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ÚVOD
Spojitosť literatúry, literárneho systému so spoločenským systémom je často konštatovaná, proklamatívne prijímaná, no menej často aj kriticky
skúmaná. Máme na mysli fakt, že spôsoby, akými sa
literatúra stáva súčasťou nadradeného spoločenského kontextu, nie sú vždy postihnuteľné v markantných, dobre viditeľných spojivách. Ak sa tieto spojivá
„zviditeľňujú“ priveľmi nedočkavo, môže dôjsť k nivelizovaniu významovej členitosti umeleckého textu na
jednej a k prehliadaniu sociálnej konkrétnosti na
druhej strane.
Od konštatovania principiálneho súvisu umeleckého textu so spoločenskou skutočnosťou k jeho neskresľujúcemu doloženiu vedie cesta podrobného
skúmania i tých zdanlivo najperiférnejších špecifík
oboch kontextov. Vieme, že v ich vzťahu ide východiskovo i v konečnom dôsledku o jednotu, ale je to
jednota bohato diferencovaná, čo síce „komplikuje“
jej postihnutie, no zároveň je zárukou jej významovej
komplexnosti, naplnenosti, spoločenskej funkčnosti,
čiže jej hodnoty. Úlohu literárnej vedy vidíme v úsilí
postihnúť objekt svojho záujmu práve v jeho diferencovanosti, t. j. v jeho mnohostrannej spätosti so životom. Táto mnohostranná spätosť je reálnym, i keď
zďaleka nie vo všetkých aspektoch exaktne identifikovaným faktom. Ak však chceme poznávať spôsoby
spojenia, väzieb, musíme najprv odhaliť prvky, ktoré
do týchto väzieb vstupujú – a ani jedno, ani druhé
nevystupuje hneď, najmä na nižších úrovniach textu,
ako priamo, nesprostredkovane „spoločenské“.
Skúmanie jednotlivých zložiek umeleckého textu, od/5/

haľovanie ich existencie, ich identifikácia a usúvzťažnenie s inými zložkami však v marxistickej literárnej vede vždy teleologicky smeruje k ich finálnemu
spoločenskému prepojeniu. Takýto postup, akokoľvek
vedecky „opatrný“, t. j. sústavne kriticky preverovaný, napokon nie je ničím iným ako aktom hlbokého
rešpektu voči zložitosti a bohatstvu reality obklopujúcej človeka.
Pokiaľ ide o básnický obraz a obraznosť vôbec, táto
textová a textotvorná zložka patrí už od začiatkov uvažovania o literatúre ku kľúčovým otázkam, na ktoré
narážali bádatelia skúmajúci špecifikum umeleckého
textu. K tejto problematike sa vyslovovali nielen vedci,
ale aj aktívni umelci, básnici, v ktorých poetike zohrával obraz dôležitú úlohu. Najmä moderná poézia, ktorá sa zriekla tradičných atribútov „poetickosti“, dala
vyniknúť obrazu ako centrálnemu fenoménu básne.
V prípade básnického obrazu teda nejde o nejakú periférnu a neaktuálnu problematiku – už aj vzhľadom
na súčasnú slovenskú poéziu, na potrebu jej pochopenia (čo nebýva vždy jednoduchou záležitosťou).
Naša literárna veda však pozornosť týmto smerom
zameriavala pomerne málo systematicky. Bez toho, že
by sme chceli znižovať prínos niektorých veľmi zaujímavých starších príspevkov, nazdávame sa, že skúmanie básnického obrazu na principiálne novú, komunikačnú platformu položil až F. Miko vo svojich novších
prácach. V našich štúdiách a interpretáciách – za ktorých vznik a podobu vďačíme predovšetkým vedeckej
inšpiratívnosti F. Miku – sa pokúšame nadviazať na
jeho usúvzťažnenie sféry básnického obrazu a obraznosti vôbec s oblasťou konotácií a na jeho predpoklad
o komunikačne špecifickom, nezastupiteľnom charaktere konotácií.
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Pokiaľ ide o zacielenie našich príspevkov, orientovali sme ich do oblasti teórie i praxe. V teoretickej
zložke si kladieme za úlohu prispieť k prehĺbeniu
poznania špecifickosti básnického obrazu a obraznosti, k preskúmaniu v čom spočíva podstata ich
funkcie v básnickom texte. Vychádzali sme z tézy, že
obraznosť nie je náhodným a chaotickým skladom
predstáv, asociácií a nápadov („inšpirácií“), ale že
predstavuje viac alebo menej otvorený, viac alebo
menej uvedomený systém znakov (obrazov, symbolov), ktorými autor zachytáva a označuje skutočnosti tvoriace základné body jeho koncepcie sveta.
Fakt, že ide o systém, principiálne umožňuje pochopenie textu, i keď od tejto principiálnosti (od teórie
textu) ku skutočnému porozumeniu (k interpretácii)
nevedie vždy priamočiara a prediktabilná cesta.
Praktický zreteľ našej knihy vidíme v pokuse podať
niekoľko konkrétnych interpretácií (Krasko, Rúfus,
Stacho, Mihalkovič, Strážay, v menšej miere Moravčík, Hevier) a prispieť tak k poznaniu tvorby vybraných autorov.
V prístupe k umeleckému textu vychádzame z predstavy jeho hierarchického usporiadania. Vzťah „vyššieho“ a „nižšieho“, zmyslu textu a jeho povrchovej,
materiálnej podoby je osou, po ktorej prebieha významové dianie. Cieľom analýzy textu je odhalenie
zmyslu textu. Zmysel textu je niečo, čo presahuje samotný text (napr. smerom k spoločenským súvislostiam), no čo musí byť v texte a textom anticipované,
empiricky podložené. Nazdávame sa pritom, že zmysel textu („vyššieho“) je kľúčom k jeho pochopeniu,
k pochopeniu všetkých jeho zložiek („nižšieho“). Pri
percepcii však čitateľ zväčša postupuje opačne – od
textu k jeho zmyslu. Po týchto „čitateľských“ stopách
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sa uberá i prítomná kniha – je to pokus zmapovať
niektoré cesty k zmyslu umeleckého textu.
K textu teda pristupujeme prednostne z hľadiska
čitateľa, čo považujeme nielen za prirodzený, ale i
demokratický postup. Čitateľ sa tu habilituje ako
partner autora, pričom, pravdaže, pojem partnerstva neruší deľbu práce medzi nimi a s tým tiež spojené odlišné postavenie v procese literárnej komunikácie. Prístup k textu cez jeho čítanie je korektný i
voči autorovi: nepokúšame sa nahliadnuť mu do
karát, na interpretáciu používame prednostne (i keď
zas nie nejako úzkostlivo) len tie prostriedky, ktoré
dáva do komunikačného obehu on, čiže v prvom
rade umelecký text.
V „čitateľskom“ prístupe k textu sa však i popri
všetkej exaktnosti, popri zužitkovaní doterajších vedeckých poznatkov ako dôležitý prvok objavuje niečo, na čo sa u nás trochu zabúdalo: čitateľský zážitok. Zážitok z textu nie je v úplnosti explicitne
analyzovateľný, obsahuje aj isté spojenia dosiaľ metodologicky nezmapované, ktoré sa preto zvyčajne
označujú za intuitívne. Vyhýbať sa takto chápanej
intuícii (intuícii ako maximálne efektívnemu, no metodologicky ešte neosvojenému poznaniu) by bolo
dnes už i v literárnej vede vedomým ochudobňovaním jej poznávacích potencií.
Napokon, nech pristupujeme k čítaniu poézie aj s
akokoľvek opatrnými premisami, samotná skúsenosť
s konkrétnym textom ich vždy nejako koriguje. Moment prekvapenia, neočakávanosti nebol iba súčasťou niektorých estetických koncepcií, tento moment je
predovšetkým čitateľskou potrebou. Informačný náboj hodnotnej poézie je takmer nevyčerpateľný, každé nové čítanie nám môže odhaliť nové vrstvy textu,
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nové rozmery i nás samých. Báseň žije s dobou a
s čitateľom vo zvláštnej konkurencii. Každá, i neviemako stará báseň akoby mala ambíciu ukázať
dobe i čitateľovi tie veci, ktoré o sebe nevedia. Interpretácia nie je nič iné ako skromné úsilie pomôcť
obom, básni i čitateľovi, k takémuto dialógu.
Valér Mikula
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BÁSNICKÝ OBRAZ
A SYSTÉM KONOTÁCIÍ

Úvahy o poézii sa pohybujú vo veľmi širokej
škále: kdesi na začiatku stojí názor, že úlohou poézie je vzbudiť niekoľko nejasných pocitov, a na
konci nájdeme mienku, že jej úlohou je formulovať
pár jasných myšlienok. Moderná poézia je väčšmi
naklonená smerovať k prvému pólu a často ani nechce priznať štatút poetickosti textom, ktoré sú priveľmi jasné, „polopatistické“, veristické či klasicisticky priezračné. A nemusí ísť o programovú
nejasnosť ale o presvedčenie, že v takto uspôsobenom básnickom texte sa dá povedať viac ako v texte
obyčajnom, nebásnickom.
To „viac“, to je sféra konotácií, ktoré oslobodzujú
slovo, vetu, jazyk od spoločensky sankcionovanej
referenčnej povinnosti a aktualizujú subjektívnu
zložku expedienta i percipienta, jeho individuálne
prežívanie skutočnosti. Jazykový znak sa tak stáva
menej presným, menej konvenčným a záväzným.
Jeho odkazovacia, denotatívna zložka stráca svoju
pomenovaciu neúchylnosť, istotu opierajúcu sa o consensus omnium a stáva sa „rozptýlenou“ (Umění a skutečnost, 1976, s. 287). Znak s rozptýlenou denotáciou
zachytáva, mapuje, modeluje rozsiahlejšiu oblasť
skutočnosti, resp. jej „podstatné črty“ (tamtiež), ako
je to obvyklé v bežnej, operatívnej komunikácii. Ba
takýto znak (hovorí sa tu o umeleckom texte) je „pripravený“ označovať i skutočnosť, ktorá ešte nenastala (tzv. neukončená denotácia, pozri tamtiež).
Nepochybne to, čo takto „rozptyľujúco“ pôsobí
na denotačnú jednoznačnosť znaku, sú konotácie.
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„Úlohou“ konotácie je znejasniť, zahaliť významovú zložku komunikácie a zdá sa, že najefektívnejšia
cesta k tomuto „cieľu“ vedie cez znejasnenie výrazu. Najmä moderná poézia si plne vybojovala právo
na takýto postup, ba často tento postup až jednostranne absolutizuje. Dôležité je však uvedomiť si –
a v tom je pozitívne jadro modernistických smerov
20. storočia –, že znejasnenie nie je cieľom tejto
poézie, že je to len prostriedok, ktorým sa má posilniť semiotická nasýtenosť, významová kondenzovanosť básnického textu. Znejasnenie výrazu má
v obsahovej vrstve svoj korelát v p r o b l e m a t i z á c i i reality, ktorá do diela vstúpila. Z hľadiska čitateľa znejasnenie výrazu „značí“ sproblematizovanie
obsahu. Z textotvorného hľadiska, z aspektu autorského generovania témy sa vec javí zasa v opačnej
perspektíve: problémový (neriešený) obsah autor
vyjadruje (je schopný vyjadriť, formulovať, riešiť)
iba nie celkom jasným jazykom.
Pri tom všetkom však básnický, umelecký text
musí byť jednoduchší, usporiadanejší ako realita,
ktorú modeluje, lebo v opačnom prípade máme do
činenia s verbalizmom. Výraz je vždy už aj istým
„riešením“ obsahu. Na druhej strane umelecký
text je oveľa komplikovanejší ako text neumelecký, pragmatický. Je zložitým modelom ešte zložitejšej skutočnosti. Zložitosť modelovaného objektu (t. j. problémové autorské videnie
skutočnosti) je požiadavkou, ktorú intuitívne
uplatňuje každý čitateľ poézie – v prípade jej nesplnenia hovorí o banálnosti, triviálnosti, zbytočnosti básne. To isté konštatuje i teória modelovania: „Ak považujeme objekty za niečo
elementárne, modelovanie stráca praktický zmy/12/

sel“ (Zinoviev – Revzin, 1967, s. 12). Zložitosť
modelu, umeleckého textu je priblížením sa k zložitosti zobrazovanej skutočnosti a zároveň už aj
jej istým usporiadaním (zjednodušením).
Z tohto hľadiska je v porovnaní s „neumeleckou“ komunikáciou umelecký model sveta zložitejší. V literárnom umení nachádzame isté rozdiely
medzí zložitosťou epiky a lyriky: lyrika má šancu
stať sa zložitou oveľa „rýchlejšie“. Podľa všeobecne prijímaného názoru komplikovanosť básnickej
štruktúry je v princípe daná významovou ekvivalenciou všetkých jej prvkov, čiže skutočnosťou, že
„v poézii každý rad sémantických jednotiek smeruje k nastoleniu rovnosti“ (Jakobson, 1976, s. 55).
V lyrických textoch máme najčastejšie do činenia s
„hĺbkovou štruktúrou paradigmatického typu“
(Van Dijk, 1972, s. 186–187), čo vedie k „maximálnemu semiotickému využitiu základných prvkov a jednotiek jazyka“ (Miko, 1980a, s. 37). Ako
sa táto semiotizácia uskutočňuje, pregnantne ilustruje Lotman (1976, s. 171) na vzťahu slova a
zvuku v básnickom texte: „Najprv sú slová rozbíjané na zvuky. Pretože však toto rozbitie nelikviduje slová, ktoré existujú popri zvukovej reťazi,
lexikálny význam sa prenáša na jednotlivý zvuk.
Fonéma vstupujúca do slova získava sémantiku
tohto slova. A tieto sémanticky nasýtené fonémy sa
stávajú tehličkami, z ktorých sa znovu buduje slovo. ... Obyčajné zaradenie slova do básnického
textu zásadne mení jeho povahu: zo slova patriaceho do jazyka mení sa na reprodukciu slova patriaceho do jazyka a je k slovu v takom vzťahu ako
obraz skutočnosti v umení k reprodukovanému
životu.“
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Podobným spôsobom sa významovo nasycujú i
ostatné jednotky jazyka, menšie, ale i väčšie ako
slovo (syntagma, frazeologizmus, veta, text) a taktiež špecifické výstavbové prostriedky básne (rytmus, rým, eufónia, verš, strofa a pod.). Pravda, najmä v tomto druhom prípade takmer nikdy nejde o
nejaký pregnantný význam, iba o význam naznačený, konotovaný. K opatrnosti pri posudzovaní významových možností verša, jeho „materiálových
prvkov a formálnych postupov“ nabáda napr. J. Levý (1966, s. 30).
Je evidentné, že takým spôsobom reprodukovaný, rekonštruovaný jazyk je oveľa zložitejší ako
jazyk bežného dorozumievania, že je istou jeho
nadstavbou. V tomto nadstavbovom, básnickom
jazyku stráca norma „základného“ jazyka mnoho zo
svojej záväznosti, štruktúra takéhoto textu často do
značnej miery „prehliada“ štruktúru bežného jazyka. Napr. „štruktúrny vzťah pojmov fonéma – text,
kvalifikovaných ako korelatívny opozičný pár, ktorý na báze jazyka nie je vôbec možný, v oblasti poézie vystupuje takmer vždy“ (Lotman, 1976, s.
173).
V štruktúre, v ktorej môže mať hláska význam
nielen slova, lež i vety, ba celého textu, sa čitateľ
orientuje ťažko. Môže sa mu zdať ľubovoľnou, neusporiadanou, neinformatívnou — až do tej chvíle,
kým neobjaví kód, ktorý riadi výstavbu básnického
textu, pravidlá, podľa ktorých autor rekonštruuje,
„znovu buduje“ jazyk rozložený na základné, významovo rovnocenné (teda v podstate entropicky
usporiadané) jednotky. Objavovanie tohto kódu sa
deje najmä cez konotácie. Čitateľ sa musí najprv
oslobodiť od starých (resp. elementárnych, primár/14/

nych) konvencií a súvislostí, aby odhalil nové – konotačný kód básne, autora. Báseň takto nepriamo
núti čitateľa vymaniť sa zo starých väzieb, aktivizovať čo najširšiu škálu svojich emocionálnych a myšlienkových potencií, siahnuť do najhlbších a najskrytejších vrstiev svojho skúsenostného komplexu, ba
hypoteticky predpokladať i skutočnosti doteraz mu
neznáme, aby získal čo možno najširšiu varietu možných významov nejasného textového segmentu
(napr. básnického obrazu), aby získal čo najširší porovnávací základ pre konfrontáciu svojho pochopenia, svojho predpokladu štruktúry básne s jej skutočnou štruktúrou. Identifikácia významu, pochopenie
autorskej konotácie takto niektoré čitateľove predpoklady potvrdzuje, niektoré nie, ba môže odhaliť i
nepredpokladané významy. Všetky skutočnosti, o
ktorých sme tu hovorili, sú zachytené vo výrazoch
ako „oslobodzujúci, obohacujúci účinok poézie“ a pod.
Ak je čitateľ modernej poézie nútený pristupovať
k významovým súvislostiam jazyka s istou voľnosťou, je to len preto, že takúto voľnosť si už predtým
vyhradil autor. Jeho rozkladno-skladný, deštrukčnorekonštrukčný prístup k jazyku je akoby opakovaním
pomenovacieho aktu, sprítomnením procesu zrodu
významu. „Nový“ význam utvorený po takejto operácii (vec, samozrejme, prebieha simultánne, na fázy
ju rozbíjame iba kvôli názornosti) môže byť so „starým“ i totožný, čo je však na ňom pre čitateľa nové,
je uvedomenie si konvenčného, dohodnutého, arbitrárneho charakteru znaku spojeného s daným významom, uvedomenie si faktu znakovosti jazyka.
Podstatu tohto procesu sa formálna škola pokúsila
zachytiť pojmom „ozvláštnenie“ a štrukturalizmus
pojmom „zameranie na znak“.
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Tým sa však „úloha“ poézie nekončí. Rozličné
autorské postupy zameriavania pozornosti čitateľa
na znak sú len signálom, impulzom, ktorý má navodiť konotačné reagovanie na text. Čitateľ spomaľuje
čítanie, pretože je upozornený, že každý – i ten
najmenší – prvok textu môže byť významovo relevantný, semioticky nasýtený a aktivizuje v sebe
všetky schopnosti odhadovať, dešifrovať, vyciťovať
tušené alebo netušené významy. „Zameranie na
znak“, to je len navodenie istého spôsobu čítania –
takého, pri ktorom znakovú platnosť môže nadobudnúť všetko, pri ktorom významová štruktúra,
hierarchia jazyka je zrušená. Navodzuje sa situácia,
v ktorej „je možné všetko“, v ktorej prediktabilita aj
tých „najnemožnejších“ významových väzieb je
takmer rovnaká ako u tých najkonvenčnejších. Je to
situácia blízka entropii.
Z tohto entropického stavu začína autor formulovať svoju správu, začína štrukturovať text, a to
podľa svojho programu, svojho kódu, ktorý sa môže od bežného jazykového kódu v rozličnej miere
odchyľovať. Čitateľ, ktorý odhalí konštrukčný
princíp básne – autorov kód, vie si túto správu dešifrovať, získava z nej informáciu a tým sa napĺňa
komunikačná podstata poézie. Tzv. popretie komunikatívnosti v poézii je len prvou fázou básnickej komunikácie, ktorá má čitateľa pripraviť, disponovať na fázu druhú, komunikačne mimoriadne
efektívnu, významovo nasýtenú, umožňujúcu komunikovať obsahy, na prenos ktorých bežný jazyk
nie je uspôsobený. Bohatá konotačná aktivita čitateľa, vyprovokovaná sťažením komunikácie,
umožňuje vytvárať nové významové systémy, dávať do súvislosti veci, ktoré by v „nebásnickom
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texte boli samostatnými a nekonfrontovateľnými
prvkami“ (Lotman, 1976, s. 171). To rozhoduje
o vysokej informačnej nasýtenej poézie, o jej hodnote a zmysle.
V doterajšom uvažovaní sme celý rozkladnoskladný, entropicko-informačný proces básne kvôli
zreteľnosti schematicky absolutizovali. Prehliadali
sme fakt, že poézia nelikviduje „základný“ jazyk,
ale že na ňom stavia, že konotácie nelikvidujú denotačný charakter znaku, ale že existujú na spôsob
variantov invariantného jadra (t. j. denotácie), ktoré
síce v básnickom texte nemusí byť prítomné, môže
existovať len hypoteticky, môže sa len tvoriť, no
k tomuto hypotetickému stredu varianty vždy tendujú (a tým ho i vytvárajú). Rozklad, deštrukcia jazyka sa v poézii nikdy nerealizuje úplne, rovnako ako
jeho konštruovanie sa neriadi podľa absolútne nového kódu. Ide iba o protichodné, simultánne prebiehajúce tendencie, skôr iba naznačené, než (viac
alebo menej) realizované. Básnický text ako celok
neklesá až k „nulovému stupňu“ jazyka, k predjazykovému stavu – i keď niektorými svojimi zložkami
môže sem zasahovať (a môže ich byť aj pomerne
veľa, ako napr. v dadaizme). Takisto konštrukčný
princíp, princíp tvorby textu podľa nového kódu v
absolútnej podobe nie je možný, možná je iba jeho
dominancia (napr. v poézii V. Chlebnikova). Básnik
je vždy determinovaný pozadím, ktoré je z textu
nevymazateľné a ktoré tvorí redundančnú bázu, bez
ktorej by bol text nezrozumiteľný. Tým najbezprostrednejším pozadím je jazyk a ďalej je to literárna a
spoločenská situovanosť textu.
Básnik si teda pri voľbe svojho kódu môže počínať pomerne voľne, nie však ľubovoľne. Jeho
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výber je obmedzovaný objektívnymi okolnosťami,
predovšetkým stavom jazyka a stavom poetického
kánonu, ale tiež okolnosťami subjektívnymi: psychosomatickou konštitúciou autora, v závislosti od
ktorej sú isté prvky vyberané ako súčasť autorského kódu bez toho, aby si autor sám tieto systémové, v istom zmysle zákonité preferencie nejako
zvlášť uvedomoval. Tieto prvky sa autorovi „vnukajú“, „nanucujú“, ako charakteristický výraz jeho
osobnej autenticity, čo on môže subjektívne vnímať ako prvok náhody, ako inšpiráciu. Ako hovorí
F. Miko, „konotačný kód má vysoko idiomatický
charakter“. Je to dôsledok toho, že „sa intímne viaže na charakteristické danosti osobnosti a psychiky
autora, na jeho skúsenosti, presvedčenie, životné
postoje, ideológiu, na povahu životných situácií, na
charakteristické osobitosti atmosféry a spoločenských pomerov, na charakteristické črty doby a
etnickej kultúry, v ktorej dielo vzniká“ (1980a, s.
38–39). Autor taktiež môže preberať isté dobové
kódy neuvedomujúc si, že už nejde o „holú“ skutočnosť, ale o skutočnosť znakovo spracovanú,
interpretovanú. Autorova určitosť (identifikácia) je
takto i jeho určenosťou (determináciou).
To sú všetko determinácie vymykajúce sa kontrole autora. Ako je to však tam, kde má autor text
pod kontrolou, kde konotačnú sféru skutočne riadi
a usporadúva? Už samotný fakt, že autor štrukturuje správu, implikuje predpoklad, že táto správa
má byť čitateľom aj percipovaná, porozumená.
Ohľad na percipienta (čiže starosť o komunikačný
osud textu) spôsobuje, že autor si nemôže vytvoriť úplne nový, absolútne idiomatický jazyk vyjadrujúci iba jeho idiomatický konotačný kód.
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(Pravda, viac ako ohľad na percipienta túto nemožnosť spôsobuje reálne fungujúca dialektika
zvláštneho, jednotlivého a všeobecného – ide nám
teda v prípade „absolútne nového jazyka“ najmä o
teoreticky užitočnú predstavu, nie o hypostazovanie možného faktu.) Pri formulovaní textu autor
buduje síce jazyk akoby odznovu a môže ho to
priviesť k niektorým naozaj novým prvkom (napr.
k neologizmom), ale nie k novému jazyku ako
celku. To by bola okrem iného i tzv. absolútna
informácia, ktorá je vlastne nulovou informáciou.
Jazyk používaný v poézii nie je likvidáciou „doterajšieho“ (nebásnického i básnického) jazyka, ale
jeho realizáciou, jeho špecifickým využitím prekračujúcim jeho vlastné (doterajšie) hranice.
Toto „prekračovanie hraníc“ v sebe zaiste obsahuje prvok popierania doterajšieho systému.
Vo vývine poetík, básnických smerov je to nediskutabilné tvrdenie, diskusiu si však vyžaduje,
ak ho vztiahneme na oblasť základných jazykových konvencií, na oblasť tzv. primárneho jazyka. Aj tu jazyk poézie naozaj popiera nebásnický
jazyk, ale iba preto, aby ho prinútil dospieť na
vyššiu vyjadrovaciu úroveň, k väčšej pomenovacej kapacite. V bežnej komunikácii jednotlivá
výpoveď nepopiera jazyk, naopak, potvrdzuje
ho. Aspoň do tej chvíle, kým sa v nej neobjaví
„umelecký“ postup: slovná hra, nonsens, metafora, frazeologický zvrat či iným spôsobom jazykovo nekorektná výpoveď. Tieto postupy popierajú istú časť jazykového systému – a vlastne i
vďaka radu takýchto negácií sa jazyk vyvíja. To
je prípad povedzme lexikalizovaných metafor,
katachréz, kde sa pôvodne protisystémové použi/19/

tie stáva postupne súčasťou jazykového systému.
„Básnický jazyk“, obrazné vyjadrovanie modernej poézie je vo vzťahu k jazykovej norme do veľkej miery nesystémové. Znamená to, že moderný
básnik chce svoje výnimky – podobne, ako je to
v prirodzenom vývine jazyka – kodifikovať, vnútiť
ich všeobecnému jazykovému systému? Pravdepodobne nie, to by sme preceňovali možnosti poézie,
silu idiolektu. Nesprávne, nesystémové vyjadrovanie poézie je upozornením na nedostatočnosť primárneho jazyka, na jeho neschopnosť vyjadriť isté
obsahy. Pritom vyjadrenie, ktoré je nesystémové
z hľadiska jedného (primárneho) systému, musí byť
systémové z hľadiska druhého systému – z hľadiska
autorského kódu. Ak básnikovým výpovediam chýba táto druhá systémovosť, nemožno o ňom hovoriť
ako o tvorcovi textu, ale ako o eklektikovi, ktorý
náhodne zoraďuje slová a obrazy, spoliehajúc sa na
semiotizujúcu konvenciu čitateľa poézie.
Tento druhý, autorský systém používa i časti
prvého systému, no sú v ňom i prvky, ktoré základný jazykový systém narúšajú a popierajú. Polysémia je napr. spôsob ako získať konotačný rozptyl, ako znejasniť, spochybniť denotačnú platnosť
primárneho jazyka a nadobudnúť tak priestor na
vlastnú interpretáciu, no pri tom všetkom ostať na
báze primárneho jazyka, rešpektovať jeho štruktúru. Iné spôsoby aktualizácie konotácií – smelé metafory, elipsy, anakolúty sú už z hľadiska bežného
dorozumievacieho jazyka nesystémové. V oboch
prípadoch má však prvoradý význam to, že tento
druhý systém aktualizuje konotácie, že sa utvára v
rovine konotácií a že ich usústavnením, hierarchizovaním, vytvorením štruktúrnych vzťahov medzi
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nimi sa pokúša komunikovať, naznačovať významové súvislosti, ktoré primárny jazyk nie je
schopný reflektovať.
Z tohto hľadiska môžeme vysloviť predpoklad,
že tzv. konotačný kód nie je iba „súhrnom elementárnych obrazov“ (Miko, 1980a, s. 38), ale ich s y s t é m o m . Isteže, nejde o systém ani zďaleka taký
detailizovaný a pevný, ako je systém primárneho
jazyka – je to, ako uvádza F. Miko, systém e l e m e n t á r n yc h kvalít a navyše otvorený, so schopnosťou meniť sa a rozvíjať. Táto jeho labilita, najmä
v periférnych sférach, však neruší jeho identitu, jeho
neopakovateľnosť, singulárnosť napr. v pomere ku
konotačným kódom iných autorov.
Percepcia básnického textu takto ustavične prebieha v simultánnej konfrontácii a interferencii
dvoch systémov: systému primárneho jazyka a konotačného kódu autora, hĺbkovej štruktúry básne.
Ten prvý systém je prijímateľovi známy, druhý je
preňho hádankou, ktorej uhádnutie mu prináša zároveň odhalenie tematického jadra básne, jej pochopenie. Aký je ich vzájomný vzťah?
Zdá sa, že pri odpovedi na túto otázku sa treba
vzdať predstavy vyplývajúcej zo zjednodušeného
chápania tzv. jazyka druhého stupňa, predstavy, že
hneď ako čitateľ odhalí tento druhostupňový jazyk,
konotačný systém básne a autora, v tej chvíli „zabudne“ na primárny jazyk a v texte číta už len „pravé“, hĺbkové významy. Z takej predstavy by vyplývalo, že jazyk prvého a jazyk druhého stupňa sú
postavené proti sebe, resp. že jazyk druhého stupňa
stojí hierarchicky vyššie, keďže likviduje denotacnú
schopnosť prvostupňového jazyka a jeho slovný
materiál používa na označovanie vecí podľa svojej
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vôle. Podľa zistení semiotiky a kultúrnej antropológie je to tak aspoň v mýte ako druhotnom semiologickom systéme. Vzťah druhotného systému k prvotnému bude však v poézii podstatne iný ako v
mýte. Kým mýtus (najmä tzv. moderný mýtus) počíta s vyprázdnením obsahovej zložky znaku, so
„zabudnutím“ pôvodného signifié, poézia je naopak
vyrátaná na konfrontáciu pôvodného významu s významom preneseným, druhotným, počíta s vyostrením „kontrastného diania medzi rôznosťou obrazu a
veci a ich totožnosťou odhalenou vo chvíli pochopenia obrazu“ (Miko, 1980a, s. 38).
Keby sme – hypoteticky – napr. v Mihalkovičovom verši Úderom lampy dej sa počne v tele po odhalení preneseného (čiže náležitého, pravého) významu slova úder (úder = rozsvietenie) zabudli na
jeho pôvodný, primárny význam a za sledom foném
ú-d-e-r by sme vnímali len denotát „rozsvietenie“,
zmysel celého premenovacieho postupu básnika by
sa stratil, metafora by dostala ráz nemotivovanej
samoúčelnosti. Jej význam sa rodí práve v konfrontácii, priblížení, v zrovnoprávnení oboch kontextov.
Ako hovorí Lotman, „význam vzniká len v tom prípade, keď máme aspoň dve rozličné štruktúry – reťazce a možnosť prekódovania jedného systému do
druhého“ (1971, s. 114). A ďalej: „nositeľom významu sa stáva prelínanie mnohých kontrastných
štýlov (hľadísk), ktoré dávajú nejaký objektívny
(nadštýlový) význam“ (tamtiež, s. 117).
Pri percepcii nášho obrazu sa dostávajú do konfrontácie konotácie slova úder s konotáciami slova
lampa. Prienik množín týchto dvoch konotačných
kontextov je riešením obrazu, jeho „objektívnym“,
nadkontextovým významom. Metafora, básnický
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obraz aktualizuje všetky významy slov tvoriacich
základ obrazu (to prináša so sebou „zahalenie“ významu, oslabenie denotačnej jednoznačnosti), aby pri
„odhalení“ významu boli z nich vybrané len niektoré. V našom prípade pri slove úder je to význam
„náhle, nečakané, omračujúce zasiahnutie vyvolávajúce isté vnútorné reakcie“, pri slove lampa konvenčný význam „prostriedok na svietenie“. Pri slove
úder sa tu navyše asociačne ponúka ešte konotácia
„úder hodín“, ktorá sa tiež môže zúčastňovať na
zmysle obrazu, významovo ho obohacovať. Môžeme teda konštatovať, že d e n o t á t o m b á s n i c k é h o o b r a z u j e p r i e n i k k o n o t a č n ýc h m n o ž í n p r v k o v (slov, ale aj rytmu, eufónie a pod.),
tvoriacich jeho základ.
Rôznosť medzi pôvodným, denotačne chápaným
(a teda nesprávnym) významom obrazu („udretie
lampou“) a významom novým, pravým („rozsvietenie lampy“) sa ani vo chvíli porozumenia obrazu
nestráca – ich odlišnosť, rôznosť je impulzom významového diania smerujúceho k ich cieľovému stotožneniu, k pochopeniu ich „totožnosti“ (toho, čo
majú spoločné). No aj potom, po nájdení ich totožnosti si neprestávame uvedomovať, že je to totožnosť v istom zmysle dočasná, neistá, nezautomatizovaná, ktorú musíme stále vedome fixovať.
Totožnosť neruší odlišnosť, jazyk druhého stupňa
neruší jazyk prvého stupňa.
Takto je to v poézii vo vzťahu denotácie a konotácie, no podobne je to aj v samej sfére konotácií. Aj po odhalení viac-menej presnej, jednoznačnej denotácie obrazu čitateľ na aktivizované
konotácie nezabúda, a to ani na tie, ktoré sa ukázali
ako mylné, nevedúce k dešifrovaniu obrazu. Kono/23/

tačná varieta je vo chvíli pochopenia obrazu redukovaná na správnu interpretáciu, no zložitá štruktúra básne vždy pripúšťa možnosť, že v ďalšom texte
sa ukáže doterajšia interpretácia priúzka, že sa ako
potrebné (ako súčasť autorského kódu) ukážu i
eliminované konotácie. Čitateľ sa takto snaží mať
k dispozícii čo najúplnejšiu varietu konotácií; ani
tie, ktoré nepatria priamo do významového jadra
obrazu (do prieniku konotačných množín), nie sú
likvidované. Realizujú sa ako členy konfrontačného poľa vyvolávajúceho pocit „rôznosti“ obrazu a
veci oproti poľu odhaľujúcemu ich „totožnosť“,
identifikujúcemu význam obrazu. Takto i akokoľvek odťažité individuálne konotácie čitateľa, akonáhle boli evokované, neexistujú mimo významového poľa básne, ale stávajú sa jeho súčasťou –
súčasťou poľa rôznosti. V tom zmysle báseň „ráta“
s každou myšlienkou a predstavou čitateľa, je „pripravená“ zahrnúť ich do svojho významového diania, do kryštalizácie významu obrazu – ba tvoria
nevyhnutný materiál pre tento proces, materiál,
ktorý má dodať práve čitateľ. Táto povaha modernej básne sa veľmi zreteľne odhaľuje napr. v enjambement. Uveďme si úryvok:
Môj strýc, dedinský farár,
v čiernom, na lyžiach
spúšťal sa do dediny,
s plnými očami
sĺz.
(J. Mihalkovič: Sedliaci)
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Keď prijmeme názor, že „každý... verš sa vníma
ako svojrázna celistvosť“ (Hrabák, 1977, s. 196), a
teda aj ako celistvosť významová, potom musíme
pripustiť, že verš s plnými očami je konotačne mimoriadne bohatý, vyvoláva významovo bohaté asociácie, presahujúce konkrétne zobrazenú zmyslovú
skutočnosť. No hneď nasledujúci verš túto „bohatú
nejasnosť“ obrazu ruší a ponúka jednoznačnú denotáciu, v ktorej svetle sa predchádzajúce konotácie
ukazujú zväčša ako nesprávne. Znamená to však, že
sa nerealizovali? Nielen že boli realizované, ale aj
keď sú popreté, nemiznú úplne a denotačne jasný,
zdanlivo len o konkrétnu zmyslovú skúsenosť opretý obraz s plnými očami sĺz významovo obohacujú,
prehlbujú svojou latentnou intervenciou.
Podobne je to i v úvodnom dvojverší básne Š.
Moravčíka, nadpísanej Zima si dovoľuje:
Nič nás tak nevie ohúriť,
ako keď nám ukáže holú pravdu.
Rytmické a rýmové očakávanie čitateľa na konci
druhého verša je sklamané: slovo, ktoré sa ponúka
namiesto slova pravda, je nevyslovené, tabuizované, no takisto ako v predchádzajúcom príklade nie
je zlikvidované, je v básni prítomné i naďalej. Ba
bez jeho skrytej prítomnosti by báseň nebola celkom pochopiteľná – ono vyvoláva konotácie, ktoré
nám odhaľujú logiku obrazu: prirovnanie čerstvo
napadaného bieleho snehu k bielej „zadnej časti“
tela, prirovnanie neslušného gesta k padaniu snehu
(preto si zima dovoľuje) a napokon ako pointa usúvzťažnenie celého tohto „nevysokého“ významového kontextu s pravdou. Realizácia „popretých“ ko/25/

notácií tu teda význam obrazu nie iba obohacuje, ale
je priamo podmienkou jeho pochopenia.
Na to, že čitateľ modernej poézie musí byť ustavične v „konotačnom strehu“, upozorňuje i opačný
významotvorný postup: nie likvidovanie konotácií,
redukovanie konotačnej variety, ale jej rozširovanie.
Presah, ktorý v citovanom úryvku z Mihalkovičovej
básne vyvolal sklamanie konotačného očakávania
čitateľa, môže autor využiť aj s opačným efektom
— vyvolať konotačne prekvapujúco bohatý obraz,
presahujúci zobrazovanú zmyslovú skutočnosť.
Uveďme si úryvok od toho istého autora:
Na konci rúk ti odpadávalo
jablko, dohryzené
výčitkami;
(J. Mihalkovič: Sadenie)

