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pekt v slovenskej literatúre na prelome 
19. a 20. storočia (Interpretačné etudy) 
(2015).

Monografi a Duchovnosť v (re)inter-
pretácii diel slovenskej literatúry ponúka 
nové interpretačné závery vybraných diel 
Dobroslava Chrobáka (Návrat Ondreja 
Baláža, Duo Charlie), Fran� ška Švantnera 
(Prízraky, Kňaz), Mar� na Kukučína (Syn 
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va (Sonety). V analy� cko-interpretačnom 
prístupe autorka využíva podnety inter-
disciplinárneho výskumu, aby poukázala 
na osobitos�  umeleckého stvárnenia du-
chovnos� .  
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Predhovor 
 

 

Súbor štúdií zaradených do monografickej publikácie Du-
chovnosť v (re)interpretácie diel slovenskej literatúry vznikal 

a dozrieval postupne, v priebehu viac ako desiatich rokov (2003 – 

2015). Niektoré štúdie boli súčasťou obhájenej dizertačnej práce 

Kompozičné a sémantické osobitosti slovenskej medzivojnovej 

prózy (Prešov 2005), iné vznikli v rámci vedeckovýskumných 

(grantových) projektov, no všetky sa dotvárali na pozadí precizo-

vania vybraných metodických prístupov. Štúdie boli postupne pub-

likované v odborných časopisoch, vedeckých zborníkoch doma aj 

v zahraničí (presné údaje uvádzame v poznámkach pod čiarou aj 

v edičnej poznámke). Do monografie ich zoraďujeme podľa obdo-

bia vzniku, nie publikovania, aby sa zachovala genéza autorkinej 

vedeckovýskumnej profilácie. Ich usporiadaním sú sekundárne 

rešpektované aj analyticko-interpretačné prieniky do poetiky kon-

krétnych textov. To je dôvod, prečo sa najprv uvádzajú práce zo 

slovenskej medzivojnovej literatúry a až po nich nasledujú tie, kto-

ré sú orientované na tvorbu slovenských realistov.  

Na začiatku uvádzame teoretické východiská, ktoré zodpo-

vedajú počiatočnému metod(olog)ickému záberu. V centre našej 

pozornosti sú preto teórie slovenských literárnych vedcov, ale aj 

jazykovedcov 20. storočia, ktoré sme uplatnili v analýze a interpre-

tácii textov tak, aby bolo možné nazrieť do umeleckých kvalít vy-
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braných próz na viacerých úrovniach semiotickej štruktúry súčas-

ne.  

Základnou platformou je systémová analýza a interpretácia 

umeleckého textu, ktorá mieri ku komplexnosti literárnovedného 

pohľadu. Prístup má svoje korene v Nitrianskej škole, z ktorej sme 

sa zamerali na teóriu výrazových kategórií Františka Mika a tiež na 

výskumný záber Petra Libu, najmä na axiologický rozmer dvojice 

sakrálno – profánno. K nim sme priradili aj východoslovenskú tra-

díciu literárnovedného výskumu, ktorá má svoje výrazné teoretické 

zázemie vďaka Stanislavovi Rakúsovi, Jánovi Sabolovi a Oľge 

Sabolovej, ktorých výskumné postupy sme v metodologických vý-

chodiskách rozpracovali. Z inonárodných zdrojov sme siahli po 

teórii kompozície Františka Všetičku a po uvažovaní o štruktúre 

a semióze v umeleckom texte Jurija M. Lotmana. 

Spomedzi uvedenej škály zohral v nasledujúcej fáze báda-

nia dôležitú úlohu najmä teoretický podnet Petra Libu (na pozadí 

výskumu Mirceu Eliadeho), ktorého štúdie boli motivujúcim stimu-

lom do ďalšieho hľadania možností ako postupovať pri odhaľovaní 

duchovného rozmeru prozaického alebo aj lyrického textu tak, aby 

bolo možné zachytiť jemnú škálu jeho diferencovanej realizácie. 

Výraznejšie možnosti priniesla odborná publikácia 

z interdisciplinárneho výskumu experimentálnej psychológie SAV 

v Bratislave Duchovnosť v interdisciplinárnom výskume (1997), 

ktorá sa stala kľúčovým zdrojom na ďalšie rozvinutie pojmového 

aparátu. Ten nám vo svojej konceptuálnej podobe ponúkol podne-

ty na výskum duchovna ako metaempirickej dimenzie reality, ale aj 

duchovna ako antropologickej konštanty v umeleckom stvárnení. 

Vzájomne usúvzťažnený pojmový aparát má svoje funkčné uplat-
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nenie v analyticko-interpretačných prienikoch do viacrozmernej 

literárnej skutočnosti a tiež do tvarovania postáv v prózach Návrat 

Ondreja Baláža a Duo Charlie (Dobroslav Chrobák), Prízraky 

a Kňaz (František Švantner), Syn výtečníka (Martin Kukučín) 

a v básnickom cykle Sonety (Pavol Országh Hviezdoslav). 

Ústredným zámerom monografie, ktorá vychádza v rámci 

projektu VEGA č. 1/0736/15 Metodologické prieniky do 

(re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (vedúci prof. 

PhDr. Ján Gbúr, CSc.), je predstaviť jednu z možností výskumu 

umeleckej literatúry so zameraním na estetické stvárnenie du-

chovného rozmeru. V priebehu rokov sa postupne dotvárala 

a v opakovanom overovaní nadobúdala vlastnú tvár. Ale o tom sa 

vnímavý čitateľ presvedčí v jednotlivých interpretáciách sám, naj-

mä v závere, kde sú objasnené interdisciplinárne inšpirácie vo 

výskume metaempirickej dimenzie literárnej skutočnosti. V syntéze 

dosiahnutých výsledkov napokon otvárame perspektívu ďalších 

možností bádania.  

 

 

V Košiciach v júni 2016           Ivica Hajdučeková 
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Metod(olog)ický pluralizmus 
vo výskume umeleckého textu 

(Teoretické východiská) 
 

 

Metodológia literárnej vedy ponúka v súčasnosti rôzne teó-

rie a koncepcie vhodné na analýzu prozaického textu. V prieniku 

do kompozičných a sémantických súvislostí sa preto pokúsime  

skĺbiť niekoľko metodických prístupov do jedného diskurzívneho 

celku1. Základnú platformu výskumu budú tvoriť: 

 teória jazykového znaku v prepojení na semiotický model štruktú-

rovania umeleckého textu chápaného vo vzťahu ikonicko-

symbolického a arbitrárneho podľa teórie J. Sabola (podrobnejšie: 

1997, s. 123 – 132, 2002, s. 198 – 207, 2004, s. 30 – 36),   

 sémanticko-štruktúrne modelovanie textu na pozadí axiologicko-

estetického  protikladu sakrálno – profánno P. Libu (1995, s. 172 – 

210), ktoré doplníme o podnety z religionistického výskumu M. 

Eliadeho (1993, 1994) so zameraním na sféru sakrálna a profán-

na, 

 koncepcia vzťahu látky, témy, problému a tvaru S. Rakúsa (1993a, 

1993b, 1995a, 1995b, 2011), 

                                                 
1 Metodologický pluralizmus, t. j. funkčné prepojenie viacerých metód výskumu, 
(Harpáň, 2009, s. 31 – 47) je pre súčasnú literárnu vedu inšpiráciou. Jeho obdo-
bou môže byť funkčné využitie viacerých teoretických prístupov k umeleckému 
textu. 
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 rozpracovaná a doplnená postupmi O. Sabolovej (1999, 2000, s. 

500 – 503), opierajúcimi sa o opozíciu komponéma – kompona, t. 

j. sémanticky zaťažené zložky kompozície, vychádzajúce zo širšie 

chápanej kompozície literárneho diela podľa O. Sabolovej (1995, 

1999, 2000), 

 analýza kompozičných osobitostí, v ktorej sa oprieme o teóriu 

kompozície literárneho diela F. Všetičku (1986, 1992, 1997) 

s dôrazom na rámcové zložky literárneho diela, t. j. incipit – intro-

dukciu – finále – explicit (Všetička, 1992, s. 49), a to v konfrontácii 

s celostným tvarom literárneho diela.  

V analýzach vybraných próz priradíme k už spomínaným 

teoretickým prístupom 

 fenomenologickú teóriu literárneho diela ako komunikačného 

procesu s teóriou výrazových kategórií F. Mika (1969, 1973),  

 realizáciu akustického fenoménu, chápaného ako signál vzbudzu-

júci význam (Miko, 1994), jeho sémantické a kompozičné uplatne-

nie. 

*** 

V nasledujúcich bodoch sa pristavíme pri jednotlivých vý-

chodiskách a vysvetlíme ich nosné teorémy: 

1. Na pozadí bilaterality vzťahu formy a obsahu vymedzuje J. 

Sabol dva základné typy znakov, čím usúvzťažňuje vzťah motivo-

vanosti a nemotivovanosti v jazykovej štruktúre:  

a) motivované – ikonicko-symbolické znaky so symetriou 

formy a obsahu; 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

10 

b) nemotivované – arbitrárne znaky so symetriou, ale aj 

asymetriou medzi formou a obsahom, vyznačujúce sa neprítom-

nosťou odrazovosti vo forme. Východiskom je svet ako znak abso-

lútnej semiózy, v ktorom „je zároveň obsiahnutá predikcia semio-

tického vývinu ľudstva: od motivovaného k arbitrárnemu znakové-

mu systému (garantujúcemu vyššiu kvalitu semiózy).“ Na základe 

analýzy biblických textov hovorí nielen o ich „premene“, ale aj o ich 

preskupení: „Možno dokonca hovoriť o istom „navrstvovaní sa“ či 

„prevrstvovaní sa“ týchto dvoch základných typov znakov“ (Sabol, 

2002, s. 198 – 207, porovnaj: 1997, s. 123 – 132). 

2. Sémantické a kompozičné  súvislosti vo vybraných pró-

zach podrobíme analýze so zameraním na mieru uplatnenia proti-

kladu „sakrálno“ – „profánno“ (Liba, 1995, s. 172 – 210), ktorý 

v sebe nesie: „univerzálnu aktuálnosť a dôležitú odlišovaciu ener-

giu v hodnotovej sfére humanitných vied“ (tamže, s. 172)2. Sakrál-

no a profánno nie sú podľa Libu absolútnymi protikladmi, ale „sy-

metrickou inverziou“, v ktorej „východiskovou je prvá časť, teda 

‚sakrálno‘ (sväté)“ (tamže, s. 172). O uvedenom protiklade autor 

ďalej konštatuje: „jedno sa nachádza a vidí v druhom, druhé vy-

svetľuje prvé a prvé určuje druhé (recipročná implifikácia). Tým sa 

vytvára celá škála prechodov, prekrývania a rozličných významo-

vých nuansí“ (tamže, s. 172).  

                                                 
2 Aj v umení sa niektorí estetici prikláňali k deleniu sveta na „monde sacré“ 
a „monde profanne“ (napr. A. Malraux), ktoré zaviedol sociológ É. Durkheim. Iní 
zas v každom „skutočnom“ umeleckom diele videli dielo sakrálne, či naopak, 
každé dielo bez ohľadu na tému chápali ako svetské „ars mundana“ (Vaněk – 
Šabík, in: Plesník a kol., 2011, s. 296). Podobnú zmienku uvádza aj J. Kristeva: 
„Dějiny umění ve svých rozličných variantách nejčastěji stotožňovaly svoji funkci 
s funkcí posvátna (pokud ne s funkcí ornamentu)“ (Kristeva, 1999, s. 65).  
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Ontologickú podstatu posvätna a profánna P. Liba definuje 

nasledovne: „‚Posvätno’ je to, na čom živom utváraní participuje 

Boh, zatiaľ čo ‚profánno’ je to, keď tomu v skutočnosti tak nie je – 

a realita sa uzatvára do enkláv“ (tamže, s. 183). Pojem sakrálno 

(sväté) P. Liba vymedzuje ako axiologické pozitívum, smerujúce „k 

ušľachtilosti, vážnosti, vznešenosti, veľkosti, ale aj k tajomnosti, 

k mystériu, k záväznému správaniu a hodnoteniu“. Prejavy sakrál-

neho sú späté s chápaním sveta, a preto „uznáva ‚božstvo’ ako 

jedinú podstatu sveta, primárnu ideu, princíp a pod., z čoho vyplý-

vajú kulty, rituály, obdiv, úcta, zasväcovanie, zjavovanie (teofánia - 

a odtiaľ vedie cesta k filozofii, teológii, gnozeológii, etike, estetike 

a pod.)“ (tamže, s. 173).3 

„Svetský“ vyplýva z postoja človeka ku skutočnosti, v proti-

klade viera či ne-viera: „svetské sa odvodzuje negatívnou odliš-

nosťou, absenciou ‚svätého’, alebo jeho úbytkom“ (tamže, s. 175). 

Etické negatívum P. Liba označuje „ako zneúctenie, znesvätenie 

(...) získava platnosť nestálosti, nízkosti, neistoty, nevážnosti, ne-

viazanosti, odcudzenosti, hmotnej veľkosti, poživačnosti, koneč-

nosti a pod.“ (tamže, s. 176). Protipohyb voči religióznej celistvosti, 

zámernú negáciu sakrálnej perspektívy označuje ako proces seku-

larizácie. Zároveň uvádza, že uvedené protiklady pridružujú k sebe 

„významovo totožné alebo blízke dvojice“ s odlišným hodnotovým 

príznakom: „božské – ľudské, tajomné (neznáme) – od-tajnené 

(známe), duchovné – hmotné, vznešené – bežné (vysoké – nízke), 
                                                 
3 V rámci rozvinutých výrazových kategórií je vymedzená už aj sakrálnosť (resp. 
posvätnosť) výrazu: „spôsob vyjadrenia posvätného ako zdroja maximálnej úcty 
i bázne a zároveň ohniska svetového či životného poriadku“. Jej pôsobnosť sa 
ďalej upresňuje: „je najvyšším hodnotovým určením, ktoré sa vzťahuje k absolút-
nu ako prameňu sveta a života aj k pôvodu ich usporiadania“, uznávajúc okrem 
iného predstavu zvrchovaného dobra (Vaněk – Šabík, in: Plesník a kol., 2011, s. 
295 – 298). 
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čisté – nečisté, ale aj primárne – sekundárne, pôvodné – odvode-

né, celok – časť, nebo – zem, hore – dole a pod.“ (tamže, s. 173). 

Dodajme ešte, že posvätno označuje ako „udalosť v priestore“, 

pretože „Boh nie je lokalizovaný, Boh sa však cez to všetko lokál-

ne zjavuje“ (tamže, s. 183). 

3. Teória prozaického textu S. Rakúsa s reláciami látka – 

téma – problém – tvar, povyšujúca text umeleckého diela na „vše-

obecný fenomén“ (Sabolová, 1999, s. 11) vymedzuje základné 

pojmy takto: 

Pod látkou rozumie: „vonkajšiu, životnú, empirickú i artefi-

ciálnu skutočnosť ako materiálový podklad, zásobáreň témy, ktorá 

vypĺňa priestor konkrétneho umeleckého diela a je voči látke aj 

prostredníctvom slovnej a textovej podstaty literárnou fikciou“ (Ra-

kús, 1993a, s. 207).  

Voči nej je téma „literárne transformovaný rozsah životných 

javov, ktoré si autor vybral z látky“ (Rakús, 1993b, s. 77).  

Problém ako „obojživelný termín, s ktorým možno narábať 

v látkovej i tematickej skutočnosti... definujeme ako disproporčné 

zameranie témy“ (1993a, s. 208), pričom disproporcia je synony-

mom výkyvu presahujúceho hranice primeranosti (t. j. ide o ne-

problémové vrstvy témy alebo o priestor neutralizujúci výkyv). 

Problém je  teda súčasťou témy a môže mať literárny i mimolite-

rárny charakter (tamže, s. 208).  

V súvislosti s tvarom  S. Rakús konštatuje: „medzi látkou 

a témou leží zložitý proces tvarovania, pri ktorom sa téma zbližuje 

s neprítomnou  látkou odďaľovaním látky od tvaru“ (1995a, s. 6).  

Tvar v súvislosti s teóriou S. Rakúsa bližšie vymedzuje O. 

Sabolová, a to nasledovne: „Ide zrejme o ‚vonkajšie‘, materiálne, 
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morfologické vyjadrenie, zachytenie významovej zložky textu.“ 

(Sabolová, 1999, s. 13). Zároveň premieta základné pojmy Rakú-

sovej teórie do štruktúry jazykového (teda aj estetického) znaku 

v jeho statickom aj dynamickom zmysle (pozri Sabolová, 1999, s. 

13).   

V súvislosti so skúmaním vzťahu kompozície a sémantiky 

prozaického diela uvádza, že sa „odohráva predovšetkým v oblasti 

vzťahu ‚nadstavbovej‘ formy znaku a podstatnej zložky esteticky 

stvárneného designátu, teda problému (povedané terminológiou S. 

Rakúsa). Vzťah problému a témy, zároveň tvaru a významovej 

zložky estetického znaku sa takto stáva meradlom estetickej úrov-

ne či hodnoty umeleckého diela, ale zároveň aj funkčnosti kompo-

zície.“ Ďalej dodáva, že funkčnosť kompozície „naplno odhaľuje až 

priestor problému prozaického diela“ a napokon uzatvára: „nefunk-

čná kompozícia môže sémantiku (aj v pásme problému) znejasniť, 

znepriehľadniť“ (tamže, s. 14). 

4. V analýze vzťahu kompozície a sémantiky prozaického 

textu budeme vychádzať z teórie O. Sabolovej (1999; 2000, s. 500 

– 503), ktorá o tomto vzťahu uviedla: „Skúmanie vzťahu kompozí-

cie a sémantiky prozaického diela sa odohráva predovšetkým v 

oblasti vzťahu ‚nadstavbovej‘ formy znaku (...) a podstatnej zložky 

esteticky stvárneného designátu, teda problému (povedané termi-

nológiou S. Rakúsa, 1994). Funkčnú ‚polohu‘ kompozície naplno 

odhaľuje až priestor problému prozaického diela. Z toho vyplýva, 

že nefunkčná kompozícia môže sémantiku (aj v pásme problému) 

znejasniť, znepriehľadniť“ (Sabolová, 2000, s. 500). O. Sabolová 

definuje kompozíciu nasledovne: „Kompozícia je teda tvarová 

štruktúra, ktorá je nadstavbovým vyjadrením konfigurácie znako-
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vých, a teda aj znakovo-estetických jednotiek“ (tamže, s. 501). 

V súvislosti s tvarom uvažuje a množine vzťahov (štruktúra), ktorá 

sa môže realizovať len cez množinu prvkov (inventár). Tak i v sú-

vislosti s kompozičnými prostriedkami uvažuje o protiklade „kom-

ponéma“ (mohla by sa interpretovať ako zložka fabuly) – „kompo-

na“ (ako zložka sujetu) (Sabolová, 1999, s. 17). Vo vymedzení 

základných kompozičných jednotiek, komponém, vzhľadom na 

„antropocentrickú“ pozíciu autora, navrhuje rozlíšiť antropokompo-

némy, „viažuce sa na ľudské domény“ a nonantropokomponémy, 

„viažuce sa na mimoľudské domény“. V rámci antropokomponém 

možno rozlíšiť: antropofugálne a antropopetálne komponémy, kto-

ré sú realizované dominantne na metaforickom princípe, ale aj 

inherentné antropokomponémy –  realizované dominantne na me-

tonymickom princípe. Ich rozdielnosť vymedzuje autorka nasle-

dovne: „Kým inherentná antropokomponéma sa viaže na ľudské 

domény, antropofugálna komponéma vychádza z ľudskej domény 

a aplikuje sa na ‚mimoľudské‘ domény, zatiaľ čo antropopetálna 

komponéma sa ‚pohybuje‘ v obrátenom smere“ (Sabolová, 2000, 

s. 502). 

5. Druhým metodologickým pendantom pri odhaľovaní 

kompozičných súvislostí vybraných próz bude teória výstavby pró-

zy F. Všetičku (1992, 1997), ktorý zohľadňuje analytický a interpre-

tačný prístup pri vymedzovaní jednotlivých zložiek  kompozičných 

princípov a postupov, pričom zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť 

všetkých zložiek literárneho diela: „Kompoziční výstavba (tj. kom-

pozice v širším  slova zmyslu) je uspořádání uměleckého literár-

ního díla a jeho jednotlivých složek, zejména složek obsahových 

a formových. Podmínkou tohto uspořádání je vzájemná spojitost 
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všech složek, které dohromady tvoří určitou uměleckou jednotu, 

a vzájemný vztah částí a celku“ (Všetička, 1992, s. 11). Kompozič-

nú výstavbu rozdeľuje na architektoniku – vonkajšiu výstavbu,  t. j. 

statické zložky umeleckej výstavby, a kompozíciu – vnútornú vý-

stavbu, t. j. dynamické zložky, ktorú tvoria kompozičné princípy, 

postupy a sujetová osnova.  

Spomedzi kompozičných postupov budeme sledovať pre-

dovšetkým rámcové zložky prozaického diela v konfrontácii s ce-

lostným tvarom4. F. Všetička  vymedzuje základné pojmy nasle-

dovne:  

a) Vstupná časť diela pozostáva z dvoch zložiek, a to z 

incipitu a introdukcie:  

Incipit „je sémanticky zatížená vstupní vĕta textu, která 

dává klíč nebo alespoň částečný klíč k nasledujícímu dĕní. Je to 

vĕta, jež nepřímým způsobem (nĕkdy také ovšem velice přímým 

a konkrétním) naznačuje obsah, smysl nebo ladĕní celého díla. 

V incipitu navazuje autor kontakt se čtenářem, prvá věta textu ur-

čuje jeho stylistickou rovinu a někdy dokonca i jeho žánrový cha-

rakter“ (Všetička, 1992, s. 49).  

Introdukcia „je vstupní situace v textu, je prvopočátek díla 

a počátek expozice. (...) Introdukce bývá velmi často závislá na 

tematice  díla. Určitá tematika si totiž vyžaduje určitý nástup“ 

(tamže, s. 49)5. 

b) Záverečná časť diela pozostáva rovnako z dvoch zlo-

žiek, a to z finále a explicitu: 

                                                 
4 J. M. Lotman (1990) považuje úvod a záver za dôležitý ukazovateľ mytologickej 
konštrukcie sujetu. 
5 V ďalšej publikácii, zameranej na výskum českej prózy, autor zužuje teoretické 
vymedzenie introdukcie a upresňuje niektoré jej varianty, napr. snovú, anticipač-
nú a piesňovú (Všetička, 1997, s. 78).  
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Finále „je protějškem introdukce, je to závěrečná situace 

v textu, nejposlednější výjev nebo skupina výjevů v díle. Finále má 

na rozdíl od introdukce svá zvláštní práva, která vyplývají z toho, 

že musí zdárným způsobem zakončit text díla. Finále má právo na 

vybočení, na odlišnost, v podstatě na vše, co přispívá k zavŕšení 

uměleckého díla a jeho stěžejní myšlenky“ (tamže, s. 49). 

Explicit „je opakem incipitu (...) označuje tento termín sé-

manticky zatíženou závěrečnou větu nebo větnou čásť, která uza-

vírá literární dílo“ (tamže, s. 49).6 

Vo vzťahu začiatku a  konca Všetička venuje osobitnú po-

zornosť aj funkcii zarámovania. Tvoria ho paralelizmom prepojené 

situácie a javy, ktoré sa v iných častiach textu nevyskytujú. Rozli-

šuje napr. kruhové, situačné, anticipačné, figurálne, akustické za-

rámovanie (Všetička, 1992, s. 53 – 54; porovn. 1997 s. 84 – 87).  

6. Pomocou modelu výrazových kategórií F. Mika je možné 

skúmať text literárneho diela ako konfiguráciu komponentov štýlu, 

ktorým zodpovedajú isté jazykové a tematické prvky v štruktúre 

textu, a tak odhaľovať povahu literárneho textu (Miko, 1973, s. 31 

– 39, 61 – 63). Výrazové kategórie fungujú v opozíciách, sú zastú-

pené v texte súčasne, no ich proporcia kolíše. 

          Základným pólom sústavy je pól operatívnosti (modeluje 

vzťah hovoriaceho k počúvajúcemu) s dimenziou sociatívnosti 

a subjektívnosti a pól ikonickosti (modeluje vzťah textu ku skutoč-

nosti) s dimenziou zážitkovosti a pojmovosti. Za fundamentálne 

kategórie umeleckého štýlu, ktoré zodpovedajú za estetický úči-

nok, označuje mieru výrazu a kontrast (tamže, s. 268 – 269). Indi-

                                                 
6 Spomedzi rôznych druhov explicitov uvádza Všetička popri finálnom 
a mortálnom (Všetička, 1992) aj písmácký explicit (Všetička, 1997, s. 79). 
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kátorom miery výrazu je tematická a tvarová proporcia tenzívnych 

a detenzívnych prvkov, ktoré sa realizujú na tematickej úrovni ako 

konflikt a jeho riešenie (aj neúplné riešenie konfliktu sa môže poci-

ťovať ako uspokojivé). Ale to už ide o kontrast výrazu, ktorým sa 

utvára sujet v tenzívno-detenzívnom oblúku: „Opozície centrálnych 

výrazových kategórií tvoria zároveň model komunikácie (hovoriaci 

– text – počúvajúci a text – skutočnosť) medzi autorom a príjem-

com – čitateľom (Miko, 1994, s. 48 – 49). Zohľadňuje zákonité 

bytie a pôsobenie diela vo vedomí ľudského subjektu: „Ak sú výra-

zové kategórie faktom vedomia, je potom i sám fenomén diela 

nevyhnutne viazaný na jeho sféru (...) V prípade diela ide o osobit-

nú sebarealizáciu ľudského subjektu v imaginovanom terciárnom 

svete“ (tamže, s. 60). Dielo teda existuje najprv vo vedomí autora, 

potom vo vedomí čitateľa a vystupujúc z autorovho vedomia, pre-

konáva jeho uzavretosť a pomáha ho otvoriť pre iných. Je výsled-

kom „mienenej imaginovanej“ skutočnosti, čo znamená, že medzi 

čitateľom a ňou už nie je „nič“, že teda „je v nej“ (Miko, 1994, s. 

131).7 

7. Sémantické uplatnenie akustického fenoménu v procese 

tvarovania umeleckého textu budeme sledovať z pohľadu koncep-

cie komunikácie F. Mika, ktorý považuje akýkoľvek zvuk za feno-

mén „vyjadrenia“, pričom zvuk chápe ako metonymický trópus, 

ktorý je časťou na označenie celku (Miko, 1994, s. 96). Zvuk 

v priestore spôsobuje rozruch buď súladný, alebo disonantný 

(chápaný ako slabší stupeň harmónie a pravidelnosti; tamže, s. 95 

– 103) a práve také môže byť aj pôsobenie človeka v materiálnom 

                                                 
7 Interdisciplinárne rozvinutie koncepcie výrazových kategórií F. Mika ponúka 
publikácia Tezaurus estetických výrazových kvalít (Plesník a kol., 2011).     
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svete, prejavujúce sa navonok pohybom tela alebo rečou. Zvuk 

reči je zvukom adresovaným ako svedectvo inému o jeho stave, 

mieni stav ľudského vedomia, a to nielen postáv, ale aj autora, 

ktorého zjednocujúcou silou je fenomén zmyslu. Slovo je materiál-

nym signálom medzi vedomiami, vo vedomí príjemcu vzbudzuje 

význam mienenej skutočnosti (tamže, s. 45 – 61, 79 – 93). No  

keďže sa zvuk nedá rozložiť, znak a označené splýva, pôsobí 

zdanlivo „jednoplánovo“, čo je bytostná prenikavosť jeho pôsobe-

nia, prejavujúca sa najmä v hudbe (tamže, s. 101).  

Zvuk je organickou mierou života, ktorej symetriu tvorí 

asymetria konsonantného a disonantného, subjektívneho a objek-

tívneho, jedinečného a všeobecného, a tak ho môžeme chápať aj 

v slovesnom umení (tamže, s. 102 – 103). 

*** 

Uvedené teoretické východiská8 uplatníme v analyticko-

interpretačných prienikoch v spojení s postupmi hermeneutickej 

exegézy a kontemplácie (v tendencii od intuitívne prístupného ku 

kognitívne zdôvodniteľnému), v ktorých sa celok potvrdzuje časťou 

a každá časť ďalšou časťou v kontexte celku (Mikulášek, 2004, 

2009). Miera ich využitia bude podmienená dispozíciami samotné-

ho textu, jeho žánrovými, výrazovými, tematickými a kompozičný-

mi zložkami.9    

                                                 
8 V jednotlivých interpretáciách na východiskové teoretické podložie už len pou-
kazujeme. 
9 Na margo poznamenajme, že teoretik M. Harpáň vidí súčasnú perspektívu lite-
rárnovedného bádania vo funkčnom prepojení štruktúrneho a hermeneutického 
hľadiska (Harpáň, 2009, s. 31 – 47). 
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Deus absconditus I10 
      

 

Úvod. Poviedka Dobroslava Chrobáka Návrat Ondreja Baláža11 sa 

teší už niekoľko desaťročí pozornosti literárnych vedcov. Do svoj-

ho výskumu ju zahrnuli napr. M. Pišút, J. Gregorec, E. Pauliny, A. 

Bagin, J. Števček, V. Petrík, M. Šútovec, V. Mikula, A. Maťovčík, 

O. Sabolová, J. Sabol a tiež A. Mašková. Jej umelecké kvality,12 

ktoré siahajú až k filozofickým, mimoliterárnym inšpiráciám,13 

chceme predstaviť z pohľadu súčasných analyticko-

interpretačných postupov. 

Výskumný zámer. V prvej interpretácii próz D. Chrobáka sa sús-

tredíme na sémantické a kompozičné osobitosti: rámcové časti 

kompozície v konfrontácii s jadrom poviedky, funkciu rekvizít 

a tvarovanie ústrednej postavy. Popri teoretických východiskách 

využijeme interdisciplinárne podnety, a to pri odhaľovaní filozofic-

                                                 
10 Pôvodná verzia interpretácie bola súčasťou dizertačnej práce Kompozičné 
a sémantické súvzťažnosti slovenskej medzivojnovej prózy (Hajdučeková, 2005). 
Po doplnení aktuálnymi podnetmi z výskumu duchovnosti v umeleckom texte bola 
východisková štúdia publikovaná v časopise Slovenčinár (Hajdučeková, 2014, s. 
21 – 30).  
11 Vychádzame z prózy, ktorá bola publikovaná v zbierke Kamarát Jašek z roku 
1964 na s. 52 – 61, a preto k úryvkom uvádzame len strany citovania. 
12 Próza bola predmetom literárnej polemiky, v ktorej bol autor obvinený 
z plagiátorstva. Dnes už literárna veda preukázala, že kritický počin J. Félixa bol 
neprimeraný a Chrobákova umelecká metóda bola originálna. Prehľadnú syntézu 
literárnovedných postojov, opierajúcu sa o komparáciu motivicky príbuzných próz 
L. Franka, F. Švantnera a D. Chrobáka, publikovala A. Mašková (2009, s. 91 – 
104). 
13 Východisková štúdia, ktorá sa sústredila na vplyv H. Bergsona na kompozičné 
postupy v poviedke Návrat Ondreja Baláža a v novele Duo Charlie bola uverejne-
ná v zborníku V priestoroch jazyka a literatúry pod názvom Literárno-filozofické 
súvzťažnosti v prózach D. Chrobáka (Hajdučeková, 2013, s. 143 – 152). 
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kého podložia textu, na ktoré upozornil vo svojich štúdiách už A. 

Bagin (1977), a vymedzovaní pojmov zo sféry duchovnosti. 

Analyticko-interpretačná časť  

V poviedke Návrat Ondreja Baláža autor rozvinul príbeh muža, 

ktorý sa po sedemnástich rokoch vracia zo Sibíri domov. Pred kos-

tolom ho čakalo prekvapenie, keď na kvádri s menami obetí vojny 

našiel aj svoje. Chýbal len dátum úmrtia. V kolektívnom vedomí 

bol mŕtvym. Potvrdila to aj jeho žena, ktorá ho pri stretnutí nespo-

znala. I napriek istým signálom v ňom videla len zmrzačeného 

a zbedačeného žobráka – pútnika. V rozhovore jej Ondrej zvesto-

val svoju smrť ako smrť priateľa. Odovzdal jej pozostalosť, no 

nožík si ponechal. V spomienkach sa vrátili do minulosti, no obaja 

cítili, že minulosť už oživiť nemožno. Ondrej zmierený s osudom 

napokon odchádza v ústrety novej budúcnosti s perspektívou ná-

deje, o čom vypovedá sémantika záverečného obrazu. 

Úvodné časti kompozície – incipit a introdukcia znejú: 

 
„Brieždilo sa. Z bielej osuhle namáhavo vystupujú kontúry kraja. 

V údolí, odkiaľ vedie cesta hore k dedine, je osuheľ najhustejšia. 

Je skoro taká hustá ako mlieko, ktoré zabudli cez noc na vychlad-

nutom sporáku. 

 Sprvoti nič sa v blízkosti nehýbe: pusté a zamrznuté je siré 

pole, skrehnuté ticho leží na dne sŕdc.“ (S. 52.) 

 
Incipit – v tejto poviedke: „Brieždilo sa.“ je signálom mar-

kantnej ikonickosti a zážitkovosti obrazu prírodnej scenérie rána, 

v pozadí ktorého je implicitne zakódovaná pomyselná hranica dňa 

a noci, ale možno aj života a smrti či signál akejsi križovatky 

v osude človeka, ktorá sa vyznačuje cyklickosťou.  
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Už O. Sabolová vo svojej analýze poviedky upozornila na 

nápadné zoskupenie hlások br a žď: „Z možných synonymných 

výrazov (svitať, rozvidnievať sa a pod.) je sloveso brieždiť sa 

zvukovo ‚najostrejšie‘, ‚najrazantnejšie‘ (spoluhláskové skupiny [br] 

a [žď])... je to akési ‚rozhrnutie opony‘ na začiatku príbehu...“ (Sa-

bolová, 1999, s. 99). Zoskupenie hlások ako akustický signál sub-

jektívnej skutočnosti navodzuje pocit napätia z očakávania práve 

sa rodiacej, ešte však nejasnej, skôr tušenej, neznámej skutočnos-

ti a vytvára priestor pre intuíciu. Na rozdiel od svitania, ktoré by 

upriamovalo pozornosť na vizuálny vnem postupne sa zvyšujúcej 

intenzity žltého svetla, brieždenie zvýrazňuje skôr vizuálno-taktilný 

vnem spojený s predstavou bielej hmly a chladu. Akustickou ex-

presiou výrazu sa vnáša do incipitu synesteticky stvárnená prob-

lémovosť14. 

Nositeľom napätia je aj expresívna stavba vety (slovesný 

základ jednočlennej vety). Prostredníctvom výrazu a významu sig-

nalizuje časopriestorový „zlom“, implikuje cyklický „dialóg“ medzi 

vertikálou a horizontálou bytia, medzi plynutím a trvaním (na jeho 

pozadí sa tak črtá bergsonovský koncept skutočnosti). 

Introdukcia je rozdelená na dva asymetrické odseky: 

  
„Z bielej osuhle namáhavo vystupujú kontúry kraja. V údolí, 

odkiaľ vedie cesta hore k dedine, je osuheľ najhustejšia. Je skoro 

taká hustá ako mlieko, ktoré zabudli cez noc na vychladnutom 

sporáku.   

                                                 
14 Za voľbou slova s konkrétnou sémantickou hodnotou aj akustickým účinkom 
možno hľadať autorský subjekt, zámerne zvýrazňujúci subjektívnosť textu (Miko, 
1973, s. 267). S touto snahou môže súvisieť i uprednostnenie výrazu slova briež-
denie pred „harmóniou“ svitania, čím slovo ako akustický signál spolu so svojím 
významom vstupuje do semiózy literárneho diela. 
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Sprvoti nič sa v blízkosti nehýbe: pusté a zamrznuté je siré pole, 

skrehnuté ticho leží na dne sŕdc.“ (S. 52.) 

  
Asymetrickosť introdukcie naznačuje snahu vyrovnať pre-

vahu temporálnosti v incipite tematizovaním priestoru. Priestorové 

atribúty sú zasadené do tenzívneho rámca „namáhavo vystupujú-

cich kontúr kraja“, v ktorom dominuje cesta vedúca z údolia nahor 

k ľudskému obydliu. S touto horizontálno-vertikálnou líniou priesto-

ru súvisí zmena koncentrácie osuhle (aj intenzity chladu). Vytvára 

nepriehľadnú bariéru, prekážku, nezávislú od vôle človeka, ktorá je 

vo východiskovom bode – v údolí „najhustejšia“. Nielenže sťažuje 

orientáciu v priestore, čo predpokladá namáhavosť pohybu a akti-

vizáciu vôle pri jej zdolávaní, ale implicitne naznačuje aj vertikálnu 

líniu pohybu – putovania zdola nahor, čím v priestore predzname-

náva aj transcendentnú perspektívu.   

Prirovnanie: „Je skoro taká hustá ako mlieko, ktoré zabudli 

cez noc na vychladnutom sporáku.“ ponúka paralelu prírodného 

a ľudského sveta. V obraze noci je prítomný príznak cyklickosti – 

striedania dňa a noci15 – ktorej sémantiku umocňuje čierna farba16, 

v spojení s nocou konotujúca aj pocit chladu. Obraz zabudnutého 

mlieka na vychladnutom sporáku spolu s obrazom osuhle majú 

vzhľadom na ďalší vývin sujetu zvýšený potenciál problémovosti. 

Predpokladané dianie anticipuje aj absencia „tepla domova“, ktoré 

                                                 
15 V slovníku M. Puškárovej je symbol noci spojený s viacerými významami: „ne-
vedomie, nevedomosť a s nimi spojené sváry, lesť, krádeže, vraždy, plač, staro-
ba, pomsta, smrť, ale i dobrý spánok, sny, počiatok, lebo sa z neho rodia nový 
deň a svetlo“ (Puškárová, 2000, s. 253).  
16 Symboliku čiernej farby vysvetľuje M. Puškárová ako „protiklad bielej; nevedo-
mie, nevedomosť, omyly, nediferencovanosť, tajomstvo, ničota, noc, diabol, 
strach, smrť, melanchólia, strata odvahy, smútok, úpadok do temnôt, opustenosť, 
pasivita, pesimizmus, beznádej, nebezpečenstvo, nefunkčnosť, konzervatívnosť, 
Tieň, zlo“ (Puškárová, 2000, s. 111).  
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je tradične späté s gazdinou – domácou paňou – manželkou – 

matkou, ale aj s jej úlohou udržiavať „oheň“, „teplo“ domova v jeho 

pomyselnom strede, v kuchyni (porov. Sabolová, 1999, s. 99 – 

100). V synekdochickom obraze sporáka tkvie predobraz medzi-

ľudských vzťahov. Zabudnutie je ďalším problémovým prvkom, 

ktorý „podporuje vykreslenie stacionárnej, meravej, ,nehybnej‘, 

tiesnivej situácie“ (tamže, s. 99) a v personálnej vrstve témy môže 

zastupovať nevšímavosť, nedôslednosť, ľahostajnosť či povrch-

nosť človeka.  

Zaujímavé je sledovať v introdukcii  proces akéhosi zjasňo-

vania závislého od „hustoty osuhle“, postupujúceho zdola nahor 

smerom k cieľu. V horizontále „kontúrovitého“ priestoru postupuje 

od implicitne „neviditeľného“ k explicitne „viditeľnému“: z noci do 

rána, z údolia do dediny v rednúcej osuhli, čo by mohlo naznačo-

vať aj meniacu sa kvalitu vo vertikálnej perspektíve priestoru. Evo-

kuje cestu, putovanie človeka z „bielej tmy“17 do jasnosti svetla, 

anticipuje podobu jeho individuálneho osudu determinovaného 

prekážkami, ktoré zdoláva vďaka vynaloženému úsiliu a vôli. Uve-

dená motivická výstavba introdukcie evokuje kresťanskú predstavu 

života ako cesty „nahor“. Zjasňovanie umocňuje i farebný princíp: 

svetlo (predpoklad bielej alebo žltej farby) a s ním spojené očaká-

vanie slnečného jasu (intenzívnej žltej) aj tepla strieda nočnú tmu 

(čierna alebo sivá) a chlad. Hustá bieloba osuhle (ako mlieko) ne-

                                                 
17 Biela farba okrem významu: „inšpirácia, čistota, jas, radosť, nepoškvrnenosť, 
panenskosť, nevinnosť, spravodlivosť, víťazstvo, múdry aj dobrý duch, svetlo, 
mier“ môže stvárňovať aj „dokonalosť, absolútno, duchovnosť, začiatok aj koniec 
a ich spojenie (...). Na rozdiel od čiernej mužskej sa biela farba pokladá zo žen-
skú“ (Puškárová, 2000, s. 110). 
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utralizuje a zároveň nahrádza čerň18, avšak rovnako rozvíja motív 

chladu a nepriehľadnosti, navodzuje pocit neistoty.  

Druhá časť introdukcie (rozsahom kratšia): „Sprvoti nič sa 

v blízkosti nehýbe: pusté a zamrznuté je siré pole, skrehnuté ticho 

leží na dne sŕdc“ prináša prechod z „vonkajšieho“ sveta do „vnú-

torného“, z chladného a nehybného (atemporálnosť výrazu) akoby 

vyľudneného vonkajška, v ktorom je príslovka „Sprvoti“ zárodkom 

blížiacej sa zmeny: (porov. Sabolová, 1999 s. 100) – k jeho para-

lele v metaforickom obraze skrehnutého ticha ležiaceho na dne 

sŕdc. Zlom, tentoraz do subjektívna, opäť signalizuje 

v personálnych vrstvách témy problém. Akoby „umlčané“ srdce a v 

ňom hatená konotácia lásky, ale aj vzájomného súladu 

a porozumenia je hatením princípu spolupatričnosti. 

Záverečné časti kompozície tvorí finále s explicitom: 

  
„Mädlí čiapku v prstoch, chce ešte čosi riecť, za čosi poďakovať, 

o čosi poprosiť. No všetko je strašne vzdialené, nedostihnuteľné 

a nie dôležité. Žena sa za ním díva nemo a meravo. Odchádza 

človek, ktorý jej zaplátal kôš a doniesol niklové hodinky od mŕtveho 

muža. Naplnila mu za to tanistru múkou a zemiakmi.  

A von svieti slnko, osuheľ sa zdvihla, vzduch je zasa priezračný 

a nebo sa prívetivo nakláňa k tvári človeka spravodlivého.“ (S. 61.) 

  
Finále uzatvára obraz života dvoch postáv, Ondreja a jeho 

ženy, ktoré tvoria tzv. figurálnu dvojicu19. Sú spojení manželským 

zväzkom, no životné peripetie ich osudovo oddelili.  

                                                 
18 Biela a čierna farba „majú mnoho spoločného aj protikladného: obe sú absolút-
ne, nie sú ani základnými farbami. Biela (ako aj modrá) predstavuje deň, výšku, 
vertikálnosť, nebo, vrchol, vývoj, čierna zasa noc, hĺbku, horizontálnosť, zem, 
spodné časti, zastavenie vývoja“ (Puškárová, 2000, s. 114). 
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V záverečnej situácii Ondrej, i keď nerozhodný, váhavý, 

prežívajúci akýsi vnútorný zmätok či zápas sám so sebou, by rád 

ešte pred odchodom zavŕšiť nezavŕšené: „Mädlí čiapku v prstoch, 

chce ešte čosi riecť, za čosi poďakovať, o čosi poprosiť.“, no minu-

losť sa prítomnosti „vzpiera“: „No všetko je strašne vzdialené, ne-

dostihnuteľné a nie dôležité.“ Uzavretá minulosť je nevratná, jej 

obnovenie by nebolo prínosné pre neho, ale ani pre jeho ženu. 

Naopak, násilné oživovanie minulosti by mohlo vyústiť do tragédie: 

„Ale tým by sa všetko pokazilo“ (s. 61). Minulosť sa v takomto prí-

pade „lomí“ do subjektívna – do spomienok – a už len v nich môže 

pretrvávať (blízke filozofii Bergsona). Tematická detenzia minulos-

ti, ktorá sa nevracia do pôvodného stavu, ale ho obohacuje (Miko, 

1969, s. 55), prináša dynamický impulz – začiatok novej životnej 

perspektívy. V tejto situácii akoby bol zachytený pocit bezmocnosti 

človeka, ktorý sa podriaďuje vôli mimo seba – osudu. Je to záro-

veň miesto pre vnútorné poryvy duše, pre „dimenziu hĺbky“ a v nej 

pokoru, pre rozvinutie Transcendencie ako duchovnej dimenzie 

sakrálna.  

Obraz Ondrejovej ženy však vykazuje iné kvality: „Žena sa 

za ním díva nemo a meravo.“ Motív mlčania môže signalizovať, že 

ide o „hlboké a pritom tematicky primerané prežívanie silného 

problémového zásahu“, ktoré sa „ťažko verbalizuje“, a preto sa 

autor „orientuje na viditeľnú, sprievodnú, ľahšie uchopiteľnú tema-
                                                                                                              
19 O figurálnej dvojici hovorí F. Všetička v súvislosti s konfiguráciou: „Každá kon-
figurace usiluje o uzavřený slovesný celek, v němž by žádná hlavní postava 
neměla přebývat, t. j. neměla by být bez svého ‚protějšku‘. Vztahy mezi jednotli-
vými postavami mají většinou paralelní nebo kontrastní ráz“. Ďalej uvádza, že 
najjednoduchší spôsob konfigurácie tvorí tzv. figurálna dvojica: „Dvojice postav, 
jež jsou spjaty nejrozmanitějšími pouty (náklonností, láskou, závislostí apod.). 
Jsou to postavy, které se vzájemně doplňují a navzájem se postrádají, jedna bez 
druhé nemůže být. Figurální dvojice jsou založeny na paralele nebo na kontrastu“ 
(Všetička, 1992, s. 29 – 30). 
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tickosť, aby cez ňu (...) poukazoval na hodnoty vysokého tematiz-

mu v jeho ohlase na mimoriadny problémový výkyv“ (Rakús, 

1993a, s. 212). V takomto prípade by nemota ženy vyjadrovala 

vnútorne prežívaný údiv. Ale sémanticky bezpríznakové zachyte-

nie situácie, objektívny slovosled a neutrálna stavba vety ako vý-

raz operatívnosti v pásme rozprávača skôr naznačujú nemožnosť 

komunikovať s niekým, kto je veľmi „vzdialený“ a cudzí. Nemota je 

doplnená meravosťou, ktorá vyjadruje vnútorný stav postavy 

v danej situácii neprístupnej, nepreniknuteľnej. V porovnaní 

s Ondrejovým postojom sa postoj ženy vo finále javí ako citovo 

málo rozvinutý, neosobný, skôr „chladný“, bez náznaku „súznenia“. 

Týmto anestetickým20 postojom je umlčaná aj jej intuícia, t. j. 

schopnosť vnímať „neviditeľné“ a chápať „nevyslovené“. Napokon 

pripomeňme, že anticipované „mrazivé ticho na dne sŕdc“ 

v introdukcii má súvis práve s touto situáciou. Zodpovedá jej i ná-

sledná rezervovanosť komentára: „Odchádza človek, ktorý jej zap-

látal kôš a doniesol niklové hodinky od mŕtveho muža. Naplnila mu 

za to tanistru múkou a zemiakmi“. Nerozpoznaný manžel prichá-

dza i odchádza ako pútnik – posol „oslobodzujúcej“ správy 

o manželovej smrti. Vo výstavbe sujetu ide o „nepravú katastrofu“ 

(Šútovec, 1982, s. 242): za preukázané služby sa s ním žena – už 

manželka iného – vyrovná, keďže prvý manžel je mŕtvy a hosť 

„cudzí“. Kým on otáľa s odchodom a ešte „chce niečo riecť“, žena 

nepociťuje voči nemu žiaden „dlh“, navonok nejaví známky pohnu-

tia. Tento vnútorný stav je vyjadrený slovami „nemo a meravo“. 

Problémová situácia výnimočného stretnutia je tematicky uspokoji-

                                                 
20 Anestetickosť ako výrazovú kategóriu sme v štúdii S výrazovými kategóriami 
na ceste k realistickému textu J. Jesenského (Hajdučeková, 2015) pracovne 
definovali na pozadí emocionálnosti ako opak citlivosti. 
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vo uzatvorená, výkyv je neutralizovaný. Prechod od niekdajšej 

manželskej jednoty k vzájomnému rozdeleniu je zavŕšený.  

