
V novembri 2021 uplynie sto rokov od smrti jed-
ného z najznámejších klasikov slovenskej literatúry, P. 
O. Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti už v úvode roka si 
tohto „najväčšieho slovenského básnika“ pripomenieme 
rozborom básnického textu s prvým veršom Na skalisku 
stred hlbokých lesov, publikovaného v zbierke Dozvuky 
(1909 – 11). Téma básne (básnikova staroba) je spraco-
vaná prostredníctvom alegórie o ošumelom orlovi. Báseň 
pozostáva z troch rozsiahlejších strof kulminujúcich do 
tragického záveru, pričom refl exie o posledných chvíľach 
života a smrti sú dominantné v celej básnickej zbierke. 

Prvá strofa je vybudovaná na princípe kontrastu medzi 
orlom a slnkom. Tento kontrast, vyjadrený už v úvodných 
veršoch, je motivicky rozvitý na ploche celej strofy. Orol 
je smutný, slnko je „šťastný víťaz z boja s noci mraky“; 
orol je starý „s naklonenou ponad priepasť šijou“, zatiaľ 
čo „Slnko mladé vyšvihlo sa v obzor“ atď. Strofa pozos-
táva z troch obrazov (predovšetkým vychádzajúceho sln-
ka), pričom každý z nich končí prezentovaním orlovho 
ľahostajného postoja. V tejto súvislosti odcitujeme dva 
úryvky: „sprevádza ho [slnko] celá vzduchu čeľaď, / s ple-
sným krikom všetci operenci; / iba orol nepohol sa ani“ a 
„[slnko] zihralo, tvár omylo si rýchle / (...) / odrazom hup! 
nazad vozvýš – prosto / do orlových zarmútených zreníc; / 
ale orol nepodbal ni na to“.

Naša pozornosť sa na tomto mieste sústredí na druhý 
obraz, ktorý by sme mohli rozčleniť na štyri časti. Obraz 
sa začína metaforou „slnko osnovalo skalisko zlatistými 
lúčmi“, ktorá je fundamentálna pre vznik prirovnania „ska-
lisko sa zdalo horieť ako oltár k sviatku“. Autor v tom-
to prípade postupuje od reálie slnkom osvetlenej skaly 
k predstave ohňa a bohoslužobného nástroja. Metafora 
a prirovnanie vytvárajú vzájomnú súvislosť medzi uve-
denými javmi, pričom vyzdvihujú svetlo, jas a vznešenosť, 
čím prispievajú k stvárňovaniu protichodných citových 
postojov medzi slnkom a orlom. 

Nasleduje zložená metafora „slnko upustilo svetla 
klbko s pousmiatím“ sa v procese recepcie básne mi-
movoľne spája s radosťou, pozitívnou energiou, pred-
stavou teplého dňa a podobne. Metafora denotuje (to, 
čo je označené menom) prenikanie slnečného lúča cez 
temný les. Lúč, predtým pomenovaný, je na tomto mieste 
zahalený nepriamym obrazným pomenovaním „svetla 
klbko“, v ktorom dochádza k reciprocite metaforického 
a metonymického princípu. Metafora vzniká interakciou 
významu slova „lúč“ a „klbko“, a je umožnená podob-
nosťou tvaru dvoch entít, ktoré uvedené slovné významy 
pomenúvajú. Na druhej strane prítomnosť metonymie in-
dikuje náhrada „slnka“ jeho charakteristickou vlastnosťou.

Pozitívne ladenie celého obrazu dotvára aj jeho tretia 
časť, ktorá denotuje pohyb vrcholcov stromov vo vetre. 
Báseň túto skutočnosť koncipuje ako klaňanie sa stromov 
slnku na znak radosti a vďačnosti. Antropomorfi zovaná 
(prisúdenie ľudských vlastností neživým predmetom) 
predstava stromov, súvisiaca s procesom „vydychovania 
splna zelených pľúc“, sa v našom povedomí spája jednak 
s chemickou reakciou fotosyntézy, na priebeh ktorej je 
nevyhnutne potrebné slnečné žiarenie, jednak s lexika-
lizovanou metonymiou „lesy – pľúca Zeme“. Veľkolepý 
obraz stromov vytvára aj predstava „valného prúdu duše 
živičnatej“, modifi kujúca pesimisticky ladený výsek ob-
jektívnej skutočnosti, t. j. tok živice po kôre poraneného 
stromu, na optimistickú víziu stromov, ktoré „celou dušou 
a z plných pľúc“ produkujú kyslík. 

Klaňanie stromov je v poslednej časti obrazu demasko-
vané verbalizovaním „vanu“, t. j. príčiny ich pohybu. Nak-
láňajúce sa stromy zatienili svojimi vrcholcami lúče slnka, 
ktoré pomedzi ne prebleskovali, ako čítame v samotnej 
básni: „[sokorce] vanom sčerniac tým i orla perím“. Druhá 
časť odcitovaného verša je interpretovateľná viacerými 
spôsobmi: môže ísť o vyjadrenie orlieho tieňa na vrcho-
loch stromov alebo o predstavu tmavých obrysov vtáka 
v temnom lese. Podobne ako v prípade dreviny, aj na 
tomto mieste môžeme zvážiť eventualitu, že orol zatie-
nil slnko. V tejto súvislosti zdôraznime, že nie je až tak 
dôležité, ako „sokorce sčerneli orlím perím“, ale ako orol 
na všetky vyššie verbalizované prírodné úkazy zareagoval: 
„ten však ani nevšimol si toho“ .