Prvý verš nie je nijako mimoriadne konotačne
„nabitý“, hádam iba neobvyklý výraz na konci rúk
čosi naznačuje, avšak presiahnutie tohto verša do
nasledujúceho necháva blysnúť sa metaforu žena-strom, evokovanú novovytvoreným obrazom
(zrelého) jablka na konci rúk. Pokračovanie druhého
verša tento obraz síce celkom nevytrie, no predsa
viac posilňuje neobraznú, denotačnú zložku doterajšej výpovede, t. j. jedenie jablka. Ďalší presah však
vytvára obraz jablko, dohryzené výčitkami, ktorý je
konotačne nasýtený, viacvrstvový. Okrem psychologicko-emocionálnych významov sa tu aktualizuje
i predchádzajúca metafora žena-strom, čo situáciu
ešte väčšmi znejasňuje, robí ju dvojlomnou. Čitateľ
sa musí „vrátiť“ pre pochopenie k predchádzajúcim
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veršom, strofám, básňam, ba obrátiť sa aj k básňam
nasledujúcim – aj k tým, ktoré básnik ešte nenapísal, počkať si na ne!
Takmer sa tu žiada parafrázovať známy Baudelairov výrok, že „žiadny básnik, ktorý nevie presne,
koľko má každé slovo rýmov, nemôže vyjadriť
akúkoľvek myšlienku“ (in: Kubín, 1976, s. 41). A
to v tom zmysle, že žiadny básnik (resp. čitateľ),
ktorý nepozná všetky konotácie slova, nemôže sa
vyjadriť básnickým obrazom (resp. nemôže ho pochopiť). Samozrejme, túto „požiadavku“ nemožno
splniť, nedá sa to i kvôli vysokej individuálnosti
konotácií. „Odhalenie konotácie nikdy nedáva to, čo
obsahuje sama konotácia“ (Miko, 1980a, s. 53).
Môže dávať menej, môže dávať viac, alebo to môže
dávať „inak“. V tomto zmysle sa každá hotová báseň do istej miery vymaňuje z kompetencie autora.
Pokiaľ autor „drží v rukách“ jej základné významové smerovanie, je to v poriadku. No nie je v poriadku, keď autor priveľmi úzkostlivo bedlí nad rozmedzím konotačnej variety a nad čitateľskou selekciou
z nej, keď nadmieru eliminuje zložky „rozptyľujúce“ význam obrazu. V tom prípade totiž nepotrebuje
čitateľa ako „dodávateľa“ konotácií do „poľa rôznosti“, stačí si na báseň sám. Lenže bez rôznosti niet
totožnosti, bez čitateľa niet autora.
Čo sme sledovali zdôrazňovaním dominujúcej
funkcie konotácií v modernej poézii? Nepochybujeme o tom, že i v súčasnej tvorbe má legitímne
miesto poézia konceptuálna, neobrazová. Ak sme sa
prednostne zamerali na imaginatívny typ poézie, je
to len preto, že v básňach tohto typu preukaznejšie
vynikne základná druhová charakteristika poézie
ako obrazného jazyka. Špecifikum jazyka poézie je
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v tom, že kryštalizácia hĺbkovej významovej štruktúry textu sa odohráva v oblasti konotácií a vďaka
nim. Ak konotačný kód autora nazveme jazykom
druhého stupňa, musíme zároveň konštatovať, že
ide o jazyk, ktorý je akosi permanentne v stave zrodu! Je to jazyk, ktorý sa rodí súčasne s čítaním básne.
Ak je „básnický jazyk“ jazykom v stave zrodu,
jazykom nehotovým, otvoreným, bude v jeho moci
skôr iba čosi naznačovať, než presne formulovať.
Mimoriadne významná v týchto základných otázkach je zatiaľ málo povšimnutá hypotéza F. Miku o
tom, že konotácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu
už v predrečovom štádiu vývinu dieťaťa, že cez ne
sa vlastne odohráva komunikácia, kým prejde k vyspelejším, kvalitatívne vyšším formám (Miko,
1981). No ani potom sa komunikácia konotácií nevzdáva – zdá sa, že tie sa „hromadia“ vždy tam, kde
dochádza k pokusu prejsť na kvalitatívne vyššiu
formu dorozumievania. Takým pokusom je aj (a
predovšetkým) poézia, ktorá sa permanentne pokúša
prekročiť hranice, obmedzenia jazyka. Básnické
konotácie, konotačný kód, predstavujú systém tendujúci k takej miere artikulovateľnosti, ktorá nie je
možná v bežnom jazyku. Z takejto perspektívy však
konotácie a denotácie nemajú protichodné, ale súhlasné smerovanie, resp. denotácia je cieľom, ku
ktorému sa smeruje cestou selekcie a usporiadania
konotácií.
Z toho všetkého vyplýva, že cieľom básne nie je
básnický obraz ani tzv. jazykové dianie v básni, ale
že tieto „postupy“ sú iba špecifickými prostriedkami osvojovania si objektívnej reality básnickým
subjektom, jej „pomenovania“. Autor si pri tvorbe
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textu počína tak, že celé bohatstvo vzťahov v realite
vsádza do textu, do jeho skladby; stavbou textu vytvára isté vnútrotextové vzťahy. Tento systém textu
nie je vôbec jednoduchý, pretože – ako sme viackrát
zdôraznili – umelecký text je pokusom osvojiť si
zatiaľ neosvojené, artikulovať zatiaľ neartikulované.
Základnou skutočnosťou teda ostáva, že centrom
akokoľvek mnohoaspektového a diferencovaného
javu, akým je literatúra, je vždy text a že o tom, aký
je vzťah textu ku skutočnosti (ako si ju osvojuje), sa
vždy primárne dozvedáme analýzou (či „len“ obyčajným prečítaním) textu.
Zmyslom analýzy textu je teda transformovať
zistené
vnútrotextové
vzťahy
na
vzťah
text-skutočnosť. Cesty k zisťovaniu vnútrotextových vzťahov môžu byť rozličné. Nazdávame sa, že
v poézii sú konotácie, systém obraznosti hlavným
organizujúcim princípom a základným spôsobom
básnickej artikulácie. Odhalenie tohto systému je
predpokladom poznávania ďalších subtílnejších, či
periférnejších prvkov básne.
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DVA JAZYKY IVANA KRA SKU

Nepomer medzi nerozsiahlym dielom Ivana Krasku a rozsiahlou literatúrou o ňom je v slovenských
podmienkach ojedinelý. Za tých vyše sedemdesiat
rokov, odkedy sa o Kraskovi píše, vzniklo množstvo
štúdií od takmer všetkých popredných literárnych
vedcov (spomeňme aspoň Votrubu, Krčméryho,
Matušku, Gáfrika a Turčányho) a básnikovi sú venované tri knižné monografie (Brtáň, 1933; Brezina,
1946; Šmatlák, 1976).
Ak literatúra o diele kvantitou mnohonásobne
prevyšuje samo dielo, určite je to pre básnika neobyčajne lichotivé. Lež sústavný a až do dnešných
dní neprerušene trvajúci záujem o tohto autora ukazuje, že ide o viac ako o lichotenie. Akoby si každá
generácia, ba každý jednotlivý bádateľ alebo básnik
znovu práve na Kraskovi overovali základné vlastnosti poézie, akoby sa teoretici dohodli, že z veršov
Ivana Krasku možno najskôr vyťažiť onen princíp
poézie, tú esenciu, ktorá robí poéziu poéziou a ktorá
je u tohto básnika najbližšie čistému stavu, akoby
básnikov vždy znovu priťahovalo tajomstvo, ako je
možné do tak mála a tak ľahko vyslovených slov
vpísať taký veľký a najmä taký intenzívny emocionálny obsah.
No okrem spomínaných dvoch kategórií čitateľov – literárnych vedcov a básnikov – je tu ešte tretia, ale vlastne prvá a najhlavnejšia kategória – čitateľská verejnosť, čitatelia v pravom zmysle slova. A
veľa z nich takisto nachádza v Kraskových veršoch
to, kvôli čomu sa vlastne za knihou siaha – zážitok
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citovej i myšlienkovej interakcie medzi umeleckým
textom a čitateľským subjektom, skrátka čitateľský
zážitok.
Napokon, ak si odmyslíme význam, ktorý má
text pre samého autora, čitateľský zážitok je vlastne
raison ďêtre umeleckého diela, pretože je spôsobom
jeho spoločenskej existencie, nespočetnekrát oživovanej a obnovovanej každým novým čítaním. Poznávacie úsilie literárnej vedy nie je ničím iným ako
úsilím pomenovať zdroje estetického zážitku čitateľa a označiť cesty, ktorými na nás umelecké dielo
pôsobí.
Je teda isté, že pri analýze treba vyjsť z čitateľského zážitku, no nie je už také isté, či sa nám k nemu po získaných racionálnych poznatkoch podarí
vrátiť. Inými slovami, ide o to, do akej miery je bádateľská metóda schopná spojiť čiastkové analytické zistenia do celku, ktorý by bol adekvátnou teoretickou rekonštrukciou estetickej skladby, do akej
miery je schopná teoretická sústava vysvetliť estetickú sústavu umeleckého textu. Vieme, že dosiahnuť úplnosť tu nikdy nie je možné, ale vieme tiež,
že hĺbkové sondy nám prinajmenšom zviditeľnia,
no určite aj rozšíria celé bohatstvo vzťahov, ktoré
vytvárajú ústrojnosť umeleckého diela a ktoré ho
spájajú s inými dielami a s mimoumeleckou skutočnosťou.
Nepochybujme, že v poézii Ivana Krasku toto
bohatstvo je, a nepochybujme, že veľa z neho nám
už literárna veda odhalila. Môžeme sa preto pokúsiť
prečítať si spôsobom, aký sme tu načrtli, jednu
z jeho najznámejších básní, ktorú – mimochodom –
nevynechal z pozornosti žiaden z analyzátorov
Kraskovej poézie a ktorá sa často používa ako cha/31/

rakteristická ukážka jednak poetiky symbolizmu a
jednak duševného uspôsobenia a filozofickej orientácie samého básnika. Je to báseň Topole.
Topole
Hej, topole, tie topole vysoké!
Okolo nich šíre pole – –
Čnejú k nebu veľké, čierne
– zrovna jako čiesi bôle –
topole.
Hej, topole, tie topole bez lístia!
Duch jak čísi špatnej vôle
hrdo stoja ošarpané
v mraze, vetre nahé, holé
topole.
Hej, topole, tie topole bez žitia!
Nemo stoja v úzkom kole
prízraky sťa z nirvány by –
pozerajú v prázdno dole
topole.
Hej, tie hrdé, vysočizné topole!
Ako vzhľad ich duch môj zmizne...
Hore...? Dolu...? Do nirvány...?
Ako havran ošarpaný
do noci...
Skúsme teraz hľadieť na text očami čitateľa, ktorý ho číta prvý raz. Zároveň sa však pokúsme čítanie akoby spomaliť, aby sme mohli zachytiť všetky
vedomé, asociačné, nevedomé i podvedomé procesy, ktoré sa v priebehu čítania odohrávajú. Určite sa
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nám niekedy stane, že budeme predbiehať. Sme
však postavení pred praktickú nemožnosť navodenia ilúzie prvého čítania, takže náš pokus bude iba
simulovaním, ktoré, ako každé simulovanie, bude
sledovať svoj cieľ – odhalenie hlavných konštrukčných princípov básne.
Prvý verš je básnickým zvolaním, ktoré signalizuje istý stupeň emocionality výrazu. Vo vzťahu
medzi autorom a objektom zobrazenia môžeme síce
už apriórne predpokladať emocionálnu väzbu, pretože autor jednoducho nebude písať o tom, čo mu je
ľahostajné, v tomto prípade je však citový akcent
zjavne zdôraznený jednak formou zvolacej vety,
jednak citoslovcom, a najmä expresívnym zopakovaním slova topole, nositeľa témy. Čitateľ je teda už
v prvom verši prostredníctvom emocionálnosti výrazu upozornený na dôležitosť tohto objektu pre
básnický subjekt.
V nasledujúcom verši autor nepriamo, príslovkovým určením okolo nich umiestňuje topole do geografického stredu zobrazovanej skutočnosti, keď ich
už predtým v prvom verši bol umiestnil do citového
stredu básne. Šíre pole v druhom verši spoločne
s adjektívom vysoké z prvého verša celý obraz neobyčajne účinne vizuálne skonkrétňuje, keď oproti
vertikále prvého verša stavia horizontálu druhého.
Po prvých dvoch statických veršoch tretí prináša
aktívnym slovesným tvarom (čnejú) náznak dejovosti, ktorej agensom i patiensom zároveň sú topole.
Týmto slovesom sa dostáva do básne i časový rozmer, v ktorého centre stoja opäť topole. Nebo ďalej
kompletizuje prírodné pozadie a nasledujúce dva
prívlastky veľké, čierne znovu upriamujú pozornosť
na hlavnú tému – topole, dodávajú im markantnosť,
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ba tieto epitetá práve jednoduchosťou a jednoznačnosťou kvalít, ktoré reprezentujú, akoby vytesňovali
zo zorného poľa čitateľa ostatné reálie na úkor
zväčšujúceho sa detailu čiernych topoľov.
Štvrtý verš prináša k doterajšej skutočnosti prírodnej i skutočnosť ľudskú a priamo ich spája prirovnaním. Metafora, ktorá vznikla prekrytím týchto
dvoch kontextov – k nebu čnejúce veľké, čierne
bôle kohosi – nám zreteľne predikuje, že nepôjde o
bôle fyzické, ale duševné (adjektívum čierne) a v tejto
spojitosti nebo ako dôležitý náboženský topos by
mohlo naznačovať, že nepôjde o bôle citovo-erotické,
skôr o filozofické, svetonázorové, existenciálne. A
napokon, sémanticky nízka hodnota zámena čiesi
môže tiež naznačovať, že pôjde o bytosť neurčitú,
nevyhranenú a hádam i zanedbateľnú (úbohú a sirú).
Konečne posledným jednoslovným veršom strofy sa báseň, v ktorej na chvíľu získal prevahu antropologický princíp, vracia naspäť k prírodnému pólu,
aby tak potvrdila bádateľmi konštatovanú osciláciu
Kraskovej básne medzi psychickou a prírodnou skutočnosťou (Šmatlák, 1976, s. 156–166; Krčméry,
1954, s. 268).
Druhá strofa sa začína tak isto ako prvá básnickou exklamáciou, iba s tým rozdielom, že topole
tentoraz dostávajú iný atribút (bez lístia), ktorý prvý
raz vnáša do obrazu prírody v tejto básni i určitú
detailnosť. A detaily, to sú podrobnosti života, ktoré
nás vedia k nemu najväčšmi pritiahnuť, ktoré nás
pri živote držia. Iste nie je bez významu, že tu sa
objaví detail lístia len preto, aby sa konštatovala
jeho neprítomnosť. Zdá sa, že toto je základný spôsob Kraskovho videnia skutočnosti, spôsob, ktorý je
/34/

na obraznej rovine akýmsi priemetom básnikovho
vnímania sveta a života. Zistila sa dôležitá úloha
spomienky u Ivana Krasku. Vidíme obraz holých
topoľových konárov, ale lístie, táto ich „minulosť“,
sa nám pripomína tak, ako sa básnikovi pripomína
jeho vlastná minulosť pri pohľade na „detaily“ skutočnosti. No nielen pri pohľade na niektoré známe
veci alebo pri prežívaní „známych“, povedomých
situácií: pálčivá prítomnosť nádejnej minulosti je
v Kraskovom vedomí ustavičná.
Ak hovoríme o „nádejnej“ minulosti, je to paradox len pre nás, nie však pre Krasku, u ktorého skutočne nádejnou je, resp. bola len minulosť, a nie
prítomnosť a už vôbec nie budúcnosť – tá je prázdna a nemá. A čo iné na štylistickej rovine „nádejná
minulosť“ je, ak nie oxymoron? To by len potvrdzovalo, že Kraskova metaforika, pre ktorú je typický práve oxymoron (Turčány, 1975a, s. 290), je
– ak tak možno povedať – homologická s básnikovým životným pocitom. Zrejme aj táto okolnosť
vždy tak mimoriadne aktualizovala pri hodnotení
Kraskovho diela kritérium pravdivosti. Básnikovo
vedomie preniká i do najmenšieho detailu skutočnosti, skutočnosť básňou, slovami ovláda a organizuje na svoj obraz. Pôsobivosť najlepších Kraskových básní je možno i v tom, že v nich skutočnosť
je síce projekciou básnikovho vedomia, no zostáva
zároveň aj skutočnosťou. Toto hraničné, neisté postavenie je esteticky vysoko účinné, dráždivé, lenže
takéto gnozeologické (a existenciálne) balansovanie
si žiada od básnika priveľké nervové a duševné vypätie; predovšetkým preto, že u Krasku nejde iba
o estetiku.
Ak teraz už vieme, že Kraskova estetika, jeho
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obraznosť je naozaj obrazom jeho existenciálneho
stavu, nemôžeme očakávať, že básnik v tomto stave dlho vydrží, že ho nebude vnímať ako krajne
kritický. V jeho čitateľsky nesmierne účinných
veršoch priam fyzicky zažívame zmietavý pohyb
básnického subjektu medzi životom, prírodou a
vzďaľovaním sa od nej až po hranicu nebytia. Je to
pohyb medzi básnikovým nachádzaním akejsi
hmatateľnosti a energickosti vlastného bytia cestou
osvojenia si, zmocnenia sa bytia prírody i poddania
sa mu zároveň a medzi rezignáciou na toto stotožnenie. I keď je toto stotožnenie dosť nepevné, naviazané len jemnými vlákenkami váhavosti, i keď
príroda, v ktorej sa básnik „vidí“, nie je vôbec vitálna – je zadaždená, šedá, jesenná –, aj tak si toto
spojenie žiada priveľa básnikovej energie a ochabujúcej vôle, aby ho mohol znovu nadväzovať bez
nebezpečenstva vyčerpania svojich životných síl.
Nemôžeme teda žiadať, aby kvôli takejto riskantnej estetike zotrvával v rozpornej duševnej situácii,
z ktorej sa ako jedno z alternatívnych východísk
ponúkal „skok v nebytie“ (Gáfrik, 1965, s. 175).
Až táto hrozba prikláňa básnika k druhej alternatíve – na jeho poéziu začína skryto účinkovať
vôľa po zvládnutí skutočnosti, vôľa po určitosti.
V jeho druhej zbierke Verše sa to prejavuje jednak v podobe manifestačného primknutia sa k životu, jednak v podobe básní-alegórií, ktoré sú celé akoby znázornením, obrazným zviditeľnením
básnikovej situácie (sú to najmä básne Ó, duša
moja, Eremita, Hostia, Sonet). Tieto alegórie svojou obrazovou priehľadnosťou majú bez rušivého
a znejasňujúceho vplyvu skutočnosti pomôcť básnikovi spoznať a konštatovať jeho životný údel.
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Lenže tu už ide naozaj o poznanie, i keď poznanie-podobenstvo, a nie o znepokojivosť a neistotu
poznávania. Podobenstvo, to je jazyk rétoriky a
Krasko naozaj v týchto básňach akoby mal zámery, ktorým slúži rétorika – akoby chcel presvedčiť
nás, no najmä seba o tom, že je to pravda, keď
vidí svoju situáciu takto vykryštalizovanú, a že sa
nedá na nej už nič meniť.
Takáto „reč“ je u Kraska zjavne nová, a keď
chceme zistiť, ako k nej dospel, musíme sa opäť
zamerať na sledovanie vzťahu básnik – skutočnosť.
Symbolistického
básnika
necharakterizuje
priamy vzťah ku skutočnosti. Naopak, jeho tvorba
smeruje „k oddialeniu jazykového prejavu od mimojazykovej situácie“ (Mukařovský, 1948b, s.
220). Ako ďalej zistil Mukařovský, „symbolizmus
dosadzuje miesto veci jej tieň, miesto skutočnosti
slovo. ... Slovo je pre symbolistu pevnejšou osnovou sveta ako skutočnosť“ (tamtiež, s. 221). Symbolista sa teda bude v básni dostávať ku skutočnosti cez slová. V slovách akumuluje svoj komplexný
vzťah k svetu, slovami zachytáva svoju väzbu na
svet. Postupne, ako sa vyhraňuje, ako sa vo svete
zorientúva, ako si ho mapuje, dospieva k niekoľkým základným slovám, ktoré v sebe symbolizujú
vždy ten alebo onen úsek skutočnosti a zároveň i
citový a myšlienkový náboj básnikovho vzťahu k
nej. Pravda, básnik si stále novými životnými skúsenosťami adekvátnosť svojich symbolov overuje a
môže ich aj modifikovať. Práve v tejto možnosti
zmeny, možnosti významového posunu symbolu, v
istej jeho „nepresnosti“ vidíme znak toho, že básnik je ustavične v živom kontakte so skutočnosťou,
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že svet prijíma, dáva sa ním ovplyvňovať, trpí ním.
No pred utrpením sa môže aj uzavrieť. Najistejšie tak, že uzavrie významy slov-symbolov, že nedovolí svetu zasahovať do ich významového jadra.
Slová-symboly sa stávajú istotou, jedinou vecou,
ktorá má nemeniacu sa platnosť. Svet im už nemôže
vnútiť svoju vôľu, naopak, básnik sa môže pokúsiť
vnútiť svoju vôľu svetu. Táto vôľa sa opiera o „výkonnú moc“ slov-symbolov, slov zastupujúcich svet
básnikových predstáv, svet nemeniaci sa, vychladnutý, ktorý ho už nemôže prekvapujúco zasiahnuť.
A týmito slovami, ktoré sa pod rukami už nemenia,
týmito v pohybe zastavenými atómami sveta sa
Krasko usiluje pomenovať sám seba, svoju vlastnú
podstatu, ktorá mu doteraz unikala, pokúša sa určiť
seba samého vo svete.
Lenže svet o ktorom básnik tvrdí, že vie, kde
v ňom je – je tento svet naozajstný, skutočný? Nezmenil sa medzitým a môže básnik túto zmenu zachytiť, ak používa symboliku, ktorá si svet fixovala? Ak predtým svoju osamelosť cítil – a kruto,
teraz, v tých básňach z Veršov, ktoré sme spomínali, sa mu síce rovnako nedarí túto osamelosť preklenúť, no vytvára si aspoň pancier izolácie, neprepúšťajúci práve to trpké cítenie samoty.
Pancier, v ktorom kdesi vnútri je básnik. Potreba
istoty, potreba sebadefinovania, ktorú vyjadril
v básňach v próze Noc a Ja, je tu taká akútna, taká
neodvratne nutná, že básnik musí umelo stlmiť
svoje vnímanie sveta, ustavične ho rozrušujúceho,
musí z neho ujsť, aby sa mohol od neho odlíšiť,
aby sa „videl“. A zase na druhej strane, musí si
svet v jeho časovom krúžení „pristaviť“, aby mohol po troche skúmať, v ktorom jeho bode sa na/38/

chádza. Ak v prvej etape svojej tvorby je Krasko –
obrazne povedané – voči svetu otvorený, sonduje a
zachytáva si ho pomocou slov-symbolov a jeho
báseň vykonáva pohyb dostredivý – od sveta k autorskému subjektu, v druhej etape sa z dôvodov,
ktoré sme sa pokúsili naznačiť, pred svetom uzavrie a symboly používa ako základné, vnútorne homogénne a stabilné významové jednotky, ktorými
vypovedá o sebe a o svete. A doplňme, že v tejto
situácii vykonáva jeho báseň pohyb odstredivý. A
práve to je tá „nová reč“, druhý jazyk Ivana Krasku.
Naše odbočenie sa nám rozrástlo natoľko, že sa
už nemôžeme považovať za naivných čitateľov.
Neostáva nám iné, ako pokúsiť sa zužitkovať poučenie z neho na dočítanie básne.
Druhá strofa potvrdzuje naše tušenie, že sa v
básni traktuje problematika ľudská a filozofická.
Prirovnanie topoľov k duchu špatnej vôle (ktorý je,
pravda, ešte stále bližšie nešpecifikovaný, je čísi)
odhaľuje zároveň bližšie zdroj oných čiernych bôľov z prvej strofy: sú to bôle duševné, je to svetabôľ. Personifikácia hrdo stoja ošarpané v mraze,
vetre nahé, holé iba zdôrazňuje prechod na antropologickú rovinu a obrazne ilustruje psychologickú
situáciu subjektu, ktorú by sme mohli nazvať, použijúc názov knihy súčasného básnika, „hrdou samotou“.
Atribút topoľov v tretej strofe je ešte drastickejšie negatívny (bez žitia). Ľudský subjekt sa v tejto
strofe explicitne neobjavuje, no sú to opäť personifikácie (Nemo stoja v úzkom kole; pozerajú v
prázdno), ktoré nám na jeho prítomnosť nedávajú
zabudnúť. Druhý verš tejto strofy prináša motív ml/39/

čania ako znak váhania, rezignácie, nemožnosti vysloviť sa. Motív nirvány v treťom verši napĺňa celú
strofu atmosférou situácie na pokraji ničoty.
Ak si prezrieme celú tretiu strofu, vidíme, že
konkrétnosť prírodnej skutočnosti sa z nej vytráca.
Ireálnosť celého obrazu básnik zosilňuje motívom
prízrakov; obraz nemých topoľov, stojacich v úzkom kole, je takto silne antropomorfický. Takisto
sa príznačne rozširujú i priestorové dimenzie básne. K rozmerom výšky a šírky, ktoré hneď v prvých dvoch veršoch akoby určovali realitu priestoru básne, teraz pristupuje hĺbka a tento rozmer iste
nie je taký viditeľný, nie je až natoľko „z tohto
sveta“ ako predchádzajúce dva. Báseň sa teda zúplňuje do trojrozmernosti, no navyše je tu ešte nirvána, ktorá je akoby mimo priestoru a času. S motívom nirvány sa zároveň implicitne prvý raz
objavuje uvažovanie o čase, ku ktorému neutrálny
prézens doteraz neponúkal. A skutočne, hneď
v druhom verši poslednej strofy sa čas aktualizuje
– takmer by sme povedali, že prekvapujúco, keby
sme čosi nevytušili už z motívu nirvány. Objavuje
sa tu futúrum – prognóza, proroctvo, veštba, možno zdôraznené želanie, či rezignované tušenie. A
ďalším prekvapením – pravda, tiež trochu tušeným
– je v tomto verši odhalenie toho „kohosi“ z predchádzajúcich veršov: je to duch môj, priznáva sa
básnik.
Tomuto odhaleniu skrytého subjektu básne predchádza v prvom verši poslednej strofy opakujúca sa
exklamácia topoľov. Ak sme o týchto exklamáciách
povedali, že sú poznačené emocionalitou, táto posledná je emocionálne priam vypätá. Postupné sťahovanie sa básnikovho subjektu, básnikovej „duše“
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do „tela“ topoľov sa tu dovršuje, rovnako ako sa tu
hromadí citové napätie, vyplývajúce z ťažoby neriešiteľných autorových otázok o živote a smrti.
V závere básne sa znovu objavujú priestorové
rozmery, teraz už v podobe otázok (Hore...? Dolu...? Do nirvány...?), otázok o tom, čo je za týmito
priestormi, čo je v nich. Ak poznáme Kraskov intenzívny pocit, že všetko je „šíra hmla“, jeho pocit
ničoty, to, že ho nik nepresvedčil, ani sám sa nevedel presvedčiť, že tieto priestory sú takpovediac
plné, že sa v nich skrýva zmysel, nemôžeme sa čudovať, že otázky o smerovaní jeho ducha ostávajú i
naďalej otázkami.
Posledné dva verše prinášajú nový motív, motív
havrana a jeho konkrétnosť je v doterajšej bezvýchodiskovosti abstraktných úvah akoby dočasným
vyslobodením. Vizuálna zložka zapĺňa celý záver
básne, filozofická problematika je sublimovaná do
obrazu. Celé jej napätie akoby havran unášal na
svojich krídlach do noci, a tak pocit úľavy, ktorý
máme po prečítaní básne, je pocitom čisto estetickým a navyše veľmi zvláštnym, pretože si čitateľ
neuspokojenosť z racionálneho nevyriešenia problematiky, ktorá by mohla byť celkom dobre aj jeho
vlastnou, vybíja upätím sa na citové prežívanie záverečného obrazu.
Tam, kde Krasko prechádza k novému jazyku – a
báseň Topole je jedným z hlavných medzníkov na
tejto ceste –, akoby si inventarizoval svoje hlavné
slová. V básni Topole nenájdeme ani jedno slovo,
pojem, motív, ktoré by sa nevyskytli v Kraskovej
poézii aj inde. Tento postup motivického, slovného
opakovania sa však uplatňuje nielen v makroštruktúre básnikovej tvorby, realizuje sa rovnako aj
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v mikroštruktúre, na ploche jednej básne, ba i jedného verša. To je napokon všeobecne známy charakteristický znak poézie symbolizmu i poézie
Kraskovej. Všimneme si preto len tie dôsledky opakovania, ktoré nás zaujímajú v súvislosti s našou
predstavou „druhého jazyka“ Ivana Krasku.
Opakovanie má tú sémantickú schopnosť, že
ním sa rodí význam. Až niekoľkonásobným zopakovaním symbolu sa môže ustáliť jeho väzba na tú
časť skutočnosti, ktorú má ako znak zastupovať.
Kryštalizácia významu slov-symbolov, ktorú Krasko v prvej fáze svojej básnickej tvorby postupne
završuje, je zároveň kryštalizáciou jeho osvojovania si vonkajšieho sveta.
Význam je spojenie so svetom. Ako málo má
však náš básnik týchto spojení! O čo väčší citový
náboj jeho vzťahu k svetu musia v sebe kondenzovať! V teórii informácie sa tvrdí, že informácia a
význam sú protichodnej povahy, že množstvo informácie je vyššie, ak je výskyt znaku nižší: „Tým
je vopred vylúčené, aby sme objem informácie považovali napr. za význam. Aby znak nadobudol
určitý význam, musí byť splnená práve opačná požiadavka: znak sa musí vyskytovať s určitou vyššou početnosťou“ (Bense, 1967, s. 16). A predsa
tu, u Krasku, opakovanie je informáciou – informáciou o básnikovi, o jeho stave, o jeho hľadaní
významov, hľadaní spojenia so svetom. Toto opakovanie je do veľkej miery obrazom básnikovej
bezradnosti.
Aj z tejto strany sme znovu dospeli k zisteniu, že
Ivan Krasko je básnik, u ktorého motivácia každého
prvku poetiky je v úzkej súvislosti so svetom subjektu autora, a to nielen pokiaľ ide o lexiku (porov/42/

naj jeho verš nehromadím hluché slová), ale aj pri
výstavbe štylistických figúr a trópov.
Nakoniec, opakovanie u Ivana Krasku je zrejme
aj symptómom akéhosi pohybu v kruhu. V kruhu
základných otázok o živote, smrti, o určení človeka,
ktoré ostali nezodpovedané. Keď teda Krasko nachádza novú reč, reč používajúcu symboly ako hotové významy, ako platné jednotky stabilnej skutočnosti, tento kruh neotvára riešením, iba ho
prekračuje.
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PERCEPCIA OBRAZU
V RÚFUSOVEJ POÉZII