Explicit: „A von svieti slnko, osuheľ sa zdvihla, vzduch je 

zasa priezračný a nebo sa prívetivo nakláňa k tvári človeka spra-

vodlivého.“ prináša v ikonickosti výrazu tematizovanú detenziu: 

záverečný obraz je akoby gestom zdvihu a životného rozmachu, 

ktorým sa uzatvára možnosť voľby „na rozhraní“ noci a rána, tmy 

a svetla, aj „života“ a „smrti“ (v zmysle iniciačného prerodu) 

v prospech dňa a života. Svet, do ktorého má Ondrej nanovo vstú-

piť, má v obraze rozjasneného dňa, slnečného svitu a už aj tepla, 

perspektívu nádeje. Pohľadom do rozjasneného slnka21 sa tieň 

minulosti stráca a prítomné sa pohľadom pred seba napĺňa očaká-

vaním v nepodmienenej dôvere.  

V záverečnej scéne sú rozvinuté transcendentná perspek-

tíva a vizuálno-taktilné vnemy, ktoré boli v introdukcii explicitne 

hatené. Zhora nadol sa v nej rozprúdili životodarné sily, prenikajú-

ce zo slnka ako z pomyselného stredu22. Proces „zjasňovania“ 

zdola nahor, ktorý sme sledovali v introdukcii, so zdôraznenou 

najhustejšou koncentráciou osuhle v údolí, sa tu završuje – 

„osuheľ sa zdvihla“ – prekážka ako akási prírodná „opona“ pomi-

nula. Prostredníctvom osuhle ako prírodnej „(pre)rekvizity“23 

                                                 
21 Zo sémantiky symbolu slnka môžeme vyberať viacero alternatív: „libido;, duch, 
vôľa, vedomie, sebaurčenie, sebauplatnenie, činorodosť, stabilita; boh a jeho 
obraz, stred galaxie, energia rozdávajúca energiu, bez ktorej by život neexistoval; 
svetlo, teplo, víťaz nad mocnosťami tmy, neskutočnosť“ (Puškárová, 2000, s. 
351). 
22 „Střed je právě to místo, kde dochází ke zlomu úrovní, kde se prostor stává 
posvátným, skutečným par excellence“ (Eliade, 1994, s. 33). 
23 Rekvizitu radí F. Všetička (1992, s. 42) k stavebným momentom. Rekvizita je 
„nástroj v širším slova smyslu, který má dvojí funkci. Podle této funkce rozezná-
váme rekvizitu realistickou a romantickou.“ Podľa tejto klasifikácie by sme osuheľ 
označili ako romantickú rekvizitu, pretože má „funkci aktivizující, hybnou, dějo-
tvornou, dalo by se říci, že romantická rekvizita se chová v literárním díle málem 
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(Všetička, 1992, s. 42) sa zjasňovanie spája s priestorom „hore“, t. 

j. s priestorom zobrazovania Transcendentna (pripomínajúc zásah 

Boha do osudov ľudí ako deux ex machina). Obraz vonkajšieho 

sveta prináša kvalitatívne zmeny: napätie a neistotu z úvodu vy-

strieda harmónia, súlad – „vzduch je zasa priezračný“24 – ktorá je 

prírodno-psychickou paralelou vnútornej/duchovnej rovnováhy 

Ondreja. Spája priestor „dole“ a „hore“, viditeľný vonkajšok 

a neviditeľné vnútro do jedného celku s nebom, ktoré „sa prívetivo 

nakláňa k tvári človeka spravodlivého“. Pozemský svet s transcen-

dentnom tvoria viacúrovňový celok – univerzum25. 

Keď sa vrátime k incipitu a porovnáme ho so záverečným 

obrazom, záver je „návratom“ k východiskovému bodu 

s obohatením: biele svetlo vystrieda v závere „slnečné“, žlté26, 

radiálne sa rozplývajúce do časopriestoru, pričom sa  axiologicky 

umocňuje spravodlivosťou. Po ceste „nahor“ je stret ľudskej tváre27 

a neba so slnkom znamením dosiahnutia vyššieho cieľa28.   

                                                                                                              
jako jednajíci postava. Rekvizita tohto druhu dynamizuje syžet, stupňuje dej.“ 
S ohľadom na konkrétny text by bolo azda primeranejšie hovoriť o „prírodnej 
(pre)rekvizite“. 
24 M. Puškárová uvádza, že „vzduch tvorí jemný svet medzi nebom a zemou, je to 
viditeľný, zjavný symbol neviditeľného života, univerzálna hnacia sila 
a očisťovateľ, duša sveta, Anima mundi“ (Puškárová, 2000, s. 439). 
25 M. Eliade uvádza, že „právě ve „Středu“ dochází ke spojení s Nebem, ktoré 
představuje exemplární obraz transcendence“ (Eliade, 1994, s. 89). 
26 Slnečné svetlo spojené v sujete s prechodom od bieleho do žltého svetla mož-
no vysvetliť ako slnečnú farbu symbolizujúcu náboženskú vieru (Puškárová, 
2000, s. 114).   
27 Obraz Ondrejovej tváre v záverečnom výjave je pre D. Chrobáka príznačný. 
Ako na to v kognitívne orientovanom výskume poukazuje J. Kuzmíková, Chrobák 
vo svojej eseji O funkcii umenia zdôraznil funkciu tváre, ktorú chápal ako symbol 
a skratku. Dosah jej významu autorka upresňuje: „Dobroslav Chrobák prišiel 
s akýmsi fyziognomicko-kognitívnym podobenstvom dobového umenia a tvorby, 
ale založenom na iracionálnej pulzácii života “ (Kuzmíková, 2014, s. 130). 
28 Cesta ako životná púť sa spája so zasväcujúcim hľadaním: „Duchovná cesta je 
cesta kontemplatívna, mystická, mystagogická, vedie človeka k Bohu, k sebe 
samému. Je obdobou kráľovskej cesty, ktorá nie je priama, bez zákrut, okolkov, 
poblúdenia“ (Puškárová, 2000,  s. 73). 
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Sémantické vyjadrenie zavŕšenia návratu s obohatením 

môžeme nájsť aj priamo v texte explicitu. V konštatovaní „vzduch 

je zasa priezračný“ je príslovkou zasa zdôraznené opakovanie 

javu, ale i jeho vystriedanie, čo potvrdzuje, že osuheľ ako symbol 

„vyššieho“ zásahu osudu a s ňou i „prírodné“ prekážky mali do-

časnú povahu. Myšlienkové vyústenie problému ponúka interpre-

táciu: človek je obohacovaný o nové skúsenosti a tak pretvára 

svoju vnútornú kvalitu. Z hľadiska rozvinutia duchovnosti možno 

ikonizovaný „dialóg“ neba s človekom interpretovať aj nasledovne: 

Vďaka prívetivosti – čo pôvodne značí: prívetivý je ten, kto sa vie 

prihovoriť (Machek, 1957, s. 564) – sa Nebo môže „prihovoriť“ 

každému, kto sa obráti k nemu tvárou.29  

Po rámcových častiach venujme pozornosť aj metaforicko-

protagonistickému (Všetička, 1992, s. 44) titulu Návrat Ondreja 

Baláža, v ktorom má vlastné meno identifikačnú funkciu, spája 

jedinečné vo všeobecnom (pozri Sabolová, 1999, s. 92 – 96). 

Označuje ústrednú postavu, ktorá v priebehu deja vykazuje oso-

bitné duchovné kvality, keď pokorne prijíma svoj „osud“, ktorý by 

možno niekto iný označil za „trest“. Stáva sa mu údelom, čo svedčí 

o tom, že „je člověkem ‚tišiny‘ (Stille) (...) co je blízko bohu“ (Otto, 

1991, s. 12). Vzťah Ondreja k posvätnu sa však tematicky najmar-

kantnejšie rozvinie v jadre poviedky, vo chvíli, keď vyspieva svoje 

pohnutie v pokornej modlitbe, aby vyrovnal vnútorné rozochvenie, 

že po sedemnástich rokoch vstúpil do „svojho“ domu:  

 

                                                 
29 Podobnú myšlienku nájdeme aj vo filozofii H. Bergsona: „každý z nás (...) za-
ujme takové místo na rovině morální, kam jej virtuálně již zde na světe povznesla 
kvantita a kvalita jeho úsilí, jako balón uvolněný od země zaujme tu polohu, jež 
mu stanoví jeho hustota. Příznávám, že je to jen hypotéza“ (Bergson, 2002, s. 
40). 
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„Vykĺzli sa mu tie slová z úst, ako ich mal naučené každodenným 

užívaním. A potom už pokračoval trasľavým, priškrteným nápe-

vom: 

                    Povstali jsme z lože svého, 

                    Hledáme království tvého . . . 

 Plameň na ohnisku sa vyšvihol do výšky a vyplazil spod panvice 

posmešný lizák. Pokorne odvrátil pred ním zrak a dokončil, dívajúc 

sa stranou: 

                 Nebs ty všeho světa pánem, 

                 Jenž živíš své věrné. Amen.“ (S. 55.)   

    
Spievaná modlitba ako akustický fenomén, umocňujúci re-

ligióznosť aj emocionálnosť výrazu, v ktorom bezprostredne „za-

znieva“ človek sám, signalizuje „naladenie“ duše človeka: pro-

stredníctvom ideálneho útvaru – tónu, ktorý je adresovaný ako 

svedectvo inému o jeho stave (podľa: Miko, 1994, s. 100 – 101). 

Je bezprostredným lyrickým „dialógom“ Ondreja s Bohom, je „do-

vršujúcim bytím, ktoré sa svojou kreačnou aktivitou priamo ‚dotýka‘ 

Boha (čo je vlastne ‚posvätno‘)“ (Liba, 1995, s. 183). Predstavuje 

človeka spravodlivého – bytosť, ktorá je priama voči Bohu. 

Po prieniku do duchovného prežívania postavy Ondreja Ba-

láža sa vráťme späť k rámcovaniu príbehu, v ktorom úvodné 

a záverečné časti tvoria tzv. „rámec cyklickej návratnosti (...) 

v zmysle inverzného významového zblíženia“ (Čepan, 1977, s. 

211), v ktorom „predovšetkým začiatok má modelovú úlohu, preto-

že je aj ,náhradou‘ za neskoršiu kategóriu príčinnosti“ (Čepan, 

1977, s. 180). Takáto kompozícia aktivizuje mytologický princíp 

(Lotman, 1990, s. 243), ktorý sa zúčastňuje aj na tvarovaní posta-

vy. Incipit aj explicit roztvárajú semiotickú hranicu pozemského 
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časopriestoru a transcendentna ako dialóg časnosti a večnosti, 

aktivizujúc „vyššiu rovinu tzv. druhotných významov“ (Čepan, 

1977, s. 146). Prírodno-psychický paralelizmus v introdukcii antici-

puje životnú krízu človeka, jeho osudové zlomy (variovanie motívu 

chladu do rôznych podôb: osuheľ, noc, zabudnuté mlieko na vy-

chladnutom sporáku, srdce) a rovnako aj záver ikonicky stvárňuje 

súlad postavy s Transcendentnom. Osobitú funkciu spĺňa prírodná 

„prerekvizita“ – osuheľ, ktorá sa v momente Ondrejovho zdolania 

životnej prekážky a v nej seba samého pominie. Cesta Ondreja je 

tak rozvinutím obrazu duchovného dozrievania postavy v sebapre-

sahovaní, t. j. v autotranscendencii.   

Pristavme sa pri rekvizitách, ktoré sa aj v jadre poviedky 

podieľajú na budovaní mytologického sujetu. Sú nimi náhrobný 

kameň, fotografia Ondrejovej ženy, hodinky a nožík.   

Fotografia ako tzv. postikonizačný prvok oslabuje mieru 

podobnosti medzi obrazom a skutočnosťou (Miko, 1970, s. 131), 

v tomto prípade medzi minulosťou a prítomnosťou. Je statickým 

záberom ženy, ktorá Ondrejovi už neprináleží, nie je už „jeho“ 

manželkou. V okamihu, keď Ondrej poprie sám seba a hovorí 

o sebe v tretej osobe ako o mŕtvom spolubojovníkovi, odovzdá 

žene fotografiu a symbolicky sa jej vzdá. Potom sa stotožňuje 

s „novou“ prítomnosťou a prisvojac si jedine nožík, prejaví vôľu 

k činu. Na tomto mieste je aktuálna myšlienka Bergsona: človek sa 

prejavuje v okolí činom a „jednání vyvíjí na svého původce zpětný 

účinek, pozměňuje do určité míry povahu osoby (...) uskutečňuje 

ono sebetvoření, které je patrně vlastním účelem lidského života“ 

(Bergson, 2002, s. 44). 
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Podobne ako sa Ondrej vzdal fotografie ženy, vzdal sa aj 

hodiniek, ktoré zastali a uzavreli minulosť ako ukončenú etapu 

života. Hodinkové ručičky ikonizujú mýtickosť času: simultánnosť 

„malého“ a „veľkého“ životného cyklu (akoby „čas sveta“ a „čas 

človeka – smrteľníka“, Ricoeur, 1993, s. 22 – 23) so spoločným 

stredom, v ktorom koniec je analógiou začiatku:  

 
„Hodinky sa napravia. Hodinky sa znova pohnú. Ale jeho 

život sa už nepohne. Jeho život? Existuje nejaký zvláštny jeho 

život? Život je len jeden. Vospolný. A ten sa nezastaví. Ten ide 

ďalej.“ (S. 58.) 

 
 Odmeriavanie fyzikálneho času sa však pre mýticky tvaro-

vanú postavu stáva irelevantným, časová perspektíva sa zužuje, 

lomí sa do cyklickosti a „prežíva“. 30 Ondrej si volí priamu cestu „do 

stredu“, aby bol „priamy“ k Bohu (Machek, 1957, s. 391), blízko 

pravdy: 

 
 „Išlo to všetko tak ľahko, akoby sa bol na to dávno pripra-

voval. ‚toto je koniec,‘ myslel si pritom. ‚toto, čo práve vravím, je 

istý koniec. Prečo to teda vravím? Preto, lebo je to pravda, lebo 

Ondreja Baláža niet.“ (S. 58.)   

 
Jeho doterajší život podriadený chronosu sa „končí“, dob-

rovoľne sa stotožňuje s „vyššou“ vôľou, ktorá bola už v úvode jad-

ra poviedky anticipovaná v podobe náhrobného kameňa s chýba-

                                                 
30 V zmysle Bergsonovej filozofie je človek telom len v prítomnosti, i keď stopy 
minulosti sú v jeho vedomí zachované a pamäťou ju človek obnovuje, teda zas 
len sprítomňuje v myšlienkach a predstavách (Bergson, 1994, s. 6). O vzťahu 
minulosti, prítomnosti a budúcnosti hovorí, že „zasahují jedna do druhé a tvoří 
nedělitelnou kontinuitu“ (Bergson, 2002, s. 22). 
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júcou hranicou konca života – dátumom smrti. Chronologická po-

stupnosť a jej nezvratnosť je na náhrobnom kameni oslabená ne-

úplným zápisom, a tak vyrytý dátum narodenia plní zdvojenú úlohu 

začiatku aj konca, je temporálnym signálom cyklickosti. Aj preto 

možno nápis na kameni chápať ako (pre)rekvizitu zlomu do „čisté-

ho trvania“. Postava sa tak ocitá zoči-voči totalite života. Časová 

os minulosti sa postupne uzatvára, upadá do spomienok a  život 

prúdi ďalej v činorodej prítomnosti: 

 
 „Chlap zapletá kôš. Žena utiera riad a obaja cítia, že sú si vzá-

jomne nepohodlní, akoby sa boli stretli na zakázanej ceste, akoby 

sa boli pristihli pri úmysle vykonať ten istý čin a teraz sa hanbili 

podívať sa jeden druhému do očí.“ (S. 60.)  

 

Zhrnutie. Po analýze a interpretácii rámcových častí prózy, kon-

štrukcie sujetu, tvarovania ústrednej postavy a funkcie (pre)rekvizít 

možno uzatvárať výsledok: príbeh návratu Ondreja Baláža je iko-

nickým rozvinutím obrazu „malej smrti“ a „nového zrodu“, t. j. du-

chovnej iniciácie. Po návrate „domov“ sa Ondrej vzdáva predo-

všetkým sám seba, aby sa nanovo našiel, zdoláva prekážky 

a prekonáva osudový zlom. Súčasťou procesu iniciácie (prechodu 

do novej úrovne duchovnej zrelosti) je sebapresiahnutie (autotran-

scendencia)31. Uvedený princíp iniciačnej cesty postavy Ondreja 

Baláža predznamenával už v incipite farebný motív bieleho svetla 

brieždenia a motív mrznúcej hmly: „třeba se vrátit k ‚bílé stránce‘ 

existence, na absolutní začátek, kdy ještě nebylo nic poskvrneno, 

nic skaženo“ (Eliade, 1994, s. 136), lebo „Ti, kdož si zvolili hledání, 

                                                 
31 Z. Plašienková rozširuje vymedzenie pojmu na náboženskú aj nenáboženskú 
formu sebapresahovania (Plašienková, 1997, s. 12).  
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cestu ke Středu, musejí opustit každou rodinnou a společenskou 

situaci, každé ‚hnízdo‘ a zasvětit se výlučně ‚cestě‘ za nejvyšší 

pravdou, která ve vysoce vyvinutých náboženstvích spadá v jedno 

se skrytým Bohem, s Deus absconditus“ (tamže, s. 128).  

Na záver možno povedať, že Ondrejov návrat k manželke, 

ktorá po sedemnástich rokoch už nebola jeho manželkou, do do-

mu, ktorý už nebol jeho domovom (prostredníctvom kompozičného 

rozvinutia znakov déjà vu, t. j. klamného rozpoznania)32 bol predo-

všetkým návratom samého k sebe, k svojej duchovnej podstate 

(duchovný princíp iniciácie). Postava Ondreja Baláža, prežijúc 

osudový zlom, prijíma svoj údel v pokore. Od momentu odcudze-

nia, keď ja bol niekto iný33, dospel k novej duchovnej identite, 

v ktorej sa ukotvuje už nielen vo vzťahu k Bohu, ale implicitne, 

skrze konotácie cesty a svetla, aj vo vzťahu ku Kristovi34.35  

                                                 
32 Postupy Bergsonovho poňatia déjà vu v umeleckom pretvorení sme podrobne 
analyzovali v štúdii Literárnovedné súvzťažnosti v tvorbe D. Chrobáka (Hajduče-
ková, 2013), kde sme venovali pozornosť vzájomnému prepojeniu poviedky Ná-
vrat Ondreja Baláža s novelou Duo Charlie. Poukázali sme na to, že ide o „texto-
vé dvojníctvo“ (intertextualitu) vytvorené prostredníctvom sujetového rozvinutia 
inverzného vzťahu „déjà vu“ a „déjà vécu“.   
33 Na problém identity postavy Ondreja Baláža poukázala vo svojej monografii O. 
Sabolová (1999). 
34 Postava Ondreja predstavuje v závere človeka, ktorý koná pod zorným uhlom 
Božej prítomnosti a vedie s ním (neustály) dialóg, preto ju možno z hľadiska ume-
leckého stvárnenia duchovnej zrelosti hodnotiť ako typ „homo religiosus“. Jeho 
náboženské prežívanie sa prehlbuje v kristocentrizme (pozri Komorovský, 1997, 
s. 15 – 21).  
35 V záverečnej scéne akoby sa aj v tvarovaní ústrednej postavy Ondreja črtala 
bergsonovská inšpirácia: „Bergson píše o človeku, ktorý prekonáva svoju uzavre-
tosť, determinovanosť a vstupuje do kontaktu s tým, čo sa nachádza na inej stra-
ne ľudského poznania. Princíp ,otvorenej osobnosti‘, predpokladajúci pohyb 
k sebazdokonaľovaniu, sa javí ako základný prostriedok pohybu k „absolútnosti“ 
(k nadčloveku, k bohočloveku)“ (Mašková, 2009, s. 57). 
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Deus absconditus II36 

 
 

Úvod. V ďalšej analýze a interpretácii nadviažeme na predchádza-

júcu prózu D. Chrobáka Návrat Ondreja Baláža. K hľadaniu sú-

vzťažnosti s jeho novelou Duo Charlie37 nás podnietil „citlivý“ mo-

ment v oboch sujetoch: kým Ondrejova manželka po sedemnás-

tich rokoch nespoznala svojho manžela, tak Karol svoju tanečnú 

partnerku spoznal aj po dvadsiatich piatich rokoch. Tento výkyv vo 

vnímaní skutočnosti vyvolal našu snahu hľadať odpoveď na otáz-

ku: aký je umelecký zámer autora, keď proces rozpoznávania 

v jednej próze nedovedie a v druhej už dovedie k spoznaniu.  

Pripomeňme, že podobne si položil otázku aj J. Gregorec 

(1962, s. 207), ktorý v súvislosti s uvedeným rozporom hovoril 

o „narušenej logickej stavbe“ poviedky. Tento problémový bod, 

prinášajúci dichotómiu problému látky a problému témy (k termí-

nom: Rakús, 1995a, s. 5 – 10), by sme mohli označiť ako miesto 

zlomu do subjektívna samotného čitateľa, do jeho priestoru a času 

(Bagin, 1977, s. 139 – 140), ktorým sa chtiac-nechtiac vtiahne do 

„dialógu“ s autorom, do konfrontácie osobnej a literárnej skúsenos-

                                                 
36 Prvá verzia interpretácie bola súčasťou dizertačnej práce Kompozičné 
a sémantické súvzťažnosti v slovenskej medzivojnovej próze (Hajdučeková, 
2006), po úpravách publikovaná v zborníku V priestoroch jazyka a literatúry (Haj-
dučeková, 2013, s. 143 – 152), no vychádzali sme z nej aj v didaktickej transfor-
mácii v príspevku Filozofia H. Bergsona v estetickom stvárnení, ktorý bol publiko-
vaný v časopise Slovenčinár (Hajdučeková, Mičaninová, 2015, s. 45 – 52).  
37 Obe prózy boli publikované v časopise Slovenské pohľady v roku 1936: Duo 
Charlie v  č. 4 a Návrat Ondreja Baláža v č. 10 (Števček, 1977, s. 252). 
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ti, čím sa aktivizuje komplexný komunikačný oblúk (Sabol, 2004, s. 

32) s ambíciami uzatvárať sa v kruhu. 

Treba pripomenúť, že na spätosť oboch próz poukázal už 

A. Bagin: „Duo Charlie vykazuje početné analógie s Návratom On-

dreja Baláža. I táto novela je postavená na konfrontácii minulosti 

a prítomnosti a ani v nej sa už minulosť nedá vyvolať k životu“ 

(Bagin, 1977, s. 155). Poukázal pritom aj na zjavné filozofické in-

špirácie autora: „Chrobákove články poskytujú dôkazy, že sa in-

tenzívne vyrovnával s Bergsonovou filozofiu. Francúzsky mysliteľ 

ho upútal koncepciou času, zdôraznením intuície a životného pri-

ncípu (élan vital)“ (tamže, s. 142). 

Výskumný zámer. Odhaliť „skrytý“ zmysel autorského zámeru, 

nájsť odpoveď na otázku, akú úlohu má významový rozpor 

v prózach Návrat Ondreja Baláža a Duo Charlie38. 

Teoretické východiská doplníme o názory na štruktúru 

umeleckého textu J. M. Lotmana (1990; 2004) a podnety zo sú-

dobej filozofie H. Bergsona (2002), A. Schopenhauera (1997)39, 

ale aj religionistu M. Eliadeho (1993; 1994). 

Analyticko-interpretačná časť  
Na začiatku sa sústredíme na porovnanie rámcových častí textu 

novely Duo Charlie. Incipit znie: 

  

                                                 
38 Citované úryvky próz Návrat Ondreja Baláža (s. 52 – 61) a Duo Charlie (s. 112 
– 119) sú zo zbierky Kamarát Jašek (Chrobák, 1964). 
39 A. Mašková hodnotí autorov záujem o filozofiu a jej umelecké pretvorenie takto: 
„Chrobák dôkladne preštudoval práce A. Schopenhauera, F. Nietzscheho a H. 
Bergsona, na rozdiel od Ondrejova sa vyhýbal priamym reminiscenciám, ktoré by 
pripomínali ich filozofické systémy, videl však v nich najmä oporu pre realizáciu 
vlastných tvorivých zámerov“ (Mašková, 2009, s. 72).  
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„Uvidel ju po dvadsiatich piatich rokoch istého pozdného letného 

popoludnia v kaviarni na Okružnej triede.“ (S. 112.) 

 

Karol spoznáva Karolínu po 25 (!) rokoch podľa znamienka 

na líci a ona zas jeho podľa jedinečného úsmevu: 

 
„Obrátila sa k nemu, a tu videl na jej ľavom líci materinské zna-

mienko. Náhle ho naplnila divoká, plesajúca radosť. Tvár sa mu 

rozžiarila, odstrčil výbojne stoličku, zastal pred ňou a bozkáva jej 

gavaliersky, s veselým úsmevom ruku. 

     Díva sa na neho nechápavo veľkými belasými očami. A on sa 

na ňu usmieva – usmieva sa s prižmúrenými očami a so zaseknu-

tými perami. 

  – Karol!  

  – Karolína!  

  – Podľa toho úsmevu... podľa toho, ako sa smeješ, so zaseknu-

tými perami a s prižmúrenými očami, ťa spoznávam. 

  – A ja podľa toho tu, – ukazuje  šetrne na jej materinské zna-

mienko. Ale chytro dokladá: – A, pravda, i podľa toho, že si dosiaľ 

driečna, celá útla a nežná ako pred dvadsiatimi piatimi rokmi...“ (S. 

113.) 

 
Z incipitu poviedky je zrejmé, že spoznať niekoho aj po dlh-

šom časovom odstupe, dokonca aj po 25 rokoch, za istých okol-

ností a podľa istých „znamienok“ nie je nemožné, ako to v procese 

tvarovania literárnej skutočnosti potvrdzuje aj sám autor. 

Z tohto uhla pohľadu možno posúdiť aj Ondrejovu ženu 

z novely Návrat Ondreja Baláža, ktorá vníma len parciálne signály 

jeho identity, akési znamenia (spôsob krájania chleba, nožík, ktorý 
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bol darom od nej), no keďže nie sú kompatibilné s jej vnútorne 

prežívanou prítomnosťou, svojho muža srdcom ani zrakom „nes-

poznáva“. Preto nedochádza k stotožneniu minulého „obrazu“ 

s prítomným a kontinuita ich vzťahu je prerušená citovým ochlade-

ním, a preto rozpoznávanie nevedie k spoznaniu:  

 
„Prevracala nožík v prstoch a obzerala ho zo všetkých strán 

a potom mu pozrela skúmavo do tváre... Nie nespoznala ho. Skôr 

sa mu zdalo, že ho obviňuje z krádeže nožíka.“ (S. 57.) 

 
Ďalšie súvislosti medzi oboma prozaickými textami poodha-

lí až explicit poviedky Duo Charlie (uvádzame ho spolu s finále): 

  
„Tak skončilo Duo Charlie svoj Danse acrobatique. Muzikant na 

pódiu hľadel chvíľu do tmy, ktorá ho okružovala, a keď počul 

ozvenu, zvolal do prázdnej sály: 

  – Karol, Karolína, poznal som vás a chcel som vás potešiť vaším 

Danse acrobatique.“ (S. 119.) 

  
Explicit totiž prináša prekvapenie: ten, čo nemal spoznať, slepý 

muzikant – klavirista, spoznáva. Postava slepého muzikanta je 

pravým opakom Ondrejovej ženy, pretože nemá zrak, no „vidí“ 

a Karola s Karolínou spoznáva, no žena Ondreja má zrak, ale „ne-

vidí“. Nevdojak sa nám tu vynára analógia biblických slov „budete 

hľadieť, a neuvidíte“ (Mt 13, 10 – 15; NZ, 1995, s. 73). Tento in-

verzný vzťah postáv – dvojníkov naznačuje, že obe novely sú 
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usúvzťažnené tzv. zrkadlovou symetriou, enantiomorfizmom 

(Lotman, 2004, s. 113 – 117) 40.  

Pri jave „nemal spoznať, a spoznal“ sa dôslednejšie prista-

víme41. Presunie nás do neliterárneho kontextu, do filozofie H. 

Bergsona,  k tzv. klamnému rozpoznaniu (Bergson, 2002, s. 148 – 

202). Podstatu klamného rozpoznania, čiže déjà vu, Bergson vy-

svetľuje ako súčasné prekrytie sa vnemu a „spomienky na prítom-

nosť“ (tamže, s. 181 – 182).  

Predpokladom vzniku déjà vu je pocit, že budúcnosť je 

pred človekom uzavretá, pričom ho sprevádza údiv nad miestom, 

kde nachádza (tamže, s. 198). Podivným a cudzím je pre Ondreja 

nielen priestor dediny:  

 
„Cestou si úchytkom obzerá strechy a štíty, komíny a ploty, domy 

vedľa cesty. Áno, to všetko – komíny, ploty, strechy, štíty – je mu 

i po sedemnástich rokoch dopodrobna známe, ale súčasne je to 

všetko i akosi podivne neciteľné pri jeho príchode.“ (S. 52.),  

 
ale cudzí mu je aj vlastný dom (pocit spojený s tzv. automatizáci-

ou):  

 
„Ťažko a so zvesenou hlavou vlečie sa dolu cestou. Automaticky 

prejde cez potok a jarmočný rínok, okolo sypární. Tu sa zháči. Hľa, 
                                                 
40 Explicit poviedky Duo Charlie akoby tiež plnil funkciu hranice semiotického 
priestoru, do ktorého prenikajú prvky z filozofického kontextu a transfomujú sa. 
Ide o semiotickú hranicu, ktorá je „oblasťou intenzívneho vytvárania zmyslu“ 
(pozri Lotman, 2004, s. 106 – 109). 
41 Znaky déjà vu podľa H. Bergsona (2002) sme prehľadne vymedzili takto: seba-
pozorovanie a pocit nevyhnutnosti; ukotvenie v neurčitej, všeobecnej minulosti; 
pocit „automatizácie“, keď človek je akoby hercom; dôverne známe sa javí ako 
podivné; prežívanie zvláštneho údivu nad miestom, v ktorom sa človek nachádza; 
prežívanie pocitu, že budúcnosť je uzavretá; oddelenosť od všetkého, t. j. realita 
stráca pevnosť; vnímanie prítomnosti sa zdvojuje (pozri Hajdučeková – Mičanino-
vá, 2015, s. 48). 
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dom Ondreja Baláža. Díva sa na neho cudzo a bezcitne. Pripomí-

na mu akési dávne príhody. Rozpamätúva sa na akési cudzie, 

šedivé priestory. Cíti v dlaniach podivuhodné dotyky oblých 

a hladkých predmetov: kľučky na dverách, rukoviatky na kosisku, 

poriská na sekere. Zmäť nesúvislých, chytro sa premieňajúcich 

dojmov... To bol dom Ondreja Baláža.“ (S. 54.) 

  
Keď sa prizrieme postave Ondreja Baláža, vidíme, že 

predpoklady uplatnenia princípu déjà vu sa v sujete napĺňajú, aj 

vtedy, keď sa Ondrejova budúcnosť ako pomyselne predĺžená os 

minulosti uzatvára a realita stráca pevnosť a v jeho živote dochá-

dza k osudovému zlomu. Svoje meno nachádza na náhrobnom 

kameni medzi padlými obeťami vojny: 

  
„Čosi mu zaclonilo zrak čiernym súknom. Potočil sa. Barla mu vari 

vykĺzla spod pazuchy. Zdalo sa mu, že na chvíľu stratil vedomie. 

Potom sa spamätal, priskackal o jednej nohe bližšie, natiahol sa 

a dotkol prstami svojho mena na žulovom kvádri. Prešiel písmeno 

za písmenom a zastavil sa pri krížiku: Umrel... Dátum chýbal... 

A naozaj sa mu zdalo, že v tú chvíľu umrel. V tú chvíľu, keď zastal 

prstom na krížiku. Prestal existovať nielen pre tých, ktorí jeho me-

no sem vytesali a potom vyzlátili, nechajúc miesto na dátum, ale 

i pre seba samého. V tú chvíľu prestal byť Ondrejom Balážom. 

Stojí tu síce ktosi pred pomníkom, pretiera si oči, vracia sa od-

kiaľsi, no nie je to viac on, Ondrej Baláž, ale ktosi neznámy, nepo-

trebný, nečakaný prišelec.“ (S. 53.) 

 
Z uvedeného úryvku vyplýva, že následkom hraničného 

oslabenia životného vz-/rozmachu prítomnosť stráca prirodzený 
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potenciál presahovať do budúcnosti, a teda vnímanie vlastnej 

identity postavy má vhodné podmienky na „rozdvojenie“, o čom 

svedčí ďalší postup autora v tvarovaní postavy.  

Ďalším zo signálov déjà vu je sklon vnímať dôverne známe 

slovo ako „nové“, podivné (Bergson, 2002, s. 196), čo v texte pró-

zy môžeme vidieť v pásme rozprávača na mene Ondrej, ktoré sa 

niekoľkokrát „rozdvojuje“: „On, Ondrej Baláž... Ondrej Baláž? Je to 

naozaj on, Ondrej Baláž?“ (S. 54.), naznačujúc tým stratu identity 

svojho nositeľa, pre ktorého sa stáva minulosťou: 

  
„Tento Ondrej Baláž odišiel pred sedemnástimi rokmi na vojnu.  

  A kto je ten, čo sa dnes vracia? Žobrák akýsi. Pútnik z pobitej 

vojny. Posol nešťastia, hladu a moru. Nie je to Ondrej Baláž. On-

drej Baláž umrel. Stratil sa, prestal existovať. Za jeho menom na 

pomníku je krížik“ (tamže). 

 
  No nielen rozprávačovi sa stávajú slová podivnými, ale aj 

Ondrejovi sa odcudzuje jeho žena, ktorá mu bola dovtedy dôverne 

blízka a teraz sa vzpiera prítomnému oživeniu: „Toto je moja že-

na,“ myslel si. „Toto je žena Ondreja Baláža.“ (S. 56.) Dokonca aj 

Ondrej sa odcudzí sám sebe, ako to vidieť v dialógu so ženou, keď 

zaprie sám seba:  

 
„ – Prečo sa opytujete? Prečo sa divíte? Poznáte môjho muža? 

   – Nepoznám... Poznal som ho. Poznal som Ondreja Baláža, ale 

už sa nepamätám.“ (tamže). 
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Na  tomto mieste príbehu dochádza k inverzii vo vzťahu postavy 

k sebe samej. Je to moment, keď sa Ondrej vzdáva sám seba, 

svojho „minulého“ ja.42 

 V texte možno sledovať aj estetické stvárnenie poklesu 

duševného napätia, pozornosti k životu, keď Ondrejova žena vní-

ma parciálne signály jeho identity (nožík, ktorý bol darom od nej, 

spôsob krájania chleba), no keďže nie sú kompatibilné s jej vnú-

torne prežívanou prítomnosťou, svojho muža „srdcom“ ani „zra-

kom“ nespoznáva. Preto nedochádza k prekrytiu spomienky 

s prítomným obrazom a rozpoznávanie nevyústi do spoznania 

(prerušená kontinuita jej zväzku je sprevádzaná citovým ochlade-

ním): 

  
„Prevracal nožík v prstoch  obzerala ho zo všetkých strán a potom 

mu pozrela skúmavo do tváre... Nie nespoznala ho. Skôr sa mu 

zdalo, že ho obviňuje z krádeže nožíka. Chvatne si uvedomil, že 

toto musí vydržať.“ (S. 57.) 

 
 V súlade s filozofickým vymedzením H. Bergsona prežíva 

Ondrej Baláž návrat domov ako tzv. klamné rozpoznanie: pozerá 

sa na svoju ženu, a predsa cudziu, vracia sa domov, ktorý už nie 

je jeho domovom, a vlastne už ani on sám pre seba nie je Ondre-

jom Balážom. A tak pokorne odchádza ako pútnik v ústrety nové-

mu životu. 

Z analýzy a interpretácie vyplýva, že záver novely Duo 

Charlie vytvára svojím kompozičným riešením inverzne usúvzťaž-

nený pendant k poviedke Návrat Ondreja Baláža. Princíp déjà vu 

                                                 
42 Poukázala na to už O. Sabolová v štúdii „Tragédia človeka“ alebo „Ja je niekto 
iný“ (Sabolová, 1999, s. 101). 
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naznačený v závere prvej prózy (Duo Charlie) odkazuje na nasle-

dujúcu43 (Návrat Ondreja Baláža), v ktorej sa ako sémantický 

a semiotický princíp explicitne rozvíja.   

Kým v poviedke Návrat Ondreja Baláža sa v štruktúre textu 

uplatňuje princíp déjà vu, tak v novele Duo Charlie sa uplatňuje 

jeho opak, princíp déjà vécu, t. j. „už zažité“ (Bergson, 2002, s. 

155). Déjà vécu sa v sujete novely rozvíja ako znovuprežívanie 

minulosti, ktorá nebola  pred rokmi  naplnená podľa individuálnych 

predstáv a túžob dvojice tanečníkov. Spätný návrat k nesplnenej 

túžbe prináša v konečnom dôsledku obom tragický koniec, ktoré-

mu sa Ondrej Baláž prijatím osudu ako „vyššej vôle“ vyhol. 

V súvislosti s dvojníctvom postáv možno podotknúť, že aj 

postavy Karola a Karolíny sú usúvzťažnené inverzným vzťahom, 

čomu nasvedčujú nielen ich mená (nomen proprium44), ale aj pro-

fesionálne zjednotenie v zoskupení Duo Charlie45, ibaže vo chvíli, 

keď Karolína márne čaká v túžbe po naplnení vzťahu na Karolov 

príchod, nastáva v ich usúvzťažnení zlom, „rozdelením jednotné-

ho“ sa rodí nová kvalita.46  

Ďalším kompozičným prostriedkom, signalizujúcim prepo-

jenie oboch próz, je znamenie – čierny kocúr, ktorý je „magickým“ 

prostriedkom v rukách autora, umelca – spisovateľa, signalizujú-

                                                 
43 Pripomeňme, že prózy boli publikované v Slovenských pohľadoch v roku 1936: 
Duo Charlie v  č. 4 a Návrat Ondreja Baláža v č. 10 (Števček, 1977, s. 252).       
44 „Nomina propria se často stávají předmětem záměrné volby autora, který jimi 
chce dosíci větší výraznosti textu a postav“ (Všetička, 1992, s. 43). 
45 Podľa J. Lotmana (2004, s. 114 – 116) princíp zrkadlovej symetrie a postáv 
dvojníkov v sujete úzko súvisí s palindrómovým konštruovaním sujetu. 
V súvislosti s mechanizmom palindrómu zároveň konštatuje, že je „mnohozmy-
selný“ a pripisuje sa mu „magický, tajný, sakrálny význam“ (tamže, s. 115). 
46 J. M. Lotman o enantiomorfizme ako o spojení štruktúrnej totožnosti 
a rozdielnosti uvádza, že „enantiomorfné rozdelenie jednotného a zblíženie roz-
dielneho je základom štruktúrneho usúvzťažnenia častí v zariadení generujúcom 
zmysel“ (Lotman, 2004, s. 113). 
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cim akési „bosoráctvo“. Je „ezoterickou“ rekvizitou, príznačnou pre 

prekročenie hraníc časopriestoru, pre „návrat“ k obrazu alebo zá-

žitku (déjà vu alebo déjà vécu)47. Nachádzame ho v oboch pró-

zach, no jeho realizácia v nich  je rozdielna. 

V poviedke Návrat Ondreja Baláža je čierny kocúr zname-

ním v pohybe. V sujete sa zjaví iba raz (v pásme rozprávača), a to 

v situácii, keď sa Ondrej po príchode domov usadí a pozoruje svo-

ju ženu, okolo ktorej sa obšmieta čierny kocúr:  

 
„Videl, že jeho prítomnosť ju netieni ani nemýli. Pokračovala 

v práci jemnými pohybmi, krehkými ako sen. Nohy mala bosé 

a rukávy vysúkané nad lakte. Sledoval zboku presnú hru jej oblých 

svalov. V jamkách na brade a v záhyboch lakťov čupel dosiaľ spá-

nok. Okolo nôh obtieral sa jej čierny kocúr.“ (S. 56.) 

 
V poviedke Návrat Ondreja Baláža by mal byť čierny kocúr 

znamením pre čitateľa a pripomenúť mu, že ho už niekde „zažil“ 

a teraz ho opäť „vidí“, upozorniť ho na „trik“ umelca – spisovateľa, 

vzbudzujúceho ilúziu bezproblémovej literárnej skutočnosti. Čierny 

kocúr, poukazujúc na  postavu ženy (s deiktickou funkciou), má 

v kompozícii špecifické postavenie, pretože v sebe ukrýva schop-

nosť pôsobiť za hranicami časopriestorového kontinua textu a plniť 

funkciu interkomponémy (termín pozri Všetička, 1992, s. 23), t. j. 

kompozičného prostriedku, ktorý spája nielen dve postavy, Ondre-

jovu ženu so slepým muzikantom, ale aj dva umelecké texty do 

jedného semiotického celku.  

                                                 
47 H. Biedermann v Lexikóne symbolov spomína čierneho kocúra ako pomocníka 
čarodejníc, prostriedok presunu na sabat (Biedermann, 1992, s. 169). 
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Čierny kocúr sa svojou realizáciou v sujete poviedky o On-

drejovi Balážovi javí ako „neaktívny“ magický prvok, čím vyvoláva 

napätie medzi kódom čitateľa a kódom autora (Lotman, 1990, s. 

35 – 37), teda ako „neočakávane“ arbitrárny prvok, ktorý si žiada 

svoje ikonicko-symbolické uplatnenie, k čomu dochádza až na 

intertextovej úrovni. 

V novele Duo Charlie je čierny kocúr inverziou svojho dvoj-

níka: nehýbe sa, je statickým znamením, ktoré vstupuje do sujetu 

ako dominantný prvok. Zdôrazňovaný je aj v pásme rozprávača: 

 
 „Krčma bola prázdna. Čierny kocúr naozaj ležal pri peci 

a muzikant bol naozaj slepý.“ (S. 115.),  

 
aj v pásme postáv, kde sa jeho „magická“ funkcia opakovaním 

upevňuje a väzbou s umelcom, tu muzikantom, presahuje hranice 

textu. Obe takto vzájomne prepojené sféry – umelecká 

a ezoterická – sú podmienkou pre návrat do časopriestoru minu-

losti a ku konkrétnemu zážitku, sprítomňujúcemu dávne chvíle 

spoločného umeleckého účinkovania postáv (podmieneného aj 

estetickým akustickým fenoménom – hudbou): 

 
 „ –  Totiž aby si vedel, ten lokál ešte existuje, ale nie je viac tým, 

čím býval. Dnes je to obyčajná krčma s jedným muzikantom 

a s jedným čiernym kocúrom. 

 – S jedným muzikantom a s jedným... Výborne, moja milá, práve 

ta pôjdeme; budeme sami. 

 –  Sami s čiernym kocúrom a so slepým muzikantom. 

 – Slepým? Je naozaj slepý? Tým lepšie. Teším sa na to, moja 

milá“ (tamže). 
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Tenzia Karolovej apoziopézy vo výpovedi (zamlčanie čier-

neho kocúra) je expresívnym syntaktickým prostriedkom, ktorým 

sa zvyšuje napätie, zdôrazňuje tajomnosť samotnej ezoterickej 

„rekvizity“ a označuje miesto zlomu do subjektívna postavy, no 

svojím účinkom zasahuje aj čitateľa. 

Zviera-znamenie48 (tu čierny kocúr) možno vo vzťahu 

k obom textom považovať za symbolické znamenie označujúce 

zlom do tajomnej, „magickej“ skutočnosti.    

Inventár (pre)rekvizít déjà vécu dopĺňa výnimočný a svojím 

spôsobom neopakovateľný „prvý bozk“ – ako akýsi kľúčový úkon, 

podmieňujúci spoločné sprítomnenie a znovuprežívanie vzájomnej 

dôvery a náklonnosti:  

„Je to... môj prvý bozk. – Chcela povedať: ‚náš prvý bozk‘, ale po-

tom sa zháčila a povedala: ‚Je to môj prvý bozk.‘ A doložila na 

vysvetlenie: 

 – Čo bolo predtým, bolo len závdavkom na tento prvý bozk.“ (S. 

116.)  

 
„Prvý“ bozk ako prvý aj posledný svojho druhu, označu-

je zlom do subjektívna postáv a miesto vzniku „obratu“, ktorý ruší 

prirodzenú časovú následnosť diania a umožňuje vrátiť zážitok 

„opačným smerom“ a prežívať ho odznovu. 

Rekvizitou vizuálneho sprítomnenia minulosti je „reklamná 

pohľadnica podniku“ (zachytávajúca Duo Charlie „pri vrcholnom“ 

                                                 
48 V súvislosti so znameniami M. Eliade uvádza, že posvätnosť priestoru človek len 
hľadá a objavuje prostredníctvom znamení, najčastejšie zvierat. Posvätnosť prie-
storu predstavuje zavedenie absolútneho prvku, znamená koniec relatívnosti 
a zmätenosti (Eliade, 1994, s. 21 – 22). 
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tanečnom výkone) a auditívneho znovuprežívania akustický feno-

mén – melódia:  

 
„A tu muzikant, akoby naozaj bol poznal tajomným čutím slepca 

ich ľúbostné rozochvenie, vzal do rúk husle a spustil tuš. Ten tuš, 

čo ich vždy volal vystupovať. A potom sa ozvala melódia. Tá istá, 

pri ktorej tancúvali svoje zvláštne, senzačné číslo.“ (S. 118.) 

   
Inverzný sled udalostí narúša princíp časovej následnosti, 

a tak prekonávaním časopriestoru49 odhaľuje zážitok, ktorý už nie 

je javom, schopenhauerovskou „predstavou“, ale odohráva sa „re-

álne“ ako „čistá podstata“, teda ako vec osebe, ako poznanie50, 

ktoré odovzdáva autor čitateľovi: totalita života a v ňom i láska má 

vlastné „pravidlá“. Človeku sa dáva spoznať a prežívať, no nie 

ovládať. Ak sa jej človek pokúsi vnútiť formu svojej predstavy, spe-

je k tragédii, tak ako Karol spolu s Karolínou. Vyjadrené slovami P. 

                                                 
49 Na osobitosti Chrobákovho priestoru z 20. – 30. rokov výstižne poukázala A. 
Mašková: „(...) spisovateľ vytvoril osobitný model sveta, ktorý obsahuje mnohé 
sujetové riešenia racionálneho aj iracionálneho charakteru. Ich poslaním je pred-
ložiť čitateľovi úvahy o večnosti, o božskom pôvode človeka, o problémoch, ktoré 
majú všeobecný, kozmický význam. Taký model je súčasne reálny, ako aj spolo-
čensky podmienený, pričom jeho reálnosť je značne iluzórna. V nemalej miere to 
vytvára zvláštny typ časovo-priestorového kontinua, čo predpokladá skôr  symbo-
lickú, ako reálnu orientáciu v priestore a čase. Je to paralelný svet  osobitného 
typu, ktorý slúži na to, aby vypovedal čitateľovi o bývalom svete harmónie, prvot-
nej čistoty“ (Mašková, 2009, s. 150).  
50 A. Schopenhauer vysvetľuje vec osebe v súlade s filozofiou E. Kanta, na ktoré-
ho sa odvoláva: „(...) to či ono v představě, co není podmíněno časem, prostorem 
a kauzalitou, nelze na ně svést ani podle nich vysvětlit, je právě tím, v čem se to 
jevící se, věc o sobě bezprostředně dává nalézat (...). To, co se vymaňuje 
zdůvodnění, je však právě věc o sobě, je tím, co bytostně není představou, ne 
objektem poznání, nýbrž teprve tím vstupuje do formy, když se stává poznatel-
ným. Forma je mu původně cizí a nikdy s ní nemůže být v jednotě“ (Schopenhau-
er, 1997, s. 109).  

Schopenhauer o poznaní hovorí: „čím více v něm musí být pojato jako 
čistě náhodné, čím více se nám vnucuje jako pouze empiricky dané, tím více 
vlastně objektivního a pravdivě reálného je v takovém poznání, ale také zároveň 
tím více nevysvětlitelného, tj. z jiného dále neodvoditelného“ (tamže, s. 110). 
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Libu: „Minulosť nemožno opakovať, možno ju len ďalej tvoriť“ 

(Liba, 2001, s. 5). 

