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Ján Švantner

Prameň živej vody

Datovanie básní Paula Verlaina (1844 – 1896) by mohlo vyvolať dojem, že 
sú to verše zasunuté hlboko v čase, ktorý s našou súčasnosťou má sotva nie-
čo spoločné, a že je to skôr iba spomienka na archaické obdobie modernej eu-
rópskej poézie, navždy už vzdialené dnešnému elektronickému postmoderniz-
mu, v ktorom sa akosi samočinne ukladajú znaky do riadkov, do vonkajšej po-
doby zdanlivej básne, ktorá však vychádza ako mnohé iné súčasné javy zo se-
baklamu, aby nakoniec vyústila do falošnej ilúzie a duchovnej prázdnoty. Ale 
cesta späť, cesta do dilúvia, v ktorom zaniká duchovná ľudská tvorivosť, vedie 
práve cez onen zradný odstup, získaný v ničivom pocite z technického pokro-
ku, v ktorom je ukrytý optický klam vhodný iba do technokraticky zúženého 
a zúboženého sveta.

Ešte v polovici minulého storočia bola poézia na európskom kontinente 
magickou silou a hoci s ňou boli spojené neprekonateľné protirečenia medzi 
každodenným čiernym chlebom, nevyhnutným na prežitie, a tou vzácnou zá-
zračnou chvíľou, v ktorej akoby zastal čas práve vďaka básnikom z verlainov-
ského rodokmeňa, básnická tvorba bola relevantnou protiváhou meštiackych 
dobrých mravov, čiže ničím nekrytých hodnôt, ak len za hodnotu nepovažu-
jeme pokrytectvo a všadeprítomnú a nikdy nie dosť uspokojenú materiálnu 
žiadostivosť. Hudobný skladateľ, spevák a básnik Léo Ferré, ktorý zhudobnil  
a sám interpretoval Baudelairove, Rimbaudove, Verlainove a Apollinairo-
ve básne, napísal v predslove Verlainových Saturnských básní (Poèmes satur-
niens, Livre de Poche, 1961) pamätné slová: „Zaživa sú básnici bití, vysmieva-
ní a väznení. Keď umrú, kdekto sa rýpe v ich živote, najradšej svinským rypá-
kom, a hrabe sa v ňom z tej stránky, ktorá sa bežne nazýva hriech. Verlaine, aký 
výborný terč pre týchto návštevníkov večerných hostín zvláštneho druhu!“ Ne-
treba opakovať známe fakty, úkazy a súvislosti, svedčiace o nerovnom posta-
vení básnika v meštiackej spoločnosti, ktorej základom bol a zostáva kolobeh 
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tovaru, reálne vyjadrený v ziskoch a stratách, v bohatstve a biede... Protiklad 
básnického génia a jeho nositeľa, človeka živoriaceho na spoločenskej periférii, 
Úbohého Leliana (anagram Paula Verlaina – Pauvre Lelian), je najzreteľnejšie 
zhmotnený práve v jeho osude.

Dnes je obraz básnikovho položenia sofistikovane zastretý a navyše je zne-
čistený prívalom kultúrneho surogátu, šíreného prostredníctvom médií ako 
vírus v infekčnom prostredí. Ale to neznamená, že sa jadro rozporu, v ktorom 
je spoločnosť sama so sebou, zmenilo alebo nebodaj zmizlo. Výrazne sú však 
poklesnuté, a to do mútnej hlbočiny až na dno, primárne ľudské i spoločen-
ské hodnoty a ich pôvodné kritériá sa v prostredí svojvôle a tendenčnej účelo-
vosti, čo je len iné pomenovanie skrytého apriorizmu, tak zmenili, že vypad-
li zo seriózneho rámca kultúrneho vývoja. To všetko spôsobilo brutálny po-
sun vo vnímaní a cítení človeka, ktorý stráca schopnosť mentálneho dotyku  
s poéziou. Okrem toho podľa zákonov tzv. voľného trhu, ktorý však nie je ta-
ký voľný, ako sa zdá, ale je skôr manipulovaný podľa potrieb tzv. elít, čiže naj-
väčších svetových hráčov na doskách, ktoré znamenajú vždy iba peniaze na 
prvom mieste, básnická tvorba je artiklom z obchodného hľadiska nezaujíma-
vým, a tak postupne vytláčaným do zabudnutia, do tmy, predovšetkým do tmy 
ľudského vedomia. Prvosienky tohto vskutku blahodarného procesu už vystr-
kujú lístky v podobe celkového otupenia ľudského spoločenstva, ktoré znút-
ra chradne a mení sa na odpudzujúce hryzovisko, starostlivo obložené faloš-
ným leskom kedysi vznešených a zmysluplných slov. Postmoderná spoločnosť 
pokročila v tomto negatívnom vzťahu k umeniu ešte ďalej, keď objavila účin-
nú zbraň, akou je ignorácia a ostrakizácia nežiaducich javov, medzi ktorými je 
umelecká tvorba (v klasickom význame) najväčšou prekážkou pre úspešný glo-
bálny proces ľudského znecitlivenia.