Percepcia básnického textu sa vyznačuje na rozdiel od percepcie textu „nebásnického“, neikonického istými špecifikami. Najnápadnejšou zvláštnosťou
je na prvý pohľad verš, ktorý reč usporadúva (predovšetkým rytmicky a zvukovo) nad zvyčajnú mieru.
Pri čítaní napr. úvodného štvorveršia z Vajanského
Kykymory zreteľne vnímame rytmickú a rýmovú organizovanosť textu a dostatočne jasne si uvedomujeme i to, že jeho výrazová podoba je determinovaná
predovšetkým faktom veršového členenia:
Na kopci hôrnom zvečera
káže to bytnosť šedá?
Strašná jej zrutná postava,
tvár divoká a bledá.
No ani sám verš, ani isté syntaktické a lexikálne
„anomálie“ (inverzie a poetizmy), ba ani vysoký
stupeň neurčitosti opisovanej skutočnosti nie sú zásadnou prekážkou toho, aby sme štvorveršiu porozumeli, t. j. aby sme nemali pochybnosti o tom, čo
je denotátom tohto jazykového vyjadrenia. Akokoľvek je denotát nejasný, tajomný, jazykové vyjadrenie poukazujúce naň je významovo jasné, priehľadné – zdroj nejasnosti, významovej neurčitosti je v
samej skutočnosti, nie v jazyku.
Ba aj vo verši, ktorý je podľa všetkého ešte väčšmi vzdialený od „prirodzenej“ slovenčiny než verš
sylabotónický, a ktorého veršovosť je teda výraznejšia, v časomernom hexametri Hollého, niet ničo/44/

ho, čo by kládlo prekážky porozumeniu, významovej
jasnosti:
Jak skoro sotva lazá pre pačícé matki škuráki!
Keď si tento na pohľad komplikovaný verš slovosledne upravíme a preložíme do spisovnej slovenčiny, zistíme, že ide o prostý obraz oviec (matki), ktoré sa sotva vlečú kvôli plným, omínajúcim
vemenám.
Zdá sa, že ak verš aj spôsobuje v príjme isté
sémantické ťažkosti, deje sa tak len sekundárne a
vlastne nie sú to ťažkosti sémantické, ale syntaktické a morfologické, príp. lexikálne (ak ide o
slovo, ktoré nepoznáme – čo je iné ako neznámy
význam známeho slova). Ani často uvádzané príklady významovej funkcie verša (napr. aktualizácia významu slov v enjambement, verš ako znak
istej poetiky alebo poézie vôbec) nepopierajú tento náš názor. Verš je tu použitý len ako nástroj
istej významovej manipulácie, on sám však primárne nie je intenčne k takejto manipulácii zameraný.
Uveďme ešte jeden príklad – začiatok Rúfusovej
básne Matka. Tentoraz oproti predchádzajúcim nejde o viazaný, ale o voľný verš:
Po strmých schodoch do neba
stúpajú matky.
Oproti predošlým je táto výpoveď korektná syntakticky i lexikálne, no je „nekorektná“ významovo.
Prehľadný, až s akousi nápadnou priamočiarosťou
formulovaný výraz tu kontrastuje s faktom, že k výz/45/

namu, na ktorý tento výraz poukazuje, sa v nijakom
prípade nemôžeme dostať priamo. Aktivita, ktorú
musí čitateľ vykonávať, ak chce nájsť uspokojivý
denotát tejto výpovede, je kvalitatívne odlišná od
predošlých dvoch prípadov. Tu nestačí gramatická
aktivita a bežná slovníková skúsenosť – čitateľ musí
zapojiť do procesu dekódovania tohto obrazu oveľa
väčšiu časť svojej subjektivity, musí nechať obraz
„prejsť“ svojím skúsenostným komplexom a ním
konkretizovať jeho význam.
A to je vlastne druhé základné špecifikum, na
ktoré naráža čitateľ poézie – fakt obrazného jazyka. Moderná poézia výrazne uprednostňuje obrazovú zložku pred zložkou versifikačnou a jedným
z dôsledkov tejto preferencie obrazu je aj zmena
obrazu čitateľa modernej poézie. Percepcia „obrazného“ textu kladie na čitateľa väčšie nároky v
porovnaní s príjmom „neobrazného“ textu. Stavia
pred čitateľa isté požiadavky, no zároveň mu dáva
aj väčšiu slobodu. Hľadanie témy básne je sťažené, no pritom pri jej identifikovaní si môže čitateľ
počínať s relatívne väčšou voľnosťou. Vie, že
napr. témou citovaných Rúfusových veršov nie je
kráčanie po schodoch, ale čosi iné, čo treba nájsť
a čo nie je hneď naporúdzi. No vie tiež, že pri určovaní tohto „iného“ sa nezaobíde bez aktivizovania svojich individuálnych intelektuálnych a
citových schopností a skúseností, čo pri uvedomení si rôznorodosti čitateľskej obce prináša ten
dôsledok, že zmysel verša, obrazu, básne sa nepociťuje viazaný na jediný invariant, ale že je prípustný istý variačný rozptyl, prinášajúci obohacujúce aspekty a zároveň umožňujúci čitateľovi
individuálne znovuprežitie témy. Čitateľ moder/46/

nej poézie je čitateľ, ktorý hľadá, rieši, ktorý vniká pod povrch textu, aby tam našiel jeho zmysel,
a do tohto nachádzania zapája celú sféru svojej
osobnosti. Stáva sa účastníkom významového
diania básne a v závislosti od svojho individuálneho profilu aj jeho modifikátorom. Básnický obraz zdanlivo nič „nehovorí“, len čaká na racionálno-emocionálne zhodnotenie, ktoré mu dá
čitateľov subjekt.
Túto slobodu, možnosť aktivity a spoluúčasti čitateľa však v skutočnosti autor zužitkúva na svoje
ciele. V závislosti od charakteru textu deje sa tak
buď okamžite, alebo „neskôr“. Okamžite sa tak
deje vtedy, keď čitateľ v podstate nemá inú možnosť, ako vybrať si z variety asociačných predstáv
tú predstavu, ktorú „potrebuje“ dať obrazu autor,
teda ten význam, ktorý je obrazu adekvátny. Neskôr sa tak deje vtedy, keď pravý význam obrazu
čitateľ odhalí povedzme až na základe pointy básne alebo až po prečítaní iných autorových básní.
Škála od „okamžite“ po „neskôr“ je veľmi široká. Na jej začiatku stojí básnický obraz v užšom
zmysle slova – obrazný jazyk, v ktorom vchádza
do hry prenesený význam slov. Na konci stojí obraz takpovediac veristický, jednovýznamový, ktorý nemá inú ambíciu, len akousi slovnou piktografiou reprodukovať skutočnosť. Z našich citátov
môžeme k prvému prípadu zaradiť Rúfusove verše. Pri ich čitateľskej interpretácii môže síce dôjsť
k istému variačnému rozptylu, no ich všeobecný
zmysel je jasný okamžite i bez prečítania celej
básne – ide o zobrazenie života matiek, ťažkého,
ale zmysluplného (čo im prináša satisfakciu). K
druhému prípadu môžeme zaradiť citovaný verš z
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Hollého selanky Slavín. Tu je však situácia komplikovanejšia, pretože čitateľ môže začať pochybovať o nevyhnutnosti interpretácie obrazu:
zmyslová skutočnosť, ktorú nám Hollého obraz
maľuje, tu akoby bola aj jeho zmyslom. (Vychádzame tu z koncepcie obrazu, ako ju nastolil F.
Miko, 1979, s. 115: „Obraz ako základná stavebná
jednotka lyrickej básne sa ukazuje ... ako simultánna syntéza ,zahalenia‘ a ,odhalenia‘, t. j. ako
syntéza zmyslovej skutočnosti a ,zmyslu‘“.)
V skutočnosti aj Hollého obraz výdatne napasených oviec, i keď je do veľkej miery „odhalený“,
čosi „zahaľuje“. „Zahalené“, nevyjadrené je v ňom
napr. to, že je príznakom (indexom) arkadickej krajiny, bez ktorej je nemysliteľný bukolický žáner. Je
síce len jedným z príznakov a mohol by napokon aj
vystať, pretože jeho miesto vo významovej štruktúre básne je zameniteľné s inými obrazmi, funkčne
ekvivalentnými, no ak sa básnik preň rozhodol, jeho
vnútorná skladba je už významovo determinovaná.
Môžeme napr. alternovať obraz pasúcich sa oviec s
obrazom strečkujúcich juncov alebo s rojom včiel,
no nemôžeme ho nahradiť obrazom oviec s vyschnutými vemenami, ktoré skoro sotva lazá od
slabosti.
Chceli sme týmto komutačným testom len poukázať na to, že odhalenie zmyslu obrazu, jeho funkcie v štruktúre estetického komunikátu je vždy
možné, i keď nie je vždy prístupné okamžitej interpretácii. Dôležité však je, že v povedomí čitateľa je
čítanie interpretovaním textu, hľadaním jeho zmyslu, i keď nie vždy jeho nájdením. V prúde čítania
percipient často odkladá toto odhalenie na neskôr.
To „neskôr“ však nemusí mať podobu skutočného
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odhalenia – stačí, ak čitateľ si je vedomý, že odhalenie významu je perspektívne možné, že percipovaný básnický obraz má zmysel, ku ktorému sa dá
dospieť.
Ale možný je ešte prípad, keď význam obrazu
nebude nikdy odhalený. „Nikdy“ tu treba rozumieť
tak, že podľa čitateľa obraz jednoducho nemá zmysel. A tento fakt čitateľ prijíma s neľúbosťou: cíti,
že text neriadi v pozadí skrytý subjekt, teda že text
nie je textom, nie je výpoveďou, nie je komunikátom, ale iba nesúrodou, chaotickou masou slov.
Aktivita, „tvorivosť“ čitateľa poézie má teda isté
hranice a on prvý odmieta tieto hranice prekročiť.
Bohatá sféra konotácií, vyprovokovaná autorom a
realizovaná čitateľom, musí byť prostredníctvom
rozličných textových i mimotextových signálov riadená, podrobená selekcii. Spájanie vybraných, selektovaných konotácií musí prebiehať už podľa „vôle“ autora, ak má mať text zmysel. Na tento
problém z viacerých strán narážajú mnohí autori.
Uveďme pars pro toto iba jeden názor: „Básnický
jazyk, premyslene znásilňujúc normy objektívneho
kódu a znemožňujúc uspokojujúcu komunikáciu
danej správy, núti čitateľa, ktorý nechce pristať na
nezmysel, dávať slovám ... náležitý význam“ (Cohen, cit. Perelman, 1971, s. 251). „Náležitým významom“ je tu, pravdaže, význam obrazný, čiže význam obrazu.
Expedient umeleckého textu má dostatok prostriedkov, ktorými môže donútiť čitateľa prejsť do
roviny konotácií, a ešte aj v tejto rovine má možnosti isté konotácie forsírovať a iné potláčať. Medzi
najúčinnejšie prostriedky vyvolávajúce konotačnú
aktivitu čitateľa patrí básnický obraz. Pri jeho inter/49/

pretácii čitateľ aktivizuje čo najširšiu možnú škálu
jeho významov, resp. významov jeho komponentov,
aby tak zo širokého základu mohol s čo najväčšou
spoľahlivosťou vybrať adekvátny význam, tzn. ten
význam, ktorý zodpovedá funkčnému zapojeniu
obrazu do vyšších štruktúr celku básne.
Prechod do roviny konotácií je prechodom k
tzv. jazyku druhého stupňa: obraz, vytvorený výrazovými prostriedkami primárneho jazyka, sa stáva
výrazom (signifiant) ďalších významov. Napríklad
obraz strmých schodov z citovanej Rúfusovej básne už nebude primárne označovať tento konkrétny
zmyslový fakt, ale širšiu životnú skutočnosť – istý
spôsob života. Na tejto sekundárnej úrovni, na
úrovni jazyka druhého stupňa už „riadiaca sila
vnútrotextových signálov nedisponuje takými nátlakovými prostriedkami ako v primárnom systéme
jazyka. Čitateľ si nevyberá vždy tie kódy a nie
vždy v takom hierarchickom poriadku, ako by sugerovali zodpovedajúce vnútrotextové signály“
(Žółkiewski, 1979, s. 537). Textová „gramatika“ je
tu naozaj uvoľnenejšia, ale nie je ľubovoľná. Proti
takému výkladu, ktorý by bol popretím faktu, že
poézia je semiotickým systémom, sa radikálne postavil napr. M. B. Hester: „ ... trvám na názore, že
obraznosť metafory je determinovaná. Nezávislosť
asociácií je iste premenlivá v prípade rozličných
básnikov a čitateľov, ale v skutočnosti nikdy nie je
úplná. ... Percipovaná metafora obnažuje štylizovanú alebo intencionálnu štruktúru obraznosti. ...
Metafora ako štylizovaná estetická forma uniká
náhodnosti skladu obrazov. Iba v nehodnotných
metaforách, v ktorých sa básnikovi nepodarilo
vnútiť svoju vôľu materiálu, sa objavujú nezávislé
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obrazy“ (1971, s. 236–237, 246).
Ak sa máme vrátiť k nášmu príkladu, pri hľadaní
náležitého významu obrazu strmé schody by si čitateľ mohol hypoteticky vybrať aj iný kód, ako je kód
citovo-etický, signály okolitého textu ho však dostatočne zreteľne nasmerúvajú k adekvátnej interpretácii. Čitateľ je usmernený predovšetkým obrazom
neba, ktoré tu zrejme nie je konkrétnym kresťanským nebom, pritom však autor využíva kultúrny
kód tradične pripisujúci nebu pozitívne vlastnosti
(odmena za spravodlivý život). Usmerňovateľom je
tiež sama syntagma strmé schody, nápadne formálne
i významovo podobná biblickej syntagme „úzka
brána“. A napokon i slovo matky navodzuje predovšetkým citovo-etickú konzumpciu.
Čitateľ teda nie je úplne rovnocenným partnerom
autora v komunikačnej reťazi. Nie je ním geneticky,
svojím miestom na konci komunikačného procesu, a
nie je ním predovšetkým funkčne, v dôsledku faktu,
že kód, resp. kódy, podľa ktorých sa formuluje text,
vyberá autor. Vyberá ich síce s ohľadom na čitateľa,
s istou stratégiou voči nemu (v čom je implicitný
predpoklad dorozumenia sa autora s čitateľom),
takže čitateľ takto nepriamo vplýva aj na autorský
výber kódu, to však nič nemení na skutočnosti, že
varieta kódov, ktorú má k dispozícii autor pri tvorbe
textu, je nepomerne širšia ako varieta, s ktorou môže úspešne pracovať čitateľ pri dešifrovaní konkrétneho textu.
Možnosti percepcie môžeme z toho hľadiska typizovať do troch polôh:
1. čitateľ textu porozumie, tzn. odhalí a prijme
autorov kód;
2. čitateľ textu neporozumie, tzn. neodhalí auto/51/

rov kód, resp. na dešifrovanie použije nesprávny
kód;
3. čitateľ textu „nerozumie“, tzn. odhalí, ale neprijme autorov kód, nesúhlasí s jeho spôsobom
kódovania. Tento tretí spôsob percepcie väčšinou spontánne vedie k tvorbe kontraverzných
metatextov (k termínu pozri Popovič in: Miko –
Popovič, 1978): ku kritike, polemike, persifláži,
paródii, travestii a pod.
Autor má imanentný záujem na správnom alebo
želanom dekódovaní textu, no ako vidíme z prípadu
3, nie je to vždy v jeho moci. Viacvýznamovo
orientovaný, vo sfére konotácií sa pohybujúci básnický text ľahko umožňuje i nezámernú dezinterpretáciu. Toto nebezpečenstvo je tým väčšie, čím hlbšie „väzí“ autorský výraz v konotačnej sfére, v
jazyku druhého stupňa, a čím viac pracuje nie so
zaužívanými znakovými konvenciami, ale s konvenciami vytvorenými ad hoc.
Možno teda povedať, že čím väčšie označujúce
jednotky (metafory, obrazy i celé básne) autor
používa, tým je jeho jazyk menej „presný“ a tým
viac má tendenciu vymaniť sa z jeho kompetencie. Riziko straty kontroly nad dekódovaním je
takto rubom používania jazyka druhého stupňa,
druhotnej semiózy, ktorej lícom je zase schopnosť
bytostne aktivizovať príjemcu, schopnosť úspornými prostriedkami (konotačným rozptylom) obsiahnuť veľký záber z reality a dynamicky, za
spoluúčasti percipienta ju organizovať. Toto riziko vystupuje nielen vtedy, keď máme do činenia s
veľkými signifiants a kde značná voľnosť (resp.
čitateľská neistota) pri ich korelovaní so signifiés
ľahko môže prejsť až k ľubovôli, ale objavuje sa
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už pri takpovediac prvom kroku druhotnej semiózy: pri prechode od doslovného významu slova k
významu prenesenému, obraznému, teda vlastne
pri zrode obrazu.
Túto problematiku sa pokúsime sledovať na
básni M. Rúfusa Matka. Podotýkame, že nám nejde o vyčerpávajúcu analýzu a interpretáciu tejto
básne. Všimneme si ju len z hľadiska otázky, aké
prostriedky má autor na riadenie významovej
konkretizácie básne – alebo užšie, básnického
obrazu – a aké úskalia, predovšetkým zo strany
čitateľskej reakcie, prináša používanie týchto prostriedkov.
Matka
Po strmých schodoch do neba
stúpajú matky. Jednou rukou v chlebe,
druhou vždy pripaľujú sviečočku
pod nosom najmladšieho.
A po všetkom, keď už sa stáva z nich
len pláštik spomienky, na odchod prehodený
cez plece samôt,
– vždy ešte matky a dávno nie už ženy –
košeľu veľkých smutných detí pohladia
tak náruživo, ako v baladách
pohládza milá milého
šabličkou, šabľou sťatého...
Už sám fakt, že čítanie poézie je javom komunikačným, že v ňom ide o prenos znakov, orientuje
percipienta na hľadanie významov. Textové signá/53/

ly rozličného druhu upozorňujú percipienta na roviny, v ktorých sú príslušné významy situované.
Najevidentnejším signálom, že význam treba hľadať nad doslovnou rovinou textu, je už spomínaná
nekorektnosť v používaní sémantickej zložky jazyka, následkom ktorej v primárnom jazyku evidujeme protirečenia a nezmysly. Keďže „svojou vnútornou štruktúrou sa mnohé štylistické figúry
(najmä metafory a oxymorá) principiálne nelíšia od
jazykových chýb“ (Apresian, 1978, s. 151), ich
výskyt stavia čitateľa pred nevyhnutnosť rozhodnúť sa, či ide naozaj o chybu, alebo o zámer, o „poéziu“. V skutočnosti sa však takéto rozhodovanie
neodohráva zakaždým pri narazení na jazykovú
anomáliu. To sa odohralo iba raz a paušálne pre
každý ďalší prípad vtedy, keď sa čitateľ „rozhodol“, že text, s ktorým vchádza do kontaktu, je poéziou. (Ponechávame teraz bokom nami uvedený
prípad 3, keď sa čitateľ môže dodatočne rozhodnúť, že nejde o poéziu, a v tej chvíli začne uplatňovať na text bežné, nelicenčné kritériá jazykovej
a logickej správnosti.) Čitateľ poézie vie, že považovať napr. metaforu za nezmysel by bolo od neho
povrchnosťou. Preto za zjavným nezmyslom hľadá
skrytý zmysel.
Taký prístup k textu je už prístupom semiotickým. Jav a podstata, zmyslová skutočnosť a zmysel, konkrétne a abstraktné, forma a obsah, výraz a
význam – uvažovanie v rámci takýchto dichotómií
je nevyhnutné tam, kde sa vec, znak, slovo, veta,
básnický obraz stávajú prostriedkom, m é d i o m
prenosu informácie. Symbolická podstata komunikácie je jej najväčšou prednosťou; stačí, keď si
napr. uvedomíme geniálnu ekonomickosť znako/54/

vých dorozumievacích systémov oproti dorozumievaniu ostenzívnemu. Inou vecou je už nevyhnutnosť
rozlišovať v rámci semiotického prístupu ku skutočnosti, čo znakom je a čo nie je. Je totiž rozdiel
medzi v zásade správnym tvrdením, že každá vec,
každá skutočnosť sa m ô ž e stať znakom a názorom,
že každá vec, celé univerzum j e znakom. Takýmto
pansemiotickým, nematerialistickým pohľadom na
svet sa vyznačovala stredoveká kultúra. Pre stredovekého človeka „vnímanie pozemského sveta malo
odhaliť svet podstát iného, vyššieho plánu. Tie nebolo možné postihnúť priamo, cesta k ich poznaniu
viedla od viditeľného k neviditeľnému (per visibilia
ad invisibilia)“ (Gurevič, 1978, s. 54). Stredoveká
kultúra chápala celú sféru reality ako komunikát,
ako jazyk, ktorým s nami komunikuje vyšší, božský
svet, ako znak, ktorý nás pri „čitateľskej interpretácii“ odkazuje na čosi v y š š i e .
Pozastavili sme sa pri stredovekom, symbolickom chápaní sveta najmä preto, aby lepšie vynikla
skutočnosť, že v semióze, v tvorbe znakov je implikovaná hierarchizácia reality. Základná os tejto
hierarchizácie, polarita v ys o k é h o a n í z k e h o je
prítomná v každom primárnom znaku (t. j. vo
vzťahu výraz – význam), i keď si ju zvlášť neuvedomujeme. Výraznejšie ju však už pociťujeme
tam, kde dochádza k prechodu na vyšší významový
stupeň, kde dochádza k oslabeniu primárnej motivácie znaku, kde je tento do veľkej miery zbavený
obsahu a stáva sa z neho označujúci prvok nejakého vyššieho významu, stáva sa členom znakovej
sústavy druhého, resp. ďalších stupňov. Jazyk poézie
– jazyk metafory, básnického obrazu, štylistickej
figúry nie je primárnym jazykom. Jeho citeľne hie/55/

rarchizujúca intervencia do skutočnosti býva v literárnej vede a kritike reflektovaná vo výrazoch ako
organizovanie sveta, znižovanie entropie, formovanie
skutočnosti a podobne.
Je zaujímavé, že hierarchizujúcu funkciu estetického znaku, konkrétne metafory, si uvedomovali
už antickí autori. Podľa nich v metafore „doslovný
význam základného výrazu sa môže vzťahovať na
veci považované buď za vznešené a ušľachtilé,
alebo za nízke a vulgárne. V súvislosti s tým má
metafora zvláštnu schopnosť vyvyšovať alebo znižovať“ (Dobrzyńska, 1980, s. 24).
Hodnototvorná zložka, usporadúvanie vecí na
osi v y s o k é – n í z k e je jednou z najfrapantnejších čŕt, ktoré si všimneme pri dotyku s poéziou
Milana Rúfusa. Tak ako v stredovekej symbolike
alegória odrážala „hornú časť reťaze bytia pomocou
konkrétnych obrazov použitých z jej dolnej časti“
(Tindall, cit. Strzetelski, 1966, s. 298), podobnú
distribúciu zložiek znaku – aj keď nejde o alegóriu
– môžeme konštatovať i v Rúfusovom obraze o
matkách, ktoré sú jednou rukou v chlebe. Doslovné
chápanie tu nedáva nijaký zmysel, aspoň nie zmysel
vážny. Až keď slovo chlieb metonymicky nahradíme slovom cesto, dostaneme uspokojivý denotát.
Takto sme si však len rekonštruovali pravdepodobnú genézu celého obrazu, jeho logickú stavbu, ktorá
však práve použitím slova chlieb namiesto slova
cesto prestáva byť logická! Východisková skutočnosť je v metafore „zahalená“, k jej odhaleniu sme
dospeli až „retrográdnou“ analýzou celého textového segmentu. Takto sme však odhalili len tzv. základ metafory, nie jej zmysel. Metaforický obraz
vzniká až prehodnotením tejto zmyslovej skutoč/56/

nosti, jej zvýznamnením, t. j. dodaním náležitého (z
hľadiska autora) významu. Slovo chlieb anticipuje
celý tento prehodnocovací proces a dostatočne
presne ho i riadi. Upozorňuje nás, že metaforický,
náležitý význam celého obrazu nie je orientovaný
regresívne, smerom k jednoznačnej denotácii (miesenie cesta), ale bude smerovať progresívne, ku konotačnému „presiahnutiu“ východiskovej zmyslovej
skutočnosti. Pravý význam obrazu sa teda nachádza
„kdesi“ v oblasti čitateľských konotácií, a práve
preto ho už nemôžeme určiť s takou presnosťou a
jednoznačnosťou; vieme však približne, že nám
„odhaľuje“ zmysel práce matky na zachovaní živobytia a života. (Túto interpretáciu nepriamo podporuje i syntaktická forma obrazu, ktorá je akousi
opozitnou alúziou na frazeologický zvrat „jednou
nohou v hrobe“.) „Vysokosť“ obrazného významu
je v takom disparátnom, rušivom pomere k „nevysokosti“, komickosti doslovného významu, že ak
chce mať čitateľ z básne jednotný zážitok, tento
doslovný význam nesmie jednoducho evidovať.
Ideálne sa tu dosahuje za cenu popretia, tabuizovania reálneho.
Rúfusova báseň – i jeho poézia vôbec – je teda
významovo konštruovaná na opozícii vysokého a
nízkeho, pričom sa táto opozícia v jeho textoch
realizuje charakteristicky tým spôsobom, že báseň
sama – jej slovná, štylistická, obrazová, významová faktúra – spočíva oboma nohami vo sfére
vysokého. To spôsobuje, že „nízke“ asociácie musí mať č i t a t e ľ , ak chce pochopiť štruktúru Rúfusovej metafory, ak chce nájsť (nízky) základ, na
ktorom sa buduje (vysoký) význam básne, obrazu.
Túto črtu Rúfusovej poézie vystihol už recenzent
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jeho debutu V. Mináč, keď napísal, že „je v jeho
poézii čosi, čo starí nazývali vznešenosťou“ (1976,
s. 343). Rúfus robí vysokými aj javy predtým zväčša považované za „nízke“ (napr. chudobu alebo v
päťdesiatych rokoch smútok) – a v tom je polemická zložka jeho tvorby. Práve táto skrytá polemickosť spôsobuje istú jednostrannosť podania – nátlak na percipienta, pred ktorým sa „nízke“ veci,
Rúfusom povýšené, v básni objavujú iba ako vysoké. Hodnotenie, táto imanentná zložka básnického
obrazu sa tu paradoxne stráca: obraz neponúka čitateľovi Rúfusovo subjektívne p r e h o d n o c o v a n i e
veci, javu, ale už jeho h o d n o t u .
Táto tendencia Rúfusovej poézie sa prejavuje i v
stavbe obrazu. V analyzovanom obraze slová cesto
a chlieb majú viditeľne odlišné konotácie. Chlieb, to
je čosi hotové, dokončený tvar, jedna zo základných
zložiek obživy človeka. Je to slovo s veľkou kultúrnou minulosťou, ktoré sa bežne používa i metaforicky na symbolizovanie výsledkov ľudskej práce i
práce samej. Cesto je amorfná masa v stave zrodu,
nepožívateľná a akosi predkultúrna: neprišlo ešte do
styku s ohňom, jedným z prvých a základných výdobytkov kultúry. Chlieb má zmysel sám osebe, je
zmyslom ľudskej práce a jeho význam pre človeka
je taký samozrejmý, že keď jeho pomenovanie použijeme na označenie nejakej inej skutočnosti, chceme tým zdôrazniť jej významnosť, dôležitosť. Cesto
má zmysel len podmienečne, len vďaka tomu, že
raz bude chlebom. Pri troche zjednodušenia môžeme teda povedať, že konotácie slova cesto sú z dolnej časti „reťaze bytia“, na osi „vysoké – nízke“
(„ideálne – reálne“) sa nachádzajú bližšie k pólu
„nízkeho“ („reálneho“), kým v slove chlieb je to
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naopak.
Použitie slova chlieb namiesto slova cesto odhaľuje istú pomenovaciu tendenciu Rúfusovej poézie – tendenciu dostať sa už v rovine výrazu do
„hornej časti bytia“, do sféry „vysokého“, teda
tam, kam by malo vyústiť prehodnocovacie, realitu
hierarchizujúce významové dianie básne až vo svojom výsledku. Zmysel, „odhalenie“ tu až príliš anticipujúco intervenuje do zmyslovej skutočnosti,
do výrazovej, „zahaľujúcej“ zložky obrazu, čo
spôsobuje jej sémantické preťaženie. „Nedočkavosť“ dostať sa k zmyslu spôsobuje deštrukciu
zmyslovej skutočnosti denotovanej jazykovou výpoveďou. Takáto deštrukcia je spoľahlivým sémantickým návodom pre percipienta, dokonca až
takým spoľahlivým, že percipient stráca podstatnú
časť slobody pohybu vo významovej konotačno-denotačnej škále potenciálne vyvolanej obrazom: je mu odopretá denotačná realizácia obrazu a
v konotačnej sfére je pomerne jednoznačne nasmerovaný k realizácii „vysokého“ významu.
K „hornej časti bytia“, k vlastnému významu textu sa dostaneme jeho obrazným, metaforickým chápaním. V „dolnej“ časti ostávame, ak ho chápeme
doslovne: vidíme len „telo“ reči, nie jej „ducha“.
Rúfus takto tabuizuje doslovné chápanie textu na
viacerých miestach – zakrývať si oči pred „telom“
patrí k základným sémantickým inštrukciám jeho
poézie. Napr. v básni, ktorá v knihe Zvony predchádza našu báseň, má takýto obraz muža schádzajúceho dolu cestou s naloženým povozom: Na hlave ako
kardinálsky klobúk / má chlieb. Alebo v novšej
tvorbe, v knihe Sobotné večery nájdeme báseň, v
ktorej autor oživuje detskú spomienku na smrteľne
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zranenú kravu: „Kľačala / na doskách humna, nedotkla sa sena. / Tridsaťpäť rokov prešlo bezmála, /
čo takto kľačí vo mne.“ Ak by sme si tieto obrazy
evokovali v ich doslovnosti, dostali by sme sa veľmi ďaleko od zamýšľaného účinku básne.
Vysokú mieru inštruktívnosti Rúfusovho obrazu, dôvody, prečo básnik zaujíma takýto v istom
zmysle didaktický vzťah k čitateľovi, možno pomôže osvetliť nasledujúci citát z jeho úvahy, v ktorej konštatuje, že náš filmový divák nie je „schopný vnímať umelecký obraz ako znak“ a že „chápe
obraz na plátne vecne a predmetne, teda po lopate
povedané: v ženskom stehne vidí akurát ženské
stehno, v prsníku prsník a prekladá si to, vôbec
nepočujúc umelca, do svojej reči, do svojho pocitového sveta. Lenže skôr, ako na neho z Olympu
zakričíte: hlupák!, rozmyslite si pár vecí. Prinajmenšom to, či ste osobne urobili aspoň niečo pre
to, aby videl a počul“ (1974, s. 79).
V tomto ohľade robí Rúfus dosť a niekedy –
ako sme videli – až veľa. Práve v príkladoch, ktoré
sme uviedli, najzreteľnejšie vystupuje ambivalentnosť básnikovej situácie: na jednej strane stavia
obraz tak, aby čitateľ evidoval, že ide o znak, a na
druhej strane sa chce vyhnúť nami spomínanému
riziku vystupujúcemu pri druhotnej semiotizácii,
riziku straty autorskej kontroly nad výpovednou
platnosťou tohto znaku.
Naliehavosť a početnosť signálov orientujúcich
čítanie textu na čítanie významu môže spôsobiť,
že čitateľ sa vypojí z aktívnej účasti na významovom dianí básne. Neidentifikuje a nekonfrontuje sa
s emocionálno-racionálnym obsahom jednotlivých
zložiek textu, ale vníma už len „vôľu“, ktorá orga/60/

nizuje významové smerovanie textu. Interpretačné
inštrukcie, ktoré text obsahuje, sa takto môžu v percepcii ikonizovať: čitateľ ich už nevníma ako návod
na čítanie básne, ako k ó d , pomocou ktorého môže
text dešifrovať, ale ako z n a k , ktorým báseň označuje sama seba. Tieto signály „znamenajú“, že báseň je hlboká, že smeruje k čomusi hodnotovo vyššiemu.
Vysoká, pretože existenciálne fundamentálna je
napokon aj základná opozícia, na osi ktorej sa významovo konštituuje Rúfusova báseň Matka: opozícia ž i v o t – s m r ť . A už v prvej vete básne je naznačený aj pohyb po tejto osi: od života k smrti.
Smrť sa tu pritom traktuje ako niečo, k čomu sa
treba dostať vlastným úsilím, k čomu sa treba doslovne prepracovať. Pohyb k smrti nie je teda pohybom descendentným, ale transcendentným. Bolo
by to prekvapujúce v iných súvislostiach, nie však
u Rúfusa, ak si uvedomíme jeho spätosť – konštatovanú Baginom (1971, s. 31) a potvrdenú Šmatlákom – s kultúrotvornými mýtmi európskej civilizácie, čo konkrétne pre jeho básnickú koncepciu
znamená, že „zahrnuje v sebe a svojím spôsobom
syntetizuje aspoň určité podstatné významy z mýtu
prometeovského, sizyfovského i kristovského“
(Šmatlák, 1971, s. 96).
V „prírodnej“ a prirodzenej axiológii predstavuje
smrť krajný pól záporného hodnotového poľa. Kultúrna axiológia sa opakovane pokúša prehodnotiť
nezvratnosť negatívneho faktu smrti: buď jeho eufemizovaním či relativizovaním, alebo priamo presunutím do kladného hodnotového poľa. Pri tejto
neľahkej a zložitej manipulácii prichádza k slovu
predovšetkým etika, ktorej systém vychádza pri/61/

márne vždy z idey kolektívu, nie z aspektu indivídua (preň je smrť vždy neodvolateľným hodnotovým mínus). Ako hovorí Bagin: „Tragizmus ľahostajnosti je u Rúfusa vždy väčší ako tragizmus
nebytia. Platí to univerzálne: môžeme prestať byť
ľuďmi, skôr než by sme zomreli“ (1971, s. 27).
Je evidentné, že posledná Baginova veta neplatí
univerzálne: nemôžeme prestať byť ľuďmi vôbec,
môžeme nimi prestať byť len z hľadiska istého
ideového, etického systému, ktorý istým spôsobom
definuje podmienky „ľudskosti“ človeka. Pre nás
je však dôležité, že Rúfus využíva etické systémy
vyplývajúce zo zmienených mýtov európskeho
kultúrneho dedičstva na presunutie smrti do kladného hodnotového poľa. V prítomnej básni, najmä
v jej úvodnom obraze (ktorý nemôžeme pochopiť
bez znalosti mytologickej topiky kresťanstva) takto
pracuje najmä s kresťanskou etikou. Nejde tu
pravdepodobne o nejakú religiozitu, ale o to, že
v reáliách kresťanskej mytológie našiel básnik
všeobecne známy (a preto komunikačne mimoriadne efektívny) obrazový aparát, ktorým podáva
„svedectvo o autentickosti bytia“ a premáha
„kliatbu večného zániku“ (Šmatlák, 1971, s. 96).
Smrť sa takto v úvodnom obraze básne „etizuje“,
získava zmysel, stáva sa „vysokou“. Ide tu o jej
presunutie do kladného hodnotového poľa „etickou
cestou“ – tým, že ju autor usúvzťažňuje s dobrom.
No okrem toho v závere básne, v posledných troch
veršoch sa smrť stáva „vysokou“ aj „estetickou
cestou“ – tým, že vďaka citátu (či umelému citátu)
z ľudovej balady je usúvzťažnená s krásou. Nemáme tu už do činenia so smrťou v jej biologickej
naliehavosti, ale s alúziou na jej obraz v ľudovej
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slovesnosti.
Ikonizácia (dokonca dvojnásobná: pieseň v básni) smrti je teda rovnako účinným spôsobom jej
oddialenia od záporného hodnotového pólu ako jej
etizácia. Ba ešte účinnejším: ak „čitateľ pristupuje k
literárnemu textu s úmyslom empaticky sa stotožniť
s postavami diela a osobitne prežívať ich životné
situácie“ (Miko, 1980b, s. 285), potom literatúra,
umenie je jediný priestor, kde môžeme „prežiť“
(svoju) smrť. Umenie takto oslabuje silu smrti bez
toho, aby ju znevažovalo.
Pravda, takto si počína umenie „vysoké“, literárne tradované. Odlišný, antipatetický, výsmešný a
popierajúci postoj k smrti má – ako to ukázal Bachtin (1975) – „nízka“, ľudová kultúra. Takýto postoj
však nie je postojom Rúfusovým, smrť uňho nikdy
nie je veselá. Aspoň nie po zbierku Zvony; pozoruhodná je však v tejto súvislosti báseň Ovos zo
zbierky Stôl chudobných, ktorú analyzoval J. Števček. Táto báseň by prekvapujúco mohla byť priam
ilustráciou karnevalového poňatia života ako veselej, bláznivej jednoty umierajúceho, rodiaceho a
rodeného. Je tu však jeden charakteristický detail,
ktorý uvádza Rúfusovu „karnevalovosť“ do triezvych proporcií. V básni sa karnevalové poňatie
vzťahuje na „život“ ovsa, ľudskej skutočnosti sa
báseň dotýka až v prenesenom význame a ten je už
vážny: „len užitočnosť, núdza, chudoba, potrebnosť
odôvodňujú tú zvláštnu situáciu samoúčelnosti
(spev), ktorou je poetično, umenie, najvyšší a súčasne najsprostredkovanejší prejav života“ (Števček, 1977, s. 322).
Môžeme teda konštatovať, že ak je „vysoká“ základná významová polarita básne (život – smrť),
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ešte „vyšší“ je autorov postoj k tenzívnemu pólu
tejto opozície, k smrti. Vyrovnanie sa s faktom smrti sa začína jej etickým prehodnotením a ústi do
prehodnotenia estetického – smrť sa stáva krásnou v
etickom i estetickom zmysle slova.
Vo vzťahu k doslovnému, denotačnému významu slov a obrazov sme u Rúfusa konštatovali istú
tabuizačnú tendenciu. Tu, v rovine preneseného
významu to neplatí. Rúfusova báseň nezamlčuje
existenciu smrti, ale v istom zmysle ju popiera –
popiera jej nezmyselnosť, umiestňuje ju nie do roviny zmyslovej skutočnosti, ale zmyslu. Smrť, ktorá
má zmysel – či to nie je vo sfére tvorby obrazu,
básne opakovanie činov mýtických kultúrotvorných
hrdinov? U Rúfusa je teda vysoká aj funkcia básne,
poézie – funkcia kultúrotvorná.
Tu treba doplniť, že okrem spomínaných kultúrnych mýtov je v Rúfusovej tvorbe prítomný i takrečeno slovenský „vegetačný“ mýtus, ktorého tvorcom je do veľkej miery sám básnik. Oproti
heroicko-tragickej obeti tu ako najvyššia hodnota
vystupuje schopnosť prežiť. Nebolo by iste bez
významu určiť, ako sa u Rúfusa tieto dva typy mýtov dopĺňajú, ako sa princíp individuálnej obete dopĺňa ľudovým princípom kolektívneho prežitia, ako
sa dopĺňa jedinečné všeobecným, individuálne anonymným, v akej súvislosti s týmto kolektívnym
princípom je napr. funkcia plurálu (matky namiesto
matka) v analyzovanej básni, atď. To by sme sa
však priveľmi vzdialili od nami sledovaného cieľa.
Celý náš analytický exkurz smeroval k poukazu, že
signály „vysokosti“ sú v tejto Rúfusovej básni dostatočne výrazné a že teda čitateľ aj bez toho, aby
vnikol do významovej štruktúry básne alebo sa usi/64/