 
Zhrnutie. Výsledky analýzy a interpretácie próz D. Chrobáka Duo 

Charlie a Návrat Ondreja Baláža svedčia o tom, že obe prózy skr-

ze vôľu svojho tvorcu – demiurga  prekračujú hranice vlastnej es-

tetickej štruktúry, tvoriac kvalitatívne sa obohacujúci intertextový 

priestor. Na ich usúvzťažnení sa podieľajú: 

 
1. postavy – dvojníci: žena Ondreja Baláža, ktorá nespoz-

náva po 17 rokoch svojho muža a slepý muzikant z novely Duo 

Charlie, ktorý aj po 25 rokoch spoznáva Karola a Karolínu, tiež 

dvojníkov,  

2. „ezoterické“ (pre)rekvizity – znamenia: čierny kocúr ob-

tierajúci sa okolo nôh Ondrejovej ženy a čierny kocúr ležiaci pri 

peci v krčme so slepým muzikantom,   

3. filozofické princípy déjà vu a déjà vécu: „už videné“ 

v poviedke Návrat Ondreja Baláža a „už prežité“ v novele Duo 

Charlie. 

  
Z analýzy vyplýva, že inverzia ako kompozičný princíp má 

schopnosť vzájomne zosúladiť aj priľahlý, primárne mimoestetický, 

filozofický kontext (využívajúc princípy filozofickej koncepcie H. 

Bergsona) a „navrstvovaním“ prehlbovať estetickú štruktúru lite-

rárneho diela, jej viacúrovňové kódovanie51. 

                                                 
51 Na to, že D. Chrobák venoval kompozícii diela osobitný zreteľ, upozornil aj F. 
Všetička, ktorý na pozadí Chrobákových literárnokritických názorov analyzuje 
kompozičné postupy a princípy v novele s tajomstvom Drak sa vracia. Všetička 
venoval pozornosť najmä kontrastu a paralelizmu, no typom mysterióznej postavy 
a falošným motívom prekročil Chrobák, podľa neho, dobové predstavy tzv. lyrizo-
vanej prózy. Aj žáner novelu s tajomstvom považoval u Chrobáka, v porovnaní 
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            Napokon možno uzatvárať aj v úvode naznačený problém: 

vtiahnutie dekódujúceho čitateľa do dialógu s kódujúcim autorom, 

aktivizujúc komunikačný oblúk s ambíciou uzatvoriť sa 

v hermeneutickom kruhu, viedlo k spojeniu ich rozdielneho kódu 

na hraniciach textu (Lotman, 1990, s. 35 – 37).  

                                                                                                              
s inými (medzi)generačne blízkymi autormi,  za najprepracovanejší (Všetička, 
1986, s. 91 – 100). V prípade našej analýzy próz sa ukazuje, že Chrobák ukryl 
jedno z tajomstiev do intertextovej konštrukcie dvoch sujetov.   
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Diafánia ako princíp v estetickej štruktúre 
(Evolučno-kreatívny prechod k modernému mýtu52)53 

 

 

Úvod. V nadväznosti na tvorbu D. Chrobáka môžeme uviesť, že J. 

Števček  nachádzal medzi ním a F. Švantnerom paralely. Pouká-

zal na to vo svojich literárnovedných štúdiách niekoľkokrát 

(Števček, 1977, 1979, 1989 atď.), pričom na sklonku 80. rokov 

uviedol: „Oproti chrobákovskej novele z vrchárskeho prostredia je 

Švantnerova novela z okruhu Malky obsahovo omnoho jemnejšia, 

bohatšia v motivácii, intelektuálnejšia“ (Števček, 1989, s. 222).  

S tvorbou F. Švantnera sú v literárnej vede späté aj ďalšie 

známe osobnosti, ktoré prispeli svojím výskumom i hodnotiacim 

stanoviskom k odhaľovaniu jedinečnosti jeho umeleckej výpovede. 

Spomeňme okrem J. Števčeka napr. O. Čepana, F. Mika, A. Ma-

tušku, M. Šútovca, M. Tomčíka, I. Kusého, J. Kuzmíkovú, A. Maš-

kovú či O. Sabolovú. 

S ohľadom na zameranie nasledujúcej analýzy a interpre-

tácie novely Prízraky priblížime zistenia aspoň niektorých z nich:  

A. Matuška sa v 40. rokoch 20. storočia kriticky zamýšľal 

a pochvalne vyjadril o tvorbe F. Švantnera, vyzdvihujúc jeho inova-
                                                 
52 Osobitostiam klasického a moderného mýtu, ich odlišnej štruktúre sa venuje L. 
Doležel v  kapitole Moderní mýtus (Doležel, 2003, s. 185 – 195).   
53 Interpretácia prózy nebola doteraz publikovaná ako celok (prvotný výskum bol 
súčasťou dizertačnej práce), uverejňované boli len jej časti so zameraním na 
niektoré javy: Sémanticko-semiotické využitie akustického fenoménu v novele F. 
Švantnera Prízraky (Hajdučeková, 2007/2008), Evolučno-kreatívny prechod od 
fikcie k mýtu (Hajdučeková, 2008). Akustický fenomén v procese tvarovania mýtu 
(Hajdučeková, 2016, s. 245 – 254). Do monografie prvýkrát zaraďujeme jej uce-
lenú, prepracovanú verziu.  
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tívnosť: „Je to básnik, lebo sa nezmocňuje života obkresľovaním, 

lež ponorom. Má zmysel pre tajomno, pre mihotavé svetlá a tiene“ 

(Matuška, 2007, s. 538). J. Števček, ktorý svojho času označil no-

velu Prízraky za jednu z najdémonickejších (Števček, 1971, s. 

152), odkrývajúc v Švantnerovej novelistike tendenciu „od nepo-

znateľnosti k poznaniu, od záhady k jej objasneniu“, konštatoval, 

že „tajomný obsah nahrádza sa v nich postupným odhaľovaním 

nepoznaných súvislostí“ (Števček, 2007, s. 544). O Švantnerovom 

podmanivom rozprávačskom talente napísal: „Švantner v nás vy-

voláva stavy hrôzy a neznesiteľného napätia (...) Poskytuje nám 

dvojakú rozkoš: z hrôzy a z rozprávania, ktoré túto hrôzu či iný 

afekt vyvoláva, stupňuje a náhlym prerušením dráždivo zakončuje“ 

(Števček, 1973, s. 161). To isté neodbytné tajomno primälo J. 

Kuzmíkovú označiť novelu Prízraky za „moderný mýtus – horor“ 

(Kuzmíková, 2000, s. 59). Podobne O. Sabolová v analýze lyrickej 

a poetickej hovorovosti poukázala na jeho rozprávačskú nároč-

nosť, ktorá vďaka práci s detenzívno-tenzívnymi prvkami drží čita-

teľa v napätí (Sabolová, 2005, s. 285). 

Zdá sa, že práve onomu „tajomnu“ Švantnerovej „umelec-

kej paradigmy“ (Švantner, 2007, s. 571), jeho semiotickému posol-

stvu, sme ostali i dnes ešte čo-to dlžní. Svedčia o tom aj spomien-

ky jeho synov, napríklad: „Rozvíjanie kategórie významu v 

Švantnerových dielach čaká ešte na analýzu,“ (tamže, s. 570) s 

výrečným objasnením: „Otcovo umenie je späté s jeho životom. 

(...) Jeho život a tvorba sa podobali, ako hovorila mama, sviečke 

horiacej z dvoch strán. (...) Bol citlivým, vnímavým duchom, vidia-

cim za oponu vonkajškovosti a javovej konkrétnosti“ (tamže, s. 

574).    
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Nie náhodou sme do úvodu vybrali práve tieto stanoviská. 

Vystihujú totiž aj novelu Prízraky54. Do jej tajomného významu 

chceme preniknúť a možno nájsť ako-tak uspokojivú odpoveď i na 

provokujúcu otázku J. Števčeka: „čomu to všetko slúži, aký je 

zmysel týchto noviel?“55 (Števček, 1973, s. 161).  

Výskumný zámer. V analýze a interpretácii novely Prízra-

ky sa zameriame na významové a kompozičné osobitosti: rámcové 

časti, motivovanosť titulu, jeho sémantické varianty v personálnych 

vrstvách témy i v sujete, v jadre novely kompozičné princípy a po-

stupy, ale aj funkciu a realizáciu akustického fenoménu. 

Základné teoretické východiská doplníme o pohľad J. M. 

Lotmana na štruktúru umeleckého textu (1990, 2004) a o podnety 

z teórie metafory a jej mechanizmov v mýte V. Krupu (1999)56.  

V dekódovaní významovej zložky prozaického textu využi-

jeme všeobecnejšie vymedzenie pojmov transcendentno57 

                                                 
54 V interpretácii sú uvádzané úryvky z novely Prízraky publikovanej vo výbere 
Zlatého fondu slovenskej literatúry: Švantner, F.: Novely I. Tatran, Bratislava 
1979, s. 150 – 172 (próza bola prvýkrát publikovaná v zbierke Malka v r. 1942).  
55 Na problém viacvýznamovosti v tvorbe F. Švantnera hľadá a nachádza odpo-
vede v kognitívno-evolučnom pohľade literárnej vedy J. Kuzmíková (2014, s. 127 
– 144), ktorá sa aj po rokoch výskumu vytrvalo pýta: „Prečo je Švantnerova próza 
aj napriek mnohým interpretáciám neobvykle významovo iritujúca?“  (tamže, s. 
129) a uvedomuje si, že „fikčná aj čitateľská psychologická ,skutočnosť‘ neposta-
čuje na hodnoverné vysvetlenia udalostí a konania postáv“ (tamže, s. 133).  
     Podobne na problém významu v Švantnerovej tvorbe poukazuje aj M. Souč-
ková: „(...) veď autorove postavy, priestor i čas sa vymykajú sémantickej stratifi-
kácii“ (Součková, 2012, s. 12). 
56 Spoločným znakom metafory a mýtu, ako uvádza V. Krupa, je snaha vyjadriť 
neznáme pomocou známeho (Krupa, 1999, s. 56), no „metaforické mechanizmy 
v mýte“ na rozdiel od „úplne rozvinutej metafory“ nestavajú tenor a vehikulum 
proti sebe, ale tvoria jeden komplex (tamže, s. 51 – 52); pre mýtus je charakteris-
tické, že sa neodlišuje predstava o veciach od vecí samých, ani subjektívne od 
objektívneho či znak od jeho obsahu (tamže, s. 51 – 53). 
57 M. Stríženec definuje transcendenciu ako prekročenie či presah, ktorého vý-
znam závisí od oblasti použitia: „V teórii poznania ide o nezávislosť od vedomia, 
v oblasti skúsenosti znamená nadzmyslové, na úrovni bytia ide o nadsvetskosť 
(prekračovanie viditeľného sveta), v existenciálnej filozofii (napríklad u Heidegge-
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a spiritualita58, tentokrát podľa M. Stríženca (online, 2005) a pou-

kážeme na myšlienkové paralely v eseji Teilharda de Chardin 

Božské prostredie (1996), ktoré tvorili súčasť filozofického kontex-

tu doby.  

Výsledky interpretácie, najmä významových možností sym-

bolov, konfrontujeme s výkladom M. Puškárovej z knihy Svet 

v symboloch (2000). Autorka sa v nej oprela o výklad nevedomia 

v modernej psychológii (podľa C. G. Junga, S. Freuda a A. Adle-

ra).  

Analyticko-interpretačná časť  
Najprv sa zamerajme na modelujúcu funkciu začiatku, na titul vo 

vzťahu k úvodným rámcovým komponémam:  

Titul novely, ktorý podáva predbežnú informáciu o diele 

a je akýmsi kľúčom k jeho pochopeniu, anticipuje prekročenie 

krehkej hranice zmyslov, kde za „oponou“ javovej skutočnosti sa 

črtá akési „marenie“59  – pomedzie videného i tušeného, kde zmys-

ly a intuícia vedú dialóg, spájajú zmyslovovnímateľný 

a nadzmyslový priestor do jedného celku. Metaforicky akoby na-

značoval, že „...stačilo iba trocha prekročiť oblasť zmyslových ja-

vov, aby sme zbadali, ako Božské presahuje a presvitá všade“ 

(Teilhard de Chardin,1996, s. 99). Názvom Prízraky sa teda 
                                                                                                              
ra) je transcendencia presahovanie jednotlivého bytia k svetu vôbec.“ (Stríženec, 
online, 2005). 
58 Spiritualita, podľa štúdie M. Stríženca (online, 2005), sa považuje za individuál-
ny jav a spája sa s osobnou transcendenciou, zmysluplnosťou. Zdôrazňuje sa 
v nej duchovná skúsenosť. Podotýka, že „spiritualita je univerzálna, je to ľudský 
jav, má fenomenologické spoločné jadro, je to schopnosť odpovedať na numi-
nózne.“ Ako spoločný znak s religiozitou uvádza „uznávanie metaempirickej di-
menzie reality,“ ale zároveň podotýka, že spiritualita je nevyhnutným jadrom reli-
giozity, avšak značne ju presahuje  (možno si to zobraziť ako prienik dvoch neos-
trých množín). 
59 V KSSJ nájdeme pojem mariť sa vymedzený takto: „javiť sa v neurčitých obry-
soch“, zdať sa, nejasne vidieť (Krátky slovník slovenského jazyka, 1987, s. 191). 
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v sémanticko-semiotickom štruktúrovaní literárnej skutočnosti na-

črtáva pomedzie dvoch svetov. 

Incipit a introdukcia. Aj v úvodnom obraze živelného prostredia 

v introdukcii možno vidieť plynulé prepojenie incipitu s introdukci-

ou: 

  
„Prelial sa nový deň, ale nebolo ho badať, ani toľko, ako keď blcha 

napľuje na buravý kapec, lebo to bolo pred Vianocami, keď dňa 

nebýva ani za náprstok, a sotva sa vyleje, vsiakne do zeme, alebo 

ho vychlípe osuheľ, čo sa od rána do večera a od večera do rána 

neprestajne rozvaľuje po dolinách, vrchoch a priehyboch a medzi 

nimi ani ovčí kožuch za pecou, nuž keď sa aj prelial a mal sa roz-

tekať dolu popri potoku, ktorý hrkotal medzi studenými skalami, 

chýbal svit, čo ho sprevádzal a čo odliepa z očí pleseň vlhkej sle-

poty, a tak všade čupela ešte skrahnutá noc, pri zemi brnavá, ne-

určitá, zažratá do útrob, hrozná a zákerná ako roztečená marasť  

s utajenými priepadliskami, hore na oblohe šedivastá, s náznakmi 

čierneho hlienu, čo sa zavše maril ani hrčky masla v cmare alebo 

žily v mledzive. Dedina s rozváľanými záhradami, zošuchnutá ako 

hŕba obludných skál, zatarasúvala sa v nej úplne, len vršisko po-

vedľa vytesávalo sa určitejšie. Keby na stráni ležal sneh, rozprskú-

val by dookola jagavý lesk, nuž bolo by veselšie, ale sneh zdržia-

vala vo výškach už mesiac studená osuheľ. Tma sa teda hostila po 

chotári nerušene.“ (S. 150 – 151.) 

 
Za incipit, ktorým sa naznačuje zmysel a ladenie celého 

diela, budeme považovať krátky syntaktický úsek: „Prelial sa nový 

deň“. Tak ako sa v úvodnom obraze „prelial nový deň“, tak sa pre-

lieva aj incipit do introdukcie, a „nie je ho badať“, lebo kompozičný 
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postup je v dialektickom vzťahu so syntaktickou aj sémantickou 

rovinou. Incipit s introdukciou spája spojka ale, ktorá je signálom 

rovnocenného, aj keď odporovacieho vzťahu úvodných kompo-

ném. Tým sa zároveň aj na pozadí titulu potvrdzuje, že z význa-

movej roviny do semiotickej štruktúry preniká fundamentálny prvok 

– hranica, vytvárajúca pomedzie semiotického univerza (Lotman, 

2004, s. 106 – 108).   

Obraz dňa60 je v úvodných komponémach nezvyčajný. 

Deň, ktorý sa prelial, dostáva atribúty vody61, s ktorou sa spája 

symbolika nevratnosti plynutia, neuchopiteľnosti, pominuteľnosti, 

ale aj priehľadnosti. Cyklickosť „tekutého“ dňa akoby dopĺňala 

axiálna os plynutia, ktorá má aj vďaka subjektívnemu slovosledu 

v incipite akési primárne postavenie. Dokonavosť slovesa prelial 

sa62  znamená, že čas – deň sa naplnil, až prelial cez okraj. Pre-

kračujúc pomyselnú hranicu, prenikol zo „starého“ do „nového“ 

priestoru, čím obohatil plynutie o novú kvalitu. Tento proces pri-

pomína princíp presýpacích hodín, teda čas v istom momente 

ohraničený „diametrálnou premenou“ (Všetička, 1992, s. 21 – 22).  

                                                 
60 Deň znamená „ohraničenie časom, pravidelný cyklus narodenia, rastu, plného 
rozvinutia a sklonku života; etapa duchovného vzostupu, symbol ducha oproti 
noci, ktorá symbolizuje hmotu. Deň aj noc sa prirovnávajú k otváraniu a zatvára-
niu očí, k bdelosti, prebudeniu a spánku“ (Puškárová, 2000, s. 88). 
61 Z množstva významov symboliky vody, ktoré uvádza M. Puškárová, vyberáme 
aspoň niektoré: „nevedomosť, pudy; život, cesta, cit, duch, hĺbka, predzvesť, 
veštba; archetyp plodnosti, pretože je bohatá na zárodky; psychické nevedomé 
obsahy, ktoré sa majú vyniesť na povrch vedomým prístupom (...) pre svoju prie-
hľadnosť, je aj výrazom ducha, ktorý sa v človeku obnovuje očistením, znovuzro-
dením (....). Voda je nebezpečným živlom, keď naruší rovnováhu a prekročí hra-
nice brehu(...) Starovekí filozofi spájali vodu s citom, s kvalitami prežívania, 
s plynutím, prúdením, ponorením a vynorením“ (Puškárová, 2000, s. 430).  
62 Význam slova preliať sa vymedzuje KSSJ nasledovne: 1. vytiecť cez okraj 
niečoho, rozliať sa cez niečo; 2. pretiecť z jedného miesta na druhé; (Krátky slov-
ník slovenského jazyka, 1987, s. 339). 
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      V úvodnom obraze dňa je akoby navodený dialóg cyklického 

a časného s nadčasovým, večným. Prostredníctvom toho je nasto-

lená rovnováha tematického a problémového v incipite. Obraz dňa 

je však podmienený: „mal sa roztekať dolu popri potoku“, a tak ako 

potenciálna možnosť môže byť v prípade preváženia tmou nego-

vaný. Tekutý deň môže byť svojou beztvárnosťou príznakom smrti 

(Eliade, 1994, s. 90), no zároveň v sebe skrýva aj predzvesť obno-

vujúceho začiatku. Prívlastkom nový sa stáva signálom zrodu.  

Takýto dialektický vzťah začiatku a konca je charakteristic-

ký aj pre obdobie adventu, očakávania, v ktorom prebieha diskrét-

ny dialóg profánna a sakrálna. V ňom sa uskutočňuje pomyselný 

prechod z „tmy“ do „svetla“, ktorý je nábožensky podmienený (reli-

giozita výrazu). Vianoce63 ako sakrálny a súčasne aj mýtický64, ale 

simultánne aj signifikantný, cyklický, objektívny a limitný časový 

predel (Všetička, 1992, s. 31 – 33), predznamenávajú v blížiacom 

sa narodení Ježiša Krista nový život. Narodenie Krista je udalos-

ťou posväcujúcou čas dejín (v širšom slova zmysle ľudských, indi-

viduálnych aj rodových), ktoré vo Vtelení nadobúdajú nadčasovú 

perspektívu (sakrálnosť výrazu).  

                                                 
63 F. Všetička charakterizuje sakrálny čas ako cirkevný, liturgický, ktorý sa viaže 
s autorovým zámerom: „Autoři se (...) zaměřují v podstatě na ty dny a na ta ka-
lendáře, během nichž podle lidového podání dochází k nadpřirozeným, zázrač-
ným, podivuhodným nebo alespoň k zvláštním událostem. K těmto dnům a obdo-
bím patří zejména vánoce“ (Všetička, 1992, s. 31 – 32).  
64 M. Eliade (1994) vymedzuje sakrálny čas takto: „Posvátný Čas je potom zno-
vudosažitelný v nekonečném množství zpřítomnění, je nekonečně opakovatelný. 
Z jistého hlediska o něm lze říci, že ‚neplyne‘, nevytváří nevratné ‚trvání‘. Je to 
Čas par excellence ontologický (tamže, s. 49) a ďalej dodáva, že „čas posvátný, 
má paradoxní povahu Času kruhového, vratného a znovu dosažitelného, jakési 
věčné mytické přítomnosti“ (tamže, s. 50). „Na existenciální rovině je tato zkuše-
nost vyjádřena jistotou, že život lze periodicky začínat znovu s maximem „šancí“. 
Jde tu totiž nejenom o optimistickou vizi existence, ale také o naprosté  přilnutí 
k Bytí“ (tamže, s. 66). 
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Prostredníctvom synchronizácie symboliky vody a dňa sa 

v incipite rozvíja kvalita „priehľadnosti“, vďaka ktorej, podľa Eliade-

ho, môže čas „ukazovat transcendenci“ (Eliade, 1994, s. 90). Na-

pokon voda je nosnou naturokomponémou, resp. archikomponé-

mou, nielen v úvodných častiach textu, ale aj v jadre novely. 

V sujete má rôzne modifikácie: hmla, osuheľ, srieň, sneh, ľad, a to 

ako zásobáreň rôznorodých možností bytia.65 Predstavujú kolobeh 

života, jeho rozmanité podoby, ktorými spája „podzemie“ a jeho 

povrch s nebom, ale sú aj alternatívou ohrozenia, smrti, v sujete sa 

voda prejavuje napr. ako Čierny potok (za jeho hranice svetlo pre-

niknúť nemôže, lebo je hranicou života a smrti), ľad (zamrznutá 

Cinduľka) a pod. 

Pozrime sa do introdukcie ako sa v nej významovo roztvára 

rozmanitý obraz dňa (a umocňuje sa expresivita výrazu): 

- je nepatrný, takmer neviditeľný: „nebolo ho badať, ani toľko, ako 

keď blcha napľuje na buravý kapec.“; 

- minimalizovaný: „ani za náprstok“; 

- signifikantný, anticipujúci sakrálno: pred Vianocami; 

- nepostrehnuteľný v neustálych premenách, v kolobehu medzi 

nebom a zemou, podzemím a nebom (obojsmerný): „sotva sa vy-

leje, vsiakne do zeme, alebo ho vychlípe osuheľ“; 

- cyklický, nepretržitý: „čo sa od rána do večera a od večera do 

rána neprestajne rozvaľuje po dolinách, vrchoch a priehyboch“;  

- tvorí časopriestorové kontinuum: „neprestajne sa rozvaľuje po 

dolinách, vrchoch a priehyboch“, naznačuje pohyb sínusoidy 

a implikuje netušené zlomy; 

                                                 
65 „Vody symbolizujú všeobsáhlý souhrn virtualit; jsou fons et origo, zásobárnou 
veškerých možností bytí; předcházejí veškerý tvar a podpírají veškeré stvoření“ 
(Eliade, 1994, s. 90). 
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- všadeprítomný aj zastretý, prevrstvovaný: „medzi nimi ako ovčí 

kožuch za pecou“. 

      Rozmanitému obrazu dňa však stále čosi chýba: 

  
„(...) nuž keď sa aj prelial a mal sa roztekať dolu popri potoku, kto-

rý hrkotal medzi studenými skalami, chýbal svit, čo ho sprevádzal 

a čo odliepa z očí pleseň vlhkej slepoty, a tak všade čupela ešte 

skrahnutá noc“ (S. 150 – 151.)  

 
Prirodzená determinácia dňa svitom (jasné pribúdajúce svetlo), je 

v introdukcii explicitne hatená, čo prináša do tematického priestoru 

problémovosť. Uvoľňuje priestor sémantickému protipólu: tme, 

noci a v nej synestetickému obrazu skazy, o čom svedčí i ďalší 

úsek introdukcie:  

 
„(...) a tak všade čupela ešte skrahnutá noc, pri zemi brnavá, neur-

čitá, zažratá do útrob, hrozná a zákerná ako roztečená marasť 

s utajenými priepadliskami, hore na oblohe šedivastá, s náznakmi 

čierneho hlienu, čo sa zavše maril ani hrčky masla v cmare alebo 

žily v mledzive“ (tamže).  

 
Asymetrický vzťah dňa a noci sa v úvode „prelial“ v pro-

spech studenej, amorfnej, nebezpečnej tmy, ktorá deštruuje čas 

i priestor. 

      Farebný princíp – spojením bielej aj čiernej farby v šedivosti66 

– je charakteristickým znakom chronotopu celej novely67, kde je 

                                                 
66 Šedá farba podľa slovníka M. Puškárovej znamená: „smútok, clivotu, spro-
stredkovanie, vyrovnanie, spravodlivosť, pretože vzniká z bielej a čiernej“ (Pušká-
rová, 2000, s. 380).  
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štruktúrotvorným prostriedkom zastupujúcim medzipriestor hrani-

ce. Kým v incipite bol v prospech rozvíjania tematickosti a problé-

movosti nastolený tenzívno-detenzívny obraz dňa, tak introdukcia 

explicitne rozvíja problémové vrstvy témy. Synestetický obraz tmy 

sa vyznačuje expresívnosťou výrazu. V nej ako akýsi beztvarý 

pozostatok skazy je dedina („s rozváľanými záhradami, zošuchnu-

tá ako hŕba obludných skál“) vyvolávajúca dojem znetvorenia, ži-

velnosti, rozkladu. Takýto obraz evokuje aj disproporcie v perso-

nálnych vrstvách témy. 

V tme sa vyníma len vrch pri dedine („len vršisko povedľa 

vytesávalo sa určitejšie“). Štylisticky príznakové označenie vršisko 

naznačuje postoj rozprávača k nepriateľskej vertikále čnejúcej 

k nebu. Expresívnosť rozvíjaním zápornej osi významu upriamuje 

pozornosť percipienta na odklon od očakávanej pozitívnej konotá-

cie úcty, čím akoby naznačovala, že vršisko má v dennom svite aj 

svoju prívetivú tvár (latentnosť kontrastu) nasmerovanú k tran-

scendentnej „nekonečnosti“. Explicitnú i latentnú podobu vrchu, 

ktorý je akýmsi pilierom, orientačným bodom68, možno považovať 

za vertikálne ukotvenú os, zjednocujúcu protikladné hodnoty 

v časopriestore (tmu a svetlo, deň a noc, život a smrť, zrod a zá-

nik). 

                                                                                                              
67 J. Kuzmíková upozorňuje na výlučnosť čiernobielosivej farebnosti v tvorbe 
Švantnera, a to až po Nevestu hôľ. Jej úlohou je zdôrazniť snovosť (Kuzmíková, 
2012, s. 29). 
68 Orientačný bod, tzv. orientatio, vymedzuje M. Eliade takto: „Ale průlom po-
svátného nepromítá doprostřed beztvaré tekutosti profánního prostoru pouze 
pevný bod, ‚Střed‘ do ‚Chaosu‘; vyvolává rovněž zlom úrovní, otevírá spojení 
mezi kosmickými rovinami (Zemí a Nebem) a umožňuje ontologický přechod z 
jednoho modu bytí do jiného. Právě tímto zlomem v homogennosti profánního 
prostoru vzniká ‚Střed‘, skrze nějž lze navázat spojení s ‚transcendentnem‘... a 
díky ‚Středu‘ je možná orientatio“ (Eliade, 2004, s. 46). 
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Introdukciu uzatvára jedna z možných alternatív: „Keby na 

stráni ležal sneh, rozprskúval by dookola jagavý lesk, nuž bolo by 

veselšie...“. Možná, ale neuskutočnená premena vody na sneh je 

podmienkou, aby sa svetlo mohlo šíriť navôkol a tak rozptyľovať 

životodarnú energiu, no prirodzený prírodný kolobeh je zahataný. 

Pozemskému svetu teda chýba jasný svit, lebo prúdenie 

medzi nebom a zemou má prekážku – osuheľ (hustú nepriepustnú 

hmlu)69, ktorá hatí radiálno-vertikálny pohyb zhora nadol. 

Posledným obrazom v introdukcii je stav dočasnej nadvlády 

tmy („lebo to bolo pred Vianocami“). Z hľadiska rozvíjania témy 

prináša explicitné nastolenie problému – prevahu profánnosti. Ob-

raz tmy je zdrojom tematického výkyvu, zvyšujúceho sa napätia, 

ale aj tajomnosti. V tematickej rovine aj v kompozícii oslabuje pri-

ncíp kauzálnej následnosti a nahrádza ju princípom hatenej radiál-

nosti70. 

Úvodné rámcové komponémy stvárňujú ikonicko-

symbolicky ponor do tmy, akoby pripravovali prechod do novej 

modality bytia, v ktorej sa nič nestráca, ale slúži na nové obohate-

nie. Kontrasty svetla a tmy, života a smrti, zrodu a zániku, ale ne-

                                                 
69 V etymologickom slovníku sa vymedzuje pojem osuhle v rámci hesla osuhlý, t. 
j. sychravý (čas), drsný, ako „syrová mlha“ (Machek, 1957, s. 344), pričom syro-
vá, slovo vyskytujúce sa iba v češtine, značí: kyslá, trpká, hořká (tamže, s. 492), 
čo korešponduje aj s jeho sémantickým využitím v novele: „Osuheľ liezla po stre-
chách, pchala sa medzi ploty a visela zo stromov. Bola tu trochu belšia ako tam 
von medzi horou. Akoby boli ženy do nej zvečera mlieka vyliali“ (Švantner, 1979, 
s. 157), alebo o niečo ďalej: „Osuheľ bola celkom biela, len na tých miestach, kde 
stál strom alebo kruh, šedivela alebo otmavievala. Bola drobnejšia  a ostrejšia. 
Podobala sa veľmi hmle. Nesedela na doline, ale dvíhala sa hore“ (tamže, s. 
170). 

Š. Ondruš uvádza pojem osuhle z rôznych zdrojov a medzi nimi tiež aj 
vo význame zamŕzajúcej hmly (Slovník slovenského jazyka) alebo surovej hmly 
(Slovník z literatúry a nárečí M. Kálala). (Ondruš, 2004, s. 159 – 161). 
70 Na radiálnosť kompozície, ktorou sa narúša jej kauzálnosť, upozorňuje J. 
Števček v súvislosti s novelou F. Švantnera Horiaci vrch (Števček, 1971, s. 130), 
ktorá má niektoré spoločné črty s novelou Prízraky.  
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priamo aj profánna a sakrálna71 strácajú antitetickú ostrosť, do 

sujetu vstupujú ako ekvivalenty jednej podstaty. Aj v tme noci, spä-

tej so smrťou, tkvie zárodok znovuzrodenia, len je podmienený.72 

A práve tomu, aby sa prelial nový deň, bráni „už mesiac studená 

osuheľ“ (a narastá dojem iracionálnosti výrazu).  

Finále a explicit. Po úvodných častiach prenesieme pozornosť na 

záverečné rámcové časti. Oprieme sa o konštatovanie F. Všetičku, 

že finále má „zvláštní práva, která vyplývají z toho, že musí zdár-

ným způsobem zakončit text díla. Finále má právo na vybočení, na 

odlišnost, v podstatě na vše, co přispívá k završení uměleckého 

díla a jeho stěžejní myšlenky.“ (Všetička, 1992, s. 49). Pre úplnosť 

sémantických súvislostí uvedieme záverečné časti textu spolu 

s predchádzajúcim výjavom,  záverečnou udalosťou z jadra príbe-

hu: 

 
„Všetko robil dôkladne, nič nezabudol. A keď už bol hotový, utrel si 

ruky o kožuch, ako mal vo zvyku po každej robote, a chcel sa pus-

tiť za starou stopou do koliby, lež oči sa mu pristavili úžasom. Len 

na skok pred ním rozkrúcala sa taká osuheľ, ako videl nedávno 

tuto dolu pri čiernej jedli. Aj táto stála koncom do výšky a krútila sa, 

tancovala. A hľa: hrsť svetla sype sa zhora na ňu a sprostriedku 

vychádzala postava. Obracia sa k nemu chrbtom, akoby bola 

svedkom toho, čo Bernard robil, a odchádza. Počuť zvoniť srieň, aj 

stopy vidieť za ňou. Vzďaľuje sa k hore pomaly, isto, nezadržateľ-

                                                 
71 O. Čepan hovorí o simultánnom navrstvení čiastkových kontrastov; tzv. katego-
riálny kontrast ako konštanta estetickej miery naturizmu. Najvýraznejšie sa preja-
vuje v tvorbe F. Švantnera  (Čepan, 1977, s. 189). 
72 V súlade s mýtickou predstavou platí: „Stvorenie predpokladá nadbytok sku-
točnosti, inými slovami prelom posvätného do sveta“ (Eliade, 1994, s. 33). 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

62 

ne. Čierna hora vzťahuje proti nej strapato konáre. Postava sa norí 

do nej a pištiacu osuheľ pretína strašné, dlhé a ľadové zavytie.  

      To nezavyla stará jedľa pod Maríkovými skalami. Och, to nie. 

Bernard Plžúch mal zašibané oči ukrutnou zimou, ale preletel 

k hore ani orol a chcel preniknúť zrakom husté šero voskrz. Posta-

va sa mu niekoľko ráz mihla medzi stromami, ale hneď sa stratila, 

akoby sa bola rozťahala na vlákenká pavučinky, ktoré pochytal 

vietor, len hrozné zavýjanie nieslo sa horou a rezalo Bernardovo 

srdce. 

- Petruško! 

Hora odpovedala: 

Petruško!“ (S. 173.) 

 
Finále, ktoré sa vyznačuje expresívnosťou a emocionálnos-

ťou výrazu (signálom sú prívlastky: zašibané, ukrutnou, hrozné, 

zmiernené deminutívami: vlákenká pavučinky, ale aj citoslovce 

a zdôraznenie záporu: „To nezavyla stará jedľa pod Maríkovými 

skalami. Och, to nie.“ a pod.), by sme mohli označiť za miesto 

zlomu do subjektívna rozprávača, ktorý aktívne vyjadruje svoj po-

stoj s cieľom zvýrazniť tematické, ale aj kompozičné vybočenie 

záverečného obrazu. Úvodné a záverečné rámcovanie totiž netvo-

ria „zrkadlový“ protiklad, ale sú vybudované na princípe diametrál-

nej premeny (pozri Všetička, 1992, s. 49). Tá sa prejavuje zmene-

ným postojom k vertikále, ktorá má v úvode označenie „vršisko“, 

no v závere je to už „hora“73,  a náhlou zmenou hlavnej postavy 

Bernarda Plžúcha z vlka na orla (účinok figuratívnosti výrazu).  

                                                 
73 Symbolika hory sa spája s výstupom k duchovnej dokonalosti: „Výstup na horu 
označuje úsilie a skúšku vlastného vedomia, ktoré by malo vyústiť do pozdviho-
vania ducha spojeného so sebapoznaním, t. j. do  premeny (...) ako obrad vnú-



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

63 

V Bernardovi, zo strachu, že príde o syna, sa rodí dychtivá 

túžba preniknúť až za nepriepustnú oponu šera na druhú stranu. 

Obraz jeho očí (zašibaných ukrutnou zimou) konotuje akúsi ne-

priehľadnú bariéru bielej tmy, postupne navrstvovanú a prehlbova-

nú medzi Bernardom a vonkajším svetom (svedčí o tom aj jeho 

vlčia podoba). Sú obrazom nevidomej, „zamrznutej“ duše Bernar-

da Plžúcha. Náhla zmena Bernarda – mimoriadny personálny vý-

kyv („ale preletel k hore ani orol a chcel preniknúť zrakom husté 

šero voskrz“) – napĺňa interpretačný predpoklad z úvodných častí 

o uplatnení princípu presýpacích hodín: zo sivého vlka74  sa stáva 

ostrozraký orol, dravec, symbolizujúci okrem sily a odvahy aj ma-

jestátnosť „kráľa vtákov“, dobrovoľne odhodlaného odpútať sa od 

zeme. Vonkajšia zmena formy odkazuje na zásadnú vnútornú 

premenu75. Medzi ním a dedom, krutým a dravým orlom, už niet 

paralely, lebo má opačné tendencie: motív orla nadobúda novú 

kvalitu a tým sa mení na kontramotív (Všetička, 1992, s. 23). Ber-

nardov orlí let, determinovaný slobodnou vôľou, je gestom zdvihu.  

Láska k synovi Petruškovi mu dala silu strhnúť pomyselný 

závoj „ukrutnej zimy“, prelomiť putá minulosti, zanechať panstvo 

temnoty a vzlietnuť k hore v ústrety tomu, čo zatiaľ nepozná, ale 

ho priťahuje. Nadobudnutou ostrozrakosťou túži preniknúť „tam“, 

kde „tieň sa mení na svetlo“ (Šprinc; in: Liba, 1995, s. 81). No hra-
                                                                                                              
torného prechodu, prerodu. Hora symbolizuje spojenie neba so zemou“ (Pušká-
rová, 2000, s. 133). 
74 Vlk ako symbol znamená: „prapredok; požierajúce nevedomie, ľstivosť, vodca 
duší, vidí dobre i v tme (...). Pre chlapcov, ktorí sa nepodrobili iniciačným obra-
dom, znamenal vlk nebezpečenstvo“ (Puškárová, 2000, s. 428). 
75 Viacvýznamovú symboliku orla vysvetľuje M. Puškárová ako „atribút božstva; 
moc, zvrchovanosť, úcta, dôstojnosť, ochrana, dravosť, agresivita, hrdosť, ctižia-
dosť, bojovnosť; zbožnenie a moc nebies, vedomie, ale aj inštinkt dravej moci, 
pýcha, vrchol skazy, tajomstvo bezzákonnosti, úsilie prevýšiť boha, sila, ktorá 
dokáže človeka vzniesť do najvyšších výšin (...). V kresťanskom stredoveku sym-
bolizoval orol ducha stúpajúceho k nebesiam“ (Puškárová, 2000, s. 273). 
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nice časopriestoru prekonať nemôže, lebo prienik do transcen-

dentna je podmienený duchovnou orientáciou a, predovšetkým, 

nastolením toho „pravého“ času (kairos) nezávislého od vôle člo-

veka. Avšak ostrozrakosť prináša Bernardovi nové „videnie“ 

s obohatením života o nový rozmer.  

Napätie a tajomnosť finále zintenzívňuje aj postava bez 

mena (ide o deviačný moment76), ktorá sa Bernardovi „niekoľko 

ráz mihla medzi stromami“ a potom sa ako „prízrak“ v okamihu 

rozptýlila. Osciluje medzi videným a tušeným, čím sa oslabuje 

senzuálnosť záberu a aktivizuje sa intuícia (a tým aj iracionálnosť 

výrazu). Prirovnanie: „akoby sa bola rozťahala na vlákenká pavu-

činy, ktoré pochytal vietor“, ikonicko-symbolicky stvárňuje ontolo-

gickú zmenu, ktorou postava prešla. Predstava jej „prepodstatne-

nia“ sa vyznačuje jemnosťou a rozplývavosťou (a impresívnosťou 

výrazu), vďaka ktorej preniká do kvalitatívne nového priestoru. 

Zmena z jedného modu bytia do druhého sa uskutočnila rozptylom 

tvaru zo stredu do strán (princíp radiálnosti), a to za asistencie 

vetra, ktorý je (podobne ako voda v úvode) ekvivalentom večného 

prúdenia: voda v kresťanstve symbolizuje dar spásy a záchranu 

človeka (Liba, 1995, s. 98), kým vietor, v mýtoch považovaný za 

„hlas nebies“ (Eliade, 1994, s. 83), zas šírenie Posolstva (Liba, 

1995, s. 97). Obe „pralátky“, vo funkcii archikomponémy, ikonicko-

symbolicky stvárňujú simultánny kolobeh viditeľného a neviditeľ-

ného „vlnenia“, ktorým do témy „presvitá“ látkové podložie literár-

nej skutočnosti (označujúce a označované má tendenciu splývať, 

čím sa posilňujú mýtotvorné postupy).  

                                                 
76 Cieľom deviačného momentu, ktorý je charakteristický pre koncové časti diela, 
je vystupňovať tajomnosť a problémovosť (Všetička, 1992, s. 46). 
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Finále (nesie sa v expresívnom aj emocionálne vypätom 

dojme, ktorý nadobúda ráz emocionálneho afektu) napokon uzat-

vára akustický fenomén: „(...) len hrozné zavýjanie nieslo sa horou 

a rezalo Bernardovo srdce.“  

Zavýjanie77 je akustickým signálom disonantných „rázov“ (t. 

j. označujúce a označované opäť splýva), ktoré sa šíria zo spoloč-

ného „ohniska“ – srdca (transformácia kauzality na radiálno-

axiálny princíp prostredníctvom tzv. antropocentrickej komponé-

my). Bolesť „srdca“ ako príčina aj následok mimoriadneho perso-

nálneho výkyvu zjednocuje telesné a hmotné (antropomorfné 

a nonantropomorfné) s duchovným: hrozná bolesť sa v akustickej 

podobe niesla horou, „zapĺňala“ priestor a súčasne bolestivo rezo-

novala v Bernardovi Plžúchovi. Bol to moment vnútornej premeny 

Bernarda. Prenikavo ostrá bolesť, tnúca do živého, je prejavom 

hranice, pomyselnej „smrti“, z ktorej sa z lásky a z bolesti78  rodil 

„nový“ život.  

Mimoriadna intenzita Bernardovej „odluky“ od syna je 

významovo jasnejšia na pozadí situácie, keď vystatovačne oslovil 

umieračik, pretože odhaľuje hĺbku uskutočnenej premeny:  

 
„Oj, Demianko, len si cengaj. Našu nôtu ty neulahodíš. Môj syn ťa 

nepočuje a ja sa ťa nebojím. Keď budú tieto hory plakať, čo sú 

teraz pokryté osuhľou, potom sa budem modliť, vtedy už naozaj sa 

mi bude treba lúčiť buď so synom, buď so svetom. Vidíš, Demian-

ko, takto ja zmýšľam.“ (S. 162.) 

 
                                                 
77 Ide o vysoký prenikavý ťahavý zvuk, vyvolaný bolesťou (Krátky slovník sloven-
ského jazyka, 1987, s. 527, 557). 
78 Utrpenie a bolesť nie sú zbytočné, chápu sa ako dôsledok odchýlenia sa od 
normy (Eliade, 1993, s. 67). 
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Finále uzatvára explicit, ktorým je posledná situácia v suje-

te: 

„ – Petruško! 

Hora odpovedala: 

Petruško!“ (S. 173.) 

Bernard bol so svojím synom Petrom bytostne spätý, v ňom 

sa túžil uzrieť, preto celá jeho bytosť bola premknutá jediným súz-

vukom, keď z ja sa rodí ty (autotranscendencia). Nadbytkom srd-

cervúcej bolesti, prýštiacej zo samého bytostného „stredu“ – srdca, 

prekračuje otcovská láska hranicu, „prelieva sa“ a prekonáva nevi-

diteľné „viditeľným“ – večné časným. Jeho zvolanie je úpenlivým 

slovom – činom.79 A tak láska otca Bernarda Plžúcha k synovi Pet-

rovi sa napája na „kristocentrický prameň“80 , stáva sa  obdobou 

lásky Otca k Synovi (tamže, s. 119). Výkrik zrodený z úžasu a 

z úzkosti, ako prejav mimoriadneho emocionálneho výkyvu (afekt 

výrazu), je naliehavým akustickým „výbuchom“, ktorý „obnovuje“ 

dialóg človeka s horou, t. j. s vertikálou smerujúcou k transcen-

dentnu, obohacujúcou jeho život o nový duchovný rozmer. Tomu 

v explicite zodpovedá aj diametrálna zmena postoja rozprávača 

v premenovaní „vršiska“ na horu. 

                                                 
79 Je akoby modlitbou – vzývaním, vzopätím k transcendentnu: „(...) a to je úko-
nom viery a darovania sa, ktoré sa v modlitbách zapájajú do okruhu lásky“, preto-
že modlitba „je tajomstvo vzťahu“ podmieneného láskou (Liba, 1995, s. 111). 
Modlitba ako ústretový žáner, „sa v Novom zákone kvalifikuje ako dar Krista: byť 
neustále v synovskom vzťahu a postoji voči Bohu, v túžbe po stálom stretávaní 
sa s Bohom“ (tamže). V uvedenej scéne finále badať inverziu vzťahu: túžbu byť 
stále v otcovskom vzťahu k synovi a neustálom stretnutí s ním, a tak nevedome 
byť usúvzťažnený s Otcom. Zároveň sa modlitba „ukazuje ako žáner vyrovnáva-
nia konfliktovej situácie, a to nie ako rezignácia, ústup, pokora, poníženie, ale 
naopak, ako element výzvy, spravodlivosti (žiadosti, prosby), vzmachu, ako ele-
ment nádeje a pravdy“ (tamže, s. 114). 
80 V súvislosti s modlitbou  P. Liba uvádza: ,„Je to opäť kristocentrický prameň, 
ktorý zabezpečuje totožnosť podobnosti božskej a ľudskej lásky“ (Liba, 1995, s. 
119). 
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Akustické vlnenie v explicite evokuje axiálno-radiálny pri-

ncíp simultánneho súznenia ľudského a prírodného „ohlasu“: „Ho-

ra  odpovedala“. Zdá sa, ako to už naznačilo finále, že práve ra-

diálno-axiálny princíp umožňuje zjednotiť nielen ľudskú sféru s 

prírodnou, ale aj pozemský svet s transcendentným (svet ako kon-

tinuum).   

Na tomto mieste azda možno vysloviť myšlienku, že finále 

je symbolickým posolstvom z hranice nového života, kde (poveda-

né slovami básnika M. Šprinca, inšpirovaného filozofiou Teilharda 

de Chardin) „nieto skutočného zániku, len nové tvary v preme-

nách.“ (in: Liba, 1995, s. 81) a explicit svojím osobitým tvarom 

„svedčí nielen o zavŕšení sujetu, ale aj o konštrukcii sveta ako cel-

ku“ (Lotman, 1990, s. 248).  

Jadro novely. Po rámcových komponémach podrobíme analýze 

jadro novely, v ktorom, na rozdiel od jeho poslednej scény, sa do-

minantne rozvíja axiálny kompozičný princíp. V ňom dôležitú sé-

mantickú úlohu zohráva komponéma stredu81, uplatňujúca sa si-

multánne s kompozičným princípom cesty.           

Akustický fenomén. Na predchádzajúcu interpretačnú etapu 

nadviažeme analýzou akustického fenoménu, ktorý sa v sujete 

spája so zvonom Demiankom82, ktorý oznamuje odchod človeka 

z tohto sveta. Jeho zvonenie zapadá do „kvapalného“ priestoru 

dediny:  

 

                                                 
81 Stred znamená: podstatu, princíp, poriadok, zákon, ústrednú moc, oporu a pod. 
Je ekvivalentom chrbtice, svätej hory, chrámu, kameňa,  stromu, vrchu a má 
riadiacu schopnosť (Puškárová, 2000, s. 366). 
82 Meno zvona-umieračika je priliehavé: demian alebo damian – z gr. damianos – 
pokoriteľ, krotiteľ (porovn. Jurko, Beňová, Macáková, 2002, s. 34M). 
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„Cez drevené steny presakujú myšlienky, nieto hlasné slová, nuž 

mal vôľu skončiť toto nepríjemné stretnutie, lež vtedy do noci kvap-

li prvé údery zvona.“ (S. 157.)  

 
Údery zvona odmeriavajú čas pravidelne a spravodlivo každému: 

 
„(...) jeden úder na jednu stranu a dva na druhú. Bam, bim-bim. 

Bam, bim-bim. Stále takto. Nikomu inakšie, ani kráľovi ani Cigáno-

vi. Pre mňa ste všetci rovnakí.“ (S. 158.)  

 
Svojím osobitým postavením v sujete je zvon akustickým signálom 

hraničného predelu, označujúcim rozhranie života a „smrti“, bytia 

„tu“ a „tam“. Je akýmsi rytmickým vyrovnaním, ktoré si podmaňuje 

všetky zvuky sveta ako „pulzujúci stred“, smerujúci k detenzii. 