Korene postupnej degradácie a rozkladu spoločenských a s nimi zákoni-
te spojených umeleckých hodnôt sú však veľmi hlboké a staré. Nemecký fi-
lozof Edmund Husserl, ktorého analýza krízy európskeho ľudstva je dnes ne-
obyčajne aktuálna, určil začiatok zápasu o pochopenie príčin zlyhania univer-
zálnej filozofie a jej humanistických ideálov do obdobia Huma a Kanta, pri-
čom vo filozofii toto úsilie pokračovalo, ako konštatoval tento fenomenológ, 
až do jeho súčasnosti, t. j. do obdobia pred druhou svetovou vojnou. Dnes vie-
me, že v tejto ceste pokračoval francúzsky existencializmus, v ktorom sa filo-
zofia spojila s literatúrou tematicky i personálne. Na husserlovské úsilie obno-
viť súlad medzi materiálnym a duchovným vývojom ľudskej civilizácie nadvia-
zal český filozof Jan Patočka, ktorý vo svojom skúmaní položil dôraz na vzde-
lanosť v klasickom, t. j. fundamentálne obsažnom zmysle tohto pojmu. Úroveň 
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vzdelanosti je signálom, čitateľným na rozdielnych stupňoch vo viacerých ob-
lastiach spoločenského života, a nemožno ju spájať iba s pragmatickým as-
pektom chodu spoločnosti. Je základom, z ktorého vyrastajú kultúrne for-
my ľudského bytia, a preto je spájajúcim činiteľom medzi rozličnými vrstvami  
v hierarchii ľudského spoločenstva. V štúdii Myšlenka vzdělanosti a její dneš-
ní aktuálnost (1938) Patočka uvádza hlavné vonkajšie a vnútorné (spoločen-
ské a duševné) faktory celkového vzdelanostného úpadku. Príčiny a ich dô-
sledky sú takmer totožné s dnešnými, aj keď v súčasnosti deštruktívne sily  
a javy pôsobia v sofistikovanom a komplikovanom súkolesí spoločenských pro-
cesov na globálnej úrovni. Medzi príčinami úpadku, ktoré sa časom vynoria 
ako jeho následky, vidí Patočka predovšetkým intelektuálnu a mravnú anar-
chiu, ktorá nakoniec vedie k strate duševného kontaktu s realitou, čo sa me-
ní na bludný kruh, z ktorého niet východiska. Ďalším faktorom, dôležitým pre 
rozvoj vzdelanosti, je filozofická a literárna tradícia, chápaná ako nepretržité 
vrstvenie duchovných hodnôt v čase, v ktorom hľadanie zmyslu ľudského bytia 
sa uskutočňuje vnútri ľudského spoločenstva v generačnej postupnosti. Toto 
vrstvenie poznatkov a náhľadov v nových a nových horizontoch civilizačného 
vývinu nie je však mechanické a nekonfliktné. Je plné protirečení, výbojov, od-
mietaní – a nových návratov! Pri čítaní Patočkovej štúdie som si uvedomil nie-
koľko zásadných myšlienkových a pocitových zhôd a paralel so Saint-Exupé-
ryho Citadelou, ktorá sa zrodila z rovnakej spoločenskej reality, ako ju videli  
a prežívali Husserl i Patočka. Je to napr. rozdiel medzi vzdelaním a formo-
vaním človeka. Vzdelanie je plodom nepretržitého procesu, v ktorom sa ľud-
ská bytosť oslobodzuje od definitívneho, a teda zjednodušeného videnia sve-
ta. Formovanie má konečný cieľ, je definitívne a uzavreté v použiteľnosti na-
dobudnutých návykov. S istotou možno povedať, že v súčasnosti tzv. formo-
vanie vytlačilo skutočnú vzdelanosť, ktorú však z hľadiska duchovného rastu 
spoločnosť nemá čím nahradiť.