loval poslúchnuť interpretačné inštrukcie autora,
vďaka výraznosti a naliehavosti týchto signálov „cíti“, že báseň rieši vážnu, hlbokú problematiku. Báseň takto označuje seba samu.
Nie je to iste zámerom autora a cieľom básne.
Deje sa to „mimochodom“, ale nie náhodne. Je to
zákonitý dôsledok istého spôsobu výstavby básnického obrazu – takého, keď je (ako sme ukázali) výraz významovo prehustený, teda prehustený významom, keď zmysel, obsah obrazu je ostentatívne
anticipovaný už v jeho forme.
Inou formou významového prehustenia je použitie komplikovaného obrazu, ktorého konzekventné pochopenie by si vyžadovalo neúmerné a
vzhľadom na čítanie poézie nešpecifické úsilie.
V našej básni je to napr. obraz pláštik spomienky,
na odchod prehodený cez plece samôt. Akokoľvek
jazyková syntax sugeruje hierarchické usporiadanie predstáv v tomto zloženom obraze, pokus o
pochopenie jeho logiky si vyžaduje mimoriadnu
koncentráciu a aj tak ostáva v čitateľovi pocit nedostatočnej, neuspokojujúcej interpretácie. Hierarchizujúca, organizujúca funkcia poézie sa tu realizuje neúplne práve kvôli „prehierarchizovaniu“
znaku. Až sem, k tejto básni zo Zvonov (1968)
dovidel v čase Rúfusovho debutu Až dozrieme
(1956) A. Matuška, ktorý na margo jeho poetiky
napísal, že „mu niekde hrozí preštylizovanie“
(1978, s. 198). Vôľa riadiť konotácie čitateľa tu
vyvoláva opačný účinok: čitateľ si vytvára samostatné konotácie obrazov či slov spomienka, odchod, samota, príp. pláštik, prehodený cez plece,
nejakým spôsobom si ich aj spojí a vytvorí si súhrnný význam celého obrazu, no nebude to výz/65/

nam taký presný, ako by napovedala jeho prepracovaná syntaktická podoba. Pri percepcii tohto
Rúfusovho obrazu sa potvrdzuje Markiewiczova
(1981, s. 65) pripomienka, „že tzv. básnické obrazy (trópy) napriek zdaniu sú často nepredstaviteľné alebo pri pokuse si ich predstaviť pôsobia esteticky neúnosne, prípadne nezmyselne, bývajú
totiž určené na čisto pojmové uchopenia.“ No popri tejto pojmovosti svojho druhu nestráca Rúfusov obraz ani svoju ikonickú potenciu – ikonizuje
sa jeho zložitá kompozícia, čím sa naznačuje čosi
o metodickom smerovaní autora ku kauzalite,
koncíznosti, vysokej usporiadanosti vo významovej oblasti.
Analýzou „vysokej“ významovej štruktúry sme
dospeli ku konštatovaniu vysokej funkcie poézie
u Rúfusa. Ak je „vysoký“ význam, je „vysoký“ aj
výraz? Je, resp. chce byť. Vysoký je štýl: uplatňuje sa v ňom sféra knižná (knižná syntax v 2. strofe) i sféra folklóru, pravda, jeho „vyššia“ časť: nie
napr. „bujaré“ pesničky, ale balada (3. strofa), nie
nadávky, ale príslovia (1. strofa). Nie náhodou je
príslovie najobľúbenejším Rúfusovým štylistickým prototextom: v ňom totiž na malej ploche
dochádza k tomu, o čo sa usiluje aj Rúfusova báseň – k syntéze etického s estetickým.
Vysokému štylistickému nasadeniu Rúfusovej
básne, t. j. vysokej téme i jej vysokej jazykovej
realizácii, zodpovedá tendencia budovať básnický
obraz tak, aby sa jeho významové smerovanie
zreteľne dištancovalo od prípadných „nízkych“
konotácií. Paradoxne to prináša ten dôsledok, že i
keď je jazyková realizácia témy vysoká, nie vždy
je vysoká jej „obrazová“ realizácia, t. j. spôsob
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komunikovania témy prostredníctvom tvorby špecifických estetických znakov (obrazov), ktoré by
boli „syntézou zjavného a skrytého, zmyslového a
racionálneho, ontologického a semiotického ... v
jednom alebo niekoľkých slovách“ (Miko, 1979,
s. 115–116). Spôsob tvorby týchto znakov, t. j. to,
čo by sme mohli nazvať syntaxou obrazu, je niekedy, ako sme videli, až „privysoký“ – a konečné
významové dôsledky už nie sú „vysoké“. V snahe
o prezentáciu vysokého zmyslu, o odhaľovanie
„skrytého“, „racionálneho“, „semiotického“ zabúda autor na prítomnosť „zjavného“, „zmyslového“, „ontologického“, na agresivitu „nízkej“
zmyslovej skutočnosti, ktorá má primárne tendenciu byť sebou samou, nie znakom čohosi iného, a
ktorá využíva na takúto semiotickú regresiu každú
príležitosť! Pritom nechtiac (a pričinením autorovým) sa „spojencom“ tejto zmyslovej skutočnosti
stáva aj čitateľ, pretože je, ako si pamätáme, nútený pri interpretácii básnického obrazu realizovať „nízke“ konotácie, ak sa chce dostať k zamlčanému východisku, k základu obrazu, na ktorom
potom autor buduje jeho prenesený, „vysoký“
význam.
Ak máme uzavrieť naše pozorovania, Rúfus sa
celkom nevzdáva motivovanosti znaku, nevyprázdňuje úplne obsah primárneho znaku, pretože tento primárny význam potrebuje pri výstavbe konkrétneho obrazu. No vzápätí od čitateľa „žiada“,
aby na tento primárny obsah zabudol, a takýto
znak s tabuizovaným obsahom používa ako signifiant vyššieho významového radu, na označovanie
„podstát bytia“ (Šmatlák, 1975, s. 403), teda na
označovanie vecí, ktorých sa pre ich vysokú ab/67/

straktnosť a subtílnosť nemôžeme zmocniť priamym pomenovaním, ale iba takouto nepriamou
cestou. Tak či onak, zo strany autora tu dochádza
ku katachréze, abuzii čiže k nadužitiu pomenovávacej potencie jazyka. O tom, či ide o nadužitie
prípustné, účinné, alebo nie, rozhodujú delikátne
otázky estetickej miery – je to estetická problematika par excellence, zahrnujúca v sebe široký jazykový, spoločenský, historický i kultúrny kontext. Analýza štruktúry obrazu, spôsobu
básnického pomenovania je estetickou analýzou,
ktorá sa pokúša racionalizovať a exaktne formulovať empirické čitateľské cítenie estetickej miery, jej zachovávanie alebo prekročenie. Pri takom
spôsobe jej prekročenia, ako sme si to ilustrovali
na básnickom obraze Milana Rúfusa, dochádza zo
strany percipienta k javu, ktorý by sme mohli pokusne nazvať prekročením prahu obrazného vnímania. Ako hovorí Mukařovský, „básnický obraz,
ktorý stratil samozrejmosť vlastného pomenovania, stráca i básnickú účinnosť“ 1948a, s. 169).
Veľká znakotvorná progresivita autora, zotrvávanie iba v rovine obrazu, v rovine prenesených
významov vedie čitateľa k regresu do primárneho
jazyka a tým k rozkladu významovej štruktúry
textu.
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STACHOVA OBRAZNOSŤ

Moment vývinu, ustavičnej a vedomej premeny
je tou črtou Stachovej poézie, o ktorej, zdá sa, najmenej pochybovali čitatelia, kritika i sám autor. Toto presvedčenie ešte akoby utvrdila posledná Stachova kniha Z prežitého dňa (1978), i keď je to
utvrdenie trochu zaskakujúce: namiesto postupnej
premeny tu došlo k podstatnej a radikálnej zmene;
tak sa to aspoň pociťovalo.
Je to istá, vari nechcená potmehúdskoť zo strany básnika: kým zmeny neboli, priznajme si, veľké, kritika si na ne brala zväčšovacie sklo, vypichovala ich. Keď sa objavila kniha, ktorá je predsa
len iná, perspektíva sa obracia: nutká nás to hľadať
veci, ktoré ju spájajú s predchádzajúcou básnikovou tvorbou, a tým nepriamo prichádzať aj na invariantné prvky autorovho diela ako celku, zaručujúce jeho jednotu. Mimochodom, Stachova odvaha
na experiment i vôľa po ňom bola povzbudzovaná
presvedčením, že talent – i jeho talent – disponuje
súborom vrodených i získaných dispozícií, ktoré v
diele básnika stále pretrvávajú, základne ho určujú
a ani v prípade krajného experimentu z diela nemiznú. „Preto,“ vraví, „sa dá tak krásne hovoriť a
teoretizovať o snahách, programoch do budúcnosti“ (Antidialógy, 1968, s. 288). Toto autorské sebavedomie, vedomie vnútornej totožnosti, autenticity, ktorá je tu ako danosť, psychologicky
dovoľuje básnikovi podnikať cesty aj do najvzdialenejších končín poézie a sveta (a vytvárať tak svoj
básnický svet) bez obavy, že sa v tých málo pre/69/

skúmaných oblastiach „stratí“. Na druhej strane
však pocit „stále toho istého“, sebaznudenie a obavy z nudenia publika básnikovi nieže dovoľujú, ale
ho nútia podnikať pokusy o markantné zmeny, čo
často dostáva smerom dovnútra podobu excitácie a
navonok – exhibície.
Čím sa teda podstatne líši zbierka Z prežitého
dňa od ostatných Stachových kníh? Dochádza v nej
k hľ adani u a v yt v ár ani u totožnosti človeka a
básnika – totožnosť je tu cieľom, nezachádza sa s
ňou ako s nevyhnutným zlom či samozrejmým dobrom.
Okrem uvedenej základnej odlišnosti sú tu ďalšie rozdiely, symptomaticky s ňou súvisiace (a tie
majú už aj esteticky bezprostrednejšie – predovšetkým negatívne – dôsledky, o ktorých sa teraz
nebudeme zmieňovať). V prvom rade dochádza k
značnej redukcii tematickej variety. Nehľadiac na
to, že už sama redukcia je istým odhalením, zviditeľnením základného tematického jadra básnikovho univerza, autor pokračuje v odhaľovaní témy
aj v rovine výrazu. Doteraz pri tematickej výstavbe básne zväčša ponúkal alternatívne významové
kontexty a staval ich tak, aby sa čitateľ nemohol
meritórne rozhodnúť, čo je témou básne. No významovo jasné, priehľadné básne poslednej zbierky nám umožňujú takmer priamo uchopiť básnikov základný tematický inventár, odhaľujú nám
významy mnohých obrazov použitých i predtým a
tiež spôsob ich vzájomného súvisu. A to posledné
je vlastne popud, ktorý nás vedie k uvedomeniu si
významovej jednoty celej Stachovej tvorby a k jej
skúmaniu predovšetkým z tohto hľadiska. Nájdenie významovej jednoty je základom pochopenia
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textu, či už ide o text básne, o „text“ zbierky, alebo o „text“ celého básnikovho diela.
Ak naša snaha po významovom zjednotení, naše
čitateľské „úsilie, ktorým sa nadväzujú vzájomné
vzťahy medzi jednotlivými zložkami vnímaného
diela“ (Mukařovský, 1966, s. 124), vychádza veľmi často nazmar nielen pri percepcii jednotlivej
básne, ale aj pri percepcii väčších celkov – zbierok, neostáva nám iné, ako pokúsiť sa nájsť systém
v autorovej tvorbe ako celku. Napokon, nepobáda
nás k tomu iba zbierka Z prežitého dňa. Ako na to
upozornil predovšetkým Bagin, Stacho vždy pracuje s väčším významovým kontextom, ako je kontext jednej básne: „Význam ... symbolických pomenovaní nestačí hľadať v jednej básni – je
potrebné vziať do úvahy rozlohu celej zbierky... Z
toho hľadiska sa zdá, akoby jednotlivá Stachova
báseň nebola sebestačná a plnšie sa odhalila iba v
kontexte celej knižky“ (Jedna báseň a sedem interpretácií, 1968, s. 24). A tak rovnako ako nám
zbierka Z prežitého dňa pomáha pochopiť predchádzajúcu Stachovu tvorbu, túto zbierku bez
predchádzajúcej tvorby by sme takisto nemohli
náležite pochopiť.
Dôvod, prečo sa zameriame väčšmi na skúmanie
jednoty ako diferencií, je teda pragmatický: Stachova poézia je vo všeobecnosti veľmi ťažko zrozumiteľná a veľmi často i nezrozumiteľná. Ak by mal
čitateľ interpretovať jednu osihotenú Stachovu báseň, najmä báseň z jeho prvých štyroch zbierok –
Svadobná cesta (1961), Dvojramenné čisté telo
(1964), Zážehy (1967) a Apokryfy (1969) – bol by
naozaj veľmi často bezradný bez opory ostatných
autorových básní, v ktorých sú niektoré veci vyslo/71/

vené jasnejšie, niektoré obrazy a symboly sa objavujú v iných súvislostiach, odhaľujú nám svoju genézu: porovnaním kontextov sa môžeme určitejšie
domýšľať o záväznosti a hierarchickej dôležitosti
tej-ktorej konotácie atď. Ako sa ukazuje, Stachovu
báseň môžeme ako-tak pochopiť predovšetkým nepriamo, cestou jej porovnania s ostatnými básňami,
zložitou manipuláciou s básnikovou obrazovou sústavou, či vlastne pokusom o r e k o n št r u k c i u bá s n i k o v e j o b r a z o v ej sú s t a v y.
Zaujímavý, ale aj užitočný bol v tomto ohľade
pokus redakcie Romboidu z r. 1968, ktorá dala
Stachovu báseň Obrad s plameňom čítať siedmim
interpretom. Experiment simuloval v podstate laboratórne podmienky výkladu textu, keďže
viac-menej predpokladal, že interpreti budú vychádzať iba z tejto jedinej básne. Na tento interpretačný handicap upozornil už citovaný A. Bagin. Druhou zaujímavou reakciou, zdanlivo úplne
protichodnou, ale v skutočnosti metodologicky
veľmi príbuznou postoju Baginovmu bola reakcia
P. Plutka, ktorý po viacerých interpretačných rozbehoch v podstate odmietol Stachovu báseň interpretovať s tým, že je neinterpretovateľná, tzn.
významovo nehierarchizovaná, tematicky diskontinuitná, komunikačne nerealizovateľná (Plutko
in: Jedna báseň ..., 1968). Plutkovo odmietavé
gesto má s Baginovou interpretačnou trpezlivosťou spoločné presvedčenie o neinterpretovateľnosti osihotenej Stachovej básne, o nemožností
pochopiť ju. Plutko ako jediný z anketovaných
ostentatívne prijal hru na akoby prvé a izolované
čítanie tejto jedinej básne a využil to na skúšku
významovej jednoty a estetickej svojbytnosti tex/72/

tu, v ktorej tento zlyhal.
Zastavili sme sa pri tomto zaujímavom aspekte
ankety Romboidu, aby sme mali viac-menej objektívny dôkaz o ťažkostiach s čítaním Stacha a
tiež aby sme mohli využiť náznaky, ako sa z týchto
ťažkostí dostať. Zdá sa nám, že ten, kto preukáže
dobrú vôľu – a tá vôľa musí byť okrem toho i poriadne silná – pochopiť Stachovu poéziu, musí v
sebe zaktivizovať predovšetkým danosti trpezlivého a zároveň povrchného čitateľa. O potrebe priam
vedeckej trpezlivosti pri čítaní Stachovej básne, a
najmä pri lúštení toho, čo nám ňou chce básnik
povedať, nemusí byť pochýb. Ako je to však s povrchnosťou? Nazdávame sa, že prichádza k slovu
najmä vtedy, keď chceme mať z jeho básne zážitok. Tu treba – bez strachu, že o niečo prídeme –
rezignovať na hľadanie hĺbky, zmyslu, myšlienkového obsahu Stachovej básne a dôležité je len
„množstvo rezonancií, ktoré dokáže báseň uvoľniť,
a skutočnosť, či touto plnosťou subjektu dáva básnik zakúsiť pocit intenzívnosti bytia“ (Bagin, 1971,
s. 60).
Treba popravde priznať, že zakúsenie „pocitu
intenzívnosti bytia“ závisí prinajmenšom spolovice
od prijímateľa reagujúceho na fragmenty Stachových obrazov, viet, veršov. Pritom čitateľská ľubovôľa nie je v programe Stachovej poetiky, práve
naopak, básnik s neodolateľným pôvabom tvrdí, že
„my už dopredu vieme, akým asi smerom pôjde
myšlienkový pochod u čitateľa, keď prečíta báseň“
(Antidialógy, 1968, s. 301), a to báseň založenú na
vzťahoch nie medzi myšlienkami, ale medzi
„umocnenými vnemami“, ktoré je „čitateľ nútený
spracovať aktívne“ (tamtiež). Napriek tomu sa vý/73/

sledný tvar Stachovej básne spolieha na čitateľa
viac, ako je únosné. Stachova predstava naprogramovaného, komputerového čitateľa vychádza v
podstate z patetickej, neironickej dôvery v jednotu
ľudí, v rovnakosť ich psychofyziologických pochodov, v podobnosť ich najvnútornejšej intimity,
na ktorú sa svojou básňou predovšetkým obracia.
V takom prípade vlastne už ani nepotrebuje jazyk
ako umelý, verejne neustále kontrolovaný a korigovaný systém, ktorým človek komunikuje navonok obsahy svojho vnútra a prostredníctvom ktorého si zase zvnútorňuje, osvojuje a intimizuje
objektivizované obsahy vnútra iného subjektu. Z
hľadiska používania jazyka, teda z hľadiska exteriorizovania svojej subjektivity určitými všeobecne
dohodnutými spôsobmi si Stacho nepočína korektne, správa sa naozaj voči čitateľovi „macošsky“ a
„odmietavo“ (Plutko in: Jedna báseň..., 1968, s.
28).
Druhou stranou tejto odmietavosti je však absolútna dôvera v čitateľa, v jeho schopnosť spontánneho pochopenia vychádzajúca z nevinného autorovho egocentrizmu, z pocitu, že svet je
uspôsobený rovnako ako duša básnikova. Stacho
hypnotizuje čitateľa, s dobromyseľnou agresivitou
mu vsugerúva svoju dušu a v predvidení úspechu si
pochvaľuje, že je to vlastne zákonitý dôsledok jeho
priam vedeckej, racionálnej inštrumentácie básne.
Zdá sa však, že honosná racionalita Stachovej metódy, logika kompozície, vypracovaná teória metafory atď. má tu možno len prekrývať presvedčenie
(ktoré pre básnika môže byť naozaj zdrojom pocitu
priestupku), prekračujúce ak aj nie hranice racionality, tak hranice poézie určite, totiž presvedčenie,
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že dorozumieť sa možno aj inakšie ako jazykom.
Snaha vsugerovať vnemy, veci, a nie slová má naozaj viac spoločného povedzme s výtvarným umením ako s jazykovou komunikáciou. Keďže sa to
všetko predsa len robí prostredníctvom slov viazaných na isté významy, Stachov pokus môže byť
úspešný len u ľudí so schopnosťou zbaviť sa tlaku
tradičných lexikálnych významov, u ľudí s nezväzujúcim, „zľahčujúcim“ prístupom k významu
slov, teda predovšetkým u básnikov. Stacho je v
tom zmysle hlavne básnikom pre básnikov – a že
nielen pre druhoradých, pre epigónov (ako sa
mnohí nazdávajú), o tom svedčí napr. Moravčíkovo (1979) prihlásenie sa k nemu.
Takýto básnický, inšpirovaný spôsob čítania Stachu nás vlastne privádza k trochu čudnému tvrdeniu, že estetická hodnota, úroveň Stachovej básne
závisí predovšetkým od úrovne jej prijímateľa. V
Stachových poetických happeningoch nie je natoľko
dôležitý subjekt expedienta, ako subjekt prijímateľa.
Autor len iniciuje, báseň je len informačný polotovar, rozohratá partia, ktorú má dohrať príjemca – on
jej má dodať proporcie, kontrasty a tvárnosť. Príjemca musí byť teda človek so spontánnym sklonom rozvíjať a dotvárať a je prirodzené, že v tejto
spontánnosti sa prejaví a odrazí predovšetkým
štruktúra jeho vlastnej subjektivity, oveľa menej už
vôľa poslúchať málo jasné autorove inštrukcie. O
čom sa z takto čítanej básne dozvedáme, je predovšetkým naša vlastná „duša“, menej už „duša“ básnikova. Ak nás však zaujíma aj tá, musíme sa pokúsiť ísť na vec inak.
Budeme teda čítať Stacha nie povrchne, ale dôkladne? Máme svedectvá aj o takých pokusoch.
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„Nutnosť ustavičného dešifrovania jednotlivých
zložiek básne znemožní, alebo aspoň poriadne sťaží komplexné dešifrovanie základného zmyslu
básne. Dopracovať sa k pochopeniu Bronzov inak
než ,suchou‘ cestou, cestou laboratórneho rozboru
je vari nemožné“ (Štrasser, 1968, s. 133). Tajomstvo významovej jednoty, onen „základný zmysel
básne“, umožňujúci nám pochopiť umelcovu logomániu ako zámerne štrukturovanú správu, je
zrejme skrytý dosť hlboko pod textom, a pritom
často pod textom inej básne! Ďaleko sa asi nedostaneme, ak sa budeme zastavovať pri každom slove a budeme chcieť stoj čo stoj a okamžite vydolovať jeho pravý význam. Aj keby sa nám to
čiastočne darilo, stratili by sme čoskoro trpezlivosť. Takto sa predsa básne nečítajú! Je neefektívne, čitateľsky neekonomické a navyše riskantné
hľadať v básni hĺbku, ktorá je príliš hlboko. Je to
svojím spôsobom čitateľský prepych, podozrivé
zaujatie, ktoré je ospravedlniteľné azda len u profesionálneho čitateľa – jeho zvedavosťou, kam a
najmä k akým metodologickým skúsenostiam nás
takéto čítanie zavedie.
Aby sme však na tejto „suchej ceste“, na ktorú
sme sa rozhodli vydať, nestratili trpezlivosť, musíme si ju „osviežovať“ trochou povrchnosti.
Pravdepodobne najväčší úspech pri hľadaní systému Stachovej poézie dosiahneme tak, keď budeme prechádzať textom jeho básnického diela
prirodzeným, teda trochu povrchným tempom –
pravda, bez znevažujúceho prístupu k textu, no aj
bez mimoriadne veľkých kontemplatívnych zastávok – a ak to budeme trpezlivo o p a k o v a ť , znovu a znovu. V chaose slov a významov začneme
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postupne objavovať isté oporné body, opakujúce
sa obrazy, symboly, slová, začneme cítiť, že sú
pospájané istými vzťahmi a že tie vzťahy nie sú
ľubovoľné ani nijako voľné, naopak, veľmi pevné, že tvoria istú sieť, istú sústavu. Pri čítaní čoraz intenzívnejšie cítime, že nejde o samorastlú
džungľu, ale o organizované bludisko, a že neblúdime, ale sme kamsi vedení, i keď nevieme, kam
a aký má toto naše blúdenie zmysel. Inými slovami: cítime, že Stachova poézia má prepracovanú syntax (a čosi z pravidiel tejto syntaxe i chápeme), no že jej chýba – alebo miernejšie – že
nepoznáme jej sémantiku. V podobnej súvislosti
kritika konštatovala u Stachu „racionálnosť vo
výstavbe básne, jej kompozícii a iracionálnosť vo
vzťahu k jazyku“. Pripustila možnosť „objaviť
zákonitosť štruktúry básne“, vylúčila však možnosť „postihnúť zákonitosť jej obsahu“ (Hamada,
1966, s. 254).
Rozhodne sa so situáciou konštatovanou v poslednom výroku čitateľsky nemožno uspokojiť, pretože v tom okamihu otázka znie aj takto: je to báseň,
alebo stavebnica, komunikuje sa nám tu nejaká informácia, ide o znak, alebo autor opakovane vysiela
iba redundantné schémy konštituujúce kód?
Tu sa ukazuje, že práve v záujme toho, čo je
hlavné, v záujme významovej analýzy treba rehabilitovať formálnu analýzu textu. Vraciame sa tým
len k prirodzenému spôsobu vnímania skutočnosti
a zároveň ku genéze každej vedy – k empírii. Vieme, že na základe používania jazyka, na základe
jazykovej praxe (parole) rekonštruujeme jazykový
systém (langue), že na základe syntagiem si vytvárame predstavu o paradigme a že na základe hoto/77/

vého textu, na základe jeho povrchovej, materiálnej podoby indukujeme jeho hĺbkovú významovú
štruktúru. Rovnako pri dotyku so Stachovou poéziou sa k jej významovej sústave môžeme priblížiť
najspoľahlivejšie nepriamo: nie cestou dohadov, čo
jednotlivé slovo, obraz znamená, ale cestou zdanlivo čisto povrchového usúvzťažnenia jednotlivých
obrazov navzájom. Ak máme veriť, že básnik nevytvára obrazy náhodne, ale že tie sú nejakým spôsobom nevyhnutným výrazom jeho subjektu, nemôžeme neprijať aj peknú Bachelardovu metaforu
o metaforách. „Metafory sa navzájom privolávajú
a koordinujú viac ako pocity, až tak, že básnický
duch je čisto a jednoducho skladbou metafor“
(1970, s. 143). Bachelard odvážne ruší sémantický
protiklad medzi v ýr a z o m (obrazom, metaforou) a
obsahom („básnickým duchom“), keď oboje stotožňuje. Kvôli tej zarážajúcej odvahe sme Bachelardovu formuláciu nazvali metaforou. Ale či uzlové body básnikovho obrazového systému, jeho –
ako sa hovorí – básnického sveta, tie fundamentálne produkty jeho predstavivosti nie sú zároveň aj
jeho hlavnými t é m a m i ? Mohli by sme sa pokúsiť
tieto témy – obsahy básnikovej mysle čiastočne
preložiť z ikonického jazyka poézie do jazyka
pojmového. Dostali by sme sa tak do oblasti interpretácie textu, čo je však už ďalší krok, do ktorého
sa tu teraz nebudeme púšťať. Aby sme boli presní,
treba pripustiť, že už aj „prosté“ usporiadanie básnikovho výraziva do systému je implicitne,
chtiac-nechtiac aj interpretačným postupom so
všetkými rizikami zjednodušení a skreslení, ktoré
si plne uvedomujeme. Nazdávame sa pritom, že
zjednodušenie a skreslenie, alebo presnejšie, zjed/78/

nodušujúce skreslenie nie je nijakým nedostatkom
schematického znázornenia, ale jeho prednosťou.
Nijaká interpretácia si predsa nenamýšľa, že je
kongeniálnym zachytením postupu básnikovho
myslenia. Mala by však byť namyslená na to, že je
jeho zjednodušujúcim, názorným modelom, ktorý
zviditeľňuje málo viditeľné, doťahuje kontúry, vylučuje akcidentálne a spresňuje a spevňuje nosné
prvky štruktúry. Nie je to nijaké protiprirodzené
počínanie, naopak, týmto smerom orientuje percepciu každý normálny čitateľ. O takejto „významotvornej“ aktivite čitateľa vieme aj od Mukařovského, ktorý hovorí, že „iba zo stanoviska
vnímateľa sa prejavuje smerovanie k významovej
jednote v celej jej mohutnosti a v nezakalenej zreteľnosti“ (1966, s. 123).
Ani náš model Stachovej obraznosti sa určite neubránil istým interpretačným vplyvom so všetkými
prednosťami, ale aj nedostatkami interpretácie, ktoré sú v tomto prípade nedostatkami interpretátora.
(+) KVALITY
MÉDIÁ
KVALITY (–)
večnosť
časnosť
(padať)
(stúpať)
→
←
__________________________________________
nebo
–
voda
–
zem
(mraky, blesk,
(hlina,tráva,
obloha, výška)
vápno, kvet)
vzduch
hviezdy{ vietor
oheň
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–
–
–

piesok
prach
popol

(vidieť)
anjel (dieťa)
krídla
let
vták
panna
čistota
(sex)
(askéza)
srdce
spev

–

–
básnik

–

–
–
–
–
láska (eros) –

tma (slepota)
človek (kosť,
krv, slza, pot,
soľ)
nohy
chôdza
kôň, býk
žena
pohlavnosť

–

–
–
hovorenie

(promiskuita)
pohlavie
nemota

–

–

KOMENTÁR K SCHÉME
Schéma zaiste nie je úplná, mysleli sme väčšmi
na jej ilustratívnosť ako na vyčerpávajúcosť. Nepochybujeme taktiež o tom, že mnohé usúvsťažnenia
sa môžu stať predmetom diskusie.
V podstate sme sa snažili zachytiť Stachovu obrazovú
paradigmu a čiastočne aj spôsob, akým ju používa. Paradigma je hodnotovo polarizovaná. Kladné kvality, resp.
miesta (topoi), bytosti, veci, činnosti s kladným hodnotovým nábojom sú v ľavom stĺpci, záporné v pravom.
Uprostred sú tzv. médiá – kvality hodnotovo ambivalentné, ktoré sú akýmisi materializovanými sprostredkovateľmi medzi krajnými hodnotovými pólmi. Sú obrazným
zachytením, fixovaním tendencie jednotlivých prvkov
vystúpiť zo sféry „zeme“ do sféry „neba“ a naopak, možnosti poklesnutia kladnej hodnoty na zápornú.
Kvality z jedného hodnotového poľa sa členia do
väčších skupín, v ktorých platí princíp vzájomnej
metonymickej zástupnosti. Napr. hodnotu neba básnik rovnocenne vyjadruje aj obrazom mrakov, bles/80/

ku, oblohy, výšky, hviezd, svetla, anjelov a tých posledných zasa motívmi krídel, peria, letu, ale aj vtáka, spevu, panny, dieťaťa. A podobne na druhej strane: zem môže zastupovať hlina, tráva, vápno, kvet,
človeka zasa kosť, slza, krv, pot, soľ a podobne.
Kvality jednej skupiny majú zväčša svoje protiklady v druhej skupine, napr. oproti letu je chôdza, oproti krídlam nohy, oproti vtákovi kôň alebo
býk, prípadne vec, ktorá s býkom synekdochicky
súvisí, ako je to napr. vo veršoch: Keď z blízkej
dediny zaznie polnočný býčí roh, budeme načúvať
už len kvíleniu vtáka, vrúcnemu svištaniu zlomeného krídla nad nami. Je to citát z básne Svadobná cesta, významovo postavený na opozícii medzi
vtákom a býkom (býčí roh), ale aj na ďalších opozíciách družiacich sa k nej: na opozícii medzi nocou a dňom (tmou a svetlom), letom a pádom
(krídlo – zlomené krídlo), spevom a kvílením,
resp. trúbením na býčí roh, a najmä na opozícii –
a tu sme pri zážitkovom jadre básne – medzi pannou a ženou. Médiom, sprostredkovateľom i pôvodcom toho všetkého je láska.
Keby Stacho používal v básňach protiklady
len v takejto viac-menej čistej podobe, čitateľ by
nemal také ťažkosti s dekódovaním. Uveďme
napr. dva fragmenty z jednej básne: vŕšim piesok,
trosky po hviezdach; padajú hviezdy, tak sa piesok rodí. Tu môžeme nielen jasne vnímať opozíciu hviezdy – piesok, ale názorne sa nám podáva
aj jej genéza, genéza jedného z fixných prvkov
Stachovej obrazovej sústavy, Stachovej predstavivosti. Takýto odhalený spôsob vyjadrovania je
však u tohto básnika vzácny. Spomínali sme už,
že v rámci jedného hodnotového poľa platí do
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veľkej miery vzájomná zastupiteľnosť prvkov – a
práve táto skutočnosť poskytuje autorovi možnosť bohatej kombinatoriky významových protikladov. Čitateľ, ktorý si čo aj len podvedome
nevytvoril nejakú podobnú paradigmu Stachovej
obraznosti, ani len netuší, že ide o protiklady, a
preto mu uniká aj štruktúrny princíp obrazu, básne. Takáto kombinatorika dovoľuje autorovi dať
napr. ženu do opozície nielen s pannou, ale povedzme so svetlom, ako je to vo verši žena je
lampa na zem položená. Svetlo, metonymicky
vyjadrené lampou, sa tu presúva do záporného
hodnotového poľa stelesňovaného zemou a ženou. Svetlo (resp. oheň), aj keď takto degradované, nemôže však stratiť svoju imanentnú kladnú
kvalitu,
svoju
tendenciu
stúpať,
transcendovať – a stotožnením ženy so svetlom
sa tieto kvality prisudzujú aj jej. Z hľadiska logiky básnikovej obrazovej sústavy ide o paradox, o
celkom pekný, vtipný myšlienkový výkon, o ktorom však čitateľ nemá tušenia.
Podobnú kombinatoriku – aby sme ostali pri
téme ženy – uplatňuje básnik napr. vo veršoch: Z
tej ryhy v marhuli raz musíš stvoriť dieťa, ty pani
nad prachom, ty každodenný boh. Žena sa tu z
hľadiska logiky Stachovej obraznosti opäť paradoxne kladie do opozície s prachom, ktorý je z tej
istej hodnotovej sféry, a stotožňuje sa s bohom,
ktorý je zo sféry opačnej (nebo). Pointou tohto
paradoxu, tajomstvom povýšenia ženy je dieťa,
ktoré je vo svete Stachovej imaginácie anjelom
(pozri napr. báseň Uspávanka zo Svadobnej cesty). Nepriamo to všetko potvrdzuje aj verš z inej
básne: Zas padaj do prachu, lebo si nečistá, kto/82/

rým autor oslovuje n e p l o d n ú ženu.
Nazdávame sa, že týchto niekoľko príkladov stačilo na ilustráciu nášho chápania Stachovej obraznosti. Ako naznačil posledný príklad, paradigma
Stachovej obraznosti zachytáva čosi aj z jeho filozofickej koncepcie. Po usporiadaní, usústavnení básnikovho výraziva sa nám spontánne odhaľuje aj svet
významov a zdá sa, že by už nebolo také ťažké preložiť Stachove obrazy aj do reči filozofie či estetiky.
Prekonanie časnosti a dosiahnutie večnosti cestou
udržiavania kontinuity ľudského rodu (ako je to
vyhradené žene), alebo večné pokúšanie sa o individuálnu transcendenciu, o istú nadčasovosť cestou
poézie (doména muža), či prežitím nadčasových
okamihov lásky (obaja), spev ako výraz absolútna i
ako pokus oň – to sú zovšeobecnenia, ktoré sa núkajú už pri prvom pohľade na model básnického sveta
Jána Stachu.
Neprichodí nám súdiť, či ide o filozoficky alebo
esteticky objavné koncepcie, rovnako ako sa vzdávame posudzovania estetickej nosnosti Stachovho
spôsobu obrazovej kombinatoriky. V tejto stati sme
chceli dospieť k aspoň čiastočnému pochopeniu
Stachovej poézie, k nájdeniu princípu garantujúcemu jej významovú jednotu. Nájdenie významovej
jednoty je totiž základom pochopenia textu, je kľúčom otvárajúcim čitateľovi jeho štruktúru.
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VÝZNAMOVÁ VÝSTAVBA
BÁSNE
(J. Mihalkovič: Priložím)

