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PREDSLOV 

 

 Milé vysokoškolské poslucháčky, milí vysokoškolskí poslucháči, určite ste toho 

o eseji už veľa počuli. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve esej je jedným 

z najpoužívanejších pojmov v akademickej i vedeckej sfére, a to naprieč viacerými 

vednými odbormi. V nemalej miere sa o ňu zaujímajú filozofi, rovnako tak lingvisti, 

ktorí skúmajú predovšetkým jej formálnu a jazykovo-štylistickú rovinu, ako aj literárni 

vedci či tvorcovia krásnej literatúry (beletrie), pričom práve tí poslední z menovaných 

k vývinu modernej eseje v 20. storočí prispeli najviac. Aj preto by bolo žiaduce 

i rozumné zároveň povedať si o eseji pár slov a ozrejmiť, prečo je tak fascinujúca 

i rozporuplná zároveň. Veď, priznajte si, koľkokrát vám vaši vysokoškolskí 

pedagógovia či učitelia na stredných školách zadali úlohu napísať esej na tú alebo onú 

tému a vy ste aj kdesi v podvedomí tušili, ako má váš text vyzerať, no nevedeli ste 

presne, ako danú tému uchopiť, rozvinúť a vtesnať do nej časť svojho myšlienkového 

sveta so svojimi subjektívnymi postrehmi, názormi či hodnoteniami. A, možno, sa stalo 

napokon to, že celé vaše úsilie vyšlo navnivoč, aj keď známka, ktorú ste za svoj 

štylistický výtvor získali, bola potešujúca, lebo text, ktorý ste napísali, v konečnej 

podobe mal so skutočnou esejou len málo spoločné. Prečo to tak bolo? Čo vášmu 

štylistickému výtvoru chýbalo a, naopak, čo v ňom bolo – takpovediac – navyše 

a k eseji už nepatrilo? 

 Váš pokus o napísanie eseje, či už bol vedený úprimnou snahou o navodenie, 

stimulovanie tvorivého dialógu alebo zištnými motívmi zapáčiť sa, zapôsobiť, zostal 

nedocenený najskôr preto, že plnohodnotnú esej nemožno napísať bez dôkladnej 

prípravy a znalostí špecifík tohto žánru v rôznych národno-kultúrnych mutáciách 

i historických etapách jej vývoja. Tiež preto, že esej nie je len zložitejší typ úvahy 

napísaný na ušľachtilú tému, vtipný blog či provokatívny komentár vystihujúci podstatu 

istého negatívneho javu v spoločnosti, ktorý nás práve sužuje, ba dokonca ňou nemusí 

byť ani rozsiahly filozofický traktát o aktuálnom stave politiky, literatúry či kultúry. 

Najmä však preto, že esejistom sa človek nestane na požiadanie, nebude ním zo dňa na 

deň, ale, práve naopak, schopnosť uvažovať i vyjadrovať sa esejisticky v ňom musí 

dozrieť. V neistom zápale o vytvorenie eseje sa tak nenechajte zmiasť tým, že mnohí 

autori dnes vydávajú svoje publicistické alebo rôzne žánrovo hybridné texty za eseje, 
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hoci podstata i zmysel esejizmu im stále uniká. Už je to raz tak, bohužiaľ. Marketingová 

nálepka „esej“ totiž v súčasnosti funguje až priveľmi dobre a bolo by predsa nerozumné 

nevyužiť ju. A tak esejí pribúda, najmä v elektronickom prostredí, ba pribúda 

i nádejných esejistiek a nádejných esejistov. Možno k nim patríte i vy alebo váš 

spolužiak, spolužiačka, sused, suseda, obľúbená blogerka alebo obľúbený bloger... O to 

väčší dôvod však máme pozrieť sa na esej bližšie, spoznať jej históriu, teoretické 

východiská, ako aj interpretačnú prax vybraných esejistických textov, aby vaše pokusy 

o esej boli čoraz lepšie, hlbšie, premyslenejšie, umeleckejšie – zhrňujúco povedané 

esejistickejšie. 

 Pevne verím, že naše rozprávanie, lepšie povedané odborný, didakticky ladený 

výklad o eseji a esejistike vás zaujme a presvedčí, že esejisticky je možné nielen 

vyjadrovať sa, písať, ale aj myslieť, uvažovať, ba dokonca žiť. Domnievame sa totiž, že 

práve kritický, resp. polemický spôsob myslenia, spájajúci viaceré myšlienkové 

a názorové prúdy, ktorý je pre esej charakteristický, je v dnešnej graduálne 

demokratizovanej, multimediálnej ére nenahraditeľný, pričom výrazne prispieva 

k plnohodnotnému rozvoju osobnosti, a to najmä v intelektuálnej sfére. Prečítanie eseje 

a zamyslenie sa nad jej obsahom i širším kontextom rozhodne nie je strateným časom, 

práve naopak. To isté platí i o ponúknutej jazykovo-štylistickej výbave toho-ktorého 

autora eseje, ktorá náš môže inšpirovať k vlastnému písaniu a výrazne ovplyvniť jeho 

kvalitu či jedinečnosť. Nenechajte sa teda odradiť teóriou, ktorá, ako sa hovorí, vždy a 

nevyhnutne predchádza praxi a začítajte sa do eseje tak, ako som sa do nej kedysi 

začítal ja, keď som sa snažil odhaliť jej štylistické čaro i myšlienkovú hĺbku. Prajem 

Vám príjemné čítanie a objavovanie.  

 

(autor)   
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ÚVOD 

 

 Rovnako ako je štylistika kráľovnou v systéme lingvistických disciplín 

a subdisciplín, tak aj esej pokladáme za žáner kráľovský, teda ten najvyšší v rámci 

pomyselnej hierarchii útvarov a žánrov, z čoho vyplýva, že kladie maximálne nároky 

jednak na svojho tvorcu – esejistu, a jednak na svojho potenciálneho čitateľa. Ten 

pozorným čítaním a postupným dekomponovaním (dekódovaním) esejistického textu 

musí veľakrát siahnuť po doplňujúcich slovníkových či encyklopedických dielach, aby 

správne pochopil význam a zmysel prečítanej eseje, a tak sa stotožnil s polemickým 

posolstvom jej tvorcu. Vari aj preto sme sa na Katedre slovenského jazyka Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského rozhodli vytvoriť publikáciu, ktorá by didakticky 

prístupnou formou mapovala tento zložitý žáner v jeho historickom, štruktúrnom 

i lingvisticko-pragmatickom aspekte, a tak ponúkla všetkým záujemcom o esej možnosť 

preniknúť do jej podstaty a spoznať jedinečnosť esejistického písania i uvažovania.  

 Predkladaná publikácia je určená predovšetkým vysokoškolským poslucháčom 

druhého stupňa štúdia, ktorí, ako predpokladáme, už majú osvojené techniky štylizácie 

jednoduchých i zložitejších typov prejavov, ovládajú metódy analytického 

(diskurzívneho, resp. kritického) čítania a disponujú dostatočne rozvinutou 

interpretačnou kompetenciou, pomocou ktorej dokážu na axiologickej báze posudzovať 

využité jazykovo-štylistické prostriedky, tému, ale aj ideu textu v čo najširšom spektre 

možných kontextov a konotácií. Z tohto dôvodu by mala publikácia osloviť najmä 

študentov komunikačno-lingvistických, kultúrno-literárnych, ale i filologických 

(prekladateľsko-tlmočníckych) odborov a špecializácií, no nielen tých. Nepochybujeme 

totiž, že náš výklad o eseji a esejistike doplnený modelovou interpretáciou, použiteľnou 

aj pri iných druhoch textov, ako aj doslovnými prepismi vybratých esejistických textov 

by mohol obohatiť rovnako tak budúcich absolventov filozofie, masmediálnych a 

kulturálnych štúdií, príp. i politológov či knihovedcov.    

 V práci dominuje lingvistický pohľad na médium eseje, čo je prirodzené 

vzhľadom na vedeckú aprobáciu autora. Na druhej strane lingvistika ako rámcová veda 

o človeku a kľúčová vedecká platforma komunikačne a pragmaticky orientovaného 

výskumu nevyhnutne spolupracuje aj s inými vedeckými disciplínami (psychológiou, 

sociológiou, politológiou, semiotikou, literárnou vedou, estetikou a pod.), a tak 
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poskytuje dostatočný manévrovací priestor v úsilí o relatívne ucelené, interdisciplinárne 

zachytenie fenoménu eseje. Keďže esej nepokladáme len za gnómický artefakt, niečo 

archaické, dávno prekonané, hoci sa mnohokrát pri výklade budeme odvolávať na 

minulosť, hybnou silou nášho výkladu je identifikovanie eseje v celej jej dynamike, teda 

aj s ohľadom na súčasnú deštrukciu žánrov a vznik multižánrových textových modelov 

s príklonom k hovorovosti – kolokvializácii. Preto na viacerých miestach upozorňujeme 

aj na existenciu postmodernej eseje, ktorá do veľkej miery narušila pôvodný esejistický 

kánon kryštalizujúci sa od polovice 16. storočia.   

 Uplatňujúc štandardnú schému písania akademických a vedeckých prác, 

publikácia je členená na teoretickú a prakticko-interpretačnú časť. V tej prvej, nazvanej 

TEÓRIA ESEJE, nás bude predovšetkým zaujímať, odkiaľ a za akých okolností k nám 

esej prišla, kto a prečo ju vytvoril a následne tento typ textu v rôznych textových 

modifikáciách reprodukoval. Ako ukážeme, každý z autorov, ktorý sa rozhodol 

nadviazať na Michela de Montaigna, považovaného za zakladateľa tohto žánru, a tak 

obohatiť dejiny eseje, do nich vložil niečo vlastné, originálne. To na jednej strane svedčí 

o vysokej exkluzivite žánru eseje, no na strane druhej značne komplikuje úsilie 

o vytvorenie textového invariantu eseje vyznačujúceho sa súborom relatívne stálych 

textovo-štylistických príznakov. Nemenej podstatnou časťou nášho výkladu preto bude 

to, ako odlíšiť esej od iných zdanlivo podobných i nepodobných žánrov, a tak vysvetliť, 

čo robí esej esejou v zmysle špecifického štylistického exempláru – jedinečného svojho 

druhu.  

 V prakticko-interpretačnej, resp. aplikačnej časti publikácie s názvom 

INTERPRETAČNÁ PRAX ESEJE predstavujeme model kombinovanej 

textovolingvistickej (pragmatickej) a štylistickej interpretácie, pomocou ktorého možno 

analyzovať nielen esejistické texty. Vychádzame z presvedčenia, že interpretovať text,  

neznamená len identifikovať jeho globálnu tému a schopnosť reprodukovať ho 

v zjednodušenej podobe vlastnými slovami, ako sa to s obľubou traduje na základných 

a stredných školách, ale vyvodiť z neho komplexný (relatívne komplexný) význam 

a zmysel s ohľadom na celý rad kontextových faktorov jazykovej i nejazykovej povahy. 

To, priznávame, môže byť zvlášť pri eseji do veľkej miery sizyfovskou úlohou. Prvotnú 

interpretačnú neistotu, akési tápanie v „hmle“ pripomínajúce hru mačky s myšou sa 

však v prípade eseje rozhodne oplatí podstúpiť, pretože na jej konci nás vždy čaká 
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nevídaný zážitok. Napokon, nie nadarmo sa o eseji vraví, že sa vymyká všetkým 

zaužívaným klišé a prvoplánovým záverom. Interpretovanie esejistických textov sa tak 

môže stať skutočným dobrodružstvom podobným objavovaniu neprebádaných, 

exotických  krajín. Rozbor jazyka a štýlu eseje v intenciách klasickej štylistickej 

interpretácie nás zase presvedči, že vyjadrovať sa možno nielen triviálne, módne alebo 

ironicky, ale aj vzletne, nápadito a s citom pre detail, využívajúc pri tom celú šírku 

lexikálnej zásoby.       

 Do záverečnej, tretej časti predkladaného učebného materiálu sme zaradili 

doslovné prepisy vybraných esejistických textov od zahraničných i domácich autorov 

zoradených chronologicky podľa dátumu ich vzniku. Ide o zbierku myšlienkovo 

nesmierne bohatých a tematicky rôznorodých textov, z ktorých cítiť nevídanú autorskú 

individualitu, ako aj vyzretý, brilantný štýl. Slúžiť majú nielen na zamyslenie a ďalšie 

rozvíjanie pertraktovanej témy v nových, aktualizovaných podmienkach, ale aj ako 

možná inšpirácia na prípravu a realizáciu vlastných textových pokusov o esej. Do 

prepisov vybraných esejí sme autorsky zasahovali len minimálne. Ak sa tak stalo, bolo 

to len v záujme lepšej zrozumiteľnosti textu či uľahčenia bibliografického pátrania po 

naznačených intertextuálnych zdrojoch. Texty Fransica Bacona, Gilberta Keitha 

Chestertona a Josého Ortegu y Gasseta sme zámerne ponechali prepísané v češtine, hoci 

preklady týchto esejí sú dostupné i v slovenčine, no veríme, že ani tento fakt neodradí 

čitateľa od ich detailnej analýzy. Vysvetľujúce poznámky pod čiarou sú autorom 

aktualizované, štylisticky upravované a v prípade češtiny ako východiskového jazyka i 

prekladané.  

 V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili, že mechanické prepisy textov, ktoré 

sme sa rozhodli interpretovať, netreba ani v súčasnej dobe automatickej digitalizácie 

chápať ako zbytočnú nadprácu pripomínajúcu otrocké úsilie stredovekých mníchov 

v kláštoroch pred vynájdením kníhtlače. Postupným prepisovaním textov spojeným s 

ich čítaním nahlas sa totiž isté textové fragmenty podvedome ukladajú do pamäte 

a zároveň už v tejto predinterpretačnej fáze prvotného kontaktu s textom môže 

dochádzať k spontánnemu identifikovaniu špecifických, resp. nápadných miest v texte 

(atypických, doposiaľ neznámych slov, nepravidelných tvarov, komplikovaných 

syntaktických konštrukcií a pod.) a v ďalších fázach k ich jednoduchšiemu, no najmä 

rýchlejšiemu kognitívnemu spracovaniu. Naše odporúčanie týkajúce sa doslovných 
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prepisov analyzovaných textov tak berte, vážené poslucháčky a vážení poslucháči, nie 

ako spiatočnícke gesto či alibistickú frázu, ale ako jednoduchú pomôcku, aby vaše 

interpretačné sondy do textov rôzneho druhu boli presnejšie, efektívnejšie i čoraz 

zrelšie, a tak i váš čitateľský zážitok nezabudnuteľný.   
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I. TEÓRIA ESEJE 

 

 Ako sme už uviedli v úvode, výskyt eseje nie je v súčasnom spoločenskom 

diskurze zriedkavým ani náhodným javom. S esejou sa môžeme stretnúť v pedagogickej 

praxi na základných a stredných školách (najčastejšie na hodinách slovenského jazyka – 

slohovej výchovy i literárnej výchovy, ale často aj pri výučbe cudzích jazykov vrátane 

slovenčiny ako cudzieho jazyka), v akademickej a vedeckej sfére (v podobe rôznych 

písomných projektov zadávaných na univerzitách, príp. špecifických textov 

publikovaných na stránkach vedeckých časopisov), ale aj v publicistike, on-line 

priestore či širšie chápanej literárnej (slovesnej) tvorbe zahŕňajúcej i žánre tzv. vecnej 

literatúry (porov. Mistrík, 1975). Je evidentné, že v dôsledku tejto rôznorodosti esej 

nepôsobí veľmi homogénnym dojmom a javí sa ako značne rozporuplná až 

neopísateľná kategória. Podľa Petra Valčeka (1999, s. 13) je naozaj enormne ťažké 

zachytiť fenomén eseje v rozličných jeho modalitách, keďže „vlastne celý svet, ktorý 

nás obklopuje, sa správa esejisticky, hýri významom, najčudesnejšími variáciami 

estetických foriem, symbolov a paralel, mätežou dobra a zla, ideálu a triviálnosti.“ Aj 

napriek týmto zjavným komplikáciám pri pojmovom a metodologickom ustaľovaní 

eseje pristúpime k jej charakterizácii a pokúsime sa ju čo možno najpresnejšie 

zadefinovať, aby sme ju mohli v ďalšej fáze už konkrétnejšie skúmať a analyzovať.  

 

1. 1. Etymológia a stručná história eseje  

 Odrazovým mostíkom v tomto úsilí môže byť poznanie historických okolností 

vzniku a formovania eseje, ktorého zmyslom je postupné etablovanie eseje v dobovej 

žánrovej typológii (žánrológii) a špecifikácia jej následných národno-kultúrnych 

i formálno-obsahových variantov.
1
 Práve genetický pohľad na esej môže byť prvým 

krokom k jej vymedzeniu, pretože „pochopiť nejaký systém si vyžaduje spoznať aj jeho 

históriu, dejinnú dynamiku, ktorá je súčasťou jej kvality“ (Žáry, 1981, s. 16), pričom pri 

takomto úsilí vo vzťahu k eseji treba mať vždy na zreteli jej podmienenosť voči 

viacerým kultúrno-spoločenským (antropologickým) parametrom, ako aj individuálnej 

tvorivej sile samotného autora – esejistu.  

                                                 
1
 Proces prvotnej integrácie (ustaľovania žánrovej normy na základe konsenzu) a následnej dezintegrácie 

(štiepenia žánru) je v žánrológii celkom prirodzeným javom a nevyhla sa mu ani esej (podrobnejšie 

napríklad Rončáková, 2019).   
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Už etymologický rozbor slova esej (v angličtine „essay“, vo francúzštine 

„essai“), poukazuje na niektoré významné súvislosti. Podľa anglického etymologického 

slovníka voľne dostupného na internete
2
 je lexéma „esej“ pôvodne antického, gréckeho 

pôvodu. Príslušný slovotvorný základ exagium označuje váženie, uvažovanie, úvahu, 

z čoho vyplýva, že pri eseji bude vždy kľúčové hľadanie argumentov (viac intuitívnych 

než objektívne verifikovateľných) pre alebo proti istej téze a následné posudzovanie, 

resp. váženie ich opodstatnenosti (dôležitosti) zo strany autora.  

Z gréčtiny slovo esej v ďalšej fáze plynulo preniklo do stredovekej 

latinčiny, odtiaľ do francúzštiny a postupom času aj do mnohých ďalších svetových 

jazykov. Z viacerých jazykových podôb slova esej a im pridružených významov má 

však rozhodujúce postavenie práve francúzsky tvar „essai“ a jeho sémantika. 

Francúzske „essai“ v preklade vyjadruje pokus alebo skúšku, čo možno interpretovať, 

že esej je pokusom alebo lepšie povedané skúškou v uvažovaní autora vo vzťahu 

k určitej téme vyznačujúcej sa značnou mierou polemickosti. Ak pri vysvetľovaní 

podstaty eseje spojíme obidva etymologické výklady, esej sa javí ako pokus o vyšší, 

intelektuálne náročnejší stupeň úvahy, ktorý je zároveň skúškou v hĺbke 

i presvedčivosti uvažovania, resp. argumentovania tvorcu eseje.   

Je evidentné, že hľadanie prvotných (prototypových) zdrojov eseje ako 

špecifického prejavu či útvaru nás nevyhnutne zavedie až do dávnej antiky. Práve 

v tejto historickej etape sa začína písať príbeh eseje a esejistického štýlu, aj keď 

v značne roztrieštenej, nevykryštalizovanej podobe. Esej v tomto období ešte 

nejestvovala vo forme špecifického typu textu vyznačujúceho sa komplexom 

konkrétnych štruktúrnych a výrazových vlastností ani sa systematicky a vedome 

nepestovala jej tradícia. Na druhej strane filozofické úvahy rôzneho druhu a s rôznou 

tematikou, ktoré boli písané s obľubou v starovekom Grécku i v starovekom Ríme, ale 

i mnohé gnómické či aforistické úslovia analogické tým biblickým, ktorých tvorba bola 

vedená snahou o poučenie adresáta, dáva týmto prejavom akýsi prvotný nádych eseje. 

Preto napríklad známe Platónove a Sokratove dialógy alebo Senecove listy 

o politických, etických či spoločenských otázkach možno označiť za „zrkadlo 

prehistorického esejizmu“ (Horváth, 2005, s. 134). Platónov prínos pre vývin eseje 

napokon pozitívne hodnotí aj maďarský teoretik eseje György Lukács. Ten Platóna 

                                                 
2
 Bližšie pozri: ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. Dostupné na internete: 

https://www.etymonline.com/search?q=essay 
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dokonca považuje za najväčšieho tvorcu eseje, aký kedy žil, a to aj napriek tomu, že 

pojem eseje ešte nepoznal a nikdy ho ani sám nepoužil. „Začiatok tejto cesty (tzn. cesty 

eseje) bol taký mohutný, že ho neskorší vývoj nikdy celkom nedosiahol a dokázal sa mu 

iba niekoľkokrát priblížiť. Mám prirodzene na mysli Platóna, najväčšieho esejistu, aký 

kedy žil a písal. Najväčší majster tejto formy (tzn. formy eseje) bol aj najšťastlivejší 

medzi všetkými tvorcami: veď v jeho blízkosti žil človek, ktorého podstata a osud boli 

paradigmatickou podstatou a osudom jeho formy. Život Sokrata je typický pre formu 

eseje, tak typický ako sotvaktorý iný život“ (Lukács, 1966, s. 22). Antická filozofia teda 

stvorila Platóna a Sokrata, a tí vďaka nej a s jej pomocou stvorili niečo, čo štylistika 

a literárna veda neskôr označila za esej. 