V druhej strofe básne sústreďuje autor svoju pozornosť 
na samotného orla a na prejavy jeho staroby. Tento odd-
iel sa začína obrazom, na ktorom môžeme demonštro-
vať Hviezdoslavovo variovanie významu. Básnik najprv 
uvádza, že orol „zletel, sťaby na zbadanú korisť, / jasnou 
strelou (...)“, čím kladie do popredia jeho rýchlosť a obrat-
nosť. Ešte v tom istom verši však svoje tvrdenie obmieňa 
a kladie dôraz na orlovu ťažkopádnosť: „(...) a či skorej 
sklesol, / zarazený jakby bleskom (...)“. Aj toto tvrdenie 
významovo stupňuje až do záverečného: „vlastnou tiažou 
strhnutý vdol, hnaný“. Počiatočná činorodosť sa tak mení 
na záverečnú bezmocnosť, a to aj napriek tomu, že obe 
významové modifi kácie sú formulované v podobe otázky 
– spisovateľ má aj na ňu jednoznačnú odpoveď: „Toľko 
len, že stihol zachytiť sa / stanoviska paznechty vtom 
a že / nepremeral i pozemskú priepasť“. Nasledujúce 

verše druhej strofy sa nesú v znamení kontrastu medzi 
mladosťou ducha a starobou tela, ktorý je verbalizovaný 
v jej závere: „[orol] sproboval aj zletieť, avšak darmo; / 
nedostačil záprah túh a námah“, ale predovšetkým na 
ploche tretej strofy. 

Tretia strofa predstavuje emocionálne najvypätejšiu 
časť básne, čo sa najzreteľnejšie prejavuje na slovnej 
a syntaktickej rovine, ale aj na interpunkcii. Starý orol, 
ktorého už „oželelo bytie“, nájde v tomto pasuse dostatok 
síl na to, aby sa poslednýkrát vzbúril proti osudu. Jeho 
vzbura nadobúda povahu rozsiahleho prehovoru, adreso-
vaného „neľútostnej sudbe“, a následného činu sam-
ovraždy. Záverečná samovražda je kreovaná prostredníct-
vom sugestívneho obrazu, v ktorom je prítomná korelácia 
medzi kruhmi, ktoré vznikli vo vode po dopadnutí orlovej 
mŕtvoly, a kruhmi, ktoré dravec niekedy vytváral na oblo-
he. Týmto obrazom je opäť vypointovaná protikladnosť 
medzi mladosťou a starobou, životom a smrťou. 

Z uvedeného vyplýva, že záverečná samovražda nie je 
len slobodným rozhodnutím subjektu o okamihu smrti, 
ale je aj prejavom vzdoru voči krutej sudbe, ktorá v or-
lovi vzbudila rôzne túžby a nádeje; tie však zostávajú 
nenaplnené. Táto skutočnosť je v básni vyjadrená pros-
tredníctvom rečníckych otázok, ktoré sa dotýkajú aj au-
torovej básnickej tvorby, napr.: (...) K čomu / bratanie sa so 
svitom, hold hviezdam, / sfér návštevy? Triumf horovania, 
/ vrcholenia prestol – oheň túžby, / snáh horúčka, záľub-
útech kúzla, / ctižiadosti osteň, záchvat vôle, / nádej, trô-
falosť... hach, všetko načo, / keď mu koncom – západ, os-
tyd, popol?...“ Dôvod samovraždy lyrického subjektu tkvie 
v básnikovej starobe a v uvedomení si, že pokročilý vek 
mu už viac neumožňuje zhmotniť všetky duševné túžby 
a priania. Táto skutočnosť je však zahalená alegóriou. 

Práve v akte dobrovoľného ukončenia života nachádza 
literárny vedec Stanislav Šmatlák (1961) príčinu expono-
vania alegórie o orlovi, prostredníctvom ktorej vyjadruje 
svoje myšlienky, pocity a rozčarovania sám autor. S. Šmat-
lák tvrdí: „Keď však hovorí o sebe priamo, vtedy básnik 
nemá právo na zúfanie, vtedy musí zvíťaziť povinnosť žiť. 
Aj keby sa jeho vnútro ako otriasalo pod nápormi bez-
východiskovosti a čiernej beznádeje.“ Táto skutočnosť ne-
spochybniteľne súvisí aj s básnikovou kresťanskou vierou, 
ktorá mu „neumožnila“ uvažovať o samovražde priamo, 
ale len prostredníctvom alegórie. Vzhľadom na uvedené 
neprekvapuje, že Hviezdoslav neukončil svoju báseň ex-
ponovaním obrazu orlovej samovraždy, ale akýmsi „do-
datkom,“ ktorým sa dištancoval od jeho konania, a v 
ktorom vyjadril svoj súcit a spolupatričnosť s už mŕtvym 
zvieraťom. 

Orol Tatranský
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Eva Čulenová: Čitateľa iste bude zaujímať, prečo 
ste svojej novej zbierke básní dali názov #Vykrivenie. 
Rovnomenná báseň sa vo vašej knihe aj nachádza. 
Prosím, priblížte  motívy, ktoré vás viedli k takémuto 
názvu. 

Maja Jakobs Jakúbeková: Kniha je pálčivou 
výpoveďou o vykriveniach súčasného sveta, indivídua 
a netušených zákutiach ľudskej duše. #Vykriven-
ie vnímam predovšetkým ako deformitu, vybočenie, 
ktoré nastoľuje homeostázu, deterministický chaos 
charakteristický pre každý cítiaci mikrokozmos. Citu-
jem z recenzie, ktorú napísala Patrícia Gabrišová, ale 
je tak výstižná, že by som ju sama nedefinovala pres-
nejšie. 

E. Č.: Vaša poézia je špecifická aj vizuálne. Často 
porušujete zaužívané konvencie formálneho stvárne-
nia básní: používate mriežky (aj v názve zbierky), 
v názvoch básní nepoužívate medzery medzi slovami, 
často rozbíjate klasický verš, ... Čo vás k tomu vedie?

M. J. J.: Budem odpovedať tak, ako každý, kto 
preferuje voľný verš. Viazaný verš je zväzujúci. Navyše 
ho už takmer všetci považujú za anachronický spôsob 
písania. No aj voľný verš má svoj schematizmus, je to 
trochu veda a trochu remeslo, ktoré sa musí básnik 
naučiť. Musí veľa čítať, veľa si všímať a selektovať 
reflektované. Sme tak materialistickí a povrchní, že 
zabúdame používať slová, zabúdame myslieť v pre-
viazaných asociáciách. Naše myšlienky sú skratkovité, 
náš mozog sa snaží myslieť ako aplikácia, naše básne 
znejú ako kľúčové slová, ktorým chýba logická nad-
väznosť, ale nejaký schematizmus tam napriek tomu 
funguje. Svojím spôsobom je to čudné. Neľudské. Aj 
na to sa snažím vo svojej poézii reflektovať.