Keď povieme, že báseň sa dá pochopiť, vychádzame z nevysloveného predpokladu, že báseň je
predovšetkým j e d n o t o u , že je textom, v ktorom
vnútorná koherencia prevažuje nad adherenciou k
iným textom a iným štruktúram, čím je zaručená
identita textu, jeho totožnosť. Totožnosť textu znamená jeho odlíšiteľnosť od iných textov, neznamená
však izolovanosť.
Parafrázujúc I. Hrušovského (1975, s. 59), môžeme povedať, že tak ako „jestvovanie každého
predmetného celku“, i jestvovanie básne „je podmienené stmelenosťou jej štruktúry, tým, že vzájomné vzťahy jej komponentov sú výraznejšie a
silnejšie než jej súvislosti so zovňajšími javmi“.
Inými slovami to znamená, že báseň je básňou vtedy, keď ju môžeme pochopiť z nej samej, i keď nielen z nej. Vzťahy, ktoré prekračujú hranice básne,
sú semioticky (znakovo či náznakovo) prítomné v
samej básni. Pravda, niektoré vyššie štruktúry, do
ktorých je báseň zapojená, nie sú dostatočne identifikovateľné zo samého textu. Napr. pragmatický
aspekt textu nemusí byť jasný priamo z textu – musíme ho rekonštruovať nie analýzou básne, ale skúmaním, rekonštrukciou jej okolia. „Preniknúť v plnom rozsahu do textu predpokladá skúmať aj
okolnosti, na ktoré síce text priamo nepoukazuje,
ale ktoré k textu vedú“ (Plutko, 1979, s. 31). Pojem
interpretácie textu teda vôbec nelikviduje význam
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„pomocných“ vied – literárnej histórie, filológie,
sociológie, psychológie, textológie atď. – iba zdôrazňuje komunikačnú povahu literárneho textu, tzn.
tú skutočnosť, že hlbšie pochopenie textu je síce
možné až po jeho „obkľúčení“ predpokladovými
zložkami komunikačného fungovania, no základné
pochopenie musí byť možné už z neho samého.
V podstate to znamená, že báseň ako komunikát
musí byť vo svojom celku neprotirečivá, homogénna, usporiadaná z hľadiska jednotného kódu. Jednota básne, o ktorej sme hovorili na začiatku, značí
predovšetkým v ýz nam ovú jednotu, čo nevylučuje, samozrejme, protirečenia v nižších zložkách textu. Významová jednota básne je dosahovaná postupným, stratifikovaným zjednocovaním protirečení
nižších rovín na vyšších rovinách. Toto zjednocovanie nemusí byť dotiahnuté až do konca, problém,
ktorý v sebe implikuje téma básne, nemusí byť (a
zväčša ani nebýva) vyriešený, no princíp štruktúrnosti a významovej jednoty vyžaduje, aby sa všetky
zložky textu funkčne zúčastňovali na výstavbe témy, aby téma bola ich zjednocujúcim generátorom,
ktorý im dáva zmysel. V opačnom prípade zostáva
text významovo rozbitý, neutriedený, jeho pochopenie je sťažené, ba nemožné.
Sú známe prípady, aj v dejinách slovenskej kritiky a interpretácie, že významové smerovanie časti
básne (Miko, 1982, s. 136) alebo aj celej básne
(Jedna báseň a sedem interpretácií, 1968) ostalo
nevyriešené. To nás upozorňuje na skutočnosť, že
báseň môže byť „rozhodnutá“ často až v rámci vyšších celkov, napr. v uvedených príkladoch, keď išlo
o básne J. Stachu, v rámci celkového autorského
kódu, štruktúry autorského subjektu. Môžu to byť aj
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iné celky – literárna tradícia, spoločenský kontext a
pod., dôležité však je uvedomiť si, že zjednocujúci
princíp, kód, podľa ktorého je básnický text usporiadaný, nie je z textu básne vyvoditeľný v úplnosti.
Takáto situácia nie je v poézii neobvyklá. V starších obdobiach sa o ňu pričiňovala napr. alegorickosť, zložitý systém mytologických narážok, v modernej poézii zasa týmto spôsobom účinkuje
polytematickosť básne, menenie aspektu, prvok hry a
náhody a pod. To všetko sťažuje hľadanie významovej jednoty básne a čitateľ často na pochopenie textu
rezignuje: „Prípad nejasných, nerozhodných konotácií býva v modernej poézii častý. Pritom to má za
následok, že sa nemôže konštituovať súvislý zmysel
textu. Ak je takýchto miest viac, báseň ostane nepochopená“ (Miko, 1982, s. 137). Možno povedať, že v
takto stavanej básni prevládli extraštruktúrne vzťahy
nad intraštruktúrnymi, čo prakticky znamená likvidáciu básne ako autonómneho textu, ako celistvej významovej jednoty. Pritom hranica, za ktorou báseň
prestáva byť sebou, sa dá objektívne len ťažko určiť.
Čitateľ, pre ktorého bola istá báseň iba sledom obrazov bez hlbšieho zmyslu, ju môže po poučení, po
recepčnom návode vnímať celkom inak a text sa mu
začne „skladať“ do zmysluplného celku.
Nemôžeme si, pravda, pochopenie zmyslu básne,
odhalenie jej významovej štruktúry predstavovať
ako pedantne budovanú stavebnicu, v ktorej má
každý prvok svoje presne vymedzené miesto a
funkciu. Významová štruktúra básne sa vyznačuje
istou voľnosťou, zameniteľnosťou prvkov a bližšia
podstate poézie bude zrejme nie predstava básne
ako „posvätného“, kánonického, jediného možného
textu, lež ako optimálneho variantu z hľadiska auto/86/

rových schopností. Tento variant môže autor pri
ďalšej príležitosti ešte zlepšiť, ale aj zhoršiť. Toto
posledné hodnotiace konštatovanie nám jasne odhaľuje, že pri čítaní básne si aj čitateľ vytvára svoju
vlastnú predstavu jej optimálneho znenia, ideálneho
vyjadrenia, formovania jej významového jadra. Nielen autor pri zasahovaní do textu sa riadi viac-menej
intuitívnym pocitom, že „toto sem nepatrí“ a „to je
ono“, ale rovnako aj čitateľ v procese odhaľovania
zmyslu textu zisťuje, čo do básne patrí a akým spôsobom: čo sa mu zdalo sprvoti náhodné, ukáže sa
ako veľmi funkčné, ale i naopak, čo vyvolávalo dojem veľkej funkčnosti, zákonitosti, nevyhnutnosti,
ukáže sa ako náhodné, voluntárne, bez hlbšieho organizujúceho princípu. Každé pochopenie zahŕňa v
sebe aj hodnotenie: „nesprávne“, neadekvátne hodnotenie textu je jeho „nesprávnym“ pochopením.
Ako je to však s nepochopením textu, tzn. s neprítomnosťou pochopenia? Nepochopenie časti
textu z čitateľského hľadiska značí, že segment do
textu síce patrí, ale nevedno ako. Nepochopenie
celého textu ruší text ako celok – text prestáva byť
významovou jednotkou, jeho časti síce kamsi patria, ale „kamsi inde“, k iným celkom, ktorých odhaľovanie ostáva zväčša iba odhadovaním. Pritom
základnou vlastnosťou percepcie je text nie rozkladať, ale skladať, významovo ho dotvárať, dávať i
nezámernému charakter zámeru (por. Mukařovský,
1966, štúdia Záměrnost a nezáměrnost v umění).
Čitateľ očakáva, že text má zmysel a aj do nezmyselného si istý zmysel dosadí. Hovoríme tomu, že
text sa v príjme semiotizuje, významovo nasycuje,
dotvára. To, čo je z hľadiska autora ontologické, sa
z hľadiska čitateľa stáva semiotickým. Pochopenie
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textu ako semiotického faktu je možné zasa jeho
„spätnou“ ontologizáciou, vradením znakových
súvislostí textu do reálnych súvislostí, ako sa ony
odrážajú v príjemcovom skúsenostnom komplexe.
„Spätnou“ dávame do úvodzoviek, pretože ontologizácia semiotického nie je nikdy návratom presne
tou istou cestou akou sa udiala semiotizácia ontologického pri tvorbe textu. Rozdiel je daný diferenciou skúsenostných komplexov expedienta a
percipienta.
Dorozumievací, denotačne zameraný jazyk túto
diferenciu „prehliada“, redukuje významovú varietu jazyka na akéhosi „najnižšieho spoločného
menovateľa“. V básnickom, konotačne zameranom texte sa zasa aktivizuje variabilita jazyka,
čím sa nepriamo zdôrazňuje rozptyl idiolektov,
diferencie medzi skúsenostnými komplexmi jednotlivých užívateľov jazyka. Konotácia dáva textu
ontologicky bohatšiu náplň ako denotácia –
„hladká“, bezkonfliktová ontologizácia konotačného textu je nemožná, práve preto musí príjemca
do hry vniesť oveľa širšiu varietu skutočnosti
(svojho skúsenostného komplexu), než je to pri
jednoznačných, denotačne neproblematických
znakoch.
Ak má však byť text textom, t. j. významovou
jednotou, musí obsahovať i návod na svoju ontologizáciu. Je to však návod implicitný, je to kód, podľa ktorého je text štrukturovaný. Vytváranie básnického textu sa pritom deje viac-menej súčasne s
vytváraním kódu – kód tu nie je niečo, čo je vopred
úplne hotové (takým básňam hovoríme, že sú napísané „podľa receptu“). Významotvorný princíp jednotlivej básne môžeme považovať za subkód autor/88/

ského kódu a ten zase za subkód ešte všeobecnejších kódov (skupinového, dobového). To znamená,
že báseň je síce odlišná od iných básní autora, no
neodlišuje sa hneď „odpočiatku“, od základných
krokov významovej štrukturácie textu, ale až od
istých diferenciačných úrovní. Táto súvislosť zbavuje text absolútnej významovej samostatnosti, autosémickosti a napája ho na vyššie celky (najvýraznejšie na kód autora), ktoré sú garantmi jeho
hĺbkového významového podložia.
Všetky tieto skutočnosti majú zásadný vplyv na
príjem básne, na odhalenie jej zmyslu. Pokúsime sa
sledovať proces významovej výstavby textu na interpretácii básne J. Mihalkoviča zo zbierky Ľútosť
(1962).
Priložím
Bolo mi zima na nohy.
Teraz už kachle znejú
a na stene sa pohol strašný tieň.
Kachle v kúte dlho ružovejú.
Padla mi do ruky
modrá písanka z piatej triedy,
preberám
listy,
– labuť v diaľke zatrepala krídlami,
more sa pokojne vlnilo ďalej.
Hľa, nahý oheň.
Temné uhlie som dvíhal nad hladinu.
Písanka chodí po hlave.
Vo vlasoch mi horí,
na Lopatke vzňala sa mi dlaň.
Mlčím v koži ako Indián.
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Keď umrel chlapec, čo u nás v promenáde
narazil na sánkovačke do stromu,
kone v pohrebnom záprahu
mali modré chocholy.
Alebo keď sa zabil môj spolužiak
Marián Šteller.
Teraz verím,
že smútok časom zachodí
kovovým leskom.
Naša stará pani učiteľka
mala vlasy úplne biele.
Báseň zachytáva jednu zo základných „archetypálnych“ situácií človeka – snenie pri ohni (pozri
Bachelard, 1970). Táto situácia indukuje v lyrickom
subjekte asociácie, spočiatku projektívno-fantazijné,
neskôr spomienkové. Prúd asociácií je v priebehu
básne stále viac podriaďovaný selektívnemu a organizujúcemu vplyvu subjektu až napokon smeruje k
„zmyslu“ básne, k n a d o s o b n é m u v ýz n a m u
evokovaných skutočností, čo je pre Mihalkoviča
typické.
Sledujme podrobnejšie, akým spôsobom sa Mihalkovičova báseň takpovediac prepracúva k svojmu zmyslu. Nadpis nie je jednoznačne denotačný,
naznačuje viac vecí („priložím do pece“, ale aj „priložím niečo k niečomu“, „priložím sa k niečomu“),
no už druhý verš ho presne určuje – ide o prikladanie do kachieľ. Toto vyjasnenie však zároveň báseň
štiepi do dvoch simultánne pôsobiacich rovín: do
roviny denotácie, ktorá nám odhaľuje bezprostrednú, „predtextovú“ skutočnosť, a do roviny konotácie, ktorá poukazuje kamsi na skutočnosť „potextovú“, na to, čo sa z tej prvej skutočnosti stane po jej
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„prechode cez báseň“. Totiž aj keď druhý verš básne „zlikvidoval“ nesprávne konotácie nadpisu, jeho
konotačný náboj neprestáva pôsobiť vo všeobecnejšej významovej oblasti. Do básne významovo vyžaruje konotácia slova priložím ako „smerovanie k
niečomu“, „narastanie niečoho“, „anticipácia rastu“
a ešte všeobecnejšie ako „kladné zameranie“. Táto
posledná konotácia je potvrdzovaná už v prvých
dvoch veršoch: je tu smerovanie od zimy (zápor) k
teplu (klad).
Anticipácia, „vôľa k niečomu“ je konotovaná aj
spôsobom zobrazovania skutočnosti. Ide o to, že
nadpis má tiež anticipačný charakter. Skutočný
„dej“ sa nezačína ním, nadpis ide už in medias res,
pretože kauzálno-časové poradie udalostí je iné:
1. Bolo mi zima na nohy.
2. „Priložím,“ pomyslel som si.
3. Teraz už kachle znejú, atď.
Takáto „rekonštrukcia skutočnosti“ nám okrem
toho odhaľuje i spôsob konštrukcie jej obrazu. Na
povrchu textu sa v jednej úrovni objavujú segmenty, ktoré pochádzajú z nerovnakej hĺbky, z nerovnakej úrovne artikulovateľnosti. Text básne zrovnoprávňuje, nivelizuje objektívne výpovede (1, 3)
a výpoveď vnútornú, subjektívnu (2), ktorá by nebola pochopiteľná bez poznania súvislostí, v ktorých je vyslovená. Vypustením uvádzacej vety
(„pomyslel som si“, „povedal som si“ a pod.), ktorá uvádza subjektívne do objektívneho, nižšie zapája do vyššej štruktúry, stráca sa práve moment
explicitnej hierarchizácie a v texte dochádza k
voľnému splývaniu subjektívneho s objektívnym.
Dôsledkom toho je, že subjektívny aspekt sa v
básni „správa“ ako úplne autonómna štruktúra, bez
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„pocitu“ povinnosti vysvetľovať, urobiť všeobecne
zrozumiteľnými svoje jednotlivé prvky. U Mihalkoviča vôbec možno hovoriť až o istom egocentrizme reči v tom zmysle, ako ho chápe psychológia: „egocentrická reč nie je pre iných
zrozumiteľná, ak je iba jednoducho zaznamenaná,
t. j. ak je odtrhnutá od konkrétnej situácie, v ktorej
vznikla“ (Vygotskij, 1970, s. 69). I Mihalkovičova
báseň sa „odtrháva od konkrétnej situácie“, aby
mohla podať jej všeobecnejší, všeplatnejší význam. Prostriedkom tohto „odtrhávania“ je uňho
najmä elipsa, eliptický spôsob výpovede (Šabík,
1982, s. 89). Tam kdesi je hádam i zdroj ťažkej
zrozumiteľnosti jeho poézie, o ktorej sa často hovorí (Bunčák, 1966; Richter, 1975; Šmatlák, 1983,
s. 131; Bagin, 1986, s. 35). Ak by vynechával len
prívlastky, ako sa nazdával Felix (1986, s. 306),
zrozumiteľnosť básne by tým ešte veľmi neutrpela.
Podstatou bude skôr to, že Mihalkovič vo svojich
básňach nevynecháva iba niektoré slová, ale že
vynecháva kontext svojich výpovedí. Týmto spôsobom sa niekedy dostáva ku gnómam, t. j. k nadčasovým výpovediam, no i tam, kde nedospieva až
k takto artikulovaným výsledkom svojho eliptického (eliminačného) postupu, môžeme zakaždým
zachytiť jeho zreteľné úsilie o postihnutie akéhosi
nadsituačného zmyslu každej situácie.
Bez toho, že by sme sa chceli vecou teraz podrobnejšie zaoberať, chceme upozorniť na jednu
možnú súvislosť egocentrického spôsobu vyjadrovania nielen Mihalkoviča, ale značnej časti modernej poézie, s funkciou, ktorú plní lyrika vo vzťahu k
autorskému subjektu. Podľa výskumov Vygotského
teamu „sťaženie alebo narušenie plynule prebieha/92/

júcej činnosti je jedným z hlavných faktorov vyvolávajúcich egocentrickú reč“ (Vygotskij, 1970, s.
66). Problém, t. j. znejasnenie situácie, vedie i k jej
menej jasnému formulovaniu. Nemožnosť dospieť
ľahko a pomerne rýchlo k artikulácii čosi hovorí aj
o veľkosti a závažnosti prekážky, ktorá rušivo zasiahla do autorovho sveta. Moderná báseň už nepodáva iba hotový text, t. j. sformulovaný či dokonca vyriešený problém, ale predvádza i zrod textu –
autor odhaľuje svoje subjektívne vedomie a zaznamenáva i prvotný chaos, nielen konečný tvar. Do
značnej miery tento postup ilustruje i Mihalkovičova báseň Priložím.
Jej prvé štyri verše neprinášajú nijaký „problém“. Opisujú situáciu interiéru, situáciu intímnej
bezpečnosti, v ktorej i strašný tieň na stene nemá
význam „priamo až mátožný“, (Felix 1986, s.
307), lež patrí skôr k „poetike“ takejto situácie, v
ktorej je príjemné sa aj trocha báť. Nezabudnime
tiež, že prvé dva verše konotujú prechod od záporu ku kladu; ten istý významový pohyb môžeme
zaznamenať aj v prechode od tretieho ku štvrtému
veršu, realizovaný tentoraz opozíciou v o n –
d n u . Strašný tieň na stene vrhá čosi, čo je za oknom (von), kým ružovejúce kachle značia narastanie tepla, bezpečnosti (dnu). Pravda, ide len o
hypotézu, ktorá sa opiera o prvú verziu básne
(Mladá tvorba 1958, č. 4), kde tretí a štvrtý verš
znejú pôvodne takto: vonku je krásne slniečko
trochu zubaté.
Ani tretia strofa nevnáša do tohto „ružovejúceho“ kontextu nič „mátožné“. Subjekt básne úplne
zrozumiteľným, objektívnym jazykom referuje o
písanke, ktorú hodlá hodiť do ohňa. Posledné dva
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verše strofy však prinášajú náhle znejasnenie: labuť v diaľke zatrepala krídlami, / more sa pokojne
vlnilo ďalej. Nie že by výpovede boli samy osebe
nejasné, nejasná je ich súvislosť s „doterajšou“
básňou, s doteraz vybudovaným, kontinuitným a
pomerne homogénnym kontextom. Ak má čitateľ
tieto verše prijať ako súčasť básne, musí podstatne
prebudovať svoju predstavu jej významovej štruktúry a do sféry toho, čo báseň zobrazuje, musí zahrnúť i autorský subjekt. Obidva obrazy totiž možno dešifrovať ako produkt predstavivosti
autorského subjektu asociačne vyvolaný bielymi
listami písanky (labuť) a jej modrým obalom (more). Rovnako tieto verše interpretoval i V. Turčány
(1975b, s. 509). (Ak sa aj po veľmi dobrej Turčányho interpretácii, na ktorej niet čo meniť, venujeme básni Priložím i my, je to preto, že teoreticky
sa ňou zaoberáme z trochu iného aspektu, a tiež
preto, že interpretáciu chápeme ako permanentnú a
nikdy neukončenú diskusiu o zmysle čítania toho-ktorého umeleckého textu.) Táto skrytá tematizácia autorského subjektu prináša v štylistickej
rovine prudké zosubjektívnenie prehovoru, prechod do egocentrickej reči. Autonomizácia subjektívneho aspektu spôsobuje, že tu dochádza k tomu,
čo Z. Havlíček (1969) nazýva „odľahlou asociáciou“ – je to vysoko individualizovaná predstava,
pri ktorej súvislosť medzi „vecou“ a „obrazom“
ňou vyvolaným sa dá „zvonku“ objektívne len
veľmi ťažko postihnúť. Uvedomenie si tejto skutočnosti zrejme viedlo autora pri novom vydaní
básne v knižke Albá (1972) k tomu, že uvedené
verše vynechal a záver strofy upravil takto:
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otáčam
celé listy,
v pántoch
tiché.
Autor sa vzdal asociačného rozvíjania motívu
bielej a modrej farby, ktorý – teraz už našu interpretáciu predbiehame – zohrá podstatnú úlohu pri vytváraní významovej koherencie básne. Vzdal sa ho
pravdepodobne nielen pre jeho prílišnú subjektívnosť (nezrozumiteľnosť), ale i preto, že vo chvíli,
keď sa začínajú črtať prvé náznaky témy, problému
básne, odľahlosť týchto asociácií pôsobí divergentne. Básnik si na svoj obraz, jednoducho povedané,
nepripravil pôdu. V duchu nezvalovských inštrukcií
prešiel rovno k metaforickému prirovnaniu bez
„ako“, no práve toto „ako“ je často mostom, ktorým
autor privádza čitateľa až do najintímnejších zákutí
svojej predstavivosti. Absolutizácia subjektívneho
aspektu, odhaľovanie subjektívneho vedomia v jeho
nesocializovanej (neartikulovanej) podobe má svoje
úskalia, ktoré ohrozujú komunikatívnosť textu.
Vec má i literárnohistorický aspekt. V čase vyjdenia zbierky Ľútosť a ešte väčšmi v čase publikovania prvej verzie básne v Mladej tvorbe, v ktorej
inkriminované dvojveršie nachádzame okrem troch
drobných odchýliek v rovnakom znení, bola poetika
utvárajúcej sa skupiny konkretistov niečím novým,
odlišným v porovnaní so slovenskou poéziou 50.
rokov. Imaginatívnosť, asociačná metóda, pamäť
ako generátor asociácií, detstvo ako jedna z prirodzených tém pamäti a zároveň ako prirodzené, domovské prostredie básnickej spontaneity, voľnosti –
tieto črty rodiacej sa poetiky museli byť nielen de/95/

klarované v manifestoch, ale predovšetkým demonštrované v samotnej tvorbe. Pri výmene estetík poetika strháva na seba vždy viac pozornosti ako v stabilizovanej situácii, a tak je to aj tu. Uvedené
dvojveršie je demonštratívne imaginatívne, realizuje
sa tu „smelá asociácia“, o ktorej píše J. Ondruš v
tom istom čísle Mladej tvorby (1958, s. 30). K smelosti asociácie patrí i čím väčšia vzdialenosť medzi
„vecou“ a „obrazom“ – a v oboch Mihalkovičových
veršoch je vzdialenosť dostatočne akcentovaná, raz
explicitne (labuť v diaľke, v 1. verzii v diaľave), raz
implicitne (more). Albá vychádzajú v zmenenej situácii, keď poetika konkretistov je v slovenskej poézii dostatočne zabývaná, ba do istého času hrozilo,
najmä zo strany epigónov, jej zmanierizovanie. Okrem toho v novej kultúrnospoločenskej klíme sa
autori tejto generácie ocitajú skôr v defenzívnom
než ofenzívnom postavení. Bolo by teda zbytočné,
ba až nežiadúce na poetiku zvlášť upozorňovať. Ak
už demonštrovať, tak jej básnickú nosnosť (a estetickú únosnosť), zmeniť ju, zjednodušene povedané,
z cieľa na prostriedok. V Albách potom, ako zisťuje
V. Turčány, „asociatívny postup zostáva, len si nájde podobnosť bližšiu v samom byte“ (1975b, s.
509). Charakteristicky sa teda skracuje vzdialenosť,
zo smelej sa asociácia stáva priam nesmelou!
Vráťme sa však k nášmu zneniu z Ľútosti. Naznačili sme istú estetickú samoúčelnosť, ľartpourľartizmus zmieneného dvojveršia. Je to tak, ale nie
úplne. Uvedené asociácie majú síce do značnej miery charakter „čistej“ imaginácie, voľnej hry predstáv, ktorá je sama sebe cieľom, no zároveň pripomínajú (a majú pripomínať!) detský spôsob
predstavivosti, fantázie. Okrem toho, že sa tu znova
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demonštruje ďalšia z čŕt skupinovej poetiky, toto
implicitné navodenie detstva je funkčné i z hľadiska tematickej výstavby básne. Ak modrá písanka
z piatej triedy vovádza do básne motív detstva
takpovediac priamo, denotatívne, uvedené dvojveršie tento motív opakuje, tentoraz konotatívne.
Tým ho zároveň „potvrdzuje“, dosvedčuje jeho
nenáhodnosť, závažnosť v tematike básne. Tu sa
už totiž po expozično-situačných úvodných veršoch, keď sa téma črtala iba v širších konotačnoneurčitých kategóriách (zápor – klad, nesúlad –
harmónia), začína problémové jadro vyjavovať
konkrétnejšie, určitejšie. Motív spomienky na detstvo implicitne prináša i také kategórie ako „minulosť“, „plynutie času“, „nenávratnosť“ a ešte
ďalej a všeobecnejšie: „strata“. To všetko je,
pravda, v básni prítomné len ako možnosť, ako
jeden variačný súbor konotácií, oproti ktorému
môže stáť súbor implicitných kvalít detstva s pozitívnym znamienkom: „hra“, „hravosť“, „voľnosť“, „fantazijnosť“ („neobmedzovanie sa realitou“), „prézentizmus“ a pod. Obidve možnosti
existujú paralelne, a vlastne táto ich kontrastná
paralelita je zdrojom tenzívnosti, ktorú si čitateľ
ešte nemusí uvedomovať (uvedomí si ju až spätne
v nasledujúcich strofách, keď sa spomínanie stane
explicitným), no autor si ju uvedomuje veľmi
dobre a veľmi silno!
Máme tu teda – my, čitatelia, vlastne ešte nie,
zatiaľ iba autor – „problém“ detstva a cezeň problém plynutia ľudského života a otázku, čo s ním.
Istú časť ťaživosti tohto problému autor rieši okamžite: návratom k voľnosti a hravosti detstva, realizáciou a sprítomnením jeho pohody prostredníc/97/

tvom imaginatívne bohatých, slobodných predstáv.
Ak sa tohto „okamžitého“, no náhradného riešenia
v Albách vzdáva, je to zrejme i preto, že tenzívnosť problému nie je už v tej chvíli taká silná. A
tenzívnosť už nie je taká silná hádam preto (a u
Mihalkoviča je to pravdepodobné), že si najnaliehavejšie aspekty problematiky medzičasom vyriešil inak – v rovine reflexie. Nemusí teda „riešiť“
mimeticky (napodobením detstva) to, čo si už vyriešil konceptuálne.
Prejdime však k ďalšej strofe. Jej prvý verš Hľa,
nahý oheň umožňuje denotovať konkrétnu situáciu,
ktorá je východiskom básnického vyjadrenia (blčiaci oheň pri otvorených dvierkach kachieľ), a
zároveň signalizuje i hlbší rozmer – smerovanie k
podstatám, k istej esenciálnosti, ktorá je skrytá za
podrobnosťami každej konkrétnej situácie. Nasledujúci verš je podobne sémanticky orientovaný.
Obraz Temné uhlie som dvíhal nad hladinu označuje v rovine denotácie prikladanie uhlia do pece
(príp. vynášanie uhlia z pivnice), no tento jednoduchý úkon je v citovanom verši značne znejasnený.
Nie celkom jasné je adjektívum temné, nejasné je,
o akú hladinu ide, a napokon nevedno, prečo je tu
práve sloveso dvíhať. Odpoveď na tieto otázky,
dôvody, prečo autor takto konotačne rozptyľuje
význam obrazu, nenájdeme v analyzovanej básni.
Ide tu zrejme o to, čo by sme mohli nazvať autorskou idiosymbolikou. Iba po jej rekonštrukcii na
základe skúsenosti s ostatnými autorovými textami
môžeme percipovať zmysel obrazu v relatívnej
úplnosti.
Pritom však cítime, že ide zrejme o jeden z kľúčových obrazov básne. A dodajme: aj o jeden z kľú/98/

čových obrazov celej Mihalkovičovej poézie, v ktorej symbolika uhlia hrá veľmi dôležitú úlohu. Ostaňme najprv v rovine básne (a trochu predbehnime
naše čítanie): na jej začiatku je pocit zimy, v jej
strede je motív uhlia ako koncentrovanej a „vydvihnutej“ energie a na konci je výsledok procesu horenia – popol, asociačne spojený s kovovým leskom a s
bielymi vlasmi starej učiteľky. Proces horenia v tejto
básni vnímame v dvoch rovinách – v doslovnej rovine i ako metaforu života. Po prečítaní básne má
jej prvý verš (Bolo mi zima na nohy) už bohatší
význam, spätne sa nasycuje citovo i existenciálne,
neznačí už len fyziologický stav, i keď ním primárne neprestáva byť.
Podobne sa významovo nasycujú i ostatné rekvizity horenia, niektoré nie až „spätne“, ale hneď „na
prvý raz“. To je prípad veľkého „L“, ktoré básnik
udelil obyčajnej lopatke na uhlie. Tejto explicitnej
(kritik by povedal lacnej) symbolizácie sa v Albách
vzdal, podobne ako vynecháva prvý verš strofy,
ktorého „esenciálnosť“ je príliš zjavná. Oproti Ľútosti je v Albách zmena i v poslednom verši strofy:
Mlčím, červeniem sa ako Indián. Jeho význam je
denotačne jasnejší, pravda, za cenu zoslabenia koloritu chlapčenstva (hra na Indiánov, mýtus indiánskeho hrdinstva, mlčanlivosti), ktorý v Albách – ako
sme videli i na vynechaní obrazu labute a mora –
autor dôsledne ruší. Všetky tieto zmeny môžeme
globálne kvalifikovať ako zahaľovanie metódy, zoslabovanie demonštratívností poetiky, či už skupinovej, alebo osobnej.
Zaujímavé z tohto pohľadu je znenie tejto strofy
v prvej verzii básne:
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Zjavil sa plameň,
lopatka štrkoce,
písanka chodí po hlave.
A hlava vzbĺkla,
na pamäť naliehajú podivné farbohry.
V tejto chvíli si všimneme len posledné tri verše,
ktoré sa v ďalších verziách básne už neobjavili. Okrem toho, že sa v nich zjavuje ďalšie erbové slovo
skupiny (pamäť), odhaľujú i motivickú zdôvodnenosť nasledujúcej strofy (vynáranie sa spomienok
prostredníctvom asociácií farieb), a čitateľa tak vedú básňou priam metodicky inštruktívne. Keď báseň
splnila túto „dobovú úlohu“, mohla sa v ďalších
verziách už viac venovať „sebe“ ako „názornému
vyučovaniu modernej vnímavosti“. Odhalenie metódy sa vníma ako nepoetické, je to ono „ako“, ktoré
sa tak nepáčilo Nezvalovi. Lešenia na ceste k básni
sa stávajú čoraz menej potrebnými, pretože poučený
čitateľ si vie k nej nájsť celostný prístup i sám, a tak
ich básnik postupne odstraňuje.
Povedali sme, že význam „uhlia“ nie je z tejto
jedinej Mihalkovičovej básne v úplnosti dešifrovateľný. Aký je teda jeho význam? Zdá sa, že u Mihalkoviča ide o akýsi geologický mýtus súvisiaci s
jeho „energetickou“ koncepciou sveta. Keď si
všimneme také jeho básne z Ľútosti ako O cemente
alebo Študenti, či zo Zimovísk (1965) básne Katarína, Parný stroj a Zimoviská, nájdeme v nich istú
spoločnú východiskovú predstavu, spoločný význam istých reálií. Dve strofy z básne O cemente
naznačujú napríklad dosť jasne, aký je hĺbkovosymbolický význam „geologického prieskumu“:
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Smie miešať kameň s hlinou, ako treba,
treba zísť dolu, skríknuť z prvohôr,
silno postojí, túži miesiť chleba.
Do hlín s láskou hrúži ruky ľudský tvor.
Preosiali zem, vyňali ju, v rukách zapálili,
explozívnu, preletujúcu, jame odňatú.
Kým tlela, vnútri vzbĺkli a nadobudli sily,
mučili ju, múčili si ruky, vyhmatávajúc podstatu.
Ponor do geológie je tu i ponorom do antropológie, dobývanie nerastov je obrazom rastu človeka – ak si môžeme dovoliť metaforu, Mihalkovič
nerast mení na rast. V básni Študenti nájdeme zasa zdanlivo bezvýznamný fragment Zažaté uhlie
pokľaklo v pare, ktorý môžeme v rovine denotácie
objasniť hádam ako horenie v sporáku a paru z
hrncov. V tejto všednej veci však Mihalkovič
hľadá i čosi dôležitejšie, fundamentálnejšie: kolobeh, chod podstát, ktoré určujú všetko dianie a na
ktoré je konkrétnosť životných detailov len navrstvená. V našom prípade by „kolobeh uhlia“ vyzeral (samozrejme, veľmi schematicky!) asi takto:
ponor do archaických, minulých vrstiev (O cemente), vyzdvihnutie uhlia, čiže podstaty (Priložím), jeho zažatie (Študenti), jeho účinky na beh
sveta a života (Parný stroj) a napokon jeho rozplynutie sa v bytí, návrat k zdanlivej nehybnosti
(cez paru k vode, ktorá, ostatne, tiež nie je u Mihalkoviča bez hlbšieho významu).
Na takomto pozadí potom obyčajné gesto či bež/101/

ný čin získavajú hlbší, všeobecnejší význam. Napríklad v básni Katarína verš Do tmy uhlia vbíjaš lopatku neznačí len prikladanie do sporáka, to by bolo
vyjadrovanie príliš extravagantné, ale čosi hovorí aj
o dobýjaní sa k zmyslu života a o jeho prinášaní
iným prostou dedinskou ženou. Podobne v Zimoviskách verš Navozili sme uhlia na zimu je v hĺbkovom
pláne aj zobrazením nahromadenia vitálnych zásob
dávajúcich perspektívu novozaloženej rodine.
To, čo u Mihalkoviča môžeme označiť za r i t u a l i z á c i u g e s t (napr. na náš stôl kládli rozhrešené
ruky; Nadvíhaš svoje mlieko k tvári; Zaklopeš na
roh stola vajíčkom; nohou zaklínať bicykel; Pokľakneš pred sporákom), je možné a účinné v jeho
poézii len preto, že tieto rituály sú výrazom istých
„mýtov“, ktoré dodávajú význam všetkým týmto
úkonom. Je zaujímavé v súvislosti s „geologickým
mýtom“ (našli by sme uňho aj iné), že čosi podobné
sa objavuje vo viacerých básňach Jána Kostru, autora, ktorý bol podľa vlastného Mihalkovičovho priznania (Jurík, 1975, s. 97–98) jedným z prvých básnikov, v ktorých „sa už uvedomelejšie poprehŕňal“.
Uveďme za všetky len jednu báseň z Hniezd, ktorá
je bez názvu:
Kým v plameň horkých slov sa láska premení
prejsť musí podzemím kde dlho dlho dutná
Ty vykúpená hra v perlovom prameni
a rosa na ústach a rozzvučaná lutna
Čo stromov padlo v plen než ste sa dočkali
z kryštálu čierneho vyšľahnúť v svetlo sveta
Nájde to ešte snáď na modrom úskalí
tá vlna vysnená čo povedať sa nedá?
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Ó rozorvite skál ten pancierový bok
čarovným šibnutím odvahy v trpnom zmätku
Tak ako prenáša tvoj rozhojdaný krok
Tak ako premieňa môj smútok v jasnú pletku
(zdôr. V. M.)

