toho, že příruční jsoucno nevystupuje ze své nenápadnosti“ (Heidegger, 1996, s. 96) – lenže v tomto prípade
sa vypovedajúcemu subjektu v zmenenej situácii, v nečakanom, neobvykle silnom a priamom osvetlení/svetle,
práve v tomto zmysle „ohlasuje svet“, tým, že sa inak nenápadné veci „zrazu“ stávajú nesamozrejmými, nečakane
upútavajú pozornosť, „vystupujú zo svojej nenápadnosti“.
To je aj prípad „plechového hrnčeka“, ktorý takto lyrickému subjektu otvára inak neevidovaný „celek poukazů, do
nichž jsme v praktickém ohledu ‚pohrouženi‘“ (tamže,
s. 96) – svet vôbec, skutočnosť ako takú.
Lyrický text exemplifikuje práve túto stránku „ohlasujúceho sa“ životného sveta a vecí v ňom. V Strážayovej básni akoby veci skôr „vypadávali“ z funkcionality
a koherentnosti sveta – akoby sa naplno „zviditeľňovala“, preukazovala skôr ich bytostná „nesamozrejmosť“
– problematická funkcionalita, neplnohodnotnosť, hodnotová vyprázdnenosť. K bytnosti vecí ako „nástrojov“
(hrnček, sekera) totiž patrí ich evidentná použiteľnosť na
účel, na ktorý slúžia, napr. to, že sekera je ostrá, nabrúsená, evidentne funkčná. V Strážayovej básni však „sekera
vzlietne do podoby / motýlieho krídla“ – čo je obrazná cha-

rakteristika, ktorá nevystihuje takpovediac „bytnosť“ sekery – nezodpovedá jej funkčnej podstate, ale je s ňou skôr
v rozpore, protiklade; sugeruje totiž ľahkosť, subtílnosť,
krehkosť, efemérnosť. „Plechový hrnček“ – okrem toho, že
je prirovnaný ku kyslému „jabĺčku“ – je zase predovšetkým „otlčený dažďom“, čo je už vyslovene symptóm evidentnej opotrebovanosti, zníženej hodnoty a funkčnosti,
„bezcennosti“, zničiteľnosti, pominuteľnosti. Na veci nič
nemení, že „je plný svetla“. Vo svete Strážayovej básne totiž dominantné silné svetlo, resp. osvetlenie (ostrý slnečný
jas) odhaľuje práve „nedokonalosť“ vecí, ich horšiu, z hľadiska ich funkčnej podstaty a bytnosti problematickú,
akoby nevyhovujúcu stránku.
„Plechový hrnček“ má v tomto zmysle význačné, priam
ťažiskové postavenie v obraznej a významovej štruktúre
textu, tvorí vlastne ikonické jadro, azda najrozvinutejší a najplastickejší, najmarkantnejšie vykreslený obraz
básne – práve tejto veci sa pripisuje najviac akostných
atribútov, zmyslovo vnímateľných kvalít či vlastností („plechový“, „otlčený dažďom“, „plný svetla a kyslý ako
jabĺčko“). Samotné jabĺčko, ktoré inak predstavuje takpovediac motivickú konštantu – lyrický topos Strážayovho debutu i jeho poézie vôbec, pritom oproti tým
textom zbierky, v ktorých sa vyskytuje v plnej zmyslovej
sugescii (básne Erika, Poludnie, Po daždi) alebo dokonca
tvorí ich dominantu (Zvysoka odtrhnuté), zohráva v tejto
básni osobitú úlohu. Nie je fakticky súčasťou tohto výjavu, nie je v ňom bezprostredne prítomné, vystupuje tu
len ako porovnávajúci prvok prirovnania, comparatum,
ako vec, ku ktorej sa prirovnáva „plechový hrnček“ (pričom tercium comparationis, ich spoločnou vlastnosťou je
kyslosť – čo v prípade „plechového hrnčeka“ vyznieva ako
špecifická synestézia či neobvyklé, príznakové metonymické vyjadrenie).
Kyslosť jabĺčka i plechového hrnčeka akoby mala
súvisieť s dažďom (v prípade „plechového hrnčeka“, ako
vieme, i jeho „otlčenosť“) – spojitosť jabĺčka s dažďom sa
až nápadne potvrdzuje aj v niektorých ďalších textoch
zbierky, napr. v básni Po daždi: „Zo svetla má úzke oči, /
naspamäť hryzie do jabĺčka / zeleného od dažďa, // ktorý sa
skončil. / A svetlo šliaplo na stôl.“ (Strážay, 1966, s. 40) –
v tomto prípade je zdôraznená dokonca i jeho spojitosť
so svetlom, ktoré tu má ešte intenzívnejšiu, až neúmerne
predimenzovanú, hmotnú, materiálnu, a pritom oživenú,
personifikovanú silu a prenikavosť („svetlo šliaplo na stôl“).
Dážď teda zjavne súvisí práve tak s kyslosťou hrnčeka ako aj
so zelenou farbou jabĺčka, ale takisto aj s jeho nezrelosťou,
nedozretosťou, s jeho zrením, ako o tom svedčí báseň
Zvysoka odtrhnuté: „Zapadá hviezda, nahryznutá / deckom
do jablka. // Zvysoka odtrhnuté, nezrelé, dievčenskými
rukami / vpletané do dažďa, / s tušením cukru v sebe, //
položené“ (tamže, s. 38). V prípade jablka sú inak zelená
farba i kyslá chuť zvyčajne (pokiaľ len nejde o osobitnú
odrodu) symptómami jeho nezrelosti (stavu, v ktorom
je zatiaľ len „s tušením cukru v sebe“). Ústredný motív