O tom, že zvuk zvona zjednocuje všetky „individuálne melódie“, 

akoby spájal stvorenú mnohosť v Jedno83, svedčí aj úsek textu: 

 
 „Och, kdeže doparoma zvoní? Raz sa to zdá, že tuto vpredu, ale 

to len preto, že si sa ta zadíval. Keď obrátiš hlavu inakšie, aj on 

prichádza z inej strany. Všade je, a nikde ho nevidíš. Či ich je viac, 

či je len sám? Och, a zdá sa, že celý svet sa pristavil a počúval len 

jeho. Kdeže ste, hory, prečo nehučievate? Kdeže odbočil ten po-

tok, čo donedávna hrkotal? Či je naozaj v tento čas len Demianko 

na svete?“ (tamže). 

  

                                                 
83 K tomuto obrazu je priliehavá myšlienka Teilharda de Chardin: Takisto ako 
v Božskom prostredí všetky stvorené zvuky spájajú bez pomiešania do jednej 
Melódie, ktorá ich ovláda a nesie..., tak sa rozozvučia aj všetky sily duše, aby 
odpovedali na túto výzvu. A ich mnohoraké tóny sa zas spájajú v jedno nevýslov-
né jednoduché chvenie (Teilhard de Chardin, 1996, s. 109, 112).  



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

69 

Zvonenie umieračika je signálom nielen hraničného perso-

nálneho výkyvu, ale aj zlomu chronosu do kairosu84: 

 

„Málokedy sa ohlási, ale keď ho počuť, ľudia sa prežehnávajú, 

lebo Demianko odprevádza ľudí z tohto sveta. 

Kohože boh povolal zasa? 

      Toto Demianko nikdy nepovie. Má trochu neumelú reč. Opaku-

je vlastne len jedinké slovo, ktoré sa skladá z troch slabík – z troch 

úderov. Z jedného silnejšieho a dlhšieho a z dvoch slabších a krat-

ších. Ten jeden silnejší odznie vždy na jednej strane a tie dva na 

druhej. Toto je všetko. Nuž veru z toho nemôže nikto vyrozumieť 

meno nebožiatka. A to je najhroznejšie u Demianka. Veď môže 

práve teba volať.“ (S. 157 – 158.) 

 
V naznačených súvislostiach by sme mohli hovoriť o zvone 

umieračiku ako o  akustickej (pre)rekvizite, ktorá signalizuje koniec 

pozemskej púte človeka, ale aj vyjadruje prechod do „novej“ mo-

dality bytia, kde sa antropocentrické vnára do teocentrického85. 

Zvon sa prihovára priamo tlkotom svojho srdca, vyludzuje jedno 

slovo z troch slabík: „Bam, bim-bim“, teda jednej prízvučnej  a 

dvoch neprízvučných slabík, kratších, ktoré prináležia dvom proti-

ľahlým stranám akoby dvom svetom: hlavný úder na ťažkej dobe a 

jeho dvojitý ohlas na ľahkej dobe, pulzujúci ako zdvojený odraz 

                                                 
84 Pozri Heriban, 1998, s. 488, 560 – 561. 
85 Proces stierania rozdielu medzi antropocentrickým a teocentrickým označuje 
Teilhard de Chardin v štúdii Božské prostredie ako tzv. anihiláciu: „(...) keď Boh 
ovládne človeka, stvorenie sa konečne stane pasívnym (pretože sa nachádza 
pretvorené v Božskej Jednote“ (Teilhard de Chardin, 1996, s. 83, pozn. 27). 
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jednej podstaty. Demiankovo slovo86 nabáda k prežehnaniu a k 

modlitbe: 

 
 „Hádaj, len hádaj, a ja viem, že neuhádneš, čože by si ty, boží 

človiečik, uhádol. Radšej sa modli za toho, koho už niet, ale aj za 

seba, najmä za seba, lebo aj tvoja hodina príde a ja budem zvoniť 

tebe: jeden úder na jednu stranu a dva na druhú. Bam, bim-bim. 

Bam, bim-bim. Stále takto. Nikomu inakšie...“ (S. 158.)  

 
Prihovára sa priamo tlkotom svojho „srdca“87, ktoré je „stre-

dom“ všetkých sŕdc, spojených neviditeľným putom súznenia. Zne-

júce „bam, bim-bim“ dopĺňa „mechanickú“ binárnosť konvenčného 

„bim-bam“ plnšou terciárnosťou, ktorou zvestuje posolstvo plnosti 

trojjediného Bytia. Údery zvona akoby akusticky sprítomňovali tvar 

kríža.88 (Zvon svojím účinkom tak posilňuje výraz posvätnos-

ti, religiozity.)  

Zvonenie Demianka, schopné rozptýliť tmu, je naviac aj ek-

vivalentom svetla. S jeho hlasom temnota nesúzvučí, lebo je „pri-

ťažká“, a preto nezlučiteľná nielen so svetlom, ale ani s vertikálou:  

 
„Temnota sa splašila. Bolo vidno, ako sa potrhala. V kúdliskách 

utekala popri zemi preč. Niekde sa pozvŕtala, akoby chcela vo víre 

vystúpiť do výšok, ale zas odkväcla dolu. Bola priťažká. “ (S. 157.) 

                                                 
86 Zvon je ako „hlas Boží; výzva k prebudeniu, k uvedomeniu, poplach; oplakáva 
mŕtvych a zvoláva živých; upozorňuje, vystríha, ohlasuje šťastie aj nešťastie“ 
(Puškárová, 2000, s. 461). 
87 Srdce môžeme vnímať ako ekvivalent zvona (Puškárová, 2000, s. 361). 
88 V tomto prípade môžeme poukázať na súvislosti s poňatím zvuku F. Mika, 
ktorý vymedzuje akýkoľvek zvuk ako fenomén vyjadrenia, pričom poukazuje na 
vzťah zvuku k realite (Miko, 1994, s. 96). Zvuk chápe ako metonymický trópus, 
ktorý je časťou na označenie celku. Nedá sa rozložiť, znak a označené splýva, 
a preto pôsobí zdanlivo „bezvýznamne“, „jednoplánovo“, čo je bytostná prenika-
vosť jeho pôsobenia (tamže, s. 101). 
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Tvarovanie postáv.89 Akustický signál ako fenomén zasahuje aj 

do tvarovania postáv. Prejavuje sa predovšetkým v postave Ber-

narda, odmietajúceho spoločenstvo s Demiankom. Spočiatku by aj 

chcel, aby ho zvonenie poznačilo:  

 
„(...) do noci kvapli prvé údery zvona. Bernard Plžúch zastal, vy-

vrátil tvár do oblohy, akoby chcel, aby mu tieto kvapky padli na 

čelo“ (tamže), 

  
no vzápätí v ňom vyvoláva zmätok. Nerozumie reči zvona, dezo-

rientuje ho, lebo „príliš zarastal tmou“. Neskôr sa vedome vymaňu-

je spod jeho nadvlády:  

 
„Nuž, zvoň si len, Demianko, zvoň. Vyratúvaj hriechy týmto sedlia-

čikom, čo teraz práve zohrievajú svoje zažltnuté telá pri ženách, 

len im vyrátaj a straš ich Luciferom, peklom, ale ja a môj syn pod 

tvoju farnosť nepatríme.“ (S. 162.) 

  
Naopak, Bernardov vzťah k tme90  je genealogicky motivo-

vaný: „Plžúchovci vždy nosili na srdci talizman odo mňa, tak ako 

ho nosíš ty a tak ako ho už nosí i tvoj syn Peter“. Antropomorfizo-

vaná tma vstupuje do pásma rozprávača a rozvíja „iracionálny“ 

rozmer témy. Bernard rozumie tme, dokáže ju „počuť“. Ona zas 

označuje Bernarda za svojho pána, pripodobňuje ho k pekelným 

                                                 
89 Ambivalentnosť postáv, dobra a zla v nich, ale aj ne-normálnosti, individuality 
a odlišnosti, potvrdzuje vo svojej štúdii M. Součková: „(...) viaceré postavy 
v Švantnerovej tvorbe sa pohybujú na hranici šialenstva, pričom ich psychické 
deviácie súvisia s vonkajšími okolnosťami (najmä vojnou), ale tiež s vnútornými 
(biologickými či genetickými) dispozíciami človeka“ (Součková, 2012, s. 14 – 15). 
90 Tma sa spája s chaosom, beztvarým stavom pred stvorením, predstavuje zlo, 
strach, úzkosť, trest, smrť, nedokonalosť, nevedomie a pod. (Puškárová, 2000, s. 
399). 
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mocnostiam, je pre ňu milenec, najsmelší, najukrutnejší, najohav-

nejší spomedzi všetkých, ohnivý ani Perún a hrozný ako Moloch. 

Ale navzdory tomu srdce zvona rozozvučí srdce Bernarda a kdesi 

v hĺbke duše v ňom vyvolá odozvu – tupú bolesť. Plžúch sa bráni 

nepríjemnej predtuche, že by ho zvon mohol pripraviť o to naj-

drahšie čo má, o syna:  

 
„Bernardovi sa ježila na prsiach vyšedivená srsť a pod lopatky vkĺ-

zol mu tupý bôľ, akoby sa mu v tých miestach otvárala živá rana.“ 

(S. 158.)  

 
No tak ako s temnotou, je Bernard zrastený aj s kvapalným 

prostredím. Voda je pre neho prirodzenou súčasťou života. Aj 

v temnej hore, ktorá je Bernardovým druhým domovom, sa pohy-

buje s istotou ako „ryba vo vode“. Motivovanosť priezviska, tzv. 

nomen omen – meno znamenie (Všetička, 1992, s. 43), súvisí  

s genézou rodu Plžúchovcov91. Zo sujetu vyplýva, že sa dokázali 

prispôsobiť rôznym životným podmienkam: pôvodne žili na bre-

hoch mora, odkiaľ za dramatických okolností odchádza dedo 

a usádza sa v horách, meniac sa na orla – samotára (s. 153 – 

154). Bol krutým „orlom nad orlami“, mal na svedomí smrť nejed-

ného človeka. Bernard je rovnako dravý a samotár ako dedo, no 

už človekom – vlkom: 

 
 „Hádam ako starý vlk, čo sa chotárom potĺka. 

                                                 
91 Pĺž – menšia sladkovodná ryba (Krátky slovník slovenského jazyka, 1987, s. 
284). V Malej československej encyklopédii sa uvádza, že patrí medzi bezstavov-
ce, ktoré žijú v mori, v sladkých vodách, aj na súši (Říman, 1987, s. 935). 
V príbehu sa však vynárajú aj biblické asociácie. 
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     Hej, takto by vyzeral, lebo mal naozaj voľačo zo starého vlka aj 

na tele aj na povahe.“ (S. 152.) 

  
Jeho kroky vedú pomedzím svetla a tmy „Bol pol tela 

v osuhli a pol tela zapadalo do tmy“, až kým nezabije mladého 

hájnika, lebo: „Potom sa celý vnoril do tmy.“ Po tomto zločine aj 

„Bernardova postava bola ohavnejšia“ (s. 164). Z temných hĺbok 

sa vyslobodzuje srdcom prekypujúcim otcovskou láskou, keď letí 

za prízrakom do svetla. No preletí len k šeru, na pomedzie, preto-

že orol – Bernard Plžúch do číreho svetla nepatrí. 

Pristavme sa pri symbolike orla, letiaceho k hore, a pokús-

me sa rozvinúť sémantické súvislosti. Kým hora, ku ktorej preletí, 

symbolizuje v mýtoch posvätný „Stred“, tak v Biblii je spojená 

s povätnosťou udalosti (porov. Liba, 1995, s. 182, 183). Je spojni-

cou Neba a zeme, vedúcou k transcendentnu.92 Orol v spojení 

s preletom k hore, môže symbolizovať náhlu premenu v duchovnej 

orientácii, moment zlomu, keď sa človek primkýna k transcen-

dentnu (tu z prekypujúcej lásky otca k synovi).  

Život Bernarda Plžúcha a jeho syna Petra (prostredníctvom 

nich aj ich rod) sa včleňuje „prebudením“ syna a „obrátením“ otca 

do obnovujúceho procesu, v ktorom pulzujúce srdcia zjednocuje 

univerzálny „Stred“.  

Konfigurácia postáv. V personálnych vrstvách témy, v súvislosti 

s princípom prízrakov, nás upútajú predovšetkým postavy starej 

                                                 
92 Orol by mohol byť znamením toho, že „(...) na tej istej kolmej osi sa na druhom 
konci nachádza ríša mŕtvych, ktorú symbolizujú isté zvieratá“ (Eliade, 1994, s. 
34). Orla ako znamenie smrti a záhuby uvádza vo svojich štúdiách aj V. J. Propp 
(1999, s. 184) a rovnako sa spomína aj v biblickom podobenstve eschatologické-
ho konca: „Tam, kde bude mŕtvola, tam zhromaždia sa orly“ (NZ, 1995, Mt, 24, 
28).  
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Cinduľky a Kara93. Cinduľka je prízrakom prekonávajúcim hranicu 

medzi časopriestorom a transcendentálnou nadčasovosťou. 

Zbláznila sa a zamrzla, ale nohy má ešte aj po smrti ako „ľadové 

cencúle“. Nevie nájsť pokoj, stále ju čosi núti prekračovať hranicu 

svetov. Zdá sa, že je to nedôvera voči Bernardovi, podozrenie, že 

ublíži Petruškovi, nevinnému dieťaťu (a preto sa ponúka ušiť Pet-

ruškovi a Karovi papučky z bielej a ružovej cintarie, t. j. zo zeme-

žlče, aby všetko zlé bolo bezo zvyšku „strávené“ a ich duše očis-

tené):  

 
„V očiach mu plávajú biele obláčiky ako po božom nebíčku, má 

mäkušké nôžky a musí lietať po hore.“ (S. 156.) 

 
Keďže i po svojej smrti sa snaží ovplyvniť existenciu živých, pôso-

biť na ich vnútorný život a chce im pomôcť nadobudnúť rovnová-

hu, môžeme ju označiť za postmortálnu postavu (Všetička, 1992, 

s. 26).  

Médiom, ktoré dokáže vnímať „neviditeľné“ vo viditeľnom 

a rozpoznať jej prízrak, je „pochabý“ vnuk Karo (o čosi neskôr aj 

Petruško), „živý prízrak“:  

 
„(...) stĺp stojí pevne na svojom starom mieste, pridržiava zábrad-

lie, ale spoza neho vystupuje postava, najprv neurčitá, roztočená v 

osuhli, ale čím ďalej vykresanejšia, akoby sa na ňu lepili hrče tmy.“ 

(S. 155.),  

 
cez ktorého vyburcuje srdce „bezbožného“ Bernarda k bdelosti. Na 

rozdiel od Cinduľky a Kara, ktorí sa ocitajú na pomedzí sveta „tu“ 

                                                 
93 Švantnerove postavy, ale aj celé príbehy, sú osobité tým, že „idú proti stereoty-
pom racionálneho vnímania a poznania“ (Kuzmíková, 2012, s. 29). 
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a „tam“, Bernard osciluje na pomedzí svetla a tmy v senzuálne 

vnímateľnom svete. Preto je pre Bernarda prízrak starej matere 

v osuhli „neviditeľný“. Ich „cesty“, ako aj kompozičné postavenie, 

sú v jadre novely diametrálne odlišné. Postavu Bernarda, smerujú-

cu k záverečnej premene, keď nadobudne schopnosť vnímať ver-

tikálu skutočnosti, by sme mohli označiť ako kontrovertnú s pozi-

tívnym finále (Všetička, 1992, s. 27).  

Pristavme sa aj pri Bernardovom vzťah k žene a k synovi. 

Bernardov syn Peter je v Plžúchovskej vetve rodostromu akousi 

nanovo vytvorenou spojnicou so Stredom94, cez ktorú by sa mohol 

i pre rod Plžúchovcov zrodiť „nový deň“. Petruško je vo svojej sle-

pej poslušnosti zatiaľ odovzdaný otcovej vôli:  

 
„Zdá sa mu zavše, akoby jeho chlapec mal ešte vždy zalepené oči 

voľajakým hlienom ako vtedy, keď ho mal prvý raz na rukách.“ (S. 

159.) 

 
Je ešte stále ako ryba – prispôsobivý, obratný, determinovaný svo-

jím rodom:  

 
„Tvár sa mu zabelela ako ryba, ktorá sa v hlbočine obrátila, a 

vošiel do tmy.“ (S. 164.)  

 

                                                 
94 Stred má podľa Teilharda de Chardin „absolútnu a najvyššiu schopnosť spájať 
(a dôsledne aj zavŕšiť) bytia v sebe. V božskom prostredí sa všetky prvky vesmíru 
dotýkajú tým, čo je v nich najvnútornejšie a najstálejšie. V ňom pomaly sústreďujú 
bez straty a bez nebezpečenstva ďalšej skazy to, čo je v nich najčistejšie a naj-
príťažlivejšie. Stretajúc sa v ňom strácajú vzájomnú vonkajškovosť a nesúrodosť, 
ktoré sú základnou bolesťou ľudských vzťahov“ (Teilhard de Chardin, 1996, s. 
102). 
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Osciluje medzi otcom a matkou, ktorá stelesňuje „stred“ rodiny. 

Spája ho s ňou nielen farebnosť (bielosť), ale implicitne aj pevnosť 

a stálosť skaly:  

 
„Tma dusí. Všetko sa v nej topí: steny, pec, okná, stôl, povala 

i dlážka, len ona s posteľou má pevné postavenie, nehýbe sa 

a vyniká do tmy ako biele bralo z mora. Môžeš bezpečne u nej 

hľadať záchranu.“ (S. 160.) 

  
Meno Peter Plžúch svojou sémantikou  vstupuje do sujetu 

ako meno – znamenie, ktoré odhaľuje jeho predurčenie v kompo-

zícii príbehu, a to spojiť oba protikladné atribúty do kvalitatívne 

nového celku – dať rybe z hlbín nový smer (vynoriť sa z tmy nad 

hladinu do svetla)95  a neochvejnosť „do neba čnejúcej bielej ska-

ly“, aby sa mohol preliať nový deň.   

Bernardova žena, Petrova matka, je oproti ostatným posta-

vám oporným bodom evokujúcim čistotu:  

 
„Aha, tamto spí žena. Ruky má rozložené na perine, nuž jej do tmy 

svietia. Aj okrúhle plecia sa jej vynárajú  ako bielušké klobúčiky 

peny.“ (S. 159.) 

 
V temnote je ako svetlo chrániace pred poblúdením:  

 
„Obrátil sa k nej. Voľačo ho k tomu nútilo. Bolo sa treba o niečo 

pevného oprieť, lebo človek nemôže stále do tmy hľadieť. Tma 

dusí. Všetko sa v nej topí: steny, pec, okná, stôl, povala i dlážka, 
                                                 
95 Ryby, podľa M. Puškárovej, „sú pojítkom medzi minulosťou a budúcnosťou, 
triedia energiu, ktorá má zaspať a ktorá sa má prebudiť (...). Ryby nesú v sebe 
silu na uskutočnenie cieľa, ktorý si človek predsavzal, ukazujú, že cesta ku 
hviezdam nie je iba snom. Rybí duch nepozná hranice, vie, že minulosť súvisí s 
budúcnosťou, realita so snom, zrodenie so zánikom“ (Puškárová, 2000, s. 336).  
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len ona s posteľou má pevné postavenie, nehýbe sa  a vyniká do 

tmy ako biele bralo z mora. Môžeš bezpečne u nej hľadať záchra-

nu.“  (S. 160.)  

              
Bernardovu ženu, ktorá je prirovnaná k bielemu bralu z mo-

ra, možno z pohľadu mytológie pripodobniť k funkcii tzv. Brány 

Apsú, čo uzatvára svet chaosu a smrti (Eliade, 1994, s. 31 – 32)96. 

V sujete je jej aktivita obmedzená na zvestovanie víťazstva života 

nad smrťou, keď oznamuje mužovi, že hájničkino dieťa prežilo za 

cenu života matky (zo smrti povstal nový život, čo možno prirovnať 

k mýtickému obradu „veľkej“ iniciácie). Manželská posteľ97, ako 

priestor jej sujetového pôsobenia, je „prostredím“ prináležiacim 

manželskej (posvätnej) jednote, kde svetlo (žena) a tma (Bernard) 

netvoria nezmieriteľný protiklad, ale koexistujú ako dve podoby 

jednej podstaty.  

Na otázku, ktorú sme si položili v úvode o zmysle novely, 

sme sa v podrobnej analýze a interpretácii, a to na pozadí mýtu, 

pokúsili nájsť čiastočne odpoveď. No teraz sa natíska ďalšia: Ako 

a prečo sa to stalo? Lebo v mýte „vyprávíme-li, jak se zrodila určitá 

věc, zjevujeme průlom posvátna do Světa, zjevujeme poslední 

příčinu veškeré jeho skutečné existence“ (Eliade, 1994, s. 68).  

Komponéma „stredu“. Najprv sa pristavíme pri komponéme 

„stredu“, ktorá nadobúda prostredníctvom tzv. kľúčových slov – 

symbolov a ich druhotných významov (Čepan, 1977 s. 142, 146) 
                                                 
96 Stred v Chaose zároveň umožňuje ontologický prechod  z jedného modu bytia 
do iného, zabezpečuje kontakt s transcendentnom a umožňuje „orientatio“ (Elia-
de, 1994, s. 46). 
97 „Manželská posteľ vyjadruje spojenie mužského a ženského princípu, t. j. 
coniunctio oppositorum. Posteľ s bielymi obliečkami alebo uhladenými obliečkami 
označuje čistú osobnosť, symbolizuje človeka obnoveného prehodnotením minu-
losti a očisteného (Luk 5, 24)“ (Puškárová, 2000, s. 304). 
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mýtický, ale súčasne aj biblický rozmer. Stred ako symbol ukotve-

nia sa vyskytuje v rámcových komponémach, ale aj v jadre sujetu 

v rôznych podobách, ktoré akoby sa spájali s „viditeľným“ v pries-

tore, aby odkazovali na „neviditeľné“ v čase (Bagin, 1977, s. 140), 

ako napr.: „vršisko“, zvon a v ňom srdce, Bernardova žena ako 

biele bralo (stred rodiny), ale aj zornička ako akýsi orientačný bod 

na „viditeľnom“ nebi, akoby umŕtvený Bernardovým zločinom: 

 
 „Zornička sa ešte roztancovala, besne, šialene ako opitá, ale do-

stávala závrat. Zastáva a hľadí na jedinké pevné miesto, ktoré je 

kdesi na streche alebo je ďaleko medzi hviezdami. Najskorej tam. 

Mihalnice zdreveneli a oko stratilo lesk. Musíme naň priložiť pe-

niaz, aby tak strašne nehľadelo. Hľa, celkom nič sa už nehýbe.“ (S. 

164.)98,  

 
potom stará jedľa a predovšetkým hora, ku ktorej sa priestor v su-

jete  zbieha. 

V tomto úseku analýzy môžeme uvažovať o protiklade „ne-

hybného“ a „pohyblivého“ stredu, ktorý by sme mohli pracovne 

označiť ako kategóriu „prostredia“, t. j. priestoru s ustanoveným 

stredom. Tento mýtický „Stred“ (v hierofánii predstavuje posvät-

nosť priestoru) má v kresťanskej epifánii svoj ekvivalent v živom 

pulzujúcom Srdci (v epifánii je symbolom Lásky). „Stred“ i „Srdce“ 

vedú dialóg večného s časným, t. j. sú jednou z foriem realizácie 

diafánie, tzn. presvitania transcendentna (porov. Teilhard de Char-

din, 1996, s. 123). 

                                                 
98 Hviezdne priestory v mýte, ako uvádza M. Eliade, majú vážnosť transcen-
dentna, absolútnej skutočnosti, večnosti (Eliade, 1994, s, 82). 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

79 

Stred ako semiotický prvok má v sujete výrazné sémantic-

ké uplatnenie ako integrálna súčasť kompozičného princípu cesty, 

ktorý ďalej budeme sledovať. 

Princíp cesty. Na začiatku príbehu sa Bernard Plžúch neomylne 

„prikráda“ z hory (východisko aj cieľ jeho pohybu) po dôverne 

známej ceste domov ako zlodej, čím do priestoru tematického 

vstupuje problémový prvok. Samotná cesta, rovnako ako jeho ži-

vot,  je „prelomená vo dve koľaje“. V priestore, v ktorom sa pohy-

buje, je dôležitým medzníkom most, spájajúci dva svety, a to „bel-

šiu“ dedinu a „priesvitnejší“ priestor „tam von medzi horou“ s tem-

notou. Hranicu medzi nimi tvorí symbol sakrálna – kríž.  

Dom Plžúchovcov zapadá do priestoru temnoty: „(...) stre-

cha bola stará, prehnitá, plno čiernych dier a hrdzavých klincov.“ 

Jeho okolie tiež: „Tmu pod kôlňou si mohol natierať na chlieb 

miesto lekváru. Bernard sa noril do nej.“ (S. 161.) Rozklad, panu-

júci navôkol, môže byť predzvesťou „ponoru“ pred zrodom novej 

kvality:  

„obzor bol jediná smradľavá barina, nepriehľadná, neohraničená, 

roztečená na všetky strany, aj do hĺbky aj do výšky.“ (S. 161.)99 

 
Naň nadväzujú hory, rozprestierajúce sa na všetky strany ako mo-

re (s. 166). Tvoria akoby homogénny priestor rozptýlených sús-

tredných vertikál:  

 
„Jedna k druhej sa tisnú ako sestra k sestre. Jedna druhú prenika-

jú. Vo dne sa rozjasajú, lebo spieva v nich vtáctvo o bohu, a v noci 

                                                 
99 Obraz obzoru pripomína vodný chaos, ktorý predchádzal Stvoreniu, symbolizu-
júci zostup do beztvárnosti cez smrť (Eliade, 1994, s. 31). 
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sa ponoria do nepreniknuteľnej tmy, lebo treba ukryť a utíšiť bez-

božné deti, čo prišli sem krotiť svoju divú krv“ (tamže). 

 
Hory sú obrazom simultánnej polyfónie „prostredia“, kde sa časo-

priestor vyznačuje cyklickým striedaním profánna (tu bezbožnosť 

človeka) a sakrálna (zbožnosť spievajúceho vtáctva) ako cyklická 

obdoba noci a dňa. Svet temnoty, čo „nemá konca“ a v ňom „nija-

ké zákony ťa neviažu“ (s. 161), je analógiou vnútorného sveta 

Bernarda, ktorý odmietol ochranu zvona – kríža, a ten nepôsobí 

proti vôli človeka100. Moment jeho návratu do profánnych „hlbín“ je 

tematicky stvárnený hateným akustickým signálom:  

 
„Ale zvon sa upokojil. Zatíchol razom ako plač dieťaťa, keď mu 

mater strčí mliekom navretý prsník do úst. No vo vzduchu visela 

ešte voľajaká roztrhnutá struna. Hompáľala sa sem-ta. Bernard ju 

sledoval, lebo sa mu ešte zdalo, že koniec tejto roztrhnutej struny 

sa pustil dolu a šľahol ho po tvári. Ach, nie, to bola pavučina, na 

ktorej sa spúšťal pavúk zo strechy a ktorej sa on ľavým lícom dot-

kol. Hej.“ (S. 162.) 

  
V tomto úryvku nachádzame akoby dve znamenia v jed-

nom „marení“: roztrhnutá struna šľahajúca Bernarda po tvári je 

prejavom náhleho prerušenia súznenia (porov. Puškárová, 2000, 

s. 370). Je predzvesťou  mimoriadneho personálneho výkyvu, a to 

v smere od senzuálneho k duchovnému, pretože ľavé líce ako 

synekdocha pars pro toto odkazuje povrchom tváre do centra duše 

                                                 
100 Príťažlivosť alebo odpudzovanie, ktorým pôsobí kríž na ľudí, je podmienené 
ich súhlasom: „kdekoľvek sa objaví kríž, nevyhnutne vzniká vrenie a opozícia“ 
(Teilhard de Chardin, 1996, s. 86). 
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človeka101. Tenziu naznačeného výkyvu vzápätí vystrieda antitetic-

ký obrat. Pavúk a pavučina102 namiesto šľahu strunou sú zname-

ním pohybu od nešťastia k šťastiu, od preryvu, ticha, k jeho nové-

mu naplneniu. Aj tento výjav je anticipáciou diametrálnej premeny 

Bernarda.  

Kľúčové sémanticko-semiotické postavenie v obraze cesty 

má scéna príchodu Petra s hájnikom z Doliny. Sprevádza ho si-

multánny akustický signál dvoch za sebou kráčajúcich postáv: 

 
„Bernard rozpoznával a naozaj počul kroky. Zdalo sa, že niekto ide 

od potoka. Srieň sa trúsil a zvonil ako sklené piliny. To by mohol 

byť Peter, ale zdá sa, že nejde sám. Jeden krok by bol zreteľnejší. 

Srieň by sa len v prestávkach trúsil ako šušťanie trávy, keď kosou 

zaháňame, a tuto niet prestávky. Srieň sa sype neustále a zvoní, 

akoby cupkal po ňom kôň. Možno idú dvaja.“ (S. 162 – 163.) 

 
Posilnenie figuratívnosti výrazu (Miko, 1973, s. 268) navodzuje 

v tomto výjave aj dojem akustickej impresie, ktorá je spätá so zá-

verečnou scénou, a svojím účinkom opäť spôsobuje zbližovanie 

témy s látkovým podložím literárnej skutočnosti v prospech mýti-

zácie.  

Po tom, čo Bernard usmrtil hájnika ohrozujúceho syna, ve-

die spoločná cesta otca so synom do hory. Otec ako vlk a syn ako 
                                                 
101 Podobne vníma vzťah tváre a duše aj S. Rakús: „Tvár ako primárna telesnosť 
má kontakty s primárnou duchovnosťou“ (Rakús, 1993b, s. 33). 
102 Symbolika pavúka v slovníku M. Puškárovej sa spája s niekoľkými význama-
mi: „(...) sv. Duch, vynachádzavosť, trpezlivosť, obratnosť, pominuteľnosť, smrť, 
jedovatosť, neuróza (...). Pavúčia sieť je radiálne rozložená. Pavúk uprostred nej 
sa podobá na slnko, ktoré vysiela lúče a predstavuje kozmický poriadok. Obraz 
pavúka poukazuje na duchovné oslobodenie: sám pavúk súka niť, vystupuje hore 
po vlákne, na ktorom sa spustil“ (Puškárová, 2000, s. 283) Dodajme, že pavučina 
podľa autorky značí: „majetníctvo, žiarlivosť, schopnosť priasť, spájať, tvoriť, ale 
aj ničiť, pohlcovať“ (tamže, s. 285). 
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námesačník kráčajú vedno horou, každý z inej strany, pretože ich 

delí mŕtvola hájnika ako stelesnená hranica života a smrti. Tak ako 

postupne zdolávajú profánny priestor temnoty (bez života, mŕtvy), 

mení sa i kvalita časopriestoru. Najprv:  

 
„Hora čuší ako zarezaná. Čaká na sneh, lebo je už pred Vianoca-

mi, a osuheľ v noci zľahčela. Aha, dvíha sa hore do oblohy, bude 

padať.“ (S. 167.),  

 
no potom vďaka obnovenému prúdeniu hora „ožíva“ (prostredníc-

tvom komparácie prírodných motívov šumiaceho vetra a prebúdza-

júceho sa vtáka), čo v tematickej rovine signalizuje akustický fe-

nomén:  

 
„Šum sa rozliehal do šírav, akoby sa v týchto miestach vietor pre-

búdzal, akoby si zobákom rozčuchrával stŕpnuté perie, čo cez noc 

priľahlo k sebe, a rozťahoval stŕpnuté krídla, akoby prestupoval 

z pazúra na pazúr a zíval. Šum rástol a padal aj dolu medzi stromy 

ako spŕchnuté ihličie.“ (S. 168.)  

 
Súčasne sa zvyšuje aj namáhavosť cesty.103 Cesta k trhline v ska-

le ako k potenciálnemu „stredu“ hory je príkra a nebezpečná. 

V sujete narastá tenzia ako dôsledok zvyšujúceho sa výskytu mo-

tívov symbolicky zastupujúcich transcendentno104  (implicitne roz-

                                                 
103 V súvislosti s púťou k stredu hory a o jej úrovniach M. Eliade uvádza: „Keď 
pútnik vystupuje nahor, blíži sa k Stredu Sveta a na najyyššej terase sa dostáva 
na predel rovín, kde opúšťa profánny rôznorodý priestor a vstupuje do ,čistej 
oblasti‘“ (Eliade, 1993, s. 16.)  
104 K významu symboliky cesty sa možno v slovníku  M. Puškárovej (2000, s. 
438) dočítať: „(...) duchovná cesta k vyššiemu stupňu sebapoznania; nadzmyslo-
vosť ľudského poslania a prenikanie do vyšších vesmírnych sfér. Tento proces sa 
spája zväčša s budovou, horou, krížom, rebríkom, schodiskom, stromom (...). 
V mytologickej a náboženskej rovine sa výstup na horu rovná symbolickej smrti.“  
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víjajúcich sakrálnosť výrazu), napr.: strapatý konár – rebrík do ne-

ba,105 otvor, ktorým presvitá obloha – „strecha“ hory ako miesto 

prieniku posvätna do priestoru,106 ohnisko a dym – prúdenie sme-

rujúce do Neba, rednúca tma akoby sa brieždilo – navodzuje zjas-

ňovanie priestoru.  

K prvému explicitnému prielomu transcendentna dochádza 

v súvislosti s Petrovým precitnutím, keď „akoby mu studená ruka 

prešla prstami po tvári.“ „Studená ruka“ smrti je sémantickým sig-

nálom prítomnosti hranice. Do pomedzia časopriestoru a „zviditeľ-

ňovaného“ transcendentna farebne zapadá aj prenasledujúce „to“ 

– prízrak: šedivá guľa a v jej strede, krútiaca sa hrča vaty. Po dru-

hom zjavení prízraku Plžúchovci zmenia smer (naprieč horou von, 

na priestranstvo dvíhajúcej sa osuhle a nebezpečnej zamrzliny). 

Aj táto ďalšia sféra, do ktorej vstupujú, má svoje vertikálne ukotve-

nie – jedľu. Pri nej sa už po tretíkrát zjavuje „ozrutná kúdeľ 

osuhle“, ktorú vidia obaja, no len Peter v nej rozpoznáva starú 

Cinduľku (ide o scénu anagnorizácie107), nesúcu papučky z bielych 

cintariek. Papučky vo funkcii antropopetálnej komponémy sa viažu 

na detenzívny úkon katarzie a v sujete plnia funkciu rekvizity vnú-

tornej obnovy, ktorá je v texte zachytená nasledovne:  

 
„Peter zjačal, pustiac vrece, skrčil sa k zemi, akoby ho chytali kŕče, 

a tvár si kryl medzi kolená.      

- Peter! 

                                                 
105 Rozkonárený strom symbolizuje schodisko vedúce do Neba (Eliade, 1994, s. 
42). 
106 Najstaršie svätyne boli stavané bez strechy alebo mali v streche otvor, ktorý 
bol „okom chrámu“, ktoré symbolizovalo prelom úrovní, spojenie 
s transcendentnom (Eliade, 1994, s. 42). 
107 Anagnorizácia je označenie scény, v ktorej sa nevedomosť mení na poznanie, 
keď sa postava dá spoznať alebo ju spoznáva niekto iný (Všetička, 1992, s. 38). 
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Nedával o sebe znať. 

- To za hrsť svetla sa vsypalo do osuhle. 

Čušal. 

- Peter! 

Zodvihol hlavu. Mal vybielenú tvár a do úst sa mu tisol úsmev.“ (S. 

171.) 

 
Sémantika tohto výjavu má, podobne ako predchádzajúce, 

svoje vysvetlenie v mýte. Póza Petra je symbolickým stvárnením 

„smrti“ a návratu do „bielej“ existencie počiatku, keď ešte nič nebo-

lo porušené108. Je obradom „malej“ iniciácie – vnútorného prebu-

denia109. Tejto ontologickej zmene zodpovedá i strata pamäti: „Pe-

ter poslúchol,  ale bolo vidieť, že mu pamäť voľakde uniká.“, čím 

sa naznačuje stav nevinnosti, ale i vystúpenie z plynúceho času 

(chronos; Heriban, 1998, s. 488) a ukotvenie v mýtickom čase 

„večného návratu“110 (kairos; tamže, s. 560). Posvätnosť chvíle 

obnovujúceho „znovuzrodenia“ sa zmocnila i Bernarda, ktorý naj-

prv v zúrivosti chcel syna „nemilosrdne kopnúť tvrdou bagančou 

do vyjavenej tváre, ale vtedy ho zmrvilo náhle počutie.“ (S. 171.) 

Kým Petrovu katarziu sprevádza nové „videnie“, Bernardov vnú-

                                                 
108 Kozmologické tradície objasňujú symboliku stredu výrazmi z embryológie, čo 
súvisí s predstavou o stvorení sveta ako zárodku, od pupku, a jeho rozšírenie do 
všetkých smerov (Eliade 1993, s. 17). 
109 O obrade iniciácie nájdeme zmienku aj v prácach V. J. Proppa: „(...) předsta-
vuje vstup do říše smrti a návrat z ní“ a súvisí s obradom „zasvěcení jinochů při 
dovršení jejich pohlavní zralosti.“ (Propp, 1999, s. 184). Pripomeňme, že zmys-
lom obradu bolo dať mládencovi vládu nad zvieratami (tamže, s. 190) a dodajme, 
že úsmev na tvári je podľa V. J. Proppa oslabeným smiechom, ktorý signalizuje, 
že junák sa vyslobodzuje a vracia do života pomocou niekoho iného (tamže, s. 
186). V Petrovom prípade bola jeho pomocníčkou stará Cinduľka. 
110 O cyklickej štruktúre času sa u Eliadeho dočítame: „odhalujeme cyklickou 
strukturu času, ktorý sa regeneruje při každém novém ,zrození‘ v kterékoli rovině. 
Tento ,věčný návrat‘ svědčí o ontologii, do níž nezasahuje čas ani dění“ (Eliade, 
1993, s. 61). 
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torný obrat spôsobí  nové „počutie“, obohacujúce život oboch 

o novú kvalitu vnímania, o schopnosť odhaľovať  implicitné v expli-

citnom. 

Vzápätí aj Bernardov hlas znel pokorne a ticho, mäkol. 

Hlas ako akustický signál vnútorných poryvov naznačuje zmenu 

postoja – bázeň (náhly odklon od expresívnosti k impresívnosti 

výrazu). 

Narastajúcu intenzitu motívov transcendentna ikonicko-

symbolicky rozvíja aj ďalšia podoba akustického fenoménu, a to 

simultánna polyfónia desiatich zborovo „skučiacich“ hôr „ako kŕdeľ 

plačúcich žien“, spomedzi ktorých akoby radostne „jedna ujúka“111 

a tak dopĺňa večné prenikavé trápenie žialiacich plačiek veselým 

tónom. Je to zároveň, paradoxne, aj kvíliaca „stará jedľa pod Marí-

kovými skalami“, na ktorú Plžúchovci, na pytliackom chodníčku, 

vešajú divinu:  

 
„Má vrcholec rozčesnutý. Hrom bol do nej udrel. Hrčavé konáre 

dvíha k nebu aj so strapcami šedivého lišajníka ako starý bradatý 

pútnik. Nemá už hlasu, všetok si vykričala, lebo pod Maríkovými 

skalami neustále vietor hučí, a predsa ju počuť vykladať.“ (S. 171.) 

 
Stará jedľa je symbolom posvätnosti Života par excellence, múd-

rosti a poznania (Eliade, 1994, s. 103). Predstavuje nepretržitú 

pozemskú cestu, ktorá je ako rebrík vedúci do neba. Vrchol má 

poznačený rozdvojením112, v ktorom plač prerastá do smiechu113  

                                                 
111 V hesle ujúkať sa uvádza, že ide o prejav radosti, vyslovením cit. ujú (Krátky 
slovník slovenského jazyka, 1987, s. 477). 
112 Rozdvojený vrchol pripomína písmeno y, ktoré „označuje človeka, jeho život, 
možnosť výberu slobodnou vôľou, rozdvojenú cestu, ale aj spojenie protikladov: 
ľavého a pravého, vedomého aj nevedomého atď.“ (Puškárová, 2000, s. 441). 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

86 

aj koniec do nového začiatku. No možno ho chápať aj ako zname-

nie prestúpenia biblického zákona.  

S tretím zlomom sa spája priehyb označujúci hranicu, za 

ktorou je „iný“ svet („Osuheľ tadeto utekala a pišťala ako kŕdeľ my-

ší“). Obraz dverí na kolibe („Za kruhmi černela sa Jančekovie ko-

liba. Dvere mala rozplazené.“) pripomína vstup do útrob akéhosi 

tvora, obývajúceho „nečistý“ priestor temnoty. Aj napriek ľudskému 

obydliu je v ňom prirodzená pulzácia života popretá, je akýmsi 

mŕtvym bodom. Farebný princíp spolu s priestorom „za kruhmi“ 

(evokuje profánnosť) naznačuje, že môže ísť o miesto iniciácie, 

kde dochádza k Bernardovej „smrti“. Kým on má v srdci smrtonos-

ný chlad, v Petrových očiach sa zračí prebúdzanie vnútorného 

života: „Peter bol ticho. Hľadel na otca pokojne. A hľa, v jeho 

očiach plávali biele obláčiky ako po jarnom nebi.“ Bernard si v pl-

nej miere uvedomí, že syn mu už nepatrí, lebo sa v ňom rodí „nový 

život“. Ale keď sa zbaví bremena obete (mŕtveho hájnika), aj on 

ustanoví svoj „nový svet“, pretože v zmysle posväcujúceho ritu 

hierofánie,114 ak niekto uzatvorí trhlinu telom obete, vytvorí stred 

„nového sveta“115. Ním sa odstráni beztvárnosť priestoru a život 

v ňom zvíťazí nad smrťou. Aj „obetná púť“ Plžúchovcov k skalnej 

trhline za Jančekovie kolibou pripomína cestu mýtickej iniciácie, 

ktorej cieľom je nová kvalita života.  

                                                                                                              
113 Propp konštatuje, že plač je rovnako ako smiech magickým prostriedkom 
vzkriesenia mŕtveho (Propp, 1999, s. 193). Až v kresťanstve sa smiech spája so 
smrťou, diablom atď. (tamže, s. 192). 
114 Podľa staviteľských rítov nemôže nič trvať, „co není ,oživeno‘, co nezíská 
,duši‘ nejakou obětí; prototypem stavitelského ritu je oběť, která se odehrávala při 
založení světa“ (Eliade, 1993, s. 20). 
115 „Dosažení ‚středu‘ se rovná posvěcení, iniciaci; po existenci, která byla ještě 
včera profánní a iluzórní, následuje existence nová, reálná, trvalá a účinná“ (Elia-
de, 1993, s. 18 – 19). 
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Neklamným znamením Bernardovho obratu vo vnímaní 

transcendentna116  je tancujúca kúdeľ čnejúca koncom do výšky, 

padajúce svetlo evokujúce „osvietenie“ a odchádzajúca postava, 

ktoré „vidí“. Naznačenú vertikálu, radiálno-axiálnu os, môžeme 

považovať za explicitné označenie miesta zlomu do posvätna:  

 
„(...) oči sa mu pristavili úžasom. Len na skok pred ním rozkrúcala 

sa taká kúdeľ osuhle, ako videl nedávno tuto dolu pri čiernej jedli. 

Aj táto stála koncom do výšky a krútila sa, tancovala. A hľa: hrsť 

svetla sype sa zhora na ňu a sprostriedku vychádza postava. Ob-

racia sa k nemu chrbtom, akoby bola svedkom toho, čo Bernard 

robil, a odchádza. Počuť zvoniť srieň, aj stopy vidieť za ňou. Vzďa-

ľuje sa k hore pomaly, isto, nezadržateľne. Čierna hora vzťahuje 

proti nej strapato konáre. Postava sa norí do nej a pištiacu osuheľ 

pretína strašné, dlhé a ľadové zavytie.“ (S. 173.) 

 
Iniciačný prerod zmenil Bernardovo vnímanie javov. Už nie-

len „počuje“, ale aj „vidí“ to, čo dovtedy odmietal, a rodí sa v ňom 

poznanie. Zvonenie srieňa a stopy za postavou, ku ktorým ešte 

jedny stopy chýbajú, môžeme vnímať ako kontextový moment  

(obraz prvej scény „presvitá“ do druhej)117, spájajúci dve síce roz-

dielne, no sémanticky podmienené situácie v sujete. Akustický 
                                                 
116 Potvrdzujú to aj slová Eliadeho: „Symbolizmus obsažený ve výrazu ,Brána 
Nebe‘ je bohatý a složitý: theofanie posvěcuje určité místo právě tím, že je 
,otevírá‘ směrem nahoru, že je spojuje s Nebem, že je činí paradoxním bodem 
přechodu z jednoho modu bytí do druhého“ (Eliade, 1994, s. 21). O predstave 
axis mundi sa môžeme v Lexikóne symbolov (Biedermann, 1992, s. 293) dočítať: 
„os krištáľovej podstaty, otáčajúca sa ako vreteno“. Zároveň o svetle sa v ňom 
uvádza, že je „na celom svete symbol božskosti a duchovného elementu (tamže, 
292). 
117 F. Všetička uvádza, že kontextový moment je založený na spojení niekoľkých, 
najčastejšie dvoch udalostí. Udalosti sujetu, na rozdiel od synchrónneho momen-
tu, vzájomne súvisia, lebo jedna naznačuje druhú, no nie priamo, ale pod po-
vrchom (Všetička, 1992, s. 45). 
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signál, odkazujúci na udalosť príchodu Petruška s hájnikom, takis-

to sprevádzaných zvoniacim srieňom, v spojení s deviačným mo-

mentom, t. j. zámerným zatajením postavy (tu hájnika),118 umocňu-

je v záverečnej scéne jadra novely tenziu tajomnosti. Svetlo, kto-

rému stál Bernard zoči-voči, je posolstvom poznania: za zmyslo-

vou skutočnosťou „presvitá“ ešte skutočnosť iná – numinózna (ko-

rešponduje so sakrálnosťou výrazu). 

Príbeh Bernarda a Petra Plžúchovcov akoby naznačoval, 

že archetypy opakovania umožňujú človeku vystúpiť z plynúceho 

času, aby po obnove opäť vstúpil do jeho toku, ale s novým posto-

jom k životu (v zmysle duchovnej premeny). 

 

Zhrnutie. Novela Prízraky od Františka Švantnera s osobitne ná-

ročnou obraznosťou, ktorej zodpovedajú aj špecifické kompozičné 

postupy (napr. diametrálna premena, deviačný moment, kontexto-

vý moment, anagnorizácia a pod.), kládla nemalé nároky na inter-

pretáciu textu. Preto sme spôsob analýzy a interpretácie podriadili 

v jadre novely dominujúcemu princípu cesty a nosným symbolom, 

ktoré majú oporu v mytologicko-kresťanskom výklade obraznosti, 

a to v úsilí zachytiť všetky relevantné sémantické a kompozičné 

súvislosti v texte, vedúce k odhaleniu „záhadného“ zmyslu nove-

ly.119 

                                                 
118 Deviačný moment definuje F. Všetička ako „zdánlivé vybočení z dosavadního 
děje, jež je způsobeno tím, že autor záměrně zamlčí jméno a charakteristické 
znaky jednajíci osoby. Deviačním momentem vstupuje do děje zdánlivě nová 
postava, zdánlivě začíná dalši dějová línie. Deviační moment sa objevuje převáž-
ně v koncové části díla a jeho cílem je zproblematizovat, ztajemnit děj“ (Všetička, 
1992, s. 46). 
119 Na tomto mieste môžeme nadviazať na aktuálne podnety z kognitívneho vý-
skumu J. Kuzmíkovej, ktorá situáciu čitateľa Švantnerových diel komentuje takto: 
„Čitateľ sa svojím spôsobom ocitá v neznámej situácii, takpovediac v evolučne 
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V incipite nastolený princíp cyklickosti a axiálnosti kompo-

zície časopriestoru (obraz prelievajúceho sa nového dňa) vystrieda 

v introdukcii ich hatenie (deň bez svitu, ktorý zarastá tmou, pretože 

osuheľ je prekážkou).  