Nechceme sa, pravdaže, na tomto mieste púšťať do archeologických výskumov slovenskej
poézie alebo poézie Mihalkoviča. Celý náš exkurz do jeho – trochu prehnane nazvaného –
„geologického mýtu“ smeroval iba k poukazu, že
isté implicitné významy tvoriace štruktúru básnikovho univerza nie sú dešifrovateľné v úplnosti z jednej jedinej básne.
Do úvahy treba tiež brať proces kryštalizácie
autorovej významovej sústavy: to, čo autor sprvoti len nejasne cíti, môže neskôr vedome používať ako stavebné prvky prípadných vyšších celkov. Máme teraz dobrú príležitosť vrátiť sa k
citovanej strofe z prvej verzie básne Priložím. V
tejto verzii sa vôbec nedá hovoriť o esenciálnosti, skôr o opisnosti: Zjavil sa plameň, lopatka
štrkoce. Táto báseň je podľa Turčányho jednou z
prvých „neparnasistických“ Mihalkovičových
básní a má teda v jeho tvorbe „rozhraničujúci
význam“ (1975b, s. 509).
A skutočne – Mihalkovičova „geocentrická“
sústava obrazov je tu ešte celkom na začiatku
svojho usporadúvania: je tu už plameň, ale veľa
ešte neznamená, je tu už lopatka, ale nie je ešte
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zaťažená uhlím, veselo si štrkoce. Ak sa neskôr
v týchto miestach básne objaví uhlie, je to zrejme preto, že sa medzičasom vďaka ostatným
novovzniknutým básňam vynorila jeho dôležitosť. Sme tu priamo svedkami rastu usporiadanosti obrazového inventára, ktorý svojou systémovosťou
priam
dosadzuje
do
istých
významových konfigurácií zodpovedajúce obrazy.
Keď sa máme v tejto súvislosti vrátiť k pojmu
egocentrickej reči, nie je ona ničím iným ako básnikovým suverénnym (alebo aj tápavým) pohybom vo svete iba jemu vlastných (alebo ešte nie
celkom osvojených) významov, ktoré nechce
(alebo nevie) verejnosti explikovať. Ak chce čitateľ básni porozumieť, úspešnejšie dôjde k cieľu,
keď začne od dešifrovania (spočiatku značne približného) väčších významových sústav a až potom prejde k významovému špecifikovaniu jednotlivých prvkov týchto sústav. Interpretácia,
pochopenie textu zrejme prebieha od celku (od
predstavy celku) k častiam, od globálneho (i keď
nie celkom presného) významu k významom jednotlivých segmentov, t. j. k funkciám týchto segmentov v rámci celku. Anticipácia zmyslu je v
procese čítania korigovaná, príp. potvrdzovaná
alebo prehlbovaná. Interpretácia je v tom zmysle
„hypotéza skrytej celostnosti diela“ (Sławiński,
1974, s. 165). Čím je celok viac „hotový“ (čím
viac sa báseň blíži ku koncu), tým presnejšie
možno určiť aj funkciu jeho jednotlivých prvkov.
Tak je to aj v našej básni. V piatej strofe autor
prechádza od predtým naznačeného koloritu detstva, chlapčenstva ku konkrétnym spomienkam.
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„Dôvodom“ pripomenutia si práve tragických
udalostí je istá podobnosť modrých chocholov
koní v pohrebnom záprahu s plameňmi horiacej
modrej písanky. Jednotlivé motívy básne – písanka (modrá a biela farba), labuť, more, detstvo,
plamene, uhlie, smrť, horenie – začínajú väčšmi
navzájom súvisieť a črtá sa aj ich istá hierarchia.
Motív smrti ako niečoho nevratného, ktorý dominuje v piatej strofe, sa stáva dominantným i pre
celú „doterajšiu“ báseň a navodzuje stav mimoriadne silnej tenzívnosti. Nejasná tenzia konotovaná témou detstva sa teraz odhaľuje a naplno
prepuká. Pravda, „problém“ smrti sa nedá nijako
„vyriešiť“, je to fakt, ktorého ostrosť môžeme iba
zmierniť, a to tým, že ho začleníme do nejakej
širšej koncepcie. V našom prípade je ňou Mihalkovičova energetická predstava života. V nej sa
život riadi nadosobnými prírodnými zákonitosťami, ktoré treba prijať a rešpektovať: zánik indivídua (mínus) tu neznačí zánik druhu (plus), a čo je
najdôležitejšie, platí tu zákon zachovania energie
(nič sa nestráca).
Práve táto implicitná koncepcia je činiteľom,
ktorý prináša v posledných dvoch strofách básne
čiastočnú detenziu. Gnóma, ktorú autor vyslovuje
v predposlednej strofe, svojou nadosobnosťou už
sama osebe môže priniesť isté oslabenie naliehavosti problému, no prináša ho predovšetkým preto, že základná vizuálna predstava, ktorú vyvoláva (kovový lesk), konotatívne súvisí s autorovou
energetickou koncepciou života. Kovový lesk
smútku i úplne biele vlasy starej učiteľky v poslednej strofe sa stávajú súčasťou obrazového inventára, prostredníctvom ktorého sa vyjadruje
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poňatie života ako procesu hromadenia energie,
jej dobývania, jej účinkov, jej zužitkovania (horenia) a tým zároveň jej šírenia (odovzdávania) v
inom skupenstve do okolia a napokon toho, čo po
zhorení ostáva – popola. Biele vlasy učiteľky sú
takto potvrdením i vyjavením hlbších zákonitostí
života, jeho podstaty. Zároveň ako posledné slovo
(pointa) básne koncentrujú v sebe všetky konotované i odhalené tenzie a tieto sa v nich čiastočne
odreagúvajú. Ťarcha problému sa prenáša (priam
doslovne!) na hlavu starej učiteľky. Ňou, jej subjektom sa prehodnocuje, či aspoň zmierňuje i taký
nezmyselný fakt ako tragická smrť dvoch chlapcov. V rámci zachovania energie nič nie je stratené, a tak táto smrť stráca svoju absolútnosť a dostáva dokonca istý „zmysel“ tým, že sa
transformuje, mení na smútok ostatných ľudí – a
smútok značí etický rast, značí p o c h o p e n i e .
Posledné dvojveršie je potom naozaj pointou,
prekvapujúcim odhalením, keď sa celé toto pochopenie podstaty života koncentruje v osobe starej učiteľky. Básnik nám odhaľuje skryté súvislosti, náhle poukáže na biele vlasy učiteľky akoby
so zvolaním: koľko smútku, koľko osudov, aké
zjavenie podstaty života! To všetko, pravdaže,
nemusí urobiť expressis verbis, to všetko zaňho
„hovoria“ konotácie!
Ináč, detenzívnemu dianiu, ktoré prichádza so
slovom smútok už v predposlednej strofe, kovový
lesk neprotirečí. V Mihalkovičovej idiosymbolike
totiž lesk kovu nie je chladný, neosobný, ale naopak, ľudsky teplý – porovnaj napr. nahé kovy olivovej pleti milujúceho sa, teda ľudsky pozitívne
činného páru v básni Prázdniny s tebou. Hádam
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preto autorova voľba – pravdepodobne podvedomá
– kovu ako farebnej korešpondencie s popolom,
vizuálne nie najvýstižnejšia, zato významovo áno.
Záver básne dokumentuje i jednu pre Mihalkoviča charakteristickú vec. Moment sebaľútosti,
ktorý sa implicitne vždy objaví pri úvahách o
smrti, sa uňho typicky obracia na súcit s inými
ľuďmi, na vcítenie sa do ich vnútra. Z existenciálnej (individuálnej) roviny, v ktorej je smrť
neriešiteľným problémom, prechádza báseň do
roviny ľudskej komunity, v ktorej sú problémy a
situácia subjektu zbavené svojej absolútnosti.
Účasť ostatných ľudí zbavuje subjekt i jeho problémy osihotenosti – oboje sa stáva súčasťou istej
kolektívnej intimity. V takej atmosfére i fakt smrti sa stáva niečím dôverným, je súčasťou intímnej
komunikácie istej skupiny ľudí: rodiny (napr. báseň Ornament), dediny (Koncom leta) a v novšej
Mihalkovičovej tvorbe sa súčasťou tohto intímneho kruhu (i keď už nemusí ísť o komunikovanie
smrťou) stáva i sídlisko, mesto, ba aj národ.
Na záver našej interpretácie môžeme konštatovať, že báseň Priložím významovo funguje v
troch rovinách. Prvou rovinou je reálne horenie,
prikladanie do kachieľ, ktoré dejovo rámcuje báseň, predovšetkým jej dej uvádza. Druhou rovinou
sú asociačne vyvolané spomienky (vnútorný dej
oproti predchádzajúcemu vonkajšiemu deju) na
reálne udalosti, na skutočný život a rezultujúci
ťaživý pocit z neho. A napokon v tretej, najhlbšej
rovine ide o koncepciu života, ktorá dáva všetkým
v básni prítomným jednotlivostiam zmysel tým,
že ich začleňuje do svojej štruktúry – tým ich
čiastočne aj zbavuje ich osihotenej ťaživosti. Táto
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koncepcia nie je v básni vyjadrená filozofickým
jazykom, ale obrazne, prostredníctvom „rekvizít“
z prvej vrstvy. Uhlie, oheň, teplo, popol, farby
plameňa, popola, písanky – to všetko sú v básni
reálne veci (1. rovina), no zároveň sú aj vyjadrovacími prostriedkami inej, významovo nadradenej
sústavy: toho, čo sme nazvali Mihalkovičovou
geocentrickou sústavou alebo energetickou koncepciou života.
Práve táto hĺbková štruktúra dáva zmysel, koherenciu, celistvosť celej básni, spája zdanlivo nespojiteľné, aj tie najodľahlejšie súvislosti a asociácie.
Jej identifikovanie iba z jednej básne však nie je
dobre možné – báseň tak ostáva otvorená, čiastočne
nesamostatná. Cítime čitateľskú potrebu oprieť sa aj
o iné básne autora a cítime aj súvislosť jednotlivých
autorových básní medzi sebou.
Dôležitá je ešte i tá skutočnosť, že hĺbkovú štruktúru, jednotiaci princíp textu si nemusí plne uvedomovať ani autor. Môže s ňou pracovať i podvedome, no u každého sústredeného tvorcu je badateľné
úsilie dostať sa každou básňou bližšie k formulovaniu svojej predstavy sveta, k odkrytiu modelu sveta
určujúceho všetky prejavy autorskej subjektivity.
Tvorba je takto i sebapoznávaním a s ním súvisiacim sebakorigovaním, je teda v konečnom dôsledku
s e b a t v o r b o u autora. Čitateľ, ktorý prenikne do
hĺbkových vrstiev textu, stáva sa vo chvíli stotožnenia s básňou účastníkom (aktívnym!) tohto procesu,
čo mu prináša reálny emocionálno-myšlienkový
osobný zisk v podobe vlastnej sebatvorby.
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STRÁŽAYOVA BÁSEŇ DVOR

Súčasná slovenská poézia dospela do stavu syntetického zúžitkovania výsledkov svojho predchádzajúceho vývinu. Ak vývin modernej slovenskej
poézie – takej, ktorej stopy nachádzame ešte i v jej
prítomnej podobe – budeme datovať od obdobia
symbolizmu (Slovenskej moderny), zistíme, že v
priebehu tých približne ôsmich desaťročí došlo síce
niekoľkokrát k pokusom o popretie symbolistického
východiska, no nikdy nie s plným úspechom (Rúfus, 1969). To neznamená, že by v súčasnosti symbolistická poetika predstavovala aktuálnu vývinovú
tendenciu. Aktuálnym, pretože druhovo (lyricky)
fundujúcim, však ostáva základné zmyslovoempirické východisko symbolistickej poézie. Každý
pokus obísť toto východisko – napríklad jednostranným exponovaním abstraktnosti, meditatívnosti
alebo tézovitosti – sa skončil v dejinách našej lyriky
nezdarom.
Ak sme hovorili o „syntetickosti“ súčasnej poézie, mali sme na mysli ten fakt, že na rozdiel od
symbolizmu, ktorý východiskovú zmyslovú skutočnosť v básni prekódoval na hermetický systém navzájom (a často len navzájom) korešpondujúcich
znakov, súčasná poézia empirické východisko presahuje smerom k jeho reflexívnemu spracovaniu
(Zajac, 1984). Reflexia teda predstavuje nie východisko, ale vyústenie súčasnej básne, pričom toto
„vyústenie“ nepopiera ani nelikviduje zmyslovozážitkové podložie básne, naopak, stavia na ňom a
zhodnocuje ho.
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Spôsob, akým sa zhodnocuje zmyslovosť pre
„reflexívne účely“, sa pokúsime ukázať na básni
Štefana Strážaya z jeho zbierky Palina (1979). Strážay patrí k najreprezentatívnejším i najdiskutovanejším súčasným slovenským autorom; analýza jeho
spôsobu výstavby básnického textu môže mať takto
hádam i širšiu demonštratívnu platnosť.
Dvor
Umyté slnko sa skloní
cez strechy do chladného dvora.
Betón je raz a navždy. Ale
piesok sa zaleskne,
zjasnie všelijaká bielizeň,
železo zmatnie a tehlový úlomok,
zdvihnutý z výslnia, zohreje
detské ústa.
Ak by sme mali identifikovať tému básne v jej
denotačnej, bezprostredno-zážitkovej podobe, zaregistrovali by sme iba niekoľko fragmentárnych záberov z reality a istý náznak prírodného i „ľudského“
deja. Báseň podáva obraz mestského dvora, pravdepodobne po daždi (umyté slnko), príp. i ráno (slnko
môže byť umyté rosou). Stúpajúce slnko postupne
osvetľuje dvor: zasvieti na piesok, na rozvešanú bielizeň, na akési železo a na tehlový úlomok. V posledných dvoch veršoch sa k tomuto skromnému prírodnému deju pripája i „dej“ ľudský: dieťa zdvihne
slnkom vyhriaty úlomok tehly a priloží si ho k ústam.
Aký je zmysel tohto nenáročného obrázka? Aký
dôvod viedol autora k jeho zaznamenaniu a na dru/110/

hej strane, aký prospech (zážitok či poučenie) môže
mať z neho čitateľ? Báseň je vo svojej prvoplánovej, denotačnej rovine taká neuspokojujúco transparentná, realita, ktorú zobrazuje, je tak málo významonosná, že čitateľ môže mať oprávnený pocit,
že Strážay prekračuje hranice poézie (Števček in:
Kritici a básnici diskutujú o Strážayovej Paline,
1981 s. 13, 14) či umeleckého textu vôbec (Kochol
in: C. d., s. 16).
S týmto – tušíme už, že programovým – zovšedňovaním či až zbanálňovaním témy korešponduje i
forma básne. Báseň je síce členená na verše a strofy,
ale to je hádam jediný index jej poetickosti. Nenájdeme tu nijakú markantnú rytmickú či eufonickú
inštrumentáciu, slovnú virtuozitu alebo charakteristické prostriedky básnického zmocňovania sa skutočnosti – trópy a figúry. Vlastne, v prvom verši čosi
nájdeme: jednu metaforu (umyté slnko) a jednu personifikáciu (slnko sa skloní). Obidva trópy sú však
také konvenčné, básnicky neoriginálne, že môžeme
hovoriť až o banálnosti básnického pomenovania. A
keď si uvedomíme, že finálny obraz básne forsíruje
detský subjekt v takom aranžmán, z ktorého preniká
sentimentalizujúce pozadie, potom naše pochybnosti
o hodnote tejto básne môžu ešte vzrásť. Text, ktorého jediným významovým pohybom je posun od banality k sentimentalite, predsa nemôžeme považovať
za estetický plnohodnotný! Skrátka, Strážayova báseň ako prvoplánový, „fotografický“ záznam reality
je esteticky neprijateľná, neuspokojujúca.
Nazdávame sa, že práve túto jej estetickú nedostatočnosť v doslovnej, denotačnej rovine používa
autor ako diskrétny signál čitateľovi, aby sa pokúsil ísť na veci inak, aby hľadal v zdanlivo nevý/111/

znamnom významné, aby v zdanlivej autonómii
zobrazenej reality nachádzal prvky odhaľujúce jej
závislosť od hlbšieho organizujúceho princípu.
Strážay si tu však počína pomerne riskantne, pretože ponecháva zobrazovanému svetu takú mieru
vnútornej koherencie, že netrpezlivejší, resp. menšou obrazotvornosťou vybavený čitateľ nemusí
pociťovať potrebu hľadať logiku, parametre usporiadania tohto sveta kdesi mimo neho, povedzme, v
autorskom subjekte. Realita v Strážayovej básni
ostáva autorským subjektom zdanlivo nezasiahnutá, nepretvorená. Túto ilúziu sa básnikovi podarilo
vytvoriť tak dokonale, že ju musel na záver diskusie o Paline dementovať: „Ak niečo vyzerá ako
záznam, to neznamená, že to i v skutočnosti záznam je... Nie je ľahké niečo také napísať, pretože
nič v takejto podobe nenachádzame okolo seba“
(Strážay in: C. d., s. 21).
Aj keby nás autor na to rovno neupozornil, čosi
podobné by sme tušili, pretože jeho báseň predsa
len disponuje prostriedkami (i keď ich je minimum), ktoré čitateľovi naznačujú, že ide o literatúru. Okrem už uvedeného nepriameho upozornenia
(prostredníctvom estetickej inferiórnosti zobrazenej
skutočnosti) na hlbšiu stratifikáciu textu, báseň obsahuje i ďalšie signály zložitejšej významovej štrukturácie – najvýraznejší je vpád subjektívnosti (cez
úvahovosť) v treťom verši. Zopakujme tu ešte, že
Strážay sa obracia – obrazne povedané – na postkonkretistického čitateľa, teda na čitateľa, ktorý
vie, že obyčajná, všedná, každodenná skutočnosť je
hodná vstúpiť do básne, ale – i keby sama osebe
bola dostatočným dôvodom na existenciu básne – že
obsahuje tiež isté významové súvislosti, ktoré sú
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hlbším a autoritatívnejším dôvodom jej prezentácie.
(Ak hovoríme o postkonkretistickom čitateľovi, je
to len pohľad z iného aspektu na vývinovú situáciu
nášho autora i súčasnej poézie – čitateľ, ktorého
sme tu „stvorili“, je v skutočnosti zakódovaný v
texte básne ako projekt jej ideálnej recepcie.)
Skutočnosť sa v básni tohto typu vníma zdvojene: jednak ako kontinuitné univerzum prvkov v navzájom rôzne odstupňovanej determinovanosti, a
jednak ako rad diskontinuitných, entropicky usporiadaných prvkov, ktoré dostávajú zmysel až ako
diskrétne jednotky nejakého vyššieho usporiadania,
ako terminálne prejavy nejakej vyššej kategorizácie.
Jednoducho povedané, skutočnosť tu vnímame zároveň v jej autonómii i ako „nástroj“ (výraz) čohosi
iného (dôležitejšieho, vyššieho).
Tento druhý, kategorizačný aspekt vnímania reality predstavuje jej semiózu – veci sa stávajú znakmi. Semiotizácia skutočnosti sa neobmedzuje iba na
oblasť umenia, od umenia však (na rozdiel napríklad od módy) žiadame, aby semiotizácia reality
bola zároveň jej problematizáciou, alebo ešte presnejšie, aby semiotizácia bola ospravedlniteľná len
ako krajné, núdzové riešenie takých problémových
situácií, ktoré sa operatívne, neznakovo vyriešiť
nedajú.
Takto pociťovaný zmysel umenia situuje poéziu
v hodnotovej sfére človeka pomerne vysoko – asociujeme ju s takými kategóriami ako závažnosť,
nekaždodennosť, ultimatívnosť (v zmysle ultima
res). Na druhej strane vedomie, že takéto semiotické
odkazovanie skutočnosti do iných sfér, jej prekategorizúvanie je iba ideálnou (myslenou), nie reálnou
operáciou, dovoľuje usúvzťažniť poéziu s kategó/113/

riami z opačnej hodnotovej sféry – s náhradkovosťou, bezmocnosťou, podmienečnosťou, nezáväznosťou. Takýto ambivalentný postoj k poézii je
vlastne výrazom ambivalentného postavenia poézie,
ktorá existuje a pôsobí na rozhraní dvoch skutočností: skutočnosti faktickej (reálnej) a skutočnosti
anticipovanej (ideálnej). Semiotické kódovanie reality v poézii nie je nejakým jej samoúčelným znejasňovaním, ale pokusom o jej prekódovanie do
sféry ideálu, pokusom o jej podriadenie inému
usporadúvajúcemu princípu – princípu ideality (k
tejto problematike pozri Miko, 1985). Pravda, tento
princíp nemôže platiť absolútne a bez ohľadu na
východiskovú realitu okrem iného aj preto, že by
tak došlo k vzájomnému odtrhnutiu oboch sfér, k
strate pociťovania ich súvisu. Ak by sme si vec mali
ilustrovať v jazyku teórie prekladu, takéto odtrhnutie by znamenalo, že pri „preklade“ skutočnosti do
oblasti jej ideálnej perspektívy natoľko prevládla
dominancia prijímajúceho, cieľového „jazyka“ (t. j.
ideálnej skutočnosti), že sa v procese „prekladu“
stratil invariant, ktorým je v našom prípade východisková, zobrazovaná skutočnosť. Druhotný (cieľový) znakový systém, ktorý už nie je korigovaný
„zmiznutou“ skutočnosťou, si začne nárokovať na
svoju nie sprostredkovanú (obraznú, semiotickú),
ale priamu (doslovnú, pragmatickú) platnosť. Tak je
to v „neestetických“ druhotných semiotických systémoch, napríklad v mytológii alebo náboženstve.
Na druhej strane pri nedostatočnom vzdialení sa od
reality dochádza iba k jej obkresľovaniu, kopírovaniu, nie k transformovaniu, prekonaniu.
Aby sme mohli vrátiť naše uvažovanie k Strážayovi, treba si ešte uvedomiť, že miera vzdialenia
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sa od skutočnosti je zároveň estetickou mierou,
ktorá je daná i historicky. Každé obdobie má svoje
parametre, ktoré vymedzujú na jednej strane „priveľké“ a na druhej „primalé“ vzdialenie sa od reality. Strážay predstavuje tú tendenciu modernej
slovenskej poézie, ktorá hranicu „priblížiteľnosti“
posúva čoraz bližšie k realite. Kritika už v jeho
debute Veciam na stole (1966) zisťuje „bezprostredný vzťah k realite“ (Plutko, 1967, s. 117). V
tomto bode však nastáva druhovo dôležitý jav. Pri
takom tesnom priblížení sa básne k realite, keď
vzniká ilúzia ich takmer úplného splynutia (čo v
jazykovej rovine značí absolutizáciu denotácie), je
pre umelecký text existenčne dôležité postulovať
kategorickú platnosť svojej odlišnosti od reality
svoju znakovosť, svoju „lyrickú základovosť“ (Zajac, 1984, s. 44).
Strážay na túto kategoriálnu odlišnosť, samozrejme, nerezignuje a pravdepodobne sem mieri
poznámka jeho pozorného čitateľa, že „autor sa v
úplnosti spoľahol na literárnosť svojho textu“ (Šimonovič, 1978, s. 201). To značí, že usúdil (vďaka
vývinovému kontextu slovenskej lyriky), že literárny a potom ďalej lyrický štatút textu netreba
budovať odpočiatku, od jeho elementárnych rozlišujúcich prvkov, ani v celej jeho úplnosti. Stačí
zachovať iba minimum jeho fundujúcich znakov.
Skutočne, videli sme, že autor zbavil svoju báseň
väčšiny tradičných atribútov lyriky, že jej ponechal
len to základné – verš. Druhým základným elementom je existencia systému konotácií, na ktorý
autor síce nijako mimoriadne (napr. výraznou metaforikou) neupozorňuje, ale ten v jeho básni – ako
sa pokúsime dokázať – reálne funguje ako hlavný
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usporadujúci princíp i ako druhový garant lyrickosti.
Strážayova ohľaduplnosť voči čitateľovi sa prejavuje tým, že ho takmer nenúti ku konotačnej
konzumpcii – voľba ostáva na čitateľovi. Čitateľ
sám musí dospieť k takémuto vnímaniu textu,
pravda, iba vtedy, ak chce báseň „udržať“ v oblasti
lyriky. Minimálna významonosnosť textu pri jeho
denotačnej konzumpcii, či priamo možnosť spochybnenia jeho poetického štatútu (čo čitateľsky
vyvoláva pocit sklamania, neuspokojivosti) môže
priviesť čitateľa k rezignácii na text ako na báseň,
alebo – a to je druhá možnosť – k pokusu hľadať
novú, inú usporiadanosť textu, k pohľadu na denotovanú skutočnosť len ako na finálny (periférny)
prejav nejakého iného utriedenia. V tom prípade
musí v básni predpokladať istú fundamentálnejšiu
kategorizáciu, ktorá by už nebola bez súvislosti s
vyššie spomínanou „problémovou funkciou“ umenia. To znamená, že za „zaznamenanými“ reáliami
bude hľadať ich širšie významové súvislosti (konotácie), ich všeobecnejšie významy a tiež evidovať
ich zážitkové (ale aj etické, filozofické atď.) implikácie. Zobrazenú realitu bude teda vnímať ako
usporiadanú nie z „vôle“ seba samej a pre samu
seba, ale z „vôle“ exoprincípu (autorského modelu
sveta, autorskej koncepcie). Báseň je potom aj kódovaným výrazom tohto exoprincípu. Cestu k pochopeniu takéhoto kódovania predstavuje v poézii
konotačná konzumpcia, čo nie je cesta jednoduchá
a vopred podrobne vytýčená. Pri jej nachádzaní
bude čitateľ často odkázaný na svoju schopnosť
napĺňať textový znak životnými, zážitkovými obsahmi a súvislosťami – a nároky na parametre jeho
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emocionality, predstavivosti, no i reflexie sú tu
pomerne značné. To je druhá strana Strážayovej
autorskej ohľaduplnosti, poskytnutia voľby čitateľovi – v prípade „rozhodnutia“ pokračovať ďalej
sa od čitateľa čaká spolupráca, kladú sa naňho nároky.
Ak sa teraz pokúsime o skratkovitú interpretáciu
Strážayovej básne, robíme to s plným vedomím
značnej aproximatívnosti, ktorú prináša „prepisovanie“ konotácií do jazyka vyznačujúceho sa väčšou
mierou denotačnej určitosti. Zároveň však chceme
vyjadriť presvedčenie, že i napriek dojmu preinterpretovania, ktorý čitateľ možno bude z nášho podania mať, konotácie v tomto (a nielen v tomto) básnickom texte reálne pôsobia, sú jeho objektívnou, i
keď nie vždy rovnako (identicky) uvedomovanou
vlastnosťou. Naša interpretácia je pokusom o opis
reálne prebiehajúcich procesov, ktoré sa však pri
„normálnom“ čítaní básne odohrávajú spravidla pri
menšej miere ich uvedomenia, skratkovito – báseň
prijímame prevažne v polohe jej pochopenia, nie
analýzy. A ešte jedna poznámka. Ak sme hovorili o
skratkovitej interpretácii, znamená to, že z celej variety konotácií si budeme prednostne všímať tie,
ktoré – podľa nás – najrýchlejšie vedú k odhaleniu
ich vzájomnej prepojenosti, k odkrytiu ich systému.
Namiesto všetkých „významových prebytkov“ (Matejov, 1986, s. 171) slova či obrazu si teda budeme
všímať iba jeho významové súvislosti.
Bez významových súvislostí nie je ani nadpis
básne. Dvor je totiž i názov Strážayovej ďalšej, po
Paline bezprostredne nasledujúcej básnickej zbierky (1981). Dobový čitateľ Paliny to, samozrejme,
nemohol tušiť, pre dnešného čitateľa sa však táto
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báseň spätne významovo zhodnocuje v tom zmysle, že téma „dvora“ nie je zrejme v Strážayovej
poézii čímsi okrajovým, skôr naopak, že v sebe
pravdepodobne koncentruje isté pre autora závažné
obsahy.
Prvý verš básne sme si už všimli z viacerých
hľadísk. Tu by sme chceli dodať, že spomínaná
konvenčnosť metafory umyté slnko môže mať
svoju funkčnosť i v tom, že tu ide o taký typ metaforizácie, ktorý sa často používa v poézii pre
deti a ktorý je blízky detskému videniu. (To isté
platí aj o nasledujúcej personifikácii slnko sa
skloní.) Použitý trópus by takto uvádzal do básne
hneď na začiatku významové súvislosti s detstvom. Tejto konotácii neprotirečí napokon ani
názov básne – dvor je miesto, kde sa hrávajú deti
(na takéto vnímanie dvora autorom máme opäť
jedno potvrdenie z jeho neskoršej tvorby: v zbierke Dvor nájdeme báseň Detský dvor). „Detské“
súvislosti nám zasa dovoľujú vymedziť dvor ako
priestor mediálny, ako niečo medzi intímnym,
rodinným (byt) a verejným, socializovaným (ulica). Dvojsituačnému a z hľadiska času prechodnému charakteru detstva by takto zodpovedala i
podobná priestorová situovanosť dvora. Zobrazená, denotovaná skutočnosť je teda v básni usporiadaná tak, aby bola priestorovou analógiou časovej usporiadanosti skutočnosti naznačovanej,
konotovanej. To je však už hypotéza, ktorá by
mohla mať pre Strážayovu poéziu typologickú
platnosť, ak by ju overila analýza ďalších jeho
básní.
Druhým veršom sa končí úvodná veta básne. Veta je rozdelená na dve časti (do dvoch veršov), pri/118/

čom toto jej rozdelenie nemá gramatické, ale iba
veršové odôvodnenie. Toto veršové rozčlenenie
zároveň paralelne člení zobrazovaný priestor na dve
výrazne oddelené časti. Ide o členenie h o r e – d o l e , pričom každému z týchto priestorov sú atribuované protichodné kvality: oproti „chladnému“ dvoru je tu nevyslovená, ale implicitne prítomná
vlastnosť slnečného tepla. A nemožno celkom vylúčiť ani prítomnosť ďalšieho kontrastu: čistota –
špina. To prvé je synonymicky prítomné v umytom
slnku, to druhé je „vo dvore“ prítomné prevažne
len implicitne, evokované silou kontrastu, no báseň
nám neskôr ponúkne konkrétne detaily (tehlový
úlomok, železo), ktoré takúto evokáciu potvrdzujú.
Už prvé dva verše nás upozorňujú na vysokú
mieru usporiadania tzv. vonkajšej skutočnosti v tejto Strážayovej básni. Táto výrazná, na princípe kontrastu osnovaná organizácia je zrejme väčšmi v súlade s vnútornou „logikou“ (usporiadanosťou) básne
– čo aj len s veršovým členením – ako so skutočnosťou samou. Realita sa tu podrobuje istému triedeniu, preorganizovávaniu, do ktorého „má čo hovoriť“ dokonca i básnická forma!
Tretí verš prináša nečakané vybočenie z modality výpovede. Doteraz sme báseň mohli považovať za objektívnu výpoveď o skutočnosti, i keď
sme už, samozrejme, zistili, že do tejto objektivity
intervenuje čosi, čo usporadúva veci podľa svojej
vôle (predstavy, koncepcie). Zatiaľ to však bola
taká intervencia, ktorú sme mohli z hľadiska zachovania pravdepodobnostného charakteru zobrazenej reality pokojne tolerovať a ktorá v jazykovo-štylistickej rovine nebola identifikovateľná.
Teraz však namiesto objektívneho opisu vstupuje
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do hry „nemiestna“ gnómickosť: Betón je raz a
navždy. Vybočenie z dejovosti do úvahovosti, z
dynamickosti do statickosti naznačuje, že sa v
básni, v jej tematickom priebehu objavuje akýsi
problém, prekážka ďalšieho napredovania deja.
Dejovosť sa tu prelamuje do subjektívnosti –
gnómická forma totiž implicitne exponuje do tematického inventára básne i uvažujúci subjekt.
Úvahovosť – a cez ňu uvažujúci subjekt – sa
zmocňuje celého tretieho verša, nielen jeho citovanej „gnómickej“ časti. Odporovacia spojka ale
fakt uvažovania či rozvažovania potvrdzuje i svojou gramatickou funkciou. Keď si však všimneme, že táto spojka presahuje nielen do nasledujúceho verša, ale uvádza vlastne celý zvyšok básne,
zistíme, že reflexívnosť sa od tejto chvíle naplno
zmocnila významového plánu básne, že si podriaďuje všetky ostatné prvky textu.
Ale o čom sa tu uvažuje? Čomu odporuje fakt –
tentoraz zachytený bez subjektívneho skreslenia –,
že piesok sa zaleskne? A nielen tento fakt, ale všetky ďalšie „fakty“, vyratúvané v druhej strofe básne?
Podľa logiky nadvetnej syntaxe zrejme celá tá enumerovaná mnohosť, rôznosť, dynamickosť, premenlivosť protirečí betónu – jeho monolitnosti, statickosti, nemennosti.
Už vieme, že úvahovosť má pod svojou kontrolou usporadúvanie vonkajšej skutočnosti, že s „vecami“ manipuluje podľa svojich zámerov. Teraz sa
pokúsme zistiť, aké myšlienkové koncepty alebo
významové súvislosti stelesňujú jednotlivé reálie,
čiže ako sú jednotlivé fakty reflektované a interpretované úvahovým subjektom básne. Keďže v básni
neprichádzame do styku s abstraktnými myšlienko/120/