druhého odseku básne, „otlčený plechový hrnček“ teda
nepredstavuje iba lyrické zátišie v zmysle „mŕtvej veci“
– prenáša sa naň smerodajná vlastnosť ovocného plodu
ako živého organizmu, ktorý sa vyznačuje procesuálnym,
priebehovým charakterom napĺňania svojej bytostnej
podstaty (ktorý rastie, postupne mení farbu i chuť
– skrátka zrie). Kým však zelené a kyslé jabĺčko v zrení
speje k naplneniu svojej bytnosti, s plechovým hrnčekom,
vystaveným permanentne, resp. opakovane pôsobiacemu
„otĺkavaniu dažďom“, sa deje skôr opak. Pozornosť lyrického subjektu sa sústreďuje predovšetkým na „mikrosvet“ hrnčeka v tomto zmysle (prípadne stola s „vypratým
obrusom“, „rukou“ a „tabakovým tieňom“) a nie povedzme na exteriér letnej krajiny v celku.
Dominantou prírodného exteriéru je zase explicitne
pomenovaný, ale bližšie nijako neurčený, nijakými
ďalšími prívlastkami, akostnými či situačnými atribútmi
podrobnejšie neopísaný, v podstate izolovaný „zoťatý
strom“, ktorý do celkovej exteriérovej atmosféry „tichého
leta“ zapadá špecifickým spôsobom.
Niektoré atribúty leta, ako napríklad slnko, slnečnosť,
slnečný jas, sú síce vyjadrené aj celkom priamočiaro: „je slnko“, no najmä cez vlastnosti pripisované hrnčeku:
„plný svetla“. Strážay teda svojsky vnímanú letnú atmosféru, vlastne to, čo sa lyrickému subjektu osobne asociuje so skúsenosťou z leta, letným zážitkom, jednoducho
všetko to, čo predznamenáva titul básne, evokuje
predovšetkým prostredníctvom vecí, predmetov –
metonymicky sprítomnených, ale čiastočne aj oživených či svojsky poetizovaných pomocou prirovnania
alebo metafory, stále však v ich plnej konkrétnosti
(sekera, ktorá „vzlietne do podoby motýlieho krídla“).
Robí to teda bez toho, aby zdôrazňoval ich status vecí
„po ruke“, „príručného súcna“ – ich bytostné určenie
slúžiť ako pracovný či úžitkový nástroj („náčinie“)
alebo (v prípade „jabĺčka“) ponúkať sa ako lévinasovská
„živina“, presnejšie „objekt slasti“ (pozri Lévinas, 1997),
v ktorom má spočívať ich vlastná, faktická hodnota
a z ktorého má vyplývať aj ich prípadný špecifický étos
(ako to môžeme vidieť napríklad v poézii M. Rúfusa).
U Strážaya tieto elementárne, každodenné veci –
predmety predovšetkým vystihujú isté „naladenie“,
„nastavenie“ subjektu alebo skôr istý stav vecí a skutočnosti, a to práve vo výpovedne vecnej, výrazovo
„zdržanlivej“ modalite. Synesteticky evokovaná
„kyslosť plechu“, na ktorú akoby vplývalo pôsobenie
dažďa i slnka, samotný plech ako materiál – „plechovosť“
hrnčeka a jeho súčasná „otlčenosť dažďom“ vyvolávajúce dojem chladu, čohosi studeného, vlhkého, no zároveň tvrdého, neprívetivého, „cudzieho“, „nepríťažlivého“, opotrebovaného, napokon i konotačná „niť“
či línia kyslosť – zeleň – nezrelosť – dážď, ktorá sa vinie
naprieč celou zbierkou – to všetko sa „prenesene“
vzťahuje na celkovú atmosféru „tichého leta“ vystihnutú
v básni.

Namiesto konvenčného obrazu leta alebo tradičného
„žánrového obrázka“ letného dňa či krajiny s typickými
atribútmi „letnosti“, ktoré majú emocionálne príznakové,
zvyčajne kladné konotácie (nostalgia za letom, spomínanie na čas letnej idyly a slnečným jasom prežiarených
horúcich letných dní; skľúčenosť z odchodu leta a pod.),
tu máme však do činenia s predstavou akoby „kyslého
leta“, s akýmsi „kyslým“ pocitom z leta, čo je v prenesenom význame vyjadrením určitého druhu i úrovne
sklamania, zatrpknutosti, znechutenosti, aj v zmysle
frazeologizmu „mať kyslý výraz“, „tváriť sa kyslo“ a pod.
Kyslosť, nezrelosť, „otlčenosť“ možno takto metaforicky chápať aj ako výraz nenaplnenosti, deficitnosti,
neuspokojivého stavu: leto je tu nepriamo charakterizované
príznakmi či vlastnosťami niečoho, čo je nevýrazné,
nedostatočné, prípadne bez (očakávanej) chuti, čo ešte
(kyslý, čiže nezrelý) alebo už (otlčený) nemá náležitú kvalitu
a hodnotu, čomu k úplnosti, naplnenosti čosi chýba.
Leto subjektívne sprítomňované v tomto lyrickom texte
je nielen tiché, ale azda i nevýrazné, „nedostatočné“,
prevažne daždivé a – aspoň v subjektívnom ponímaní
toho, kto k nám v básni prehovára a spomína – slnečné
a svetlé akoby iba nečakane, vďaka „zoťatému stromu“,
ktorý takto uvoľnil priestor slnku a svetlu tam, kde
predtým „bol chládok“, tieň.
Strážaya možno na základe básne Tiché leto považovať
za majstra literárnej miniatúry a výpovednej i obrazovej
„neúplnosti“ – fragmentárnosti a skratky. Báseň by si
v tomto zmysle plným právom zasluhovala podrobnejšiu,
hĺbkovú interpretáciu aj z vyslovene verzologického
i celkového formálno-štrukturálneho hľadiska – no vzhľadom na rozsahový limit nášho textu sa musíme tohto
zámeru vzdať.
Pripomeňme však ešte, že kľúčovým výrazovým a významotvorným činiteľom textu je aj špecifický, pre Strážaya príznačný štýl, resp. spôsob básnického vyjadrovania:
typicky „tézovitá“, gnómická výpovedná modalita a vetná konštrukcia, osobitá najmä menným prísudkom so
sponovým slovesom „byť“ v prézente (v jednom prípade
v préterite) tretej osoby: „Je slnko, kde bol chládok“;
„Plechový hrnček (...) je plný svetla a kyslý / ako jabĺčko“
alebo dokonca bez spony, resp. bez prísudku, t. j. ako
typ neslovesnej jednočlennej vety: „Ruka na vypratom
obruse“, „Zoťatý strom“. Rovnako nápadné sú aj prístavky
– apozičné syntaktické konštrukcie: „Plechový hrnček,
otlčený dažďom“; „Ruka na vypratom obruse / a s tabakovým
tieňom“. Táto vecne, stroho, úsečne komentujúca, heslovito, poznámkovito, enumeratívne rozvíjaná dikcia – „nezúčastnený“, neosobný tón (pre tradične chápanú lyriku
vlastne takmer netypický) celkom korešponduje s obrazznosťou a celkovou „naladenosťou“ básne, ktorá evokuje
stav nehybnosti a ticha. Jediným akčným, dynamickým
momentom je „vzlet sekery“ hneď na začiatku, v incipite
básne, po tom však v jej priestore, resp. lyrickom svete
zavládne akoby až „metafyzická“ strnulosť, nehybnosť

– nepomenované, nevyslovené problémy zotrvávajú. Zostáva „kyslý“ pocit z „tichého leta“, z aktuálne a možno povedať existenciálne vnímanej reality.
Interpretácia vybraného textu Š. Strážaya, o ktorú sme
sa tu pokúsili, vonkoncom nie je vyčerpávajúca a nerobí
si nárok na nijakú definitívnu platnosť či jednoznačné
závery, snažila sa nanajvýš „predviesť“ proces utvárania
zmyslu interpretovanej básne – prostredníctvom pokusu
o priamu, autenticky zachytenú „rekonštrukciu“ lyrickej
semiózy, modelového možného priebehu jej recepcie.