V jadre novely obohacuje časopriestor (nonantro-

po)centrická komponéma „stred“, ktorá aktívne zasahuje do jeho 

výstavby a tvorí jeho ukotvenie (napr. stará jedľa, zornička, zvon 

Demianko). Stred má niekoľko variantov: pohyblivý stred, vyznaču-

júci sa sukcesívnosťou (pohybujúca sa kúdeľ osuhle), polyfonické 

sústredie, vyznačujúce sa simultánnosťou a cyklickosťou (skučia-

ce hory, hory vo dne rozjasané, ale v noci ponorené do tmy, medzi 

nimi jedľa s rozdvojeným vrcholom) a „živý“ stred, vyznačujúci sa 

pulzáciou (srdce človeka a zvona Demianka). Pohyblivý, polyfónny 

aj pulzujúci stred tvoria východisko pre potenciálne rozvinutie pri-

ncípu radiálnosti v kompozícii (tancujúca kúdeľ, čnejúca koncom 

do výšky) a tým aj sémanticko-semiotické stvárnenie zjavujúceho 

sa transcendentna, ako o tom svedčí záverečná scéna jadra nove-

ly, ktorá je zároveň ikonicko-symbolickým obrazom „viacrozmer-

nej“ literárnej skutočnosti, ktorú môžeme vnímať ako tzv. diafanic-

kú (pozri Teilhard de Chardin, 1996, s. 120 – 124). 

                                                                                                              
neznámom prostredí. V tej chvíli už nepostačuje jeho intuitívna myseľ, situácia si 
vyžaduje kognitívne zložitejšie riešenia“ (Kuzmíková, 2014, s. 139).  

Aj v tomto našom analyticko-interpretačnom prístupe sa potvrdzuje, že 
na odhaľovanie významov v Švantnerovej tvorbe je nutné aktivizovať okrem afek-
tívnych aj známe či menej známe kultúrne kódy. Lebo, ako uvádza J. Kuzmíková 
na margo autorovho fikčného sveta: „Podoba života sa mení a život ako celok sa 
vyvíja. Zákonitosť je tu záležitosťou tradície, pamäti“ (tamže, s. 140). Zdá sa, 
akoby bol Švantner očakával, že čitateľ si bude vedomý, že k tajomnému zmyslu 
sa potrebuje „prepátrať“ cestou pozn(áv)ania (kognície). Pretože, ak 
v Švantnerovej tvorbe platí, že „vedomie dáva zmysel ľudskej existencii“ (Kuzmí-
ková, 2012, s. 38), tak potom tiež môže platiť, že vedomie ho povedie k zmyslu 
jeho prozaického textu.   
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V novele Prízraky sa stretávame s dominantnou funkciou 

akustického signálu ako fenoménu, ktorý sa podieľa na postupe 

sakralizácie výrazu a mýtizácie príbehu, napr. v podobe 

(pre)rekvizity zvona-umieračika alebo zvoniaceho srieňa. Jeho 

úlohou je stvárniť existenciálnu hranicu ako jednotu antropocen-

trického a nonantropocentrického s numinóznym. Možno povedať, 

že transcendentno je v sujete všadeprítomné, sprístupnené pro-

stredníctvom motívov-symbolov (vršisko, kúdeľ osuhle, kvíliaca 

jedľa s rozdvojeným vrcholom, „umŕtvená“ zornička, orol, hora 

atď.). Tomuto znakovo-estetickému stvárneniu duchovna (nevidi-

teľného vo viditeľnom) zodpovedá v kompozícii dominancia ikonic-

ko-symbolického princípu. V zjednocovaní ľudského a prírodného 

v duchovnom má dôležité postavenie komponéma srdca (srdce 

človeka, srdce zvona), ktorá je realizovaná prostredníctvom akus-

tického signálu ako fenoménu. 

V novele sa stretávame s javom zbližovania témy s látko-

vým podložím literárnej a neliterárnej skutočnosti (napr. ontológiou 

skutočnosti, stvárnenou v obraze neustáleho prúdenia vetra a vo-

dy), v dôsledku čoho sa mení kvalita znakovo-estetickej štruktúry, 

v ktorej dochádza k zbližovaniu látky, témy, problému a tvaru po-

mocou tzv. „centrickej“ komponémy (stred). Navyše v spojení 

s akustickým fenoménom má potenciál uskutočniť evolučno-

kreatívny prechod od klasického k modernému mýtu,120 a to v pro-

cese lyrizácie. 

                                                 
120 Pod pojmom mýtus chápeme celostný obraz štruktúry sveta – univerza vo 
vedomí človeka, v ktorom viditeľné a neviditeľné, senzuálne a transcendentné 
(numinózne) tvorí jednotu. Denotátom je fenomén – „svet ako moja predstava“, 
pričom subjektívna látka si vynucuje adekvátne vyjadrenie v znakovo-estetickom 
tvare – v mýte. 
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Z interpretačného hľadiska prinášame záver odlišný od 

ustáleného názoru na príbeh Plžúchovcov, podľa ktorého sa Pet-

ruško po zážitku s otcom pomiatol. Na základe analyticko-

interpretačného prístupu k próze sme dospeli k záveru, že príbeh 

Bernarda a Petruška predstavuje „obetnú púť“, ktorá pripomína 

cestu mýtickej iniciácie s cieľom dosiahnuť novú kvalitu života: 

Petruško sa vnútorne prebúdza do „nového života“ (proces do-

spievania ako „malý“ iniciačný obrad) a jeho otec Bernard prežíva 

vlastné „obrátenie“ ako „malú smrť“. Zoči-voči tancujúcej kúdeli, na 

ktorú sa sype svetlo, dospieva Bernard k vedomiu, že za zmyslo-

vou skutočnosťou „presvitá“ ešte skutočnosť iná – numinózna.  

Samotné finále novely, keď Bernard ako orol vzlietne k ho-

re, vyznieva ako posolstvo z hranice „nového“ života, kde sa ob-

novuje dialóg medzi človekom a horou, symbolizujúcou vertikálu 

smerujúcu k t/Transcendentnu. V akte sebapresahovania sa tak 

z ateistického „neznaboha“ Bernarda rodí postava duchovne dis-

ponovaná, t. j. „homo spiritualis“. 

  Novela Františka Švantnera Prízraky  je príkladom osobitej 

konštrukcie sveta – univerza121. Založená je na princípe diafánie, 

                                                 
121 Napokon, ak sa na prózu Prízraky pozrieme cez prizmu súčasnej teórie 
o literárnych fikčných a možných svetoch, potvrdzuje sa nám, že je príkladom 
osobitej konštrukcie „logicky nemožného sveta“. Využíva napr. postup metamor-
fózy postáv (rod Plžúchovcov, Petruško a Bernard), predstavuje štruktúru „dvoj-
domého sveta“, v ktorej sa spája svet živých a nemŕtvych (Cinduľka), čím vzniká 
tzv. hybridný fikčný svet. Ku konštruovaniu takejto aletickej modality (primárne je 
pre ňu príznačné, že prirodzená a nadprirodzená sféra sú oddelené ostrou hrani-
cou) prispievajú aj fyzikálne nemožnosti. Vychádzajúc z výkladu L. Doležela, 
Švantnerov mýtický svet zodpovedá konštrukcii moderného mýtu, ktorý počíta 
nielen s hybridizáciou viditeľného a neviditeľného priestoru (fyzikálne možného 
a nemožného), ale aj s medzipriestorom tieňov a prízrakov. Práve ním sa jednoz-
načnosť nadprirodzeného v mýte oslabuje a stáva sa interpretačnou hypotézou (v 
Prízrakoch napr. výjav vo finále) (pozri Doležel: 2003, s. 185 – 195; 2012, s. 275 
– 278; 2014, s. 95 – 106).  
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prostredníctvom ktorej materiálne a numinózne tvorí v štruktúre 

literárnej skutočnosti (synchronizovanú) jednotu. 
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Kompozičné osobitosti christianizovaného mýtu122 
  

 

Úvod. Literárna veda sa rada vracia k tým medzníkom a osobnos-

tiam, ktoré zanechali nezmazateľnú stopu v jej kryštalizácii. Jed-

ným z nich bol aj naturizmus ako „izmus in statu nascendi“ (Če-

pan, 1977, s. 10). Najmä od 60. rokov 20. storočia vedci intenzívne 

skúmali a odkrývali jednotlivé ideovo-estetické vrstvy lyrizačných 

tendencií, ktoré prenikali z úrovne materiálu do sujetovo-

kompozičnej výstavby, zasahujúc jadro natoľko, že lyrizácia „spo-

luúčinkuje na generálnej prestavbe všetkých zložiek literárneho 

diela“ (tamže, s. 38).  

Aspoň v obrysoch naznačme náročnosť literárnovedného 

terénu: v 60. rokoch J. Števček publikoval rámcovú definíciu natu-

rizmu, neskôr predstavil F. Švantnera ako jeho vrcholný zjav 

a poukázal na zástoj expresionizmu v procese lyrizácie. Svojím 

výskumným vkladom prispeli okrem J. Gregorca aj J. Bob, ktorý 

upozornil na mytologickú perspektívu próz naturistov (tamže, s. 

41), a tiež M. Tomčík, ktorý označil mýticko-fantastické prvky za 

určujúcu črtu Švantnerovho diela. M. Šútovec sa venoval ideovo-

estetickým problémom naturizmu, nechýbal ani vklad A. Bagina, F. 

Mika a mnohých ďalších, zhodne poukazujúcich na „lyrickú domi-
                                                 
122 Prvá etapa výskumu akustického fenoménu bola spojená s rigoróznou prácou 
autorky na tému Akustický fenomén v tvorbe F. Švantnera (obhájená v r. 2000). 
Nadväzujúc na dosiahnuté výsledky, sme problém akustického fenoménu v próze 
Kňaz po prvýkrát spracovali v sonde Lyrizácia tvaru christianizovaného mýtu 
v tvorbe Františka Švantnera (Hajdučeková, 2012a) a  v rozšírenom výskumnom 
zábere potom aj v štúdii Kompozičné osobitosti christianizovaného mýtu v novele 
Františka Švantnera Kňaz (Hajdučeková, 2012b). 
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nantu“ a „významovú pluralitu“ naturizmu (pozri Čepan, 1977, 43).  

V krátkom prehľade nemožno opomenúť 70. roky, keď do 

literárnovedného diania výrazne zasiahol O. Čepan monografiou 

Kontúry naturizmu (1977). Spevnil metodologické východiská od-

halením typologických čŕt naturizmu: novoromantického antropo-

morfizmu, iracionalisticko-vitalistického mýtizmu a fantazijno-

rozprávkového panpoetizmu. Výskum 80. a 90. rokov ďalej oboha-

tili aj M. Bátorová a O. Sabolová. Významným počinom bola publi-

kácia M. Šútovca Romány a mýty (1982), ktorá po doplnení bo-

la vydaná pod názvom Mýtus a dejiny v próze naturizmu (2005),  

a tak už zasiahla do literárnovedného výskumu 21. storočia.  

Kontinuitu na prahu 21. storočia tvorí monografia Jany 

Kuzmíkovej František Švantner (V zákulisí naturizmu) (2000), 

v ktorej sa autorka venuje kvalitám rozprávača v priereze Švantne-

rovej tvorby. Zo súčasnosti uveďme aj knihu moskovskej slovakist-

ky Ally Maškovej Slovenský naturizmus v časopriestore (2009), 

v ktorej sa snaží s objektivizujúcim odstupom systematizovať dote-

rajšie literárnovedné výsledky (s ohľadom na  filozofické podložie 

naturizmu, prenikajúce do tvarových dispozícií próz). 

Výskumný zámer. Naším cieľom je odhaliť kompozičné osobitosti 

christianizovaného mýtu123 v novele F. Švantnera Kňaz124 

a zároveň poukázať na jej sémanticko-semiotické špecifiká. 

S ohľadom na duchovné zameranie prózy sú teoretické vý-

                                                 
123 Na mýtotvorné postupy v archaickej, christianizovanej aj profanizovanej podo-
be, rozlišujúc „intervenciu“ ako prienik mýtu do celej štruktúry umeleckého textu 
a „dotáciu“ ako čiastkovú prítomnosť niektorej úrovne mýtu poukázal vo svojom 
výskume M. Šútovec (2005, s. 164 – 171). 
124 Vychádzame z textu novely Kňaz publikovanej v zbierke Dáma (1998, s. 109 – 
148). Novela prvýkrát vyšla v roku 1964, teda až posmrtne, ale začala vznikať 
ešte v roku 1947 (Števček – Bagin, 1979, s. 7) a autor ju potom dokončil tesne 
pred smrťou (pozn. J. Kuzmíková, 2012b, s. 79). 
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chodiská orientované interdisciplinárne. Z filozofického, psycholo-

gického aj religionistického výskumu Z. Plašienkovej, M. Stríženca 

a J. Komorovského čerpáme pojmový aparát, ktorý nám umožňuje 

sledovať diferencované stvárnenie duchovnosti na rôznych úrov-

niach textu:  

a) T/transcendencia ako podmienka duchovného života, 

schopnosť sebapresahovania vo vzťahu k druhému, bytiu, Bohu je 

v postoji človeka podriadená morálnemu zákonu a perspektíve 

„virtuálnej nekonečnosti“. Za istých podmienok môže nadobudnúť 

popri tzv. veľkej Transcendencii (absolútna; božskosť – v zmysle 

osobného alebo neosobného Boha) aj alternatívnu formu tzv. ma-

lej transcendencie (relatívna). V kresťanskom učení zohráva pri 

sebapresahovaní dôležitú úlohu fenomén viery, spojený s nádejou 

a láskou (Plašienková, 1997, s. 1 – 14);  

b) religiozita a spiritualita: v ich vzťahu platí, že spiritualita 

je nevyhnutným jadrom religiozity, avšak religiozitu značne presa-

huje. Kým spiritualita je spojená so subjektívnym zážitkom posvät-

na a jej najvýstižnejším prejavom je láska, religiozita (nábožen-

skosť) sa vyznačuje dodržiavaním rituálov v organizovanej cirkvi 

alebo náboženskej inštitúcii. Oproti spiritualite kladie dôraz na so-

ciálny aspekt stretnutia s božským a protiklad profanum – sacrum 

(Stríženec, online, 2005). Ontologické rozvinutie religiozity a spiri-

tuality môžeme vymedziť v podobe  

c) „homo religiosus“: typ osobnosti s dispozíciou k nábo-

ženským kreáciám, ktorá má zmysel pre posvätno – „sensus nu-

minis“. Dospieva k poznaniu transcendentného Bytia, je onticky 

spätá s Bohom, koná pod zorným uhlom jeho prítomnosti, teocen-

tricky alebo kristocentricky ukotvená. Charakteristickým prejavom 
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je apoštolský elán či asketickosť (Komorovský, 1997, s. 15 – 21). 

A dodajme, že je spätá s afirmatívnym postojom k cirkvou organi-

zovanému náboženskému životu v spoločenstve;  

d) pojem „homo spiritus“ bol vymedzený ako diferencujúci 

pendant „homo religiosus“ chápaný na pozadí vzťahu religiozita – 

spiritualita. Označuje duchovne osvietenú/zrelú bytosť charakteri-

zovanú individuálnou duchovnou skúsenosťou s posvätným, 

v zmysle kreačno-evolučného bytia, bezprostredne nepodmieňo-

vaného inštitucionalizovanou formou náboženstva (Hajdučeková, 

2010/2011, s. 217). 

e) Okrem uvedených pojmov pracujeme aj s pojmom spiri-

tualéma, definovaným v semiotických výskumoch J. Sabola ako 

„semiotický anjel strážca“, „kódujúci požehnanie tajomstva“ (2002, 

s. 203). Táto lingvisticko-semiotická jednotka označuje duchov-

nosť, spiritualitu ako procesuálny jav presahujúci do nadstavbové-

ho rozmeru znakovosti textu (Sabol – Sabolová – Sersenová, 

2010, s. 92 – 97).       

Analyticko-interpretačná časť  

Do prózy vstúpime v jej rámcovej časti protagonistickým titulom 

Kňaz, ktorý napovedá, že téma sa sústredí na individuálny príbeh 

muža s osobitým povolaním v špecifickej sfére spoločenského 

pôsobenia. Duchovný status kňaza okrem profesijného začlenenia 

do cirkvi a okrem vyhranených etických a morálnych postojov us-

kutočňovaných v konaní predpokladá aj uznanie metaempirickej 

dimenzie skutočnosti, ktorá sa spája s túžbou po sebapresahovaní 

k Transcendentnu (recepčne nosnou sa stáva sakrálnosť 

a sociatívnosť výrazu aj spoločenský aspekt s priľahlými kvalitami). 
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Incipitom „Dunivý výstrel!“ 125  (s. 109) je nastolená dispro-

porčnosť témy, aktivizuje sa negatívna os významu: ohrozenie 

života, smrtonosný zásah a implicitne aj boj a deštrukcia, ktorej 

príčina tkvie v nezmieriteľnom konflikte „de profundis“, čomu zod-

povedá aj markantnosť, emocionálnosť a expresívnosť výrazu 

(Miko, 1973, s. 267) vstupnej vety. Zároveň prináša akustické 

stvárnenie nosných prvkov chronotopu: zdôraznenú vertikálu, di-

menziu hĺbky (s podporou onomatopoickosti atribútu) 

s implikovanou inverziou výšky, tvorenou v momente fokálneho 

vypudenia. 126 

Cieľom incipitu je na samom začiatku exponovať predstavu 

akustického signálu – fenoménu zbližujúceho literárnu skutočnosť 

s neliterárnou. Ako princíp jednoty označovaného a označujúceho 

predznamenáva mytologickú koncepciu sujetu (pozri Lotman, 

1990, s. 240 – 248), no akustickou evokáciou hraničného konfliktu 

naznačuje aj unilaterálny (tautologický) vzťah problému témy 

a problému látky, opäť príznačný pre mýtus (Krupa, 1990, s. 51 – 

56).  

Vyslovme hypotézu: Akustický signál (na pozadí fyzikálnych mož-

ností) s atribútom fokálnosti (princíp centrácie) nadobúda svojou 

pozíciou v incipite funkciu kľúčovej komponémy, ktorá môže ako 

ikonicko-symbolický (k termínu: Sabol, 2002) prvok so špecifickým 

zameraním participovať na sémanticko-semiotickom procese tva-

rovania.  

                                                 
125 Dunivý výstrel, t. j. zvuk ozývajúci sa silným, hlbokým a tupým zvukom (pozri 
heslo dunivý, dunieť; in Krátky slovník slovenského jazyka, 1987, s. 92). 
126 Na rozohrávanie akustických aj vizuálnych vnemov poukázala štúdia O. Sabo-
lovej Lyrická a poetická hovorovosť Švantnerovej prózy, ktorá sa venuje jazyko-
vo-štylistickej rovine textu (Sabolová, 2005, s. 276 – 296). 
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Predpoklad overujme: Vzťah sémantiky titulu a incipitu predzna-

menáva tematické rozvinutie protikladu sakrálno – profánno. Pred-

pokladať možno aj uplatnenie kontradikčného princípu, t. j. klima-

xových a antiklimaxových tendencií v kompozícii (Všetička, 1992, 

s. 15). Tieto reprezentuje v introdukcii triáda trojnásobného výstre-

lu z kanóna s ozvenou. Znásobovaný motív ohrozenia života in-

tenzifikuje disproporčnosť témy a v nej pozíciu historicky podmie-

nenej inhumánnej profánnosti: 

 
      „Dunivý výstrel! 

      Dolina ho prijala rozpačito, lebo sotva sa bola vymotala 

z ťažkých mrakov noci. 

      Potom druhý! 

     Tretí! 

     Tri výstrely z kanóna na úsvite. 

     Poslednú ozvenu vychytili hory, aby si ňou zmerali hĺbky. 

     Tak sa začínalo to jesenné ráno.“ (S. 109.) 

 
Akusticky vymedzovaná literárna skutočnosť má 

v introdukcii už jasné kontúry. Prostredníctvom radiálno-

reverzibilnej ozveny trojnásobného výstrelu s efektom pulzácie 

dostáva protiklad dolina – hory rozpätie „výškohĺbky“. Deň a noc 

s úsvitom ako pomyselným fókusom a jeseň stvárňujú chronolo-

gickú cyklickosť denného a prírodného kolobehu, do ktorého vý-

strel z kanóna ako pars pro toto vojnových udalostí vnáša aspekt 

historickosti. Ich protichodnosť anticipuje zrod nových kvalít v zá-

niku starých.  

Simultánnosť času aj „členitá“ vertikálnosť priestoru sú 

obohatené prostredníctvom akustického signálu o pohyb (vektor 
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smeru). Vlnením nadobúda prostredie atribút elasticity, stvárňujúc 

fyzikálne poňaté pružné prostredie. Nechýba mu „výškohĺbka“ ani 

„centrošírka“127, formujúce objem trojrozmerného priestoru. Tra-

jektória pohybu má radiálno-axiálne smerovanie, ktorému je však 

vlastná aj reverzibilita. Prostredníctvom fokálnosti v spojení 

s princípom opakovania má impulzívno-intenzifikačný potenciál.  

Funkčné využitie akustického signálu v tvarovaní literárno-

estetickej skutočnosti nachádzame aj v záverečných rámcových 

častiach, uzatvárajúcich príbeh kňaza:   

 
      „Cítil celým telom závažnosť chvíle, ktorá nadchádzala, a žia-

dalo sa mu niečo vysloviť alebo aspoň domyslieť, ako odkaz 

a výstrahu pre tých, čo tu zostávali, ale vreštiaci hlas povelu sply-

nul v jeho sluchu so smrtiacou salvou ako posledná ozvena toho 

sveta, ktorý zanechával tam na druhej strane. 

     Potom padol tvárou do chladnej rosy.“ (S. 148.) 

 
Dramatický moment násilného odchodu kňaza z pozemskej 

púte ako riešenie kontradikcie sakrálneho v inhumánnej profán-

nosti je umocnený senzibilitou postavy (hraničný zážitok) a intenzi-

fikáciou akustických signálov. Navrstvením kakofonického vresku 

a signifikantného trojvýstrelu salvy, ale aj odmlčaním sa kňaza, je 

tvorený obraz postupu od polyfónie (interferencia zvukových vĺn) 

k homofónii, následne pôsobiacej ako echo zanechané na „druhej 

strane“. Z hľadiska zmeny referenčného postavenia subjektu sa 

pozemský svet javí ako akusticky odčlenený celok (evokuje efekt 

akustického tieňa). Okamih smrti je prostredníctvom zmien vo 

                                                 
127 Pojmom „centrošírka“ vyjadrujeme tvar radiálne šíriaceho sa vlnenia, ktoré má 
svoje „ústie“, „stred“. 
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vnímaní akustického signálu zobrazený ako prechod „z jednej 

strany na druhú“ v procese odznievania. Salva ako posledná 

ozvena bojujúceho sveta uzatvára zarámovanie sujetu: zvuk ako 

echo je synekdochickým odrazom, odhaľujúcim v okamihu dicho-

tomizácie označovaného a označujúceho imanentný problém – 

bázovú vlastnosť témy aj látkového podložia (predznačenú incipi-

tom). Ozvena – odraz odkazuje na svoj obraz – akustickú kon-

štrukciu esteticky stvárneného sveta. 

Z  hľadiska kompozičnej výstavby je úvodný aj záverečný 

akustický efekt128 (Všetička, 1992, s. 58) súčasťou akustického 

zarámovania. Svojím funkčným umiestnením v incipite zvýrazňuje 

začiatok príbehu, hĺbkovú príčinu129 javov. Finále zas zdôrazňuje 

príznak metaempirického cieľa – odchod zo života ako vypudenie. 

Funkciu svorníkovej komponémy, spájajúcu začiatok s koncom, 

plní posledná ozvena výstrelu. Je časopriestorovo podmieneným 

odrazom akusticky stvárneného momentu smrti. Z hľadiska kvalít 

literárnej skutočnosti možno povedať, že finále nadväzuje na ten-

dencie z úvodu. Spája ich dosah akustického signálu na obraz 

chronotopu130. 

                                                 
128 Akustický efekt, podľa citovaného autora, je jednorazový čin veľkého séman-
tického dosahu, ktorý sa neprejavuje rečou, ale akusticky. Ide o taký zvukový 
efekt, ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľa na konečnom vyriešení sujetu. 
V novele Kňaz, naopak, zdôrazňuje príčinu na začiatku sujetu.   
129 Pre mytologický princíp v sujete platí: „kým začiatok textu sa v rôznej miere 
spája s modelovaním príčiny, koniec aktivizuje príznak cieľa“ (Lotman, 1990, s. 
246), preto sú preň rámcové zložky dôležité. 
130 V texte prózy sa objavujú signály explicitne niekoľkokrát, a to aj s výraznou 
podporou pohybu intenzity svetla s tmou a tieňom, tvoriac optický efekt: „Žiara 
v kúte zjasnela. Pokúšala sa vystúpiť po stenách vyššie k povaline. Potom však 
predsa klesla. Medzi nábytkom a obrazmi vzniklo nepokojné vlnenie, akoby sa 
celá izba rozkolembala“ (s. 111),  „Obloha nad nimi už zreteľne ožívala. Okrajom 
obzoru podtekala silno svetlom, čistila sa a vystupovala do výšin, aby uvoľnila 
priechod svetlom, čistila sa a vystupovala do výšin, aby uvoľnila priechod slncu“ 
(s. 114 – 115 ), „Potom zavládlo hrobové ticho. Hory onemeli. Beláskavý úsvit 
nad nimi tuhol a obloha vo výške sa stlala rovno ako posteľná plachta, z ktorej už 
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Napokon nám ostáva analyticko-interpretačný pohľad na 

akustické zarámovanie doplniť explicitom: „Potom padol tvárou do 

chladnej rosy“, ktorým sa v perspektíve rozprávača významovo 

nadväzuje na uzatvorenú personálnu líniu témy. Ukončenie života 

je v záverečnej vete stvárnené ako katarzný pád telesnej podstaty, 

tvárou pripomínajúc aj jej duševnú podobu. Vzťah explicitu k inci-

pitu sémanticky aj kompozične evokuje cyklickosť kauzálneho re-

ťazca (príčinná následnosť – dôsledok: dunivý výstrel – potom 

padol tvárou do chladnej rosy, a to od expresivity k impresívnosti 

výrazu), tepaného hĺbkou nevypovedaného poznania. Kedysi ho J. 

Števček vystihol slovami: „dej je niečo, čo autor pridáva k výcho-

diskovej téze“ (Števček, 1973, s. 169). Umlčané posolstvo je uta-

jené v estetickom tvare.  

Na základe analyticko-interpretačného prístupu ku kompo-

zícii rámcových častí možno konštatovať: kým v introdukcii bolo 

prostredníctvom vlnenia šíriaceho sa zvukového signálu a jeho 

odrazu formované pružné prostredie, meniace tvarové dispozície 

literárnej skutočnosti, vo finále sa ním završuje estetický obraz 

celku sveta (univerza) – akustického kontinua, nadobúdajúceho 

vlastnosti trojrozmernej virtuálnej reality. Akustický signál ako lyric-

ký fenomén v nej plní štruktúrotvornú aj tvarotvornú funkciu.  

Nazrime do jadra novely a pristavme sa pri ďalšom kompo-

zičnom uplatnení akustického signálu a jeho význame. Východis-

kom je kontradikcia sakrálneho a profánneho, ktorá bola anticipo-

vaná už vo vstupnej časti mytologického rámca. K trom výstrelom 

                                                                                                              
úplne vyprchalo voňavé teplo nočného spánku. Ani na jednom konci jej šíriny 
nebolo badať vlnenie vetra“ (s. 142 – 143), „Okolo neho sa rozkladal známy svet: 
polia, grúne, hory a nad nimi vysoké nebo, do ktorého pritekalo od východnej 
strany mútne svetlo“ (s. 147).        



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

102 

(trojnásobný v úvode a trojitý v záverečnej salve), ktoré sú v sujete 

znamením smrtonosného boja, pribúda aj zvonenie kostolného 

zvona ako znamenie aktivizujúceho sa sakrálna131.  

Uvedené rozvinutie akustického signálu je v sujete opätov-

ne zasadené do signifikantného – religiózneho času a priestoru. 

Sujetové udalosti kulminujú v deň svätého Vendelína (posilňujúc 

sakrálnosť výrazu). Podľa cirkevného kalendárového cyklu je to 

20. október, keď kňaz má ísť podľa tradície slúžiť omšu 

do kostolíka zasväteného patrónovi pastierov v Zelenom kúte za 

dedinou. Rozhodnutiu kňaza prijať úlohu Božieho bojovníka – 

apoštola a vykonať religiózny obrad v priestore obsadenom vo-

jakmi predchádza vnuknutie: „Ale Boh sám rozhodol, že chce byť 

prítomný uprostred boja, a služobník jeho musí byť s ním všade.“ 

(S. 132.) To bol podnet konať: „Treba zvoniť v starom kostolíku.“ 

(S. 130.) Zvonenie je zvukovým znamením začiatku omše. Aktivi-

zuje spirituálny fenomén – transcendenciu ako schopnosť presahu 

do metaempirickej dimenzie skutočnosti. Zdôrazňujúc počiatočnú 

príčinu a naznačujúc cieľ prieniku Transcendencie do samého oh-

niska historických udalostí (s podložím teofánie), je prvkom ozna-

čujúcim christianizovaný fenomén genius loci – epifániu. Reaktua-

lizáciou tajomstva Kristovej obety a zmŕtvychvstania v čase výni-

močnej milosti, t. j. v kairose (Heriban, 1998, s. 560), je posväco-

                                                 
131 Už v novele Prízraky sme poukázali na funkčné využitie akustickej rekvizity 
zvona – umieračika Demianka, ktorý je sémanticko-semiotickým signálom hranice 
života a smrti a v kompozícii plní funkciu spirituálnej akustickej komponémy. Jej 
úlohou je zjednotiť antropocentrické a nonantropocentrické s transcendentným. 
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vaný aj signifikantný historický konflikt. Úvodná kontradikcia ich 

vzťahu je prekonávaná. 132  

Uskutočňovaná jednota religiózneho, spirituálneho a histo-

rického, profánnej aj sakrálnej sféry života prienikom kairosu do 

chronotopu má v religióznom obrade hlbší význam. Modlitba ako 

skutok viery, ktorého odstredivo-dostredivý účinok má schopnosť 

podnecovať kreačno-evolučný proces duchovného rastu, je spiri-

tuálnym nástrojom i „zbraňou“, ktorými v rámci omše kňaz pretvára 

a zasahuje nielen sám seba. V príbehu sa však kňaz ocitá na omši 

sám. V sujete sa tým oslabuje sociatívnosť, charakteristická črta 

religióznosti, v prospech individuálnej spirituálnosti (a subjektivizá-

cii výrazu). Ale aj samotné sakrálno dostáva nový rozmer. Kňaza 

sprevádzajú neobyčajní miništranti133, evokujúci ternárnu os – Axis 

mundi – iniciujúcu trichotomizáciu sfér v rozpätí sakrálno – profán-

no – infernálno134. 

Zvonenie ako akustický signál spirituálno-kreačného proce-

su má v kompozícii christianizovaného mýtu špecifický sémantický 

dosah. Ako označujúce je materiálnym znakom ideálneho obsahu, 

empirickým faktom metaempirického fenoménu.  V tvarovaní este-

tickej štruktúry plní funkciu spirituálnej komponémy.  

                                                 
132 Akustickým efektom je spolu s príčinou umocnený aj transcendentný cieľ – tzv. 
mystická anihilácia, v ktorej rozdielu medzi antropocentrizmom a teocentrizmom 
už niet (Teilhard de Chardin, 1996, s. 83, pozn. 27). 
133 „Iba pastorčatá, pankharti a nalezenci si mohli dovoliť túlať sa v tomto čase 
dedinou. A títo istotne patrili medzi nich. Poznal ich dobre. Zloba v každom pro-
stredí rozsieva zárodky vredov, ktoré sa potom jatria, otvárajú, aby mohli živiť 
dedičstvo hriechu: mohol ich stretnúť všade tam, kde šili čerti“ (s. 132). 
134 V tomto obraze sa ponúka holistický pohľad na jednotu sveta, ktorá je blízka 
koncepcii Teilharda de Chardin (Plašienková, 2004, s. 36, 119, 133 a i.). 
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Pristavme sa aj pri akustickej rekvizite135 zvona, ktorá 

v sujete reprezentuje christianizovanú sféru sakrálna. Je funkčným 

nástrojom, ktorého hlas – tón je akustickým vyjadrením formy 

(frekvencie) rezonujúceho tvaru (farba). Znejúci zvon je zdrojom 

spirituálneho významu. Do tvarovania fyzikálne poňatého pružné-

ho prostredia prináša obraz počiatočného impulzu: fokálno-kmitavý 

pohyb srdca, umožňujúci vylúdiť dvoma údermi, oscilujúcimi medzi 

protiľahlými stranami, dva tóny s efektom obrazu a odrazu (perio-

dicita zdvojenia na ťažkej a ľahkej dobe). Cyklickosť šírenia har-

monických tónov je podmienená človekom. Ten je pôvodcom 

akustického tvaru, ktorým sa rozvlní „centrošírka“ aj „výškohĺbka“ 

vonkajšieho aj vnútorného prostredia na znak „zuniacej“ spiritua-

lémy. Akustický obraz ňou získava svoj vlniaci sa odraz – ima-

nentný estetický fenomén – numinózny zmysel.   

Lenže chátrajúci banícky kostolík, umiestnený v Zelenom 

kúte za dedinou, je obrazom umŕtvovaného sakrálna, odstupňova-

nej sekularizácie. Postupné približovanie záberu zaostrujúceho na 

prvky deštrukcie zvyšuje emocionálny účinok, tvoriac ilúziu optic-

kého pohybu. Poskytuje pohľad na chátrajúcu stavbu, rozkladajú-

cu sa nástennú maľbu aj znečistený interiér: 

 
„Mrežovanie na zvoničke bolo porušené, do strechy zízalo niekoľ-

ko dier, prehnité šindle sa možno pod ťarchou vlhkého snehu kaž-

doročne uprostred kríženia prebárali. V oknách chýbali všetky sklá. 

Stopy rozkladu a skazy bolo vidieť všade dookola“ (s. 135)  

                                                 
135 Všetička medzi stavebné exponenty kompozičných postupov, zvýrazňujúcich 
tému alebo myšlienku diela, zaraďuje aj rekvizitu ako nástroj v širšom slova 
zmysle, ktorý môže mať charakterizačnú (realistická) alebo dejotvornú funkciu 
(romantická) (Všetička, 1992, s. 42). V našom použití pojmu ide o vyjadre-
nie dosahu rekvizity na spirituálny rozmer diela.  
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a završujú sa vo vnútri chrámu: 

  
„Keď sa farárovi podarilo zahrdzaveným kľúčom odomknúť a otvo-

riť zošúverené dvere, zavalil ho ťažký pach vtáčieho trusu, my-

šacincov a črvotočiny. ... Inokedy kostolník stačil vždy odstrániť 

svinstvo. Teraz nemal kto“ (tamže).  

 
Aj legenda na freske je výrečná:  

 
„No časom vakovka opadávala i farby bledli a tak do dnešných 

čias divným riadením osudu sa zachoval iba podivný výjav a tanier 

svätožiare nad miestom, kde mohla byť voľakedy patrónova hla-

va.“  (S. 134.) 

 
Obraz zvonca zapadá do celkového vzhľadu kaplnky a tiež 

odráža stav sakrálnej sféry života. Jeho nepravidelne rozkmitáva-

né zhrdzavené srdce vyvoláva vynúteným hlasom rozporuplné 

pocity: 

 
 „Chlapci striedavo potrhávali za povraz, ktorý visel voľne pri dve-

rách, a hore v tmavej klietke vežičky sa trepotal malý zvon na ne-

umele okovanej väzbe, ako ťažký vták, ktorého vyrušili z hlbokého 

spánku a ktorý sa v prvej chvíli nevie vymotať zo svojho väzenia. 

Jeho hlas bol zajakavý. Nevládal zabehnúť ďaleko. Plašil len úžľa-

binu, najbližšie zahustené stráne, dve-tri vyčnievajúce bralá, hneď 

sa vracal a narážal na steny kostolíka. Bolo to tak, akoby niekto 

udieral pod stráňou na nákovu, alebo akoby sa ozývala drevená 

banícka klopačka.“ (S. 135 – 136.)  
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Neprirodzený zvuk zvona prehlbuje aj prázdnotu okolia, signalizu-

júc dianie v sujete:  

 
„Prázdnota v úžľabine sa ešte viac prehĺbila. Tvorila zo všetkých 

strán neprístupne uzatvorenú kotlinu, temnú, oslznutú, na dne kto-

rej voľakto usedavo plakal. Plač sa zarýval do srdca a bolel. Bolo 

sa treba brániť, aby človek neupadol do zúfalstva. Čudné, aké 

pocity vie vyvolať zvuk mŕtveho kovu. Nesporne nie malou mierou 

napomáhala k tomu  i opustenosť a zanedbanosť tohto miesta.“ (S. 

136.)   

 
Namiesto tónu sa v priestore pripomínajúcom dutinu šíri 

neharmonický kovový zvuk zvonca s hatenou extenzitou a defor-

movanou sínusoidou, pripomínajúcou ostrie hrán lomiaceho sa 

zvuku. Je obrazom nielen obmedzeného prieniku aktivizovaného 

sakrálna, ale aj dlhodobej deaktivácie jeho spirituálneho „stredu“. 

O to výraznejšia je akustická impresia zaznievajúca z dna. Feno-

mén usedavého plaču136 odhaľuje fókus – kauzálny reťazec stvár-

nený v samej hĺbke antropomorfizovanej inverzie. Hlas bolesťou 

zasahovaného srdca je signálom intenzívne prežívaného emocio-

nálneho regresu (bolesť, zúfalstvo). Narastajúca miera bolesti len-

len že nevedie k zúfalstvu, ktoré je pomyselným prahom 

k samodeštrukcii. Hĺbková príčina akusticky stvárneného problému 

má duchovnú podstatu. Frekvenčný „pád“ tónu aj hroziaci aneste-

tický137 „pád“ umŕtvených emócií človeka je podmienený ontologic-

kým zlomom – hatenou spiritualémou.  

                                                 
136 V. J. Propp uvádza, že plač je rovnako ako smiech magickým prostriedkom 
vzkriesenia mŕtveho (Propp, 1999, s. 193). V próze významovo súvisí s procesom 
obnovy, „znovuzrodenia“ spiritualémy. 
137 Vychádzame z pojmu W. Welscha (1993). 
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Impulzom na aktivizovanie duchovna je v sujete sprítomne-

nie epifánie vo forme religiózneho obradu svätej omše. Jej ideál-

nym obsahom je Obeta Krista a tajomným zmyslom Spása. Tva-

rom idey je Kríž, ktorý kňaz na konci svojho života sebaobetova-

ním nasleduje. V jeho skutku obety sa završuje zdvojená podstata 

duchovného dozrievania. Počiatočné Božie vnuknutie ako impulz 

na kreačno-evolučné sebapresahovanie iniciovalo proces spiritua-

lizácie138. Kňaz ako nástroj v rukách Božích v rovnováhe formy 

„homo religiosus“ a obsahu „homo spiritus“ završuje životnú cestu 

v tvare Idey Kríža.   

V stvárnenom regrese jej kreačného potenciálu nonantro-

pocentrickej a antropocentrickej podoby metaempirického feno-

ménu – spiritualémy je zakódovaný vzťah zdvojenej podstaty: ma-

teriálnej formy a ideálneho obsahu v estetickom tvare.139 V proce-

se tvarovania nadobúda semióza prostredníctvom spiritualémy na 

osi forma – obsah – tvar – zmysel relácie esteticky zavŕšeného 

supraznaku (porov. Sabol – Sabolová – Sersenová, 2010). Ideou 

jeho tvaru je kristocentricky ukotvené duchovné bytie človeka.    

Pre úplnosť dodajme, že akusticky anticipované hatenie 

spiritualémy predznamenáva ďalší vývin sujetu. V personálnej línii 

dochádza k etickému zlomu do anestetickej škály inhumánnosti:  

 
„A tým činom vzrástla v nich pohyblivosť a rozhorčenosť, ktorá 

chvíľami hrozila vypuknúť do zúrivosti. Rozbehli sa ani rozpajede-

né sršne po pažiti. Revali a lomozili ako zvery po kružine. Vrútili sa 

aj do kaplnky a možno vytrhávali dlažbu, lebo bolo počuť iba pras-
                                                 
138 Ide o proces, ktorý je blízky holistickému univerzalizmu Teilharda de Chardin 
(pozri Plašienková, 2004). 
139 O. Čepan v súvislosti s tvarom uviedol: „naturizmus mohol svoje ideové posol-
stvo vysloviť ako esteticky cieľavedomý tvar“ (Čepan, 1977, s. 52). 
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kot. Niektorému sa podarilo vyliezť aj na strechu a vyvážiť vežičku 

ešte väčšmi, ako bola. Zvonček sa uvoľnil z väzby, bolestne zalkal, 

vypadol oblúkom z mriežok a rozbil sa ako škrupina z vajca.“ (S. 

145.)  

 
Pád do „priečnej“ strany bytia nastoľuje nové otázky 

o axiologickom rozmere (na osi: odvrátenosť, resp. zvrátenosť), 

vhodné ako podnet na ďalšie skúmanie zvoleného textu, jeho etic-

ko-estetického rozmeru na pozadí prítomnosti spiritualémy140. 

Interpretačne uzatvorme dosah hatenia akusticky stvárne-

nej spiritualémy na pohyb v pružnom prostredí. Neprítomnosťou 

akustického vlnenia by sa v mýticky komponovanej literárnej sku-

točnosti fenomén objemu strácal, prostredie by „nepružilo“, priestor 

by sa splošťoval. Z kompozičného hľadiska jeho elimináciou by 

došlo k dekonštrukcii trojrozmerného tvaru virtuálnej reality. Pre-

važujúci odstredivý axiálny pohyb by lyrizovaný tvar mýtu prozai-

zoval a následne by zdvojená lyrickoepická štruktúra ustúpila epic-

kej forme – novele (mikovsky vyjadrené: bol by to descendenčný 

pohyb od lyrickoepického tvaru k epickej forme; pozri Miko, 1969).  

Zhrnutie. Po prezentovanom pohľade na funkčné uplatnenie 

akustického signálu ako fenoménu  v rámcových komponémach aj 

v jadre novely môžeme zhrnúť: V Švantnerovej tvorivej metóde je 

možné v pláne reality sledovať archetyp trojrozmerného časopries-

torového kontinua141. Jeho tvarotvorným komponentom je akustic-

                                                 
140 Literárnovedným výskumom axiologického rozmeru umeleckého textu 
v protiklade etického a estetického na pozadí spirituálneho sa zaoberajú vo svo-
jich štúdiách O. Sabolová a J. Sabol. 
141 Fikčný svet F. Švantnera je autonómnou modalitou, ktorá sa riadi vlastnými 
zákonitosťami (narúšajúc nimi tradičné chápanie mimézis). V jeho hybridnom 
svete moderného mýtu sa fyzikálne možné aj „nemožné“ javy vzájomne nevylu-
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ký signál ako lyrický fenomén stvárňujúci metaempirickú dimenziu 

skutočnosti, t. j. duchovný princíp diafánie142. Lyrizáciou tvaru sa 

tak akustický fenomén podieľa na sakralizácii (christianizovaného) 

mýtu.              

F. Švantner v próze Kňaz vniesol do tvorby naturizmu lyric-

ko-epický mýtus, v ktorom rozvinul christianizovaný pendant pan-

teistického prírodného bytia človeka143. Ten nás podnietil hľadať aj 

nové filozofické súvzťažnosti, ktoré korešpondujú s koncepciou 

panenteizmu Teilharda de Chardin144. Domnievame sa, že oboch 

spája evolucionistický kreacionizmus,145 pre ktorý sú príznačné: 

                                                                                                              
čujú, ale podmieňujú. Vyžaduje si to od čitateľa prijatie/vytvorenie osobitnej „fikč-
nej encyklopédie“, ktorá mu ako dynamická kognitívna štruktúra pomáha odkrý-
vať implicitné významy: „Všechna naše interpretační rozhodnutí i celková rekon-
strukce fikčního světa jsou vedeny tímto kognitivním makrozdrojem“ (Doležel, 
2003, s. 181; pozri s. 178 – 181). V opačnom prípade vo významovom nasýtení 
prevládnu medzery (tzv. podurčenosť), ktoré sú zdrojom záhadného napätia, ale 
aj čitateľovho neuspokojenia z „podinterpretovaného“ textu, ktorý naň pôsobí 
torzovito, dekonštrukčne (tamže, s. 172 – 173).    
142 S pojmom diafánia, označujúcim presvitanie transcendentnej večnosti do 
časnosti, sa stretávame vo filozofii Teilharda de Chardin (1996, s 123).  
143 O teoretickej línii francúzskeho naturizmu M. Le Blonda ako o „umení večna“ 
sa zmienil J. Števček. Považuje ho za teoretizujúci protipól k prevažujúcej regio-
nalistickej vetve rozvinutej v slovenskej literatúre (Števček, 1996, s. 22). 
144 Nemáme tu na mysli bezprostredný vplyv Teilharda de Chardin na F. Švantne-
ra, ale filozofické súvzťažnosti, ktoré pomáhajú odkrývať a pomenovať osobitosti 
Švantnerovho sveta v christianizovanom mýte. 
145 Na tomto mieste môžeme vysloviť domnienku, ktorá však predpokladá ďalší 
cielený výskum, že evolucionistickým kreacionizmom (materiálno-spirituálnym 
konceptom) Švantner prekonával nielen schopenhauerovský svet ako predstavu. 

Na problém Švantnerových filozofických inšpirácií poukázala J. Kuzmí-
ková, ktorá sa odvoláva na výskum románu Život bez konca A. Maškovej a M. 
Šútovca: kým A. Mašková konštatuje, že záver románu nezapadá do schopen-
hauerovskej schémy životného kruhu, tak M. Šútovec ho vidí v intenciách tran-
scendencie a kresťanského Boha, avšak vzápätí si kladie provokujúcu otázku: 
„Je to nebodaj Boh, kto tu riadi stroj času a života? – A ak áno, kade to išiel a kde 
sa to vlastne v skutočnosti ocitol Švantnerov vývin?“ (zvýr. I. H.). J. Kuzmí-
ková napokon dokazuje inšpiračné ukotvenie románu vo filozofii H. Bergsona 
a zároveň poukazuje na súvislosti s teóriou chaosu a princípom „akčného maľo-
vania“, fraktálov (Kuzmíková, 2006, s. 9 – 15). Ďalšie uvažovanie o autorovi, 
v otázke vzťahu dobra a zla napr. v románe Nevesta hôľ, ju privádza k paralelám 
s filozofiou M. Bubera, ktorý bol Švantnerovým súčasníkom (Kuzmíková, 2007, s. 
612 – 613).   
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holistický univerzalizmus, involučný panpsychizmus, kristifikovaná 

spiritualizácia ako fenomény osobitého – hyperfyzického – poňatia 

sveta (pozri Plašienková, Kulisz, 2004).146 

 

                                                                                                              
[Na margo nastoleného problému dodajme, že Švantnerovým (1912 – 

1950) súčasníkom bol aj P. Teilhard de Chardin (1881 – 1955). Spomeňme ešte, 
že generačne blízky básnik P. Strauss (1912 – 1994) sa priamo hlásil k duchov-
ným inšpiráciám Teilharda de Chardin (pozri Žilková – Žilka, 2001, s. 129 – 144). 
Samozrejme, ide tu len o indície, ktoré nasvedčujú, že zložitý filozofický duch 
doby prenikal tvorivým gestom umelcov, literátov.] 

Interpretácie próz Prízraky a Kňaz v nás však oživujú nástojčivosť otázky 
M. Šútovca (2005, s. 209). Tá totiž napovedá, že nateraz nemáme kľúč k jednoz-
načnej odpovedi, kam až F. Švantner vo svojej životnej filozofii dospel. Akoby sa 
odpoveď nachádzala za hranicou doteraz známeho, preukázaného. Aj preto 
ostáva nevypovedané tajomstvo jeho semiózy pre nás dodnes príťažlivé. 
146 Tvorivý prístup naturistov potvrdzujú aj výskumné závery A. Maškovej: „Pri 
riešení svojich tvorivých úloh osobitným spôsobom využívali myšlienky filozofie 
života, vysvetľovali ich po svojom, pričom nezriedka postupovali aj ďalej, akoby 
rozširovali ich rámec a pokúšali sa nájsť vlastné odpovede na otázky ľudského 
bytia“ (Mašková, 2009, s. 169). 
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 Spiritualita ako východisko  
alebo  

Princíp „dvoch ciest“147 
 

 

Úvod. V úvode k sonde do expozície románu Syn výtečníka na-

značme tvorivé súradnice Martina Kukučína, autora „životnej har-

mónie“ a „intelektuálneho nepokoja“ (Gbúr, 2010), v bračskom 

období. Experimentálny román-torzo Syn výtečníka (1894 – 

1895)148 vznikal v čase vydania románu E. Maróthy-Šoltésovej 

Proti prúdu  (vyd. 1894) a desaťročie po románe S. H. Vajanského 

Suchá ratolesť (vyd. 1884) (Čepan, 1984, s. 152), vytvárajúc 

v intertextových súvislostiach akoby polemický pendant „proti prú-

du letiacich tieňov“.  