Zatiaľ čo antika, presnejšie antická filozofia, vzdelanosť a otvorenosť voči 

novým myšlienkovým prúdom a nekonvenčným riešeniam umožnila vznik eseje, ak aj 

nie v štylistickom, tak aspoň v gnozeologickom zmysle slova, stredovek rozvoju eseje 

príliš neprial. Lebo esej, resp. esejistický model uvažovania je priamo závislý od 

myšlienkovej nekonformnosti a slobodného rozvoja ducha vo všetkých oblastiach 

života. Stredovek, poznačený striktným spiritualizmom až dogmatizmom, prirodzene, 

neponúkal dostatočný priestor na esejistické polemiky ani na vyniknutie autorskej 

individuality, čo malo neblahý vplyv na kreovanie eseje, nehovoriac o tom, že vtedajšia 

cirkevná hierarchia nemala záujem o rozvoj vedy, myslenia a svetského umenia, a preto 

ani esej – ako istý vedľajší produkt vedy a umenia zároveň – nemala dostatočný priestor 

na svoju existenciu.  

Až renesancia a humanizmus, v ktorých sa otvorene proklamoval návrat k antike 

a jej mohutnému odkazu, opätovne upriamili pozornosť na esej a esejistický spôsob 

uvažovania. U potenciálnych autorov – esejistov sa tak otvoril priestor na myšlienkové i 

štylistické experimentovanie, čo v konečnom dôsledku umožnilo vznik eseje približne 

v takej podobe, v akej ju poznáme dnes. „Odhliadnuc od prvotných gréckych a 

rímskych pokusov o esej, práve druhú polovicu 16. storočia možno pokladať za bod 

nula v jej vývine. V tomto období azda najväčší predchodca francúzskeho osvietenstva 

a neúnavný moralista Michel de Montaigne (1533 – 1592) po prvýkrát použil termín 

esej (essai) na knižné vydanie postrehov a komentárov (glos), ktorými sprevádzal svoje 

verejné čítanie kníh (Horváth, 2005, s. 135). Ako k tomu dopĺňa španielsky teoretik 

eseje José Luis Gómez-Martínez (1996, s. 56), „Montaigne nielenže ako prvý používal 
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slovo ,esej‘ na označenie vo vzťahu k novej literárnej modalite, ale jeho Eseje 

(v slovenskom preklade 1975, 1999, 2007), sú ešte dodnes príkladnou ukážkou tohto 

žánru. Zásluhou Michela de Montaigna sa teda pojem eseje natrvalo udomácnil nielen 

v literatúre a vede, ale aj v spoločnosti a v kultúre. „Montaigne stojí na začiatku 

moderného človeka v literatúre, na začiatku jeho subjektívnej projekcie sveta, a na 

začiatku eseje. Montaigne je na ňu prvým a exemplárnym príkladom. U neho 

poznávame prednosť, fascináciu a múdrosť tohto prejavu“ (Vanovič, 1966, s. 46 – 47).  

Ak sa začítame do Montaignových Esejí (1975, 1999, 2007), veľmi skoro 

zistíme, že sú to nielen autorove úvahy na rôzne spoločenské témy, doplnené miestami 

ironickými až sarkastickými postrehmi, ale najmä prejavy intertextuálne nesmierne 

bohaté, keďže sú zložené z množstva citátov (doslovných i modifikovaných), parafráz, 

alúzií, ba dokonca vymyslených alebo len ťažko rekonštruovateľných príbehov a 

sentencií, ktoré tvoria argumentačné podložie prezentovaných myšlienok. Celkovo ide 

o tri knihy pozostávajúce zo 107 kapitol, v ktorých rezonujú Montaignove subjektívne 

názory a postrehy na „nejrozmanitější témata praktická i výsostně duchovní, filozofická 

i spekulativní, od výchovy dětí přes přátelství, lásku, modlitbu, svědomí, slávu 

a domýšlivost až k textům, ve kterých se autor projevuje jako filosof zkušenosti, jako 

skeptik a stoický myslitel a nakonec jako pansofistický mudrc, distancující se od škol 

a dobových směrů a čnící nad stoletími jako tvůrce literárního útvaru nesnadno 

definovatelného, obtížné uchopitelného, přitom tak průzračně čistého a nezáludného 

(...)“ (Suk, 2008, s. 10). Ako laický filozof a autodidaktik sa najčastejšie Montaigne 

odvoláva na antických mysliteľov, ako napríklad na Platóna, Sokrata, Plutarchu, 

Senecu, Cicera, ale aj na iné, mladšie osobnosti európskych dejín, ktorých názory boli 

preňho základným inšpiračným zdrojom i zdrojom neutíchajúceho skepticizmu. Na ich 

pozadí však Montaigne cielene rozvíja vlastnú individuálnu a do veľkej miery 

individualistickú filozofiu života a tvorby. „Písal o čomkoľvek, čo ho napadlo, kládol 

dôraz na vyjadrenie seba samého, svojej individuality filozofa a básnika, voľne sa 

rozbiehal a zase zastavoval, nehľadiac na rozsah ani kompozíciu svojho diela“ (Žáry, 

1981, s. 17). Táto snaha po diskurzívnom (kompilačne premyslenom) a krajne 

osobnostnom (subjektívnom) štýle napokon vyústila do spontánneho vecného štýlu, 

ktorý je typický pre celé rané obdobie eseje. Umelecké prvky eseje boli v tejto etape jej 

vývinu ešte potláčané, pričom ich mala nahradiť individualita osobnosti jej tvorcu, jeho 
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autorita, vážnosť a „stoická múdrosť“. Uvedomiť si pri ich interpretácii treba tiež fakt, 

že pôvodne boli určené na ústnu prezentáciu, keďže Montaigne ich najčastejšie na 

pozvanie z vyšších spoločenských kruhov nahlas predčítaval pred publikom. Preto 

neprekvapí, že v jeho textoch možno identifikovať i rečnícke a opakovacie figúry, 

ktorých úlohou je jednak nadviazať a udržať kontakt s poslucháčmi, a jednak zdôrazniť 

niektoré z pertraktovaných myšlienok.  

Keďže eseje Michela de Montaigna sa stretli u poslucháčov (čitateľov) s veľkou 

popularitou, a to aj napriek tomu, že autor sa v nich pri svojej kritike spoločenských 

pomerov nevyhýbal ani vládnucim vrstvám a aristokracii, za krátky čas na Montaigna 

nadviazalo viacero európskych filozofov, ktorí sa postupne pridávali na stranu eseje 

a tým ju spontánne rozvíjali i formálne zdokonaľovali. V tomto období prebiehal 

konkurenčný ekonomický i politický boj medzi Francúzskom a Anglickom, a tak sa 

nemožno čudovať, že Montaigne svojho najväčšieho nasledovníka i oponenta našiel 

práve v Anglicku. O necelých dvadsať rokov po Montaignovi sa totiž objavuje ďalší 

nezmazateľný esejistický zjav, a to anglický filozof a štátnik Francis Bacon (1561 – 

1626).  

Po vzore Montaigna aj on nazval svoje najvýznamnejšie texty Essays, ba 

dokonca toto označenie používal omnoho častejšie (Suk, 2008, s. 11). Na rozdiel od 

neho sú však Baconove eseje rozsahovo kratšie, kompozične ucelenejšie, pričom 

nadobúdajú charakter sentencií a maxím, nehovoriac o tom, že mnohé myšlienky z nich 

vyňaté sú takpovediac nesmrteľné. Je pozoruhodné i paradoxné zároveň, že títo dvaja 

historicky prví predstavitelia svetovej esejistiky, ktorí paralelne položili jej základy,  

zároveň vyprodukovali dva tak zásadne odlišné varianty eseje. Zatiaľ čo Michel de 

Montaigne bol tvorcom neformálnej, subjektívnej eseje, Francis Bacon naopak rozvíjal 

esej, ktorá niesla objektívnejšie a formálnejšie znaky. Akokoľvek sa pozrieme na 

Montaigna či Bacona, zistíme, že Montaignov príklon k subjektívnejšie ladenej eseji  

a Baconov k objektívnejšiemu (vedeckejšiemu) typu eseje je naozaj nezvratný (porov. 

Horváth, 2005, s. 135). K rovnakým záverom prichádza i Gómez-Martínez (1996, 

s. 14), keď tvrdí: „Ak nejakú Montaignovu esej budeme porovnávať s podobnou 

Baconovou esejou, zistíme, že kým Montaigne svoju esej zakladá na ,zážitkoch‘, Bacon 

ju zakladá na ,abstrakciách‘, kým Montaignova esej boduje ,intenzívnosťou‘, Baconova 

zase boduje ,usporiadanosťou‘. Kým prvá je ,prirodzenejšia‘, druhá je viac ,umelá‘. 
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Kým prvá zintenzívňuje ,individuálne‘, druhá ,prototypové‘. U Montaigna v konečnom 

dôsledku prevláda intuícia ,poetická‘, u Bacona ,rétorická‘.
3
  

Diferenciácia žánru eseje už v jeho ranom období jednoznačne poukazuje na 

zložitosť tohto žánru a na jeho obsahovú i myšlienkovú nekonzistentnosť, no zároveň 

v mnohom predznamenáva nanajvýš individuálnu až jedinečnú budúcnosť eseje ako 

konkrétneho štylistického útvaru. Táto potenciálna dvojdomosť (príklon eseje k umeniu 

na jednej strane alebo k vede na strane druhej), ako ju zosobnili Montaigne s Baconom, 

je v prístupe k eseji prítomná dodnes. V dôsledku toho esej ako žáner osciluje medzi 

dvoma už spomenutými, historicky určenými pólmi: subjektívnejším, resp. 

umeleckejším montaignovským a objektívnejším, resp. vedeckejším baconovským. 

Zároveň však táto polarizácia eseje ponúka dostatočný manévrovací priestor pre 

potenciálnych autorov – esejistov, aby si každý z nich slobodne zvolil na pomyselnej 

subjektivisticko-objektivistickej osi svoje miesto, a tak rozvíjal či už umeleckejší, alebo 

vedeckejší charakter eseje. Zoznam esejistov v ďalších etapách vývoja tohto žánru je 

toho dôkazom, pričom prvok individuality v napĺňaní žánrových kritérií nemožno pri 

eseji považovať za hendikep, ale práve naopak za jej esenciálny príznak.   

V storočiach, ktoré nasledovali po Montaignovi a Baconovi, t. j. v 17. a 18. 

storočí sa esej naplno udomácnila vo verejnom diskurze. Takmer každý kultúrne 

vyspelý národ sa snažil esej obohatiť z vlastných zdrojov. Súčasne sa rozšíril i okruh 

čitateľov, ktorí prijali esej s úctou i porozumením, hoci štylistická i myšlienková 

zložitosť tohto žánru v zásade nepripúšťala hromadný záujem disperzného 

(rozptýleného) publika o ňu tak, ako to býva pri emocionálne ladenej publicistike 

(žurnalistike). Filozofické a historické úvahy, etické apely či politické komentáre a 

glosy sa stali vďačnými námetmi mnohých vtedajších esejistických prác.  

V 17. storočí ešte stále v európskej esejistike dominovala orientácia na vedu. 

A nemožno sa tomu ani čudovať. Písaniu esejí sa vtedy venovali prevažne prírodovedne 

orientovaní myslitelia, ako napríklad René Descartes (1596 – 1650), Blaise Pascal 

(1623 – 1662), Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646 – 1716), John Locke (1632 – 1704) 

a iní. Prevaha exaktných obsahových i formálnych komponentov nad umeleckými 

v eseji 17. storočia bola len prirodzeným dôsledkom hegemónie racionalistickej 

                                                 
3
 Uvedené, ako aj iné diferenciačné príznaky medzi Montaignovými a Baconovými esejami si môžeme 

overiť aj na podklade doslovných prepisov esejistických textov od týchto autorov v tretej kapitole našej 

publikácie. 
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filozofie vo vtedajšom civilizačne podmienenom diskurze. Až v nasledujúcom storočí 

sa esej postupne odkláňala od vedy a čoraz viac sa svojím výrazovým inventárom 

približovala umeniu. Práve kontakt s umením, resp. preferovanie umeleckého spôsobu 

vyjadrovania spôsobil, že esej sa ocitla na piedestáli v hierarchii žánrov v štylistike. 

Vysoký štýl eseje sa teda manifestuje nielen intelektuálnymi, ale aj umelecko-

estetickými kategóriami, zjednodušene povedané, pri romantickej a modernej eseji je 

dôležité nielen uvažovanie, hĺbková analýza javu v relatívnej zhode s princípmi 

vedeckej práce, ale aj jej zaznamenávanie jedinečným, esteticky pôsobivým jazykom, 

ktorý v mnohom pripomína tvorivú aktivitu beletristov.   

Ak zhrnieme doteraz povedané, vychodí nám, že v prvých troch storočiach 

svojej existencie, t. j. v období tzv. staršej eseje, ktoré je môžeme ohraničiť približne 

rokmi 1580 – 1750, bola esej do veľkej miery totožná s úvahou, pričom autori pri jej 

kreovaní uprednostňovali vedecký charakter eseje. Tento trend sa postupne mení 

v druhej polovici 18. storočia, keď esej čiastočne stráca svoju „vedeckú tvár“ a čoraz 

viac kolaboruje s umeleckým poznávaním skutočnosti. Táto spolupráca eseje s umením, 

zrejme, súvisí aj s faktom, že esej začali tvoriť už nie prírodovedne orientovaní 

bádatelia, ale literárne a umelecky nadmieru disponované osobnosti, čo sa začína 

prejavovať už v romantickej eseji 19. storočia a vyvrcholí v modernej eseji 

20. storočia. Všíma si to i viac ráz citovaný Ivan Žáry (1981, s. 21), keď konštatuje, že 

„práve v 19. storočí sa eseje väčšmi beletrizujú, prenikajú do nich emocionálno-obrazné 

postupy, čím sa výrazne približujú k umeleckým žánrom.“ Čo s esejou spravila 

postmoderna, necháme v tejto chvíli nepovšimnuté, hoci čoraz aktuálnejšie sa zdá 

uvažovať aj o profilácii postmodernej eseje napríklad v tom zmysle, že relativizácia 

hodnôt, typická pre postmodernizmus, výrazne spochybnila „samo místo i působnost 

kultivovaného esejistického sdělení v běžném kulturním provozu“ (Suk, 2008, s. 17).  

Náš stručný exkurz do histórie uzatvoríme konštatovaním, že umelecko-estetická 

zložka sa stala plnohodnotnou súčasťou eseje a prejavom individuality jej tvorcu, resp. 

individuálneho naplnenia jeho cieľov. Vo svojej esejistickej tvorbe to jasne deklarovali 

predovšetkým autori modernej esejistiky konca 19. a celého 20. storočia, pričom 

v každej národnej literatúre, do ktorej esej vstúpila, zaznamenala vrchol 

literárnovedného i širšieho spoločenského poznávania, ako aj intelektuálneho snaženia. 

Uvedomujúc si, že náš zoznam v nijakom prípade nebude úplný, k najväčším zjavom 
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európskej esejistiky 20. storočia v tomto kontexte rozhodne patria Francúzi Charles 

Augustin Sainte-Beuve (1804 – 1869), Hippolyte Taine (1828 – 1893), Paul Valéry 

(1871 – 1945), Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), Simone de Beauvoir (1908 – 1986), 

Španieli Miguel de Unamuno (1864 – 1936), José Ortega y Gasset (1883 – 1955), 

Angličania Aldous Huxley (1864 – 1963), Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936), 

Virginia Woolfová (1882 – 1941), Thomas Stearns Elliot (1888 – 1965), George Orwell 

(1903 – 1950), z Rusov Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821 – 1881), Alexander 

Alexandrovič Blok (1880 – 1921), z Nemcov napríklad Friedrich Nietzsche (1844 – 

1900), Thomas Mann (1875 – 1955), Anna Seghersová (1900 – 1983), ale aj Rakúšania 

Hugo von Hofmannsthal (1874 – 1929), Stefan Zweig (1881 – 1942) či českí esejisti 

František Xaver Šalda (1867 – 1937), Otokar Březina (1868 – 1929), Karel Čapek 

(1890 – 1938) alebo v poslednom čase ešte žijúci predstaviteľ rozhľadovej spirituálnej, 

resp. náboženskej eseje Tomáš Halík (1948). Ukážky esejistických textov niektorých zo 

spomenutých autorov si môžete prečítať v doslovných prepisoch v tretej kapitole tejto 

publikácie. 

 

1. 2. Slovenská esejistika a jej národno-kultúrne špecifiká  

 Historickú rekonštrukciu slovenskej esejistiky začneme tak trochu 

negativistickým, no opodstatneným konštatovaním popredného slovenského literárneho 

vedca a rovnako tak bývalého podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre menšiny 

Rudolfa Chmela (1981, s. 9), že „tak ako všeličo iné, aj esej sa u nás, mierne povedané, 

trochu oneskorila. Preto, pochopiteľne, nemožno u nás nájsť čo len analógie nie 

k Montaignovi alebo Baconovi, ale ani k mnohým známym esejistom z neskorších 

storočí“. Je preukázateľné, že na Slovensko prenikla esej pomerne neskoro, až v druhej 

polovici 19. storočia. Bolo to predovšetkým z dôvodu nútenej stagnácie spoločenského 

a kultúrneho života Slovákov vo vtedajšej mnohonárodnostnej uhorskej monarchii. 

Dlhodobá absencia kodifikovaného spisovného jazyka uznaného naprieč 

konfesionálnym spektrom, ako aj hatenie akýchkoľvek publikačných (i časopiseckých) 

snáh mali, prirodzene, negatívny vplyv na zrod a rozvoj eseje v špecifických 

slovenských kultúrnych podmienkach. Aj v iných krajinách totiž platilo, že esej priamo 

súvisí s rozvojom publicistiky písanej v domácom jazyku. Dôkazom toho je fakt, že 

najväčší vzostup eseje v Anglicku v 17. a 18. storočí, kvalitatívny i kvantitatívny, bol 



 

18 

dosiahnutý zásluhou tzv. periodických esejí, ktoré boli uverejňované pravidelne na 

stránkach rôznych časopisov. Záujem autorov o esej teda primárne závisí od existencie 

živých periodík, na stránkach ktorých by potenciálni autori mohli svoje esejistické texty 

publikovať, a tak šíriť povedomie o eseji. Napokon z parciálneho publicistického 

charakteru eseje vyplývajú aj niektoré jej štruktúrno-funkčné vlastnosti eseje, ako je 

naliehavosť, verejnosť či angažovanosť esejistického textu. „Podoba eseje je v mnohých 

rysoch daná jej publicistickým charakterom – a tiež odlišnosť eseje od odbornej 

rozpravy vyplýva do značnej miery z funkčného zamerania publicistického. Uhol 

pohľadu, miera populárnosti a profesionality môžu byť odstupňované podľa druhu 

publikačnej tribúny, časopisu, novín alebo knižnej edície“ (Taxová, 1973, s. 19 – 20).
4
 

Keďže na Slovensku počas niekoľkých storočí neboli, resp. nemohli byť vytvorené 

dostatočné podmienky na rozvoj esejistického žánru, najmä z pohľadu vydavateľského 

a edičného, esej sa u nás nedokázala pomerne dlho etablovať na poli literárnovednom 

ani populárnonáučnom.   

Napriek týmto nepriaznivým politickým, ideologickým i spoločensko-kultúrnym 

okolnostiam v druhej polovici 19. storočia zásluhou predstaviteľov slovenskej 

preromantickej a romantickej literatúry už možno hovoriť o prvých pokusoch o rýdzo 

slovenskú esej. Tá, hoci to nemala ľahké, predsa si napokon aj u nás našla cestu 

k vydavateľom. Nebola to však esej, ako ju poznáme dnes. Vykazovala nielen určité 

dobové, ale aj národno-kultúrne špecifiká. Romantický pátos, hegelovský idealizmus 

a pretrvávajúce myšlienky národného obrodenia Slovákov naplno zasiahli aj vtedajšiu 

esej. Za jej najvýznamnejšieho predstaviteľa v tejto etape zrodu a vlastne zakladateľa 

eseje v slovenskej literatúre považujeme Jozefa Miloslava Hurbana. Zjednodušene 

povedané, Hurban ukázal cestu možného rozvoja slovenskej eseje (porov. Horváth, 

2005, s. 137). „Obsahom Hurbanovej výpovede bola slovenskosť, v ktorej sa zlievalo 

prírodné a duchovné bytie národa. Preto autor romanticky apostrofuje a personifikuje 

slovenskú prírodu, najmä jej horstvá a vodstvo. Hurbanova esej vyrastala z kánonov 

rétoriky a prvkov kazateľského štýlu“ (Bagin, 1978, s. 27 – 28). Aj keď Hurbanova 

projekcia eseje v mnohom nespĺňala dnešné obsahové a formálne kritériá esejistického 

                                                 
4
 Pri explikácii vzťahu eseje a publicistiky treba v súčasnosti rátať aj s jej možnosťami výskytu 

v digitálnej médiasfére, čo súvisí s nebývalým rozvojom informačno-komunikačných technológií 

a zároveň implikuje interaktívnejšiu (interakčnejšiu) podobu súčasných esejistických textov s väčšou 

mierou (i priamej) reagencie na ne (podrobnejšie Orgoňová – Kazharnovich, 2020).  
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štýlu, keďže vyrastala primárne z idealistickej myšlienkovej platformy a z kánonov 

náboženskej komunikácie a sakrálneho štýlu (Mlacek, 2004, 2012), jeho spis Slovensko 

a jeho život literárny (1972) podobne ako mladšiu Krčméryho Estetiku krás prírodných 

(1973) považujeme dnes za klasické texty slovenskej esejistiky, ktoré sú podľa nášho 

názoru interpretačne nevyčerpateľné a v mnohom poukazujú na kľúčové body našej 

národnej kultúry.      