a ticho (pripomínajúce atmosféru obrazov tzv. talianskej
metafyzickej maľby, kompozícií G. de Chirica, C. Carru
alebo zátiší G. Morandiho).
Svet Strážayovej básne je v tomto zmysle „neosobne“
ladený či „nastavený“ – a to cítiť aj akoby v neutrálnom,
nezúčastnenom postoji lyrického či vypovedajúceho
subjektu k tomu, čo sa v tomto svete deje, odohráva (čo
je v samej básni tematizované) ako problém. Nachádzame
tu síce vyjadrenú ľútosť, ale ako to s ňou vlastne je? Je
ľútosť v lyrickom svete básne prítomná, hoci ani nemá
byť prečo, alebo práveže je čo ľutovať, ale skutočná ľútosť
pritom chýba? Zoťatého stromu totiž nie je ľúto človeku
– koniec koncov, ak by mu ho malo byť ľúto, prečo by
ho zotínal (ak by, pravda, v básni malo ísť iba o jedného
a toho istého človeka – no lyrický či vypovedajúci subjekt
nemusí byť totožný s aktérom, ktorý strom zoťal). Ľútosť
neprejavuje ľudský subjekt, ale „mesiac“. To akoby skôr
potvrdzovalo, že „zoťatého stromu“ vlastne nie je (až taká)
škoda. A o to tu azda ide: problémom totiž práveže nie je
strom a jeho osud; je po strome – strom je „vyrúbaný“,
ale v skutočnosti sa nič nezmenilo, nenastalo tým nič
poľutovaniahodné. Tam, kde bol predtým strom a vďaka
nemu tieň, je teraz svetlo („Je slnko, kde bol chládok“) – to je
všetko. Veci i skutočnosť vôbec sú akosi ostrejšie osvetlené,
„viditeľnejšie“, a teda akoby (ešte) horšie. Ktosi – nevieme
s istotou kto – pravdepodobne však v situácii, keď už je po
všetkom, sedí za stolom, „nečinne“, oddychujúc, s rukou
na obruse a (možno) fajčí... Nie v strome tkvel problém
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Kamil Zbruž: Sothis
Bratislava: OZ Vlna /
Drewo a srd, 2014.
Neočíslovaná červeno-čierno-biela vizuálna zbierka Kamila Zbruža je pre recenzenta „klasickej“ (v zmysle textovej) poézie pomerne tvrdým orieškom. Možnosťou je
uchopiť ju intuitívne a so správnou hudbou v ušiach
(recenzent odporúča ambientné žánre, prípadne inštrumentálne downtempo, darkjazz a podobne). Ďalší problém nastáva v komentovaní „prevideného“, v usporiadaní
pocitov do myšlienok a myšlienok do viet – v sprístupnení
môjho osobitého (správne, nie ani tak osobného, ako
osobitého) zážitku čitateľovi tohto textu... A ten odo
mňa očakáva čo? Hodnotenie? Odporúčanie? Úvahu,
zachytávajúcu procesy, naštartované „čítaním“ Zbružovej
knižky? Mimochodom, tieto procesy sú nie nepodobné
tým, ktoré v recipientovi zanechá jeho zbierka Notes,
obsahujúca iba prázdne strany (o nej už dobre písala
Ivana Hostová). Navyše, ako zamedziť tomu, aby tento
môj text nebol iba jednoduchou enumeráciou významov
použitých fragmentov bez akejkoľvek nadstavby – aby
som nebol, slovami Valéra Mikulu, iba akýmsi „vykladačom“? Ktoré uzly týchto fragmentov sú autorom zamýšľané a ktoré už sú doménou mojich konotácií? Ako teda
zabezpečiť aspoň relatívnu „presnosť“ interpretácie, na
ktorej by mala byť postavená axiologická zložka recenzie?
Plané slová a alibizmus bokom, Zbružov Sothis otvára
séria vortexov (čitateľ odpustí použitie tohto výrazu
namiesto slovenského „vír“, ktoré sa mi nezdalo až také
priliehavé), ktorá obsahuje jednak citát z Homérovej
Odysey: „Volám sa Nikto. Nikto ma volá mama, otec,
aj všetci moji kamaráti“ a jednak akýsi kód, ktorý
by mohol mať súvis s mimozemskými civilizáciami,
v knihe sprítomnenými cez The Crabwood Alien Message,
preložený a uvedený nasledovne: „Majte sa na pozore pred
tými, čo vám dávajú falošné dary a porušujú svoje sľuby.
Veľa bolesti, no stále je ešte čas. Tam vonku je dobro. Sme
proti podvodom. Priechod sa zatvára.“ Grafické prevedenie
niektorých častí zbierky teda aj v spojitosti s jej názvom
(Sothis je staroegyptské pomenovanie jednej z hviezd,
pravdepodobne Síria) evokuje kozmický rozmer,
avšak tento nadobúda subverzívny akcent práve vďaka
použitej „správe z kozmu“, ktorá vo forme obrazcov na
poli vystríha pred podvodmi, súc sama pravdepodobne
šikovným podvodom.
Vortexy však môžu vizuálne pripomínať i vlnenie

šupín hadieho tela. Vzhľad vnútra knihy sa vzápätí mení a evokuje prierezový pohľad do tela hada, na istom
mieste s textom: „358 / NACHASH / MASHIACH“,
ktorý vypovedá o súvislosti mesiáša (MASHIACH)
a hada (NACHASH) na základe rovnakej číselnej
hodnoty týchto dvoch slov (358), pričom ide o postup
z kabaly, kde každé hebrejské písmeno je zároveň číslom.
Evokuje sa tu starý kresťanský (no zároveň archetypálny
a ešte starší) dualizmus (s väčším dôrazom na spoločnú
väzbu oboch pólov než na ich antagonizmus) – tento
nezvyčajne vyznieva napríklad v súvislosti s faktom, že
Sírius (Sothis) je vlastne zložený z dvoch hviezd. Na
ploche celej zbierky by teda prechod telom hada mohol
byť vyjadrením princípu Uroboros – kozmického
veľhada, ktorý požiera svoj vlastný chvost, aby mohol
rásť, čím sa vyjadruje nepretržitosť kolobehu života
a smrti.
Celkovo je Zbružova kniha vystavaná z fragmentov
mýtov rôznych náboženstiev, filozofií a dôb. Sémantiku
rituálu neskôr podporujú aj tie vyobrazenia, ktoré majú
naspodku efekt pripomínajúci reflexiu priestoru vo
zvlnenej hladine vody – dá sa teda uvažovať o prechode
z exteriéru (kozmos, prípadne telo „kozmického“ hada)
do interiéru, ktorý evokuje tajomne osvetlené svätyne
alebo jaskyne (ktoré sa prirodzene taktiež stávali
priestorom vykonávania obradov). Okultickosť či desivú tajomnosť ešte podtrhujú rozrastrované obrázky,
z ktorých sa vynárajú démonické tváre.
Aj na prvý pohľad nesúvisiace fragmenty však
zapadajú do skladačky a amplifikujú výsledný efekt. Už
spomínaný citát z Odysey sa okrem vlastného významu
– prináša moment úvahy o tom, kto môže byť či nebyť
tajomný Nikto a v akom stave vlastne Nikto môže
jestvovať – napája na citát z biblickej knihy Genezis
(6, 4): „V tom čase i neskôr, keď sa boží synovia stýkali
s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri,
tí slávni muži dávnych čias.“ Tento citát je uvedený na
ploche knižky vo viacerých jazykoch, čím sa implicitne
odkazuje na ideu Babylonskej veže. Paleta jazykov nakoniec zahŕňa staroegyptčinu (vzývacia formulka Anubisa, boha podsvetia), latinčinu, hebrejčinu, angličtinu
a slovenčinu a do tejto enumerácie sa dá zaradiť aj už
spomínaný zvláštny (mimozemský?) znakový kód.