Európska vzdelanosť vyrástla z gréckej a rímskej antiky a v stáročnom spo-
jení s kresťanstvom vytvorila živý a vnútorne dynamický organizmus, tie du-
chovné pľúca, ktorými Európa dýchala v historickom rytme bez prerušenia 
napriek silným otrasom, ktoré zasiahli náš kontinent najmä v dvoch sveto-
vých vojnách. Za touto konštatáciou, vyplývajúcou z nesporných faktov his-
torického vývoja, sa však skrýva zdĺhavý a zložitý proces prechodu z nesko-
rej antiky do stredoveku cez najvýznamnejší fenomén, cez kresťanstvo, kto-
ré sa stalo ideovou a duchovnou bránou do rodiacej sa európskej vzdelanosti 
a kultúry. Od 3. storočia, keď sa zjavili prvé príznaky úpadku Rímskej ríše, až 
do 6. storočia zmietalo sa územie západnej Európy v krvavom chaose výbojov  
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a zrážok barbarských kmeňov. Úsvit civilizovanej Európy (v klasickom chápa-
ní) bol plný krvi, násilia a utrpenia. Pripomínam to preto, aby sme si uvedo-
mili, akú vysokú ľudskú i časovú cenu Európa zaplatila za svoj prerod do civi-
lizovanej podoby, ktorá vznikla z konfrontácie dvoch odlišných svetov, pričom  
v súčinnosti s kresťanstvom prevážilo grécke a rímske kultúrne dedičstvo, kto-
ré sa naplno rozvinulo v humanizme a renesancii.

Vzdelanosť (v klasickom význame) je teda pre Európu tým zázračným pra-
meňom, ktorý nedovoľuje, aby sa Európa vzdala svojej podstaty a seba samej.

S tradíciou je bytostne spätá práve literatúra (opäť v klasickom význame), 
ak ju nechápeme staticky ako muzeálnu zbierku odložených vecí. Nenáhodne 
povedal F. X. Šalda, náš súčasník, v imaginárnom rozhovore v časopise Kmen 
(1927), že všetko, čo je mladšie ako 17. storočie, pokladá za dekadenciu, a v su-
gestívnych, priam hviezdoslavovsky plastických obrazoch vyzdvihol Tomáša 
zo Štítneho, Chelčického a Komenského. (Pozri Hviezdoslavovu báseň Roľník.) 
Šalda, jeden z autorov manifestu Českej moderny (1895), našiel zdroj duchov-
nej obnovy v dielach minulosti, povedané konvenčne, ale pravdivo. Ani ten-
to príklad nie je náhodný, keďže presvedčivo ukazuje, že historická existen-
cia kultúrnych javov v chronológii, v časovej postupnosti dejov tvorí len prvý 
plán svojho významu. V dotyku s tvorbou, videnou cez prizmu životnej nevy-
hnutnosti, sa sprítomňuje, vrastá do diania v aktuálnom čase a potvrdzuje tak 
celistvosť európskej kultúry. V tejto súvislosti Paul Ricœur hovorí, odvoláva-
júc sa na Gadamerovu estetiku recepcie, o transhistorickej autorite diela, kto-
ré vstupuje do dialógu so súčasnosťou a zjavuje sa v novom horizonte otvore-
ných dejín.

Celistvosť európskej kultúry nachádzame v priestore a čase ako členitý a di-
ferencovaný terén národných kultúr, čo je nesporný fakt, ktorý takým zostáva 
aj napriek predpísanej demagógii súčasného konformistu (v aktualizovanom 
formáte), ktorý v súvislosti s národným aspektom kultúry a tradície rád pred-
náša o provincionalizme, zabúdajúc, že on sám je produktom provinčnej pred-
stavy o svete ako o centre a jeho periférii, čo je de facto prežitok koloniálneho 
myslenia, paradoxne oživeného pod pláštikom kultúrnej mnohorakosti. V sku-
točnosti je to výsledok celkovej spoločenskej ochabnutosti, ktorá je živnou pô-
dou pre už spomenutú intelektuálnu a morálnu anarchiu, spojenú s nezvyčaj-
ne agresívnou vulgarizáciou základných historických a kultúrnych javov. A tak 
sa vyvinul – ďaleko od Sibíri – nový módny trend, akási postmoderná charla-
taneria hysterica, vehementne simulujúca poznanie, ktorého jednoducho niet.