Okrem už spomenutých autorov v 20. storočí vari najvýraznejšie obohatili 

slovenskú esejistiku najmä texty Alexandra Matušku, Vladimíra Mináča a Milana 

Rúfusa. Práve triáda Matuška – Mináč – Rúfus symbolizuje zároveň tri charakteristické 

varianty slovenskej eseje ako žánru. Matuškovská esej so zreteľným príklonom 

k umeleckej bravúrnosti a jazykovo-štylistickému perfekcionizmu (porov. Vanovič, 

2007), Mináčovská esej s vedeckejšou bázou a provokatívnym nádychom smerujúcim k 

„tnutiu do živého“ a Rúfusovská rozsahovo kratšia publicistická esej. Okrem toho platí, 

že V. Mináč (priblížením sa k vedeckému zobrazeniu skutočnosti) a A. Matuška 

(priblížením sa k umeleckému zobrazeniu skutočnosti) podvedome stanovili akési 

pomyselné hranice eseje, jej krajné póly v intenciách toho, ako o tom uvažujeme pri 

opozícii Montaigne verzus Bacon. Matuškovu inklináciu k esteticky exponovanejšej 

eseji podčiarkuje aj P. Števček (1967, s. 312): „Opäť je treba zdôrazniť Matuškovu 

francúzsku optiku v pohľade na funkcie eseje. To okrem iného znamená, že bude tento 

žáner a túto formu viac ,beletrizovať‘ ako ,racionalizovať‘, že bude inklinovať bližšie 

k typu umeleckej než filozofickej eseje.“ Z kvantitatívneho hľadiska sa však počtom 

vydaných esejí jasne vymyká spomedzi všetkých slovenských esejistov Alexander 

Matuška, „otec“ modernej slovenskej eseje. Je očividné, že nebolo väčšieho esejistu 

v slovenskej literárnej kritike a literárnej histórii. Dalo by sa povedať, že Matuška žil 

a dýchal esejou. „Na otázku, prečo píše tak ako píše, odpovedal, že sa mu nechcelo 

písať tak, aby napísal a zmizol. U Matušku sa jednoznačne osobitný štýl spája s novým 

nekonvenčným uvažovaním. Matuška sa priznáva k rozkoši z formulovania, ale v tom 

je zahrnutá aj rozkoš z formulovania nových myšlienok a postojov“ (Petrík, 2000, 

s. 81). Aj preto tradícia matuškovskej eseje ostala natrvalo zachovaná v slovenskej 

kultúre a mimovoľne na ňu nadväzujú aj neskorší autori – esejisti.  

V súčasnej ére postmoderného diskurzu možno konštatovať, že obraz eseje sa 

čiastočne modifikoval, a to po edičnej, obsahovo-ideovej i formálno-kompozičnej 
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stránke. Navyše, tak ako všetko aj esej podľahla marketingovým ambíciám svojich 

tvorcov a musí zápasiť o svojho čitateľa (Horváth, 2013b). Napriek tomu aj dnes 

inklinuje k žánru eseje pomerne veľa autoriek a autorov, z tých najprogresívnejších 

možno spomenúť napríklad Rudolfa Chmela, Milana Hamadu, Máriu Bátorovú, Tomáša 

Vanoviča či mediálne známeho Michala Havrana, oživujúceho publicistickú 

(žurnalistickú) líniu v esejistickej produkcii.     

 

1. 3. Teoretické východiská eseje a esejistického štýlu 

 Po koncíznom priereze historických súvislostí vzniku a formovania eseje so 

zdôraznením jej kľúčových fáz vo vývoji (prehistorické obdobie eseje, rané – klasické 

obdobie eseje, osvietenská a romantická esej, moderná esej a postmoderná esej) 

pristúpime teraz k náčrtu jej štruktúrnych vlastností a pokúsime sa ju odlíšiť od iných 

útvarov na žánrovej osi.  

 Vari najčastejšie sa v odbornej sfére komunikácie operuje s esejou vo význame 

špecifickej žánrovej formy, a teda sa tento pojem používa na označenie istého 

konkrétneho štylistického útvaru. Nemusí to však tak byť vždy, keďže označenie 

(pojem) esej sa vyznačuje značnou mierou polysémie. Vzťahuje sa na ňu niekoľko 

vzájomne prepojených významových eventualít, ktoré sa pokúsime definične vymedziť: 

 I. Esej ako špecifický žáner (útvar)
5
, na ktorý na vzťahuje istá žánrová norma 

a z nej vyplývajúce žánrové kritériá, pomocou ktorých ju vymedzujeme jazykovo, 

tematicky a kompozične (tektonicky) a zároveň tak oddeľujeme od podobných 

i nepodobných žánrových a následne konkrétnych textových reprezentácií v štylistike. 

Ako upozorňuje B. Osvaldová (2008), vplyvom angloamerickej tradície používania 

pojmu esej, zaužívanej v akademickej praxi, treba v tejto súvislosti rozlišovať medzi 

širším a užším chápaním žánru eseje. V širšom (angloamerickom) poňatí sa pod tento 

žáner totiž zahŕňajú prakticky všetky písané texty (tzv. kompozície) na určitú tému, 

v rámci ktorých si ich autor v prípravnej fáze prejavu musí preštudovať isté sekundárne 

zdroje a potom k nim explicitne zaujať svoje stanovisko, resp. názor. V protiklade 

k takémuto nenormatívnemu vymedzeniu stojí užšie (frankofónne) poňatie, ktoré 

zodpovedá i nášmu preferovanému pohľadu na esej. Podľa neho sa žáner eseje 

                                                 
5
 Pojmy útvar a žáner používame v našej práci ako synonymné. V starších teóriách sa však útvar chápe 

ako konkrétna realizácia žánru, teda na úrovni konkrétneho jazykového prejavu, resp. komunikátu (porov. 

Mistrík, 1975, 1997).  
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nachádza na rozhraní publicistiky a vecnej literatúry, pričom vnútorne sa esej ďalej 

člení na umeleckú (básnickú) esej s prevažujúcimi prvkami imaginatívnosti blízkymi 

umeleckej próze, odbornú esej absorbujúcu do istej miery metodologické nástroje vedy 

a jej terminologický aparát a napokon publicistickú esej, prinášajúcu odľahčený a často 

i humorný alebo ironický pohľad na rôzne často i banálne, príp. absurdné spoločenské 

javy a okolnosti, s ktorými prichádza človek bežne do styku. V spomínanom užšom 

vymedzení sa potom na vertikálnej osi esej pokladá za žáner kráľovský, t. j. ten najvyšší 

v štylistike, ergo vecnej literatúre.  

 II. Esej ako špecifický štýl, presnejšie povedané sekundárny (derivovaný)
6
 

jazykový štýl,
 
ktorý v sebe spája prvky vecnosti a umeleckosti. Hoci autor v ňom 

pracuje s faktami, nefabuluje, radí ich voľne a posudzuje cez vlastnú, subjektívnu 

optiku. Používa pri tom viaceré umelecko-estetické prvky a nanajvýš variabilnú 

lexikálnu zásobu. V tejto sémantickej modalite nejde o prejav ako taký, ale o „spôsob 

videnia a metódu opisu a výkladu faktov, motivované zámerom zaujímavo, esteticky, 

živo, s osobným zápalom, vtipne a pritom vecne poúčať alebo presviedčať čitateľa“ 

(Findra – Gombala – Plintovič, 1979, s. 94).  

 III. Esej ako špecifický spôsob myslenia, čím narážame na fakt, že esejisticky  

možno nielen písať, ale aj myslieť, uvažovať (ba dokonca žiť, ako to tvrdí napríklad na 

adresu Charlesa Baudelaira Jan Suk – 2008, s. 13), pričom vždy ide o analytický, 

nanajvýš polemický druh kognitívnej aktivity, ktorý vyrastá z hĺbky autorovho 

presvedčenia a nekladie si za cieľ byť jediným „patentom“ na pravdu, ale, naopak, 

ponúka priestor na dotvorenie si názoru na danú tému, čo sa v eseji môže prejavovať 

rozmanitými spôsobmi. V eseji Naše nynější krize z knihy Stromu zbýva naděje jej autor 

Tomáš Halík (2009) napríklad explicitne uvádza: „Chci-li se v úvahách této knihy 

především zaměřit na jeden aspekt ,krize‘, naprosto netvrdím, že je to aspekt jediný a už 

vůbec neslibuji přinést jedinečný recept na komplexní léčbu. Chci pouze naléhavě 

upozornit, aby se na jednu věc nezapomnělo: na nutnost překonat krizi důvěry, hledat 

prameny naděje.“ S tým súvisí i fakt, že esejistickému uvažovaniu nie sú vlastné príliš 

                                                 
6
 Len pripomíname, že popredný slovenský štylistik Jozef Mistrík, tvorca koncepcie štýlotvorných 

činiteľov a predstaviteľ tzv. selekčnej štylistiky, zaraďuje esejistický štýl dokonca k primárnym 

jazykovým štýlom spolu so štýlom hovorovým, náučným, administratívnym, umeleckým, publicistickým 

a rečníckym (porov. Mistrík, 1997). 
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špekulatívne ani vyhrotené či extrémistické názorové polohy a nevyužívajú sa v nej 

podprahové násilné formy persuázie. 

 IV. Esej ako špecifická skupina textov rovnakého druhu, čiže vo význame 

esejistiky, pri ktorej najčastejšie používame prívlastky vzťahujúce sa na jednotlivé 

národné alebo genetické varianty eseje ako napríklad francúzska esejistika (francúzska 

esej), španielska  esejistika (španielska esej), klasická esejistika (klasická esej), moderná 

esejistika (moderná esej) a pod. Analogicky s tým používame napríklad v literárnej vede 

alebo iných odboroch pojmy novelistika, publicistika, recenzistika a pod.   

 Pre pochopenie podstaty fungovania eseje sú pre nás dôležité predovšetkým prvé 

tri významy tohto pojmu. Štvrtý z uvedených významov je len metonymickým 

vyjadrením  významu prvého v zmysle totum pro parte – celok za časť, a tak ho nie je 

potrebné ďalej analyzovať. Východiskom pre teoretické uchopenie eseje v tejto časti 

našej publikácie bude jazykovedné hľadisko pridržiavajúce sa starších poznatkov 

a teórií systémovej lingvistiky a funkčne orientovanej štylistiky, ako aj novších ideí 

a téz pragmaticky orientovaného lingvistického výskumu, neobchádzajúc pri tom ani 

literárnovedné stanoviská (porov. Osvaldová – Kopáč, 2008), keďže esej s literatúrou je 

neoddeliteľne spätá podobne ako štylistika s literárnou vedou a poetikou.
7
   

Ako to vyplýva z už uvedenej sémantiky pojmu esej (významy I a II), esej ako 

špecifický žáner slovesnej tvorby, vytvára na vyššej rovine abstrakcie esejistický štýl. 

Ak sa pozrieme na esejistický štýl bližšie, zistíme, že je to štýl žánrovo veľmi 

chudobný, keďže sa k nemu nedá priradiť nijaký iný útvar (žáner) okrem samotnej 

eseje. Z hľadiska striktnej žánrológie nemožno teda písať „skoro esej“ alebo akýsi 

bližšie nešpecifikovateľný hybrid eseje a iného žánru, ale len „čistú esej“ so všetkými 

atribútmi, ktoré k nej patria.  

Na mieste je však otázka, čo je „čistá esej“ a ktoré exempláre by sme do tejto 

ideálnej kategórie zaradili? Je to klasická esej montaignovského alebo baconovského 

typu alebo – v našom prípade – tieto podmienky spĺňa skôr matuškovská esej, keďže 

Alexandra Matušku považujeme za zakladateľa slovenskej esejistiky, avšak z časového 

                                                 
7
 Niektorí starší autori dokonca vnútorne členia štylistiku na lingvistickú a literárnovednú, pričom „takéto 

delenie sa zakladá na teórii, že vývin štýlov umeleckej literatúry je určený predovšetkým vývinovými 

zákonitosťami toho či onoho jazyka, že je podmienený charakterom spisovateľovho využívania týchto 

zákonitostí (Chrapčenko, 1980, s. 364). Vzhľadom na  súčasnú synchrónnu dynamiku jazykových 

(komunikačných) štýlov a podštýlov môžeme konštatovať, že na ich výslednú charakteristiku má skôr 

vplyv širšie chápaná hovorovosť a stieranie hraníc medzi hovorenosťou a písanosťou (bližšie pozri 

Čmejrková – Hoffmanová, 2011).  
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hľadiska už predstaviteľa modernej esejistiky 20. storočia? Súčasná editorská prax 

navyše tento problém rieši svojským spôsobom, a to tak, že do kategórie „esej“ sa často 

zaraďujú i texty, ktoré napĺňajú jej žánrový charakter len sčasti. Potvrdzuje to 

i španielsky teoretik Gómez-Martínez (1996, s. 9), keď tvrdí, že „v našom storočí 

(rozumej 20. storočí – doplnil M. H.), no najmä v jeho posledných rokoch, spisovatelia 

i vydavatelia začali označovať pojmom ,esej‘ všetko, čo sa nedalo zahrnúť pod niektorý 

z tradičných literárnych žánrov.“ Tak sa môže stať, že klasický fejtón alebo reportáž 

s miernym nádychom esteticko-výrazovej imaginatívnosti, sa pokojne stane esejou, aj 

keď ňou v skutočnosti nie je. Posúdenie, či určitý text je esejou, môže byť 

problematické najmä pri útvaroch, ktoré s esejou na žánrovej osi priamo susedia. 

Takýmito príbuznými výrazovými formami sú napríklad úvaha, fejtón, causerie, glosa, 

ale i didaktická próza, traktát, kritická stať, polemické texty či staršie kostumbristické 

črty.  

Ako vidíme aj na týchto nezrovnalostiach, normatívnosť eseje ako žánru je len 

relatívna. Podobne je to i so samotným pojmom útvar (žáner), ktorý je v štylistickej 

i literárnoteoretickej terminológii len abstrakciou, ideálnou kategóriou. Podľa J. Findru 

(2004a, s. 210) je žáner modelovou štruktúrou textu nachádzajúcou sa na najnižšom 

stupni abstrakcie, pričom tento model je „bezprostredným invariantným rámcom na 

tvorbu aktuálnych textov,“ ktorý následne ovplyvňuje jednotlivé nadriadené modelové 

štruktúry, čiže príslušné formálne a obsahové modely. Je teda evidentné, že v reálnej 

komunikačnej praxi sa určitý text (komunikát) môže iba približovať k istej žánrovej 

definícii, len ťažko sa však do nej vtesná v celej svojej úplnosti. Tento fakt môžeme 

označiť ako aproximatívnosť žánru, pričom sa týka prakticky všetkých 

identifikovateľných a definovateľných štylistických a kompozičných útvarov na 

žánrovej osi. Na druhej strane v prípade, ak by sme pri koncipovaní textu nedodržali ani 

základné (rámcové) kritériá určitého žánru, odklonili by sme sa od neho a skĺzli k inej 

žánrovej forme, čo by mohlo byť vzhľadom na pôvodné zadanie chybou (k rôznym 

prístupom k žánrovým, resp. žánrotvorným kritériám pozri napríklad Slančová, 1996; 

Wojtak 2004; Rončáková, 2019).  

Pojem, resp. termín žáner je však problematický – a to nielen vo vzťahu k eseji – 

aj z iného hľadiska. Vplyvom postmoderného diskurzu a otvorením publikačného 

priestoru prakticky pre všetkých autorov (tých profesionálnych – profesijne závislých na 
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tvorbe komunikátov a píšucich každodenne, poloprofesionálnych – ktorých výtvory sú 

tematicky úzko špecifikované a uverejňované skôr sporadicky a napokon laických –

ktorí sa zapájajú do verejného diskurzu len pri istých príležitostiach) jednak dochádza 

k markantnej hybridizácii (synkretizácii) žánrov, a jednak je otázne, či si súčasní autori 

vôbec uvedomujú príslušnosť nimi vytvoreného prejavu k určitému žánrovému modelu 

a či poznajú kritériá alebo aspoň intuitívne tušia, že ich prejav sa má na podklade 

princípu analógie (Horváth, 2011, 2016) na „niečo“ podobať. Ak k tomu pridáme ešte 

súčasnú tendenciu či skôr módu vyjadrovať sa (najmä písomne a zároveň anonymne) 

k všetkému bez ohľadu na komunikačné normy či nepísané pravidlá vkusu, pojem žáner 

sa javí dnes ako veľmi vágny, ba až nepotrebný, pretože nevystihuje adekvátne 

postulovanú textovú (komunikačnú) realitu.  

Bez ohľadu na to, či esej označíme za konkrétny žáner spadajúci po istý 

konkrétny štýl, alebo „len“ za komunikačné médium, existujú konvencie, ktoré určujú 

princípy jej tvorby a to, ako má vyzerať po formálnej i obsahovej stránke. „Struktura 

eseje je nepochybně hybridní, ale to neznamená, že je amorfní. Také forma eseje má své 

vlastní zákonitosti a podmínky existence. Ne každý volný text je esej“ (Kroutvor, 2008, 

s. 21). Zároveň platí,  že isté parciálne znaky esejistického štýlu sa uplatňujú aj mimo 

média eseje, ako napríklad vo fejtónoch, besedniciach, glosách, recenziách a mnohých 

iných kratších publicistických či rečníckych útvaroch. Štýlová norma esejistického štýlu 

(v našom prípade skôr európska kontinentálna konvencia vzťahujúca sa na tvorbu eseje 

– pozn. M. H.) sa neuplatňuje len v eseji, keďže esejistickým štýlom môže byť napísaný 

napríklad slávnostný prejav, časť recenzie či bežnej úvahy – pre esej je však dôležitá 

„vnútorná kompaktnosť, utváraná na základe komplexu viacerých konkrétnych funkcií“ 

(Slančová, 1996, s. 138).  

Načrtnuté metodologické problémy spolu s jedinečnými atribútmi 

(vlastnosťami) esejistického štýlu boli zrejme dôvodom, prečo sa štýl eseje pomerne 

dlho nedokázal etablovať v inventári funkčných štýlov umeleckej alebo aj vedeckej 

komunikácie. Až zásluhou funkčne orientovanej štylistiky, u nás reprezentovanej najmä 

prácami Františka Mika a Jozefa Mistríka, sa esej natrvalo udomácnila v štylistike, hoci 

jej nekonštantný charakter viedol neustále lingvistov k presvedčeniu spochybňovať jej 

estetický rámec, poznávací rozmer i štýlové začlenenie. Esejistický štýl sa tak hodnotí 

v rozličných koncepciách rôzne, najčastejšie však ako sekundárny (derivovaný) štýl na 
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pozadí základných štyroch (podľa J. Mistríka piatich) funkčných štýlov. Spája v sebe 

prvky náučného (nie však striktne vedeckého) štýlu s prvkami štýlu umeleckého, môže 

však obsahovať, a často aj obsahuje parciálne znaky publicistiky, príp. aj rečníckych 

prejavov. V otázke využitia jednotlivých slohových postupov v eseji je pre tento žáner 

typický najmä opis a výklad, teda deskriptívna a explikatívna expanzia témy (porov. 

Dolník – Bajzíková, 1998, s. 58 – 60; 62 – 64). Opisná esej sa využíva najmä 

v literárnej vede a je bližšia umeleckej próze, zatiaľ čo výkladová esej je zameraná na 

popularizačný, resp. populárne beletrizovaný výklad v prírodovedných oblastiach 

a smeruje k vecnej próze (Mistrík, 1974, s. 331). Na základnú poznatkovú 

(myšlienkovú) os eseje sa navrstvuje jej druhá, rovnako dôležitá dimenzia, a to estetická 

dimenzia, ktorá v sebe nesie nemalú dávku tvorivej originality a invenčnosti. Na tento 

fakt naráža i J. Mistrík vo svojej Štylistike (1997, s. 492), keď píše: „Osobitosťou 

esejistického štýlu je to, že sa v ňom spájajú dve protichodné tendencie: vecnosť 

a estetickosť. Na jednej strane sa hovorí racionálne o konkrétnych problémoch a na 

druhej strane sa používajú beletrizujúce, ozdobné, estetické prvky.“ Vecnosť 

a estetickosť, resp. racionalizácia a estetizácia sú však protichodnými tendenciami 

v eseji len zdanlivo. To, čo sa môže zdať na prvý pohľad nespojiteľné, sa v eseji krehko 

prelína a vytvára súrodý celok s výrazným vplyvom na myslenie a uvažovanie čitateľa. 

Práve citlivé, nenásilné prepojenie vecnej poznatkovej bázy s estetickou ekvilibristikou 

o originálnosťou vytvára fundament akéhokoľvek esejistického textu, ktorý je tak 

pútavý a rozporuplný zároveň.  

 

1. 4. Štruktúrno-pragmatická charakteristika eseje a esejistického štýlu 

V súlade s uvedenou základnou charakterovou konštantou eseje a esejistického 

štýlu, ktorou je prelínanie vedeckého nazerania na skutočnosť a jej umeleckého 

zachytenia, súvisia aj ďalšie východiskové štruktúrne a pragmatické ukazovatele, 

o ktorých explikáciu i exemplifikáciu na vybraných esejistických textoch sa teraz 

pokúsime. Predpokladáme totiž, že práve to nám umožní komplexnejšie zachytenie 

fenoménu eseje a jej pridanej hodnoty vo vzťahu k súčasnému postmodernému 

diskurzu. V konkrétnej rovine ide o identifikovanie jednotlivých charakteristických 

príznakov – parametrov, ktoré sú pre esej typické a ktoré ju kryštalizujú do konečnej 

podoby textového produktu.  
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Prvou a nespochybniteľnou takouto charakteristikou je (1) subjektívnosť eseje, 

miestami prechádzajúca až do osobnej zaangažovanosti, ba dokonca zaujatosti jej 

tvorcu. Preto sú pre esej podobne ako pre klasickú úvahu typické spojenia: (ja) si 

myslím, (ja) cítim, (ja) vidím, (ja) ľúbim, (ja) sa teším, (ja) verím a pod. Subjektívna 

optika v nazeraní na zvolenú tému, determinovaná životnými skúsenosťami 

a peripetiami autora, jeho filozofickým a politickým svetonázorom a inými okolnosťami 

je v eseji naozaj silná. Nemožno ju relativizovať ani odčleniť od výpovednej hodnoty 

textu. Všetko, čo sa v eseji zrodí, je filtrované cez prizmu autorovej osobnosti a tá je 

zväčša taká autoritatívna a svojrázna, že dokáže ovplyvniť či dokonca zvrátiť aj 

uvažovanie čitateľa. Frapantne sa táto vlastnosť legitimizuje práve vtedy, keď sa autori 

vo svojich esejach priamo odvolávajú napríklad na vlastné literárne (v prípade T. 