Citát z Genezis je navyše graficky zorganizovaný do
podoby hieroglyfu, ktorý označuje Sothis (teda pravdepodobne Sírius). Sothis bola pre starých Egypťanov najvýznamnejšou hviezdou, signalizovala príchod obdobia
záplav na Níle, no zároveň obsahovala aj čosi ominózne
– čosi, čo sa neskôr nazvalo „dies caniculae“, teda psie
dni, dni extrémnych horúčav, ktoré údajne so sebou
prinášali choroby a nepokoje. Zvláštnosťou (evidentne
použitou ako jeden z konštrukčných základov zbierky)
je, že v prípade takmer všetkých starovekých civilizácií sa
hviezda Sírius spája s vlkom alebo so psom – náhle tak
do konceptu zapadá i prítomnosť boha Anubisa (tradične
zobrazovaného so psou hlavou), vládcu podsvetia,
ktorého kráľovstvo môže byť evokované spomínanými
obrázkami pripomínajúcimi podzemné jaskyne (a voda
v nich by teda mohla byť konotáciou rieky Styx).
Sírius – mimochodom názov staršej Zbružovej zbierky
(o paralelách opäť píše Ivana Hostová) – je najjasnejšou
hviezdou oblohy a už komentované motívy Sothisu sa tak
napájajú na ideu kresťanstva. Kakofónia, panoptikum či
základy Babylonskej veže starovekých civilizácií sú teda
síce ďalej interpretovateľné, kľúčovým momentom knihy
je však absencia kresťanského Boha a prítomnosť (avšak
iba symbolická) Satana. Azda najjemnejším vláknom
spojitosti je idea Lucifera, padlého anjela, ako najjasnejšej
hviezdy – takto je vykreslený, i v kresťanskom kánone,
kde je stelesnením známeho výroku o tom, že pýcha (teda
jas) predchádza pád. Lucifer (po páde Satan) i Sírius (čiže
Sothis) sú teda hviezdy.
Explicitnejšie – v súvislosti s tvrdením, že primárne
ide o polemiku s konceptom Satana – sú však iné
časti knihy, a to symbol síry (kríž nad trojuholníkom,
alchymistické vyobrazenie spojenia ohňa – trojuholníka
a zeme – kríža), vyobrazenie tváre i ostatné obrazce
vytvorené pomocou akronymu V.I.T.R.I.O.L.. Síra je
pomerne bežne asociovaná s „kresťanským“ diablom –
Satanom, „vitriol“ je staršie pomenovanie pre skupinu
chemických zlúčenín síranov. V Zbružovej zbierke však
vitriol pochádza od spirituálnej predchodkyne chémie
– alchýmie. Ide o skratku pre latinské „Visita Interiora
Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem“, teda
„Navštív vnútro zeme, očistením nájdeš skrytý kameň“
(kameň mudrcov – zdroj nesmiernej sily a žriedlo
večného života).
Čítanie Zbružovej zbierky ma zaviedlo až k súvislostiam so satanizmom (spomínaný znak pre síru „adoptoval“ ako logo satanizmu jeho zakladateľ Anton Szandor
LaVey). Ten podľa LaVeya (resp. výkladu Petra H. Gilmorea, uvedeného v eseji What, The Devil?) totiž nie
je uctievaním diabla, ale povýšením vlastného ega na

úroveň božstva. Preto je Satan pre túto filozofiu (nie
náboženstvo) iba symbolom – možno si tu vypomôcť
napríklad Miltonovým vyobrazením Lucifera v Stratenom
raji – symbolom nezmierenia sa s tým, že ktosi riadi naše
životy, symbolom úsilia o skutočne úplné poznanie sveta.
A presne toto tajomstvo je v podobe kameňa mudrcov aj
v centre pozornosti alchýmie.
Najsilnejším výrazom Zbružovej zbierky je teda
výraz silnej individuality, ktorou môže disponovať každý.
Tézu o bohoch, ktorí stvorili svet a ľudí teda satanizmus
obracia do tézy o ľuďoch, ktorí si stvorili bohov, preto
sú bohmi práve ľudia (čo korešponduje s ideou božstva
zobrazovaného ako personalizácia istej ľudskej vlastnosti,
resp. projekcia ideálneho ľudského jedinca, ako o tom
uvažoval napr. Ludwig Feuerbach). Navyše sa tento výraz
dá usúvzťažniť s ideami posthumanizmu – afinitu k tejto
filozofii ilustruje informácia o zbierke na zadnej strane
obálky: „Sothis je extrémne silná posthumánna droga.“
Bohmi sú teda práve tí ľudia, ktorí vytvorili kruhy
v obilí; tí, ktorí si – ako Odyseus – dali meno Nikto
(meno Nikto nadobúda obrovskú silu, napr. protagonista
počítačovej hry Planescape: Torment sa volá The Nameless
One a v konečnom dôsledku je jednou z najmocnejších
bytostí v danom univerze); tí, ktorí hľadali Kameň
mudrcov, aby mohli svoju božskú podstatu potvrdiť
a zosilniť svoje schopnosti na maximum; tí, ktorí súc
(biblickým) hadom (NACHASH) majú atribúty božstva
(MASHIACH); tí, ktorí vidia padlého Satana ako stále
žiariaceho Lucifera, ako vizionára vo svete úplnej slobody
a nezávislosti individuálneho ega; tí, ktorí akceptovali,
že sa po vyhnaní naspäť do raja (ktorý predstavuje
čo najdokonalejší ideál) dokážu s využitím vlastných
schopností vrátiť.
LaVeyov satanizmus neodmieta rituály, práve naopak,
považuje ich za dôležitú súčasť ľudského života. Nemali by
však slúžiť vymyslenej modle, ale skrz ne by mal jedinec
takpovediac uctievať samého seba. V Zbružovom Sothise
je možno implicitne prítomný apel na demaskovanie
mýtov (na základe príbehov kruhov v obilí), prestrihnutie
všetkých pomyselných a vymyslených povrazov, ktorými
človeka údajne ovláda vyššia sila (LaVeyov satanizmus
netvrdí, že takáto vyššia sila neexistuje, ale je toho
názoru, že je k životu jednotlivca absolútne indiferentná)
a povýšenia vlastného ega na najvyššiu možnú úroveň –
úroveň entity, ktorá má v najväčšej miere pod kontrolou
život konkrétneho jednotlivca. Jednoducho povedané,
ide o to, znamenať na vlastnom nebi toľko, koľko
v starom Egypte znamenal Sothis.
Matúš Mikšík

Za Bohom
sa nešplhá
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Dorta Jagić: Vysoké cé
Kordíky: Skalná ruža, 2014.
Preložil Karol Chmel