E. Č.: Aké motívy vás zaujímajú, čo najčastejšie 
spracúvate a prečo? 

M. J. J.: Neuvedomelé, na prvý pohľad neviditeľné 
zlo kapitalizmu, nihilizmus 21. storočia, ktorý vnímam 
ako civilizačnú chorobu a v neposlednom rade súčasné 
vzťahy. Sexuálne, rodinné, spoločenské. Učili nás, že 
doba nie je fluidum, ale už tomu akosi neverím. 

E. Č.: Drvivú väčšinu básní zbierky #Vykrivenie 
však tvorí tematika vzťahov, to nevypovedané medzi 
ním a ňou, to deprimujúce, vykrivené. Zbierka bude 
zaradená medzi intímnu lyriku, žiadna spoločenská 
poézia. Na debut sa vraj vážne témy nehodia. 

M. J. J.: Moja druhá zbierka bude drsnejšia. Bude 
o unanimistickej strate svedomia západnej spoločno-
sti, o antiideológii, o globálnom zle a hmotných do-
brách, ktoré majú byť čím...? Kompenzáciou za to, že 
sme sa predali?

E. Č.: Texty vašich básní veľmi zaujímavo spájajú 
motívy a obrazy, ktoré sú v podstate nespojiteľné. 
Napríklad: „citový rozsah čajovej lyžičky / to vieš 
zaslúžiš si / byť zvrhnutý!“, „kompozícia šera na vi-
anočnej pohľadnici / desí rodičov a malé deti / majú 
tisíc mien“, pričom sa v tej istej básni (napríklad 
#OdpudiváKompozícia) ďalej objavujú aj motívy 
Indiánov, znečisteného prostredia, hybridných áut 
a budúcnosti. Ide o zaujímavé kompozičné postupy, 
ktoré sú pre vaše dielo typické. Čo vás vedie k vyt-
váraniu takýchto kompozícií?

M. J. J.: Aj globálne problémy, najmä ekologické 
súvisia so všadeprítomnou apatiou. Mám na mys-
li pasívny nihilizmus, ktorému sa v kapitalistických 
spoločnostiach tak veľmi darí. Pritom pôvodná idea 
kapitalizmu nebola zlá, či nihilistická, ale pozrite sa, 
do akej podoby sa kapitalizmus pretransformoval. To 
je však na dlhšiu diskusiu, v ktorej by sme sa vra-
cali k pôvodnej koncepcii marxizmu a k Marxovmu 
dodnes platnému vzorcu, podľa ktorého je kapital-
izmus systém produkujúci vlastné stagnácie. Nielen 
v ekonomike. No tak je to s celou politickou filozo-
fiou. Koľko rôznych konceptov vzniklo, koľko sa ich 
„na skúšku“ aplikovalo a kam viedli? Inkvizície, vojny 
v mene „vyššieho dobra“, holokausty, rôzne zvrátené 
eugeniky, nezmyselné lockdowny (smiech). Prišlo 
OSN, NATO, EÚ etc., prestali sme bojovať zbraňami, 
ale konkurencia vznikla na poli ekonomiky. V mene 
„pokroku“ sme zničili ozónovú vrstvu, spôsobili sk-
leníkový efekt, Indiánov sme zavreli do rezervácií 
ako psov do voliér, vo veľkomestách dýchame kar-
cinogénmi nasýtený vzduch, ale fabriky stále plnia 

plány na 110%. Súvisí to s nami, súvisí to s tým, že 
máme „citový rozsah čajovej lyžičky“. Chceme byť 
mimo a pritom sa nachádzame v epicentre, no žijeme 
v takej letargii, až „si zaslúžiš byť zvrhnutý“, človek! 
Je to ako píšem v recenzii o Houellebecqových El-
ementárnych časticiach: ľudstvo je jediný živočíšny 
druh, ktorý (v − nazvime to − druhovej kooperácii) 
vyhubí sám seba. Naša spoločnosť nemá „druhový 
pud sebazáchovy“. Tiež je to dôsledok pasívneho ni-
hilizmu. 

E. Č.: Aký odkaz chcete dať čitateľom prostred-
níctvom svojich diel? 

M. J. J.: Asi to bude len moje zbožné želanie: Tro-
chu reflexie a trochu sebareflexie. 

Dnešná doba má viac negatív ako benefitov, len to 
väčšina ľudí nechce vidieť – je to pre nich pohodlne-
jšie. To je dôsledok pasívneho nihilizmu, toho zlého. 
Jestvuje aj „lepšia“ verzia, aktívny nihilizmus. No i ten 
má podľa historikov na svedomí jeden z najväčších 
masakrov v histórii ľudstva. Skôr však ide o nesprávnu 
interpretáciu. Záleží od kontextu, ako vždy. 

E. Č.: Žánrovo zbierku zaraďujete skôr do intímnej 
lyriky, nenazývate ju spoločenskou poéziou. Je intím-
na lyrika vo vašej zbierke primárnym žánrom?

M. J. J.: Som presvedčená o tom, že v mojej zbi-
erke idú tieto dva žánre ruka v ruke. Vzťahy, ktoré 
v nej opisujem, sú vzťahy dneška. Sú dvojtvárne, 
lživé, je v nich mnoho nevypovedaného, no sú 
zakryté pekným pozlátkom – presne ako súčasná 
socioekonomická situácia. A ďalšia vec, pre ktorú si 
nedovolím zaradiť svoju zbierku medzi spoločenskú 
poéziu, je, že diela, ktoré považujem za spoločenské, 
sú manifesty. Moja zbierka nie je manifest, nie 
v pravom zmysle slova.

E. Č.: Prezraďte, čo pripravujete v blízkej aj vzdi-
alenejšej budúcnosti? 

M. J. J.: Pripravujem ďalšiu zbierku básní a debu-
tovú zbierku poviedok. Čaká ma dráha večného debu-
tanta (smiech). 

Zdenko Horecký (27. 11. 1930 Žilina-Bytčica), 
akademický maliar; najstarší aktívny slovenský 
výtvarník – komornej  krajinárskej maľby, kres-
by, ilustrácie a grafi ky.