Manna), resp. psychoterapeutické (v prípade T. Halíka) skúsenosti: „Novela Smrť v 

Benátkach sa v mnohom dištancuje od dobového psychologizmu a tematizuje duševnú 

priamočiarosť a jednoduchosť. Ukončil som ju však tragicky. Vždy som sledoval dobové 

sklony a ambície, to, čo malo prísť, teda úsilie, ktoré sa o dvadsať rokov neskôr zmenilo 

na pouličný krik. Čudujte sa, že som sa k nemu nehlásil, keď sa politicky zopsulo a 

vyčíňalo na úrovni, ktorej sa neštítia iba do primitivizmu zamilovaní profesori a 

literárni prisluhovači duchovnej nenávisti?“ (Mann, 2006); „Smím rozvést toto 

srovnání poukazem na své vlastní zkušenosti s pastoračním doprovázením lidí s 

nádorovým onemocněním a z let své klinické praxe na oddělení pro léčení drogových 

závislostí? (...) Poté, když prošlo mou ordinací několik tisíc osob závislých na alkoholu 

a jiných drogách, vím především to, že drogová závislost je mnohovrstevný jev“ (Halík, 

2009). 

Subjektívnosť je teda konštantnou vlastnosťou eseje a esejistického štýlu 

exponovanou i tým, že v kompozícii eseje prevažujú subjektívno-úvahové (postojové) 

prvky nad objektívno-argumentačnými. Možno povedať, že práve parameter 

subjektívnosti bol primárnym dôvodom, prečo sa esej dlhý čas (po celé staršie obdobie 

eseje) stotožňovala s úvahou a až moderná esejistika 20. storočia a jej aplikácia na 

hodnotovo-kultúrne, literárne a historické témy definitívne odčlenila esej od úvahy, hoci 

vzájomné prieniky medzi obidvoma spomínaným útvarmi zostali zachované 

a komplementárne sa dopĺňajú. 
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Už viackrát spomínaná heterogenita eseje spočívajúca na plynulom prelínaní 

vedeckého (vecného) a umeleckého (estetického) zobrazovania skutočnosti sa prejavuje 

nielen v genetickom pohľade na esej tým, že sa u rôznych autorov v rôznych 

vývojových etapách manifestuje s odlišnou intenzitou prechyľujúcou sa raz k jednému 

a inokedy k druhému pólu, ale aj v jej vnútornej, naoko nesúrodej kompozícii. Jeden 

segment esejistického textu tak môže pôsobiť takmer ako odborná štúdia či kapitola 

z vedeckej monografie, zatiaľ čo štýl hneď po nej nasledujúcej pasáže môže nadobúdať 

charakter čisto zážitkový. Uvedený parameter označujeme v teórii eseje ako 

(2) oscilatívnosť eseje, keďže spočíva v permanentnom pohybe (oscilácii) medzi 

dvoma na prvý pohľad nespojiteľnými rovinami vecnosti a estetickosti. Empiricko-

racionálne tak relatívne plynulo prechádza do umelecko-zážitkového a naopak, 

najčastejšie na hranici odsekov, no dokonca i v rámci nich. Porovnajme v tejto 

súvislosti dva úryvky z úvodu eseje Meditace o Quijotovi od španielskeho akademika a 

esejistu Ortegu y Gasseta (2007): „Ovšem za těmito skutečnostmi se objevují jiné, 

podobně jako se před námi v horách vynořují obrysy vyšších vrcholků poté, co jsme 

překonali první výběžky. Nové plány skutečnosti, pokaždé hlubší a působivější, se 

vypínají jedny přes druhé v očekávání, že jednou vystoupíme, pronikneme až k nim. 

Jenomže tyto vyšší skutečnosti jsou ostýchavější: nevrhají se na nás jako na svou kořist. 

Právě naopak: objeví se před námi jen pod podmínkou, že o jejich existenci budeme stát 

a usilovat. V jistém smyslu žijí pouze tehdy, jsou-li podepřeny naší vůlí.“  „Dimenze 

hloubky, ať už prostorová či časová, vizuální či auditivní, se vždycky projevuje na 

povrchu. Ten tudíž přísně vzato zahrnuje dvojí hodnotu: jednu, pojímáme-li jej jako to, 

čím je ve své materiálnosti; druhou, nahlížíme-li jej v jeho druhém, virtuálním životě. V 

tom případě se povrch, aniž jím přestává být, prodlužuje směrem do hloubky. Říkáme 

tomu perspektivní zkratka, ,escorzo‘. ,Escorzo‘ je orgánem vizuální hloubky; setkáváme 

se v něm s mezním případem, kdy se prostý zrakový vjem mísí s čistě intelektuálním 

aktem.“ Ako vidíme, v parametri oscilatívnosti sa vari najvýraznejšie odráža jednak 

zložitosť a jednak relatívna nekompaktnosť eseje. V dôsledku nej je čitateľ pri zámernej 

interpretácii konfrontovaný akoby s dvoma „realitami“. To ho núti neustále prepínať 

medzi dvoma kódmi, resp. semiotickými sústavami (jazykom vedy a jazykom umenia, 

dôkazmi a dojmami), čo vzdialene pripomína autodidaktický proces osvojovania si 

cudzích jazykov.   
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S parametrom oscilatívnosti úzko súvisí aj ďalšia vlastnosť, a to 

(3) nesystematickosť eseje. Jednotlivé myšlienky sú v eseji usporiadané voľne až 

spontánne bez viditeľnejšieho logického poriadku. Špecifické kriteriálne požiadavky na 

zobrazovania a sprístupňovania faktov s ohľadom na ich vecnoobsahový aspekt, 

ktorými operuje a ktorých sa pridŕža veda, nie sú eseji vlastné. Autor sa v nej nesnaží 

o systematické, kontinuálne prehlbované poznávanie založené na princípoch vedeckého 

objektivizmu, naopak, riadi sa skôr princípmi asociatívnosti, čím však neodmieta vedu 

a jej gnozeologický aparát, len jej postupy dôsledne neuplatňuje a tým individualizuje 

svoje nazeranie na svet, resp. spracovávanú tému. Preto konštatovať, že esejistovi je 

vedecká práca a vedecké myslenie cudzie by bolo podľa Gómeza-Martíneza (1996, 

s. 60 – 61) veľkou chybou. Ako tvrdí „v skutočnosti je to tak, že zatiaľ čo pre vedca je 

estetické náhodné, pre esejistu je podstatné. Cieľom bádateľa je vyložiť výsledky svojej 

práce, preto umelecké aspekty podriaďuje prísnosti metódy, technickej jasnosti 

a precíznosti. Esejista je predovšetkým spisovateľom (dnes by sme povedali kreatívcom 

– doplnil M. H.) a ako taký hľadá dokonalý výraz.“ Tvorca eseje teda neopovrhuje 

vedou ani nespochybňuje jej metódy, len hľadá esteticky príťažlivé – mohlo by sa 

dokonca zdať – často až bizarné cesty k nej. Pri písaní sa riadi predovšetkým 

nemechanickými, intuitívnymi spôsobmi myslenia, zdôrazňujúc ich divergentnú zložku. 

Esejista skôr tuší či podvedome cíti ako presne pomenúva, viac polemizuje než 

vyslovuje argumentačne nespochybniteľné závery. Vari najlepším príkladom uvedenej 

neexaktnej metódy sprístupňovania poznatkov v eseji je Matuškova „dojmová“ práca so 

všeobecne známymi faktami, ktorá sa ešte viac relativizuje (desystematizuje) jeho 

štylistickou bravúrou. Výsledný text tak môže na čitateľa pôsobiť až preštylizovane 

a zároveň povedome, akoby ho už niekde videl: „Aký je rozpor medzi starými a 

mladými u nás? To, že starí niekedy potriasajú hlavou nad počinmi mladých? Ale to nie 

je rozčúlenie nad celkove nanič prevedením, ale len nad ,nerozmyslenosťou‘ v 

detailoch. Kúsky totiž – o kusoch ani reči! – ktoré robia naši mladoni, najmä tí 

zápalistejší, nevybočujú vôbec z medzí vkusného rozumu a vkusných vášní, 

cyrilometodskej tradície a odkazu Štúrovho – rozumej výlety parníčkom na Devín. 

Vystríhajú sa pohoršovať, a tak tu vôbec niet nebezpečenstva, že by starí dostali triašku 

na celom tele a skončili svoj brušne ideálny a ideálne brušný život napríklad 

apoplexiou“ (Matuška, 2015). 
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Tieto postupy výrazne diferencujú esej  od žánrov exaktných. Absenciou prísnej 

štruktúry i jasne vymedzenej metódy skúmania sa esej odčleňuje od žánrov tzv. 

databankovej komunikácie, akými sú napríklad traktát, dizertácia, odborná štúdia, 

kazuistika, vedecká monografia, vedecká prednáška, výskumný projekt a mnohé iné (k 

moderným žánrom expandujúcej vedeckej komunikácie, ako aj pracovnej odbornej 

komunikácie pozri najnovšie Bohunická, 2020). Esej je subjektívna, nanajvýš 

subjektívno-objektívna, kým spomínané žánre výhradne objektívne. Úlohou eseje je 

v prvom rade podnecovať, otvárať komunikačné kanály, uvedené žánre predovšetkým 

poučovať a syntetizovať. O tom, že esej by stratila veľa zo svojho pôvabu, keby sa stala 

premysleným a uceleným systémom (štúdiou), snáď najpresvedčivejšie hovorí 

nasledujúci výrok: „Len čo je esej rozvláčna a nadobúda charakter výskumu, traktátu, 

stáva sa nudnou“ (Albérés, 1965, s. 114). 

Špecifickým spôsobom sa v eseji realizuje aj intertextualita. Práve bohatosť 

a najmä neobmedzenú (4) variabilitu medzitextového nadväzovania treba považovať 

za ďalšiu z východiskových štruktúrnych a pragmatických charakteristík eseje. V tejto 

oblasti, pravdupovediac, sa esejista môže pohybovať prakticky v neobmedzenom 

priestore. Môže parafrázovať, citovať doslovne či modifikovane alebo len naznačovať, 

odvolávať sa, poukazovať na niečo a niekoho, a to presne takým spôsobom, akým chce 

a potrebuje v tej či onej chvíli, aby zapôsobil na čitateľa a podnietil ho k uvažovaniu. 

Krajným prípadom takejto metódy prístupu k intertextuálnym odkazom, ktorý spomína 

už viac ráz citovaný Gómez-Martínez (1996, s. 39 – 40), je svojská technika menej 

známeho hispánskeho esejistu Antonia de Guevaru, ktorý vybrané citáty podriaďuje 

obsahu až do takej miery, že si vymýšľa vlastné zdroje a uvádza k nim mená 

neexistujúcich spisovateľov a filozofov, nehovoriac o tom, že iným, reálnym postavám 

z histórie (najmä z antiky) vkladá do úst myšlienky, ktoré nikdy nepovedali a sú len 

produktom jeho tvorivého génia. Odhliadnuc od tejto – dalo by sa povedať – extrémnej 

polohy intertextuálnosti hraničiacej s textovou (mediálnou) manipuláciou, inšpiračné 

zdroje sú v eseji vždy silno zastúpené a pre jej pochopenie rozhodujúce, pričom len od 

samotného autora závisí, či prezradí ich pôvod alebo ho zamlčí. „Samotná existencia 

eseje závisí totiž nielen od ,niečoho‘ už vytvoreného, ale aj od toho, či toto ,niečo‘ bolo 

asimilované potenciálnymi čitateľmi. Eseje sú bohaté na odvolávky a náznaky, ktorým 

treba porozumieť, aby získali svoju skutočnú dimenziu“ (tamže, s. 32 – 33).  
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Všimneme si napríklad, ako pracuje s intertextualitou náš popredný esejista 

Vladimír Mináč. Hoci vo svojej eseji Kde sú naše hrady (1997) uvádza na viacerých 

miestach mená autorov, resp. autorít, na ktoré sa odvoláva, konkrétne zdroje k nim však 

chýbajú, pričom je zjavné, že uvedené informácie sú podané nanajvýš zovšeobecňujúco 

a prešli autorským, t. j. mináčovským hodnotiacim mechanizmom. „A treba tiež 

povedať, že takéto ponímanie dejín nie je ani u nás všeobecné. Na historizujúci poetický 

demokratizmus Chalupkov nadväzuje Botto: Sládkovič sa podvedome bráni napísať 

epopej o Matúšovi Čákovi, k čomu ho v listoch dôrazne ponúka Paulíny; Záborský z 

politických i osobných dôvodov podrobí Matúša Čáka racionalistickej kritike. Pre 

najmúdrejšieho zo slovenských politikov, pre Daxnera, nemá história ono základné 

značenie (bezpodmienečná podmienka národnej existencie) ako pre väčšinu vtedajších 

politikov; za najdôležitejšiu historickú udalosť považuje práve národný pohyb v prvej 

polovici 19. storočia.“ Iný nápadný spôsob intertextuálneho nadväzovania, ktorý s 

obľubou využívajú esejisti (nájdeme ho už v ranom období eseje napríklad 

u Montaigna, ale aj neskôr u Chesterton či Ortegu y Gasseta), je práca s bližšie 

neidentifikovateľnými, resp. nedohladateľnými a neoveriteľnými zdrojmi a ich 

pôvodcami. Ide o akési „znásilňovanie intertextuality“ s cieľom podporiť alebo, naopak, 

odľahčiť určitý segment témy, ktorý by sme v súčasnosti mohli označiť termínom hoax 

(z angl. podvod, žart)
8
. Štylisticky k tomu najlepšie slúžia formulácie typu: Jeden môj 

dobrý priateľ povedal...,  Keď som stretol svojho starého známeho..., Na návšteve 

u toho a toho... a pod., ktoré sú príznačné viac pre hovorený jazyk a hovorový 

(konverzačný) štýl (porov. Piatková,  2017). V eseji Michela de Montaigna O štúdiu 

(2007) napríklad nachádzame takéto parafrázy: „Mal som doma priateľa, ktorý pri 

rozhovore s takým pedagógom len na skrátenie dlhej chvíle napodobnil jeho nezmyselný 

žargón, reči bez hlavy a päty, samé zlátaniny...“alebo „Mám známeho; keď sa ho 

opýtam na niečo, požiada ma o knihu a ukáže mi v nej, čo vie; a neosmelil by sa ani 

povedať, že má na zadku svrab, keby najprv nepozrel do lexikónu, čo to je svrab a čo 

zadok.“  

Doslovné citácie s presným bibliografickým odkazom sa vyskytujú v eseji len 

veľmi sporadicky. Nie sú tu funkčné, kým v náučných textoch je ich prítomnosť 

                                                 
8
 Termínom hoax sa pôvodne označovali reťazové správy šírené prostredníctvom internetu s fiktívnym 

a často nezmyselným obsahom. V našom prípade, t. j. v prípade eseje majú však tieto konštrukcie skôr 

funkciu obohacujúcu bez ohľadu na to, že zastierajú skutočného pôvodcu výroku.     
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nevyhnutná. Presne zaznamenané citovanie či parafrázovanie, zohľadňujúce príslušnú 

aktuálne platnú citačnú normu, je napríklad vo vedeckej literatúre – na rozdiel od eseje 

– otázkou výskumníkovho rozhľadu, reputácie a v neposlednom rade i férovosti 

v prístupe k poznaniu. Esej ako textový exemplár nie čisto databankovej komunikácie 

takéto štandardy nepozná.  

Často spochybňovanou vlastnosťou eseje je jej (5) fragmentárnosť, resp. 

zámerná neukončenosť, a to ako tematická, tak aj kompozičná. Táto charakteristika 

vyplýva predovšetkým z jej primárnej funkcie, ktorá je založená na podnecovaní 

čitateľa, apelovaní na jeho vôľovú i intelektovú zložku vedomia. Kto by čakal od autora 

eseje vyčerpávajúci výklad na danú problematiku, bude sklamaný. Účelom eseje nie je 

predkladať závery ani nesmeruje ku konklúzii, ale uvádza čitateľa do problému, pokúša 

sa ho ním osloviť a núti zamyslieť sa nad jeho dôsledkami. „Fakt, že esej si nestavia za 

cieľ vyčerpať rozoberanú tému, má často za následok, že sa na ňu nazerá s dešpektom, 

ako na fragment alebo ako len na váhavý prvý pokus o uchopenie problému“ (Gómez-

Martínez, 1996, s. 28). Esej teda svojou štruktúrou i tým, ako sa v nej určitá téma 

rozvíja, pôsobí fragmentárne, keďže v nej niet jasného a prehľadného vyvodzovania ani 

jednoznačného zakončenia. Obrazne povedané je esej len farebným sklíčkom v mozaike 

poznania, a aj to niekedy rozbitým. Ako príklad na túto charakteristiku môžeme uviesť 

úryvok z eseje Michala Havrana (2015), v ktorej si kladie priam fenomenologickú 

otázku, či sú Slováci súčasťou Západu, resp. západnej kultúry. Hoci v závere textu 

vyjadruje isté zhrňujúce presvedčenie korešpondujúce s jeho svetonázorom 

a preferovanou ideológiou, esej ako celok pôsobí skôr dojmom vybraných asociácií 

v zmysle toho, čo v nás Slovákoch evokuje Západ (v Havranovom texte ide konkrétne o 

deodorant Fa, čokoládu Milka, fitnescentrá, solária a pod.): „Nikdy sme o týchto veciach 

nemali ujasnené predstavy: psychoanalýza a parlamentná demokracia sú u nás ešte 

stále verejnými nepriateľmi, no cítime ten tlak, cítime, ako to s nami máva, o to viac, že 

sme sa nemohli stať moreplavcami. Nie sme jasnou súčasťou Západu. Nemáme to 

dedičné ani garantované. V postsexuálnych časoch Houellebecquovho moderného 

západného človeka nás naše vnútorné rozpoloženie ťahá niekde inde a v tomto pohybe 

nám nedokážu zabrániť ani inštitúcie a aliancie. No zároveň touto rozpoltenosťou 

obnovujeme vitálne schopnosti našej civilizácie, vraciame ju späť do intimity prežívania 
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jej samej. Na miesta, kde sa bojuje s démonmi holými rukami a to sú hodnoty a väzby 

oveľa cennejšie ako všetko, čo poznáme.“ 

Pri enumerácii základných štruktúrnych a pragmatických vlastností eseje treba 

náležitú pozornosť venovať aj jej (6) svojráznemu dialogickému charakteru. Niežeby 

esej bola písaná formou knižnej drámy, kde dochádza k pravidelnému striedaniu 

prehovorov viacerých postáv, ale špecifický dialogický moment spočívajúci na 

interakčnosti oboch aktérov komunikácie (bližšie pozri Orgoňová – Bohunická, 2018), 

z ktorých jeden je známy a ten druhý do komunikácie vtiahnutý, resp. je ňou ako 

paciens zasahovaný, je v eseji prítomný. Nejde teda o konverzačný štýl v pravom 

zmysle slova, ale skrytý, implicitný dialóg autora eseje s čitateľom, ktorý doznieva (má 

doznievať) aj po je prečítaní. Osobnosť autora, ktorou je esej silno poznačená, čo 

vyplýva z už naznačenej subjektívnosti, plánovite komunikuje s čitateľom, podnecuje 

ho, poúča, ale aj provokuje. Dokonca sa s ním môže aj hrať, rozmaznávať ho tak, ako 

nám to ukazuje anglický esejista a publicista Gilbert Keith Chesterton (2010) vo svojej 

eseji o ležaní, resp. váľaní sa v posteli
9
: „Pro ty, kdo hodlají studovat velké umění ležet 

v posteli, musím připojit důrazné varování. Je zřejmé, že se této činnosti musí holdovat s 

mírou, což platí jak pro ty, kdo mohou v posteli pracovat (například novináři), tak ještě 

víc pro ty, kdo nemohou (jako například profesionální lovci velryb). Ale to není 

výstraha, kterou mám na mysli. Jde o tohle: Když už ležíte v posteli, nevymýšlejte si 

důvody a vůbec se neospravedlňujte.“ Či už parameter implicitnej dialogickosti 

uchopíme vo vzťahu k eseji ako nezáväznú hru s čitateľom, alebo ju budeme považovať 

za zámernú stratégiu rozvíjania sociálnej interakcie pomocou komunikácie na diaľku, je 

evidentné, že pochopiť fenomén eseje predpokladá byť osobne zaangažovaný na 

recepcii textu a aktívne sa zúčastňovať na jeho výklade i následných polemických 

konfrontáciách. Aj preto, ako tvrdí Gómez-Martínez (1996, s. 48), čítanie eseje je 

aktívnou participáciou na jej možnom dosahu. „Nič v nej nie je isté. Všetko sa zdá 

provizórne a podrobuje sa revízii. Esejista v skutočnosti očakáva aktívnu účasť čitateľa 

a žiada od neho, aby ďalej uvažoval nad podnetmi, v eseji sotva naznačenými a pri 

ďalšej ,konverzácii‘ narýchlo opustenými. Preto esejista často interpeluje na čitateľa.“ 

Implicitná prítomnosť autora a z nej vyplývajúci dialogický charakter eseje sa viditeľne 

                                                 
9
 Len pripomíname, že naoko banálna téma Chestertonovej eseje, ktorá na prvý pohľad odporuje 

esejistickému kánonu, je suplovaná autorovým brilantným úsudkom a prekvapivými analógiami, čím sa 

jeho texty radia k čitateľsky vari najobľúbenejším esejam vôbec.   
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odráža aj priamo v textovej štruktúre, a to v podobe mimotextového (exoforického) 

nadväzovania. V tejto súvislosti sa esejista často odvoláva na čitateľa, zacieľuje jeho 

pozornosť určitým smerom či dovoláva sa jeho reagencie, na čo priamo poukážeme 

v prakticko-interpretačnej časti publikácie.  