Chorvátska poetka, prozaička a divadelná režisérka Dorta
Jagić je nášmu čitateľskému publiku prakticky neznáma.
Recenzovaná kniha, opäť v nadštandardnom grafickom
prevedení Erika Jakuba Grocha, s ktorého veršami autorkina poézia aj čiastočne súzvučí – napríklad pokiaľ
ide o svetské odtlačky Boha či prevažne neostentatívne
religiózne inšpirácie –, tento deficit čiastočne napráva:
prináša prekladateľský výber z autorkiných ostatných
kníh Diabol a stará dievka (2003), Kvadratúra dúhy
(2007) a Gauč na námestí (2011).
Jagić vyštudovala filozofiu a religionistiku. Síce sa
k slovu dostáva aj prvé menované, a to či už priamo cez
intertextuálne odkazy, prípadne mená filozofov (s. 25),
alebo nepriamo, okrem iného cez myšlienkové podložie veršov (s. 21), výraznejším prameňom autorkiných
úvah je religionistika, respektíve Biblia a mytológia.
Filozofia, alebo prílišná nadvláda racionality, môže byť
v ponímaní lyrickej subjektky skôr prekážkou v kontakte
s „metafyzickým“, ako i v prežívaní lásky: „prví skutoční
zaľúbení filozofi // unavení láskou by si sadli aby ju zapísali.
/ zapálili by sviece aby nebolo vidieť dobrého Boha“ (s. 21).
Našťastie, hoci je väčšina básní dotovaná autorkiným
pomerne jednoznačným svetonázorom a morálnym imperatívom, pohľadom na svet cez kresťanskú prizmu, len
občas je to na úkor básnickej kvality či veršovej komplexnosti (mnohé básne sa dajú čítať aj bez zohľadnenia ich
náboženskej roviny, hoci tá ich, samozrejme, prehlbuje
a niektoré texty sa bez nej zaobídu úplne, čo považujem
opäť za znak ich kvality).
Hneď úvodná báseň mesiac je funkčným naladením
na obsah knihy – ide o iba relatívne zastretý príbeh o „prvotnom hriechu“. Rovnako nasledujúce texty pokračujú
v naznačenej línii a sú potvrdením (v súvislosti s Grochom spomínanej) viery v „Boha tu a teraz“ („nešikovných
anjelov môžeš spoznať / v tlačenici na tržnici, v električke
či na ceste“, s. 14), Boha, ktorý je (ako sme tiež videli
vyššie, v hrdinkinom ponímaní jednoznačne) „dobrý“ (s.
46), no hlavne „reálny“: „nízky a malý / ochránime ho“
(s. 46). Rovnako nazeranie naň je realistické, chvíľami
dokonca (z pohľadu prudérnej náboženskej morálky)

dehonestujúce: „modlitba zvracania“ (s. 20). Subjektka
vie, že prílišné priblíženie sa „mu“ môže byť rizikom,
avšak vzrušujúcim a v konečnom dôsledku bezpečným
(osobne takéto vnímanie metafyzického presahu, nielen
sa odtláčajúceho, ale aj koreniaceho v našich fyzických
životoch, považujem za nielen sympatické, ale najmä
hodnoverné): „zakaždým trocha premoknem / na miestach
kde sa v modlitbe štrajchnem o Boha! / a znovu sa odohrá
zázračné zajazvenie“ (s. 20).
Autorka síce v jednom prípade predostiera bezútešný
pohľad na „krajin[u] bez viery“ (s. 43), činí tak však
opäť básnicky presvedčivo, aj prostredníctvom vizuálne
pôsobivých pasáží: „prach a pustá cesta / ticho trčí z neba /
ako nôž z ucha (...) kliatbami prerazené hrnce / sa kotúľajú
do hôr / po úzkych / čiernych rokoch / naspäť“ (s. 43).
Namiesto povrchných či tézovitých náboženských apelov,
prípadne veršového prerozprávania biblických „právd“ tak
čítame prevažne umelecky presvedčivé tlmočenie postoja
lyrickej hrdinky k svetu, s ktorého obsahom sa ako čitateľ
či čitateľka môžem či nemusím stotožniť, no ktorý ma
nenechá chladným, pokiaľ ide o jeho básnické prevedenie.
Žiaľ, nie vždy autorka dostála uvedeným spôsobom
básnenia. Občas sa verše preklenú na stranu prílišného
moralizovania („daj si pozor, pred kým kľačíš“, s. 49;
v tomto prípade však nasleduje verš „o čo si opieraš
chrbát“, ktorý moju výčitku jemne relativizuje, čo
sa nedá povedať o básni uzol, pekné mužské meno,
ktorá nešikovne a umelecky nepresvedčivo prepája
biblický príbeh o Judášovi so „skazeným dneškom“),
polopatickej jednoznačnosti („množstvo je kolies / no
len jedno je koleso v kolese“, s. 49), nefunkčného pátosu
(báseň tetovanie) či práve „náboženskej povýšenosti“ („tí
ktorí nespoznali / izraelovho boha / si panicky češú vlasy
/ na nesprávnu stranu“, s. 54). Rovnako ironizovanie
a „znižovanie vážneho“ nemá vždy zamýšľaný účinok,
respektíve autorský zámer miestami presvitá príliš
výrazne a výsledkom je napríklad kŕčovitosť tam, kde
malo nastať mimovoľné odľahčenie: „koniec filmu /
o akomsi ukrižovanom človeku / ktorého / zradili za
peniaze“ (s. 42).

Ako som už naznačil, básne majú nielen náboženský
rozmer. Verše sú súčasne dotované zážitkovosťou, reflektujú okrem iného (nijako prekvapivo) disharmonické
partnerské vzťahy. Viaceré texty tak ponúkajú rôznorodé
interpretačné trajektórie, a hoci sa náboženská symbolika
ohlasuje aj v nich – hrdinka jednoducho „ostnatý
drôt okolo (...) čela“ (s. 18) nesníma, skôr ho dočasne
prekrýva inými témami –, sú konotačne zastretejšie
a pre mňa recepčne podmanivejšie. Okrem básní vysoké
cé a kanvičky s krvavým mliekom ide hlavne o texty na
stranách 28 – 30 a 36. Práve tie považujem za kvalitatívne
vrcholy knihy, a to tak pre ich pôsobivú a invenčnú (tu
pozri aj výbornú záverečnú báseň noc v nemocnici),
súčasne sémanticky funkčne zaťaženú metaforickosť
(„v kuchyni si mi jazykom odrezal stisnuté päste / plné
výčitiek a zaprisahávania (...) zatiaľ čo si driemal, medzi
tvojimi rukami na hrudi / ustrnula žrď na skok do výšky“,
s. 29), ako aj umne utkanú a mnohoznačnú semiotickú
sieť s viacerými presahmi vrátane rodovo podnetného:
„vysýpam náš popolník na hrob umývačky riadu“ (s. 29),
prípadne: „pod našimi prísnymi, vpadnutými lícami /
sa dve stredoškoláčky na sánkach / celé roky bozkávajú
pri zamrznutom rybníku. / na slávu ich naivného hladu
hanbliví chlapci prevárajú / perzské ruže (...) ony sa náruživo
bozkávajú, ich ústa neúnavne výskajú v tme / ako v božom
nebi peria zbavené vtáky“ (s. 36). Pokiaľ ide o obraznosť,
najmä v naratívnych textoch (hoci báseň kantáta o káve
je napriek snahe o pridanú hodnotu viac-menej opisom
histórie kávy) vynikajú autorkine neopozerané metafory
i väčšie (chvíľami surrealistické) vizuálne celky, ktoré
v kombinácii s prozaizovanou formou vytvárajú recepčne
zapamätateľné poetické toky. Na poslednej citovanej
ukážke (okrem zaujímavej slovnej hry so sánkami)
zaujme aj tematizovanie „homosexuality“, pochopiteľne,
v prenesenom zmysle, predsa len však, tobôž umiestnené
do dávneho, respektíve náboženského kontextu, nielen
prehlbuje básnický odkaz, ale nepriamo komunikuje
i mimo báseň – aj smerom k aktuálnym spoločenským
javom. Pri „vzťahových“ básňach sa však Jagić občas
nevyhla banalite – pozri povrchné tematizovanie žiarlivosti v básni keď som sama ako krádež.
Jedným z príznačných veršových plánov je výzva
k akcii. Napriek pevnému hodnotovému stredu hrdinka
odmieta byť ovplyvňovaná tak zhodou okolností – „visieť
na tenkej skobe v stene (...) na náhode, na mávnutí motýlích
krídel v pekingu / visieť na čejsi túžbe“ (s. 58) –, ako aj
osudom, prípadne byť zaťažená minulosťou. Hoci si
uvedomuje spojitosť individuálneho s nadindividuálnym
či svoje miesto v kontinuite, snaží sa o zmenu: „láska /
ešte raz obráť vôľu / k tomu lótovmu obrtlíku zo zelenej
soli / k tej bezmocnej žene ktorá / ma otáča, obracia, akoby
mi šila smrteľné rúcho / vhodné na včera (...) nemám rada
tú navždy otočenú bytosť (...) minulosť mám za sebou (...)
odteraz sa na mojom písacom stole / môže vrtieť (...) len ten
príšerný klobúčik / lótovej ženy / ale nie aj ona sama“ (s.