V živom kontexte nielen slovenskej literatúry pôsobí viacero odstredivých 
síl, ktoré literárnu tvorbu presúvajú do cudzích a pre ňu škodlivých oblastí, 
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pričom súbežne možno pozorovať jej zosuv do suterénu prevrátených hodnôt, 
účelovo vytvorených pre potreby trhu a kultúrneho surogátu, ktorý slúži ako 
paraván ničoty, ako tieňové divadlo iluzionistov a šarlatánov. Keď André Mal-
raux, meno pre mnohých dnes ťažko vysloviteľné, napísal vskutku magickú 
knihu Hlasy ticha (1951), presvetlenú reflexiou o výtvarnom umení v širokom 
časovom a priestorovom diapazóne, potvrdil tak stálu prítomnosť kultúrneho 
bytia vyjadreného v mnohorakých formách výtvarnej reči, ktorú počuť i vidieť 
zároveň. Malraux chápal kultúru v absolútnom význame naplneného ľudského 
bytia. Približne v tom čase rozvíjal ruský literárny vedec Michail Bachtin no-
vú koncepciu uchopovania a výkladu literárneho diela na základe teórie o dia-
logickej orientácii prehovoru uprostred cudzích prehovorov. Bachtin vychádza  
z predpokladu, že každý slovesný akt, zameraný na svoj predmet, sa nachá-
dza v prostredí iných slovesných aktov, prehovorov, ktoré už boli o danom 
predmete vyslovené. Tak vzniká sieť vzájomných dotykov (vedomých i neve-
domých), a hoci túto modelovú situáciu možno najzreteľnejšie poznávať v ro-
mánovej próze ako žánri v ustavičnom pohybe, tento princíp platí aj v lyrike 
s tým výrazným rozdielom, že lyrik sa usiluje, ako hovorí ruský vedec, zostú-
piť k prvotnému, prvobytnému vedomiu, k predmetu „v sebe“, k čistému pocitu, 
čo je zaiste príznačná črta romantizmu a všetkých novoromantických básnic-
kých smerov so symbolizmom na prvom mieste. Medzi Malrauxovými hlas-
mi a Bachtinovou sieťou pulzujúcich dialogických vláken existuje síce vzdia-
lená, ale podstatná spojitosť, ktorá svedčí o celistvej existencii kultúry, v kto-
rej má umenie špecifické postavenie hýbateľa i pokladníka zároveň. Presved-
čenie, že poézia popiera čas, čo znamená, že sprítomňuje to minulé a oživuje 
to zdanlivo mŕtve, nestiera a nevylučuje historickú a sociálnu ukotvenosť lite-
rárneho diela, hoci niektoré teoretické iniciatívy by ho rady vytiahli spod akej-
koľvek spoločenskej a dokonca i autorskej klenby.

Menšou okľukou sa dostávame opäť k tradícii, v ktorej je obsiahnutý pra-
meň i ústie živej rieky, ktorá má zázračnú vlastnosť meniť smer toku, čo zna-
mená, že sa môže sama vrátiť k svojmu počiatku, akoby práve zrušila gravitá-
ciu.

Francúzsky symbolizmus, videný v širšom vývinovom a typologickom kon-
texte a na týchto stránkach zastúpený tromi básňami Paula Verlaina, plynie 
ďalej v čase a siaha už k horizontu druhého storočia od svojho vzniku, od svoj-
ho prameňa (Ch. Baudelaire, Kvety zla, 1857), pričom zúrodnil celé básnic-
ké 20. storočie, v ktorom každý relevantný tvorivý pohyb priamo či nepriamo  
v rozličných modifikáciách a vývinových variáciách odkazoval na tento zdroj, 
čo je svedectvo, že tento spôsob vnímania skutočnosti a jej zobrazenia v ne-
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smierne plodnej a účinnej expresii zasiahol rozsiahle územie básnického slo-
va. Napokon prekročil i jeho hranice a vošiel do hudby (C. Debussy, M. Ravel, 
G. Fauré) a maliarstva (O. Redon, M. Denis, G. Moreau, P. de Chavannes), čím 
nadobudol charakter syntézy, o ktorú sa kedysi usiloval na pôde operného di-
vadla R. Wagner.