S poslednou načrtnutou charakteristikou súvisí aj kognitívny rozmer eseje. Na 

tento relatívne nový fakt ako prvý explicitne poukázal už viackrát citovaný španielsky 

teoretik José Luis Gómez-Martínez (1966, s. 41): „Keď esejista píše, robí nás svojimi 

súčasníkmi a priateľmi a dovoľuje nám preniknúť do svojho sveta tým, že nám 

odovzdáva nielen svoje myšlienky, ale aj samotný proces myslenia.“ Autor eseje 

v procese jej tvorby akoby nám približoval samotný proces myslenia. Jeho vnútorný 

svet – kognitívny i pocitový, racionálny i emocionálny – sa v priebehu čítania postupne 

dekóduje a vyrastá z neho relatívne zreteľná myšlienková línia. V nej čitateľ nachádza 

odpovede nielen na otázky položené v konkrétnej eseji, ale aj na princípy uvažovania 

a vyvodzovania samotného esejistu. Snáď nijaký iný žáner okrem eseje neponúka takýto 

jedinečný vstup do autorovho imanentného vedomia. A to je dôvod, prečo je esej tak 

príťažlivá i potrebná zároveň. Učí nás totiž nielen poznávať nepoznané, ale aj myslieť 

takým spôsobom, akým sme doposiaľ nemysleli.  

Pri exemplifikácii tohto parametru možno opäť upriamiť pozornosť na G. K.  

Chestertona a jeho esej O ležení v posteli (2010), v ktorej nám s trochou irónie 

sprístupňuje to, ako prišiel na zaujímavý objav maľovania na strop a ako efektívnosť 

tohto objavu následne rozširuje na celú triedu javov, odvolávajúc sa pri tom na dejiny 

výtvarného umenia: „Opravdu jsem nikde nemohl najít prázdné místo na kreslení, až 

při té příležitosti, když jsem zůstal ležet na zádech v posteli poněkud déle, než je mým 

zvykem. A tehdy uviděl můj zrak záři bílého nebe, tu bělostnou plochu, jenž je vskutku 

téměř definicí ráje, protože symbolizuje čistotu a zároveň i svobodu. Bohužel však jako 

každé nebe mělo tu nevýhodu, že je sice spatříme, ale zjistíme přitom, že je 

nedosažitelné. Vypadalo přísnější a vzdálenější než obloha za oknem. Můj návrh 

malovat na ně vousatým koncem koštěte byl zamítnut – nezáleží na tom kým; byla to 

osoba zbavená všech politických práv – a dokonce ani můj skromnější návrh, že strčím 

druhý konec koštěte do kamen a udělám z něj uhel, neprošel. Přesto jsem však 

přesvědčen, že veškerá originální inspirace pokrýt stropy paláců a katedrál bojovými 
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výjevy padlých andělů a vítězných bohů pocházela právě od osob s podobnou 

zkušeností.“ 

Výpočet uvedených vlastností, konkrétnych štruktúrnych, ako aj pragmatických 

charakteristík (parametrov) vo vzťahu k eseji aj s príslušnými ilustračnými príkladmi 

dotvára a aktualizuje obraz eseje v súčasnom postmodernom diskurze. Ponúknutý 

inventár konštitutívnych prvkov eseje a esejistického štýlu si, prirodzene, nenárokuje na 

úplnosť a možno do dopĺňať, prípadne modifikovať vo viacerých smeroch, a to najmä 

v dôsledku meniacich sa podmienok v jednotlivých komunikačných sférach alebo aj 

vplyvom spoločenskej objednávky.      
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II. INTERPRETAČNÁ PRAX ESEJE 

 Vychádzajúc z objektívne preukázanej skutočnosti, že interpretačná 

kompetencia je prirodzenou výbavou človeka ako socio-kultúrnej bytosti, vďaka ktorej 

sa orientuje vo svete, a teda reaguje na stimuly neustále na neho pôsobiace, môžeme 

tvrdiť, že človek je doslova „odsúdený“ na interpretáciu (Dolník, 2018, s. 85). S touto 

bezprostrednou, živelnou formou interpretácie úzko súvisí aj interpretácia jazyková, 

resp. interpretácie rôznych druhov a typov textov. Pri nej sa v najvšeobecnejšom poňatí  

konštatuje, že interpretovať znamená povedať niečo iným, často jednoduchším, 

zrozumiteľnejším spôsobom. V intenciách toho pristúpime v tejto kapitole k zámernej 

dekonštrukcii vybraného esejistického textu s cieľom interpretovať ho po formálnej, 

štylistickej, obsahovej (tematickej) a ideovej stránke. Kombinovať pri tom budeme 

metódu jazykovo-štylistickej interpretácie, pri ktorej nám pôjde o identifikovanie, 

kategorizovanie a hodnotenie kľúčových štylistických prvkov – štylém (fonologických, 

morfologických, lexikálnych, syntaktických, kompozičných) typických pre esejistický 

štýl (Horváth, 2012) a zároveň hĺbkovú textovolingvistickú, resp. lingvisticko-

pragmatickú kontextovú interpretáciu (Horváth, 2013), pri ktorej sa budeme okrem 

iného snažiť preniknúť do mysle autora a týmto spôsobom odhaliť jeho myšlienkové 

pochody i autorský zámer (k rozdielu medzi radikálnym a umierneným interpretačným 

subjektivizmom bližšie pozri Dolník, 2009). Takto opísanej interpretačnej procedúre 

podrobíme text eseje slovenského básnika Milana Rúfusa (1928 – 2009) s názvom 

Báseň a pravda, báseň a lož. Doslovný prepis textu môžete nájsť v tretej kapitole našej 

publikácie pod poradovým číslom 8. Vzhľadom na to, že naša interpretačná sonda má 

slúžiť ako modelová interpretácia, budeme postupovať didakticky po krokoch. 

 

2.1. Krok č. 1 – Bibliografické údaje o interpretovanom texte 

   Ešte predtým, než sa dostaneme k samotnej interpretácii, považujeme za 

dôležité ozrejmiť základné bibliografické údaje o zvolenom texte. Tento krok môžeme 

chápať ako určitú investigatívnu prácu vo vzťahu k interpretovanému textu, ktorá tiež 

môže prispieť k pochopeniu niektorých mimotextových skutočností. Pomocou internetu 

sa dá v súčasnosti v priebehu niekoľkých minút vypátrať individuálna história určitého 

textového materiálu, a tak by to pre interpretanta nemalo predstavovať vážnejší 

problém.  
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 Z nášho pátrania vyplýva, že esej Báseň a pravda, báseň a lož bola po prvýkrát 

publikovaná v roku 1967, kde presne (v akom konkrétnom literárnom časopise) sa nám 

však nepodarilo zistiť.
10

 Nachádza sa však v obidvoch kľúčových Rúfusových 

zbierkach kratšej publicistiky a esejistiky Človek čas a tvorba (1968) a O literatúre 

(1974). My sme ju mali k dispozícii z prvého zo spomenutých výberov, ale aj 

z ďalšieho výberu celej dovtedajšej Rúfusovej tvorby (básnickej, esejistickej 

i prekladateľskej) Prosté, ťažké z roku 1989, ktorú zostavil a edične upravil Viliam 

Marčok. Najnovšie sa priaznivci Rúfusa môžu s inkriminovanou esejou stretnúť vo 

výbere Život básne a báseň života s podtitulom Úvahy o umení (2002), ktorý 

rekapituluje staršiu i novšiu Rúfusovu literárno-kritickú tvorbu. Už samotný fakt, že 

analyzovaná esej sa konštantne nachádza vo všetkých dostupných výberoch z Rúfusovej 

esejistiky svedčí o tom, že ide o ukážkový exemplár tohto žánru, ako aj jednu 

z najpozoruhodnejších esejí tohto autora. Dovolíme si povedať, že štylistický rozbor 

i obsahová analýza toto tvrdenie len potvrdí.     

 Časovo náročnejšou investigatívnou bibliografickou prácou je porovnanie 

jednotlivých textových vydaní publikovanej eseje. Predpokladáme totiž, že texty zadané 

do tlače sa aj vplyvom dobovej cenzúry či iných okolností môžu líšiť. S výnimkou 

niekoľkých drobných typografických rozdielov, ktoré nemajú kvalitatívny vplyv na 

štylistickú či obsahovú stránku textu, ak sa zameriame na všetky štyri vydania 

nachádzajúce sa v spomenutých knižných výberoch, zistíme jeden nápadný rozdiel, a to 

vynechanie dvojice viet vo výberoch O literatúre (1974) a Prosté ťažké (1989) 

v porovnaní s pôvodným (Človek, čas a tvorba, 1968) a najnovším výberom (Život 

básne a báseň života, 2002). Porovnaj nasledujúce textové fragmenty: „To druhé 

,niečo‘ pri troške zlomyseľnosti môžete nazvať aj lžou, fikciou. ,A tak prolhávajíce se 

k pravdě naše společnost vzkvétá‘, píše si do zápisníka Škvoreckého gymnazista. A vy si 

to, ak chcete, môžete zapísať aj o umení. Je veľmi ľahko napadnuteľné akoukoľvek 

jednostranne racionálnou analýzou“ (Rúfus, 1968, s. 201; 2002, s. 65).  „To druhé 

,niečo‘ pri troške zlomyseľnosti môžete nazvať aj lžou, fikciou. [Vynechaná časť textu.] 

Je veľmi ľahko napadnuteľné akoukoľvek jednostranne racionálnou analýzou (Rúfus, 

1974, s. 49; 1989, s. 251). Ako si môžeme všimnúť, Rúfusov pomerne výstižný 

                                                 
10

 Pri iných typoch textov prichádza do úvahy aj eventualita, že text odznel z úst autora priamo pred 

publikom pri určitej príležitosti. V prípade eseje (s výnimkou Montaignových esejí, ktoré boli nahlas 

čítané pred auditóriom) však takúto realizáciu nepredpokladáme.  
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a aktuálny odkaz na Škvoreckého gymnazistu, ktorý tvrdí, že šírenie klamstva prispieva 

k rozvoju našej spoločnosti (v citácii podčiarknuté) z textu analyzovanej eseje vo 

výberoch zo sedemdesiatych a konca osemdesiatych rokov vypadol. Vynechanie tohto 

intertextového odkazu na českého prozaika a exilového vydavateľa Josefa Škvoreckého 

(1924 – 2012) so svojím obviňujúcim obsahom a po ňom nasledujúcej konštatačnej 

formulácie o umení môžeme podľa našej mienky pripísať zásahu dobovej cenzúry, 

keďže osobnosť Josefa Škvoreckého bola považovaná vo vtedajšom režime dozaista za 

personu non grata. Po páde socializmu v roku 1989 sa tento fragment do textu vrátil. 

V rámci pragmatickej interpretácie to môžeme považovať za dôkaz toho, ako historický 

(dobový) kontext ovplyvňuje proces textácie. Iné diferencie medzi jednotlivými 

textovými variantmi sme nezaregistrovali. 

 

2.2. Krok č. 2 – Formálna a kompozičná stránka interpretovaného textu 

 V rámci analýzy formálnej a kompozičnej stránky textov nás zaujíma ich  

celkový rozsah a horizontálna segmentácia.
11

 Keďže esej patrí k textom menšieho až 

stredného rozsahu (obyčajne sa rozsah esejistických textov pohybuje v rozpätí od 6 do 

20 tlačených strán, no existujú, prirodzene, aj výnimky z tohto pravidla), 

nepredpokladáme, že sa v jej kompozícii budú objavovať iné horizontálne segmenty 

textu než titulok a odseky (bližšie k týmto pojmom pozri Horváth, 2016, s. 139 – 142). 

Navyše treba povedať, že Rúfusova esejistika je svojím rozsahom tou kratšou, 

v dôsledku čoho esej Milana Rúfusa zaraďujeme k tzv. publicistickému typu eseje.  

 Rozsah nami analyzovaného textu Báseň a pravda, báseň a lož je 1377 slov. Ak 

ho porovnáme s inými autorovými esejistickými výtvormi, môžeme konštatovať, že 

svojím rozsahom patrí skôr k tým dlhším (väčšina Rúfusových esejí totiž nepresahuje 

rozsah tisíc slov). Kompozične je text usporiadaný do ôsmich odsekov a titulku, ktorý 

predstavuje samostatnú, čelnú kompozičnú jednotku, v tomto prípade priamo sa 

vzťahujúcu na tému. Už aj z bežného, čisto optického pohľadu vidíme, že jednotlivé 

odseky majú približne rovnaký rozsah a logicky korešpondujú s motivickým členením 

                                                 
11

 Uznávame, že určenie presného rozsahu určitého textu môže byť pre interpretanta pomerne nudnou a 

zdĺhavou záležitosťou, najmä ak k nej pristúpi čisto mechanicky, t. j. postupným zrátavaním slov v 

jednotlivých riadkoch alebo odsekoch. V tomto prípade sa opäť prihovárame k možnosti doslovného 

prepisu textu do textového editora ešte pred samotnou interpretáciou, ako sme na to upozornili už v úvode 

publikácie. Pomocou textového editora sa potom dá rýchlo zistiť nielen celkový počet slov v danom texte, 

ale aj počet slov v jednotlivých odsekoch či dokonca celkový počet znakov vrátane medzier.     
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témy. Výnimkou je štvrtý odsek eseje, ktorý je dvojnásobne dlhší, pričom obsahuje  

viaceré autorove digresie (epické mikropríbehy), zdanlivo nesúvisiace s témou. Zo 

syntaktického hľadiska je interpretovaný text tvorený 84 vetnými celkami 

(jednoduchými vetami a priraďovacími alebo podraďovacími súvetiami), pričom 

jednoduchým aritmetickým priemerom môžeme určiť i priemernú dĺžku vety, ktorá 

v tomto prípade dosahuje hodnotu 16,29 slova. Tento údaj svedčí o relatívnej 

syntaktickej zložitosti textu, čo je pre žáner eseje charakteristické a pristavíme sa pri nej 

nižšie pri interpretácii syntaktických štylém.  

  

2.3. Krok č. 3 – Téma textu 

 Z laického pohľadu za tému považujeme to, o čom autorka/autor hovorí alebo 

píše v texte. Je evidentné, že táto definícia je z odborného lingvistického pomerne 

vágna, a preto si pojem – termín téma rozoberieme detailnejšie a následne naše zistenia 

aplikujeme na interpretovaný text.  

 V odbornom lingvistickom diskurze sa téma definuje ako kognitívny 

kondenzovaný korelát obsahovej štruktúry textu (Dolník – Bajzíková, 1998, s. 54). 

Pokúsime sa uvedenú definíciu vysvetliť, aby bola zrozumiteľnejšia. Z jej prvej časti, 

charakterizujúcej tému v zmysle kognitívneho korelátu, vyplýva, že téma je obrazom 

istého výseku mimojazykovej skutočnosti (objektívnej reality), a teda jej zachytenie 

a rozvinutie v texte spočíva na nevyhnutnej transformácii objektívnej reality do 

subjektívneho obrazu skutočnosti pomocou jazykových i metajazykových kompetencií, 

ktorými disponuje autor textu, čiže na podklade jeho znalostí, skúseností, postojov 

hodnotových preferencií a pod. Z druhej časti definície, zdôrazňujúcej fakt, že téma je 

kondenzovaným, čiže zhusteným obrazom výseku istej mimojazykovej skutočnosti zase 

vyplýva, že sa dá štandardne vyjadriť jedným, príp. niekoľkými plnovýznamovými 

výrazmi (spravidla mennými) ako napríklad láska, vojna, každodenný život, stav 

kultúry, kríza hodnôt, aktuálna politická situácia, jazyková situácia a pod. Téma teda nie 

je komplexným (celostným) vyjadrením obsahových kvánt textu, ale len 

v koncentrovanej podobe delimituje jadro, resp. jadrá zapamätateľného 

a reprodukovateľného obsahu textu.  

 V texte môžu byť prítomné okrem hlavnej témy (globálnej témy) aj témy 

vedľajšie (tzv. mikrotémy), pričom spravidla prvým signálom na identifikáciu témy 
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býva titulok, ktorý na ňu buď explicitne, alebo aspoň v zredukovanej podobe odkazuje. 

Dôležité je tiež uvedomiť si, ako upozorňujú vyššie citovaní autori J. Dolník 

a E. Bajzíková (tamže, s. 55), že odlišným spôsobom pristupuje k téme autor textu 

a inak interpretant, resp. čitateľ. Zatiaľ čo autor (expedient) textu si najprv premyslí 

tému svojho textu, potom ju myšlienkovo segmentuje, jazykovo uchopuje a zámerne 

rozvíja pomocou špecifických slohovo-tematických postupov, čitateľ koná presne 

opačne. Postupnou dekompozíciou a interpretáciou textu sa etapovite (po krokoch) 

myšlienkovo dopracúva k téme, pričom zároveň si tému a jej parciálne zložky ukladá do 

pamäte ako východiskovú orientačnú oporu pre reprodukciu obsahu textu. 

 Vráťme sa k predmetnej eseji Milana Rúfusa Báseň a pravda, báseň a lož. Ako 

sme už uviedli, na globálnu tému textu väčšinou odkazuje už použitý titulok. Tak to je 

aj v prípade nami interpretovanej eseje. Titulok eseje pozostáva zo šiestich slov (štyroch 

plnovýznamových abstraktných substantív a dvoch neplnovýznamových spojok) a 

syntakticky je asyndetickým spojením dvoch koordinatívnych syndetických syntagiem, 

pričom sa v ňom opakuje výraz „báseň“, ako aj spojka „a“.  Vo vzťahu k téme je pritom 

označenie „báseň“  použité metonymicky vo variante pars pro toto (časť za celok), 

keďže autor v eseji nepoukazuje izolovane len na poéziu (lyriku) ako literárny druh, ale 

na literatúru, ba dokonca umenie ako celok.  

 Ďalšie dve lexikálne jednotky použité v názve eseje, a to abstraktá „pravda“ 

a „lož“, tvoriace antonymný pár a vyjadrujúce v prvom prípade pozitívny vzťah (zhodu) 

a v druhom prípade negatívny vzťah (nezhodu) k objektívnemu zobrazovaniu, resp. 

poznávaniu skutočnosti, sa v analyzovanej eseji dostávajú do kontextu s už 

spomínaným umením, resp. krásou ako estetickou kategóriou. Zhrňujúco povedané, 

globálnou (hlavnou) témou eseje je teda vzťah umenia a skutočnosti, resp. úloha umenia 

pri zobrazovaní objektívne pozorovateľnej (nefalšovanej) skutočnosti. To, aký 

konkrétny postoj zaujíma autor k tejto otázke, však už nespadá do tematickej, ale 

ideovej roviny textu, v našom prípade do roviny pragmatiky.   

  

2.4. Krok č. 4 – Štylistická interpretácia textu 

 Cieľom klasickej štylistickej interpretácie je opísanie a zhodnotenie jazyka 

istého textu, čiže použitých výrazových prostriedkov zo strany autora pri jeho 

koncipovaní. Realizuje sa prostredníctvom identifikácie, kategorizácie a axiologizácie 
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použitých štylém na všetkých rovinách jazyka od foneticko-fonologickej cez 

morfologickú, lexikálnu až po syntaktickú a hypersyntaktickú. Najväčšiu časť 

identifikovaných jazykových prostriedkov, prirodzene, tvoria lexikálne štylémy, keďže 

tie najvýraznejšie ovplyvňujú štylistické zafarbenie, resp. štylistické kvality textu. 

Netreba však zabúdať, že finálnou fázou štylistickej interpretácie nie je len odhalenie a 

správne určenie štylisticky príznakových prvkov (tvarov, slov, väzieb a pod.), ale 

posúdenie ich použitia vzhľadom na celkový kontext danej komunikačnej situácie, ako 

aj príslušné štýlové a širšie komunikačné normy (bližšie pozri Horváth, 2012). Zo 

žánrovej normy eseje napríklad vyplýva, že pri jej tvorení je nevyhnutnosťou operovať 

s maximálne variabilným slovníkom obsahujúcim knižné a zastarané slová, cudzie slová 

a exotické výrazy, ale i kolokvializmy či pejoratíva (k suprasémantike jednotlivých 

lexikálnych jednotiek pozri Orgoňová – Bohunická, 2012, s. 142 an.), a tak použitie 

týchto lexikálnych štylém nemožno a priori považovať za štylistický defekt. Inak 

povedané to, čo by mohlo byť pri iných útvaroch a žánroch hodnotené ako chyba či 

odklon od normy, je v eseji povolené, ba v istých prípadoch žiaduce.   

Po lexikálno-štylistickej stránke text eseje Báseň a pravda, báseň a lož 

jednoznačne spĺňa žánrovú normu eseje. Jej slovník je nanajvýš variabilný, ako aj 

exkluzívny, pričom nadobúda výrazne individuálny – rúfusovský charakter  Prevahu 

tematických slov, t. j. slov a spojení, ktoré sa priamo viažu k už určenej téme ako 

napríklad (krása, literatúra, umenie, pravda, metafora), supluje nápadná a príznaková 

lexika, niekedy archaická, resp. knižná a v súčasnom diskurze málo frenkventovaná 

(fiaker, ľak, stružlina, analogizovať, epigón) inokedy hovorová (ukecanosť, zápražka, 

vycifrovaný). Rúfus sa v snahe o spestrenie výraziva nevyhýba ani použitiu 

nespisovných, ba dokonca neexistujúcich lexikálnych jednotiek, ktoré by sme mohli 

priradiť k okazionalizmom, ako napríklad  netotožnosť, nečasové. Vecný (vedecký) 

fundament eseje zase napĺňajú odborné slová a spojenia, ako napríklad poznávací 

aparát, racionálna analýza, racionalizácia indivídua a pod. Z hľadiska prirodzenej, 

mimojazykovej logiky jazyka sa nápadne javí Rúfusove alogické, no efektné spojenie 

pomerne najmenej sympatická, v ktorom sa do bezprostredného kontaktu dostávajú 

relativizujúca príslovka miery „pomerne“ a superlatívne adverbium „najmenej“, ktorých 

usúvzťažnenie sa však logicky vylučuje a vytvára tak nápadný oxymoron. V texte tiež 

môžeme nájsť deminutívne tvary (vrabček, záhradníček), všeobecne známe 
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frazeologické jednotky (lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, hádzať polená pod 

nohy, šaty robia človeka), nepreložené a nevysvetlené slová a slovné spojenia 

pochádzajúce z cudzích jazykov (Dichtung und Wahrheit, sine era et studio, ars 

amandi) i pomenovania bytostí z gréckej mytológie (trójsky kôň, Pegas) alebo z Biblie 

(Putifárova žena). Pri posledných menovaných lexikálnych štylémach treba 

konštatovať, že práve biblizmy zaberajú v širšom kontexte Rúfusovej esejistiky 

charakteristické postavenie, čo vyplýva z autorovho hlbokého kresťanského 

(katolíckeho) presvedčenia (porov. Vaško, 2010). Za istý jemný náznak štylistického 

využitia foneticko-fonologických javov (tzv. fonoštylém) možno považovať kumuláciu 

skupiny hlások „hr“ v nasledujúcom fragmente:   „...v metaforickom zahrmení, ako keď 

zahrešíš“. Ako sme už uviedli, tieto i ďalšie možné identifikované jazykovo-štylistické 

javy vytvárajú na pomerne malom priestore vhodné podložie na vznik myšlienkovo 

hodnotného a štylisticky originálneho esejistického textu, v rámci ktorého nocionálnosť 

použitých lexikálnych prostriedkov na viacerých miestach prechádza do expresívnosti. 