22 – 23). Silu jej dodáva práve vedomie metafyzického
presahu: „v nedeľu večer po bohoslužbách / v zahmlenej
električke môžem vždy začať tvoriť / z ničoho“ (s. 33).
Vedomie, ktorému sa v hrdinkinom ponímaní mnohí
bránia: „ako obrovská / zašpicatená hviezda v tme / krúži
kríž okolo našich tiel, / priťahuje ich / čaká / a my napichnutí
na svoje polámané kosti / utekáme do vlažných postelí“ (s.
48). Povedané sa týka nielen väčších časových oblúkov,
ale aj každodenných životov, ich zaseknutia v zdanlivom
bezpečí, neschopnosti odpútať sa tak od minulosti, ako
aj (ne)vyhovujúcej prítomnosti: „niektoré / mäkké izby
z našich predmestí / nikdy neboli mimo svojho domu /
nikdy v hustom lese / nikdy nepadli do mora“ (s. 60).
Pre autorku typická irónia (mierená aj voči „sebe“:
„a potom si sadneš a píšeš priemerné slepačie básne“, s. 35) je
pretkaná empatiou. Hrdinka si je totiž vedomá z rôznych
dôvodov ťažko prekonateľnej sily zotrvačnosti, faktu, že
vymaniť sa z (aj rodových) obmedzení nie je jednoduché:
„prečo všetky cesty nevedú do ríma ani do moskvy / ale do
tejto izby? // do tejto suchej otcovej kocky / do tvrdej škatuľky
(...) ako stacionárny bicykel“ (s. 58; výpovedná je aj pasáž:
„jej čoraz väčšmi / prekáža pridlhá sukňa“, s. 45). To sa
týka aj sociálno-kritického presahu, trebárs v básni
práca.hr, ktorá je vtipnou reflexiou nemožnosti nájsť si
napriek snahe v dnešných časoch adekvátne uplatnenie,
na čo okolie často reaguje zjednodušeným odsúdením
jednotlivca namiesto snahy o diagnostiku systémových
príčin a ich reštart: „hľadala prácu. všade. so zápalkami,
fakľami, baterkami (...) hľadala na internete (...) u susedov,
v šachte (...) povedali jej, vaša práca je za inou policou,
/ vľavo dole, rovno, hore (...) a potom oznámia / že po
domoch jedáva pavúky“ (s. 47). Namiesto povýšeneckého
odsudzovania tak čítame smutno-smiešne spodobenia
prestrašených, masovo zdieľaných monotónnych životov
na predmestí (nielen v priestorovom zmysle): „preto sa
mäkké izby boja / stále toho istého rozbíjania tanierov, /
unikania plynu (...) nosia slnečné okuliare uprostred noci
(...) ustavične polievajú kvety po celom dome“ (s. 60). Životov pred televíznymi obrazovkami („dear oprah, povedz
mi / ako mám prestať opovrhovať / týmto bedárskym
podnájomníckym tkanivom“, s. 61), ktorých bezútešnosť
podtrhuje vedomie perspektívy, možnosti zmeny: „tlak
nezmierňuje / ani spev vtákov zvonku / ani večne zelený /
semafor“ (s. 63).
V básňach „hotelového cyklu“ sa mimochodom
ohlasuje poetika i myšlienková výstuž ostatnej zbierky
Kataríny Kucbelovej Vie, čo urobí (2013). Pri niektorých
iných textoch (najmä básni podčiarknuté vety, komentáre,
ukrutne zredukovaná verzia) sa mi zasa vynárali asociácie
kritickej a filozoficky dotovanej časti tvorby Stanislavy
Repar, s ktorou korešponduje aj sporadicky dávkovaná
kritika rodových stereotypov (napríklad: „písali by [filozofi, pozn. D. R.] palicami do múky rozsypanej po zemi:
‚všade po svete miešajú sa cestá z kože. / mužská je z múky,
ženská z vody‘“, s. 21). Na druhej strane, autorka rodové

stereotypy aj reprodukuje – pozri napríklad nechcenou
komikou vybavenú báseň babky. V tejto súvislosti mi nedá
nezmieniť zvláštnu informáciu na prebale knihy, podľa
ktorej sa autorka „vyhýba sexistickým či feministickým
tónom“. Považujem ju za jednak zbytočnú, ak si to autor
textu myslí, jednak sa ňou naznačuje, že ide o synonymá.
Feminizmus pritom „bojuje“ práve i proti sexizmu,
nehovoriac o tom, že autorkine verše sú čiastočne
podnetné aj pre čítanie cez feministickú prizmu – v básni
hotelové izby by bolo zaujímavé interpretovať problém
domáceho násilia, spomínaná téma „zaseknutosti
v domácnosti“ v textoch „hotelovej série“ sa dá takisto
interpretovať cez rodový kľúč, zaujme aj téma prehnanej
materskej starostlivosti („ako prudkými bozkami / týrané
deti“, s. 60), a to aj v zmysle kompenzácie nerealizovania
sa mimo súkromného priestoru („pomätené dieťa nechodí
na piesok / zostáva sedieť v nehybnej hojdačke / uprostred
hladnej mamy“, s. 63) atď.