Ako podotýka M. Mikulová, Kukučín svojím románom vrhá 

„trochu iné svetlo“ na svoju vlastnú tvorbu, ktorého z tradície vzde-

lávania poznáme „ako bodrého humoristu so sklonmi 

k harmonizácii“. V opozícii k Vajanskému a Šoltésovej „odmietal 

                                                 
147 Východisková štúdia bola prezentovaná na konferencii Kukučín 
v interpretáciách, organizovanej Ustavom slovenskej literatúry SAV v spolupráci 
s Literárnym informačným centrom v Bratislave (zvuková nahrávka: online – mp3, 
2010). Po úprave bola publikovaná v časopise Zrkadlenie – Zrcadlení pod ná-
zvom Princíp „dvoch ciest“ v románovom torze M. Kukučína – Syn výtečníka 
(2011, s. 130 – 135).  
148 Koncipovanie románu situujú J. Noge (1962) aj O. Čepan (1972) zhodne do 
rokov 1894 – 1895, pričom naznačujú možný presah až do r. 1896. O. Čepan 
hľadá aj príčinu jeho neukončenosti: „Nazdávame sa, že sa tohto vari prvého 
skutočného románového pokusu vzdal jednak pre značnú dokumentárnosť, ale 
najmä pre použitý princíp ,experimentálneho románu‘ zolovskej proveniencie, 
ktorý svojou analytickosťou a biologickým determinizmom sa stal časom cudzí 
Kukučínovmu literárnemu naturelu.“ 
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privilegovanie zemianstva, tejto skutočne „suchej ratolesti“ národa, 

preto urobil hrdinom svojho románu nezemana. Kukučín pri svo-

jom románe vychádzal tiež z toho, čo presvitalo už zo Šoltésovej 

románu – že totiž čitatelia sú presýtení dedinskou tematikou“ (Mi-

kulová, 2010, s. 13).   

Románové torzo spadá do obdobia „v pohybe, vo vare“ 

(Noge, 1962, s. 268) nielen v zmysle južnoslovanskej adaptácie 

Kukučína na ostrove Brač, kam ho v r. 1894 pre existenčné prob-

lémy cesty zaviedli, ale aj v zmysle vnútorného vyrovnávania sa 

s nevyhnutnou transpozíciou životných istôt a filozofie, s pocitmi 

„preštepeného výhonku“. 

Syn výtečníka, označovaný ako spoločensko-satirický ro-

mán149, čerpá ešte zo slovenského prostredia. V kontexte tvorby 

M. Kukučína je premosťujúcim článkom na začiatku reťazca, vy-

tváraného románmi Dom v stráni a Mať volá. Smeruje, ako na to 

upozornila literárna veda už skôr, k etickému mýtu150 

s eschatologickým aspektom (Čepan, 1972, 175 – 176). Práve 

v ňom možno vystopovať koexistenciu dožívajúcich filozofických 

vplyvov z pražského spolku Detvan (Gbúr, 2010, s. 9 – 11), najmä 

zolizmu, darwinizmu, pozitivizmu, ale aj filozofie H. Taina (Čepan, 

1972, s. 88) s kryštalizujúcim sa vlastným svetonázorom.  

Človek v Kukučínovom stvárnení ako prírodno-biologická, 

ale sociálne ukotvená bytosť (Gbúr, 2010, s. 9) s aktivova-

                                                 
149 M. Prídavková relativizuje satirický charakter románu: „Torzo románu nemož-
no celkom jednoznačne označiť za spoločensko-satirický román. Satirické šľahy 
tu naozaj sú, ale pravdepodobne nemali primárnu úlohu“ (Prídavková, 1972, s. 
144). 
150 V tvorivom zápase z podložia harmonicko-disharmonickej tonality modeluje 
Kukučín vlastný „mýtus o kolektívnej istote“, „o polyfonickom súzvuku človeka 
s ľuďmi a na organickej jednote ľudí, prostredia, prírody a tradície“ (Čepan, 1972, 
s. 175). 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

113 

ným mravným potenciálom si podriaďuje i bezútešný determiniz-

mus: „Jeho determinizmus nemá ani biologické, ani výrazne ideo-

logické črty, je antropologický“  (Čepan, 1984, s. 124). Na mravný 

princíp M. Kukučína umiestnený nad materiálny život upozornil už 

J. Noge: „Ak už netvrdíme, že v transcendentne, tak bezpochyby 

v oblasti čisto ideálnej, ako je mravná očista, konanie dobra, vzá-

jomná láska, rodinná usporiadanosť – všetko z pohnútok číro vnú-

torných, zvonka málo alebo nijak nemotivovaných“ (Noge, 1962, s. 

185), ale i sám autor v obrane pred nálepkou tolstojiz-

mu na románe Mať volá oponuje: „Akoby sa vzťah k božstvu, vie-

re, mravnosti u človeka mohol riešiť iba cez Tolstého“ (tamže, s. 

122)151. Pri inej príležitosti v liste z Dalmácie zreteľne odhaľuje 

osobný vzťah k Bohu, spirituálny rozmer vlastného života: „ja som 

človek... – čo ako smiešno sa to v ústach doktora vyníma – človek, 

ktorý verí v Boha i spolieha naňho, že on vie najlepšie, čo k nášmu 

slúži dobru, nech on sám riadi tedy tú krehkú loďku mojej existen-

cie“ (tamže, s. 156, pozn. 24). Napokon i v skoršej prozaickej tvor-

be možno nájsť dôkazy o vnútornom, priam duchovnom zápase 

nielen postáv, ale i jeho samého. Dve cesty dosvedčujú, že sa 

autor „skutočne vykupuje umeleckým slovom a obrazom aj 

z vlastných pochybností a zápasov“ (tamže, s. 154) a dodajme – 

nachádza zmysel „krížnych ciest“ v duchovne ponímanom živote. 

No i na Brači, interpretujúc „látkovú skutočnosť, s ktorou nebol 

dostatočne stotožnený“ (Gbúr, 2010, s. 8), ostáva problém viery 

                                                 
151 V týchto intenciách vníma vzťah Kukučínovej životnej filozofie k filozofii L. N. 
Tolstého aj M. Prídavková-Mináriková: „Nazdávame sa, že u Kukučína ide predo-
všetkým o kresťanské alebo azda všeobecne platné morálne zásady, teda 
o príbuznosť etickej podstaty Kukučínových poviedok s filozofiou L. N. Tolstého“ 
a dodáva, že ho „oveľa väčšmi zaujala umelecká stránka Tolstého diela, než jeho 
filozofia“ (Prídavková-Mináriková, 1972, s. 75 – 76, 193). 
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a poznania, duchovných a materiálnych hodnôt literárne živý, napr. 

v prózach Teľa, Rodina a Svadba. Zaznieva aj v záverečnej etape 

tvorby v románe Mať volá, v ktorom predostiera „nový spoločenský 

ideál nie na báze poznania, ale na báze viery“, prevyšujúcej po-

znanie (Noge, 1991, s. 202). 

Výskumný zámer. V naznačených súvislostiach sme si položili 

otázku, v akej miere sa duchovná sféra – spirituálny či religiózny 

aspekt viery – podieľa na kompozičnej a sémantickej stratégii ex-

pozície prvej časti románu na pozadí jeho jadra. Preto popri  vý-

chodiskových teoretických prístupoch sú dôležitou oporou interpre-

tácie aj nasledujúce pojmy:  

 transcendencia – vo vzťahu k ľudskej osobe ju definuje Z. Plašien-

ková ako „schopnosť prekročiť seba samú v zmysle otvorenia sa 

druhým, bytiu, Bohu, teda k všetkému, čo ju presahuje“ (Plašien-

ková, 1997, s. 12). Pod pojmom „malá“ transcendencia sa rozumie 

sféra, ktorá nás „presahuje“, iná skutočnosť, voči ktorej sa doká-

žeme otvoriť, pričom môže byť v rôznej miere spojená s tzv. „veľ-

kou“ Transcendenciou (otvorenosť voči Božskému) (tamže, s. 13),  

 spiritualita a religiozita – vychádzajúc zo štúdie M. Stríženca 

(online, 2005), vo vzťahu spirituality a religiozity  platí, že spirituali-

ta je nevyhnutným jadrom religiozity, avšak religiozitu značne pre-

sahuje. Kým spiritualita je spojená so subjektívnym zážitkom po-

svätna a jej najvýstižnejším prejavom je láska, religiozita (nábo-

ženskosť) sa vyznačuje dodržiavaním rituálov organizovanej cirkvi 

alebo  náboženskej inštitúcie. Oproti spiritualite kladie dôraz na 

sociálny aspekt stretnutia s božským a protiklad profanum – sac-

rum,  
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 sakrálno – profánno – pripomeňme si, že je to opozícia, ktorú 

v literárnovednej oblasti rozvinul P. Liba (1995, s. 172 – 210): po-

jem sakrálno (sväté) vymedzuje ako axiologické pozitívum: „‚Po-

svätno’ je to, na čom živom utváraní participuje Boh, zatiaľ čo ‚pro-

fánno’ je to, keď tomu v skutočnosti tak nie je – a realita sa uzatvá-

ra do enkláv“ (tamže, s. 183). 

Analyticko-interpretačná časť  

Prostredníctvom 17 kapitol v 1. časti románu152 sa ocitáme v ro-

dinnom kruhu Hubovcov zo Suchanova. Už v incipite dominuje 

ústredná postava advokáta Michala Kvetoslava Hubu. 

V introdukčnom deskriptívnom zábere prostredia sa postupne roz-

víja hatenie vizuálneho vnemu (rozvinutého v 3 odsekoch na pri-

ncípe triády: Ani nezadal – Zabudol na to – Nevidí ani), čím sa 

tvorí nosná paralela verejného (makro-) a súkromného (mikro-

)priestoru (na osi exteriér, interiér a „sociozóna“), implikujúca vnú-

torný ponor postavy, prežívajúcej výnimočnú situáciu – životnú 

premenu. Ako sa napokon v priebehu prvej z troch kapitol, tvoria-

cich expozíciu, odhalí, stupňujúce sa obavy a neistota Michala 

Hubu sú spojené s manželkou Amáliou. S ňou Huba spoluúčastne 

trpí, kým ona privádza na svet jeho prvorodeného syna Emila. Mi-

chal, láskyplne uvažujúc o manželke v emocionálne exponova-

ných intenciách, prirovnáva jej útlosť k ľaliovému kvetu, uvažuje 

o nej ako o anjelovi, ktorému nieto páru vo svete. V počiatočnom 

zažívaní sebapresahovania – tzv. autotranscendencie – Michala 

Hubu nachádzame známe harmonizujúce, až idealizujúce tenden-

cie M. Kukučína. Tematickým východiskom prvej časti románu je 

                                                 
152 Vychádzame z elektronickej rtf verzie románu, publikovanej na stránke Zlatý 
fond denníka SME (www.zlatyfond.sme.sk). 
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láskyplný súlad manželskej dvojice v duchu nábožensky tradova-

nej jednoty, no bezmocnej voči nepoznateľnej determinácii osudu:  

 
„Teraz sa nemá na čo spustiť, najviac na šťastie, náhodu — všetko 

veci, ktoré sa nedajú napred určiť, ani vyrátať. Preto mu dochodí 

chvíľami, akoby ho akási ruka uchvátila za prse a tuho stískala, 

stískala. Dych je ťažký, sťaby spod balvana musel vychodiť. Drží 

ho strach, ťažká predtucha, že mu visí nebezpečie nad hlavou. A 

veľké, úžasné nešťastie, ktoré ho jedným razom prinesie o všetok 

blahobyt, radosť života i spokojnosť.“ (S. 3.) 

 
     V druhej kapitole v takmer nadpozemsky prežívanom dokona-

lom šťastí Michala a Amálky dostáva opäť priestor anticipovaný 

motív premeny:  

 
„Im nechýbalo nič, iba stálosť toho šťastia. Netúžili oni za preme-

nou, ani za rozšírením svojho blaha. Bolo samo v sebe zaokrúhle-

né, dokonalé. Pravda, keď sa mu žena zdôverila, do akého stavu 

upadla, rozzvučalo sa blaho iným, nepoznaným tónom, ale zvlášt-

ny dojem to naň nerobilo. ... Nový dar išiel mu padnúť nečakane 

do lona. Prečo by sa odhŕňal, prečo by ho odmietal? Veď vcelku 

mu predchádzal ako pečať, ako svedok jeho prvej lásky, horúcej a 

pravdivej.“ (S. 6.)  

 
No nadchádzajúca premena pramení z potenciálu súbežných pro-

tichodných pocitov – šťastia i utrpenia:  

 
„Ale začal sa cítiť sklamaným. Predchádzal mu dar sťa dar danaj-

ský. Ťažké obete stál ženu: darmo ona zakrývala, nedalo sa zata-

jiť, že ťažko stráda. I on trpel pre ňu, i on strádal, i on sa ľakal. I 
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pomer medzi nimi sa akosi razom zvrátil. Už nebolo tej bezpro-

strednosti citu, tej prudkej vrelosti“ (tamže).  

 
Ako naznačil úryvok, rovnováha utrpenia v šťastí sa pôro-

dom narúša, ba čosi sa končí: „Zdalo sa mu, že čuje umieráčik. To 

vyzváňajú tomu, čo neúprosne zahynulo, čo prešlo, čo sa vzkriesiť 

nedá…“ Akoby v expozícii stvárnená premena, vyrastajúca 

z pomyselnej „smrti“ minulého, bola ekvivalentom iniciačného pre-

rodu153 – prechodu do novej ontologickej úrovne, do kvalitatívne 

novej prítomnosti:  

 
„Trpkosť sa mu rozšírila v duši. Trpkosť proti tomu, čo tam, v dru-

hej izbe tak tvrdo čakajú, kvôli čomu jeho žena upí, čo mu preťalo 

napoly idylu, v ktorej sa začalo manželstvo.“ (S. 7.)  

 
Z počiatočnej harmonickej idyly manželského zväzku sa 

muž vydeľuje, aby z mileneckého vzťahu dozrel na rolu rodiča. 

V ňom ho ale víta „škrek“ novorodenca, tretieho člena rodiny:  

 
„Čosi velikého puklo mu v prsiach, zaplavilo strach, trpkosť i žiaľ 

nad pochovanou minulosťou. Vyrástlo v ňom čosi nové odrazu, 

akýmsi neslýchaným zázrakom. Pribehol k posteli, vrhol sa na 

prse utýranej ženy, pokryl jej bledú tvár vrelými bozkami. Zadych-

čal sa od velikej slasti a oslepol. Nič nezná o sebe, ani o ničom. 

Zná iba to, že našiel čosi nového, že teraz začína sa nová kapitola 

jeho blaha. Keď sa spamätal, predložila mu baba čosi smiešneho. 

Je červené sťa krv, tvár spotvorená, nos sploštený, ústa nepekné, 

                                                 
153 Posvätnosťou iniciačného obradu sa vo svojich štúdiách zaoberá napr. religio-
nista M. Eliade (1994) a v literárnovednom priestore mu vo výskume rozprávok 
venuje pozornosť napr. J. V. Propp (1999). 
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v nich sa belejú ďasná a sem-tam myká jazyk. Oči žmurkajú ospa-

lo a bezvýrazne hľadia do všehomíra, prvý raz oslepené slnečným 

jasom. Predkladajú mu ho, ale on je v rozpakoch, čo to má zna-

menať“ (tamže).  

 
Takmer posvätné okamihy prerodu sú v kontradikcii 

s pohľadom na dieťa, naturalisticky stvárneného biologického tvo-

ra, čím sa v konfigurácii postáv nastoľuje ostrý protiklad profánne-

ho, vyznačujúceho sa absenciou zmyslu a posvätného – zmyslu-

plného:  

 
„Bolo mu jasné, že to, čo prvej v sebe cítil, to nové vlnobitie blaha, 

nijako sa neodnosilo na tohto biedneho chrobáčika. To bolo čosi 

nezávislé od tohto mravčiaka, ktorý len čo prišiel na svet, už ziape 

a tisne drobné päste do pažravých úst“ (tamže).  

 
Zároveň si Michal zreteľne uvedomuje, že akousi tajomnou vnú-

tornou premenou prešla i jeho žena:  

 
„Vidí teraz už jasne premenu na nej. Má kedy rozoberať to nové, 

čo jej vykvitlo na tvári i celej bytosti. Cele druhá žena vyrástla mu 

z Amálie. Už je to nie tá, ktorú doviedol do tohto domu. Tejto sedí 

na čele akási nová dôstojnosť, pred ktorou mimovoľne klonia sa 

kolená…“ (tamže).  

 
V tretej kapitole nachádzame signifikantný, religiózny časo-

vý medzník – krst Emila Hubu (Gbúr, 2009)154. Pod vplyvom „ne-

                                                 
154 Nad možnou anticipáciou ďalšieho rozvíjania neukončeného sujetu prostred-
níctvom nomen omen Emil sa zamýšľa vo svojej štúdii Syn výtečníka alebo Ku-
kučínov pokus o naturalistický román zolovského typu J. Gbúr, v ktorom okrem 
iného konštatuje: „Isté je asi len jedno: meno Emil Hubovmu synovi Kukučín ne-
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času“ nie je situovaný v sakrálnom priestore chrámu, ale priamo 

v domácnosti Hubovcov. Modifikáciou náboženskej a rodovej tra-

dície (krst neprebieha v chráme, meno vyberajú ženy, svätená 

voda je z Jordánska155) sa v tematickom pláne oslabuje religiózny 

aspekt, verejnosť inštitucionalizovanej viery a ťažisko sa presúva 

na duchovnosť prežívanú v súkromí – jej spirituálny rozmer, čím 

sa v kompozícii nastoľuje komplementarita protikladu  profánno – 

sakrálno (na osi verejné – súkromné, sociatívne – subjektívne, 

kultové – zvnútornené):  

 
„A večná škoda, že krst svätý nemohol sa odbaviť v kostole. Svet 

by bol videl aspoň čiastku batistového vankúšika, hodvábnych 

stužtičiek, všakových čipák i prikrývačiek, vôbec zázrak, zázrak, 

zázrak.“ (S. 10.)  

 
Zároveň svätým krstom započatý iniciačný prerod Michala 

sa napĺňa už v tzv. „veľkej“ transcendencii. Ním dochádza 

k zmene usúvzťažnenia postáv – ku konfigurácii v harmonickej 

triáde rodiny, pripomínajúc svoj posvätný pendant:  

 
„I sám otec, keď ho videl, bol v rozpakoch, či obdivovať moc bož-

skú, že ho obdarila takým buclatým potomkom a či obdivovať že-

nino umenie, ktoré stvorilo všetku tú nádheru, v ktorej pláva jeho 

dieťa“ (tamže).  

 

                                                                                                              
dal náhodne. Mal totiž v úmysle preskúmať vzťah kontextovosti a nekontextovosti 
rodinnej tradície na činoch otca a syna, ktorí sa rozhodli ,plávať‘ nie ,proti prúdu‘, 
ako to bolo v koncepcii postáv E. M. Šoltésovej (Proti prúdu), resp. S. H. Vajan-
ského (Suchá ratolesť), ale s ,prúdom času‘“ (Gbúr, 2013, s. 133 – 141). 
155 O odstredivej sile tradície, príznačnej pre román, sa zmieňuje O. Čepan (1972, 
s. 112) a v interpretačných súvislostiach sa jej venuje J. Gbúr (2009). 
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V novom zložení rodiny bol Michal opäť „človek úplne 

šťastný“, jeho žena „neutratila z krásy ničoho, iba získala“, 

ba v jeho očiach mala na čele „majestátnu gloriolu materstva“. Po 

narodení syna rodí sa v Michalovi náčrt kontinuity rodu v perspek-

tíve progresívnej budúcnosti Emila. 

No tento harmonický stav nie je v sujete prvej časti románu 

nemenný. Dokladom toho sú i ďalšie kapitoly, v ktorých manželský 

vzťah prechádza akousi zreťazenou permutáciou. Počiatočnú jed-

notu ne(roz)deliteľného zväzku strieda vnútorne prebiehajúca di-

chotomizácia:  

 
„Skúma dosavádny život a skutočne vidí, že žena má pravdu. Je 

tak, ako ona hovorí. Len kde to pozbierala! Hľa, on myslel, že je 

všetko v poriadku — a tu žena sa búri, vzpína, bráni… Vidí on, čo 

ona vystíha. Vystíha svoj podiel na duševnom živote spolu s ním. 

Prehliadla, že nezdieľa s ním duševný život. Že on si rezervoval 

čosi, kam ona nemá prístupu. A ju bolí, že druhí ho zdieľajú, že 

druhí majú otvorené dvere, ktorými ona ešte nevkročila.“ (S. 46 – 

47.)  

 
Nastávajúce rozdelenie spirituálneho sa však javí ako prirodzená 

nevyhnutnosť:  

 
„A čím ďalej väčšmi mu prichodilo od nej, čo krivda, že by chcela 

prekračovať medze, jej vymerané. ,Konečne každý má mať svoj 

kruh, môže sa riecť osobnú svätyňu. Do nej sa utiahneš, keď ťa 

omrzí svet. Veď nie sme ako príštepkári v Carihrade, aby sme šili 

na ulici, alebo lazaróni neapolskí, aby sme na ulici vybavovali 

všetky delikátne obrady. Sám Kristus cítil potrebu utiahnuť sa na 
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púšť, aby mohol byť sám so sebou… A ona sa mi vtiera do tejto 

svätyne. Coky!‘“ (tamže).  

 
Rozdielna výchova, spoločenský pôvod, a tak i národné 

ukotvenie manželov sú príčinou protikladných hodnôt, vedúcich 

k partnerskej nerovnosti:  

 
„On, vidno, zdegvil jej celú dušu, celú vôľu, urobil z nej otroka. Ale 

kto ho naučí urobiť z nej svoju pravú družku, aby bola s ním jedna 

duša?“ (S. 57.)  

 
Črtajúci sa kontrast v postojoch uhorskej vlastenky a pan-

sláva je zjavným odklonom od expozičného modelu súladnej jed-

noty. Postupná dichotomizácia postáv napokon vyústi do dezilúzie 

a skepsy, do situácie odkrývajúcej desentimentalizovanú tvár lás-

ky156. Povestná kukučínovská harmónia je plná revoltujúcej dis-

harmónie, keď sa Amália vzoprie panslávskej spoločnosti so slo-

vami:  

 
„„Ja som o tomto nevedela, o týchto — bratoch akýchsi, keď som 

šla za teba. Ja som myslela, že budem vo spoločnosti, aká zodpo-

vedá mne, vlastne tebe, tvojmu postaveniu. Prosím ťa, mužíčko, 

nežiadaj toto odo mňa! Radšej tu hneď umrieť, než, než…“, a tak 

„V Hubovi sa rozprúdila krv. Zjavný nezdar mu kynul zďaleka už. 

,Načo toto všetko? Načo obracať sily na dielo vopred nemožné? 

Nemožné — nemožné,‘ dudalo mu v hlase s taktom hudby. Také-

hoto sklamania ešte nezažil v živote. Všetko sa mu darilo, na čo 
                                                 
156 Na descendenčné tendencie v kompozícii upozornil už O. Čepan, hovoriaci 
o progresívno-kladnom a regresívno-zápornom recipročnom smere (Čepan, 
1972, s. 105), o kontraste a excentrickosti (tamže, s. 106), ale aj o dekompozícii 
(tamže, s. 107). 
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položil ruku. Spočívalo na každej práci požehnanie ako na Jako-

bovi. Ale tento podnik je napred skazený. Vidí to určite. A zúfalá 

beznádej siahla mu na srdci. Budúcnosť sa mu zase prestrela 

otupnou púšťou pred očima. Lebo skúsil, že všetko neosoží, keď 

v tejto jednej veci je nedostatok.“ (S. 94.) 

  
Zhrnutie. Na základe analyticko-interpretačnej sondy do prvej 

časti románu môžeme uzatvárať nastolený problém. Expozícia 

románu kompozičným a sémantickým využitím triadickosti157 rozví-

ja prostredníctvom psychologizujúceho obrazu premeny zmenu 

životnej roly hlavnej postavy Michala Hubu z manžela-milenca na 

manžela-otca (princíp „následnosti“). Ontologická premena, 

v ktorej čosi staré v ňom „umiera“ a nové sa „rodí“, je individualizo-

vanou obdobou iniciačného procesu (princíp „podobnosti“). 

V kompozícii je  realizovaný modelovaním času, priestoru 

a vnútorného sveta postáv v protiklade profánno – sakrálno, pri-

čom oslabením religiózneho výrazu je posilnený spirituálny roz-

mer, chápaný v zmysle zvnútorneného prežívania posvätna. 

V tematickom pláne je tak v úvode románu exponované podložie, 

z ktorého vyrastá kresťansky orientovaná, spiritualitou determino-

vaná  osobnostná profilácia nielen Michala Hubu, ale aj jeho rodiny 

v novej perspektíve rodu s „výhonkom“ po meči.  

Z vypovedaného vyplýva, že (religiózno-)spirituálny rozmer, 

prenikajúci  do viacerých rovín kompozície, t. j. ako komponéma 

                                                 
157 Na kompozičné využitie triadickosti v románe Mať volá poukázala M. Prídav-
ková (1972, s. 75 – 110). 
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(Sabolová, 2000), sa stáva jedným zo zamýšľaných tvarotvor-

ných158 stratégií románového celku M. Kukučína Syn výtečníka. 

I keď nedokončený román-fragment nás inšpiruje rozvinúť 

hypotetické reflexie, môžeme sa len domnievať, prípadne z kom-

pozičných determinánt dedukovať, ktorou z „dvoch ciest“ – spiritu-

álnou či naturalistickou – by bol autor159 zavŕšil románové osudy 

Michala a Amálie Hubovcov a ich syna Emila... 

                                                 
158 Otázkami vzťahu kompozície a tvaru sa zaoberá vo svojich štúdiách O. Sabo-
lová (1999), rozvíjajúc teóriu prozaického textu S. Rakúsa. 
159 V súvislosti s románom Dom v stráni F. Všetička poukazuje na tradičné postu-
py v tvorbe M. Kukučína, medzi ne zaraďuje paralelný princíp, cyklický čas 
a zarámovanie, ktoré sa potvrdzujú aj v našej sonde, a to v podobe „dvoch ciest“, 
religiózneho času a v úlohe expozičného rámcovania; za novátorské považuje 
Všetička princíp presýpacích hodín a mystifikačný moment (Všetička, 1986, s. 74 
– 82). 
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Filozofia kresťanského kríža160 
 

 

Úvod. Básnické cykly P. O. Hviezdoslava sú akýmsi lyrickým den-

níkom osobných peripetií, vnútorných zápasov, výrazne preniknu-

tým aj svetonázorovým dozrievaním. Takým je už prvý z ôsmich 

lyrických cyklov – Sonety (1882 – 1886). Je spätý s obdobím, keď 

si básnik v túžbe objať vesmír zvolil svoj pseudonym. V 21 sone-

toch konfrontuje subjektívne reflektovanie sveta s progresívne sa 

rozvíjajúcimi možnosťami ľudstva, ktorého poznanie zdá sa byť 

rovnako bezhraničným, ako aj ohraničeným. Ako je všeobecne 

známe, v sonetovom cykle Hviezdoslav lyricky riešil problém ro-

zumovo poznateľného a duchovne prístupného. 

V krátkom exkurze do literárnych dejín sa pozrieme na me-

niaci sa pohľad literárnej vedy, i keď svojho času oklieštenej ideo-

logickým nazeraním, na umeleckú výpoveď cyklu Sonety. Naprí-

klad M. Pišút (1984, s. 337) vyzdvihuje „lyrické filozofovanie“, dá-

vajúc mu atribút „vesmírne ‚filozofické intermezzo‘“, ale aj jemne 

naznačuje tematické súradnice „v dialektike časnosti a večnosti“, 

dokonca sa priamo zmieňuje o duchovnom rozmere Hviezdosla-

vovej činorodosti: „Keďže ako filozofický idealista prijíma duchovnú 

                                                 
160 Východisková štúdia bola vypracovaná v rámci projektu VEGA číslo 1/0698/08 
Estetické, jazykovo-semiotické, štruktúrnotypologické, komparatívne a sémantic-
ko-kompozičné verzologické charakteristiky básnického textu (vedúci riešiteľ prof. 
PhDr. J. Gbúr, CSc.) a publikovaná v časopise Slovenské pohľady (Hajdučeková, 
2011, s. 79 – 83). Predchádzala jej interpretácia textu, ktorá sa venovala rozvinu-
tiu duchovnosti v rovine témy, uverejnená v časopise Slovenský jazyka 
a literatúra v škole pod názvom Transcendencia a spiritualita v básnickom cykle 
Sonety P. O. Hviezdoslava (Hajdučeková, 2010/2011, s. 213 – 221).  
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podstatu sveta, môže sa – podľa jeho predstáv – nesmrteľnosť 

ľudskej bytosti zachovať iba ‚sebauskutočňovaním ducha‘, t. j. tvo-

rivou činnosťou“. K. Rosenbaum (1984) vyzdvihuje „bezchybný 

sylabotonický verš“ zneliek, poukazujúc na „protiklad medzi ideál-

nym svetom umenia a bolestnou skutočnosťou. Vyznievajú však 

jednoznačnou výzvou primknúť sa k skutočnosti a podstúpiť s ňou 

zápas v mene pravdy a spravodlivosti.“ (tamže, s. 224) S. Šmatlák 

(2001) sa len stroho zmieňuje o „motivicky ‚Kozmickom‘ cykle So-

nety“, a to v súvislosti so „živlom širokodychej básnickej reflexie“, 

vyzdvihujúc snahu autora o súhru formálneho a tematického (s. 

203 – 204). V nateraz najnovších Dejinách slovenskej literatúry I., 

vychádzajúc z dobových kozmologických inšpirácií P. O. Hviez-

doslava, jasnejšie špecifikuje postoje autora smerujúce k se-

bazdokonaľovaniu v intenciách Božích zákonov J. Gbúr  (2009, s. 

465): „Hviezdoslav, ktorého vesmír neustále inšpiroval k hlbokým 

úvahám na rozličné témy ľudského života, sa začal v polovici 

osemdesiatych rokov zaujímať o dobové technické a civilizačné 

výdobytky kozmologickej povahy. Tento jeho záujem bol motivo-

vaný snahou o obohatenie predstáv o ceste, ktorú určil Stvoriteľ. 

V cykle Sonety sa jeho básnické predstavy nasycujú istotou viery 

v usporiadanosť krásy viditeľného sveta. V tomto sonetovom cykle 

dospieva k názoru, že ak sa človek vyvíja v zhode s Božími zá-

konmi, pozdvihuje svoj život k väčšej dokonalosti...“. I takto nám 

dejiny približujú minulosť – na osi náznaku, zámlk či priameho po-

menovania javov. Napokon frekvencia biblických tém v tvorbe P. 

O. Hviezdoslava hovorí jasnou rečou: „... sú priestorom na úvahy 

o kristologickej perspektíve ľudského bytia: ísť ďalej a pretvárať 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

126 

všetku ľudskú nedokonalosť, najmä hriechy, na kresťanskú nádej, 

v ktorej človek nestráca zmysel pre reálny optimizmus“ (tamže). 

V kontexte nastolenej témy nemožno tiež nespomenúť mo-

nografický titul J. Gbúra Hviezdoslav a česká poézia, v ktorom 

porovnáva Hviezdoslavov básnický cyklus Sonety s  cyklom Písně 

kosmické J. Nerudu, poukazujúc na osobitosti oboch autorsky ori-

ginálnych diel. V Sonetoch vidí okrem spoločných postupov aj ide-

ovo-tematické rozdiely, pretože „Hviezdoslavova nedôvera 

v evolučné kozmologické modely sveta je len ďalším potvrdením 

jeho postoja k Bohu ako k jedinej sile schopnej prekročiť obme-

dzenosť ľudského myslenia a postihnúť vesmír (...). Súčasne 

z neho cítiť ideu synergizmu, t. j. predstavu o vzájomne podmie-

nenej súčinnosti Boha a človeka“ (Gbúr, 1998, s. 48). Je nutné 

však podotknúť, že Hviezdoslavove meditatívno-reflexívne prvky 

nie sú priamo motivované prírodovedno-technickým vývinom, i keď 

ten je do nej motivicky vkomponovaný (tamže, s. 36).  

Popritom uveďme aj názory na prínos Hviezdoslavovho 

cyklu do žánrovej genézy sonetu. Na margo sonetovej formy J. 

Gbúr uvádza, že zreťazením tematicko-motivických 

a významových prvkov tvoria významovo prepojený jednotný celok 

(tamže, s. 41). N. Krausová (1976) v nich videla inšpirácie českými 

parnasistami vo využití sonetu na vyjadrenie vznešených citov 

a tém (Krausová, 1976, s. 60) aj uprednostňovanie sémantickej 

kompozície pred normami sonetovej formy (tamže, s. 62).  

Výskumný zámer. Po úvodnom náčrte názorov na cyklus Sonety 

môžeme sformulovať cieľ vlastného bádania – predostrieť analýzu 

duchovného rozmeru básnického cyklu Sonety s ambíciami odhaliť 

v interpretačnom ponore jeho špecifiká. 
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Vo zvolenom prístupe uplatníme interdisciplinárny záber, a to vy-

tvorením pojmového aparátu – duchovnosť, transcendencia, spiri-

tualita, religiozita, „homo religiosus“ a spiritualéma – z výskumných 

podnetov filozofky Z. Plašienkovej, religionistu J. Komorovského, 

psychológa M. Stríženca a lingvistu J. Sabola. 
Duchovnosť definuje Z. Plašienková (1997) ako existen-

ciálny postoj človeka, založený na intuitívnom poznaní a plnom 

akceptovaní summum bonum na základe osobnej vnútornej skú-

senosti. Zároveň podotýka, že podmienkou duchovného života je 

transcendencia (Plašienková, 1997, s. 9 – 10). Transcendentný 

rozmer človeka má svoje horizontálne aj vertikálne usmernenie 

(tamže, s. 11), ktoré možno pochopiť len vo vzťahu k D/druhému. 

Je to schopnosť prekročiť seba samého a otvoriť sa druhým, bytiu, 

Bohu (tamže, s. 12). V kresťanskom učení zohráva pri sebapresa-

hovaní dôležitú úlohu fenoménom viery, spojený s nádejou 

a láskou. V súčasnej postmodernej dobe možno podľa Z. Plašien-

kovej uvažovať o rozlíšení tzv. veľkej Transcendencie (Božskosť – 

v zmysle osobného alebo neosobného Boha) a malej transcen-

dencie (sféra možnosti inej skutočnosti), teda náboženskej (abso-

lútnej) alebo nenáboženskej (relatívnej) (tamže, s. 13).  

Spiritualitu (alebo spirituálnu inteligenciu), ako uvádza M. 

Stríženec (online, 2005), možno vyjadriť atribútmi nadzmyslové, 

nadsvetské ako prekračovanie viditeľného sveta. Je teda osobným 

spojením s transcendentnom (Vyššia sila, božstvo, Boh, Príroda, 

Vesmír), poznačeným silnou túžbou po posvätne, oslave tajomstva 

života, nevynímajúc ani každodenné zážitky sprevádzané úžasom, 

vďačnosťou. Pre spiritualitu je charakteristická dialogickosť 

(tamže).  
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Religiozita sa viaže na osobný a kladný vzťah 

k náboženstvu, určovaný postojom k organizovanej cirkvi, jej rituá-

lom a dogmám, prejavujúci sa v myslení, konaní a prežívaní. Vy-

značuje sa sociatívnosťou a inštitucionálnosťou, zatiaľ čo spirituali-

ta je individuálnou, osobnou skúsenosťou s posvätným. Spiritualita 

tak tvorí nevyhnutné jadro religiozity, ale ju presahuje. Obe spája 

„uznávanie metaempirickej dimenzie reality“ (tamže).  

Uvedené pojmy dopĺňa štúdia J. Komorovského (1997, s. 

19 – 21), vymedzujúca antropologickú kategóriu homo religiosus. 

Ide o človeka nábožensky disponovaného, ktorého charakterizuje 

zmysel pre posvätno, zamerané teocentricky alebo kristocentricky. 

Opierajúc sa o religionistu M. Ruseckého, uvádza: „človek sa stá-

va osobnosťou typu homo religiosus vtedy, keď dospeje 

k poznaniu transcendentného Bytia a s touto skutočnosťou nad-

viaže osobný kontakt, takže participuje na Božom živote, onticky je 

spätý s Bohom, koná pod zorným uhlom jeho prítomnosti“ (tamže, 

s. 21).    

Pojem spiritualéma terminologicky uviedol aj pojmovo vy-

medzil v slovenskej semiotike J. Sabol nasledovne: „semiotický 

anjel strážca“, „kódujúci požehnanie tajomstva“ (Sabol, 2002, s. 

203).  

Analyticko-interpretačná časť  
Interpretačná časť, zameraná na dvadsaťjeden sonetov básnické-

ho cyklu Sonety161, sa ponesie v duchu rovnováhy časti a celku, čo 

metodicky pregnantne odráža myšlienku U. Eca: „(...) každú inter-

pretáciu určitej časti textu možno akceptovať, ak ju potvrdí, 
                                                 
161 V interpretácii vychádzame z textu publikovanom v súbore Zlatého fondu slo-
venskej literatúry, Dielo I., ktorý zostavil S. Šmatlák (Hviezdoslav, 1996, s. 339 – 
350).  
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a zavrhnúť, ak ju spochybní iná časť toho istého textu. V tomto 

zmysle vnútorná súdržnosť textu kontroluje inak nekontrolovateľné 

pohnútky čitateľa“ (Eco, 1995, s. 67). 

V prvom štvorverší prvého sonetu je v obraze striedajúceho 

sa dňa s nocou nastolená cyklickosť času a protikladom hviezd 

a zeme vertikála v priestore. Potvrdzuje sa a zároveň obohacuje 

v nasledujúcom prirovnaní: v synekdochickom prírodnom obraze 

činorodých včiel, vracajúcich sa do svojho domova, rozpoznávame 

cyklickosť v divergentno-konvergentnom pohybe. Rovnako ako 

všestranná aktivita prírodného života má svoje ústredie – výcho-

disko i cieľ, tak ho má aj človek „sňatý z motovidla“ v antitéze dru-

hého štvorveršia. I človek, trpiaci a nevďačný (stotožnený 

s motovidlom a Ixiónom), vstupuje do seba, opakovane prechádza 

zvnútornením, opúšťajúc pozemské strasti, aby vstúpil do sveta 

vlastných predstáv („siene, ktorú vyzdobili vidín maľovidlá“). Proti-

klad vonkajšieho, prírodného, zmyslového na jednej strane 

a  vnútorného, ľudského, virtuálneho na druhej strane tvorí antité-

zu, ktorá v syntéze prvého trojveršia dospieva k antropologickému 

ukotveniu. Slobodu a naplnenie nadobúda vo vnútornom priestore 

samého seba. Druhé trojveršie prináša pointu: schopnosť odpútať 

sa od pozemských záujmov („do seba vojde zas, otrasúc šatný 

lem“), oslabiť senzuálne vnímanie života („z pút zmyslov unikol jak 

vtáča nástrahe“) je podmienkou inej cesty. Tej, čo vedie do neba. 

Myšlienkové vyústenie prvého sonetu je zavŕšením obrazu auto-

transcendencie ako schopnosti aktivizovať vnútorný numinózny 

svet s nadzmyslovou perspektívou. 

Druhý sonet motivicky nadväzuje na prvý. Stvárňuje kolo-

beh času ako dialektický boj protikladu dňa a noci, ako nezvratný 
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a súčasne dramatický boj prvkov jednej podstaty – svetla a tmy. 

Až pointa prekvapujúco odkrýva princíp ich vzájomnej recipročnej 

implifikácie („a v srdce vrazila mu dýku – večernicu“). 

V treťom sonete zaznieva hlas radostného očakávania no-

ci, času predstáv pod klenbou dúh-nádejí. V syntéze tercet nachá-

dzame obraz dialektickej jednoty svitu a tmy v osobnom ves-

míre človeka. Makrosvet ukrytý v tajomstvách mikrosveta162. Na 

púť v tmách mu svieti krása ducha („vlastná ducha krásopani“). 

Duchovnému rozmeru transcendencie vypointovanému 

v personifikácii ženského rodu tak prisudzuje okrem nádeje aj prí-

ťažlivosť estetického. 

Vo štvrtom sonete hľadá v onej kráse ducha sprievodkyňu 

na ceste k pravde. V protikladoch pozemského a nadpozemského, 

realizovaných v opozitách dole – hore, rozvíja axiologické negatíva 

a pozitíva. Kým dole prebieha boj o prežitie, vládne tma, dusno, 

bezduchosť, dravosť, bieda, utrpenie, tak hore je blaho, hostina 

ducha, panuje svetlo. Lyrický subjekt preniká túžba stúpať na kríd-

lach svetla stále viac a viac nahor a nadobro sa odpútať od po-

zemskej nízkosti („však vyššie, vyššie ešte lúčov na peruti: / bych 

pamiatky na všetky zdola pozabudol...“), pričom vzlet roztvára per-

spektívu vyššej, duchovnej formy života, anticipujúc jej spirituálny 

rozmer osobným spojením s Transcendentnom. 

Vzlet ducha kulminuje v piatom sonete v atribútoch heglov-

skej koncepcie ducha, spredmetneného v estetickej forme umenia 

– poézie. V hviezde poézie nachádza náhradu strateného raja, 

blaha večnosti („tys’ predchuť blaha, kvapkou z nesmrtnosti toku“), 

                                                 
162 Protiklady makrokozmos,  chápaný ako vesmír, „božský“ princíp, 
a mikrokozmos, vymedzený ako človek, „duchovný“ princíp,  uvádza vo svojej 
monografickej práci aj J. Gbúr (1998, s. 38). 
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odpútavajúc sa spolu s ňou od zeme („ty musíš po ducha - - Ha, 

zem jak zaniká!“) v túžbe spoznať absolútneho ducha. 

Šiesta znelka v biblickom obraze o zániku sveta ponúka vo 

veršoch antitézy záchranu. V osvietení je výzva kráčať nahor za 

okom vševidúcim („Ty oko, ja ťa znám, ty škúliš zo šera / si vábom 

nirvámy, bludičkou cmitera“). Odkloniac sa od pozemskej skazy 

v „spirituálnom obrate“, vzlieta na krídlach orla163 do výšky („Nie 

k prachu, ku svetlu ľne moja dôvera; / i rušaj, orle môj, huš z krážu 

Kykymory!“), aby sa presiahol v Transcendencii. 

Po ilúzii oslobodeného ducha, prichádza realita pozemské-

ho tvora („lež vzal som, čo som nemal – údel zeme-matky“), ktorý 

nemôže z vlastnej vôle ukončiť svoj údel. No preniká neochvejnou 

vierou, že oscilácia medzi nebom a zemou sa raz skončí. Vyzna-

ním viery sa končí siedmy sonet („ja verím v kráľovstvo, moc, slá-

vu ducha, verím!“) a ďalší, ôsmy, začína („Ja verím! – A s tým ši-

niem v taj sa nekonečna“). Modlitbové formulky v oboch znelkách 

možno chápať ako prejav religiozity v spirituálnom priestore. 

V ďalších veršoch graduje oslava ducha, až vyústi do sebapripo-

dobnenia k svetelným bytostiam („Vy svetlá nesmrtné, ichž roj sa 

vencom vinie / kol božej podnože, ja váš, hoc skromný brat! / 

Vtrieď, kam chceš, v službu, len daj svietiť, Hospodine!“).  

V poeticky stvárnenej túžbe stať sa „svetelnou bytosťou“, 

možno vidieť alúziu na bytosti anjelov. V intenciách vopred vyme-

                                                 
163  Viacvýznamová symbolika orla sa spája s obrazom  sily, ktorá dokáže člove-
ka vzniesť do najvyšších výšin, ale aj ducha stúpajúceho k nebesiam, ktorý je 
príznačný najmä pre kresťanský stredovek (Puškárová, 2000, s. 273). Zároveň 
ako „kráľovi vtákov“ mu možno prisúdiť aj atribút ostrozrakosti: „Ant. knihy mu 
pripisovali schopnosť dívať sa do slnka bez žmurknutia a lietať v nebeských sfé-
rach neprípustných človeku“ (Biedermann, 1992, s. 209 – 210). V tomto obraze 
ešte pretrváva dichotómia človeka a orla, ale v záverečnom obraze sa už personi-
fikáciou zjednotia.  
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dzených pojmov a načrtnutého duchovného prerodu človeka, by 

bolo možné uvažovať o označení „homo  spiritus“, t. j. duchovná, 

osvietená bytosť, ktorá je ekvivalentom „homo religiosus“. 

V deviatom sonete vyjadruje vďaku za dary ducha, zaväzu-

júce k neustálej tvorivosti. Do antitézy kladie posvätný imperatív 

evolučno-kreatívneho bytia („prach vánkom nadšenia zduj, popol 

poodhrň, / i zaplaj, zaskvej sa jak ovoc na skoruši!“), uskutočňova-

ného skrze tvorivé nadšenie, plodiace nádej.   

Aj v desiatom sonete opakovane duch vzlieta na krídlach 

svetla vozvysok, opakovane uniká do vertikály duchovného života, 

túžiac po opojení duše, po účasti na božom živote, radosti, plesa-

ní, nebeskej sláve, i za cenu života („Ikare, rozumiem už tvojej 

samopaši“). Otvárajúc sa v silnej túžbe po posvätnom živote, 

umocňuje sa spirituálny rozmer duchovného zážitku, ktorý priam 

exaltuje v obrazoch jedenásteho sonetu, kde svetlom preniknutá 

duša sa nechá unášať vnútorným vznietením – posvätným nadše-

ním („Len božské nadšenie / má cenu! I keď zhaslo, skvelé nechá 

stopy!“). Prejav nadšenia, zanietenia sa tu javí ako jedna 

z fundamentálnych charakteristík aktívneho spirituálneho prežíva-

nia s kreačným potenciálom. 

Potvrdzuje to i prvý verš dvanásteho sonetu („Z nadšenia 

srší život, ako zo skaliska“) a s ním i antitetické druhé kvarteto, 

v ktorom nadšenie je vyzdvihnuté ako hybná sila života: dobýja, 

bráni, bojuje, prekonáva protivenstvá. Je však i prejavom Ducha, 

čo povznáša k Pravde, ako to vyjadruje pointa posledného terceta 

(„dnes vzbudil sa i poznal pravú žitia snahu: / kde Pravda, jejžto 

trón krás tvoria krištále, / ta zachcel, namieril let – k tomu veď ho 

prahu!“). 
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Poznanie tajomnej spätosti vecí roztvára bezhraničný an-

tropocentrický priestor („jak guľa ohromná, jejž stredom ja som, 

hľa“). Duchovný rozmer človeka dostáva v uznaní tajomstva spiri-

tualémy nové kvality („Zvšiaď záchvev nadvzdušia, / z ciev tajných 

odvíjanie pásem skvúcej priadze“). Protikladom neviditeľnej, intui-

tívne postihnuteľnej nádhery je viditeľná rôznorodosť foriem krás. 

Tvorivá sila Ducha má však svojho Stvoriteľa – Boha („Nadšenie 

z Boha, to tá sila tvorčia, smelá, / juž priestor nezavrie, val neza-

chváti dôb -  / Duch liece vesmírom jak včela po lúke.“). V tejto 

záverečnej myšlienke je úvodný antropocentrizmus prekonaný 

uznaním teocentrizmu a proces duchovného rastu lyrického sub-

jektu dosahuje kulminačný bod. 