Zdeno HORECKÝ
Zdeno Horecký sa narodil v roku 1930. V rokoch 

1950-55 študoval na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave na oddelení krajinárskeho maliarstva 
u profesorov J. Mudrocha, B. Hoff städtera a D. Millyho. 
Je maliarom, grafi kom a kresliarom.

Venuje sa komornej, krajinárskej maľbe, vytvoril 
však i mnoho diel, ktoré sa uplatnili v spojení s ar-
chitektúrou. Navrhol a realizoval rozmerné mozaiky, 
smalty, reliéfy zo skla, priestorové objekty a fontány. 
Jeho akvarel Zázrivá - Ukrižovanie ofi ciálne odovzda-
li pápežovi Jánovi Pavlovi II. ako dar k Vianociam 
1994, spolu s darom slovenského smreku zo Záz-
rivej Vatikánu. Námet pre svoje diela čerpá z krajiny 
severného Slovenska - Oravy, Kysúc, z krajiny pod 
Malou Fatrou. Najčastejším motívom tohto “básnika 
oravskej prírody” je malofatranský Rozsutec a Zázrivá. 
Jeho diela sú majetkom galérií, zberateľov a inštitúcií 
nielen na Slovensku, ale i v ďalších európskych kra-
jinách, USA, Austrálii. V ostatnom čase vystavoval 
v Izraeli, na Cypre, v Prahe, v Maďarsku, v Belgicku, 
v Luxemburgu, Anglicku, Slovinsku, Poľsku, Rakúsku.

Rozhovor s poetkou Majou Jackobs Jakúbekovou
Pálčivá výpoveď o vykriveniach súčasného sveta
Eva Čulenová – Foto: archív OT

#Potrubie

v plauzibilnom opojení delíriu tremens
vzali nám výsostné
legitímne
právo byť deťmi
budíš sa – nový deň
každé ráno
#TabulaRasa

zbohom!
kĺžu sa
posledné zvyšky
tvojho tela
po potrubí

#OkoSubjektívu

zas vo mne
keď seba nevnímam
takmer pocit
no až toľkú osvetu
mu nedovolím
pod orwellovskou kontrolou
ktorú má na svedomí

zdá sa akoby si redol
keď v pološere rozopínaš košeľu
hráš druhé husle
čo nebudú počuť
keď mu fi rma hodí odškodné
za celoživotné sólo

#Potulný

ležíš vedľa mojej kože
dýcha ťa
potápa sa v nemom Anonyme
nevnímaš
zatvorenú dlaň
požičiavaš sa mi

som vlastník nie nájomca

si cestovateľ bez batožiny
vďačný aj za hlt svetla
teplo si nepýtaš
však rád by si si jedno prenajal
zaplatiť môžeš
len sebou
...
o to nemám najmenší záujem

Maja Jackobs Jakúbeková (19) už roky píše, bloguje a edituje 
texty, ale publikovať prostredníctvom serióznych literárnych plat-
foriem začala len nedávno. Cyklus básní #Vykrivenie publikovala 
v časopise Dotyky, jeho rozšírená verzia nedávno vyšla pod rov-
nomenným názvom vo vydavateľstve Signis. Venuje sa aj recen-
zovaniu literárnych diel. Vyštudovala fi lozofi u, no momentálne 
pracuje v oblasti fi nančníctva. 
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Predpokladajme tvorivú účasť, úprimnú a zápal-
istú, na tvorení dlhšieho prozaického útvaru. Nič 
proti kratším prózam, milujem sentencie, reflexie, 
meditácie (aspoň tie v literárnom kontexte), zamys-
lenia, impresie, lyrizované miniatúry, mikropoviedky, 
črty a pod. Sú to všetko skvelé texty. Alebo aspoň 
môžu byť, ak ich zvládnete, a ak ich zvládnete dobre, 
ale teraz myslíme na epickejšie príbehy, na také, kde 
sa dá rozvinúť rozprávanie do šírky, ba i rozvetviť 
rôznymi cestami, také, kde sa dej vyvíja mnohými 
zvratmi a vyvíjajú sa i postavy, ktorých charakter 
prechádza procesom zmeny pri konfrontácii s konf-
liktami, ktorými musia čeliť. Predstavme si napínavý 
román, uvažujme o príbehu, ktorý vás vtiahne a ne-
pustí až po poslednú stránku. Sen každého spiso-
vateľa? Azda nie každého, „iba“ väčšiny. Ja osobne 
dám napríklad prednosť kratšej atmosférickej nov-
ele, vypointovanej poviedke zaberajúcej len pár 
strán, prípadne nejakej prírodnej lyrike skladajúcej 
sa len z niekoľkých veršov, no zato silných, alebo 
sa radšej poteším nejakou gnómickou výpoveďou 
vo forme aforizmu, ale priznajme si jedno, každý 
sa nechá strhnúť strhujúcim rozprávaním príbehu. 
A nejeden zatúži takýto príbeh aj vedieť vyrozprávať. 
A to s čo najväčším účinkom na čitateľa. V minulých 
článkoch sme si povedali mnohé. Prebrali viaceré 
rady, tipy, triky, pripomienky. Ale zatiaľ sa nedotkli 
rovnováhy protikladov.  