Subjekt ako
svedok noosféry

Preklad autorkiných veršov do slovenčiny (podobne
ako Ružičkovej preklad – v tomto zmysle najmä – Barokovej série z knihy Zamknuté komory Marion Poschmann,
ktorú v roku 2014 vydal Modrý Peter) považujem za
dôležitý krok nielen pre ich prevažujúcu umeleckú
kvalitu, ale aj obsah, naznačujúci, že kresťanská morálka
a tzv. duchovné princípy sa nemusia nutne viazať na
redukovanie mnohorozmernej reality a vnímanie (nielen
medziľudských) vzťahov podľa jediného správneho kľúča,
zamykajúc zvyšok do trinástych komnát, z ktorých sa
časom stávajú zbytočne hrozivé „Pandorine skrinky“.
Derek Rebro
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Peter Šulej: Nódy
Občianske združenie
Vlna/Drewo a srd, 2014
Peter Šulej (1967) sa ohlasuje svojou siedmou básnickou
knihou, básnickým cyklom Nódy. Rozvíja v nej tendencie predchádzajúcich kníh a jeho poézia je neprerušeným
vláknom, jedným predmetom a jednou výpoveďou subjektu. Ten sa stáva, v zmysle pôvodného významu tohto
slova, podriadený niečomu, stáva sa paciensom, teda zasahovaným. Citovosť je vyvolávaná pobytom v informačnej
sfére, informáciami a postupmi ich rekombinovania, teda
sekundárnou realitou. Subjekt je svedkom noosféry, informačnej sféry, metanarácie, ktorá sa stala prirodzenejším
prostredím ako predchádzajúce priestory, napr. biosféra.
Tým sa aj v textoch Petra Šuleja, podobne ako u autorov
ako Michal Habaj či Peter Macsovszky, ozývajú echá posthumanizmu, resp. transhumanizmu.
Subjekt je nomádom a ono nomádstvo naberá nový
význam. V jednom z textov v knihe sa konštatuje, že „tulák
nódy rozpletá“ (s. 80) Nomádstvo je blúdením po spomenutej noo-, info- a memo- sfére. Infosféra je metanaráciou,
ku ktorej subjekt pristupuje ako k “read-only” médiu a básnenie je už len (postpoetickým) vyspievaním tohto pozorovateľského stavu. Poézia nie je jeho popretím, ale prijatím.

Citát v katalánčine, latinské výroky, používanie poznámkového aparátu, metanaratívny odkaz na tradičné
básnenie, či už je to Proglas, Slavy dcera alebo Iliada, interdisciplinarita, subjekt excitujú viac ako tradičné motivické inštrumentárium.
Proces, v ktorom sa subjekt nachádza, pomenúva samotný text ako situáciu, keď „prebieha proces labyrintácie“
(s. 42). Nič už nebude jednoduchšie, ale práve naopak,
multiplikované.
Tulákovi infosférou, postpoetovi, sa darí nezablúdiť,
nezauzliť vo významoch, aj keď niekedy je rozpletanie
veľkou výzvou. Uzly totiž pozostávajú z mnohých vláken,
prierez uzlom je v podstate koláž či asambláž – a je tak
obrazom paradoxu medzi linearitou a polyfóniou – uzol,
nód je spojením jednotlivých poznateľných vláken, no
vytvára diskontinuitné zhustenie informácie.
Jazyk v Šulejovej knihe Nódy pokračuje v obligátnej
hybridizácii, čo je jedným z jednotiacich znakov
viacerých súčasných básnických iniciatív. Podobne ako
v Habajovom Caput mortuum, aj tu sa spájajú konotačne
a lexikálne čo najvzdialenejšie domény, aby vznikali

bizarné zvraty ako „na astrálnom okruhu opreteky frčí“ (s.
56) alebo „hudec Zikkurat“ (s. 24).
Vzťah k histórii u Petra Šuleja je artikulovaný
vysokou mierou odkazov na historické udalosti alebo
dobovo viazané textúry. Odkazuje na symbol konkrétnej
udalosti, napr. na historickú bitku pri Hastingse v roku
1066 pomocou zvratu „hastingský meč“ (s. 14), no transsponuje ju do úplne odlišnej situácie. Motív rozvíja takto:
„Ambróz stratil hastingský meč na kúpalisku Petynka“ (s. 14),
z čoho je zrejmé, že jednotlivé motívy rekontextualizuje
a týmto ich premiestňovaním z pôvodných kontextov
sa snaží vytvoriť nové významy. Taktiež motívy z dejín
reifikuje a ukazuje ich tak z inej perspektívy, napr. keď
vytvára ozvláštnené tvary historicky viazaných výrazov:
„gotici prišli na námestia / ešte nikde nikoho / nebolo“ (s. 38)
a o čosi ďalej „ejhľa ich baroká slávne“ (s. 39).
Rozvinuté je, samozrejme, aj medzitextové nadväzovanie, najčastejšie v podobe náznaku alebo naopak neohláseného citovania. Hneď prvá báseň je pomenovaná
Predspev – a zrejme bez ďalšieho nadväzovania evokuje
Kollárovu Slavy dceru alebo dokonca Proglas. V inom
texte je citovaný ojedinelý verš z Homérovej Iliady. Šulej
však akoby v Nódoch preferoval nadväzovanie na väčšie
celky, ako sú jednotlivé diela a smeruje k odkazom na celé
epochy vo vývine umenia a civilizácie.
Symptomatický je taktiež interdisciplinárny vplyv
a presah rôznych semiotických režimov v umení, napr.
vplyv výtvarného či hudobného umenia na poéziu. Napr.
v texte (hommage à ma) (s. 18 – 21) tematizuje výtvarnú
avantgardu stelesnenú v osobe Milana Adamčiaka a prináša
reprodukciu časti z jeho cyklu vizuálnej poézie typoraster.
Kniha Nódy je knihou fragmentov odpočutého, prečítaného, videného a zapamätaného, už ťažšie povedať, do

akej miery precíteného. Jej rekombinačná povaha implikuje menšiu účinnosť zhlukov týchto fragmentov. Z tohto
hľadiska je dobrou ukážkou text Inšpektor Clouseau na
stope, v ktorom sa vedľa seba situujú pomerne detailné
zmienky o popkultúrnych útvaroch filmových komédií
a krimi spolu s odkazmi na geopolitický priestor Balkánu
či rok 1968 v Československu a napr. verš z piesne
Karla Kryla (s. 34). Samotná juxtapozícia disparátnych
motívov sa opakovaním stáva menej a menej presvedčivá
a komický kontext konkrétnych popkultúrnych javov je
efemérny. Vlastným spôsobom kombinovania odlišných
fragmentov sa vyrovnáva aj s pojmami, ako je Európa
(s. 71), resp. „e(u)(nt)rópa“ (s. 70), teda obrazom
rozvažuje o vzťahu subjektu a (domovského?) priestoru.
Ako väčšina súčasných autorov sa Šulej nevyhne ani
ironizovaniu návodov ako čítať text a prináša metodologickú poznámku a odporúčanie ako recipovať tieto texty
(s. 82). Povinnou jazdou je aj fingovaná alebo ozajstná
nostalgia, podfarbená dávno odzneným cyberpunkom.
Takúto nostalgiu indikuje napr. verš „odvtedy pokiaľ siaha
moja vynilová pamäť“ (s. 60).
Nódy znamenajú tiež poznanie a aj to symbolizuje báseň (päť atlasov) (s. 76), pričom takýto názov básne je,
zrejme len z typografických, nie sémantických dôvodov,
v zátvorke, ale napriek tomu sa ponúka interpretácia
zátvoriek ako filozofického „vyzátvorkovania“, ako abstrahovania od všetkého náhodného.
Čítanie zbierky Nódy, tejto „utkaniny“ (s. 80), zauzlených fragmentov klasického poznania vo veku neklasického je niekedy trpezlivým rozpletaním, niekedy deštrukčným rozleptaním uzlov.
Pavol Markovič
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Časť tretia alebo „Mlčím, teda som“
Životný „materiál“ Zlaty Solivajsovej, ako ho môžete sledovať na stránkach Vertiga, sa premietol aj do poetkinej tvorby. „Život sa kryje s tvorbou a to do takej miery, že jedno možno overovať druhým,“ konštatoval
kedysi v súvislosti so zbierkou Pierko po pierku Milan Jurčo a môžeme súhlasiť, že toto tvrdenie platí paušálne
pre celú tvorbu Zlaty Solivajsovej. Zámerne sme ako prvú zaradili báseň zo zbierky s názvom Vyhnanie z raja
(1967) predznamenávajúcu udalosti okolo rozprávky Abeceda pre obludy. Posledná strofa v básni Pamäť
vyznieva, vzhľadom na budúci osud autorky, mrazivo prorocky. Básne, ktoré mohli vyjsť až po vyše dvadsaťročnom mlčaní v zbierke Pierko po pierku (1992), sú doslova lyrickým záznamom konkrétnych udalostí
(báseň Po výsluchu), iné zase prostredníctvom tematizácie mlčania esteticky umocňujú pocity izolácie lyrického subjektu a naznačujú „akúsi“ stále prítomnú ťažobu z minulosti („Kto tam zavesil ten meč? / Ten? je
Damoklov / a ja s tým nemám nič“). Na viacerých miestach čítame hyperbolizáciu mlčania (básne Mlčanie, Iba
v odmlkách), akoby lyrický subjekt tlmočil ono absolútne: mlčať nemožno polovičato, keď nemôže hovoriť
o „niečom“, nebude hovoriť vôbec. Inde ticho odkazujúce na konkrétnu životnú situáciu autorky prechádza
na stranu zobrazovania nadosobných, univerzálnych ľudských pocitov (S nikým). Takýto postup naznačovali
už nevydané texty zo zbierky Naše zelené dažde (1971), v ktorých nachádzame pre poetkin lyrický subjekt
príznačný pocit pokory. Ponúkaný výber básní prezentuje aj tieto polohy Solivajsovej poézie.