Tá je ešte posilňovaná niektorými obsahovými prvkami, najmä motívmi o hudobníkovi, 

ktorého poslalo Gestapo po skončení jeho koncertu do plynu či obrazom návštevy 

opery, kde pichnú spevákovi nôž medzi rebrá, no ten pri tom nekričí od bolesti, ale 

spieva, ktoré treba interpretovať v intenciách metafory, resp. metaforického 

uchopovania skutočnosti (Bohunická, 2013; Kazharnovich, 2020). Za zmienku tiež 

stojí, ako nenápadne, no pritom efektne narába Rúfus pri štylizovaní s kategóriou gýča. 

Dokumentuje to nasledujúci citát obsahujúci intertextuálny odkaz na román Janka 

Jesenského Demokrati: „Na základe tohto triku môžeme aj metaforu nazvať istým 

druhom lži a uvažovať ako slúžka z Jesenského Demokratov: Horia city? Hlúposť, 

horieť môže iba zápražka!“ 

Ak sa zameriame na identifikáciu morfologických štylém, jedným z dôležitých 

ukazovateľov štylistickej hodnoty textu (textov) je slovnodruhová príslušnosť slov, a to 

najmä na osi substanciálna verzus procesuálna lexika. Je totiž preukázané, že spomínaná 

slovnodruhová príslušnosť použitých slov v texte evidentne vplýva jednak na kategóriu 

jazykového (funkčného) štýlu a jednak na kategóriu slohového (slohovo-tematického) 

postupu, pričom pod slovnodruhovou štruktúrou textu rozumieme absolútny alebo 

pomerný (percentuálny) výskyt slovných druhov v danom texte (bližšie pozri Horváth, 

2016, s. 94 –  95).    
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Percentuálne zastúpenie jednotlivých slovných druhov v predmetnej eseji je 

nasledovné: substantíva 26,2%, adjektíva 9%, pronominá 15,8%, numeráliá 0,8%, verbá 

16,9%, adverbiá 5,4%, prepozície 9,7%, konjunkcie 11%, partikuly 5,2%, interjekcie 

0%. Ako z uvedených údajov vyplýva, interpretovaný text sa vyznačuje prevahou  

podstatných a prídavných mien nad menej početnou procesuálnou lexikou (slovesá), čo 

odkazuje na nominálny, a teda vecný (faktický) charakter štýlu eseje. Nominálnosť, 

ktorá je príznakom statickosti štýlu, však pri žánri eseje nie je rapídna, pretože statický 

ráz textu sa dynamizuje zapojením expresívnych výrazových prostriedkov, 

epitetonických kvalitatívnych výrazov i viacerých epických (dejových) vložiek do 

kontextu celej výpovede. Analogicky o tom uvažuje i J. Mistrík (1974, s. 326), keď 

upozorňuje, že esejistický štýl nie je statický, hoci štatistika zastúpenia jednotlivých 

slovných druhov to signalizuje. Vyrovnávajúcou silou sú tu podľa neho početné 

beletrizujúce prvky. V eseji teda nie je ani tak prítomná slovesná, dejová dynamickosť, 

ale dynamickosť epitetonická, ktorá ju v istom zmysle supluje.  

Oživujúcimi elementmi v interpretovanej eseji, ktoré pôsobia proti statickosti 

nominálnych výrazových prvkov, sú napríklad nasledujúce pasáže z eseje, majúce 

väčšinou charakter postupne rozvíjanej (dopĺňanej) lexikalizovanej metafory: „Ak sa 

vám po ťažkom úsilí podarilo chytiť unikajúcu krásu za roh jej vlečky, nič ste ešte 

nevyhrali. Totiž oveľa menej než by ste sa, merané tou námahou, nazdávali. Ste sotva na 

polovici cesty a budete sa musieť rozhodnúť. Alebo ísť ďalej, až do konca, alebo 

vyhlásiť vrabčeka v hrsti za holuba na streche a poéziu za streľbu na asfaltových 

holubov“ alebo „Až vtedy, keď sa metafora stáva už iba okľukou, prestáva byť pravdou, 

stráca svoje posvätenie, stáva sa fikciou, lžou, zvrátená na svoj vlastný účel 

a v obrovskom dutom bruchu vycifrovaného Pegasa niet ničoho a nikoho, kto by bol 

ochotný riskovať všetko, aby sa dostal za hradby tajomstva, ktoré sa bráni.“ Aj napriek 

týmto dynamizujúcim tendenciám, možno konštatovať, že v eseji Báseň a pravda, báseň 

a lož predsa len prevažuje vecná stránka nad umeleckou, a teda poznávacia funkcia nad 

estetickou. Potvrdzuje to aj nasledujúci citát, ktorý by sa pokojne mohol nachádzať aj 

v útvaroch náučného (vedecko-náučného) štýlu: „Postupná racionalizácia indivídua 

problematizuje množstvo bývalých istôt a súčasník hľadá za ne nové náhrady, 

adekvátnejšie jeho dobovému typu.“ Na základe týchto indícií možno vysloviť tvrdenie, 

že interpretovaný text jednoznačne spadá do žánrového okruhu esejistickej tvorby.  
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Od analýzy morfologických štylém, môžeme teraz prejsť k syntaktickým 

štylémam a ich vplyvu na štylistickú hodnotu textu. Ako sme už spomínali, pre esej ako 

žáner, ktorý kladie pomerne vysoké nároky na autora i percipienta, je typická pomerne 

komplikované vyjadrovanie syntaktických vzťahov na úrovni syntagmy, vety i súvetia 

(Ivanová, 2016). Dovolíme si povedať, že vyššou mierou zložitosti sa vyznačuje aj 

syntaktická stránka interpretovanej eseje, čoho dôkazom je napríklad priemerná dĺžka 

vety, ktorá je v tomto prípade 16,4 slova. Hoci sa v texte nachádzajú aj mnohé 

jednoduché vety, ako napríklad v textových sekvenciách: „Najprekvapujúcejšie 

a zároveň najpresnejšie metafory nevymýšľajú básnici. Vymýšľa ich skutočnosť.“ alebo 

„Je veľmi ľahko napadnuteľné akoukoľvek jednostranne racionálnou analýzou. Nebráni 

sa. Predpokladá tichú dohodu,“ predsa len možno tvrdiť, že zložené súvetia, vo 

viacerých prípadoch niekoľkonásobné, sú pre Rúfusovu syntax charakteristické. 

Najdlhšia veta v texte napríklad pozostáva z 56 slov: „V tom prípade rozdiel medzi ňou 

a Putifárovou ženou bude ten, že tá druhá vo chvíli, keď jej, roztúženej, ostalo v rukách 

iba rúcho toho, o ktorého sa usilovala, prizná sa ku svojmu sklamaniu, zatiaľ čo táto, 

poézia, bude sa tváriť akoby od počiatku nebola chcela nič viac ako práve toto rúcho, 

pretože šaty robia človeka.“ Citované zložené súvetie s viacerými typmi realizovaných 

podraďovacích (hyposyntaktických) i priraďovacích (parasyntaktických) vzťahov 

(bližšie pozri Kočiš, 1973) je okrem iného explicitným dôkazom autorovej štylistickej 

bravúry a vysokej úrovne ovládania slovenského jazyka a jeho gramatickej stavby. 

Ostatné vetné konštrukcie sú menej nápadné i komplikované, čo však neznižuje 

hodnotu pomerne náročnej Rúfusovej syntaxe. 

V rámci syntaktickej stavby eseje, autor do textu zapája aj tzv. vetnú periódu 

(obvetie), čo je špecifický syntakticko-štylistický prostriedok, resp. logicko-syntaktický 

postup známy z našej staršej literárnej i odbornej spisby. Podľa F. Kočiša (1960, s. 339) 

vetnú periódu vymedzujeme ako zložené súvetie, ktoré sa z významovej stránky delí na 

dve časti. Prvá časť vetnej periódy – predvetie – obsahuje určitú propozíciu 

(myšlienku), ktorá je v pomere k druhej časti – závetiu – všeobecnejšia a spravidla býva 

jej východiskom alebo len krátkym anteponentom v podobe jednoduchej vety alebo 

vetného základu. Závetie je teda špecifickou konkretizáciou obsahu predvetia, a tak aj 

jadrom celej výpovede, pričom obidve časti vetnej periódy sú od seba zreteľne oddelené 

aj interpunkčne (najčastejšie dvojbodkou, niekedy bodkočiarkou, menej často čiarkou). 
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Za vetnú periódu v uvedenom vymedzení môžeme považovať napríklad nasledujúcu 

vetnú, resp. súvetnú konštrukciu: „Bolo to miestami komické: niekomu pichnú nôž 

medzi rebrá a on na to začne spievať.“ Hoci vetné periódy v kontexte súčasného značne 

trivializovaného vyjadrovania môžu pôsobiť anachronicky, podľa našej mienky sú 

oživením miestami pomerne zložitej a rozvetvenej vetnej stavby, nehovoriac o tom, že 

jasne poukazujú na sylogický (deduktívny) spôsob uvažovania autora.  

K nápadným a expresívnym syntakticko-štylistickým figúram patria aj rôzne 

subjektívne modifikácie vetnej stavby známe pod súhrnným označením expresívne 

syntaktické konštrukcie a defektné syntaktické konštrukcie
12

. Vnútorný mechanizmus 

týchto modifikácií spočíva primárne na preskupovaní jednotlivých vetných členov 

v syntagme alebo ich poradia vo vete, čím sa sémanticky zdôrazňujú isté zložky 

výpovede, a tak sa celá propozícia jednak hierarchizuje, a jednak obohacuje. 

Syntaktické konštrukcie vytvorené týmto spôsobom sú v akomkoľvek kontexte 

pociťované ako silno príznakové a štylisticky zafarbené (Horváth, 2016, s. 134 – 135). 

K najfrekventovanejším expresívnym syntaktickým konštrukciám využiteľným 

v procese štylizácie zaraďujeme vytýčený vetný člen, pripojený vetný člen, 

osamostatnený vetný člen, parentézu, apoziopézu, elipsu, k defektným syntaktickým 

konštrukciám zase anakolút, zeugmu, kontamináciu, atrakciu, inkoncinitu a pod. 

(podrobnejšie Mistrík, 1997; Findra, 2004b). K vzniku defektných syntaktických 

konštrukcií najčastejšie dochádza v spontánnych, nepripravených prejavoch hovorového 

štýlu, keďže spravidla sú výsledkom nedostatočnej koncentrácie hovoriaceho, snahy 

o rýchlu, bezprostrednú produkciu textu i nemožnosti spätnej korektúry gramaticky 

chybnej vety. Aj v dôsledku toho predpokladáme, že v esejistických textoch nebudú 

prítomné.    

Pri pátraní po expresívnych syntaktických konštrukciách v eseji Báseň a pravda, 

báseň a lož sme pri našej interpretácii identifikovali konkrétne jeden vytýčený vetný 

člen a dve parentézy. Čo sa týka vytýčeného (vysunutého) vetného člena, ten podľa 

J. Oravca a E. Bajzíkovej (1986, s. 226) zaraďujeme k takým syntaktickým 

prostriedkom, ktoré sa „nezúčastňujú na výstavbe textu z hľadiska nadvetného 

                                                 
12

 Základný rozdiel medzi expresívnymi syntaktickými konštrukciami a defektnými syntaktickými 

konštrukciami spočíva v tom, že zatiaľ čo pri prvých sú modifikácie vetnej stavby v súlade s logickými a 

so syntakticko-sémantickými pravidlami, pri defektných syntaktických konštrukciách sa závažným 

spôsobom porušujú viaceré jazykové (gramatické), sémantické i logické normy, v dôsledku čoho môže 

byť príslušná veta, resp. výpoveď interpretovaná v rozpore so zamýšľaným komunikačným zámerom.  
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nadväzovania, pričom deiktikum odkazujúce na vytýčený vetný člen je len formálnym 

jadrom elementárnej textovej jednotky.“ Za vytýčený vetný možno považovať 

podčiarknutú formuláciu v nasledujúcom úryvku: „Dalo by sa trošku trúfalo povedať, 

že umenie, to veľké a nekaždodenné, to má dokonca trochu zložitejšie ako veda.“ Rôzne 

druhy a typy parentéz sa chápu súčasne ako jav vetnej i nadvetnej (textovej) syntaxe 

(porov. Bajzíková, 1995, s. 58). V analyzovanom texte sa nachádzajú dva typy parentéz, 

a to doplňovacia postojová parentéza („V takýchto prípadoch a po čitateľských 

skúsenostiach s časťou našej literárnej produkcie môžem iba – a azda trochu vulgárne – 

poznamenať, že zo všetkých druhov ,ukecanosti‘ pomerne najmenej sympatická mi je 

,ukecanosť‘ poetická.“) a parentéza vysvetľovacia, presnejšie uvádzajúca podmienku 

(„Alebo trpkejšie – a to sa už týka dôsledku – že to vôbec nemusí byť iba čas pušiek, dýk 

a náreku, v ktorom sa stáva básnik nepotrebný.“).  

Zapojenie expresívnych syntaktických konštrukcií do textu Rúfusovej eseje opäť 

potvrdzuje štylistickú exkluzívnosť tohto žánru i nadpriemernú jazykovú disponovanosť 

autora, hoci by sa dalo očakávať, že ich výskyt bude aj vyšší. Vo všeobecnosti sa totiž 

predpokladá, že najmä vysvetľovacie a subjektívne postojové parentézy môžu výrazne 

obohatiť text eseje nielen po stránke obsahovej, ale aj pragmatickej (persuazívnej).     

V rámci hypersyntaktickej (textovej) roviny jazyka nás v procese jazykovo-

štylistickej interpretácie budú zaujímať spôsoby viazanosti (konexie) textu 

a koreferenčné (opakovacie) vzťahy medzi elementárnymi textovými jednotkami 

(bližšie pozri Bajzíková, 1995, Dolník – Bajzíková, 1998). Konexia textu, či ju už 

vytvárajú prostriedky založené na syntakticko-sémantických vzťahoch, alebo 

koreferenčných vzťahoch v texte, je dôležitou (existenčnou) podmienkou akéhokoľvek 

textu, esej nevynímajúc. Jednotlivé elementárne textové jednotky musia byť navzájom 

zviazané, čím vytvárajú komplexnú jazykovú jednotku, teda text, resp. najnovšie 

diskurz. To zdôrazňuje vo svojej staršej definícii textu aj E. Bajzíková (1979, s. 17), 

keď píše: „Textom sa chápe každý jazykový prejav ústny alebo písomný, ktorý má 

z komunikatívneho hľadiska platnosť samostatnej komplexnej textovej jednotky 

z hľadiska obsahu aj formy a v ktorej existuje medzi elementárnymi textovými 

jednotkami istá nadväznosť, súvislosť, konexia (podčiarkol M. H.).“ Pozrime sa bližšie 

na identifikované prostriedky konexie v analyzovanej eseji.  
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V rámci syntakticko-sémantických vzťahov ako prostriedkov intratextovej 

konexie sú tu zastúpené predovšetkým tie vzťahy, ktoré sa realizujú aj na úrovni vetnej, 

resp. súvetnej syntaxe. Konkrétne ide o: vlastné pripájanie (kopulatívnosť) „Koľkokrát 

sú v ňom ako v detskej hračke naozaj iba stružliny? A koľkokrát nám to i napriek tomu 

stačí?“; odporovanie (adverzatívnosť) „Máte možnosť slušne si zarečniť. Ale ak myslíte 

fair, zatíchnete pred obyčajnou novinovou správou, v tomto prípade pred historkou 

z druhej svetovej vojny.“; vylučovanie (disjunktívnosť) „Ste sotva na polovici cesty 

a budete sa musieť rozhodnúť. Alebo ísť ďalej, až do konca, alebo vyhlásiť vrabčeka 

v hrsti za holuba na streche a poéziu za streľbu na asfaltových holubov.“; prípustkovosť 

„Spokojne by som uznal oprávnenosť jej úzkostlivej výstrahy, keby som bol nejakým 

spôsobom presvedčený, že už nie je príliš potrebné zachovávať rod, totiž, že sa už 

prežíva typ umenia – posolstva, že sa stáva nepotrebným, pretože človek dostane o sebe 

samom oveľa viac informácií od vedy – histórie, sociológie, psychoanalýzy, medicíny. 

Hoci sa už veľa pohovorilo na túto tému, nemôžem tomu uveriť.“; dôsledkovosť „Nikdy 

však nie všetko, ako to hlásajú epigóni, ktorí, ako všetci nasledovníci, nedostatok 

poznania nahrádzajú horlivosťou. Bude preto správnejšie, ak sa na vec budeme dívať 

sine era et studio.“ či kauzálnosť „V dejinách poézie sa už často vyskytli názory, 

chápajúce jej akt ako stavbu autonómnej krásy, pri ktorej všetky ostatné veci sú 

druhoradé a prichádzajú po úspešnom splnení prvej podmienky automaticky. Mne sa to 

nezdá. Tak viem, že na ceste do básne nič nebýva pridané ako prémia.“ Naopak, zo 

vzťahov, ktoré sa realizujú len v nadvetných súvislostiach, v texte nájdeme rektifikáciu 

(spresňujúci vzťah medzi elementárnymi textovými jednotkami) „Z toho, čo si vytvoril 

život, aby bolo v jeho službách, stáva sa vec pre seba. Obrazne povedané, z pudu 

zachovania rodu sa vytvorí ars amandi, ktoré proti svojmu pôvodnému poslaniu bráni 

neodmysliteľnou úzkostlivou výstrahou: dávaj pozor!“ i kontrastívno-konfrontačný 

vzťah „Na základe tohto triku môžeme aj metaforu nazvať istým druhom lži a uvažovať 

ako slúžka z Jesenského Demokratov: Horia city? Hlúposť, horieť môže iba zápražka!“ 

Čo sa týka koreferenčných vzťahov medzi elementárnymi textovými 

jednotkami, ktoré sú zastúpené v texte predmetnej eseje, má dominantné postavenie 

predovšetkým zámenné opakovanie (napr.: „Spomínam si, ako som, dedinský chlapec, 

po príchode do Bratislavy po prvý raz išiel na operu. Nevidelo sa mi to. Bolo to 

miestami komické: niekomu pichnú nôž medzi rebrá a on na to začne spievať.“) 
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a opakovanie realizované gramatickými morfémami na podklade princípu kongruencie 

relačných morfém (napr.: „Netúžim po moralizovaní... Spokojne by som uznal... Som 

presvedčený, že...  Nevyhradzujem umeniu... Čakám od umenia...“). Z ďalších typov 

koreferenčných vzťahov zastúpených v texte si môžeme všimnúť lexikálne opakovanie 

doslovné (napr.: „Koncert bol krásny, sadli si a počúvali. Po skončení koncertu poslali 

hudobníka do plynu.“) a elipsu („A vy si to, ak chcete, môžete zapísať aj o umení. Je 

veľmi ľahko napadnuteľné akoukoľvek jednostranne racionálnou analýzou. Nebráni sa. 

Predpokladá tichú dohodu.“). 

Špecifickú (príznakovú) funkciu v rámci konexie textu má vždy dištančné 

nadväzovanie, ktoré spočíva na formálnej a obsahovej súvislosti medzi elementárnymi 

textovými jednotkami, ktoré nenasledujú v texte bezprostredne za sebou. Pomocou neho 

dochádza k návratnosti jednotlivých motívov prítomných v eseji, a keďže v tomto žánri  

sú relatívne časté rôzne motivické i tematické odbočenia, práve tento typ nadväzovania 

zohráva dôležitú úlohu pri kreovaní textu. Explicitne to dokumentuje i nasledujúci 

úryvok z posledného odseku eseje, ktorým sa autor odvoláva na začiatok, resp. druhý 

odsek textu: „A to už je čas vrátiť sa k tomu, čím som začínal tieto riadky, k metafore 

vymyslenej skutočnosťou: umelec, ktorého po koncerte poslali do plynu.“ Rovnako tak 

za príznakovú pokladáme kataforickú (pravostrannú) nadväznosť medzi elementárnymi 

textovými jednotkami. Jej výskyt je signalizovaný zväčša prítomnosťou opytovacích 

viet, ktoré – v našom prípade – nadobúdajú platnosť rečníckych otázok: „Avšak čo je 

v dutine toho Pegasa? Koľkokrát sú v ňom, ako v detskej hračke naozaj iba stružliny? 

A koľkokrát nám to i napriek tomu stačí? Tu prichádzame k jadru nášho problému... 