vými koncepciami, ale so zmyslovo percipovateľnými objektmi, dozvieme sa to opäť iba cestou aktualizovania implikovaných konotačných významov
jednotlivých empirických dát.
Vieme už, že usporiadanie dominujúcich konotácií sa v tejto básni zatiaľ deje na princípe kontrastu, resp. opozície. Tak je to i v jej nasledujúcom priebehu. Štvrtý verš prináša opozíciu betón–
piesok ako protiklad kompaktného a rozpadávajúceho sa, veľkého a malého (drobného), stabilného
a likvidného (premenlivého). Možné sú tu i ďalšie
konotácie. Uviedli sme, že s motívom detstva sa
implicitne vynára i motív plynutia času a vôbec
uvažovanie o čase – pravda, musí to byť detstvo
videné kýmsi iným, reflektované dospelým subjektom. Táto podmienka reflexie bude čoskoro vo
významovom poli básne realizovaná, teraz sa ešte
vrátime k motívu času. Čas sa v básni dostáva do
tematického centra prekvapujúco skoro – už v treťom verši, aj keď tu ide akoby o popretie jeho
existencie, jeho dynamickosti, oproti ktorej stojí
definitívnosť (raz a navždy) betónu. V tomto významovom osvetlení betón ako „nositeľ“ a stelesňovateľ nemennosti, teda ako „popierateľ“ času
stojí v opozícii voči piesku, ktorý je v kultúrnom
kóde ľudstva jedným z najčastejšie používaných
symbolov plynutia času, ba vystupuje často ako
jeho priame zhmotnenie (pieskové hodiny).
V najvšeobecnejšej rovine teda môžeme zatiaľ
identifikovať ako centrálnu opozíciu plynutia času a
jeho popretia. Uvažovanie o čase v ľudských súvislostiach (a tie sú v básni už legitimizované exponovaním úvahového subjektu i konotovaným koloritom detstva), a najmä v súvislostiach subjektívnych
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(lyrických) obsahuje i reflexiu o začiatku, no najmä
o konci existencie. Kým u dospelého sa čas s pokračujúcim vekom stáva prevažne tenzívnym činiteľom, u dieťaťa sa vzťah k času vyznačuje výraznejšou ambivalenciou: na jednej strane je plynutie času
cestou k dospelosti, čiže rastom, otváraním sa realite, no na druhej strane je i vzďaľovaním sa od prézentistickej, atemporálnej pohody a bezpečia detstva, čo prináša už i tenzívne prvky (Miko, 1980c, s.
11n.). V týchto súvislostiach gnóma popierajúca čas
(Betón je raz a navždy) je podávaná z hľadiska dospelého subjektu – môžeme predpokladať istú projekciu tohto subjektu do vlastností zastupovaných
betónom. Je to detenzívna projekcia do sféry ideálneho, do sféry, kde čas neplynie a kde nás neatakuje
myšlienka na zánik.
Betón teda vo chvíli svojho objavenia sa v básni
vystupuje ako kladná kvalita. No v okamihu, keď sa
konfrontuje s pieskom, nastáva výrazné preskupovanie v hodnotovej distribúcii. Motívom piesku,
metonymicky súvisiacim s detstvom (hra na piesku), sa v básni totiž už druhýkrát naznačuje prítomnosť detského prvku. Detstvo ako jedna z najpozitívnejších kvalít Strážayovho univerza (pozri
napr. báseň Tvoje deti umiestnenú v Paline na významovo exponovaný koniec zbierky) takto posilňuje
pozitívne významy piesku a ruší autorsky skusmé
vovedenie témy betónu ako hodnotového plus.
Opozícia betón – piesok je tak i opozíciou dospelého a detského, nemenného a plynúceho v čase, veľkého a malého, tvrdého a poddajného, temného a
svetlého (piesok sa zaleskne), studeného a teplého.
Jediným argumentom, ktorý hovorí „v prospech“
betónu, je jeho postulovaná nemennosť v čase.
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Všetko ostatné hovorí proti nemu.
Toto „protibetónové“ ťaženie pokračuje i v druhej strofe. Všelijaká bielizeň, ktorá účinkom slnka
zjasnie, stavia proti betónu zasa prvok ľudsky intímny. Chlad, drsnosť, neosobnosť betónu sú tu
hodnotovo prekonávané teplom, mäkkosťou, intímnosťou ľudského tela, metonymicky zastúpeného
bielizňou. „Všelijakosť“ bielizne zasa evokuje
mnohosť, pestrosť, úplnosť koloritu rodinného života, stavia kolektívne a živé oproti osihotenému a
neživému.
Nasledujúci verš prináša zase matérie „nepriateľských“ kvalít – železo a tehlový úlomok. No
oproti stavovému slovesu, ktorým bol charakterizovaný betón, tu už máme do činenia so slovesom
dejovým (železo zmatnie). Dejovosť, dynamika ako
prejavy času už naplno prebrali iniciatívu. Nielen
obrazne a konceptuálne, nielen vo významovej
sfére, ale priamo v zobrazenej realite: čas doslova
nahlodáva monolitnosť a nepreniknuteľnosť látok
pochádzajúcich z toho istého významového poľa
ako betón, likviduje ich nepremennosť. Vec by si
žiadala širšiu argumentáciu, no na základe skúseností so Strážayovou poéziou môžeme povedať, že
zmatnenie železa patrí v jeho idiosymbolike do tej
istej (kladnej) hodnotovej sféry ako napr. zjasnenie
bielizne. Syntagmu železo zmatnie môžeme denotovať i ako proces hrdzavenia, čo významovo súhlasí (keďže tu takisto ide o proces „rozpadu“), i
keď takýto výklad nemá v texte básne úplnú oporu.
A napokon tehlový úlomok, prejav „drobenia sa“
tehly, predstavuje už názorný triumf času a k nemu
priľahlých kvalít (ľudsky intímneho, detského, rodinného, živého) nad neosobným, „dospelým“,
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nadmieru (nad ľudskú mieru) socializovaným, neživým. Tehlový úlomok je niečo medzi betónom a
pieskom, pričom perspektívne a nevyhnutne sa
smeruje k piesku, čiže (v antropologickej rovine)
od dospelého (veľkého) k detskému (malému,
drobnému).
Z tohto hľadiska, z hľadiska modelu sveta, ako
sme ho zatiaľ identifikovali v hĺbkovej štruktúre
básne, je drobenie sa nielen prirodzeným prírodným
úkazom, ale je zároveň i hodnototvorným procesom. Tento zdanlivý paradox (rozpad ako hodnototvorný proces) sa odhaľuje ako súladný so zmyslom
autorskej koncepcie sveta. Ide totiž o to, že sa rozpadáva umelé a neživé, aby tak poskytlo priestor
prirodzenému a živému. Smerovanie prírodných
procesov a zákonitostí tak básnik používa ako argument, ktorý potvrdzuje správnosť jeho modelu
sveta, ba ktorý ho potvrdzuje priam so zákonodárnou autoritatívnosťou. V tomto zmysle je báseň i
výrazne pointovaná: na jej konci dochádza k priamemu kontaktu doteraz paralelne plynúcich rovín
textu – roviny konceptuálnej (hĺbkovej štruktúry) a
roviny empirickej (povrchovej štruktúry). Symbolické, znakové smerovanie tehly k piesku, neživého
k živému, veľkého k malému atď. sa odhalí aj ako
smerovanie reálne, doslovné: drobiaca sa tehla smeruje k detským ústam (aby ich zohriala!) ako k jednému z najpreukaznejších stelesňovateľov kladných
hodnotových kvalít. Bez významu tu iste nie je ani
„živiteľské“, resp. emocionálne bohaté gesto pohybu k ústam. Vonkajšia javová a zdanlivo neusporiadaná skutočnosť je takto potvrdením skutočnosti
„vnútornej“, koncepčne usporiadanej. Smerovanie
úlomku tehly k detským ústam sa takto môže javiť
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ako náhle odhalenie podstaty života, ako nahliadnutie do hĺbky bytia prostredníctvom všedných, každodenných situácií, ktoré sa tak dostávajú do iného
svetla. Pocit sviatočnosti strážayovskej reality pochádza zrejme i z týchto zdrojov.
Ostal nám nekomentovaný už iba motív slnka.
Už pri prvom, denotačnom pohľade na báseň sme
zistili, že slnko je činiteľom jednoznačne dynamizujúcim a zároveň jednoznačne pozitívnym. Dynamizmus usúvzťažňuje slnko s časom, s jeho plynutím. To, čo je z hľadiska dospelého tenzívnym
činiteľom (plynutie času a s tým súvisiaca predstava zániku) a čo je – ako už tušíme – najhlbším
problémovým zdrojom tejto Strážayovej básne, sa
tu prehodnocuje cestou usúvzťažnenia tohto tenzívne pôsobiaceho času s najpozitívnejšími ľudskými (dieťa, intimita, rodina, citovosť) i prírodnými (slnko, život) fenoménmi. Sprostredkovaný
kontakt (cez zohriaty tehlový úlomok) slnka
a dieťaťa v posledných dvoch veršoch básne, toto
finálne exponovanie absolútneho vrcholu kladného
hodnotového poľa, tu má zrejme za úlohu zoslabiť,
prekryť permanentne tenzívny atak plynutia času
na autorský subjekt. Báseň je pokusom o presunutie tohto faktu (faktu plynutia času) do kladného
hodnotového poľa. Tejto stratégii sú podriadené
všetky ostatné zložky básne: sú usporiadané tak,
aby v konečnom vyznení neprotirečili tomuto autorskému zacieleniu. Autorský model sveta, ktorý
ani nemusí byť v celej úplnosti pod kontrolou autorovej vedomej reflexie, takto hĺbkovo organizuje
všetky hlavné textové zložky.
Videli sme teda, že v básni Dvor sa toho deje
hodne, i keď nie natoľko v rovine zobrazenej, empi/125/

rickej skutočnosti ako v rovine skutočnosti konceptuálnej, významovo prehodnotenej. Videli sme tiež,
že Strážayova báseň nie je „reportérskym“ záznamom reality, ale naopak, že realita je tu až v prekvapujúco vysokej miere organizovaná, usporiadaná
podľa záujmov autora. A podarilo sa nám hádam i
dokázať, že tie „záujmy“ nepramenia v periférnych,
inferiórnych zložkách ľudskej subjektivity, ale že
súvisia s prežívaním najzákladnejších otázok ľudskej existencie.
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BÁSEŇ A SKUTOČNOSŤ
(Ideálne a reálne v texte)
Umelecký text je vo vzťahu ku skutočnosti modelom. Chápanie umeleckého, literárneho textu
ako modelu implikuje jeho poznávacia funkciu.
Proces modelovania je gnozeologickým procesom:
„Pri procese poznania dochádza k transformácii
variety vonkajšej skutočnosti a k vzniku redukovanej variety. Podstatou poznania je odraz, zobrazenie, ktoré je redukciou pôvodnej variety a znamená
teda vytvorenie rozdielu medzi pôvodnou a redukovanou varietou. Skutočnosť sa teda v poznaní
rozdvojuje: niečo sa z variety skutočnosti vyberá,
niečo sa vylučuje, subjekt si vytvára model objektívnej reality, ktorý je v relácii k tejto pôvodnej
variete odlišný, jeho varieta je chudobnejšia“ (Zeman, 1962, s. 29).
Princíp výberu, selekcie je teda prvým princípom
modelovania. Ďalším princípom, ktorý z faktu selekcie vyplýva ako nevyhnutný následok, je princíp
kombinácie. Selektované prvky vstupujú do vzťahov, do vzájomných závislostí, a to podľa určitých
pravidiel. Vo vedeckom modelovaní Zinoviev a
Revzin (1967) ako základné pravidlo – aj keď nehovoria výslovne o „pravidle“ – uvádzajú k o r e š p o n d e n c i u . Princíp korešpondencie v najvšeobecnejšej polohe definujú ako fakt, „že výber
jedných objektov zaväzuje v daných podmienkach k
výberu iných“ (s. 15). Zdôrazňujú pritom skutočnosť, že „k tomu, aby bolo možné určiť spojenia
korešpondencie objektov, je ... nutné, aby tieto spojenia boli odrazené vo vedomí človeka, ktorý ich
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určuje“ (tamtiež).
Takéto chápanie dobre umožňuje aplikovať pojem modelu nielen na vedecké, ale aj na umelecké
modelovanie – na literárny text. Vedomie človeka
tu vystupuje ako generátor korešpondencií medzi
objektom a modelom, medzi javom a jeho reprezentantom, medzi realitou a umeleckým textom.
Zaiste, v umeleckom modelovaní strháva tento
„generátor“, autorský subjekt, na seba oveľa väčšiu
pozornosť než v modelovaní vedeckom – tam má
byť jeho prítomnosť čo najnenápadnejšia –, no táto
odlišnosť, v istom zmysle protikladnosť neruší zásadnú zhodu oboch spôsobov, pokiaľ ide o základné pravidlo modelovania. Vo vedeckom modelovaní ide o čisto poznávací subjekt. Produkt
umeleckého modelovania – umelecký text je často
nútený odkazovať na vedomie autora ako na posledného garanta svojej koherencie. Táto zdôraznená úloha vedomia autora vedie v umení k ontologizácii poznávacieho procesu: štruktúra i obsah
autorovho vedomia získavajú význam kľúča odhaľujúceho konštrukčný princíp modelu, kľúča objasňujúceho „tajomstvo“ korešpondencií medzi
textom a skutočnosťou. Na rozdiel od vedeckého
modelovania pojem autorského subjektu ako generátora umeleckého modelu má takto nielen svoj
gnozeologický, ale i výrazný ontologický štatút –
ba dokonca poznávacia funkcia je len jednou z
funkcií (i keď dôležitou) v rámci tohto ontologického štatútu.
Dôležitosť ontologickej zložky privádza do hry
celú škálu javov súvisiacich s bytím človeka (subjektívnym i spoločenským), podmieňujúcich a vytvárajúcich ho. Ak Zinoviev a Revzin hovoria, že
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spomenuté korešpondencie medzi objektom a modelom „sú zavádzané človekom za určitým cieľom
a v určitých podmienkach“ (tamtiež), v našej súvislosti si treba uvedomiť, že tento „cieľ“ nemusí
byť iba poznávací, i keď zasa na druhej strane poznávacia zložka je v umení ako v modeli skutočnosti vždy ex definitione prítomná. „Cieľ“ modelovania, to je to, čo sa v teórii literárnej
komunikácie nazýva autorským komunikačným
postojom, „podmienky“ modelovania, to je celá
oblasť reality, v ktorej autorský subjekt existuje, i
realita jeho samého.
So selektívnym charakterom procesu modelovania súvisí i tá skutočnosť, že „model je predovšetkým abstrakciou zo skúsenostných dát“ (Lewontin,
1967, s. 76). Empirická, zážitková báza je tradične
považovaná za základnú charakteristickú črtu literatúry i za východisko pri percepcii, pri dopátravaní
sa zmyslu textu. Ak by však text ostal iba na tejto
empirickej báze, stratil by schopnosť modelovať
skutočnosť, v jeho možnostiach by bolo vystupovať
len ako skutočnosť sama, a nie aj ako znak skutočnosti. V tejto chvíli odhliadame od zistení, že literatúra je modelom druhého stupňa, že je modelom
stojacim na modeli, že literatúra modeluje skutočnosť prostredníctvom jazyka, ktorý je už sám istým
modelom skutočnosti. Vo vzťahu literatúry a skutočnosti vystupuje totiž jazyk primárne ako súčasť
skutočnosti, je to s k u t o č n o s ť j a z yk a a ako taká
sa stáva spolu s inými „skutočnosťami“ o b j e k t o m
modelovania. Špecifikom „skutočnosti jazyka“ však
je, že je to práve ona, ktorá je v literatúre aj dominantným p r o s t r i e d k o m modelovania. Práve prostredníctvom jazyka literatúra modeluje svet, čiže i
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jazyk sám. Jazyk je však len jedným z objektov,
ktoré literatúra modeluje, i keď modelujúci zásah do
reality jazyka často najväčšmi bije do očí. To niekedy vedie skúmateľov k absolutizácii jazyka ako objektu modelovania, ku konštatovaniam, že úlohou
básnika „je poukázať na možnosti, ktoré v sebe
skrýva jazyk“ (Kopcewicz, 1969, s. 9). Jazyk však
nie je výlučným cieľom literárneho modelovania (i
keď v jednotlivých prípadoch sa ním môže stať),
jazyk je predovšetkým a primárne prostriedkom
tohto modelovania.
V takomto ponímaní strácajú presvedčivosť teórie o literatúre ako štruktúre, ktorá je popretím komunikatívnej funkcie jazyka. Jazyk je médiom, kanálom, ktorým autor odovzdáva svoju správu, svoj
model sveta čitateľovi. Ak sa má zmysel komunikácie naplniť, správa musí byť nielen odoslaná, ale aj
prijatá. Adekvátne prijať literárny model znamená
interpretovať ho. „Pravidlá interpretácie sa ... podobajú pravidlám prechodu od jedného jazyka (jazyka
modelu) k inému jazyku (jazyku originálu)“ (Zinoviev – Revzin, 1967, s. 16).
Ten „jazyk originálu“, to nie je len jazyk 1. stupňa – ako by z ponímania literatúry ako jazyka 2.
stupňa vyplývalo – ale je to „jazyk“ siahajúci k
pred- či až k nadjazykovému stavu. Môže to byť
„jazyk“ emócií, biologických a psychologických
pocitov, alebo zas na druhej strane „jazyk“ globálnych kultúrnych a archetypálnych významov. I z
toho hľadiska sa ukazuje, že literatúra nemodeluje
primárne jazyk, pretože pri interpretácii takto zacieleného modelu by sme sa spätne dostali iba k jazyku
a prípadne (ako to funkcia modelu vyžaduje) dozvedeli sa o ňom čosi viac.
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No keďže literárny text nás pri interpretácii „vracia“ ku skutočnostiam veľmi často sa vymkýnajúcim modelovaniu prostredníctvom primárneho jazyka, „pravým“ objektom literárneho modelovania
bude skôr nejazyková, či jazykom zatiaľ „nezvládnutá“, neosvojená realita.
Vráťme sa teraz k tvrdeniu, že „model je predovšetkým abstrakciou“, a skúsme domyslieť, čo to
znamená pre umelecký text. Model sa stáva modelom len prekonaním, presiahnutím empirického východiska. Nie však jeho popretím! V tom vidí špecifikum umeleckého poznania na rozdiel od poznania
vedeckého Z. Mathauser (1982). Mathauser skúma
anticipáciu ako poznávací postup, pri ktorom „zo
stanoviska neskoršieho či vyššieho štádia spätne
osvetľujeme štádium ranejšie či nižšie“ (s. 39). Vo
vedeckom poznaní však „anticipačný kľúč odkladáme ihneď, ako splnil svoju (spätnoväzobnú)
osvetľovaciu funkciu“, t. j. len čo tie „ranejšie“ a
„nižšie“ štádiá „boli osvetlené natoľko, aby ich ďalej bolo možno poznávať a študovať samy osebe“
(s. 40). V opačnom prípade by sme „anticipáciu
natrvalo stotožnili so študovaným javom“ a proces
poznania by sa dostal do „bludného kruhu“ (tamtiež). Naproti tomu v umení ide o tzv. uľpievajúcu
anticipáciu: „vyššieho“ sa nevzdávame hneď ako
nám osvetlí „nižšie“, naopak, „vyššie“ je v „nižšom“ permanentne prítomné, osvetľuje nám ho.
Možno to povedať i tak, že zmysel textu neustále
intervenuje do jeho výrazu; určite aspoň od tej chvíle, keď dôjde k jeho odhaleniu, k anagnoríze.
Z tohto hľadiska nie je bez opodstatnenia Barthesovo ponímanie opätovného čítania textu v tom
zmysle, že ono „vytrhuje text z vnútornej chrono/131/

lógie (z ,pred‘ a ,po‘) a znovu nachádza mýtický
čas, ktorý nepozná nič také, ako je ,pred‘ a ,po‘“
(podľa Mathausera, c. d., s. 178). Môžeme si to
preložiť i tak, že pri druhom a ďalších čítaniach už
nečítame povrchovú, ale hĺbkovú štruktúru textu,
že už nepozorujeme iba jazykové správanie sa autora, ale prenikáme k jeho zmyslu. Mathauserova
koncepcia však správnejšie zdôrazňuje, že čítame
aj jedno, aj druhé, že čítame zmysel textu, no aj –
čo je, napokon, pre zdravý rozum evidentné – text
sám. Ostatne, zmysel textu nikdy nie je daný naraz
a celý, ba – pokiaľ ide o skutočne umelecké dielo –
nevyčerpáva sa ani prečítaním textu. Nové čítanie
ho môže doplniť, prehĺbiť. V tejto súvislosti sa
hovorí aj o neukončenom zmysle.
Model je teda čosi „vyššie“ ako skutočnosť, je
„neskorším“ štádiom skutočnosti, čiže jej anticipáciou. Umelecké modelovanie je z tohto hľadiska
nachádzaním (alebo aspoň hľadaním) zmyslu modelovaného objektu. Vynárajú sa nám tu viac-menej
synonymné polárne dvojice, ktoré v dialektickej
spätosti konštituujú štruktúru umeleckého textu:
povrchová štruktúra – hĺbková štruktúra, objekt –
model, empirické – abstraktné, text – zmysel textu,
výraz – význam, forma – obsah, reprodukcia (návrat) – anticipácia (presah).
Čo teda dáva umeleckému textu zmysel, je
moment modelovania. Keďže vieme, že modelovanie je nemysliteľné bez transformácie objektívnej reality cez vedomie subjektu, môžeme modelovanie v umeleckom texte pokladať za
mnohoaspektový výraz autorského subjektu. Čo
na texte uľpieva ako jeho zmysel, je anticipácia,
ale anticipácia je dielom autorovým, je produktom
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jeho tvorby!
Model sveta, ktorý nám autor komunikuje, nie
je takisto hotový odrazu, je procesom. Keďže
umelecký text je aj nezanedbateľným výrazom
autorského subjektu a keďže autorský subjekt je v
umení – na rozdiel od vedeckého modelovania –
prítomný ako autentický, ontologicky plne zastúpený subjekt, proces modelovania v umeleckom
texte môžeme chápať aj ako ontologické zúplňovanie, dotváranie sa autorského subjektu. Proces
tvorby textu je i sebatvorbou, dotváraním autorského subjektu, nachádzaním ontologického
uspokojenia, rovnováhy, harmónie, satisfakcie,
psychickej detenzie. Je anticipáciou ideálu, anticipáciou ideálneho v reálnom – v ontologickej
neuspokojivosti, nerovnováhe, disharmónii, pocite manka, v psychickej tenzii.
Vzťah medzi reálnym a ideálnym vytvára základné ontologické napätie, ktoré autor „rieši“ v
umeleckom texte. Keďže umelecký text je modelom, nie skutočnosťou, možno povedať, že napätie,
konflikt sa v ňom rieši modelovo. Teda nie skutočne, ale náznakovo, nie reálne, ale simulovane. Z
tohto hľadiska je literatúra náhradným riešením,
predstieraným a predostieraným riešením, teda anticipáciou riešenia skutočného (anticipáciou ideálu),
ku ktorému však vôbec nemusí dôjsť. Na druhej
strane sám proces tohto „náhradného riešenia“, proces modelovania nie je niečím predstieraným, ale je
ontologicky reálnym faktom a ako taký môže prinášať subjektu i reálne, nesimulované uspokojenie.
Kváziriešenie nevylučuje ozajstný, reálny zážitok i
reálny pocit uspokojenia z neho. Proces modelovania má takto mnoho styčných bodov s momentom
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hry (k tejto problematike pozri Miko, 1973, s. 18–
20).
Sám moment hry (s ňou širšie súvisia i všetky
otázky tvarovosti – figúry, rytmus, rým, eufónia,
kalambúry a pod.) je primárne detenzívnym činiteľom, no môže sa stať i činiteľom tenzívnym. Z aspektu ikonizácie skutočnosti je nositeľom detenzívnosti (napr. radosť z ,,robenia“ básne), no ak
presunieme dôraz na operatívnu zložku textu, jeho
„hravosť“ sa môže stať negatívne pociťovaným činiteľom. Autor si vtedy uvedomuje operatívnu obmedzenosť umeleckého textu, jeho neschopnosť
zasahovať priamo do skutočnosti (porovnaj Novomeského verše Tá pieseň chlapca podobu sveta nezmenila – hra, pieseň, poézia tu dostávajú záporné
hodnotové znamienko).
Vzťah hry a skutočnosti, ich hodnotové situovanie a polarizovanie môžeme v básni identifikovať
predovšetkým na základe autorského komunikačného postoja. V autorovom vzťahu ku skutočnosti je aj
kľúč (samozrejme, vôbec nie jednoduchý a priamočiary) k jeho vzťahu k vlastnému textu (k „básnickej hre“).
Podobne je to i vo vzťahu ideálneho a reálneho v
texte. Ideálne je čosi, čo textu dáva zmysel, čo text
v istom zmysle predbieha, a keď si túto anticipáciu
čitateľsky uvedomíme, je to práve ona, ktorá vnáša
do textu vyšší organizujúci aspekt – začíname chápať zmysel textu. Ideálne je v texte a textom anticipované, je v ňom vždy prítomné, či už v zjavnej,
alebo skrytej podobe, či už na spôsob postulátu,
alebo na spôsob neprítomnosti. Prítomnosť ideálneho (zjavná či skrytá) je však vždy prvotne zdrojom
ontologického uspokojenia, vyrovnania. No presila
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ideálneho v texte, stotožňovanie anticipácie, zmyslu
textu s textom samým, superponovanie ideálu do
reality môže pôsobiť i rušivo, stať sa tenzívnym
činiteľom – a práve návrat k reálnemu môže v takejto situácii pôsobiť detenzívne. To je prípad poézie
schematizmu v päťdesiatych rokoch, keď anticipácia bola takmer jedinou funkciou umeleckého textu,
keď ideálne bolo predstavované ako realita. V takejto optike realita mizla, strácala sa, čo už bol dostatočný dôvod k hlbokej ontologickej neistote. V
týchto súvislostiach potom návrat k realite, i keď
realite zďaleka nie ideálnej (Rúfus), prinášal sám
osebe isté riešenie tejto neistoty, pôsobil uvoľňujúco.
Skúmanie vzťahu reálneho a ideálneho, skutočnosti a hry nás v konečnom dôsledku vedie k problematike estetickej miery, čo však neznamená, že
ide iba o delikátne otázky kompozície textu, jeho
vnútorného ustrojenia, vzájomnej hry a súhry jeho
zložiek, ale ešte väčšmi o otázky jeho (špecifického) reagovania na vonkajší kontext – literárny a
spoločenský. Vzťah reálneho a ideálneho je teda
nielen problematikou vnútornej stavby textu, jeho
izotopie (Greimas, 1972), nielen problematikou autorského subjektu a jeho ontologického štatútu, ale
aj problematikou kontextu, v ktorom tento subjekt
existuje a na ktorý reaguje. Zopakujme, že je to
k o m u n i k a č n ý p o s t o j autora v ktorom je zakódovaný vzťah, proporcionalita ideálneho a reálneho.
Keďže komunikačný postoj nie je niečo abstraktné,
ale historicky konkrétne, aj identifikácia vzťahu
ideálneho a reálneho v texte, vzťahu, ktorý úzko
súvisí so spoločenskými postojmi autora, musí mať
podobu historicky konkrétnej analýzy.
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Jedno i druhé (reálne i ideálne) nemusí byť v texte prítomné zjavne, explicitne, môže tam byť len
náznakovo, ako alúzia, stopovo, no takým či onakým spôsobom sú v texte obe zložky vždy prítomné. Ak už nie inak, tak prostredníctvom toho, že si
čitateľ v príjme druhý, chýbajúci pól doplní ako
kontrastné pozadie. Aj absolútne felicitný text potom vnímame ako text, v ktorom je „neprítomný
(vylúčený) rušivý prvok“, a naopak, tenzívny text
vnímame ako text s „neprítomnosťou ideálu“.
Pokúsme sa na niekoľkých básňach súčasných
slovenských autorov náznakovo sledovať možnosti
identifikácie vzťahu ideálneho a reálneho v texte.
Cieľom, samozrejme, nie je nájdenie opozície, naopak, prostredníctvom odhalenia „nositeľov“ tejto
opozície dospievame vlastne k indikátorom estetického diania v básni a cezeň i diania hodnotového,
psychického, spoločenského.
Milan Rúfus: Zvony
Budievajú ma zo sna zvony.
Prisnije sa mi krajina.
Celá sa chveje. Ako biela loď
kĺže sa po nej z vlny na vlnu
svetlo. To hľadané.
Otvorím oči. Vidím toľko tmy,
že sa mi do nich slzy nahrnú.
Usínam tak.
(Zvony, 1968)

Rúfusova báseň je postavená na kontraste sna
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(anticipácia ideálu) a skutočnosti. Prvé dve strofy
rozvíjajú motív snovej krajiny a napokon v poslednom verši druhej strofy sa signalizuje dosiahnutie
ideálu, jeho objavenie, výsledný bod básnikovho
„hľadania“. Až od tohto stavu, stavu takmer úplného uspokojenia sa začína odvíjať kontrastné dianie
básne. Už dávnejšie to presne povedal S. Šmatlák:
„Nepominuteľný ľudský sen o krajine svetla naráža
na skutočnosť“ (1971, s. 45). Z pólu nájdeného ideálu báseň prudko prechádza k reálnemu a juxtapozícia týchto dvoch kontextov prináša takmer absolútny kontrast. Vzťah sna (ideálne) a skutočnosti
(reálne) je vzťahom svetla a tmy, pričom priradenie
týchto kvalít je oproti bežným, konvenčným očakávaniam opačné. So spánkom, snom obyčajne metonymicky spájame tmu, s prebudením svetlo – no u
Rúfusa je to naopak! Tento paradox je zároveň básnikovým hodnotovým komentárom – ani nie tak
hodnotovým komentárom sna ako hodnotovým komentárom skutočnosti. Skutočnosť sa ukazuje plná
kontrastov, paradoxov, vzťahov, ktoré neprinášajú
možnosť nájsť v nej to hľadané ontologické uspokojenie. Paradoxné uspôsobenie reality je v básni
konotované i štylisticky dvojnásobným oxymorom:
básnik najprv „vidí tmu“ a potom sa mu z množstva
tmy (nie svetla) do očí nahrnú slzy.
Po takmer absolútnom ideálne na konci druhej
strofy sa báseň v priebehu dvoch krátkych veršov
dostáva opäť na takmer krajnú hranicu opačného
hodnotového poľa, čím sa vytvára veľká „hodnotová disproporcia“ (Miko, 1981, s. 11). Realita je v
tejto básni posudzovaná z hľadiska ideálu a takto
vyhrotené kritérium zákonite spôsobuje, že vzťah
týchto dvoch kontextov je takmer nezmieriteľný,
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dokonale kontrastný. V podobnej súvislosti o Rúfusovi S. Šmatlák konštatoval, že „jeho slovo súznie
so svojím časom vlastne tým, že s ním kontrastuje“
(1971, s. 40).
Ako sa táto priam modelová tenzívna situácia
rieši? Tiež priam modelovo: lyrickým výlevom,
plačom. „Lyrická“ reakcia subjektu je n á h r a d n ým riešením protirečivosti modelu sveta, ako ho
nastolila báseň, je však s k u t o č n ým riešením,
uvoľnením psychicky tenzívnej situácie lyrického
subjektu, čo mu prináša čiastočné uspokojenie
(Usínam tak). Tu treba ešte podotknúť, že to všetko sa odohráva v rovine textu, v rovine „obrazu“ –
v tejto rovine je zobrazený plač „lyrickým riešením“ tenzívnej situácie zobrazeného lyrického subjektu. V rovine autorského subjektu (čiže nie v rovine „obrazu“, ale skutočnosti) je takým „lyrickým
riešením“ už sám fakt napísania básne so všetkými
„sprievodnými“ detenzívnymi účinkami, ktoré s
tým súvisia (napr. prvok hry, tvorivosti, konštrukčnej radosti).
Pritom však v oboch týchto rovinách aj po dohotovení básne (resp. v rovine obrazu po uplynutí jej
deja) ostáva vedomie, že skutočné riešenie sa nerealizovalo, iba odložilo. To nepriamo ešte umocňuje
závažnosť a naliehavosť problému – báseň je takto
vo svojom „dejovom priebehu“ (resp. v procese
výstavby, jej „robenia“) ukončená, no v rovine
problému ostáva otvorenou. Ideálne ako postulát,
ktorý nastolila prvá polovica básne, ostáva v postulatívnej (čiže nerealizovanej) podobe i po jej prečítaní. Ideál sa nerealizoval, tzn. že neprešiel zo sféry
ideálneho do sféry reálneho a ostáva tak anticipáciou, ktorú báseň kladie skutočnosti ako úlohu.
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Kým Rúfusova báseň takto oslovuje objektívnu,
spoločenskú skutočnosť, nasledujúca Strážayova
báseň veľmi podobným spôsobom „oslovuje“ skutočnosť subjektívnu.
Štefan Strážay: Znova o láske
Niekedy v noci ešte sa vráti
už raz žité,
ale aké neuchopiteľné je,
čo bolo svetlé,
a aká je izba, keď otvoríš oči,
plná chladu
a tmy.
(Sviatky, 1974)

Ideálne v tejto básni vystupuje ako niečo, čo je
stratené, ako niečo, čo bolo, ale už nie je. Prvé dva
verše konštatujú celkom nepríznakovo, nehodnotiaco
fakt spomienky. Tretí verš vypovedá o istom jej znejasnení: básnik determinovaný inou (prítomnou) životnou situáciou prestáva rozumieť žitému, čo v našej terminológii môžeme formulovať tak, že prestáva
priamo postihovať z m ys e l minulého a vie si vyvolať len „text“, priebeh minulých zážitkov. Pocit straty
je teda o to väčší – minulosť už nie je možné sprítomniť si spomienkovou evokáciou v jej hodnotovej
úplnosti. To, že ide o stratu, že minulé patrí do sféry
ideálneho, nám explicitne prezrádza až štvrtý verš.
Tretia strofa pocit straty ešte stupňuje: prítomná skutočnosť (pól reálneho) neponúka nijakú protihodnotu.
Báseň teda nič nerieši, je iba stupňujúcim sa radom negatívnych konštatovaní? Zdá sa, že to cel/139/

kom tak nie je – autorský subjekt sa v básni a básňou musí so svojou stratou istým spôsobom vyrovnávať, inak by báseň preňho (a ani pre čitateľa, ktorý sa s jej problematikou v priebehu príjmu
stotožňuje) nemala zmysel. Spôsob tohto vyrovnávania plastickejšie vynikne pri porovnaní s predtým
uvedenou básňou M. Rúfusa. Rúfus hovorí v prvej
osobe: Prisnije sa mi krajina. Problém, ktorý je
problémom spoločenským, podáva nám ako subjektívny, ako svoj vlastný problém, čo dodáva básni i
problému pečať autentickosti. Rúfus tu – S. Šmatlákom povedané – rešpektuje „princíp vnútornej subjektívnej zdôvodnenosti ... básne“ (1983, s. 91).
Strážay hovorí zase v druhej osobe, v osobe oslovenia: keď otvoríš oči. Subjektívne, čisto intímne dostáva takto širšiu platnosť (týka sa už aj „mňa“,
nás), získava akoby opakovateľnosť a stráca čosi zo
svojej singulárnosti. Druhá osoba, „ty“ v tomto prípade značí „tak to býva vôbec“ – a toto oslabenie
výnimočnosti básnikovej situácie je už istým vyrovnávajúcim faktorom. Neprítomnosť, ba strata
(neuchopiteľné je) ideálu sa tu rieši skrytým konštatovaním, že vlastne práve takáto situácia je bežná,
normálna, reálna.
Básnik „uzemňuje“ svoj problém tým, že ho banalizuje a miniaturizuje. O miniaturizácii svedčí už
nadpis. Báseň, tak ako je napísaná, by mohla byť
pre čitateľa zachytením aj širších existenciálnych
skutočností, autor však vedome v nadpise jej záber
zužuje na „konvenčný“ problém lásky. Z hľadiska
tej istej stratégie je volená i jemná irónia v názve:
Z n o v u o láske.
S tlakom ontologickej neuspokojivosti sa autor
vyrovnáva naznačením existencie akejsi všeobecnej
/140/

skúsenosti, podľa ktorej situácia neprítomnosti ideálneho nie je mimoriadnou, ale naopak, obyčajnou
situáciou, že práve takéto situácie tvoria r e a l i t u
bytia. Subjektívna tenzia sa nerieši nejakým jej voluntárnym zoslabovaním, ale presiahnutím subjektívneho horizontu bytia a napojením sa na bytie spoločenské. Toto prekračovanie smerom k vyššiemu,
všeobecnému umožňuje ponechať konkrétne, individuálne v jeho nezaokrúhlenej ostrosti. Strážay
nezoslabuje pociťovanie svojej „neideálnej reality“,
báseň sa neuzatvára ani len v dejovej zložke, ako to
bolo u Rúfusa. Dej sa „zastavuje“ na najkrajnejšom
póle sféry negatívnych kvalít (tma oproti svetlu),
končí sa akoby na „nulovom bode optimizmu a nádeje“ (Marčok in: Kritici a básnici diskutujú o Strážayovej Paline, 1981, s. 18). Predsa však okrem už
spomenutých vyrovnávajúcich činiteľov (banalizovanie a miniaturizovanie problému) je tu ešte tretí
faktor, ktorý musí „dodať“ predovšetkým čitateľ.
Absolútnosť tohto „nulového bodu“ je totiž relativizovaná čitateľským uvedomením si, že báseň zachytáva situáciu „noci a samoty“, teda situáciu, v
ktorej sú isté depresívne nálady priam očakávané.
Uvedomením si opačných, pozitívnych situácií (a
také situácie zachytávajú v zbierke Sviatky mnohé
básne predchádzajúce túto našu) si zúplňuje univerzum Strážayovej poézie a túto jednotlivú báseň potom vníma ako jeden zo stavov, nie však ako stav
jediný. Táto súvislosť potvrdzuje slová J. Števčeka,
že „pocit skutočnosti je veľmi komplexný a môže
vzniknúť len vedomým kontrastom k určitým veciam“ (In: C. d., s. 19). A tak aj tento Strážayov
negatívny pól kontrastne, „paradoxne evokuje“
(Števček, tamtiež) i pól pozitívny, ba celú skutoč/141/

nosť, ktorá je mimo básne. Vedomie širších súvislostí, nadhľadu je vždy detenzívnym činiteľom.
V obidvoch predchádzajúcich básňach, v Rúfusovej i Strážayovej, sa konštatovala neprítomnosť
ideálneho v realite. Ich básne vyslovené z aspektu
prítomného času, z aspektu istej momentálnej situácie sa s týmto faktom každá iným spôsobom vyrovnávali. V nasledujúcej Mihalkovičovej básni sa
konštatuje prítomnosť, ba „pribúdanie“ ideálneho v
reálnom, je to však pribúdanie dvojsečné, protirečivé, čo sa stáva zdrojom rušivého pôsobenia: protirečivosť je problém, s ktorým sa treba vyrovnať.
Jozef Mihalkovič: Pribúda
Pribúda mesta navidomoči,
ako keby sa inšie ani nedalo,
a citeľne ho tiež aj ubúda,
presne sa nevie ako a kde,
alebo to viem, ale zbytočne
nebudem robiť poplach.
Tu v tieto strany
mesta pribúda, na tom trvám,
záleží na tom,
aby to bolo tak.
(Kam sa náhlite, 1974)

Básnik sa s problémom (t. j. s faktom nielen
„pribúdania“, ale aj „ubúdania“ mesta) vyrovnáva
vôľovo. Pravda, nie je to voluntárnosť, ktorá by
maskovala a skresľovala pravý stav vecí – autor
naznačuje, že o ňom vie, a možno i viac ako čitateľ,
no zároveň (a v tom spočíva významové jadro básne) aj z o b r a z uj e s v oj u v ôľ u po i d e á l n om .
/142/