Každý dlhší príbeh, aby bol úplný, takrečeno „do-
hotovený“, sa musí skladať z dvoch náprotivných 
princípov, z dvoch vzájomne protipólnych polôh. 
Nazvime si ich akokoľvek: animus a anima, jin a jang, 
pasívna a aktívna zložka, statická a dynamická, 
psychická a fyzická, myšlienková a skutková. Ale toto 
všetko je len chabé pripodobnenie, pokus o obrazné 
prirovnanie. Tak či tak, každý príbeh s epickou 
šírkou by mal v rovnovážnej miere obsahovať jedno 
i druhé. Výraznejšie pasáže nabité dejom a emóci-
ami, ktoré sú vhodne prekladané oddychovejšími 
miestami. Tak, aby mal čitateľ čas vstrebať tie poc-
ity a utriediť si myšlienky, a tiež, aby si oddýchol 
od vzrušujúceho, no i vyčerpávajúceho úseku (sta-
ti) kapitole, a získal čas načerpať silu pred ďalším 
náporom. Dalo by sa namietnuť, že dobrá kniha 
môže mať po celý čas pokojné a plynulé tempo a jej 
povaha bude poeticky ladená, pričom bude zrk-
adliť vnútorné pochody mysle a skôr poryvy duše, 
ako fyzickú akciu, až bude naberať kontúry toho, 
čo by sme sa azda odvážili nazvať básňou v próze, 
prípadne bude väčšmi filozofickým traktátom alebo 
psychologickou sondou, alebo jednoducho len sur-
reálnym „úletom“, a áno, môže to byť skvelé dielo. 
Ale pričasto sa v takýchto prípadoch až priveľmi 
oslabuje dejovosť, ostatné aspekty sú posilnené 
na úkor starého dobrého rozprávačstva, zápletka je 
nedôležitá a degradovaná na niečo úplne triviálne 
a hrá teda druhé husle. Dej je silne potlačený, 
v extrémnych prípadoch takmer absentuje. Netvrdím, 
že nebudeme účastní hodnotnej beletrie, ktorá 
má potenciál osloviť náročného čitateľa, ale práve 
dnes sme si povedali, že sa zameriame na iný druh 
literatúry, na taký, kde je kladený dôraz na pestré 
vylíčenie deja bohatého na celú škálu udalostí. Nie 
je potom vari najvďačnejším konceptom ten, kde 
skočíme od prvej stránky, ba od prvej vety, rovnými 
nohami do košatého rozprávania, do virvaru, ktorý 
neustane ani na chvíľu a perejami nás v závratnej 
rýchlosti povláči až do finálneho vyústenia? Veď to 
je priam návod na zhotovenie knižného bestsellera! 
Ale je tu veľké ALE. Nejde ani tak o to, že je problém 
udržať taký šialený adrenalínový trysk po celý čas, 
ale predovšetkým to je pri väčšom počte strán 
nežiaduce. Nikto sa nedokáže dívať do slnka príliš 
dlho. Po čase aj nevšedné zovšednie a aj skvelého 
jedla sa dá ľahko prejesť. Potom sa vám to takmer 
znechutí. To, čo je spočiatku úchvatné, sa vzápätí 
stáva banálnym. Sme presýtení, všetko to stráca 
účinok, ba dostavuje sa účinok opačný. Preto je tak 
potrebná rovnováha v štruktúre príbehu. Hrdina si 
po prežitom dobrodružstve musí oddýchnuť. Po 
boji s drakom si musí vyliečiť rany v lese víl. Táto 
duálna koncepcia sa dá ďalej rozpracovať do toho, 
čo som si sám pre seba (mierne pateticky) nazval 
systém rozprávačskej trojjedinosti. Epický príbeh 
klasického typu obsahuje (či mal by obsahovať) tri 
dôležité oddiely. Opisný, úvahový a akčný. A asi 

Kapitola siedma: Umenie udržať rovnováhu
Ako sa (ne)stať spisovateľom II.
Goran Lenčo - Fotografi a: archív autora

natý opis. Nehovoriac o jeho estetických kvalitách. 
Ak je autor skúsený a naozaj aj nadaný, môže vám 
potom pripraviť dokonalý umelecký zážitok. Opis je 
tiež najlepšou formou na priame vykreslenie pros-
tredia, miesta, ktoré je pôsobiskom drámy, ktorá sa 
v ňom hotuje odohrať. Nepodceňujte ho, využite ho!

Úvahovými pasážami šetrím. Alebo niekedy 
i nešetrím, no vzápätí takmer vždy zisťujem, že som 
spravil chybu. S filozofujúcimi vsuvkami nakladajme 
šetrne, s rozprávačovými prehovormi úsporne. Nech 
sa požadované čitateľ dozvie radšej z rozhovorov, 
prípadne i vnútorného monológu postáv. Ešte 
lepšie bude, keď isté skutočnosti verbalizuje 
hlavná postava, a možno najlepšie, keď ju necháme 
prehovoriť skutkami. Úvahovú časť si potom 
zaobstará sám čitateľ. Bude si ju musieť dopĺňať 
priebežne a najsilnejší účinok sa dostaví práve po 
skončení príbehu a zatvorení knihy, vtedy opúšťa 
vymedzený okruh média a preniká do prijímateľovho 
subjektu, ktorého sa stáva súčasťou.

Najväčší dôraz kladiem na „akčnú“ časť. 
Úvodzovky používam preto, lebo i keď píšete žán-
rové dielo, povedzme dobrodružný román, nemám 
na mysli výlučne iba takú formu akcie, kde by sa 
protagonista neustále pasoval so smrteľným nebez-
pečenstvom a na každej strane mu aspoň dvakrát 
išlo o život. Hovorím o dramatickej, dynamickej 
zložke. O hybnej sile príbehu. Práve tieto pasáže sú 
najväčšmi pamätné. Tie sú dielňou, v ktorej sa tká 
tapiséria vášho rozprávania. Preto, a nezáleží až tak 
na tom, či píšete o niečom milom a civilnom, ako je 
hrdinkin prvý bozk, či o dačom hrozivom a exotick-
om, ako je hrdinov boj s tigrom, sú to dôležité, ne-
zabudnuteľné chvíle, do ktorých treba vložiť všetok 
svoj um.

Teraz je gobelín hotový, hrá harmóniou farieb, 
a ak ste vy pripravení, príbeh je zas pripravený 
pohltiť vás, milí čitatelia. A autor stojí v pozadí, 
usmieva sa a pritakáva. Vie, že jeden bez druhého 
nie je nikým a ničím. 