 Okrem už spomínaných a exemplifikovaných prípadov vnútrotextovej konexie 

v texte interpretovanej eseje, ako sme zistili, sa realizuje aj mimotextový (exoforický) 

vzťah
13

, ktorého funkciou je odkázať na relevantné obsahové či pragmatické súvislosti 

nachádzajúce sa mimo textu, ako napríklad: „Hľadajme metafory pre vzťah poézie 

a pravdy. Máte možnosť slušne si zarečniť.“ alebo na inom mieste  „A vy si to, ak 

chcete, môžete zapísať aj o umení.“ Je zrejmé, že uvedené exofory majú v eseji Báseň 

a pravda, báseň a lož aj inú funkciu. Vďaka nim sa utvára a posilňuje implicitné 

                                                 
13

 V tejto súvislosti len dodávame, že k exoforickému (mimotextovému) typu nadväznosti priraďujeme aj 

intertextuálne nadväzovanie, čiže nadväzovanie medzi dvoma separátnymi textami navzájom. Z dôvodu 

toho, že esej je vskutku bohatá na rôzne prejavy intertextuality, venujeme sa tejto problematike 

v samostatnej podkapitole.   
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dialogické spojenie medzi autorom a čitateľom. Autor sa ich použitím obracia mimo 

kontext na percipienta s istou žiadosťou, resp. podnetom, ktorý je hodno vykonať, 

inšpiruje čitateľa a radí mu. Tieto apelatívne formulácie sa výrazne podieľajú na 

aktualizácii svojrázneho dialogického charakteru eseje tak, ako sme ho vysvetlili 

v teoretickej časti našej publikácie (Piatková, 2018). 

2.5. Krok č. 5 – Ilokučná štruktúra textu  

Podľa známej teórie rečových aktov anglo-amerických lingvistov Johna 

Langshawa Austina a Johna Rogersa Searla ilokúcia (ilokučný rečový akt) je cieľom 

prehovoru, pričom sa zásadným spôsobom podieľa na pragmatickej orientácii výpovede 

(bližšie pozri Austin, 2004; Searle 2007). Základným typom ilokučných aktov je 

informačný ilokučný akt, na ktorý sa navrstvujú iné typy potenciálnych ilokúcií, ako 

napríklad oznámenie, vyhlásenie, blahoželanie, výzva, varovanie, hrozba, sľub, prísaha 

a pod. Pri interpretácii zameranej na identifikáciu ilokučných aktov sa teda budeme 

sústrediť na odhalenie primárnych i sekundárnych ilokučných funkcií zvoleného textu 

a ich vplyvu na celostný ideový rámec eseje.  

Ako sme správne predpokladali, dominantne zastúpeným ilokučným aktom je 

informačný ilokučný akt, čo vyplýva z vecného charakteru eseje ako žánrového hybridu 

náučného, umeleckého a čiastočne publicistického štýlu. Text eseje tak nadobúda 

podobu oznámenia, resp. konštatovania vo vzťahu k ústrednej téme, a teda úlohy 

umenia pri zobrazovaní skutočnosti. Pasáže, ktoré dokumentujú takúto primárnu 

ilokučnú funkciu textu, prevládajú v každom odseku: „Je to neuveriteľné, ale je to tak. 

Najprekvapujúcejšie a zároveň najpresnejšie metafory nevymýšľajú básnici. ,Vymýšľa‘ 

ich skutočnosť.“; „V dejinách poézie sa už často vyskytli názory, chápajúce jej akt ako 

stavbu autonómnej krásy, pri ktorej všetky ostatné veci sú druhoradé a prichádzajú po 

úspešnom splnení prvej podmienky automaticky.“; „Je dnes trochu riskantné a zdanlivo 

nečasové hovoriť o tejto téme.“ a inde. Platnosť informačného ilokučného aktu je 

pomerne silná, no nebráni rozvinutiu aj iných typov ilokučných aktov. Hoci tie sa 

realizujú len parciálne, v zhode s pragmatickým zameraním eseje, ktoré spočíva na 

podnecovaní uvažovania recipienta, preukázateľne modifikujú primárne oznamovací 

(miestami až spravodajský) charakter textu. Rúfusove vyhlásenia na adresu literatúry 

a literárnej tvorby pôsobia totiž tak vehementne, že prechádzajú do aktu intenzívneho 

presvedčenia, čo explicitne vyjadruje aj performatívne sloveso „presvedčiť“ 
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v nasledujúcej citácii: „Som presvedčený, že rozsahom veľké informácie, ktoré 

človekovi o ňom samom poskytuje veda, zďaleka ho nevyslovujú celého a neoslobodzujú 

od potreby definovať sa.“ 

Z ďalších ilokučných štruktúr sa v texte realizuje posilnená výzva až apel 

v pozitívnej i negatívnej forme „Hľadajme metafory pre vzťah poézie a pravdy.“; 

„Rozumejte mi, nechcem cituplne analogizovať, ani porovnávať neporovnateľné.“, ale 

aj upozornenie, ba až výstraha „Už niekoľkokrát som upozornil a nehovoril som nič 

nového, že umenie je osobitnou zložkou ľudského intelektu a že jeho podstata nie je bezo 

zvyšku vysloviteľná inými kritériami než jeho vlastnými, teda nie kritériami vedeckého 

myslenia.“ a napokon tiež ilokučný akt očakávania či dokonca hlbšej túžby 

„Nevyhradzujem umeniu iba nejakú skromnú funkciu záhradníčka na citovom záhone, 

ako sa to stáva zvykom. Čakám od umenia pravdu o človeku, pravdu, ktorá je taká 

zložitá a zároveň taká subtílna, že veda so svojím poznávacím aparátom predbežne 

nestačí na jej postihnutie, ani na jej vyslovenie.“ Aj napriek tomu, že exemplifikované 

ilokučné akty apelu, upozornenia a očakávania plnia vzhľadom na celostnú ilokučnú 

štruktúru textu len sekundárnu pragmatickú funkciu, dovolíme si tvrdiť, že Rúfusova 

esej Báseň a pravda, báseň a lož nie je len holým oznámením o neblahom stave časti 

vtedajšej slovenskej literárnej produkcie, ktorá rezignovala na pravdu, t. j. objektívne 

zobrazovanie skutočnosti, ale je adresnou výzvou na zamyslenie, ba dokonca, 

metaforicky povedané, akýmsi „výkrikom  do tmy“ pre tých, pre ktorých sa stáva 

nepotrebným ten typ umenia, ktorý okrem zážitku ponúka čitateľovi i hlbšie posolstvo, 

ktoré mu (podľa Rúfusa) nedokáže sprostredkovať veda, resp. súčasné vedecké 

myslenie.  

V kontexte iných Rúfusových esejí viažucich sa na analogickú tému úlohy 

umenia v spoločnosti
14

 treba tiež povedať, že v nami interpretovanej eseji majú jeho 

proklamatívne tézy oveľa provokatívnejší, útočnejší ráz. Akoby esejista sám videl 

(cítil), že jeho dobre mienené rady a prosby z minulosti zostali nevypočuté, v dôsledku 

čoho sa uchyľuje k podstatne razantnejšiemu tónu a k tvrdšej kritike na úkor 

polemickosti a citlivosti svojej výpovede. Jeho esej Básnik a pravda, básnik a lož už nie 

je len pokojným, vľúdnym vyjadrením autorových pocitov, ale svedectvom, ba až 

obžalobou „krivého charakteru“ vtedajšej slovenskej literatúry. Podľa našich 

                                                 
14

 V tejto súvislosti odporúčame siahnuť po Rúfusovej eseji Slovo básnika publikovanej napríklad vo 

výbere Život básne a báseň života: Úvahy o umení (2002, s. 19 – 20).  



 

50 

interpretačných záverov práve tak vyznievajú Rúfusové slová: „...a ja si netrúfam 

vymyslieť nič, čo by presnejšie vyslovovalo môj pocit chaosu a nenormálnosti situácie, 

v ktorej sa programovo odlučuje krása od všetkého, s čím spolupôsobiac vytvára 

báseň.“ 

 

2.6. Krok č. 6 – Intertextuálne nadväzovanie  

Ďalším z textovolingvistických parametrov, ktorým obohatíme našu 

interpretáciu, je analýza explicitných, ako aj implicitných intertextuálnych odkazov. 

Hoci pojem intertextualita (intertextovosť) sa vyznačuje značnou terminologickou 

rôznorodosťou (napríklad v chápaní lingvistov na jednej strane a literárnych vedcov na 

strane druhej), vo všeobecnosti pod týmto termínom rozumieme stopy jedného textu 

(prototextu) v štruktúre iného textu (metatextu). M. Dudok (1998, s. 68) k tomu dodáva, 

že „intertextovosť je vlastnosťou, resp. schopnosťou textu vpíjať do seba iné texty 

a viesť s nimi dialóg,“ čím zámerne nadväzuje na prelomovú publikáciu vysvetľujúcu 

fenomén intertextuality od ruského bádateľa Michaila Michajloviča Bachtina Román 

jako dialog (1980). Vzhľadom na to, že pre esejistický štýl je charakteristická nanajvýš 

variabilná práca autora s intertextuálnymi  zdrojmi, sa javí ako nevyhnutné pri 

interpretácii venovať primeranú pozornosť práve tejto problematike. Ako dokážeme 

nižšie, prototexty, na ktoré sa Rúfus v predmetnej eseji odvoláva, nie sú zvolené 

náhodne ani samoúčelne, ale jednak gradujú obraznosť i expresívnosť textu, a jednak 

prispievajú k jeho lepšej zapamätateľnosti a – dovolíme si povedať –  i zrozumiteľnosti 

eseje, keďže pri argumentovaní plnia funkciu exempli gratia.        

Na základe našej analýzy intertextových vzťahov, môžeme jednoznačne 

konštatovať, že v eseji Báseň a pravda, báseň a lož sú početne zastúpené pestré 

intertextuálne zväzky. Hneď v úvodnom odseku Rúfus nepriamo poukazuje na 

archetypálne dielo Miguela de Cervantesa Saavedru Dômyselný rytier Don Quijote de la 

Mancha, keď spomína jeho vernú kobylu Rozinantu, ktorá má v texte – prirodzene – len 

metaforickú funkciu: „I keby mala báseň ísť ako Rozinanta krajinou, nebude 

prikrmovať.“ Hneď v ďalšom odseku sa spomína akási „historka z druhej svetovej 

vojny“, ktorú tiež možno považovať za atypický prejav intertextuality, v tomto prípade 

pochádzajúci, zrejme, z bližšie neidentifikovateľného zdroja, resp. z počutia 

a následného tradovania: „Ale ak myslíte fair, zatíchnete pred obyčajnou novinovou 
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správou, v tomto prípade pred historkou z druhej svetovej vojny. Gestapo šlo zaistiť 

hudobníka, ktorý práve koncertoval. Koncert bol krásny, sadli si a počúvali. Po 

skončení koncertu poslali hudobníka do plynu.“ Práve tento typ intertextuality, pri 

ktorom autor neuvádza prototext – či už preto, že ho sám nepozná, alebo preto, že 

neexistuje a autor si ho vymyslel, je pomerne frekventovaným javom v eseji a odlišuje 

ju od žánrov vedeckého (náučného) štýlu, v prejavoch ktorého je presná bibliografická 

identifikácia primárnych a sekundárnych zdrojov nevyhnutnosťou. Uvedený motív 

s hudobníkom je zároveň podľa nášho názoru východiskovým momentom pre 

pochopenie celého textu. Na jeho sémantickom základe sa totiž potvrdzuje rámcová 

Rúfusova téza, že najvýstižnejšie metafory nevymýšľajú básnici, ale vymýšľa ich holá 

skutočnosť, čiže život sám.  

Za ďalšie prejavy medzitextového nadväzovania môžeme považovať aj 

explicitný odkaz na nemeckého básnika a vizionára Johanna Wolfganga Goetheho 

a jeho autobiografickú tetralógiu Dichtung und Wahrheit. Rúfus síce necituje nijakú 

konkrétnu pasáž z tohto diela, avšak na jeho pozadí (minimálne so zreteľom na preklad 

spomínaného mohutného diela – Báseň a pravda) spochybňuje anachronickosť 

konkrétneho problému, o ktorom uvažuje v eseji, ktorým je vzťah umenia a pravdy, no 

zároveň poukazuje na jeho naliehavosť: „Kdesi v pozadí sa mihne starý pán Goethe so 

svojou Dichtung und Wahrheit a hneď budete mnohým pripadať, ako keby ste sa viezli 

na fiakri.“ Motivicky si Rúfus vypomohol aj ďalšími prototextami, a to Bibliou alebo 

gréckou mytológiou: „Umenie v značnej časti rezignuje na pravdu, na posolstvo, stačí 

mu tá polovička cesty, plášť v rukách Putifárovej ženy.“; „Až vtedy, keď sa metafora 

stáva už iba okľukou, prestáva byť pravdou, stráca svoje posvätenie, stáva sa fikciou, 

lžou, zvrátená na svoj vlastný účel a v obrovskom dutom bruchu vycifrovaného Pegasa 

niet ničoho a nikoho, kto by bol ochotný riskovať všetko, aby sa dostal za hradby 

tajomstva, ktoré sa bráni.“ Odkaz na Putifárovu ženu, nevernú manželku egyptského 

kráľovského dvorana Putifára, ktorý nie je rozhodne tým najznámejším podobenstvom 

z Biblie, podobne ako motív dutého trójskeho koňa postaveného pred „hradby 

tajomstva“ sú metaforickými exemplifikáciami na umelé separovanie pravdy od krásy 

a naopak. Najviditeľnejším prvkom intertextuality je doslovný citát od českého 

spisovateľa a vydavateľa Josefa Škvoreckého: „A tak prolhávajíce se k pravdě naše 

společnost vzkvétá...“ Rúfus ani tu neuvádza konkrétny prototext, ale, ako sme už 
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konštatovali, ani nemusí, lebo žánrová norma eseje to dovoľuje. Iným prípadom je ďalší 

intertextuálny odkaz, pri ktorom Rúfus už pomenúva konkrétneho autora i dielo, ktoré 

sa stalo zdrojom medzitextového nadväzovania: „Na základe tohto triku môžeme 

uvažovať ako slúžka z Jesenského Demokratov: ,Horia city?‘“ Ako vidieť, Milan Rúfus 

v interpretovanej eseji Báseň a pravda, báseň a lož nápadne pracuje s variabilnými 

intertextovými odkazmi, čím napĺňa žánrovú normu eseje aj po stránke medzitextového 

nadväzovania.  

 

2.7. Krok č. 7 – Idea (zmysel) textu 

 Finálnou fázou, resp. zmyslom akéhokoľvek hĺbkového interpretačného prieniku 

do textu je dešifrovanie jeho idey, čiže toho, na čo je text zameraný alebo, inak 

povedané , kam ním jeho autor smeruje, čo pomocou neho chce dosiahnuť. Z pohľadu 

percipienta ide zase pri odhaľovaní idey textu o to, čo si z neho potenciálny čitateľ 

môže odniesť s cieľom obohatiť svoju znalostnú (intelektovú) i jazykovú 

(metajazykovú)  kompetenciu. Je evidentné, že práve tento moment v interpretácii je 

tým kognitívne najnáročnejším a jeho neúspešná realizácia môže viesť k odmietnutiu 

informačnej ponuky textu, resp. textu ako takého. Už sme naznačili, že idea textu (jeho 

zmysel, nie význam) nie je v nijakom prípade stotožniteľná s jeho témou a je 

metodologickou i logickou chybou tieto pojmy voľne zamieňať, rovnako tak ako sa 

uspokojiť s tézou, že medzi témou a ideou niet rozdielu, pretože téma predsa zahŕňa aj 

ideu textu. Pripomíname preto, že zatiaľ čo téma textu býva spravidla vyjadrená 

explicitne už v jeho titulku a týka sa obsahovej dimenzie (obsahových kvánt) textu, idea 

vyplýva z pragmatických súvislostí uložených mimo textu, čiže zostáva vo väčšine 

prípadov – takpovediac – skrytá medzi riadkami. Aj z tohto dôvodu sa predpokladá, že 

k vyvodeniu idey dospejeme len vtedy, ak nám text bude hoci aj po niekoľkonásobnom 

opakovanom čítaní dostatočne zrozumiteľný a pochopíme ho v relatívnej zhode 

s komunikačným zámerom expedienta. 

 Samotný žáner eseje sa vyznačuje tým, že je pre čitateľa ťažšie pochopiteľný, 

a teda vyžaduje od neho pri interpretácii vynaloženie väčšieho intelektuálneho úsilia. 

Nie je to však hendikep eseje, práve naopak jej devíza. Z už prvého kontaktu s esejou 

Báseň a pravda, báseň a lož (po prečítaní niekoľkých odsekov) budeme mať, zrejme, 

pocit, že je pomerne nezrozumiteľná a autor v nej by mohol byť vo svojich náznakoch 
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aj jednoznačnejší. Nech nás toto konštatovanie neodradí, pretože aj relatívne skúsený 

(analytický) čitateľ, ba dokonca znalec eseje či Rúfusovej tvorby môže mať problémy s 

myšlienkovým uchopením interpretovaného textu a je nútený prečítať si niektoré pasáže 

opakovane, čo možno považovať pri textoch inklinujúcich k vedeckému poznávaniu 

skutočnosti za celkom štandardné. V tejto súvislosti platí už zmienený výrok, že esej si 

vyberá svojho čitateľa a že nie každý je schopný esej „stráviť“, rovnako ako nie každý 

ju je schopný naštylizovať. Pokúsme sa teda spoločne sformulovať ideový rámec, resp. 

zmysel analyzovaného textu, prirodzene s ohľadom na interpretačný relativizmus, teda 

na to, že nami vyjadrená idea bude subjektívna a nikdy nebude bezo zvyšku zodpovedať 

komunikačnému zámeru autora. Jednoduchá skúška správnosti tak, ako ju poznáme 

z matematiky alebo iných exaktných vied, v tomto prípade, žiaľ, nejestvuje.  

 V súlade s už vykonaným rozborom ilokučnej štruktúry textu môžeme 

konštatovať, že ideou predmetnej eseje je (naliehavá) výzva na zamyslenie sa nad 

niektorými fundamentálnymi otázkami viažucimi sa k zmyslu umenia a podmienkam 

jeho existencie v modernej (aktuálne postmodernej) spoločnosti. V nadväznosti na to 

esej chápeme ako kritiku, resp. obžalobu tzv. umenia pre umenie alebo čistého umenia 

(z franc. l'art pour l'art), t. j. umenia zbaveného utilitaristických tendencií, ale aj 

akýchkoľvek didaktizujúcich, moralizujúcich, príp. ideologických funkcií, no zároveň aj 

ako kritiku prílišnej racionalizácie indivídua ako tvorcu spoločenských väzieb. Podľa 

presvedčenia autora básnik, resp. umelec nesmie rezignovať na angažované umenie 

(angažované, prirodzene, nie v zmysle politickom), ale musí byť neoblomný, 

nepodplatiteľný v zobrazovaní skutočnosti aj za cenu toho, že jeho tvorba nebude 

esteticky dokonalá či módna vzhľadom na dobové trendy. Len tým, že do svojich diel 

vloží hlbšie posolstvo, pravdu o človeku so svojimi pozitívnymi i negatívnymi 

pohnútkami, stane sa skutočným umelcom – prorokom, a nie epigónom či šarlatánom. 

V prípade, že aktualizujeme tieto Rúfusove idey na súčasný spoločenský a kultúrny 

kontext druhej dekády 21. storočia, poznačený napríklad nápadným odľudštením 

človeka, pretrvávajúcim egoizmom, rozpadom morálnej integrity, ochudobnenou 

sociálnou interakciou, sofistikovaním technických vymožeností a pod., zistíme, že 

Rúfusove slová sa stávajú pre nás ešte naliehavejšími.  
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III. PREPISY UKÁŽKOVÝCH EXEMPLÁROV ESEJÍ   

 

ESEJ č. 1: Michel de Montaigne – O štúdiu
15

 

 

 Už v mladosti ma hnevalo, že v talianskych komédiách z učiteľa vždy robia 

pedanta a že ani medzi nami prezývka magister nemala lepší zvuk. Zverili ma predsa ich 

správe a opatere, mohlo mi azda záležať na niečom inom väčšmi ako na ich dobrom 

mene? Usiloval som sa ich ospravedlniť prirodzenou nezhodou medzi človekom 

nevzdelaným a osobnosťami vzácnymi, učenými, s výborným úsudkom; tým skôr, že ich 

zameranie si celkom protirečí. No bol som na konci so svojou latinou, keď som zbadal, 

že práve najuhladenejší ľudia nimi najviac pohŕdali, svedkom je náš dobrý de Bellay
16

: 

 

Nadovšetko však nenávidím múdrosti učených. 

(Regrets, sonet 68) 

 

 Je to starý zvyk; lebo už Plutarchos vraví, že medzi Rimanmi slovo Grék a učený 

bolo výrazom výčitky a pohŕdania. 

 Po rokoch som zistil, že mali celkom pravdu a že „väčší učenec nie je vždy väčší 

mudrc“
17

. No dosiaľ mi je záhadou, ako je možné, že duša bohatá na vedomosti 

o toľkých veciach sa nimi neoživí a neprebudí a že duch neokrôchaný a nevzdelaný 

môže, hoci sa nezmení na lepšieho, uložiť v sebe úvahy a postrehy nejlepších duchov, 

akých nosila zem.  

 Keď si niekto chce osvojiť toľko cudzích rozumov, rozumov takých mocných 

a veľkých, musí (povedala mi to o komsi istá dievčina, prvá z kráľovských detí), 

potlačiť, stiahnuť a zmenšiť svoj vlastný rozum, aby ostalo miesto pre iné rozumy.  