Vzájomné dotyky, premostenia a spojenia poézie s hudbou a maliarstvom 
neboli vytvorené umelo, hoci to nebol ani insitný, iba na intuícii založený ume-
lecký program. Priezračne čisto to možno vidieť práve v básnickej tvorbe Paula 
Verlaina, o ktorom platí, že bol symbolistom avant la lettre. Keď po uverejnení 
Moréasovho Manifestu symbolizmu (1886) a vzniku nových literárnych časo-
pisov, napr. revue Symbolista, sa naplno rozvinuli básnické vlajky tohto smeru, 
Verlaine v literárnej ankete o literárnom vývine pripomenul, že to, o čo sa usi-
lujú básnici osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, napr. básnik a teoretik René 
Ghil, vykonal už dávno pred nimi Arthur Rimbaud. Svedčí to o plynulom pre-
chode (napriek parnasizmu) od základného impulzu, ktorý vyšiel z Kvetov zla, 
cez určujúce zjavy (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé) až k symbolizmu vo vlast-
nom zmysle slova a avantgarde do celého básnického 20. storočia. V modernej 
francúzskej poézii sa tak na tejto báze, ktorú tvoril celistvý historicko-typolo-
gický vývoj, ktorý nenarušili ani surrealisti, hlásiaci sa k Rimbaudovmu odka-
zu, vyvinula mohutná polyfónia básnických hlasov.

V hlbokom základe modernej poézie, trvajúcej i vnímanej ako polyfonická 
skladba, zaiste čisto znie i hlas Paula Verlaina, ktorého som chcel sprítomniť 
napriek všetkému i v tomto čase, veriac, že i v troch básňach možno zachytiť 
jedinečnú senzibilitu, neopakovateľnú imagináciu a kompozičnú precíznosť je-
ho básnického rukopisu, teda všetko, čo tak tristne chýba väčšine dnešnej ver-
šovej produkcie.

Básnické umenie (Art poétique), ktoré sa neskôr stalo vyznaním pre mno-
hých symbolistov nielen francúzskych, Verlaine napísal v Monse v apríli 1874. 
Prvý raz však bola báseň uverejnená až v novembri 1882 v časopise Paris mo-
derne. Verlaine ju zaradil do zbierky Dávno a nedávno (1884). Báseň Biela lu-
na (La lune blanche) je šiestou v poradí v zbierke Dobrá pieseň (1870) a vznik-
la v období prvých stretnutí autora s Mathildou Mautéovou, jeho budúcou 
manželkou. Báseň Obloha ponad strechami (Le ciel est, par-dessus le toit) pat-
rí svojím vznikom do jedného z najťažších životných období Paula Verlaina. 
Napísal ju vo väzení Petits-Carmes v Belgicku, kde sa ocitol po dramatickej 
roztržke s Rimbaudom. Nájdeme ju v zbierke Múdrosť (1873). Jej revidova-
né druhé vydanie u vydavateľa Vaniera z roku 1889 Verlaine venoval pamiat-
ke svojej matky.
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Nakoniec treba ešte zdôrazniť, že symbolistická poézia, a to aj v prípade ta-
kého veľkého hermetika, akým bol Stéphane Mallarmé, vychádzala znútra ži-
vota, že bola spojená s najhlbšími pocitmi a skúsenosťami autora, čo v plnej 

miere potvrdzuje Verlainovo dielo a čo popiera známu tézu o jej slonovino-
vej veži, nezrozumiteľnosti a dekadencii. Naopak, dekadencia v tom najhoršom 
význame, totiž dekadencia ako úpadok a zánik, je všade tam, kde je i mecha-
nická neprítomnosť subjektu a tvaru, ktorý sa stal zbytočným, ako je zbytočné  
a márne i volanie uprostred štyroch holých postmoderných stien.

Milina Zimková: Karta, 2011