nikoho neprekvapím, keď sformulujem „objavné“ 
vyhlásenie, že aj tieto zložky by mali byť v rovnováhe. 
Samozrejme nie je možné rozparcelovať knihu na 
tri rovnako dlhé časti. Všetky tri štýly sa musia (ne)
pravidelne obmieňať, pričom je úplne legitímne, 
ak je niektorému venovaný väčší priestor, či je naň 
kladený väčší dôraz. Tak kde je potom rovnováha?! 
Ona tam ale bude, ak nijaký z postupov nezaned-
báte. Podľa akého vzorca postupovať? Nechajte sa 
viesť naratívom, samotný sujet nech je vám ind-
ikátorom. No dobre, lenže aký kľúč použiť pre vy-
jadrenie toho správneho pomeru? To je cit. Vnútorný 
cit pre rovnováhu rozprávania. S tým sa človek rodí, 
ale aj ho získava čítaním dobrej beletrie, a tak si ho 
i cibrí. Ak si nebudete istí, môžete použiť pár účin-
ných literárnych „chvatov“, ktoré prinášajú vhľad 
a zároveň nadhľad. Prečítajte si príslušný celok 
nahlas a vložte sa do úlohy poslucháča. Alebo ešte 
lepšie, prečítajte ho pokusnému morčaťu, pardon, 
poslucháčovi a sledujte jeho reakcie a pýtajte sa 
na ne. Predstavte si váš text ako scenár a vizualizu-
jte si dej – upútal vás, baví vás? Samoľúbosť bo-
kom a buďte k sebe úprimní: išli by ste na filmovú 
adaptáciu vášho diela do kina? – a opovážte sa vy-
hovárať na údajnú nesfilmovateľnosť vašej príbe-
hovej látky!

Na záver priblížim môj osobný pohľad a prezradím 
správny pomer ingrediencií pri miešaní čarovného 
elixíru fabuly. Netreba ale zabúdať, že hoci existuje 
veľa receptov, nejestvuje ten jediný správny.

Opisom venujem mimoriadnu pozornosť a väčší 
priestor než je v súčasnosti zvykom. Dnes sú prehl-
iadané, autor sa im snaží vyhnúť, prípadne ich chce 
aspoň minimalizovať. Má sa za to, že brzdia dej, 
rozptyľujú čitateľovu koncentráciu a predpokladá sa, 
že ho budú nudiť. To všetko je pravda, len ak sa to 
preháňa. Päťdesiatstránkový opis interiéru garsónky 
hlavného hrdinu môže byť naozaj na hranici, alebo 
skôr už poriadne za hranicou čitateľnosti. Ibaže nič 
tak nenavodí atmosféru ako zručný, farbistý a kvet-

Celkom prozaicky to znamená i to, že sa opäť stretávame, a že sa stretávame zas v novom – staro-novom 
– textovom priestore (dávnom vznešenom domove nebotyčných skalných brál, len hniezdo je moderné) 
nášho obľúbeného periodika. Takže s čím sa budeme potýkať tentokrát? O čo obohatíme repertoár začína-
júceho spisovateľa tento raz? Azda je to jasné už z úvodných slov nášho článku: o povedomie, že pátos je 
úžasný, ale patetickosti sa treba vyhýbať? Že medzi týmito dvoma vlastnosťami leží úzka, ale hlboká prie-
pasť? Nie, to je hádam očividné, to netreba prízvukovať. Na programe dňa bude rovnováha. Nič ohľadom 
gymnastiky, nebojte, nevybočíme z krážov literatúry. Alebo v poriadku; ak ku gymnastike pridáme prídavné 
meno „literárna“, bude to napokon aj celkom výstižné a jasnozrivé. Skrátka a dobre, povieme si niečo o sy-
metrii stavby prozaického diela. O harmónii eleamentov, z ktorých sa skladá dobrý príbeh, a ktoré musí 
obsahovať pútavé a funkčné autorovo rozprávačstvo... aby, no aby bolo pútavé a funkčné, predsa!

Ilustrácia: Zdenko Horecký: Jeseň v Zázrivej (olej, 1999; v zbierkach Oravskej galérie v Dolnom Kubíne)
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Písal poéziu, texty k piesňam, eseje, rozprávky, publici-
stické články, bol jedným z najväčších talentov modernej 
slovenskej literatúry a kultúry. Košický rodák je autorom 
básnických zbierok Malý zúrivý Robinson (1985), Hlucho-
nemá hudba (1989), Kniha polomŕtvych (1992), Snežien-
ky & biblie (1996), Dnes nie je Mikuláša (2001), súborov 
esejí Utrpenie mladého poeta (1999), Blízko, ale čoraz 
ďalej (2001), knižky pre deti Dobrodružstvá vranky Danky 
(1995), zbierok textov piesní Výstrel z motyky – Správa o 
prievane (1990, spolu s M. Bančejom a J. Litvákom), Voda, 
čo nás drží nad vodou (2000) a iných diel. Zomrel vo veku 
necelých 35 rokov v dôsledku autonehody. 

Urbanove knihy poézie pravidelne sprevádzali 
rozmanité reakcie nielen kritiky, ale tiež čitateľskej ko-
munity. Na pomyselnej štartovacej čiare jeho básnického 
prekážkového behu stál Malý zúrivý Robinson – verše, 
ktoré svojím štýlom, šťavou a šarmom hlboko vsiakli do 
citlivých pórov duše vtedajšej mladej generácie. Neskoršia 
tvorba sa niesla v znamení mierne zmodifi kovanej polohy 
refl exie ukončených i stále pretrvávajúcich časopriestor-
ových dejov. Charakterizovalo ju vzájomné prelínanie a 
kombinovanie rôznych výrazových aj významových vrsti-
ev. Finálna tvár veršov potvrdzuje, že básnik mal „vytréno-
vaný“ literárny jazyk, vždy nachádzajúci invenčný spôsob 
na zobrazenie myšlienok, pohnútok, snov, ale i pocitov 
hnusu, sklamania a zotrvačnosti, ktoré boli práve aktuálne 

Literárna súťaž Mladá slovenská poviedka pod hlavičk-
ou Oravského kultúrneho strediska priniesla vo svojom 17. 
ročníku opäť kvalitný priestor pre mladých autorov. Pre-
dovšetkým išlo o priestor, ako sa na jednej strane ukázať, 
na strane druhej konfrontovať svoju tvorbu s tvorbou iných, 
nechať sa ohodnotiť a aj vďaka tomu napredovať v tvor-
be. Dnes sa už môžeme začítať do zborníka vybraných diel 
víťazov, v ktorom mladí ľudia ukazujú, že slovenská liter-
atúra sa nemusí obávať o pokračovateľov skúsených spiso-
vateľov. Pravdepodobne sa postupne s niektorými z víťaz-
ných mien stretnete aj na pultoch kníhkupectiev či knižníc.  