Pamäť
Čo ma to vtedy bolelo
Hlava
Tupý cveng dverí
		
zostupovanie
				
obnažené korienky trávy
bezprostredne po výbuchu
Od náramkových hodiniek
ležiacich doluznačky na klavíri
zobudili sa všetky čierne klávesy

po schodoch

Čo ma to vtedy bolelo
Oči
Let divých husí v tvare oštepa
zabodávajúceho sa do stredu slnka
v poslednom dejstve jesene
Pád hviezdy a vzduch
sčerený ako pri zvonení
Čo ma to vtedy bolelo
Slza
zaživa prepichnutá hrotom mihalnice
ako ustrica
slaná
Lož s anjelskými vláskami
habkajúca na ťažkých nohách
od ucha k ucha

judášsky bozk na svedomie
stekajúce z poslednej krvi
Čo ma to vtedy bolelo
Priatelia
bojím sa
Koľkí z vás ostali
(Vyhnanie z raja, 1967, s. 49)
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rýchlosťou tisíc parsekov
za okamih
CESTA je pojem neistý
PRAVDA na obe nohy kríva
a ŽIVOT kážu zradou poistiť
Vtom do mňa prudko búši
stĺp hanby a ozvena
HOVORTE PRAVDU
POĽAHČUJÚCA OKOLNOSŤ
NECHCETE POHÁR VODY?
Ten hlas mi podpálil
oba pľúcne hroty
Vodou sa nedá zapiť strach
Vymretým námestím
v plameňoch až po uši
beznádejne sa brodím
V pralese ciev za hrudnou kosťou
tamtamy bijú na poplach

Po výsluchu
Tackavo
ako z hojdačky
zostupujem až na dno
väzenského dvora
Vedľa mňa Bezpečnosť
Nebezpečná Bezpečnosť?
Z okienka pri bráne
uniformovaná ruka
čosi mi núka
Ovanul ma mráz
Zdráham sa Cúvnem
„Váš preukaz!“
SEZAM OTVOR SA
Pancier sa odsúva nehlučne
ako čas
Znova chytám dych
Na nohách gumených
vyľudneným mestom
Ani človiečika
Augustový pasát
ženie mi v ústrety vejúce zdrapy
mátožných bytostí
bez očí
Namáham sa porozumieť
ich slovám ale rútia sa

Hlásateľ z mimozemskej stanice
hlási vzrušene
ČO ROBÍ POD TÝM VODOTRYSKOM
MOŽNO JU KRSTIŤ BUDÚ
ALEBO SA CHCE KÚPAŤ
Zahalená do vlastného studu
zabudla som kde bývam
Hľadám svoju ulicu a dom
MÔJ DOM MÔJ HRAD
Na prahu drieme had
HORE HRONOM zima-zima
DOLU HRONOM ľad-ľad
Vytrvalý buchar do slúch búcha
kým na pozadí zvonov
Toccatou
prehovorí Bach
Od šikmej veže na mňa z erbu kývol
plechovým krídlom modrý prízrak
zavrhnutého anjela
Po šiestich schodoch
ku krížu s vlastným krížom
stúpam
Ja som CESTA
PRAVDA
i ŽIVOT

(Pierko po pierku, 1992, s. 75)
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Mlčanie
Nemôžem ti povedať
nemôžem ti povedať
o snežných tetrovoch
a belasých lastovičkách
ktoré ľubovoľne osídľujú
mimočasový priestor
mojej pamäti
Nemôžem ti povedať
kde sivosivé dúhy
preliačené dovnútra sa lomia
keď ťažkotonážne vlaky po nich
samovražedne hvízdajú až strach
domyslieť
Nemôžem nemôžem ti povedať
ako červené červené kaktusy
ihličnato si ustieľajú
v sliznici oka
Aj ukazováčik na mape
opakuje rúhavo:
Po celej galaxii
nezmazateľné stopy
okovaných čižiem
So sieťou
ako na motýle
blíži sa
cudzinec vytrvalý
(Pierko po pierku, 1992, s. 50)

Iba v odmlkách
Deň nikdy netuší
kde som
Iba noc
pramatka osamelých a smiešnych
pozná môj tajný chodníček
Ponad plece mi do nôt nazerá
Objaví tisíc zámienok
a tisíc spôsobov
ako aj bez strún zahrať
svoj disonantný part

V klopaní ďatlích dlát
klesajú tóny ako zrelé plody
do cudzích záhrad
Noc prisahá na hviezdy plášť
záväznú zmluvu s Časom
Nesmrteľnosť mi ponúka
Šepkám jej: Mlč
Nevieš čia som?
(Ničia Ničia
Už to aj sojky kričia)
Od chrámu krásy nemám kľúč
Len na úpätie schodov
čriepky zmetať chodím
prítomná
iba v odmlkách
(Pierko po pierku, 1992, s. 99)
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S NIKÝM
Tie hodiny a desaťročia
tie noci štedro vrhnuté
ponad samotu a túžbu
do mrazivej pamäti Vesmíru
Raz mi ich vráti odomknuté
a prázdne
ako schránky dávnych ulitníkov
Zohriali aspoň zárodok
vesmírneho prachu?
Nepoznaná prekĺzneš
alejou kleptomanov
s parabolickými zrkadlami
Odráža sa v nich
veselá maska mímky
deň čo deň vypočúvanej
útrpným právom
Hádesových učňov
Si iba tieň na sietnici času
Íverček mihalnice
po odstránení brvna
preváži
tebou nespáchané
Aj tak sa nepodelíš
o ťarchu cudzích vín
a vlastných
premlčaných hlások
S nikým
(Ucho ihly, 2002, s. 50)
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