Ideálne vrastá do reálneho, a aj keď sa kdesi „inde“
z neho vytráca, básnikovi eminentne záleží práve na
tom vrastaní, „pribúdaní“. Motivácia narastania kladu v objektívnej realite je v básni podávaná ako
subjektívna motivácia, ako podmienka ontologického harmonizovania subjektu. Mihalkovič nechce
ako Rúfus súvisieť s dobou na spôsob kontrastu, ale
na spôsob súladu. Zdrojom tenzívnosti je tu uvedomenie si faktu, že rast ideálneho je protirečivý, že
súlad subjektívneho s objektívnym je možný len za
cenu vzdania sa časti svojej subjektivity. Niečo podobné naznačuje i Šmatlák, keď hovorí, že „vo
vzťahu báseň – skutočnosť stojí u Mihalkoviča hierarchicky vyššie tento druhý pól“ (1983, s. 135),
V reálnom je anticipované ideálne, no prítomná
je v ňom i možnosť (ba skutočnosť) regresie. Túto
dvojsmernú podobu reality báseň hierarchicky usporadúva: vyššie ako prvky regresívne sú v nej prvky
anticipačné. Tie dodávajú realite zmysel, a nielen
jej, ale aj autorskému subjektu, ktorý sa do veľkej
miery stotožňuje s tým „vyšším“ obsiahnutým v
„nižšom“, s anticipáciou ideálneho v reálnom.
Zdanlivo z opačného pólu, z pólu konštatovania
nie rastu, ale ubúdania ideálneho v realite sa začína
odvíjať nasledujúca Strážayova báseň.
Štefan Strážay: Svet, ktorý sa mení
Svet sa mení, stráca farby.
Horkne. V noci je čoraz menej tmy,
v zime snehu. Každú chvíľu
je nedeľný podvečer. Ulicou neprejdeš.
Večne tie isté čaje a čokolády vo
výkladoch. Krátke letá. V bazénoch
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špinavá voda. Čas plynie –
jar, leto a tak ďalej. Úžas
a zdesenie zo všetkého, ale potom
tíšivý objav – svet, ten zostava
rovnaký, to iba ja
sa takto
mením.
(Palina, 1979)

Enumerácia negatívnych príznakov sugeruje postupnú regresiu reality. Autorský subjekt to vníma
ako zdroj napätia (zdesenie zo všetkého). Toto napätie sa prekvapujúco rieši tým, že autor odhaľuje
seba ako zdroj negatívnej prognózy reality – je to
jeho postoj k svetu, ktorý mu nedovoľuje vidieť
realitu, aká skutočne je. Konštatovanie gnozeologickej neschopnosti subjektu je preňho paradoxne
zdrojom ontologického uspokojenia. Vzťah subjekt
– svet je tu hierarchicky jasný: svet je viac. Fakt
premenlivosti, až istej regresie subjektu je menej
ťaživý, ba je priam tíšivý v porovnaní s predtým
konštatovaným oveľa závažnejším faktom (ktorý
sa ukázal klamný) regresie objektívnej skutočnosti.
Agresia, „výčitky“ subjektu sa tak obracajú zo sveta na seba samého. Realita, ktorá bola hodnotená
ako sféra, z ktorej sa postupne stráca ideálne, sa
týmto zvratom, pointou básne prehodnocuje a je to,
naopak, subjekt, ktorého postoje a videnie sveta sú
poznačené stratou ideálnej perspektívy.
To však ešte nie je celý zmysel básne. Čitateľ
mohol spozorovať, že niektoré príznaky regresu
reality, ako ich uvádza báseň, nie sú ilúziou subjektu, ale objektívnou skutočnosťou. Ak ich autor in/144/

terpretuje ako ilúziu, ako nepravdivé poznanie, presúva tým značnú časť „zodpovednosti“ za obraz
sveta na seba – „udržiava“ realitu v kladnom hodnotovom poli tak, že svoje do istej miery pravdivé poznanie vydáva za falošnú ilúziu. Strážay je neiluzívny voči sebe, je neiluzívny v rovine subjektu
(Zajac, 1980, s. 71), no do roviny skutočnosti transponuje značný diel iluzívnosti. Súvisí to zrejme so
spomínanou hierarchickou nadradenosťou objektívneho nad subjektívnym v Strážayovej axiológii.
Konštatovať neprítomnosť ideálneho v tom, čo je
„nižšie“ – v subjekte, je ešte vždy menšie ontologické mínus, než konštatovať takéto manko vo
„vyššom“, vo sfére objektívnej reality. I pre subjekt
je dôležitejšie zachovať ideálne vo „vyššom“ – v
tom, čo dáva zmysel i existencii „nižšieho“, existencii subjektu. Strážay teda v podstate rovnako ako
Mihalkovič „trvá“ na prítomnosti ideálneho v realite, nástojí na zmysle objektívnej reality, pretože si
uvedomuje, že od tohto „vyššieho“ zmyslu závisí i
zmysel jeho individuálneho bytia.
Prejdime k ďalšej básni.
Štefan Moravčík: Noc v meste
V meste sa nedá veriť v boha,
lebo noc nie je oddelená
odo dňa.
Mesto je stále živé:
pracuje, hučí, šramoce,
pohŕda smrťou.
A tým práve dokazuje,
že sa nič nedeje:
skapeš, či ožiješ...
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Akoby sa nechumelilo —
aj keď sa najväčšmi chumelí
a fujavica zavýja,
či puká púčik anjelský.
Ruža či srdce...
Všetko jedno.
Mesto svieti chladno, striedmo,
nie ako uhlík z popola.
Noc v meste akoby ani nebola.
(Tichá domácnosť, 1981)

Báseň akcentuje humánnu zložku spoločenského
aspektu. Neprítomnosť ideálneho (humanity) sa v
básni paradoxne odhaľuje cestou relativizovania
kvalít, ktoré zvyčajne vystupujú ako kladné, spoločensky prospešné: pracovitosť, životaschopnosť,
likvidácia tmy, pohŕdanie smrťou. Dynamické a
životné zameranie mesta, teda niečo, čo sa na prvý
pohľad môže javiť ako apriórne kladná kvalita, je v
básni komentované spôsobom, ktorý prehodnocuje
túto apriórnu kladnosť. Báseň upozorňuje na to, že
prílišný dôraz na dynamiku života oslabuje jeho
statiku, rovnováhu. Jednostranné zameranie na životnosť vedie k popretiu smrti ako niečoho, s čím sa
v koncepcii života musí nevyhnutne rátať. A práve
fakt pohŕdania smrťou je faktom, na základe ktorého báseň paradoxne usvedčuje mesto práve z pohŕdania životom (sa nič nedeje: skapeš, či ožiješ...).
Dynamizmus moderného života stelesňovaného
mestom je v básni zdanlivo nehistoricky korigovaný
statikou stredovekého svetonázoru (pozri prvky náboženskej topiky v básni – boh, noc, ruža, srdce,
anjel). Má to však svoju logiku, logiku kontrastu: na
jednej strane (na strane moderného) pohŕdanie smr/146/

ťou, na druhej strane pohŕdanie životom. Život stredovekého človeka bol iba prípravou na smrť, jednotlivec nežil „zážitkom“, ale myslel na konečný
zmysel svojho života. Moderný človek, ten, ktorého
nepriamo zobrazuje Moravčíkova báseň, naopak,
akoby žil len zážitkom a nemyslel na zmysel. Do
opozície sa tu dostáva text života so zmyslom života. Moravčíkova báseň neneguje moderný život, iba
sprítomnením opačného (stredovekého) názoru
upozorňuje na nebezpečenstvo absolutizácie „textu“
života, čo môže viesť k znejasneniu, či priamo strate jeho zmyslu.
Text života, to je realita, zmysel je ideál, ktorý v
realite anticipujeme. Zmysel, to je Mihalkovičovo
trvanie na tom, neprítomnosť zmyslu, to je Moravčíkovo všetko jedno. Kým Mihalkovič s celým vôľovým nasadením nástojí na p r i b ú d a n í pozitívneho, ideálneho v realite, Moravčík si všíma druhú
stránku tohto protirečivého procesu – u b ú d a n i e
ideálneho. Mihalkovič a napokon i Strážay sa prikláňajú na stranu objektívneho, na stranu „vyššieho“, Moravčík zasa dosť demonštratívne upozorňuje, že strata subjektívne ľudského (humánneho)
rozmeru je i spoločenskou stratou. Spoločenské zacielenie, teda zreteľ na „vyššie“ je prítomný aj u
Moravčíka, i keď uňho má podobu nie „presahu“,
ale „návratu“. Jeho postoj je takto komplementárny
voči postoju, povedzme, oboch naposledy menovaných básnikov. Práve táto komplementarita zaručuje
celku slovenskej lyriky komplexný pohľad na skutočnosť, je zárukou toho, že sa slovenská poézia nedostane do nepravdivej situácie absolutizácie ideálneho, alebo naopak, absolutizovania regresu reality.
Nasledujúca Hevierova báseň nezohľadňuje spo/147/

ločenský aspekt ani per negationem. Jej témou je
podobne ako v Strážayovej básni Znova o láske lyrický subjekt.
Daniel Hevier: Jesenná mizéria
Žijem zo dna na dno.
Ohľaduplný,
unavený, plný hladu.
Moje telo v noci schne
a vo dne vädne.
Ale toto nie je ešte
moje posledné slovo.
Predposledné.
(Nonstop, 1981)

Možno povedať, že rovnako ako v niektorých
ďalších básňach zbierky Nonstop, aj v tejto Hevier
„zachytil stav sebauvedomovania mladého subjektu
na najnižšom negativistickom stupni precitnutia“
(Marčok, 1981, s. 78). Zdalo by sa teda, že báseň
najmä v prvých dvoch strofách konštatuje stav absolútnej neprítomnosti ideálu. Tento ideál, resp. vôľa k
nemu sa objavuje v tretej strofe (Ale toto nie je ešte
moje posledné slovo), aby vzápätí v pointe básne celé
vzopätie, patetické nevzdanie sa lyrického subjektu
pred realitou bolo ironicky zavrátené do reálnych
medzí, čiže do medzí bezperspektívnej reality.
Naozaj sa však celá báseň pohybuje v polohe negácie ideálneho, v polohe, ktorá by vyústila do mimoriadne silnej tenzívnosti? Už prostý čitateľský
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dojem tomu nenasvedčuje: napriek tomu, že dejový
priebeh básne ústi do rezignácie, čosi nám naznačuje, že situácia lyrického subjektu nie je až taká ťaživá a bezvýchodisková, ako by vyplývalo z vecného
obsahu básne. Táto báseň nám, nazdávame sa, dobre ilustruje naše konštatovanie z úvodnej kapitoly,
že „výraz je vždy už aj istým riešením obsahu“. U
Heviera je v porovnaní so všetkými predtým interpretovanými básňami väčšmi zdôraznená tvarovosť.
Nájdeme tu kalambúry, rým, alúziu na frazeologizmy a ich parafrázovanie, paronomáziu, skrátka postupy, ktoré robia jeho verš viazaným. A fakt viazaného verša, jednoducho povedané, „znamená“, že
verš, text je viazaný i čímsi iným ako len životnými
súvislosťami autorského subjektu, jeho ontologickým napätím. To do istej miery relativizuje absolútnosť tohto napätia. Autor sa do textu projektuje nielen v rovine témy, v rovine zobrazenia svojej
životnej situácie, ale i v rovine „formy“, v rovine
prijímania, no i vytvárania pravidiel výstavby textu.
Vďaka tejto druhej projekcii ocitá sa autorský subjekt v kvázi svete, v ktorom vládnu nielen iné tlaky
ako životné (literárna tradícia), ale v ktorom i on
sám môže isté tlaky vyvíjať (vytváranie autorskej
poetiky). Moment tvorivosti, spôsob, akým sa vie
autor vynájsť i na stiesnenom priestore malej básne,
je „zobrazením“, anticipáciou jeho schopnosti
vynájsť sa i v stiesňujúcej ho realite.
Okrem toho už i spomínaná irónia signalizuje
odstup od problému, čo tiež pôsobí detenzívne.
Schematicky povedané: autor si v básni vytvára
(projektuje sa doň) lyrický subjekt a ironizuje ho,
čím získava odstup od svojho zobrazeného (tematizovaného) problému a optikou takto zľahčeného
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problému sa díva späť na svoju reálnu, mimotextovú situáciu.
Kde je teda ideálne v neideálnej Hevierovej realite? Je anticipované v istom zľahčení problému,
ktoré je výsledkom nielen ironického postoja voči
lyrickému subjektu, ale je dosahované aj konotatívnym, náznakovým účinkom vysokej tvarovosti, artistnosti Hevierovej básne. To všetko čitateľa dostatočne presviedča o tom, že pointa, ktorú Hevier
použil, je iba pointou básne, nie pointou a prognózou jeho životnej situácie.
Venovali sme sa niekoľkým básňam slovenských
autorov, ktoré vznikli (resp. boli publikované) v
rozpätí trinástich rokov. Ich výber, ako mohol čitateľ postrehnúť, nebol náhodný. Išlo o básne, v ktorých ideálne bolo zväčša veľmi ťažko identifikovateľné, na prvý pohľad neprítomné. Jednako sme
hádam ukázali, že už samo napísanie básne – ak je
tvorbou – je do istej miery riešením protirečení, s
ktorými sa v realite stretá autorský subjekt. Pritom,
pravdaže, autor problém v skutočnosti nerieši, iba
modifikuje svoj vzťah k nemu. Báseň problém rieši
v tom zmysle, že ňou autor zaujíma ku skutočnosti,
s ktorou má do činenia, istý komunikačný postoj,
ktorý je už iný ako postoj „predkomunikačný“, postoj pred napísaním básne, keď stál zoči-voči problémovej situácii.
Báseň tak autorovi vždy na niečo slúži – kde to
tak nie je, cítime jej nemotivovanosť. Ale „slúži“ i
autor. V jeho komunikačnom postoji, ktorý si z textu dekódujeme, je semioticky prítomná nielen
„predtextová“ realita s jej protirečeniami a rozpormi, ale aj autorov „návrh“, ako tieto rozpory riešiť,
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jeho anticipácia ideálnejšieho stavu. Zopakujme, že
toto riešenie sa odohráva „iba“ vo sfére zmeny postojov, nie vo sfére priamej, operatívnej zmeny sveta.
Zmena postoja je však, ako vieme, podmienkou tej
druhej zmeny.
Spomínaná anticipácia ideálneho nemôže byť
však v poézii prítomná príliš explicitne – s tým má
už naša poézia nedobré skúsenosti. Na vybraných
príkladoch sme chceli dokumentovať, že hodnotná
poézia sa k ideálu prebojúva cestou nie prehliadania, ale zložitého prekonávania reálnych protirečení.
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DOSLOV
„Poznávacie úsilie literárnej vedy nie je ničím
iným ako úsilím pomenovať zdroje estetického zážitku čitateľa a označiť cesty, ktorými na nás umelecké
dielo pôsobí.“ Tento citát z knihy Valéra Mikulu Hľadanie systému obraznosti hádam najvýstižnejšie vyjadruje autorovu koncepciu literárnovedného poznania. Autorovi ide predovšetkým o poznanie poézie, o
jej poznateľnosť. Špeciálne potom o slovenskú poéziu, poéziu dvadsiateho storočia, poéziu modernú.
Už na tomto mieste treba povedať, že Mikulova
práca je nedeklaratívnou konfrontáciou s tým typom
literárnej vedy, ktorá uverila v nepoznateľnosť, nezrozumiteľnosť, hermetickosť, hádankovitosť, imanentnosť modernej poézie. A bol to dlhý čas názor
meritórny a reprezentatívny a ten, kto sa usiluje
„hľadať systém obraznosti“, t. j. jej poriadok, sa aj
dnes nezriedka vystavuje podozreniu z „nemodernosti“. Pravda, včerajšia avantgarda sa stala dnešnou
tradíciou, včerajšia moderna súčasťou histórie, z ktorej sa tak chcela vyčleniť...
Mikula trpezlivým rozborom ukazuje, koľko
možno pri čítaní básne objektívne identifikovať, nakoľko možno poznávacou cestou báseň rozkryť, a to
bez toho, že by sa stratila sila individuálneho zážitku
z básne. Naopak, práve cesta poznania otvára čitateľovi oveľa rozlíšenejší priestor na to, čo je v básni
jedinečné, nenahraditeľné, nezameniteľné. Mikula
pritom vychádza z presvedčenia, že cestu k poznaniu
poézie dvadsiateho storočia nezahatala sama poézia,
ale často kritika a veda, ktorá sa v jej „nepoznateľnosti“ utvrdzovala. Mikula ukazuje, že aj v „ťažkých
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prípadoch“ vedie cesta k pochopeniu básne a že je to
cesta objektivizovateľného poznania.
V „označení ciest, ktorými na nás dielo pôsobí“, je
obsiahnutý ďalší zreteľ Mikulovej práce. Mikula hrá
so svojím čitateľom s otvorenými kartami. Priamo
pred ním odkrýva cesty a spôsoby, akými došiel k
jednotlivej argumentácii. Nevyvyšuje sa nad čitateľa.
Nehovorí mu, že jeho čítanie je neomylné, či jediné
možné. Tým však, že predostiera spôsob, akým dospel
k daným vývodom, učí čítať – a v tomto zmysle je
jeho práca inštruktívne pedagogická. Rehabilituje tým
proti „vedeckému tajnostkárstvu“ otvorenosť, proti
zlej didaxi prednosti spoločného učenia. Mikula je
spriaznený nielen s autorom – ako to bolo v spoločenstve autorov a hermeneutických interpretov –, ale aj s
čitateľom, ktorému výsledky svojho poznania adresuje. Mikula proste pri písaní nezabúda na svojho čitateľa. Nepodkladá sa mu, čítanie mu neuľahčuje, ale ani
mu ho zámerne nesťažuje. Vysvetľuje, objasňuje.
Mikulova práca má zjavné teoretické implikácie,
to, čo však pomenúva, je „estetický zážitok“, ono
pôsobenie umeleckého diela na nás, utváranie zmyslu básne. Ide mu o skutočnostnú relevanciu obraznosti, alebo inými slovami o bytostné dôsledky poznávacieho procesu, o ľudskú účasť na básni.
Mikulova práca Hľadanie systému obraznosti
vznikla ako rad samostatných štúdií, a predsa celok
nie je len súčtom jednotlivých štúdií, ale novou kvalitou. Až v tomto celku možno pochopiť spätne niektoré vývody, ktoré autor v jednotlivých štúdiách nie
vždy zopakoval. Až celok obnažuje jednotu metodologických princípov, s ktorými Mikula pracuje: hodnotový zreteľ, skutočnostný charakter obraznosti,
problém denotatívneho a konotatívneho rázu obraz/154/

nosti (priameho pomenovania a pomenovania „náznakom“), otázku vzťahu vecnej a konceptuálnej zložky
obrazu. Okrem toho sa takto ozrejmil vývinový zreteľ
celej práce. Autori, s ktorými Mikula pracuje, nie sú
volení náhodne: tvoria vývinový oblúk utvárania obraznosti v slovenskej poézii dvadsiateho storočia a
práca by mohla mať pokojne podtitul: Obraznosť od
Krasku po Strážaya. Práve následnosť a súvislosť jednotlivých riešení dáva celej Mikulovej práci historickú
logiku – ukazuje poriadok, v akom sa obraznosť vyvíja – poriadok, ktorý vyplýva okrem iného aj z toho, že
u básnikov ide vždy aj o reťazec „odpovedí na predchádzajúce básnické riešenia“.
Mikulova práca o obraznosti v slovenskej poézii
patrí v užšom zmysle slova do oblasti poetiky, v širšom do teórie literatúry. Za ustanovujúce činitele básne sa zvyčajne pokladajú obraz a verš. Tradičnými
oblasťami poetiky sú versológia (teória verša) a tropika (teória básnických figúr, v poslednom čase najrozvinutejšia v teórii metafory). Analyticko-deskriptívny
prístup k literárnemu dielu (analytický v zmysle rozlíšenia jednotlivých komplexných javov na čo možno
najmenšie izolovateľné prvky, deskriptívny v zmysle
ich klasifikačného opisu) viedol k vzniku dvoch osamostatnených teoretických disciplín – teórie verša a
tropiky. V konečnom dôsledku to vyvrcholilo opisom
jednotlivých typov verša či trópov, prípadne systematikou verša a obrazu. Zo zorného uhla teoretikov sa
celkom stratilo nielen usúvzťažnenie obrazu a verša v
básni, ale najmä skúmanie spôsobu použitia verša a
obrazu pri utváraní celistvého zmyslu básne – t. j. ich
integrálne zapojenie do tematickej výstavby básne.
Mikulova práca sa v tomto zmysle nachádza aj v istej
situácii literárnej vedy (a literárnej výchovy, ktorá
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rozmieňa výsledky klasifikačnej teórie na pedagogické drobné). Aké miesto zaujíma v tejto situácii? Autor
vychádza z presvedčenia, že kardinálnym problémom
súčasnej poézie nie je verš, ale obraz a systém obraznosti. Otázku verša ponecháva otvorenú. Na tomto
mieste však treba konštatovať, že aktuálnou sa stáva aj
táto otázka, najmä v súvislosti s „depoetizáciou“,
„uvoľnením viazaného verša“, no na druhej strane aj s
problémom modálne (nie vecne) vyjadrenej tematizačnej funkcie verša. Z tematického hľadiska možno
na tomto mieste povedať o vzťahu verša a obrazu aspoň to, že ide o hodnotovú proporciu ideálneho a reálneho: problémovej témy – symetrizujúceho verša;
symetrizujúcej (harmonizujúcej, ideálnej) témy –
problémového (asymetrického, disparátneho) verša;
problémovej témy – asymetrického verša.
Nový prístup Mikulovej práce v oblasti básnickej obraznosti spočíva predovšetkým v dôslednom zapojení
obraznosti do tematickej výstavby básne. Základná otázka, ktorú si Mikula kladie, znie: akú funkciu má obraznosť pri výstavbe zmyslu básne. Mikulovi nejde ani tak
o to, z čoho a ako sa obraz skladá, ale čo a ako vypovedá. Tento pohľad vyplýva z presvedčenia, že obraz (a
báseň) má zmysel, že tento zmysel je uchopiteľný a poznateľný, a to práve tým, čím je vyjadrený – obrazom.
Obraz a obraznosť sa prostredníctvom zmyslu stávajú
vyjadrením skutočnostných vzťahov a hodnôt; básnický
obraz uplatňuje svoju skutočnostnú povahu.
Mikulovo uvažovanie je súvislostné a tým ustavične prekračuje čisto poetologický rozmer práce. Empirický pohľad zakotvuje celú problematiku do oblasti
konkrétnej čitateľskej skúsenosti. Mikula sa vždy
prednostne pýta, aký zmysel má obraz (a daný typ
obraznosti) pre čítanie poézie a – ešte jednoduchšie –
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pre utváranie čitateľského zážitku. S tým logicky súvisí, že Mikula predostiera problém obrazu hodnotiaco – vzhľadom na hodnoty básne, ale aj vzhľadom na
postoje, ktoré on ako čitateľ k týmto hodnotám a k ich
vyjadreniu zaujíma. V tomto zmysle je Mikula historický – ukazuje logiku vývinového oblúka tvorby obraznosti v slovenskej poézii dvadsiateho storočia – a
zároveň generačný: neostýcha sa rázne sformovať
svoje preferencie voči tomu typu poézie, v ktorej je
obraznosť prítomná „v stave zrodu“, „nehotová“, „nevychladnutá“, voči typu, v ktorom konceptuálna platnosť obrazu neruší platnosť jeho vecného podložia,
ale naopak potvrdzuje, zmnožuje a obohacuje ho.
Mikulova práca je súčasne aj obrazom vývinových
premien obraznosti v slovenskej poézii dvadsiateho
storočia. Mikula otvára problematiku rozborom Kraskovej obraznosti. Kraskova poézia stojí pri zrode modernej slovenskej poézie a jeho obraznosť presadzuje
subjektívne, individuálne pokrytie životnej skúsenosti
a obrazu, ktorým sa ona vyjadruje. Mikula poukazuje
aj na polaritu Kraskovej obraznosti, ktorá sa pohybuje
medzi „obraznosťou v stave zrodu“ a „obraznosťou
hotových významov“.
Kraskov prechod od „neistého“, „pulzujúceho“ poznania k poznaniu danému, ustanovenému vymedzuje
pre Mikulu celé vývinové obdobie slovenskej poézie v
oblúku symbolizmu od Krasku až po Rúfusa. V Rúfusovej obraznosti vidí Mikula hranice uplatnenia symbolistickej obrazností všade tam, kde sa konceptuálne
(pojmové) vyústenie obrazu buď odlúči od svojho
zmyslovokonkrétneho podložia, čím stratí obraznosť
svoju konkrétnu mnohorakosť, alebo tam, kde sa stáva
pojmovosť sama podložím obrazu, pričom sa celkom
opúšťa konkrétna vecná platnosť obrazu.
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Ak Rúfusova obraznosť rozvíja typ symbolistickej
obraznosti do najrozvinutejších polôh, pričom zároveň
vyznačuje aj medze jej platnosti, priamym protikladom – ale zároveň zdanlivo paradoxne prípadom spojeným pupočnou šnúrou práve so symbolistickým
obrazom – je Stachova obraznosť. V nej dochádza
naopak k absolutizácii zmyslovokonkrétnej základne
obrazu, ktorého mnohoraká variabilita má eliminovať
alebo zakryť jeho konceptuálnu platnosť. Mikula trpezlivým modelovaním systému Stachovej obraznosti
na ploche celého Stachovho básnického diela ukazuje,
kde sa za zdanlivou proteovskou neuchopiteľnosťou
Stachovej obraznosti formuje presný princíp jej konceptuálneho usporiadania. V protiklade k Rúfusovi,
ktorý často eliminuje vecnú platnosť zmyslovokonkrétneho podložia obrazu (jeho obraz má často platnosť len v konceptuálnom uchopení), Stacho naopak
zdôrazňuje len jeho zmyslovokonkrétnu variabilitu.
Ide tu proporčne o dve krajné polohy toho istého problému.
Stachovo „prevrátenie pomerov v obraze“, za ktorým sa skrýva zrejme sprvu aj generačne polemická,
ale principiálne najmä autentická rehabilitácia zmyslovokonkrétneho podložia obrazu a tematickej výstavby
básne, je v proporčnej podobe prítomné v Mihalkovičovej poézii. Mihalkovič sa nevzdáva konceptuálnej
platnosti obrazu, ten však musí byť dôsledne pokrytý
jeho vecným rozmerom. Obraz si u Mihalkoviča ponecháva svoju platnosť aj po identifikácii vlastnej konceptuálnosti. Zmyslovokonkrétne dáta nie sú teda ani príveskom konceptuálneho vyznenia obrazu, ani „krásnou
jednotlivosťou samou osebe“. Tematicky ostávajú v
celej svojej rozmanitosti platné aj po svojom kvalitatívnom zhodnotení.
V tomto zmysle možno chápať vývin obraznosti v
slovenskej poézii dvadsiateho storočia ako proces, v
/158/

ktorom sa v čoraz väčšej miere kladie dôraz na uplatnenie vecnej, konkrétnej roviny obrazu a zároveň na
jeho konceptuálny presah. Tým sa v súčasnej poézii
diskvalifikuje ten typ obraznosti, ktorý ostáva na číro
vecnej alebo naopak čisto konceptuálnej úrovni, ale aj
ten typ obraznosti, ktorého konkrétny obsah slúži len
ako prostriedok pre konceptuálny presah.
Posledným článkom vo vývinovom oblúku slovenskej poézie je Strážayov typ obraznosti. Strážay
neutvára obraz „obrazným pomenovaním“ na úrovni
konkrétnozmyslových dát obrazu. Strážayov obraz je
akoby obrazom bez obraznosti. Obraznosť Strážayovej poézie sa utvára až na vyššej úrovni, Strážayovi
nejde o vnútorné súvislosti obrazu, ale o jeho súvislosti v zapojení do vyššieho celku básne. Nejde mu
natoľko o vnútornú asociatívnosť obrazu ako o jeho
vonkajšie usúvzťažnenie. Súvisí to so zmenou konotatívno-denotatívneho utvárania obrazu. Ak si v „metaforickom“ type obraznosti hľadajú konotatívne vyjadrené významy svoj denotát (to, čo je vyjadrené v
náznaku, si hľadá svoje priame pomenovanie), v
„nemetaforickom type obraznosti“ sa stávajú priame
pomenovania konotatívnou súčasťou vyššieho denotatívneho radu (to, čo je vyjadrené priamym pomenovaním si hľadá asociatívne súvislosti).
Mikulova kniha je prácou, ktorá inovuje tradičnú
poetiku a vracia jej ako disciplíne praktickú použiteľnosť. Na rozdiel od tradičnej poetiky, ktorá vychádza
z repertoáru poetologických pravidiel a skúma, ako sa
uplatňujú v jednotlivých literárnych dielach, Mikulova
práca vychádza dôsledne z konkrétneho rozboru
uplatnenia obraznosti pri utváraní zmyslu básne, t. j. z
jej zapojenosti do integrálnych textových súvislostí.
Základnou sférou poetiky sa tak stáva oblasť realizá/159/

cie autorskej koncepcie, oblasť literárneho diela a jeho
výstavby. Na začiatku Mikulovej práce je vždy báseň
ako konkrétny individuálny tvorivý akt, z ktorého
možno vyvodiť isté poetologické poznanie, toto teoreticky zhodnotiť a historicky ukotviť.
Mikula ostáva zásadne v oblasti poetiky, t. j. v
oblasti realizácie literárneho diela. Zopätosť výstavby básne so systémovým zovšeobecnením jej
princípov, s konkrétnym čitateľským zážitkom a
začlenenosťou literárneho diela do konkrétneho historického rámca mu však umožňuje poetologickú
úroveň výskumu prekračovať a vidieť ho v súvislosti s teoretickým, literárnokritickým a historickým
poznaním. Ono zotrvávanie na pôde poetiky a ustavičné prekračovanie do ostatných literárnovedných
oblastí je iba dôsledkom Mikulovho chápania básne
ako vnútorne členitého a pritom integrálneho celku,
ktorého jednotlivé zložky a časti na seba vzájomne
pôsobia, pričom sa vzájomne nepohlcujú a nerušia,
ale nasycujú a obohacujú a tým utvárajú jednotný,
vnútorne mnohoraký celok básne.
Rámec novej marxistickej poetiky, ktorú Mikulova práca spoluvytvára, možno priebežne a skusmo
určiť praktickým, konkrétne obsažným, historickým
prístupom a dialektickým usúvzťažnením jednotlivých vzájomne na seba pôsobiacich komponentov
literárneho diela do integrálneho, zmysluplného a
skutočnostne relevantného celku.
Peter Zajac
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РЕЗЮМЕ

Цель настоящей работы „Поиски системы
образности“ – содействовать познанию функции
образа и ее сути в поэтическом тексте. Материал,
на
котором
данная
проблематика
рассматривается, представляет – помимо И.
Краско – поэзия современных словацких поэтов (М.
Руфус, Я. Стахо, И. Мигалкович, Ш. Стражаи, Ш.
Моравчик, Д. Гевиер). Анализируя творчество
вышеперечисленных авторов, мы не избегаем
возможности дать и оценочные констатации,
естественно вытекающие из интерпретации.
Методологически мы исходим из теории
литературной коммуникации и используем тоже
сведения литературной семиотики. К тексту
подходим с точки зрения читателя. При анализе
наглядно демонстрируется наше чтение текста и
таким образом одновременно непроизвольно
затрагиваются все те его компоненты, которые
нами воспринимаются как основные в деле
постижения его смысла.
В вводной части (Поэтический образ и система
коннотаций) дано теоретическое освещение
основных механизмов восприятия поэтического
образа. Внимание направлено главным образом на
движение
читателя
в
коннотационно
–
денотационной сфере. Сферу коннотаций считаем
доминирующей областью, в которой происходит
образование и восприятие поэтического образа. Для
обозначения данных явлений употребляется понятие
коннотационный код, который понимается как
система элементарных образов. Эта система
(система
образности)
является
главным
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текстообразующим
поэзии.

фактором

в

современной

Начало такой системной функции образности в
современной поэзии и опасность определенной
петрификации данной системы исследуется у поэта
– символиста И. Краско. (Два языка Ивана Краско).
У Руфуса (Восприятие образа в поэзии Руфуса)
наблюдаем прежде всего момент возникновения
поэтического образа и способы, которыми автор
заставляет читателя перейти от буквального
восприятия текста к восриятию переносному,
образному. У Стахо (Образность Стахо)
ориентируемся на исследование образности как
сравнительно герметической авторской системы
значений и на способ их расшифровки читателем. У
Мигалковича
(Смысловое
построение
стихотворения)
внимание
уделяем
вопросу
смыслового
единства
стихотворения
и
возможностям читателя раскрыть объединяющий
принцип (т. е. систему образности) дающего
тексту
смысл.
Наконец
у
Стражая
(Стихотворение
Стражая
Двор)
пытаемся
доказать существование системы образности как
глубинного организующего принципа и в текстах с
кажущейся чисто денотационной ориентировкой,
В последней
статье
(Стихотворение и
действительность) расширяем рамки нашего
исследования
и
переходим
от
частичной
проблематики образа к исследованию более широких
отношений стихотворения к действительности.
Это отношение идентифицируем на платформе
оппозиции идеальное – реальное. Стихотворение
понимаем как модель действительности, в которой
предусмотрен ее идеальный проект как решение
актуальных проблемных ситуаций.
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RESUME

Dans notre travail ,,A la recherche du système de
l'imagination“, notre but est contribuer à la
connaissance de la fonction de l'image dans le texte
poétique. Nous avons traité cette problématique à partir
des matériaux tirés de la poésie slovaque contemporaine
(M. Rúfus, J. Stacho, J. Mihalkovič, Š. Strážay, Š.
Moravčík, D. Hevier) à l'exception d'Ivan Krasko qui est
d'une génération antérieure.
Dans notre analyse de la création de ces auteurs,
nous n'avons pas hésité à faire les appréciations qui
résultaient naturellement de l'interprétation.
Du point de vue de la méthodologie, ces études
partent de la théorie de la communication littéraire et
de la sémiotique. Nous considérons le texte du point
de vue du lecteur. Nous appuyons notre analyse sur
une lecture approfondie du texte, cette démarche nous
permettant d'appréhender tous les éléments du texte
qui nous paraissent importants pour la saisie de son
sens.
L'étude introductive (L'image poétique et le système
de connotations) essaye d'éclaircir les mécanismes
fondamentaux de la perception de l'image poétique.
Nous nous concentrons surtout sur la démarche du
lecteur dans la sphère connotato-dénotative. Nous
considérons comme dominante la sphère des
connotations, car c'est là que se déroulent la
production et la perception de l'image poétique. Pour
marquer ces phénomènes nous nous servons du terme
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de code connotatif (selon F. Miko), que nous
comprenons comme un système d'images élémentaires.
Ce système (système de l'imagination) est l'agent
principal de la production du texte dans la poésie
moderne.
Nous observons les débuts d'une telle fonction
systématique de l'imagination dans la poésie moderne –
ainsi que le danger de pétrification du système chez le
poète symboliste slovaque I. Krasko (Deux langues
d'Ivan Krasko). Chez Rúfus (La perception de l'image
dans la poésie de Rúfus) nous remarquons surtout le
moment de la naissance de l'image poétique et les
façons dont l'auteur force le lecteur à passer de la
perception littérale du texte à la perception
métaphorique, figurée. Chez Stacho (L'imagination de
Stacho) nous nous orientons vers une étude de
l'imagination comme système relativement hermétique
des signifiants de l'auteur et nous cherchons la façon
dont le lecteur les décode. Chez Mihalkovič (La
construction du sens de poème) nous questionnons la
cohérence du sens de poème et les possibilités du
lecteur de dévoiler le principe unifiant (c'est-à-dire le
système de l'imagination), qui donne le sens au texte.
Enfin, chez Strážay (Le poème de Strážay La cour) nous
essayons de prouver l'existence du système
d'imagination comme principe organisateur discret
même dans les textes en apparence orientés
exclusivement vers la perception dénotative.
Dans la dernière étude (Le poème et la réalité),
nous élargissons l'horizon de nos recherches vers les
relations entre le poème et la réalité. Nous identifions
ces relations sur la base de l'opposition l'idéal – le
réel. Nous comprenons le poème comme modèle de la
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réalité
qui
comme
solution
de
situations
problématiques actuelles anticipe sur son projet idéal.
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