Vo svojich dielach mladí zobrazujú široké spektrum 
motívov v kvalitatívne rôznych uchopeniach. Niektorí 
sa púšťajú svetom fantasy, iní zostávajú pevne v re-
alite. Niektorí svoje príbehy ukotvujú autenticky podľa 
prežitého, iní sa realitou len inšpirujú a ostatné domys-
lia pomocou fantázie. Sú takí, ktorí vynikajú obsahom, 
no formálna stránka „pokašlieva“. Naopak, sú takí, ktorí 
formálnu stránku zvládajú, ale obsahu ešte čo-to chýba. 
Často rezonuje vnútorný svet literárneho subjektu, jeho 
prežívanie, ktoré môže byť totožné s prežívaním auto-
ra. Práve rôzne súťaže, ale aj konzultácie so skúsenými 
literátmi či jazykovo zdatnými profesionálmi, neobíduc 
však ani všedných čitateľov, môžu sa stať pre mladých 
autorov cestou k zlepšeniu sa. Súťaž už „vydala“ viacero 
šikovných mladých ľudí, ktorí sa postupne na literárnej 
slovenskej scéne úspešne udomácňujú, teda posunuli 
sa zo štartovacích súťažných čiar k úplne iným čiaram. 
Kto sú teda mladí nádejní spisovatelia, ktorí dnes aj pros-

tredníctvom súborného zborníkového vydania vykračujú 
smerom k Vám? Z tých mladších si zapamätajte mená ako 
Nela Kollárová, Ema Diešková, Daša Brontvajová, Tomáš 
Jurík, Jakub Garaj či Michaela Kapinová. Z druhej kategórie 
spomeňme napríklad Lenku Želonkovú, Magdalénu Mar-
tiškovú, Tamaru Kenderovú, Stanislavu Pilátovú, Tamaru Ha-
lenkovičovú či Alexandru Bobotovú. S menami z tretej kate-
górie ste sa už možno aj stretli: Simona Breznická, Daniela 
Lysá, Tatiana Piliarová, Henrich Fačkovec, Bohdana Gabriela 
Brezňanová či Veronika Šutá. Samozrejme, ide len o výber 
z tých lepších, teda aj ďalší z nich si zaslúžia pozornosť. 
Predsedom odbornej poroty bol Július Lomenčík a členmi 
poroty boli Daniel Hevier, Marcel Páleš a Mária Janotíková. 

Mladí autori, ktorých práce dnes čítame v zborníku 
Mladej slovenskej poviedky (ale aj tí, ktorých práce zosta-
li nezaradené), bývajú k tvorbe pohnutí zväčša niečím, čo 
majú nažité. Niekedy si to azda v rámci inšpirácie ani neuve-
domujú, ale nechávajú sa strhnúť dianím okolo seba, ktoré 
sa splieta s dianím v nich. A tak sa im tvorí najlepšie, lebo 
mnohé nemusia vymýšľať, len tvorivo opisujú. Niekedy 
postačí drobný detail z prežitého, inokedy do slov ukryjú 
väčší kus svojho sveta. Preto je nádherné pozorovať ich 
rozmanitosť. Koľko (mladých) ľudí, toľko chutí. Toľko jed-
inečných svetov, ktoré sa nám otvárajú. My vstupujeme, 
dívame sa, usilujeme sa vidieť, obdivovať a neraz sa aj di-
viť. Držme im palce, aby v slove rástli! A keď sa raz budú 
obzerať cez plece, aby pokorne prijímali aj fakt, že v tomto 
čase boli (tiež) na ceste... Od seba k sebe.   

Marcel Páleš

fotograf spolu so synom nahrali, súhlasil s podmienk-
ou, že sám vycestuje do Arizony, kde v tom čase ma-
jster žil.  „V Tucsone som pobudol desať dní. S ma-
jstrom sme jednotlivé obdobia prespomínali, spresnili 
jednotlivé fakty a čo-to aj vyškrtli.“  Koloman Sokol na-
pokon rozhodol, že text môže byť uverejnený až desať 
rokov po smrti, keďže sa obával, aby sa jeho spomienky 
niekoho nedotkli.  Syn Juraj neskôr písomne urgoval, 
aby text konečne vyšiel. Autor v knihe citlivo „dodržal 
majstrove výpovede tak, ako boli zaznamenané, so vš-
etkými pôvabmi  liptovského nárečia aj vtedy, keď sa 
mu do reči priplietla angličtina.“  

Desať kapitol knihy, v ktorých je maestro de los 
maestros – učiteľ učiteľov rozprávačom svojho ťažko 
skúšaného osudu nás zavedú na miesta, ktoré sa 
výrazne zapísali do jeho života. Počnúc dramatickým 
detstvom, učením sa za údenára v Košiciach, kde sa 
dostal aj do školy známeho grafika Eugena Króna,  hoci 
rozhodujúce povzbudenie pre pokračovanie v štúdiu 
prišlo od doktora Mathé. Na  akadémiu v Prahe ho 
prijali  až na tretí pokus. Odtiaľ  dostal štipendium na 
ročný študijný pobyt v Paríži.  Po výstave českoslov-
enskej grafiky v roku 1936 v Mexiko City ho mexická 
vláda pozvala, aby učil, ako sa robia lepty, drevorezy 
či litografie.  Na Mexiko mal tie najlepšie spomien-
ky. „Nikto sa ma tam nikdy nepýtal, odkiaľ som. Vážili 
si ma za to, čo robím. A ja som sa cítil Mechikánom. 
Ako mexický umelec som aj vystavoval.  V Mexiku som 
sa cítil spojený so svetom. Vyšli knihy o mexickom 
umení, vo všetkých ma spomínajú: Grabador grande 
– Veľký rytec.“ Zaujímavé sú jeho postrehy o Amer-
ike, kde prežil väčšinu života, o povojnovom poz-
vaní  do Československa, kedy intuitívne vytušil, že to 
nebude preňho zasľúbená zem. Kniha Eugena Gindla 
je nielenže pútavo napísaná, ale má len čosi vyše sto 
strán v „štvrtinkovom“ formáte, takže ju prečítate za 
jeden večer.  