Po ukotvení sveta – univerza, v jednote pozemského 

i „nadvzdušia“, sa nám v 14. – 17. sonete ponúka vesmírne divad-

lo164. Súhvezdia, antickí bohovia i bájne tvory ožívajú (14.), zápa-

sia v nebeskej aréne (15.), no sily sú vyrovnané. Až Herkules, 

symbol nadľudskej sily a dôvtipu, zvíťazí (16.). Spoza opony sa 

natíska otázka, či môže človek – „vedomec“ ako poloboh spútať 

a ovládnuť celý vesmír, keď: „pri všetkom obdive však preds’ sa 

prerve vzdych, / vzdych z hlbín k ústam, z úst do výšin v slove: 

Pane! – “. Vnútorný rast lyrického subjektu prechádza od uznania 

hraníc ľudského poznania až k nadvláde Vyššieho riadenia. Tu 

pevne ukotvuje svoj priamy vzťah k Bohu pomyselnou axis mundi 

na osi duša – ústa – Boh. Návrat z makrokozmu do mikrokozmu je 

motivovaný potrebou viesť nesprostredkovaný duchovný dialóg. 

                                                 
164 J. Gbúr označuje 14. – 16. sonet ako „planetárno-astronomické časti cyklov, 
v ktorých nositeľom lyrickej informácie sú astronomické fakty“ (Gbúr, 1998, s. 47) 
a vyzdvihuje vysoký stupeň ich antropomorfizácie (tamže, s. 50). 
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Osemnásty sonet v téze apostrofom vyjadruje pátos obdivu 

nad dielom Stvoriteľa, vyzdvihuje všemocnosť Vôle, oproti ktorej 

v druhom kvartete stavia pominuteľnosť hmoty a ľudskú vôľu pod-

mienenú Vyššou („Ja červ smiem! – Čože vesmír povie na to, 

čože?“). V tercetách, poznajúc dokonalosť prekvitajúceho arcidie-

la, túži nazrieť Bohu do tváre („Dosť – teraz rád bych spatril raz 

i majstra čelo, / všeslávy obličaj!...“). Pointa prináša novú tenden-

ciu v prežívaní lyrického subjektu – spirituálnu mystiku. V nej tran-

scendovanie ústi do neobvyklého duchovného zážitku, priameho 

spojenia s Bohom.  

Prekvapením je devätnásty sonet. Imperatívom „Späť, 

blúznivče!“ i jeho dialogickou formou dramaticky vrcholí lyricky 

stvárnený mystický zážitok – zjavenie („hlas z výšin zaznel kárnej 

vravy“). V epifánii sa posvätno stáva udalosťou, subjektívny čas 

zážitku sa napĺňa v kairose. Transcendentná vertikála, ako pomy-

selná spirituálna os, dostáva nový tvar v podobe K/kríža. Prvé 

štvorveršie v polarite hore – dole odkrýva na pozadí jasu a tmy 

tieňa inverziu Kríža a kríža (nebeského, Svätého a pozemského, 

posvätného). V druhom štvorverší, sprítomňujúc Obetu na Golgo-

te, nastoľuje protiklad Pravdy a neprávosti, zjavenia a nevidomej 

slepoty, mystického zážitku jednotlivca a profánneho činu ľudstva. 

Prvé terceto syntézy na piedestál kladie Krista, priľnuvšieho ku 

Krížu („no trpev za pravdu, ten jasný zobjal Kríž“), a druhé konfron-

tuje človeka, ktorému zjavenie predurčuje cestu k tvári Božej skrze 

bolesť, obetu („Čo ta? – Kde rany, obeť? – Mlčíš na otázky! – / 

Tvoj genij, vravím: Späť! – Príď, až mzdu zaplatíš!“). 

Ideovo-tematická výstavba tohto devätnásteho sonetu, bu-

dovaná z kresťanskej symboliky, determinuje stvárňovaný du-
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chovný rozmer v intenciách kresťanskej spirituality. Teocentrizmus 

je podmienený kristocentrickým postojom. Lebo cesta k Bohu ve-

die cez archetypálny vzor – Kristov bohočlovečenský ideál – K/kríž 

(ako vertikálno-horizontálny prienik T/transcendencie). 

Naznačená lyrická púť „homo spiritus“ vedie v posledných 

dvoch sonetoch k záveru. Z obrazu sveta plného narastajúcej ne-

právosti, sveta ako hryzoviska, ubíjajúceho verných, prináša 

v syntéze dvadsiateho sonetu apoštolské odhodlanie („No pravdy 

stúpenca to všetko nezmätie, / apoštol schopný on vždy každej 

obete!“). Týmto atribútom, apoštolským elánom, sa iniciuje nová 

kvalita bytia – v intenciách „homo religiosus“ (porov. Komorovský, 

1997, s. 19) – t. j. prijatie náboženskej/novozákonnej formy dote-

raz osobne prežívanej spirituality.  

Motivický návrat nadšenia v kvartetách posledného sonetu 

(„Z nadšenia srší život, život opravdový!“) potvrdzuje apoštolský 

elán. Podčiarkuje posvätnú výnimočnosť nadšenia, v ktorom kairos 

posväcuje chronos. Z nadšenia zahorí svätým plameňom, aby 

sa uskutočnila obeta a čin („tak k obeti a k činom slávy prihotoví!“) 

a tým aj obojsmerná duchovná cesta (ako analógia úvodného prí-

rodného obrazu): v odklone od pozemského i v návrate doň sa 

uzatvára cesta v kruhu, aby sa zrodil do novej duchovnej kvality 

„homo religiosus“, t. j. už ako subjekt konajúci pod zorným uhlom 

Božej prítomnosti, uskutočňujúci bohočlovečenský ideál. Proces 

ontologickej premeny lyrického subjektu sa završuje v obraze ter-

cet. V prvom, chiliasticky ladenom, sme svedkami premeny časov, 

keď chronos nahrádza kairos („V žeň zlatú vyklasia sa zlaté nádeje 

– / a vo svet večne sa zaskvejú trofeje.“). V druhom, záverečnom, 

triumfuje v posväcujúcej modlitbe vzývania Ducha Svätého a po 
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nej ako orol chce mať účasť na večnom živote už ako „homo Spiri-

tus“: „Ó, Ducha povíchre, ó, zostúp z neba! Tvor-li / je človek vyš-

ší, dokáž, zapáľ ho, v ňom zhorli: / z hniezd – tam – až k hviezdam 

sami povznesú sa orli!“.  

Záverečným tercetom 21. sonetu, implikujúcim úkon po-

žehnania, sa napĺňa kresťanská spiritualita vyznávajúca trojjediné-

ho Boha – V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. V ideovo-

tematickom pláne celého cyklu sa v ňom završuje tvar kríža 

a uzatvára pomyselný „spirituálny veniec“ (21165 ako súčin sedmič-

ky a trojky, ale aj ako sedemnásobok trojky). Sukcesívne rozvíjané 

spirituálne motívy tvoria medzníky duchovného rastu lyrického 

subjektu, a to počnúc sebapresahovaním (1.) a pokračujúc cez 

homo spiritus (8.) až k homo religiosus (20.). Cesta nahor vedie od 

„malej“ transcendencie (1.) a „veľkej“ Transcendencie, chápanej 

v intenciách absolútneho ducha (6.), cez teocentrizmus 

a spirituálnu jednotu sveta (13.) až ku kristocentrizmu (19.), zavr-

šujúc sa dosiahnutím/ prijatím jednoty Trojice v Duchu Svätom 

(21.). 

Po ucelenej interpretácii básnického cyklu je možné na-

hliadnuť aj do osobitostí sonetovej formy (Krausová, 1976) 

a zhodnotiť jej súčinnosť s významovým plánom. Vychádzame 

z tézy, že „rýmy sú akoby pars pro toto sonetu“ (Krausová, 1976, 

s. 23). Hviezdoslavove Sonety dodržiavajú veršové i strofické čle-

nenie, pričom dominuje talianske zoskupenie rýmov, a to 

v kvartetách abba a v tercetách v kombináciách c a d. Výnimku 

                                                 
165 Číslovka dvadsaťjeden (21) ako rad čísel 2 a 1 môže byť vyjadrením Trojjedi-
nosti. Od 10. st. sa v umeleckom stvárňovaní podriadila zákazu vyvolanému 
triteizmom, v ktorom jednota troch božských osôb bola znázorňovaná vedľa seba 
sediacimi tromi osobami. Odvtedy sa Duch Svätý nestvárňuje v ľudskej podobe, 
ale ako holubica (Biedermann, 1992, s. 312).    
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tvoria len 1., 10. a 13. sonet s rýmovou schémou cde/cde 

v tercetách, evokujúcou vzostupný pohyb – vzlet ducha. Forma tak 

korešponduje so sémantickou rovinou, s postupne narastajúcou 

aktivitou vertikály, ktorá smeruje od transcendencie k poznaniu 

Tajomstva až k uznaniu teocentrizmu. Výrazné a ojedinelé vybo-

čenie v rámci celého cyklu prináša 19. sonet, ktorý sa odkláňa od 

kombinácie talianskeho typu rýmového zoskupenia 

k francúzskemu so schémou ccd/eed v tercetách. Sémanticky 

akoby podčiarkovala ekvivalenciu Kríža a kríža, zvýrazňujúc vzos-

tupno-zostupný pohyb (zdola nahor a zhora nadol). Z tohto uhla 

pohľadu je schéma tercet ccd/dcc v 20. sonete akoby modelom 

založeným na princípe inverzie obrazu a odrazu, zakódovanej aj 

v poslaní apoštolátu. V rýmovom zoskupení sa jedinečnosťou 

a orginalitou vyznačuje posledný sonet, ktorého tercetá majú 

schému ccc/ddd. Pripomeňme, že združený rým, ako uvádza N. 

Krausová, sa „pociťuje ako nesonetový a jeho výskyt v sonete je 

nerelevantný“  (Krausová, 1976, s. 23). V prípade 21. sonetu má 

však osobité, sémanticky funkčné postavenie. Implikuje ekviva-

lentnú triádu, ustálenosť formy a obsahu, stav rovnováhy. Výraz 

pracuje v mene významu. Zdôrazňuje zavŕšenie ontologickej pre-

meny lyrického subjektu, podmienené uznaním Trojjedinosti. 

 Zhrnutie. V postupnej interpretácii jednotlivých zneliek básnické-

ho cyklu Sonety sme poodhalili lyrické posolstvo o duchovnom 

dozrievaní lyrického subjektu, v zmysle kresťanskej spirituality. 

Ten v  metaempirickej skutočnosti uskutočnenej prostredníctvom 

autotranscendencie hľadá i nachádza „Stredobod“, zjednocujúci 

vonkajší i vnútorný svet. V „spirituálnom obrate“ dospieva 
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k uznaniu Transcendencie, najprv teocentricky, potom kristocen-

tricky poňatej, vedúcej ku kresťanskej Trojjedinosti.  

Napokon môžeme z analyticko-interpretačného pohľadu na 

básnický cyklus P. O. Hviezdoslava Sonety  formulovať závery:  

a) V ideovo-tematickej rovine básnického cyklu Sonety au-

tor modeluje evolučno-kreatívne bytie lyrického subjektu ako pro-

ces, v ktorom má (auto)transcendencia tvarotvorný166 potenciál. 

T/transcendencia, ako princíp prekročenia „hranice“, narušenia 

ustálených noriem vo sfére subjektu je hybným činiteľom 

v lyrickom priestore167. Je zdrojom dynamizmu v lyrickej štruktúre. 

b) Sonet ako žáner, v ktorom forma a obsah vo vzájomnej 

súčinnosti sémantiky a kompozície smerujú k rovnováhe, sa stáva 

tvarom. 

Na záver uveďme, že Hviezdoslav v lyrickom cykle Sonety 

naplnil umelecký zámer nielen v duchu snáh parnasizmu168, ale 

overil v ňom aj svoje básnické majstrovstvo. 

                                                 
166 Termín tvar tu používame v súlade s pojmom S. Rakúsa v teórii látka, téma, 
problém, tvar (1995). 
167 O modelovaní štruktúry sujetového textu prostredníctvom narušenia ustále-
ných noriem či prekročenia hranice sémantického poľa postavou hovorí v diele 
Štruktúra umeleckého textu J. M. Lotman (1990, s. 263 – 285). V prípade Hviez-
doslavových sonetov sa transcendencia javí ako lyrický pendant prekračovania 
„hranice“, princíp dynamizujúci lyrickú štruktúru.  
168 J. Gbúr vplyv parnasizmu na tvorbu Hviezdoslava vidí takto: „Hoci 
v Hviezdoslavovej tvorbe pozorujeme už koncom šesťdesiatych rokov zjavné 
nábehy k parnasistickej poetike a k jej hodnotovým perspektívam (zdôrazňovanie 
ideálov ľudskosti, mravnosti, pravdy a krásy) – ide len o „nesmelý“ dotyk 
s uvedeným európskym literárnym hnutím“ (Gbúr, 2015, s. 292). 
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Interdisciplinárne inšpirácie vo výskume  
metaempirickej dimenzie literárnej skutočnosti169 

(K metodike) 

 
 
Úvod. Vedecký výskum duchovnosti v umeleckej literatúre (nábo-

žensky orientovanej línie) so sebou prináša niekoľko problémov, 

ktoré sú spojené aj s otázkou estetických, resp. umeleckých kvalít. 

Na pozadí protikladu explicitnosť a implicitnosť (priamosť a ne-

priamosť) upozornil slovenský literárny vedec i básnik M. Milčák vo 

svojich literárnovedných úvahách o spiritualite v poézii na špecific-

ký spôsob umeleckej výpovede o  zážitku, ktorý je vo svojej jedi-

nečnosti neopakovateľný, ale najmä ťažko verbalizovateľný: „Spiri-

tualitu by mal autor i jeho čitateľ vnímať ako prirodzenú súčasť 

umeleckých ambícií textu, nie ako dominantný cieľ. Zložitý 

a nelineárny proces tvarovania a diferenciácie, ktorý predzname-

náva každú umelecky hodnotnú výpoveď, nie je možné nahradiť 

pátosom, čírou exaltovanosťou či len oduševneným vierovyzna-

ním. Hoci platí, že báseň môže byť zároveň i modlitbou, nezname-

ná to ešte, že každá modlitba sa automaticky stáva básňou“ 

(Milčák, 2010, s. 35 – 36). V súvislosti s výnimočným duchovným 

zážitkom, osvietením, dodáva: „Veď extatický zážitok mystika ale-

bo každá jemu podobná neopakovateľná a špecificky osobná ná-

boženská skúsenosť, ktorá sa (pre svoju výlučnosť, zriedkavosť 

                                                 
169 Východisková štúdia bola publikovaná v časopise Religious and Sacred Po-
etry (Hajdučeková, 2013, s. 59 – 82). 
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a neraz aj osudovosť) ani nemusí zhodovať s prežitím nijakej inej 

situácie, je jazykom neuchopiteľná alebo sa pohybuje na hranici 

komunikatívnosti“ (tamže, s. 36).  

Vyslovené stanovisko M. Milčáka môžeme podoprieť aj lite-

rárnovedným výskumom F. Mika (1973), ktorý vo svojej sústave 

výrazových kategórií uvádza, že funkčné komponenty štýlu na 

hranici vyjadriteľnosti na osi subjektívnosť – expresívnosť – emo-

cionálnosť – afekt zodpovedajú afektu: „Krajným stupňom emocio-

nálnosti je afekt. Výraz citu tu prekračuje hranice jazyka“ (Miko, 

1973, s. 43). Práve na úrovni štýlu, ktorý je generovaný na prie-

sečníku témy a jazyka, sa črtá  hranica, za ktorou je síce sémanti-

ka slova bezmocná, no výpovedná sila obrazu naberá na semio-

tickej účinnosti. Kľúčom k riešeniu sa tak stáva výrok slovenského 

literárneho vedca S. Rakúsa o ontologickej črte umeleckej fikcie: 

„podnecuje k okľuke a nepriamosti, k nevyhnutnosti vypovedať 

niečo čímsi iným“ (Rakús, 1993b, s. 16).  

Výskumný zámer. Na základe výsledkov jednotlivých interpretácií 

predstavíme overené metodické východisko – interdisciplinárne 

koncipovaný pojmový aparát, ktorý umožňuje preniknúť do nároč-

ne kódovaného duchovného posolstva a odhaľovať jeho kvality 

v umeleckej výpovedi. 

*** 

1. Interdisciplinárne možnosti výskumu čerpajúce nielen z literárnej 

vedy, ale aj z lingvistiky, semiotiky, psychológie či filozofie, religio-

nistiky a teológie ponúkajú niekoľko inšpirácií na uvažovanie 

o pojmovom aparáte a rozvinutí teoretických východísk, ktoré by 

diferencovane odhaľovali kvalitatívne rozvinutie duchovnosti 
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v umeleckom texte. Naším cieľom je predstaviť možnosti takéhoto 

prístupu, ktorý sa opiera o pojmy: duchovnosť, transcendencia, 

religiozita a spiritualita, spiritualéma, sakrálno a profánno, primár-

ne vychádzajúce z výskumu Z. Plašienkovej (1997, 2004), J. Ko-

morovského (1997), M. Stríženca (1997, 2005), ale aj P. Libu 

(1995) a J. Sabola (2002, 2010170).  

V nadväznosti na tieto kľúčové pojmy roztvoríme priestor 

na úvahu o literárnovednom využití a rozvinutí typológie osobnosti, 

ktorú vymedzil J. Komorovský v pojme „homo religiosus“. Pro-

stredníctvom neho sa ponúka možnosť zhodnotiť tvarovanie epic-

kej postavy či lyrického subjektu v intenciách duchovnosti.  

Keďže sme už nosnosť predkladaného pojmového aparátu 

overovali v niekoľkých analýzach a interpretáciách prozaického aj 

básnického textu, doložíme ju konkrétnymi príkladmi: básňou 

v próze S. Cambela/Š. Kosorkina Zlomená duša, básnickým cyk-

lom P. O. Hviezdoslava Sonety, básňami M. Rúfusa Báseň o 

dare, E. B. Lukáča Juh a Sever a I. Kraska Poznanie, ale aj nove-

lami F. Švantnera Kňaz a Prízraky, fragmentárnym románom M. 

Kukučína Syn výtečníka  a jeho novelou Keď báčik z Chochoľova 

umrie, či poviedkou J. G. Tajovského „Hlucháň“.  

1. 1. Duchovnosť ako antropologickú konštantu úzko spätú 

s transcendenciou vymedzuje Z. Plašienková (1997, s. 1 – 14) na 

pozadí dejín filozofie ako existenciálny postoj človeka, založený na 

intuitívnom poznaní a plnom akceptovaní Summum Bonum, na 

základe osobnej vnútornej skúsenosti. Existenciálny postoj vysvet-

ľuje ako pripravenosť k určitému druhu správania sa, konania, 

                                                 
170 V spoluautorstve Sabol, Ján – Sabolová, Oľga – Sersenová, Juliana (2010, s. 
92 – 97). 
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myslenia, k usmerňovaniu života. Chápe ho ako existenciálny du-

chovný proces, „v ktorom sa pokúšame prekročiť časopriestorové 

obmedzenie nášho života a akoby sa „dotknúť večnosti“. Jeho 

emocionálnymi prejavmi môžu byť úcta, bázeň, česť, zbožňovanie, 

empatia atď. (tamže, s. 9). V súvislosti s duchovnosťou sa  autorka 

venuje aj významu transcendencie: „Transcendencia je Druhý 

a bránou k nej je vzťah“. Definuje ju ako schopnosť osoby „prekro-

čiť seba samú v zmysle otvorenia sa druhým, bytiu, Bohu, teda 

všetkému, čo ju presahuje“ (tamže, s. 12). Zároveň, odvolávajúc 

sa na P. Teilharda de Chardin171, poukazuje na aktuálnosť kon-

cepcie duchovného rastu, v ktorej sa prostredníctvom Transcen-

dencie človek môže stať zrelou osobnosťou a prekonávať hranicu 

medzi profánnym a sakrálnym svetom. Z. Plašienková vo svojom 

uvažovaní o súčasnom alternatívnom ponímaní transcendencie 

rozlišuje „veľkú“ Transcendenciu, t. j. Božskosť v zmysle osobného 

alebo neosobného Boha, teistického, panteistického 

aj panenteistického, a „malú“ transcendenciu, t. j. sféru, ktorá nás 

„presahuje“, iná skutočnosť, voči ktorej sa vieme „otvoriť“, na ktorú 

sa vieme „zamerať“, no bez orientácie na božskosť. V nadväznosti 

na to aj duchovnosť môže byť náboženská aj nenáboženská, čím 

sa pripúšťa uznanie rôznych foriem duchovnosti aj spiritualít 

(tamže, s. 13 – 14). 

1. 1. 1. Jedným z príkladov na umelecky nevtieravé rozvinutie du-

chovnosti sú prózy D. Chrobáka Návrat Ondreja Baláža a Duo 

Charlie, ktorým sme sa osobitne v interpretáciách venovali. Iným 

príkladom na obrazné rozvinutie duchovnosti je v slovenskej mo-
                                                 
171 Z. Plašienková sa interpretácii filozofie P. Teilharda de Chardin podrobnejšie 
venovala v monografii Na ceste s Teilhardom de Chardin (Plašienková, Kulisz, 
2004). 
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dernistickej literatúre báseň v próze Zlomená duša od Sama 

Cambela/Kosorkina (2007, s. 196 – 198), v ktorej novoromantický 

lyrický subjekt nachádza východisko z existenciálnej krízy, sprevá-

dzanej duševnou bolesťou, utrpením až zúfalstvom, v otvorení sa 

duchovnej sfére, v geste zdvihu k Transcendentnu172:  

 

„Och, kde je cesta, kde chodník k Neznámej Moci, vyputnávajúcej 

z ťažkých oťaží a všetko urovnávajúcej? Svitnite, zjasňujúce lúče, 

a povzneste srdce v Jej éterový azúr! Chcem sa vám otvoriť do 

najhlbšieho vnútra a pozvoľovať jasným prílivom a piť božské elixí-

ry Poznania. Chcem skúpať svoju chorú dušu v ozdravujúcich 

vánkoch; chcem ožiť a znovu horúco priľnúť k životu, k tomu daru 

„najväčšiemu zo všetkých požehnaní“, po ktorom tak túžim a ktorý 

tak nesmierne milujem! 

   Roztváram ramená v šialenom úpenlivom očakávaní a upieram 

do neba napnuté hľadajúce zraky“ (tamže, s. 198). 

 

V intenciách požiadaviek na umelecké zobrazenie duchov-

nosti, a v rámci nej aj transcendencie, možno uviesť ako príklad 

básnický cyklus Sonety od P. O. Hviezdoslava (1996, s. 339 – 

350). V ňom lyrický subjekt prekonáva hranicu svojho „ja“ 

v introspektívnom ponore, naznačujúc cestu nahor ako možnosť 

prieniku do sféry transcendentna, v ktorej nachádza svoj nadzmys-

lový „domov“:  

 

                                                 
172 D. Hučková v podrobnej interpretácii básne v próze Zlomená duša uvádza, že 
„dôraz na intuíciu, potrebu koncentrácie a mystické vytrženie Kosorkinovej literár-
nej postavy možno chápať ako fenomény spirituality v tom najširšom zmysle 
slova“ a dodáva, že „vzťah k životu a vôbec vlastný ,životný elán‘ je vyjadrený 
v extatickej proklamácii priam mileneckým slovníkom“ (Hučková, 2009, s. 141).  
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„Tu doma je, kam vlastne dľa poslania patrí, / z pút zmyslov 

unikol jak vtáča nástrahe, / a žije plným žitím pre seba a v sebe. // 

Len keď strasť zemskú vrhol do večernej vatry, / len vtedy octne 

sa zas človek na dráhe, / po nejž, i kým tu hlivie, zájsť môž’ načas 

v nebe“ (tamže, 1. sonet, s. 339).  

 

V priebehu celého cyklu na tejto vertikálnej duchovnej 

ceste lyrický subjekt postupne dozrieva.  

Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ dolorizmu v slovenskej 

medzivojnovej poézii, napr. vo svojej básni Juh a Sever (Lukáč, 

1989, s. 25) osobitým spôsobom nastolil problém hatenej tran-

scendencie. V obraze polarizovaného Juhu a Severu je stvárnený 

lyrický problém: večná mužsko-ženská príťažlivosť aj odmietavosť, 

vzplanutie aj neopätovanie, túžba po vzájomnom naplnení, ktorá je 

však neuskutočniteľná. Rozvinutá kontrastívnosť je nepresiahnu-

teľnou bariérou, ktorým sú muž a žena akoby oddelení naveky:  

 

„Juh za severom túži večne, / Mohutne, hladne, nekoneč-

ne. / Sever mrie objať južnú kvetnu, / Kedy sa krásne, žhavo stret-

nú?“ (tamže).  

 

Potvrdzuje sa v nej, že „bránou je vzťah“. Avšak deliaca 

čiara, onen pomyselný prah jedného k druhému je neprekročiteľný. 

Na možnosť rozlíšiť „malú“ transcendenciu a „veľkú“ Tran-

scendenciu v analyticko-interpretačnom pohľade na funkciu du-

chovnosti v umeleckom texte by sme osobitne poukázali na príkla-

de románu  slovenského prozaika obdobia realizmu M. Kukučína 

Syn výtečníka (Kukučín, online, 2009, s. 2 – 115). Autor na jej od-
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líšení vybudoval expozíciu (1. – 3. kapitolu) románu, v ktorej je 

ústredná postava Michala Kvetoslava Hubu predstavená najprv 

v role milujúceho manžela hľadiaceho na svoju vyvolenú Amáliu 

ako na anjelskú bytosť a potom aj v role láskou prekypujúceho 

muža, z ktorého sa narodením syna Emila stáva otec, upínajúci sa 

s vďakou k Bohu. Vzťah „malej“ i „veľkej“ t/Transcendencie sa tu 

javí ako vzájomne podmienený fenomén:  

 

„(...) keď ho videl, bol v rozpakoch, či obdivovať moc bož-

skú, že ho obdarila takým buclatým potomkom a či obdivovať že-

nino umenie, ktoré stvorilo všetku tú nádheru, v ktorej pláva jeho 

dieťa“ (tamže, s. 10)  

 

Expozične rozvinutá transcendencia je „nástrojom“ osob-

nostnej premeny mužskej postavy (v duchu metanoie). Jej úlohou 

v úvodnej románovej situácii bolo nastoliť duchovný rozmer ako 

protipól naturalistickej koncepcie života. 

1. 2. Ďalšie pojmy – religiozita a spiritualita, ktorými možno špe-

cifikovať rozvinutie duchovnosti v umeleckom texte, čerpáme 

z výskumu Michala Stríženca (online, 2005). Vymedzil ich na zá-

klade štúdia odbornej teologickej aj psychologickej literatúry, opie-

rajúc sa o empirický výskum. Religiozitu, t. j. náboženskosť, defi-

nuje ako „osobný a kladný vzťah človeka k náboženstvu (Bohu)“, 

s ktorým sa spájajú myslenie (náboženské presvedčenie), preží-

vanie (náboženské city) a konanie (kult, rituály a aktivity 

v náboženskom spoločenstve). Viaže sa teda na afirmatívny vzťah 

ku konkrétnemu náboženskému spoločenstvu, organizovanej cirkvi 

či náboženskej inštitúcii. Kým religiozita je viac kolektívna (socia-
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tívnosť) a dogmatická, tak spiritualitu vystihuje individuálnosť 

a osobná skúsenosť s posvätnom (subjektívnosť). Zároveň autor 

pripomína, že osobitosťou kresťanskej spirituality je viera 

v trojjediného Boha a v Ježiša Krista, pričom najvyššou formou sú 

mystické zážitky.  

Spiritualita je podľa M. Stríženca „mnohodimenzionálny 

psychologický konštrukt“, a preto si myslíme, že ju nemožno od-

deliť nielen od prežívajúcej osoby, ale ani analyzovať mimo lyrický 

či epický subjekt. Pre nás je teoretickým prínosom záverečné kon-

štatovanie: spiritualita je síce nevyhnutným jadrom religiozity, ale 

ju značne presahuje, pričom spiritualitu s religiozitou spája uznanie 

metaempirickej dimenzie reality. 

1. 2. 1. V umeleckej literatúre vďaka pojmovému ohraničeniu reli-

giozity a spirituality možno sledovať autorský zámer v estetickom 

zobrazení duchovného rozmeru literárnej skutočnosti. Jedným 

z príkladov na súvzťažnosť medzi religiozitou a spiritualitou, 

v ktorej sa napĺňa jej kresťanský variant, je Báseň o dare Milana 

Rúfusa (2008). V nej teocentrické aj kristocentrické ukotvenie sú 

v rovnováhe a lyrický subjekt vydáva pred Božou tvárou svedectvo 

o svojom  náboženskom postoji (na pozadí sociatívnosti), o viere, 

poznaní, ku ktorému dospel, t. j. o osobne prežívanej spiritualite. 

Uvedomuje si spätosť vecí, jednotu mnohosti, ktorá má vyšší zmy-

sel, vníma smrť ako nevyhnutnosť i dar, voči Bohu vyjadruje bá-

zeň, najmä však vďaku za l/Lásku:  

 

„Najviac za dar, čo nikdy neblíži, / na ľudskej hlave neskriví ani 

vláska. // „Tvoj Syn, / keď visel hore na kríži, / pokrstil ten dar. / 

A dal mu meno Láska.“  
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Obeta na kríži za spásu je posvätným tajomstvom Lásky – 

darom Ducha Svätého, ktorým sa v záverečných veršoch poznanie 

Trojjedinosti završuje.   

Podobne aj P. O. Hviezdoslav v lyrickom cykle Sonety roz-

vinul kresťanskú spiritualitu vyznávajúcu trojjediného Boha, ktorá 

kulminuje v poslednom 21. sonete vo vzývaní Ducha Svätého. 

V ňom implikuje požehnanie a tak v motivicko-tematickej rovine na 

horizontálnej osi završuje sukcesívne rozvíjaný tvar kríža:  

 

„Ó, Ducha povíchre, ó, zostúp z neba! Tvor-li / je človek 

vyšší, dokáž, zapáľ ho, v ňom zhorli: / z hniezd – tam – až 

k hviezdam sami povznesú sa orli!“ (1996, s. 350). 

 

Lyrický problém odklonu od kresťanskej religiozity prináša 

žalmická báseň Ivana Kraska Poznanie s podtitulom K bohu 

(Krasko, 1975, s. 34). Lyrický subjekt sa v pozícii žalmistu uvedo-

mene vzdáva teocentrickej i kristocentrickej náboženskej orientá-

cie a riešenie duchovnej krízy nachádza v konvertovaní. S implicit-

ne vyjadreným zahanbením prosí v závere:  

 

„Dnes pútnikom som scela inej dráhy, / len nehľaď na ňu, 

pane, nehľaď – / ja oddnes kráčať musím po nej nahý...“ (tamže). 

 

V prozaickej tvorbe je vhodným príkladom novela-mýtus 

Kňaz od F. Švantnera. V nej autor pri tvarovaní duchovnej sféry, 

predovšetkým prostredníctvom postavy kňaza (v exponovanej 

existenciálnej situácii vojnového ohrozenia vykonáva obrad svätej 
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omše, no osamote, zažíva mystérium zjavenia a pod.), rozvinul 

religióznu aj spirituálnu podobu t/Transcendencie, ktorá je úzko 

naviazaná na kresťanské náboženstvo gestom obety.  

1. 3. V naznačených súvislostiach predstavíme semioticky vyme-

dzenú znakovo-estetickú jednotku, ktorou je spiritualéma. V se-

miotickom výskume J. Sabola bola definovaná najprv ako „semio-

tický anjel strážca“, „kódujúci požehnanie tajomstva“ (Sabol, 2002, 

s. 203), neskôr jej vymedzenie autor cizeloval: „semiotický anjel 

strážny, ktorý bdie nad dobrom v človeku a nad hodnotami 

v jazyku“ (Sabol – Sabolová – Sersenová, 2010, s. 92 – 97). Ako 

v súvislosti so znakovou podstatou slova, tak aj s textovými jed-

notkami, je jej vlastná „konotatívna energia vyššieho, transcenden-

tálneho posolstva“ (tamže, s. 92). Táto lingvisticko-semiotická jed-

notka označuje duchovnosť, spiritualitu ako procesuálny jav zasa-

hujúci do nadstavbového rozmeru znakovosti textu. Je spojená 

s kategóriou času, keďže prebieha v čase „chronos“ v dotyku 

s jeho vertikálou, ktorou je „kairos“. Napokon autori vyčleňujú javo-

vú stránku spiritualémy, kde prvé miesto medzi dištinktívnymi prí-

znakmi patrí zvnútorneniu. Ďalší výpočet spredmetnených vlast-

ností je pomerne rozsiahly, preto z nich vyberáme len niektoré: 

vernosť, pokornosť, veľkodušnosť, súcitnosť, ľútosť, láskavosť, 

vnímavosť, obetavosť, spravodlivosť, starostlivosť, svedomitosť, 

čestnosť, nezištnosť, mravnosť, pravdovravnosť, ľudskosť, vytrva-

losť, vrelosť, milosrdnosť vľúdnosť, skromnosť, dobromyseľnosť, 

dobrotivosť, atď. (tamže, s. 95 – 96).  

 1. 3. 1. Po príklad siahneme medzi Hviezdoslavove Sonety, 

v ktorých sa nachádza obrazné, metaforické vyjadrenie spiritualé-

my. V 13. sonete má jednota nekonečného priestoru svoju „pria-



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

149 

dzu“, ktorá svet s transcendentnom spája: 

 

 „Môj obzor nezná hraníc. Priestranstvu niet hrádze, / jak guľa 

ohromná, jejž stredom ja som, hľa, / kol rozstúpilo sa. Zvšiaď zá-

chvev nadvzdušia, / z ciev tajných odvíjanie pásem skvúcej 

priadze“ (Hviezdoslav, 1996, s. 345). 

  

Funkciu duchovne zjednocujúcej spiritualémy máva 

v umeleckom texte modlitba173, ktorá napr. ako lyrický prvok zme-

nila svojím účinkom v kompozícii prózy J. G. Tajovského „Hlucháň“ 

konfiguráciu postáv, keď spojila a poľudštila, ba priam preobrátila 

vojakov: 

„Spieval, aké mu na um prišli, ale najviac adventné, pôstne. 

Mal tenký, trasľavý hlas žobráka, na chválu mu buď rečeno. „Kde 

si, môj premilý Ježiši Kriste? V úzkostiach a biedach sám pri mne 

stoj, sám pri mne stoj!“ – túto pieseň nám každý večer vyňal všet-

kým z duše a my niektorí, neznajúc s ním spievať, začínali sme za 

ním plakať...“ (1960, s. 177).  

Spievali si ju i po smrti svojho apoštolujúceho „hlucháňa“ 

Jura Kotliaka, ktorý bol jej oduševneným šíriteľom. Aj tu však platí, 

že spiritualita ňou zastúpená sa nestala cieľom, ale bola prostried-

kom i nástrojom na obnovu ľudskosti. Práve tá je nosným pilierom 

ticho prítomnej spiritualémy v ideovom pláne Tajovského tvorby. 

1. 4. Už predchádzajúce pristavenia ukazujú, že duchovnosť sa 

v umeleckých textoch prejavuje v diferencovaných podobách. Ako 

antropologická konštanta vstupuje predovšetkým do procesu tva-
                                                 
173 Na tento fakt poukázali vo svojom literárnovednom výskume J. Sabol a O. 
Sabolová (2010). 
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rovania lyrického subjektu aj epických postáv a ich konfigurácie. 

Ako to už analyticko-interpretačná časť preukázala, definovať špe-

cifické dispozície literárnej postavy, ktorej náboženskosť je kľúčo-

vou stránkou jej estetického formovania, umožňuje pojem J. Ko-

morovského „homo religiosus“ (Komorovský, 1997, s. 15 – 21). 

Uvažovanie o osobitom type nábožensky disponovaného 

človeka autor odvíja od konštatovania, že náboženstvo, podobne 

ako svedomie, je antropologickou konštantou, ktorá, ak človek 

rozvíja intelekt a imagináciu, speje k tvorbe náboženských hodnôt, 

náboženských štruktúr. Uvažujúc o typológii individuálnej religiozi-

ty (podľa poľského autora J. Pastuszku: intelektuálny, voluntárny, 

afektívny a harmonický), dospieva k vymedzeniu pojmu „homo 

religiosus“, t. j. človek v hĺbke duše orientovaný na nekonečné 

Transcendentno so zmyslom pre posvätno a „sensus numinis“ 

(podľa R. Otta), ku ktorému pripája upresňujúce vysvetlenie, že ide 

o „každú svetskú individualitu, ktorá sa usiluje povzniesť na nábo-

ženskú výšku, ktorej sa náboženstvo stalo nevyhnutnosťou 

a súčasťou života“, bez ktorej by nemohol žiť. Keďže stredobodom 

jeho života je Boh, môže byť teocentricky alebo kristocentricky 

ukotvený. Presadzujúc náboženské idey vo svojom živote aj ako 

hlásateľ ideálov, vyznačuje sa apoštolským elánom, ale aj odrie-

kaním a askézou. Jeho cesta k hlbokému prežívaniu viery je po-

značená skúškami, krízami, výnimočne aj konvertovaním.   

Pojem „homo religiosus“ však J. Komorovský zreteľne 

ohraničuje: „je viac ako tvor prirodzene náboženský, nábožensky 

disponovaný, ktorého religiozita sa môže plne rozvinúť, ale 

v prípade, že sa nepestuje, nezveľaďuje a nezošľachťuje, môže 

zakrnieť“. Napokon dospieva k záverečnej syntéze, ktorá je pro-
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duktívnym východiskom aj pre literárnovedný výskum: „človek sa 

stáva osobnosťou typu homo religiosus vtedy, keď dospeje 

k poznaniu transcendentného Bytia a s touto skutočnosťou nad-

viaže osobný kontakt, takže participuje na Božom živote, onticky je 

spätý s Bohom, koná pod zorným uhlom jeho prítomnosti“ a v zá-

vere zdôrazňuje: „Vtedy už možno povedať, že je naozaj homo 

religiosus v plnom zmysle slova, že je osobnosťou nábožensky 

integrálnou, je uskutočnením bohočlovečenského ideálu“ (Komo-

rovský, 1997, s. 21). 

1. 4. 1. V priestore slovenskej literatúry by sme na základe dote-

rajšieho výskumu mohli poukázať na novelu Kňaz od F. Švantne-

ra, v ktorej sa postava kňaza ocitá v situácii, keď sa musí cez 

osobnú krízu a existenciálne vyhrotenú skúšku  v čase vojny vnú-

torne prebojovať k hlbokému prežitiu náboženskej viery. Práve tá 

kňaza privedie až na hranicu sebaobetovania, ktoré si ako nasle-

dovník Krista napokon zvolí. Novela Kňaz je umelecky pôsobivým 

príkladom stvárnenia bohočlovečenského ideálu v prozaickej po-

dobe. Najmä však predstavuje obraz človeka, ktorý vo svojom 

skutku viery uskutočňuje mystérium Tajomstva, ale to už prekraču-

je hranice „homo religiosus“ (pri tomto aspekte sa pristavíme 

v nasledujúcej časti). 

*** 

2. V ďalšej časti syntézy sa bližšie pristavíme pri návrhu na ďalšie 

pojmové rozvinutie škály duchovnosti, ktorá vychádza z analyticko-

interpretačných prienikov do procesu duchovného tvarovania lyric-

kého alebo epického subjektu. Pôjde nám o diferenciáciu pojmov 

„homo spiritualis“ a „homo s/Spiritus“, ktorými môžeme vystihnúť 
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stupeň/mieru v škále duchovnej zrelosti.  

2. 1. K úvahám, ktoré nás vedú k rozvinutiu typológie duchovnosti 

o pojem „homo spiritualis“, nás inšpirovala novela F. Švantnera 

Prízraky. V postupnej analýze a interpretácii sme dospeli k záveru, 

že púť Bernarda a jeho syna Petruška možno interpretovať ako 

cestu mýtickej iniciácie, ktorá po „osvietení“ vyústila do novej, du-

chovnej kvality života. Kým Petrovu katarziu sprevádzalo nové 

„videnie“ a v jeho očiach  sa zračilo vnútorné prebúdzanie, tak 

Bernardov vnútorný obrat sa prejavil ako  nové „počutie“, a to vo 

chvíli, keď chcel svojho syna kopnúť bagančou do tváre. Bernar-

dov obrat vo vnímaní skutočnosti je sprevádzaný tancujúcou kúde-

ľou, čnejúcou koncom do výšky, padajúcim svetlom, evokujúcim 

„osvietenie“ a odchádzajúcou postavou174. Naznačenú vertikálu, 

pomyselnú axis mundi, môžeme považovať za označenie miesta 

zlomu do transcendentna175:  

 

„(...) oči sa mu pristavili úžasom. Len na skok pred ním roz-

krúcala sa taká kúdeľ osuhle, ako videl nedávno tuto dolu pri čier-

nej jedli. Aj táto stála koncom do výšky a krútila sa, tancovala. 

A hľa: hrsť svetla sype sa zhora na ňu a sprostriedku vychádza 

postava. Obracia sa k nemu chrbtom, akoby bola svedkom toho, 

                                                 
174 Pripomeňme, že zvonenie srieňa a stopy za postavou, ku ktorým ešte jedny 
stopy chýbajú, sme označili za kontextový moment  (obraz prvej scény „presvitá“ 
do druhej). Ten spája dve síce rozdielne, no sémanticky podmienené situácie 
v sujete. Akustický signál, odkazujúci na udalosť príchodu Petruška s hájnikom, 
takisto sprevádzaných zvoniacim srieňom, v spojení s deviačným momentom , t. 
j. zámerným zatajením postavy, umocňuje v záverečnej scéne jadra novely tenziu 
tajomnosti.  
175 O predstave axis mundi sa  môžeme v Lexikóne symbolov (Biedermann, 
1992, s. 293) potvrdzujúco dočítať: „os krištáľovej podstaty, otáčajúca sa ako 
vreteno“. Zároveň o svetle uvádza: „na celom svete symbol božskosti 
a duchovného elementu“ (tamže, s. 292).  
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čo Bernard robil, a odchádza. Počuť zvoniť srieň, aj stopy vidieť za 

ňou. Vzďaľuje sa k hore pomaly, isto, nezadržateľne. Čierna hora 

vzťahuje proti nej strapato konáre“ (tamže, s. 173). 

  

Osvietenie ako akt iniciácie duchovného prerodu umožnilo 

Bernardovi vnímať, že za zmyslovou skutočnosťou „presvitá“ sku-

točnosť iná – numinózna (princíp diafánie176).  

Z hľadiska tvarovania postavy možno povedať, že Bernard 

sa stáva človekom, v ktorom sa vďaka autotranscendencii, t. j. 

sebapresahu (silou otcovskej lásky) aktivizoval duchovný rozmer. 

Preto možno postavu klasifikovať ako „homo spiritualis“, t. j. ten, 

ktorý je/stal sa duchovne disponovaným.   

So  zámerom diferencovať stupeň duchovnej zrelosti využi-

tím pojmu „homo spiritualis“ korešponduje aj konštatovanie J. Ko-

morovského o odlišnosti typu „homo religiosus“ a človeka priro-

dzene náboženského, t. j. nábožensky disponovaného. Ako J. 

Komorovský uvádza, jeho „religiozita sa môže plne rozvinúť, ale 

v prípade, že sa nepestuje, nezveľaďuje a nezošľachťuje, môže 

zakrnieť“ (Komorovský, 1997, s. 20). Uvedené porovnanie má 

blízko k definícii spirituality, ktorá tvorí jadro religiozity 

a podmieňuje ju.  

Ako o tom svedčí literárne spracovanie prebúdzajúcej sa 

duchovnosti, môže byť latentným potenciálom (Petruško) alebo 

uvedomene negovanou dispozíciou (ateistický postoj Bernarda), 

ale len do chvíle, kým sa v konkrétnej (spravidla hraničnej) životnej 

situácii tento modus „neprekročí“, „nepresiahne“. Práve takáto po-

                                                 
176 Diafánia je „presvitaním“ transcendentna (Teilhard de Chardin, 1996, s. 99 
a 123). 
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svätná výnimočnosť situácie je rozvinutá v sujete Švantnerovej 

novely Prízraky. Náročnou obraznosťou – tajomne príťažlivou 

a tým aj percepčne neľahko dekódovateľnou, potvrdzuje svoje 

nesporné umelecké kvality, o čom svedčia aj príspevky súčasných 

literárnych vedcov v zborníku František Švantner. Život a dielo 

(Kuzmíková, 2012).   

Podobným príkladom, no oproti Švantnerovej próze ume-

lecky menej účinne rozohraným, je aj sujetová fáza obratu 

v známej novele M. Kukučína Keď báčik z Chochoľova umrie (on-

line, 2010), v ktorej sa prebúdza svedomie postavy zemana Aduša 

Domanického. Nad hrobmi svojich rodičov v posvätnej chvíli kono-

tujúcej moment osvietenia si pod tlakom synovskej lásky a úcty 

náhle a v plnej miere uvedomí svoje morálne zlyhanie. Riešenie 

axiologického problému tak prebieha v duchovnej rovine:  

 

„Ondrej sa ani nehýbal. Nevedel, čo sa deje, ale tušil, že je 

to veľký, svätý okamih. A pán Aduš zažil v ňom viac než za celý 

svoj doterajší život. Akési svetlo vkradlo sa mu do duše, osvetlilo 

jej neohraničenú pustotu, prázdnotu. Pán Aduš videl, poznal svoj 

obraz — zhrozil sa. Bolo mu teraz úplne jasno, že nemožno takto 

ďalej žiť…“ (tamže, s. 31).  

 

Aduš svoje pochybenia potom napráva a stáva sa z neho 

nový človek, ktorého môžeme od rozhodujúceho okamihu morál-

neho obratu označiť ako typ „homo spiritualis“.  

Na základe výsledkov z doterajšieho výskumu možno pra-

covať s nasledovným vymedzením pojmu „homo spiritualis“: du-

chovne disponovaný lyrický subjekt/epická postava, so schopnos-
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ťou vnímať metaempirickú dimenziu skutočnosti, ktorá je podmie-

nená autotranscendenciou. Prostredníctvom momentu sebapre-

siahnutia sa uskutočňuje ontologický obrat (v zmysle metanoie), 

ktorý býva v umeleckej literatúre sprevádzaný aktom duchovného 

osvietenia. 

2. 2. Ďalší pojem „homo spiritus“ sme prvýkrát uplatnili pri inter-

pretácii cyklu Sonety P. O. Hviezdoslava, ktorý rozvinul duchovný 

rast lyrického subjektu „stúpajúceho“ od transcendencie cez jeho 

teocentrické ukotvenie k mystickému zážitku Božieho zjavenia 

Kristovej obety na Kríži, po ktorom prijíma údel apoštola 

a v narastajúcej miere transcendovania vzýva Ducha Svätého, čím 

zavŕši kresťanský obraz Trojjediného Boha. 

Na základe potrieb konkrétnej lyrickej situácie sme pracov-

ne vymedzili pojem „homo spiritus“ ako diferencujúci ekvivalent177 

„homo religiosus“ na pozadí vzťahu religiozita – spiritualita, ktorý 

označuje duchovne osvietenú/zrelú bytosť charakterizovanú indi-

viduálnou duchovnou skúsenosťou s posvätnom v zmysle kreač-

no-evolučného bytia, bezprostredne nepodmieňovaného inštituci-

onalizovanou formou náboženstva. „Homo spiritus“, t. j. človek 

ducha, môže mať v súlade s kresťanskou spiritualitou uznávajúcou 

trojjedinosť Boha alternatívu „homo Spiritus“, vyjadrujúcu osobný 

vzťah k Duchu Svätému.178 

Druhýkrát sme pojem „homo spiritus“ využili v analyticko-

interpretačnom prieniku do prózy F. Švantnera Kňaz. Ako sme sa 

                                                 
177 Máme na mysli ekvivalenciu situovanú na vertikálnej osi, t. j. v zmysle istej 
(spoločnej aj prevyšujúcej) úrovne duchovnej zrelosti v procese jej prehlbovania.  
178 Je to v súlade so spiritualitou chápanou v teológii ako výsledok pôsobenia 
Ducha Svätého, a teda „homo Spiritus“ označuje človeka, ktorého duchovný život 
je výsledkom pôsobenia Ducha Svätého (pozri Stríženec, online, 2005). 
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už sčasti zmienili, je príbehom kňaza, ktorý sa v čase vojny, pred 

príchodom fašistov do dediny, dostáva do konfliktu s partizánskym 

veliteľom a po vnútornom boji ide slúžiť svätú omšu, uvedomujúc 

si svoje poslanie. Keď nešťastnou náhodou v blízkosti kostolíka 

zastrelia chlapci nemeckého vojaka, prijíma v „príhodnej chvíli“ 

(prienik kairosu do chronotopu) ortieľ pomsty od fašistov bez pro-

testu.  

Švantnerovo umelecké stvárnenie svätej omše predstavilo 

vzťah religiozity a spirituality ako homeostatický vzťah formy 

a obsahu, ktorý môže byť na úrovni mystického zážitku – na osi 

vnuknutie – zjavenie až po mystérium Tajomstva života na „hrani-

ci“ smrti – „presiahnutý“ numinóznom.  

Na základe spomínaných interpretačných požiadaviek ply-

núcich z konkrétnych umeleckých textov P. O. Hviezdoslava (bás-

nický cyklus Sonety) a F. Švantnera (novela Kňaz), kde predpo-

kladom spirituálneho života, rastu a dozrievania je lyrický fenomén 

t/Transcendencie, nadobúdajúci vo svojej narastajúcej perspektíve 

tvarotvornú179 funkciu, je možné potvrdiť opodstatnenosť pojmu 

„homo s/Spiritus“.  

2. 3. Uvažovanie o diferencovaní fenoménu duchovného dozrieva-

nia vo výskume umeleckých textov môžeme podporiť aj odbornou 

teologickou literatúrou. Napríklad Slovník spirituality 

v samostatnom hesle Spiritualita (de Fiores – Gofii,1999, s. 904 – 

912) poukazuje na súčasné príliš voľné a aj nesprávne používanie 

pojmu „spiritualita“. Porovnáva etymológiu adjektíva „spirit(u)alis“, 

t. j. „duchovný“ alebo „duševný“, od ktorého je slovo spiritualita 

                                                 
179 V tomto prípade je už adekvátnejšie chápať pojem tvar ako eidos v zmysle 
hermeneutiky (pozri Mikulášek, 2004, s. 72 – 73 alebo 2009, s. 96 – 98),. 
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pravdepodobne odvodená, a substantívum „spiritus“, t. j. „dych“ 

alebo „duch“. Objasňuje, že slovo „duch“ používané v platónskom 

či novoplatónskom význame vyjadruje nezmieriteľnosť ducha 

a tela, oddelenie duchovných a svetských, časných hodnôt. 

V širšom meradle uplatňovaný druhý význam (frekventovaný nie-

len v kresťanstve, ale aj mimo náboženského rámca) naopak, vy-

jadruje princíp, ktorý nie je voči hmote nepriateľský, ale komple-

mentárny, no nerozlišuje dôsledne medzi psyché a pneuma, čo má 

vplyv na nejasnú hranicu medzi pojmom „duchovný“ a „duševný“ 

(tamže, s. 904 – 905).  

V intenciách kresťanského chápania sa význam slova „spi-

ritus“ vzťahuje k Duchu, t. j. k tretej božskej osobe: „A je to právě 

toto chápaní, jež je z teologického hlediska jediné správné při uží-

vání pojmu ,spiritualita‘“ (tamže, s. 904 – 905). Preto je spiritualita 

chápaná ako Božie pôsobenie v nás i ako naša aktivita, ktorá je 

odpoveďou na Božiu iniciatívu, milosť. A preto duchovný život je 

síce náš, ale aj Boží, resp. Ducha Svätého, čo následné definova-

nie spirituality potvrdzuje: „Spiritualita je životní syntéza celého 

Kristova tajemství vytvořená pod vlivem Ducha svatého tak, že 

uspořádává jeho jednotlivé prvky kolem konkrétního stavebného 

princípu, jenž pak charakterizuje jeho celkový projev“180 (tamže, s. 

906). 

Vychádzajúc z uvedeného, je potrebné nejednoznačnosť 

pojmov oslabiť. Ako sa v slovníku uvádza: „I my často slovo „du-

chovní“ nespojujeme nejprve s osobou Ducha svatého, nýbrž 

s námi samotnými, někdy v prvním, jindy v druhém významu.“ 

                                                 
180 Z Kristovho tajomstva, ktoré svojím bohatstvom človeka presahuje, si jedinec 
vyberá niektorý z jeho aspektov ako ústredný organizujúci bod:  vtelenie, kríž, 
modlitbu alebo hlásanie evanjelia (de Fiores – Goffi, 1999, s. 907). 
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(tamže, s. 905). V daných súvislostiach sa ukazuje, že individuálne 

prežívanie duchovnosti ako schopnosti vnímať metaempirickú sku-

točnosť vystihuje pojem „homo spiritualis“ a otvorenosť voči pôso-

beniu Ducha Svätého, darov Božej milosti, ktoré človek uvedome-

ne prijíma aj na ne aktívne odpovedá, vystihuje pojem „homo 

s/Spiritus“. 

Predstavené pojmové ohraničenie tak umožňuje odlíšiť 

stupeň/mieru duchovnej zrelosti181 v priestore umeleckej literatúry 

v rovine tvarovania postáv, epického či lyrického subjektu.  

2. 3. 1. Na základe predstavených analyticko-interpretačných skú-

seností z výskumu umeleckých textov aj poznatkov z odbornej 

literatúry by bolo možné navrhované (doteraz pracovné) vymedze-

nie pojmov ustáliť v nasledujúcom znení (ďalšie cizelovanie pod-

mieni budúci výskum): 

a) „homo spiritualis“ – označuje fenomén duchovnej disponova-

nosti so schopnosťou vnímať mataempirickú dimenziu skutočnosti, 

ktorá je primárne iniciovaná a podmienená autotranscendenciou 

(charakteristickým sprievodným znakom je napr. akt osvietenia). 

Náboženská forma je jednou z možností jej realizácie (na pozadí 

rozlíšenia „malej“ či „veľkej“ transcendencie); 

b) „homo s/Spiritus“ – označuje fenomén duchovnej zrelosti 

(osvietenosť) charakterizovanú individuálnou duchovnou skúse-

                                                 
181 Duchovná zrelosť (podrobnejšie: de Fiores – Goffi, 1999, s. 1246 – 1256) sa 
chápe ako schopnosť človeka odpovedať na všetky hodnoty, ktoré umožňujú 
vyššiu integritu osobnosti: „dospělý křesťan vyjadřuje svůj život vnějším aktivním 
svědectvím, apoštolátem, mravním chováním. Dosahuje harmóniu osobnosti ako 
celku: „,Lidsky zralý‘ je ten, kdo má vědomě plnost všech fyzických, duševních 
a duchovních schopností, dobře sladěných a navzájem sa doplňujících“ (tamže, 
s. 1246). Charakteristickým prejavom istej úrovne postupujúcej zrelosti je neustá-
la snaha o sebaprekonávanie.   
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nosťou (mystickosť182) prežívanou v intenciách kresťanskej spiritu-

ality uznávajúcej Trojjedinosť Boha. Vyznačuje sa aktívnou odpo-

veďou na Božiu iniciatívu prijatím darov milosti, preto výsledkom 

účinkovania Ducha Svätého v živote jednotlivca je kreačno-

evolučné bytie. V tomto zmysle ide o stupeň/mieru duchovnej zre-

losti, ktorá má duchovnú podstatu (numinóznu).  

*** 

3. V analýze a interpretácii duchovného rozmeru v umeleckom 

texte sme okrem personálnej roviny venovali pozornosť aj špecifi-

kám chronotopu, t. j. kategórii času a priestoru, ktoré sú relevantné 

najmä pri skúmaní prozaických textov. Symetrická inverzia sakrál-

no – profánno ako metóda výskumu sa v slovenskej literárnej vede 

spája s menom Petra Libu (1995). Svojím vymedzením umožňuje 

sledovať posvätno ako udalosť v priestore, t. j. epifániu, ktorú 

podmieňuje nielen výnimočnosť v priestore, ale aj v čase označo-

vanom ako kairos (Heriban, 1998, s. 560). S jej umeleckým stvár-

nením v podobe christianizovaného variantu „genius loci“ sme sa 

stretli v Švantnerovej novele Kňaz. Ústrednou scénou v nej je sv. 

omša predstavujúca ikonicko-symbolickú (pojem pozri Sabol, 

1997, 2002) reaktualizáciu tajomného mystéria Kristovej obety 

a jej konečného cieľa – Spásy. 

Z pohľadu umeleckej pôsobivosti si v chronotope zasluhuje 
                                                 
182 Jeden zo spôsobov poznania viery a mystickej skúsenosti predpokladá tran-
scendenciu,  ktorá je vlastná božským cnostiam. Je to milosť ako stvorená účasť 
na božskom živote: „Přechod od jednoho modu k druhému se děje hnutím Ducha 
svatého, ktorý je tvůrčím principem ,duchovního‘ člověka, a tedy niternosti 
,nového zákona‘. A ,teologální‘ člověk je zpravidla pohotový k tomu, aby byl takto 
ovládán Duchem svatým, protože má v sobě ony zvláštní pasivně činné ,habity‘ 
jimiž jsou ,dary‘ Ducha svatého“ (de Fiores - Goffi, 1999, s. 550). Prechod 
k mystickému životu tak závisí od prechodu z ľudského k božskému spôsobu 
teologálneho života. 
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pozornosť sakrálny priestor kostolíka, ktorý chátra. Postupné osla-

bovanie sakrálna v sujete vrcholí po príchode nemeckých vojakov 

jeho znesvätením. Autor okrem spirituality kňaza vystupňoval ne-

ľudskosť človeka v existenciálne vyhrotenom čase vojny, čím zvý-

raznil aj absenciu duchovných hodnôt (tzv. atribučný deficit), kto-

ré robia z človeka ušľachtilú bytosť: 

 

 „Rozbehli sa ani rozpajedené sršne po pažiti. Revali 

a lomozili ako zvery po kružine. Vrútili sa aj do kaplnky a možno 

vytrhávali dlažbu, lebo bolo počuť praskot. niektorému sa podarilo 

vyliezť aj na strechu a vyvážiť vežičku ešte väčšmi, ako bola. 

Zvonček sa uvoľnil z väzby, bolestne zalkal, vypadol oblúkom 

z mriežok a rozbil sa ako škrupinka z vajca“ (Švantner, 1998, s. 

145). 

Treba však povedať, že P. Liba zdôraznil aj ontologický zá-

klad symetrickej inverzie sakrálno – profánno. Videl ich ako rozdiel 

medzi „kreačno-evolučne sa dovršujúcim bytím, ktoré sa svojou 

kreačnou aktivitou priamo ,dotýka‘ Boha“ a „bytím, ktoré je uzavre-

té pred týmto dovršovaním“. Zároveň konštatoval: „,posvätno‘ je to, 

na čom živom utváraní participuje Boh, zatiaľ čo ,profánno‘ je to, 

keď tomu v skutočnosti tak nie je – a realita sa uzatvára do enkláv“ 

(Liba, 1995, s. 183).  

Aj preto môže byť spiritualita v umeleckej výpovedi zobra-

zovaná ako posvätná udalosť intenzitne sa vyvíjajúceho dialógu 

človeka s Trojjediným Bohom. V dôsledku toho vyjadriteľnosť dy-

namicky prebiehajúcej „spiritualizácie“ presahuje (lexikalizovaný) 

význam slova a až v jeho „prenesenom význame“ (obraznom) sa 

navracia a preniká do semiotického tvaru, aby odhalila svoje ideo-
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vé posolstvo – esteticky zakódovaný numinózny zmysel – spiritua-

lému. To je aj príčina, prečo sú duchovné, mystické zážitky vo svo-

jej neopakovateľnej individuálnosti ťažko verbalizovateľné 

a nevyhnutným riešením je ich estetická transformácia do rozvinu-

tej ikonicko-symbolickej podoby. Príkladom toho sú básnický cyk-

lus P. Országha Hviezdoslava Sonety, ale aj dodnes interpretačne 

„akosi“ nepreniknuteľné prózy F. Švantnera. Diafanický princíp 

v ich kompozičnej štruktúre (rozvinutý prostredníctvom akustické-

ho signálu/fenoménu) je jedným zo spôsobov formovania meta-

empirickej dimenzie skutočnosti.  

Zhrnutie. Napokon môžeme konštatovať, že v pojmovej syntéze 

zameranej na teoretické východiská vo výskume umeleckého tex-

tu, ktorého neoddeliteľným atribútom je duchovnosť či nábožen-

skosť, sme predstavili možnosť, ktorú v súčasnej vede ponúka 

interdisciplinárny prístup. Filozofický, psychologický, teologický, 

religionistický, lingvistický, literárnovedný aj semiotický prienik do 

textu umožňuje pristúpiť k metaempirickej dimenzii literárnej sku-

točnosti diferencovane.   

Počiatočná otázka, ako možno vstúpiť do náročne kódova-

ného duchovného posolstva v umeleckej výpovedi a odhaľovať 

jeho špecifické kvality, našla svoju odpoveď v metodickom využití 

pojmového reťazca: duchovnosť – t/Transcendencia – religiozita 

a spiritualita – spiritualéma – „homo religiosus“ aj v rozšírenej šká-

le o modalitu „homo spiritualis“ a „homo s/Spiritus“. Na pozadí vý-

chodiskového protikladu sakrálno – profánno nám umož-

nil odhaľovať prienik vyššieho duchovného zmyslu (spiritualémy) 

do tvarových dispozícií umeleckého textu.  
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Podobne ako duchovne zrelá osobnosť človeka, aj umelec-

ký text má ambície dosiahnuť vyšší stupeň integrity, ktorého ne-

odmysliteľnou súčasťou, ba priam podmienkou, je tvarovanie me-

taempirickej dimenzie literárnej skutočnosti determinovanej spiritu-

alitou či jej dynamickým variantom – fenoménom „spiritualizá-

cie“.183  

                                                 
183 Ako ukázali interpretácie, jeho umeleckým pendantom je proces lyrizácie. 
Napokon možno povedať, že samotný fenomén lyrizácie má v slovenskej literatú-
re širší dosah. Tvorí „zložku literárneho myslenia, literárnej ideológie a formových 
ambícií celej modernej slovenskej prózy. Je jej základný typ“ (Števček, 1973, s. 
296). 
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Záver  

 

 

Monografická publikácia Duchovnosť v (re)interpretácii diel 
slovenskej literatúry je zameraná na uplatnenie myšlienky meto-

dologického pluralizmu vo výbere rozpracovaných prístupov 

k výskumu umeleckého textu. Vo svojej viacúrovňovosti sa orientu-

je na odhaľovanie duchovného rozmeru prevažne v prozaickom 

a sčasti aj v básnickom texte.  

Na vybraných dielach od Dobroslava Chrobáka (Návrat 

Ondreja Baláža, Duo Charlie), Františka Švantnera (Prízraky, 

Kňaz), Martina Kukučína (Syn výtečníka) a Pavla Országha 

Hviezdoslava (Sonety) sú v nej predstavené aj možnosti interdis-

ciplinárne inšpirovaného výskumu, ktorý umožňuje preniknúť do 

diferencovaného stvárnenia duchovna zasahujúceho do témy a jej 

výrazových kvalít, do kompozičnej výstavby aj tvarových dispozícií.  

*** 

Výsledkom analyticko-interpretačných prienikov do vybra-

ných textov sú nové významové súvislosti:  

V prvej (re)interpretácii sme poukázali na to, že v príbehu 

Návrat Ondreja Baláža je stvárnený duchovný prerod postavy, 

ktorá sa ocitla na životnej križovatke. Uzatvára svoju minulosť, 

aby s pokorou a dôverou vykročil v ústrety neznámej budúcnosti. 

V akte sebapresahovania sa síce vzdáva sám seba, no nanovo sa 

nachádza v priamom vzťahu k Transcendencii.  
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V porovnaní próz Duo Charlie a Návrat Ondreja Baláža 

sa potvrdilo, že odhaľovanie skrytej skutočnosti, jej duchovnej 

podstaty, je mýticko-iniciačnou cestou, ktorá sa odtajňuje až naru-

šením logického sledu udalostí. Avšak za magické manipulovanie 

s ňou sa v príbehu zaplatí najvyššou cenou – životom. V oboch 

prózach duchovno presvitá do reality a tvorí jej zdvojenú – mate-

riálno-numinóznu – podstatu. Imanentné duchovno je súčasťou 

kompozície literárnej skutočnosti, za ktorou sa skrýva autor – de-

miurg (s antropocentrickou pozíciou). V analýze a interpretácii sme 

poukázali aj na prepojenie oboch prozaických textov kompozičný-

mi princípmi déjà vu a déjà vécu, ktoré vedú k bergsonovským 

inšpiráciám autora. 

V novele F. Švantnera Prízraky sme sa stali svedkami mý-

tickej púte otca so synom. Kým cesta iniciácie doviedla Petruška 

k prahu dospelosti, tak cesta Bernarda viedla k poznaniu, že pod-

stata sveta je zdvojená. V modelovaní materiálno-duchovnej sku-

točnosti, jej axiálno-radiálnej štruktúry s atribútmi cyklickosti a sús-

trednosti, mal popri kompozičných princípoch a postupoch špeci-

fické postavenie akustický signál, ktorý sa ako fenomén podieľal 

na lyrickom stvárňovaní duchovnosti. Ako sa najmä vo významo-

vých analógiách (napr. v princípe diafánie v sakralizácii časoprie-

storu) ukázalo, pre Švantnerov mýtický svet je príznačný imanent-

ný proces spiritualizácie (kreačný potenciál blízky panenteizmu vo 

filozofii Tielharda de Chardin). 

Uvedené zistenia sa potvrdzujú aj v (re)interpretácii 

Švantnerovej novely Kňaz. V nej sa tiež preukázal tvarotvorný 

potenciál akustického signálu, ktorý ako lyrický fenomén v literár-

nej skutočnosti je prostriedkom na realizáciu diafánie. Prínosom 
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analýzy a interpretácie je zistenie, že Švantnerov christianizovaný 

mýtus je panenteistickým pendantom tradične uznávaného pante-

izmu v tvorbe autora. V jeho literárnej skutočnosti je Boh nielen 

imanentný, ale celá skutočnosť je „v Bohu“, v jeho Vôli, vo Vtelení, 

ktorým aj človeka, aj prírodu presahuje.  

Prehlbujúci sa prienik do umeleckého stvárnenia duchov-

nosti v prózach naturistov nás inšpiroval uplatniť overený postup aj 

v prózach realistov. Tvorba Martina Kukučína a potom Pavla 

Országha Hviezdoslava sa stali výzvou.  

Interpretácia expozície románového torza Martina Kukučí-

na Syn výtečníka ukázala, že autor v sujete na pozadí protikladu 

sakrálno – profánno rozvinul kresťanskú formu spirituality. Bola to 

jedna z „dvoch ciest“, ktorou sa filozofické zameranie témy mohlo 

rozvinúť a zasahovať do stvárnenia postáv. Duchovným rozmerom 

vytvoril ideovo-tematický protipól ku koncepcii naturalizmu. V Ku-

kučínovom uvedení nielen biologická determinácia, ale aj duchov-

ná iniciácia človeka dáva jeho životnej ceste smer. Ten sa rodí 

z duchovného prerodu, aktu sebapresahovania, ktorým sa cítenie, 

myslenie aj konanie dostáva na vyššiu ontologickú úroveň. Ne-

zodpovedanou otázkou ostáva, ktorá z ciest by prevážila, ak by sa 

bol osud Emila Hubu uzatvoril. Možno by ňou bola iná, tretia, ktorá 

pre súčasných čitateľov ostáva už len hypotetická. 

V básnickom cykle Sonety P. Országh Hviezdoslav neriešil 

len kozmické inšpirácie a hranice poznania človeka, ale rozvinul 

v ňom najmä obraz duchovného dozrievania lyrického subjektu, 

ktorý prostredníctvom dynamického potenciálu (au-

to)transcendencie si na svojej pomyselnej púti do neba potvrdzuje 
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najprv priamy vzťah k Bohu, k Transcendencii, a potom 

v mystickom zážitku zjavenia prijíma do viery kristocentrizmus. 

Nakoniec, pôsobením Ducha Svätého, dospeje k uznaniu tajom-

stva Trojjedinosti. 

* * * 

Vo výskume umeleckého stvárnenia duchovnosti sme pri-

márne vychádzali z axiologického rozmeru inverzie sakrálno – 
profánno. Potom sme sa zamerali na vymedzovanie ďalších kľú-

čových pojmov zodpovedajúcich diferencovaným prejavom du-

chovna: duchovnosť, t/Transcendencia (s alternatívou „malá“ 

a „veľká“), (auto)transcendencia, spiritualita a religiozita, spiritua-

léma. Zároveň sme na pozadí pojmu „homo religiosus“, na základe 

potrieb konkrétnych textov, rozšírili ontologickú škálu duchovnosti 

o modalitu „homo spiritualis“ a „homo s/Spiritus“, čím sme odlíšili 

mieru realizácie duchovnosti aj v tvarovaní postáv. 

 Vo výslednej syntéze sme usúvzťažnili pojmový aparát, 

ktorý umožňuje sledovať diferencované stvárnenie duchovného 

rozmeru (sakrálne, religiózne a spirituálne výrazové kvality) literár-

nej skutočnosti a odhaľovať rozvinutie duchovna v kompozičnej 

štruktúre. Ako sa ukázalo, medzi jeho príznaky patria:  

 

 cyklický čas (s atribútmi sakrálnosť a religióznosť) a sús-

trednosť priestoru (princíp centrácie a radiálnosti), ktoré 

tvoria časopriestorové kontinuum (chronotop),  

 princíp cesty, resp. púte, ktorý je poznačený narúšaním lo-

gického sledu udalostí (kauzality), 
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 princíp transcendencie, ktorá je podmienkou rozvinutia di-

menzie duchovna (v štruktúrovaní chronotopu sa javí ako 

„hranica“ semiotického univerza),  

 Transcendencia, ktorou do chronotopu preniká večnosť 

(kairos) a sprítomňuje sa ako posvätná udalosť v priestore 

(epifánia), 

 iniciačný prerod postavy, ktorý je často stvárnený v situácii 

evokujúcej osvietenie (osobná spiritualita môže nadobúdať 

prejavy konkrétnej religiozity); postava sa tak duchovne 

prebúdza alebo dospieva v sebapresahovaní vo vzťahu 

k Transcendencii (princíp metanoie). 

 

 Ako to jednotlivé (re)interpretácie potvrdzujú, zvolený ana-

lyticko-interpretačný prístup umožňuje odhaliť osobitosti stvárňo-

vania duchovnosti v umeleckom texte, a tým preukázal aj svoju 

ďalšiu využiteľnosť.  

*** 

Vo výskume umeleckého textu sa ponúka možnosť uvažo-

vať v intenciách výrazových kvalít textu o rozvinutí registra sakrál-
nosti výrazu (Šabík, Vaněk, in: Plesník a kol., 2011, s. 295 – 

298). Opierajúc sa o doterajšie výsledky, rešpektujúc pritom sak-

rálnosť ako východiskovú kategóriu, možno v nej vyčleniť modus 

religióznosť výrazu (so zameraním na sociatívnosť a vonkajško-

vé prejavy náboženského postoja) a spirituálnosť výrazu (so 

zameraním na subjektívnosť a zvnútornené prežívanie viery, kon-

templáciu, modlitbu a pod.), ktoré sa do istej miery môžu javiť ako 

ambivalentné (pozri Plesník a kol., 2011, s. 27); protipólom sakrál-

nosti je profánnosť výrazu (realizovaná v pre-



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

168 

javoch desakralizácie či narastajúcej sekularizácie, podmienenej 

oslabovaním vplyvu sakrálnej sféry života).184 

 Opodstatnenosť návrhu môžeme overiť priamo v prvom 

návrhu sústavy výrazových kategórií F. Mika z r. 1969, ktorý sa 

v nej venoval aj osobitostiam religiozity výrazu (v románoch Čer-

vené víno F. Hečka a Tri gaštanové kone M. Figuli), no zrejme 

z ideologických dôvodov sa k tejto kategórii už neskôr nevrátil (po-

rov. 1973, s. 261 – 269). Aj keď postupoval bez rozlíšenia prejavov 

religiozity a spirituality, ich odlišnosť je vo vymedzení postrehnu-

teľná.  

Zistenia F. Mika o religiozite výrazu môžeme zhrnúť do nie-

koľkých bodov (Miko, 1969, s. 60 – 109; 133 – 161): 

 

 náboženstvo je zážitkovou a citovou formou, ktorej podložie 

tvorí mýtus (s. 95), preto je úzko spätá s emocionálnosťou 

a expresívnosťou výrazu; 

 religiózny ráz textu dávajú biblické a náboženské výrazy, 

napr. mená, citáty z litánií, modlitieb, cirkevných piesní, 

opisy náboženských slávností a pod. (s. 96); 

 religiozita je primárne odnož sociatívnosti výrazu 

a v umeleckej próze ide o jej ikonizáciu (tamže); 

 religiozitu výrazu signalizujú lexikálne prostriedky (s inhe-

rentnou religiozitou a kontextovou), hyperboly, metafory, 

metonýmia, prirovnania, perifráza, pleonazmus, ktorých 

zdrojom je štýl Biblie a modlitieb (aj prosby); inverzia, sy-

                                                 
184 Do uvažovania sa dostáva aj možnosť vymedziť infernálnosť výrazu (s prí-
znakmi: asociálnosť, anestetickosť, inhumánnosť, deštruktívnosť, obrazy pekla 
a pod.), no spresnenie si žiada oporu v rozsiahlejšej textovej analýze. 
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metria viet a vetný paralelizmus biblického pôvodu; vnútor-

ný monológ a jeho tematická náplň (orácia, adorácia, vy-

jadrenie pokory a závislosti), abstraktá: radosť, blaženosť, 

rozkoš, mohutnosť, a tiež poetizmy atď. (s. 137); 

 podložie religiozity výrazu tvorí zážitkovosť a subjektívnosť 

výrazu (s. 138);  

 religiozita výrazu sa vyznačuje vysokým ladením, lyrickým 

pátosom výrazu (nositeľom výrazu povznesenosti býva 

rytmizácia vety vo frázovaní ako prejav najvyššieho stupňa 

lyrickosti tvaru, ktorým estetický tvar transcenduje epické 

vyjadrenie; s. 140) aj koloritom výrazu; 

 religiozita výrazu signalizuje lyrický prvok v epickej štruktú-

re (s. 136); 

 vo vnútornom monológu pôsobí religiozita hlavne svojou 

impresívnosťou (s. 137); 

 stlmenie religiozity znamená okrem iného oslabenie lyric-

kého pólu v prospech epickosti (s. 160);  

 religiozita výrazu sa vyznačuje mravnou motiváciou ako 

protipól erotického (s. 152).  

 

 Isté možnosti sa ponúkajú aj v afekte výrazu (Miko, 1973), 

ktorý predstavuje krajný stupeň emocionálnosti, keďže: „Výraz citu 

tu prekračuje hranice jazyka“ (Miko, 1973, s. 43). Ako ukázali kon-

krétne texty (napr. Prízraky), za touto hranicou sa môže presadiť 

výpovedná sila obrazu, t. j. figuratívnosť výrazu, ktorá má blízko 

k subjektívnej iracionalite výrazu. 

  Výrazová paleta, ktorá sa – v rámci sakrálnosti výrazu – 

viaže k religiozite výrazu a jej spirituálnemu jadru, má v recepcii 
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textu schopnosť aktivizovať oba protiľahlé bloky – ikonickosť aj 

(ikonizovanú) operatívnosť s príslušnými registrami: zážitkovosť, 

pojmovosť, subjektívnosť, sociatívnosť, afirmatívnosť, étos, expre-

sívnosť, impresívnosť, iracionálnosť, emocionálnosť, pátos, afekt, 

markantnosť, kolorit, figuratívnosť a potom tiež abstraktnosť a de-

duktívnosť.185 Výslednicou je čitateľský zážitok, podmienený strati-

fikáciou afektívnej aj kognitívnej zložky príjmu (na úrovni recepcie 

aj (a)percepcie), dosahujúc ňou účinok zmysluplnosti estetickej 

komunikácie. 

*** 

 Z aktuálnych výskumov literárnej vedy je zrejmé, že stvár-

nenie fikcie sveta ako univerza kladie isté nároky aj na jeho výra-

zové kvality. Viacrozmerná estetická štruktúra predpokladá takú 

modalitu, v ktorej má aj duchovná sféra svoje miesto (t. j. mytopo-

idnú). Utvára sa v nej nielen mýtické podložie na rozvinutie religio-

zity, ale aj (epicko-)lyrický potenciál na presah do zmysluplného – 

numinózneho – tvaru186.  

Estetické univerzum korešponduje s predstavou 

o (involučnom) procese spiritualizácie (v intenciách evolučno-

kreačného bytia). Genéza literárnej fikcie sa tak javí ako estetická 

modalita existencie, života a sveta, s perspektívou duchovného 

„dozrievania“.187 

                                                 
185 Potvrdzuje sa tým univerzálnosť estetického komunikátu, „nasýtenosť“ jeho 
výrazovej škály aj miera rozvinutia estetických kvalít (v miere kontrastu). 
186 V zmysle hermeneutiky je tvar „tó endon eidos“; M. Mikulášek, odvolávajúc sa 
na Plótína, vysvetľuje pojem ako „vnútorný tvar“, resp. „duchovný tvar“ (pozri 
Mikulášek, 2004, s. 72 – 73 alebo 2009, s. 96 – 98). 
187 Budúcnosť, ako uvádza J. Kristeva, bude patriť antropológii, ktorá raz môže 
odhaliť tajné hybné sily ľudského ducha (Kristeva, 1999, s. 36). 
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Summary 

 
 
The monograph entitled Spirituality in the (re)interpretation of 
the works of Slovak Literature focuses on the revelation of a 

spiritual dimension, mainly in prosaic and partially also in poetic 

texts.  

It offers new interpretations in the selected works by Do-

broslav Chrobák (Návrat Ondreja Baláža, Duo Charlie), František 

Švantner (Prízraky, Kňaz), Martin Kukučín (Syn výtečníka) and  

Pavol Országh Hviezdoslav (Sonety). It also introduces new pos-

sibilities of interdisciplinary research which enables a differentiated 

depiction of spirituality.  

The research of the artistic depiction of spirituality is based 

on the juxtaposition of sacred and profane. The interpretations of 

literary texts introduce key terms in order to distinguish varieties of 

spirituality such as: spirituality, t/Transcendence (small and big), 

(auto) transcendence, spirituality and religiosity, spiritualeme.  De-

pending on a particular text bearing in mind  the term  „homo relig-

iosus“, our aim is to expand the  ontological scale of spirituality 

with the modality of „homo spiritualis“ and „homo s/Spiritus“, which 

recognize a different degree of spirituality in the depiction of char-

acters.  

The conclusion of the research contemplates various ex-

pressive qualities of a text by means of expanding the register of 

sacredness with the  term  religiosity of the expression  (focusing 
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on the societal and external expressions of  religious attitude) and 

the  spirituality of the expression (focusing on the subjectivity and 

internal experience of faith, contemplation, prayer and so forth.), 

along with its opposite term  profane (realized in the expressions of 

desacralization or growing secularisation determined by the  

weaker influence of the sacred sphere of life).  

 The conclusions of the research confirm that the fictitious 

depiction of the world as universe does not have only mythical 

background for the expansion of religiosity, but also (epic) lyrical 

potential which overlaps into a meaningful – numinous shape. 

Genesis of literary fiction thus appears to be an aesthetic modality 

of existence of life and the world with a perspective of spiritual 

„maturation“. 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

173 

 

 

Pезюме 

 
 

Целью монографии «(Ре)интерпретация темы 
духовности в словацкой литературе» является 

исследование духовного измерения в словацкой литературе, 

при этом автор больше внимания уделяет прозе, поэтические 

произведения анализируются частично.  

В исследовании по-новому интерпретируются 

избранные произведения Доброслава Хробака (Návrat Ondreja 

Baláža, Duo Charlie), Франтишка Швантнера (Prízraky, Kňaz), 

Мартина Кукучина (Syn výtečníka) и Павла Орсага Гвездослава 

(Sonety). Применяя принципы междисциплинарного анализа 

настоящих текстов, автор получил возможность 

продемонстрировать дифференцированное проявление 

духовности. 

Исследование способов художественной реализации 

духовности основывается на противопоставлении концептов 

сакральное – профанное. В ходе анализа последовательно 

определяются ключевые понятия, дифференцирующие 

модусы реализации духовности: духовность, 

т/Трансцендентность («маленькая» и «большая» 

соответственно), (авто)трансцендентность, спиритуальность и 

религиозность, спиритуалема. Автор монографии, исходя из 

особенностей конкретных текстов, оперируя термином "homo 

religiosus", расширяет онтологическую шкалу духовности и 
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дополняет ее модальностью "homo spiritualis" и "homo 

s/Spiritus". Это позволило различить степени духовности при 

создании того или иного персонажа в художественном 

произведении. 

В заключительной части исследования автор 

размышляет о том, как на примере литературных текстов 

можно расширить регистры сакральности выражения, а 

именно на модус религиозность выражения (с акцентом на 

социативность и внешние проявления религиозной позиции) и 

спиритуальность выражения (с акцентом на субъективность и 

внутреннее переживание веры, глубокое размышление, 

молитву и т.д.), а также на их противоположность: светскость 

выражения (через проявления десакрализации или растущей 

секуляризации, обусловленной ослаблением влияния 

сакральной сферы жизни).    

 Результаты исследования показывают, что создание 

фикционального мира как универсума нуждается не только в 

мифической базе для развития религиозности, но и в 

(эпическо-)лирическом потенциале для проникновения в 

значимую – нуминозную – форму. Генезис литературной 

фикции, таким образом представляется в качестве 

эстетической модальности бытия, жизни и мира, с 

перспективой духовного «созревания». 
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Edičná poznámka 

 
 

 Niektoré časti monografie boli publikované ako samostatné 

štúdie v odborných časopisoch a vedeckých zborníkoch. Pôvodné 

verzie boli pre potreby monografického vydania dopracované 

a doplnené. 
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GBÚR, Ján  2, 7, 111, 112, 113, 

118, 119, 124, 125, 126, 130, 
133, 138, 180, 181, 196

GOFFI, Tullo   156, 157, 158, 
159, 180

GREGOREC, Ján   19, 35, 93, 
181

HAJDUČEKOVÁ, Ivica  1, 2, 7, 
19, 26, 34, 35, 39, 50, 93, 96, 
124, 139, 176, 181, 195

HAMAN, Aleš  181
HARPÁŇ, Michal  8, 18, 182
HEČKO, František  168
HEGEL, Gottfried Johann    130
HEIDEGGER, Martin    52
HERIBAN, Jozef  69, 84, 102, 

159, 182
HUČKOVÁ, Dana   143, 182
HVIEZDOSLAV, Pavol Országh   

7, 124, 125, 126, 128, 136, 
138, 141, 143, 147, 148, 149, 
155, 156, 161, 163, 165, 171, 
173, 175, 176, 178, 180, 181, 
195

CHROBÁK, Dobroslav   7, 19, 
28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 
142, 163, 171, 173, 176, 178, 
179, 187, 188, 195
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JASINSKÁ, Lucia  177
JESENSKÝ, Janko  26, 181
JUNG, Gustav, Carl    53
JURKO, Jozef    67, 182

KAČALA, Ján  182
KÁLAL, Miroslav    60
KANT, Immanuel    47
KOMOROVSKÝ, Ján   34, 95, 

96, 127, 128, 135, 141, 150, 
151, 153, 182

KOSORKIN  (pozri CAMBEL, 
Samo)  

KRASKO, Ivan  141, 147, 178
KRAUSOVÁ, Nora  126, 136, 

137, 182
KRISTEVA, Julia  10, 170, 182
KRUPA, Viktor  52, 97, 182
KUKUČÍN, Martin  7, 111, 112, 

113, 115, 118, 121, 123, 141, 
144, 154, 163, 165, 171, 173, 
175, 176, 179, 180, 181, 184, 
185

KULISZ, Józef  110, 142, 185
KUSÝ, Ivan  50
KUZMÍKOVÁ, Jana  28, 50, 51, 

52, 59, 74, 88, 89, 94, 109, 
154, 176, 182, 183, 184, 188, 
189

LE BLOND, Maurice   109
LIBA, Peter  6, 8, 10, 11, 12, 30, 

48, 63, 64, 66, 67, 73, 115, 
141, 159, 160, 181, 183, 196

LOTMAN, Jurij Michajlovič  6, 15, 
30, 36, 39, 43, 45, 49, 52, 55, 
67, 97, 100, 138, 183

LUKÁČ, Boleslav Emil  141, 144, 
178

MACÁKOVÁ, Lucia  67, 182
MACHEK, Václav   29, 32, 60, 

183

MALRAUX, André  10
MAŠKOVÁ, Alla  19, 34, 36, 47, 

50, 94, 109, 110, 183
MAŤOVČÍK, Augustín  19
MATUŠKA, Alexander  50, 51, 

184
MIČANINOVÁ, Mária   35, 39, 

181
MIKO, František  6, 9, 16, 17, 

18, 21, 25, 30, 31, 50, 70, 81, 
93, 97, 108, 140, 168, 169, 
184, 196

MIKULA, Valér   19
MIKULÁŠEK, Miroslav   18, 156, 

170, 184
MIKULOVÁ, Marcela   111, 112, 

184
MILČÁK, Marián  139, 140, 184
MLACEK, Jozef  187

NERUDA, Jan    126
NIETZSCHE, Friedrich  36
NOGE, Július  111, 112, 113, 114, 

184, 185

OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ, 
Slavomíra  178

ONDRUŠ, Šimon  60, 185
OTTO, Walter, Friedrich  29, 185, 

150

PALENČÁR, Marián  185
PATRÁŠ, Vladimír  187
PAULINY, Eugen    19
PETRÍK, Vladimír  19
PISÁRČIKOVÁ, Mária  182
PIŠÚT, Milan    19, 124, 185
PLAŠIENKOVÁ, Zlatica  33, 95, 

103, 107, 110, 113, 114, 127, 
141, 142, 185

PLESNÍK, Ľubomír  10, 11, 17, 
167, 185
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PLÓTÍNOS  170
PRÍDAVKOVÁ - MINÁRIKOVÁ, 

Marianna  112, 113, 122, 185
PROPP, Vladimír Jakovlevič  73, 

84, 86, 106, 117, 185
PUŠKÁROVÁ, Mária    22, 23, 

24, 27, 28, 53, 55, 58, 63, 67, 
70, 71, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 
131, 185

RAKÚS, Stanislav  6, 8, 12, 13, 
26, 35, 81, 123, 138, 140, 186, 
187, 196

REZEK, P.  185
RICOEUR, Paul    32, 186
ROSENBAUM, Karol    125, 186
RUSECKI, Marian    128
RÚFUS, Milan  141, 146, 178
RUŠČÁK, František  186, 187
ŘÍMAN, Josef   72, 186

SABOL, Ján  6, 8, 9, 10, 19, 36, 
96, 97, 107, 108, 127, 128, 
141, 148, 149, 159, 186, 187, 
196

SABOLOVÁ, Oľga  6, 9, 12, 13, 
14, 19, 21, 23, 24, 29, 34, 42, 
50, 51, 94, 96, 97, 107, 108, 
123, 141, 148, 149, 181, 187, 
196

SEDLÁK, Imrich  180
SERSENOVÁ, Juliana  96, 107, 

141, 148, 187
SCHOPENHAUER, Arthur  36, 

47, 109, 188
SLANČOVÁ, Dana  175
SOUČKOVÁ, Marta  2, 52, 71, 

188, 195
STRAUSS, Pavol  110, 189
STRÍŽENEC, Michal  52, 53, 95, 

114, 127, 141, 145, 146, 155, 
182, 185, 189, 190

STURE, Allén  180

ŠABÍK, Vincent  10, 11, 167
ŠMATLÁK, Stanislav   125, 128, 

178, 188
ŠOLTÉSOVÁ, Elena Maróthy   

111, 112, 119
ŠPRINC, Mikuláš   63, 67
ŠTEVČEK, Ján   19, 35, 43, 50, 

51, 52, 60, 93, 94, 101, 109, 
162, 179, 188, 189

ŠÚTOVEC, Milan   19, 26, 50, 
93, 94, 109, 110, 189

ŠVANTNER, František  7, 19, 50, 
51, 52, 59, 60, 61, 71, 74, 88, 
89, 91, 93, 94, 97, 108, 109, 
110, 141, 147, 151, 152, 154, 
155, 156, 159, 160, 161, 163, 
164, 165, 171, 173, 175, 176, 
177, 179, 181, 182, 183, 184, 
187, 188, 189, 195

ŠVANTNER, Matej  51, 189

TAINE, Hipolytte  112
TAJOVSKÝ, Jozef Gregor   141, 

149, 179
TEILHARD DE CHARDIN, Pierre   

53, 67, 68, 69, 75, 78, 80, 89, 
103, 107, 109, 110, 142, 153, 
164, 185, 189

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič   113
TOMČÍK, Milan  50, 93
TUREČEK, Dalibor  181

VAJANSKÝ, Svetozár Hurban,   
111, 119

VANĚK, Jiří  10, 11, 167
VŠETIČKA, František  6, 9, 14, 

15, 16, 25, 27, 28, 29, 43, 44, 
48, 49, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 
72, 74, 75, 83, 87, 88, 98, 100, 
104, 123, 189, 196

WELSCH, Wolfgang   106, 189
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ZELENKOVÁ, Anna  2, 196
ZIMMERMANN, Július  175

ŽILKA, Tibor   110, 189
ŽILKOVÁ, Marta    110, 189
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Z posudkov oponentiek 
 

 

Re-interpretáciu literárnych textov považujem za prirodzený 

a potrebný proces, spojený so zmenou spoločensko-kultúrnych 

podmienok, hodnotiacich kritérií, ale najmä s inakosťou, špecific-

kosťou každého diskurzívneho vnímania. „Nové“ čítanie je nevy-

hnutné aj vzhľadom na elementárny fakt, že umelecká literatúra by 

sa mala (vzhľadom na jej polysémantický charakter či „nedopove-

danosť“, otvorenosť) „vzpierať“ nášmu jednoznačnému výkladu. 

O potrebe monografie, ktorá má ambíciu nanovo konkretizovať 

i kánonizované texty zo slovenskej literárnej histórie (pars pro toto 

Dobroslava Chrobáka, Františka Švantnera či Pavla Országha 

Hviezdoslava), nemožno v tomto zmysle pochybovať, najmä ak 

Ivica Hajdučeková pristupuje k textom inovatívne už z hľadiska 

problému: spirituality. 

 

                                                   Prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

  

 

V monografickej publikácii I. Hajdučekovej Duchovnosť v 

(re)interpretácii diel slovenskej literatúry sa prelínajú teoretické 

úvahy o literárnovedných prístupoch a interpretačné pohľady do 

kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia, čo predstavuje 

komplexné a systémové rozpracovanie metodologického pluraliz-

mu vo výskume umeleckého textu. Autorka vychádza zo semiotic-
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ko-komunikačnej teórie tzv. nitrianskej školy (sústava výrazových 

kategórií F. Mika), z podnetov P. Libu či z východoslovenskej tra-

dície literárnovedného myslenia (J. Sabol, O. Sabolová, J. Gbúr, 

S. Rakús atď.), z teórie kompozície F. Všetičku a semiotiky U. Eca. 

Prozaický text chápe ako viacvrstvovú semiotickú štruktúru, ktorej 

hodnotu určuje nielen autorská intencia, ale aj skúsenostný kom-

plex čitateľa. Vo svojich interpretačných sondách do modernej 

slovenskej literatúry sa sústreďuje najmä na duchovne orientova-

nú, resp. na tzv. spirituálnu literatúru a skúmanie metaempirickej 

dimenzie umeleckej reality ako antropologickej konštanty, definuje 

spiritualitu, transcendentnosť, duchovnosť, religiozitu a pod. ako 

literárnovedné pojmy. Predkladaná monografia nie je iba čiastko-

vým výstupom, ktorý obohatí interpretačnú znalosť novodobej slo-

venskej literatúry, ale aj zaujímavým návratom k novému "čítaniu" 

tzv. kánonu. 

 

                                                  Doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph. D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

197 

ko-komunikačnej teórie tzv. nitrianskej školy (sústava výrazových 

kategórií F. Mika), z podnetov P. Libu či z východoslovenskej tra-

dície literárnovedného myslenia (J. Sabol, O. Sabolová, J. Gbúr, 

S. Rakús atď.), z teórie kompozície F. Všetičku a semiotiky U. Eca. 

Prozaický text chápe ako viacvrstvovú semiotickú štruktúru, ktorej 

hodnotu určuje nielen autorská intencia, ale aj skúsenostný kom-

plex čitateľa. Vo svojich interpretačných sondách do modernej 

slovenskej literatúry sa sústreďuje najmä na duchovne orientova-

nú, resp. na tzv. spirituálnu literatúru a skúmanie metaempirickej 

dimenzie umeleckej reality ako antropologickej konštanty, definuje 

spiritualitu, transcendentnosť, duchovnosť, religiozitu a pod. ako 

literárnovedné pojmy. Predkladaná monografia nie je iba čiastko-

vým výstupom, ktorý obohatí interpretačnú znalosť novodobej slo-

venskej literatúry, ale aj zaujímavým návratom k novému "čítaniu" 

tzv. kánonu. 

 

                                                  Doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph. D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Duchovnosť  
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

 

 
 

198 

 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Filozofická fakulta 
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie 

 

 

 

Ivica HAJDUČEKOVÁ 
 

Duchovnosť 
v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry 

                     

 

 

 

 
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
Miesto vydania: Košice 
Rok vydania: 2016 
Náklad: 120 ks 
Rozsah: 198 strán 
Rozsah: 8,53 AH 
Vydanie: prvé 
Tlač: EQUILIBRIA, s. r. o. 
 
Účelová publikácia – nepredajná 
 
ISBN 978-80-8152-452-3 (tlačená verzia) 
ISBN 978-80-8152-453-0 (e-publikácia) 
 



F
I

L
O

Z
O

F
I

C
K

Á
F

I
L

O
Z

O
F

I
C

K
Á

F
I

L
O

Z
O

F
I

C
K

Á
F

I
L

O
Z

O
F

I
C

K
Á

F
I

L
O

Z
O

F
I

C
K

Á
F

I
L

O
Z

O
F

I
C

K
Á

F
I

L
O

Z
O

F
I

C
K

Á
F

A
K

U
L

T
A

F
A

K
U

L
T

A
F

A
K

U
L

T
A

D
uc

h
o

vn
o

sť
 v

 (r
e)

in
te

rp
re

tá
ci

i d
ie

l 
sl

o
ve

n
sk

ej
 l

it
er

at
úr

y

F















 

F









F
















 
F










F















 

F









F
















 
F










F















 

F










K
A

T
E

D
R

A
 S

L
O

V
A

K
I

S
T

I
K

Y
, 

S
L

O
V

A
N

S
K

Ý
C

H
 F

I
L

O
L

Ó
G

I
Í

 A
 K

O
M

U
N

I
K

Á
C

I
E Ivica Hajdučeková 

(narodená v r. 1967 
v Košiciach)  je ab-
solventkou odboru 
slovenský jazyk a li-
teratúra a hudobná 
výchova na Peda-
gogickej fakulte v 
Prešove Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (1991). 

Od r. 2006 pôsobí ako odborná asistentka 
na Katedre slovakis� ky, slovanských fi lo-
lógií a komunikácie na Filozofi ckej fakul-
te Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach. Popritom od r. 2006 vykonávala 
funkciu tajomníčky katedry a od r. 2012 je 
vo funkcii vedúcej oddelenia slovakis-
� ky a literárnej vedy. V pedagogickej aj 
výskumnej oblas�  sa venuje slovenskej 
literatúre realizmu a moderny, sloven-
skej medzivojnovej literatúre, spiritualite 
v umeleckom texte a � ež didak� ke litera-
túry a čitateľskej gramotnos�  vo vyučova-
ní literatúry. 

Je autorkou štúdie charakteru vedec-
kej monografi e Funkcia (nielen) metafory 
vo fi lozofi i Ibn Gabirola (2014), vysoko-
školského učebného textu Inovatí vnosť 
foriem a metód v komunikačno-zážitko-
vom modeli vyučovania literatúry (2015) 
a vysokoškolskej učebnice Rodový as-
pekt v slovenskej literatúre na prelome 
19. a 20. storočia (Interpretačné etudy) 
(2015).

Monografi a Duchovnosť v (re)inter-
pretácii diel slovenskej literatúry ponúka 
nové interpretačné závery vybraných diel 
Dobroslava Chrobáka (Návrat Ondreja 
Baláža, Duo Charlie), Fran� ška Švantnera 
(Prízraky, Kňaz), Mar� na Kukučína (Syn 
výtečníka) a Pavla Országha Hviezdosla-
va (Sonety). V analy� cko-interpretačnom 
prístupe autorka využíva podnety inter-
disciplinárneho výskumu, aby poukázala 
na osobitos�  umeleckého stvárnenia du-
chovnos� .  
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