    Marián Šimkulič

Bystrík ŠIKULA, Kvet medzi priepasťami, 
Vydavateľstvo PERFEKT, 2020

Román s posolstvom o láske, 
nádeji a rodine
Rôzne spoločenské zriadenia vplývajú na naše 

osudy rôznymi spôsobmi a je tu zásadná otázka – 
nakoľko dokážeme v dobe tvrdo presadzovaného 
individualizmu a vlčieho oportunizmu ovplyvňovať 
siločiary vlastných osudov? Liekom proti pandémii ni-
hilizmu, únavy a syndrómu vyhorenia je viera v dobro, 
láska a nádej. Tradičné hodnoty rodiny a domova sa 
nesmú rozleptať v kyseline chamtivosti, bezohľadnosti 
a zloby.

Aj o tom je nová kniha spisovateľa Bystríka Šiku-
lu. Román Kvet medzi priepasťami je vystavaný na 
základoch toho, čo autor sám prežil a umelecky to 
dokázal stvárniť ako rozsiahly riport o stave spoločno-
sti a života románových postáv bez pátosu a opisno-
sti. Čriepky humoru a poetiky nenásilne zapadajú do 
mozaiky koloritu malého slovenského mesta. Hoci 
Mestečko je Modra, kde autor veľa rokov žil, príbe-
hy by sa mohli odohrávať v ktoromkoľvek meste, 
univerzálnosť platí aj pre verne zachytené prostredie 
školy, v ktorej hlavná postava pôsobila. Intrigy, závisť, 
ľahostajnosť na jednej strane, ale aj snaha o nápravu 
skrivodlivostí a presadzovanie pozitívnych hodnôt, 
to všetko predstavuje bohatý register postáv s ich 
prirodzenými vlastnosťami.

Hlavná postava sa neskôr z učiteľa stane reda-
ktorom vo vydavateľstve, po rozvode hľadá nové 
naplnenie osobného života. Napriek smútku nepadá 
na dno priepasti, lebo má nad sebou krídla strážnych 
anjelov. Sú nimi manželka, ktorou sa stane bývalá 
učiteľova študentka už ako zdravotná sestra a ich au-
tistický syn. Z lásky sa zrodilo dieťa a to je ten kvet 
medzi priepasťami.

Kniha Bystríka Šikulu, okrem iného aj dlhoročného 
šéfredaktora matičných Slovenských pohľadov, sa 
už dostala nielen medzi čitateľov, ale aj medzi pos-
lucháčov, keďže rozhlas RTVS ukážky z nej zaradil do 
vysielania v rámci programu Čítanie na pokračovanie. 
Aj to je cesta, ktorá môže priviesť viac čitateľov ku  
kvalitnej pôvodnej literatúre súčasných slovenských 
autorov, medzi ktorých patrí aj erudovaný prozaik 
Bystrík Šikula. 

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

OROL TATRANSKÝ

Mladí vo večnosti
Jozef Urban

(29. 11. 1964 – 28. 4. 1999) 

Svety (v) mladých autoro(v)ch
Mladá slovenská poviedka 2020: zborník literárnych prác z celoštátnej súťaže 
mladých autorov. Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, 2020. 

a ktoré tvorca predostrel ako prísne individuálnu, nevtier-
avú a nepokryteckú časovanú správu o sebe a najmä o 
nás. Logicky v takto naservírovaných správach musia 
mať vlastné autonómne postavenie časté expresivizmy, 
prechádzajúce miestami do dráždivého sveta erotických 
hier a vulgarizmov, ktoré dokážu v prijateľných dávkach 
funkčne okysličovať zabehaný vzduch básnikovej reči. 

V úvode bolo spomenuté, že Urban patril medzi na-
jväčšie talenty slovenskej literatúry. Ako ale on sám vnímal 
vlastný talent? „Nemá zmysel pokúšať sa o definíciu tal-
entu, a zvlášť nie básnického. Kým napríklad každý uzná, 
že človek bez hudobného sluchu ťažko môže byť talen-
tovaný muzikant, na poéziu nijaký ekvivalent hudobného 
sluchu netreba – stačí predsa papier, pero a chuť čosi 
vytvoriť. Oproti prepracovaným kánonom hudby, výtvar-
ného umenia, ale i drámy či prózy stoja akési básničky. 
Čo už môže byť také ťažké na zliepaní niekoľkých riadkov 
dokopy?“ 

Istotne stojí za zmienku, že ako vyhľadávaný a uznávaný 
textár je Urban podpísaný pod niekoľkými hitmi, pričom 
spolupracoval s Miroslavom Žbirkom, Jankom Lehotským, 
Petrom Lipom, skupinou Elán, Beátou Dubasovou, 
Katarínou Hasprovou, Oľgou Záblacká a inými (vrátane 
rockových kapiel). Do pamäti súčasníkov sa hlboko vryla 
tiež jeho nekonvenčná škola poetiky pre mladých, ktorú 
viedol na stránkach časopisu Dotyky. 

Z Jožovho rozprávania viem, že mal tvorivé zámery na 
literárnom, muzikálovom, ale 

i filmovom poli. Bolestne ho trápila nízka úroveň slov-
enských filmových predlôh, preto chcel napísať vlastný 
scenár dlhometrážneho hraného titulu. Krutý osud ale 
rozhodol inak...

Peter Cabadaj

SLOVESNÉ UMENIE

 Jožo Urban

Útla knižka Eugena Gindla neobyčajne a pútavo 
mapuje životné a myšlienkové pochody významnej 
osobnosti slovenského  výtvarného umenia Kolomana 
Sokola. Keď autor privolil na ponuku  Tibora Huszára, 
či by nespracoval a nedoplnil výpovede umelca, ktoré 

Eugen Gindl, Vydavateľ F.R. & G. Ivanka pri Dunaji, 2020
Koloman Sokol – Maestro de los Maestros

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, tel.: +421 918 904 942, e-mail: snn@matica.sk Redakčná rada: Július 
Lomenčík (hlavný redaktor), Zuzana Bukovenová, Peter Cabadaj, Martin Kubuš, Goran Lenčo, Marcel Páleš, Tatiana Piliarová, Lucia Rakúsová.
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