 Ja by som skôr povedal, že je to ako s rastlinami, ktoré zadusí priveľká vlaha, 

alebo s lampami, ktoré zhasnú, ak do nich nalejeme priveľa oleja. Tak je to 

i s pôsobením ducha priveľmi zavaleného študijnou látkou, keď naňho doľahne a pomýli 

ho ohromná rozmanitosť látky, takže celkom o nej stratí prehľad; pod jej ťarchou sa 

                                                 
15

 Zdroj: MONTAIGNE, de Michel: Eseje. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 

2007, s. 27 – 35.  
16

 Joachim du Bellay (1522 – 1560) je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tzv. Pleiady, zakladateľ 

novodobej francúzskej lyriky.  
17

 Ide o stredoveké príslovie citované v Rabelaisovom Gargantuovi, XXXIX.  
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zhrbí a skriví. Je to však inak; duša sa nám totiž rozširuje tým väčšmi, čím väčšmi sa 

napĺňa; a pokiaľ ide o príklady zo staroveku, naopak, vidíme, že ľudia schopní riadiť 

veci verejné, veľkí vojvodcovia a dobrí radcovia boli napospol ľudia veľmi učení 

v štátnych záležitostiach. 

 Je pravda, že autori komédií si zavše dovolili pohŕdať filozofmi, ktorí žili bokom 

od verejného ruchu a mali smiešne názory a správanie. Chcete azda takých filozofov 

spraviť sudcami v dajakom procese, sudcami činnosti človeka? To by vyzeralo! Veď 

ešte vždy skúmajú, či jestvuje život a pohyb, či človek je čosi viac ako hovädo; čo 

znamená konať a trpieť; čo sú to za beštie: zákony a spravodlivosť. Hovoria 

o predstaviteľovi úradu, alebo s ním? Hovoria neúctivo a nezdvorilo. Počujú, že niekto 

chváli vládcu alebo kráľa? Pre nich je to len pastier, zaháľa ako pastier, nerobí nič iné, 

iba dojí a strihá ovečky, pravda, oveľa horšie ako pastier. Myslíte si o niekom, že je čosi 

viac iba preto, že mu patrí dvetisíc jutár pôdy? Oni na to kašlú, sú zvyknutí pokladať 

celý svet za svoj. Chvascete sa urodzenosťou, lebo máte sedem bohatých predkov? V ich 

očiach sa tým iba zhodíte, lebo nechápete, že obraz človeka v prírode je všeobecne 

platný a že každý z nás má mnoho predkov: bohatých, chodobných, kráľov, sluhov, 

Grékov i barbarov. A keby ste aj hneď boli päťdesiatym potomkom Herkulovým, v ich 

očiach budete márnomyseľný, ak sa budete vyťahovať darom náhody. Preto nimi 

jednoduchý človek pohŕdal ako ľuďmi, ktorí nevedia ani základné a bežné veci a pritom 

sú namyslení a bezočiví. No naši ľudia nepotrebujú takých ľudí, ako ich opisuje Platón. 

Kedysi im závideli ako ľuďom, ktorí sa vedia povzniesť nad každodenný osud a verejná 

činnosť im nie je ničím, lebo si zariadili život nenapodobiteľne, po svojom, podľa 

vyšších, nepoužiteľných zásad. Teraz nimi pohŕdajú ako ľuďmi podpriemernými, 

neschopnými zastávať verejné funkcie, ako s ťarbákmi, ktorí žijú mrzkejšie a na nižšej 

úrovni ako obyčajný plebs.  

 

Nenávidím zbabelcov v činoch s ústami plnými filozofie.  

(Aulus Gellius, XIII, VIII) 

 

 No praví filozofi, vravím, boli veľkí učenci a ešte väčší v praktických činoch. 

Hovorí sa, že keď syrakúzskeho geometra vyrušili z kontemplácie, aby urobil dačo 

praktické na obranu vlasti, naskutku urobil také hrozné stroje, že ľuďom sa tmilo pred 
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očami, ale on sám pohŕdal dielom svojich rúk v presvedčení, že tým narušil dôstojnosť 

svojho remesla, kde praktický výrobok je iba učebnou pomôckou a hračkou; no podobne 

ako on aj iní v skúške praktickosti rozprestreli krídla na taký vysoký let, že sa zdalo, 

akoby sa im srdcia a duše rozšírili a obohatili poznaním vecí. No keď videli, že vládu 

v štáte uchopili neschopní ľudia, cúvli. Keď sa raz ktosi spýtal Kratesa
18

, dokedy ešte 

bude treba filozofovať, dostal takúto odpoveď: „Kým budú pohoniči somárov veliteľmi 

našich armád.“ Herakleitos sa vzdal vlády v prospech svojho brata; a keď mu Efezania 

vyčítali, že sa hrá pred chrámom s deťmi a márni čas, povedal im: „Nie je to lepšie, ako 

vládnuť s ľuďmi ako ste vy?“
19

 Iní boli v myšlienkach vysoko nad brehom tohto sveta, 

a preto sudcovské stolice, ba i tróny kráľov sa im videli nízke a mrzké. A Empedokles 

odmietol kráľovský titul, ktorý mu núkali Agrigenťania
20

. Keď Táles raz prejavil záujem 

o domácnosť a hmotné statky, vyčítali mu, že je to s ním ako s líškou a hroznom, že 

nikdy nič nedosiahne. Vtedy iba tak z kratochvíle zatúžil ukázať, čo vie prakticky. Všetok 

svoj um vrhol do služieb zárobku a zisku; zariadil si obchod, ktorý mu vyniesol také 

bohatstvo, že ani ľudia najskúsenejší v tom povolaní nezískali za celý svoj život toľko
21

, 

koľko získal on za jediný rok. 

 Aristoteles uvádza
22

, že istí ľudia nazývali Tálesa, Anaxagora a im podobných 

múdrymi, ale nie rozvážnymi, lebo sa vraj málo starali o užitočnejšie veci; a hoci dobre 

nechápem, aký je v tých slovách rozdiel, nechcem vonkoncom ospravedlňovať 

posmeškárov; a keď uvážime, v akých úbohých pomeroch a biede filozofi žili, budeme 

môcť skôr vyniesť ortieľ, že nie sú ani múdri, ani rozvážni. 

 Ale už dosť o tom. Myslím, že bude lepšie, ak priznáme, že chyba je v zlom 

prístupe k vedám; keď vidíme, ako nás vzdelávajú, nečudo, že ani žiaci, ani učitelia sa 

v škole nestanú šikovnejšími, hoci sa tam naučia kopu vecí. Starostlivosť a trovy našich 

otcov smerujú v skutočnosti iba k tomu, aby nám preplnili hlavu vedomosťami; o úsudku 

a statočnosti počuť málo. Zvolajte pred jednoduchým človekom o náhodnom chodcovi: 

„Jaj, to je veľmi učený človek!“ A o inom: „To je veľmi dobrý človek!“ Nemusíte sa ani 

obzerať, úctu prejaví prvému. Niekto tretí by musel zvolať: „Ó, tie vaše ťažkopádne 

hlavy!“ Radi sa spytujeme: „Vie po grécky alebo po latinsky? Píše veršom alebo 

                                                 
18

 Diogenes Laertios, Kratesov život, IX, 6. 
19

 Tamže. 
20

 Diogenes Laertios, Empedoklov život, VIII, 63. 
21

 Diogenes Laertios, Tálesov život, I, 26. 
22

 Mravné ponaučenie Nikomachovi, VI, 5. 
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prózou?“ Ale či sa stal lepším, rozumnejším človekom, to nechávame bokom, hoci to 

bolo hlavné. Otázka mala znieť, kto je lepšie učený, nie kto je väčšmi učený. 

 Usilujeme sa len zaplniť pamäť, kým rozum a svedomie zostávajú prázdne. Ako 

vtáky zavše hľadajú zrno a nesú ho v zobáku nie pre seba, ale ako potravu mláďatám, 

tak naši pedagógovia uštipkujú z vedomostí v knihách a majú ich plné ústa, vyvrhnú ich 

z hrvoľa a pustia do vetra. 

 Úžasné, ako chytro sa do toho, čo vravím, všuchne hlúposť. Vari ja robím čosi 

iné, keď píšem túto knihu? Čítam si, tu a tam vyberiem z knihy sentencie, ktoré sa mi 

páčia, nie pre vlastnú pamäť, lebo nijakú nemám, ale preto, aby som ich preniesol do 

tejto knihy, kde, pravda, nie sú o nič väčšmi moje ako na pôvodnom mieste. Učenými 

sme predsa len vedou prítomnosti, nie minulosti ani budúcnosti. 

 No čo je horšie, ani učitelia a ich žiaci sa neživia a nesýtia z jej prameňov; tak 

prechádza z ruky do ruky iba preto, aby sme sa mohli vystatovať, chváliť pred druhým 

a rozprávať príbehy, akoby to bola nie minca, ale iba žetón, nesúci na iný účel 

a použitie.  

 

U iných sa naučili hovoriť, sami so sebou nie. 

(Cicero, Tusculanae, V, XXXVI) 

 

Nie rečniť treba, lež vládnuť. 

(Seneca, Listy,CVIII) 

 

 Príroda dá zavše aj u národov menej vzdelaných v umeniach vzniknúť dielam, 

ktoré sa vyrovnajú najumeleckejším výtvorom, aby tak ukázala, že v tom, čo plodí, nie je 

nič divošské. Na to sa dobre hodí isté gaskonské príslovie o hre na gajdách: Bouha 

prou bouha, mas a remuda lous dits qu’em (Fúkať ako fúkať, no prsty treba klásť 

dobre). 

 Vieme povedať: „Cicero hovorí toto; Platón sa správa tak a tak; to sú 

Aristotelove vlastné slová.“A čo povieme my? Aký je náš názor? Čo urobíme? Aj 

papagáj vie hovoriť. Pripomína mi to istého Rimana
23

, ktorý silou-mocou a s veľkými 

výdavkami zháňal ľudí učených vo všetkých odvetviach vedy, ktorých mal ustavične 

                                                 
23

 Podľa Senecových listov (1, XXVII) ide Calvisia Sabina. Calvisia zahrnul posmeškami už Erasmus 

Rotterdamský v Chvále bláznovstva.   
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okolo seba, aby boli naporúdzi, ak by v rozhovore s priateľmi na niečo prišla reč, aby 

mu mohli hneď všetko dohodiť, jeden myšlienku, iný verš z Homéra, každý podľa toho, 

čo sa učil; a bol presvedčený, že to vie vlastne on sám, keď to má v hlave svojich ľudí; 

a tak to robia aj tí, ktorých vedomosti sú iba v honosných knižniciach. 

 Mám známeho; keď sa ho opýtam na niečo, požiada ma o knihu a ukáže mi 

v nej, čo vie; a neosmelil by sa ani povedať, že má na zadku svrab, keby najprv nepozrel 

do lexikónu, čo to je svrab a čo zadok. 

 Všímame si názory a vedomosti iných, a to je všetko. No treba si osvojiť vlastné. 

Sme ako človek, ktorý potreboval oheň. Išiel teda k susedovi, a keď uňho našiel veľkú, 

krásnu vatru, zohrieval sa pekne a zabudol, že prišiel po oheň. Načo je nám žalúdok 

plný stravy, ak netrávi? Ak sa v nás potrava nepremieňa? Ak nerastieme a nesilnieme? 

Nazdávame sa vari, že Lucullus
24

, ktorý sa stal veľkým vojvodcom len z kníh, bez 

vlastných skúseností, to robil ako my? 

 Tak dlho sa dávame nosiť na pleciach iných, až nakoniec stratíme všetky vlastné 

sily. Chcem sa vyzbrojiť proti strachu pred smrťou? Trovy hradí Seneca. Hľadám 

útechu pre seba alebo pre svojich priateľov? Cicero mi požičia. Ale aj sám by som ju 

v sebe našiel, keby ma boli poučili. Nemám rád vedomosti z druhej ruky, len vyžobrané.  

 No aj keby sme sa hneď stali učencami vďaka vedomostiam iných, múdri 

môžeme byť len vďaka vlastnej múdrosti.  

 

Nenávidím mudrca, ktorý nie je múdry vlastným rozumom. 

(Euripidov verš citovaný Stobaiom) 

 

A preto Ennius vraví: Jalová je múdrosť mudrca, ktorý neviem prospieť sebe.  

(Cicero, O povinnostiach, III, XV) 

 

Ak dychtivý je, ak márnivý, omnoho horší je ako Euganova ovca. 

(Juvenalis, VIII, 14) 

 

Múdrosť neslobodno len získavať, ale treba ju aj využiť. 

(Cicero, De finibus, I, 1) 

                                                 
24

 Týka sa to vojny proti partskému kráľovi Mitridatovi, r. 73 – 71 p. n. l. 
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 Diogenes si robil posmech z gramatikov, ktorí starostlivo skúmali Odyseove 

útrapy, a vôbec nedbali na vlastné; z hudobníkov, ktorí ladia struny, nie však svoje 

mravy; z rečníkov, ktorí sa učia hovoriť o spravodlivosti, ale nie spravodlivo súdiť. 

 Ak sa v našej duši nepohne čosi k lepšiemu, ak náš úsudok potom nie je lepší, tak 

nech sa môj študent radšej hrá s loptou, aspoň bude telesne vrtkejší. Pozrite sa naňho, 

keď sa po šestnásťročnom štúdiu vráti domov: málokto je taký ľavý na robotu. Jediné, 

čo na ňom hneď poznáte, je, že je povýšenejší a namyslenejší na svoju gréčtinu 

a latinčinu, ako keď odchádzal z domu. Mal si doniesť plnú dušu, a doniesol si iba 

nafúknutý mechúr; nezväčšil ju, iba ju nadul. 

 Títo učitelia, hovorí Platón o sofistoch
25

, ich rodných bratoch, zo všetkých ľudí 

najviac sľubujú, že budú ľuďom prospešní, a oni jediní z ľudí nielen neurobia lepším, 

koho im zveríme, ako to vie tesár alebo murár, ale urobia ho horším a ešte si za to dajú 

platiť. 

 Keby sa zachovával zákon, ktorý dal Protagoras
26

 žiakom: alebo nech platia 

podľa dohody, alebo nech prisahajú v chráme, na koľko si cenia užitočnosť jeho výuky, 

a podľa toho sa odmenia za námahu. Moji pedagógovia by podľa mojej skúsenosti 

veľmi zle obišli.  

 V perigordskom nárečí nazývajú takých pseudoučencov lettreferrits, akoby ste 

povedali „udretí vedou“, ktorým, ako sa vraví, kvapká na mozog. Veru, zväčša sa skôr 

odučili, dokonca aj zdravému úsudku. Lebo sedliak a čižmár, ako vidíte, chodí 

prirodzene za svojím remeslom, hovorí o tom, čo vie; no tí sa chcú len vyvyšovať 

a obrniť vedomosťami, ktoré im plávajú len po povrchu mozgu, a preto sa jednostaj len 

potkýnajú a zaplietajú. Občas im z úst vykĺznu pekné slová a žiak má určiť, na čo sú 

vhodné. Galena
27

 poznajú dobre, chorého ani najmenej. Mjú plnú hlavu zákonov, no 

jadro sporu ešte nevystihli. Teóriu ovláda každý, ale nájdite takého, čo ju uplatní 

v praxi. 

 Mal som doma priateľa, ktorý pri rozhovore s takým pedagógom len na 

skrátenie dlhej chvíle napodobnil jeho nezmyselný žargón, reči bez hlavy a päty, samé 

zlátaniny, hoci zavše povedal aj slovo k veci, a tak celý deň debatoval s tým hlupákom, 

                                                 
25

 Platón v dialógu Menón, XXVIII. 
26

 Sofista, postava Platónovho dialógu Protagoras, XVI. 
27

 Claudius Galenus (131 – 200?) je po Hippokratovi najslávnejší lekár staroveku. 
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presvedčeným, že odpovedá na celkom vážne námietky; a, prosím, ten vzdelaný a vážený 

človek nosil krásne rúcho.  

 

Vy, ó, patricijská krv, čo žijete ani zátylok slepý, 

bežte si v ústrety úškľabkom skrytým. 

(Perseus, I, 61) 

 

 Kto sa na takých ľudí pozrie zblízka, zistí ako ja, že najčastejšie nerozumejú ani 

tomu, čo sami hovoria, ani čo hovorí iný; že pamäť majú síce zapratanú, ale úsudok 

celkom dutý, ak ho príroda sama už predtým nesformovala; na druhej strane som videl 

Adriana Turnèba
28

, ktorý nemal iné zamestnanie ako literatúru a podľa mojej mienky 

bol v nej najväčším odborníkom za posledných tisíc rokov, pritom vôbec nie pedant, iba 

ak v nosení šiat a v niektorých vonkajších prejavoch, ktoré možno neboli uhladené na 

dvorský spôsob, ale to sú maličkosti. Nemám rád ľudí, ktorí radšej znesú pokrivenú 

dušu ako neupravené šaty a človeka posudzujú podľa toho, akú poklonu vie vystrúhať, 

ako sa vie správať, aké má čižmy a aký je chlap. Turnèbe bol totiž vo svojom vnútri 

najuhladenejšia duša na svete. Často som zámerne skrútol reč na veci veľmi vzdialené 

jeho zamestnaniu; videl do nich tak jasne, vedel tak pohotovo chápať, úsudok mal taký 

jasný, akoby nikdy nerobil nič iné, iba bojoval vo vojne a robil politiku. To sú povahy 

krásne a oplývajú  

láskavým umom, ktorým z najlepšej hliny Titan uhnietol srdce, 

(Juvenalis, XVI, 34) 

 

a ktoré si ho uchovajú napriek zlej výchove. Nestačí však, ak nás štúdium neskazí: musí 

nás urobiť lepšími.  

 Keď niektoré naše kráľovské súdy prijímajú nových členov, skúmajú iba ich 

vedomosti: iné vyžadujú na dôvažok skúšku inteligencie, a to takým spôsobom, že im 

dajú rozsúdiť nejaký spor. To sa mi dá lepší postup; hoci obidve stránky sú potrebné 

a kandidát ich musí ovládať obidve, jednako len je pravda, že vedomosti sú menej cenné 

ako bystrý úsudok. Ten sa bez zbytočných vedomostí zaobíde, nie však naopak. Lebo 

                                                 
28

 Adriana Turnèbe (1512 – 1565) bol francúzsky humanista a osobný priateľ trnavského rodáka Jána 

Sambuca.  
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ako vraví istý grécky verš: načo je taká učenosť, keď v nej niet úsudku?
29

 Daj, Bože, aby 

v záujme spravodlivosti naše súdne dvory oplývali rovnakou hojnosťou, pokiaľ ide 

o učenosť! „Nie pre život, pre školu sa učíme.“
30

 Vedomosti však neslobodno k duši len 

pripínať, treba ich začleniť do duše; nie ju len pokropiť, ale prefarbiť; a keď ju nezmení 

a nezmenší jej nedokonalosť, celkom iste je lepšie zbytočne ju neunúvať. Vedomosti sú 

ako nebezpečný meč, ktorý prekáža a škodí svojmu pánovi, ak má slabú ruku a nevie 

ním narábať, lebo sa „nenaučil, ako sa stať lepším“
31

. 

 Náhodou z tej istej príčiny ani my, ani teológia nevyžaduje veľa vedomostí od 

žien. Keď bretónskemu vojvodovi Františkovi, synovi Jána V., povedali, že sa má oženiť 

so škótskou princeznou Izabelou, dodávajúc, že bola vychovávaná jednoducho 

a literatúru vôbec nepozná, odpovedal, že ju bude mať tým radšej a že žena vie dosť, 

keď vie rozoznať manželovu košeľu od kabátca. 

 Preto nie je až také hrozne čudné, ako mnohí vykrikujú, že naši predkovia si 

vzdelanosť veľmi nevážili a že ešte aj dnes sa vzdelaní ľudia iba náhodou nájdu 

v kráľovských radách; a keby možnosť zbohatnúť, ktorú nám dnes núka len právo, 

lekárstvo, vychovávateľstvo a prípadne teológia, nedržala vzdelanosť vo vážnosti, bolo 

by to nepochybne rovnako úbohé a biedne ako kedysi. Načo banovať, keď nás nenaučia 

ani správne myslieť, ani správne konať? „Odkedy sa množia ľudia učení, niet už 

dobrých ľudí.“
32

 

 Lebo učenosť len uškodí tomu, kto nevie byť dobrý. No nie je príčina, ktorú som 

hľadal, azda aj v tom, že cieľom štúdia vo Francúzsku je takmer výlučne zisk? Z tých, čo 

príroda zrodila pre veci skôr ušľachtilé ako výnosné, študuje len menšina, alebo len 

krátky čas (len čo si štúdium obľúbia, odvolá ich povolanie, ktoré nemá nič spoločné 

s knihami)
33

, a tak sa zväčša na dráhu vzdelancov dávajú iba ľudia menej majetní, ktorí 

v ňom hľadajú obživu. A keďže duše týchto ľudí sú od prírody i domácou výchovou 

príkladom horšieho druhu, stavajú nám plod vzdelania do falošného svetla. Lebo 

učenosť nemôže zažať svetlo v duši, ktorá ho sama nemá, ani vrátiť slepému zrak. Jej 

úlohou ani nie je vracať mu zrak, ale vycvičiť mu oko, naučiť ho správne chodiť, ak má 

                                                 
29

 Na tomto mieste je v slovenskom preklade citát v starogréčtine od Stobaia, Sermo, III. 
30

 Seneca, Listy, CV. 
31

 Cicero, Tusculanae, II, IV. 
32

 Seneca, Listy, XCV. 
33

 Znamená to, že sa nechávajú najať do armády, t. j. do vojny. Prvou povinnosťou šľachty bola totiž 

vojenská služba. 
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chodidlá a nohy rovné a schopné chôdze. Veda je dobrý liek; no nijaký liek nie je taký 

silný, aby nestratil účinnosť a neskazil sa, ak ho udržiavame v zlej nádobe. Niekto vidí 

jasne, ale nie priamočiaro; hoci vidí dobro, nenasleduje ho; vidí vedomosti a nepoužije 

ich. Hlavnou Platónovou požiadavkou v Štáte
34

 je prideľovať občanom úlohy podľa ich 

pováh. Príroda môže všetko a všetko aj robí. Kriví sa nehodia na telesné cvičenia a na 

duševné cvičenia zase krivé duše; spotvorené a vulgárne duše nie sú hodné filozofie. 

Keď vidíme zle obutého chlapa, povieme si, že by nás neprekvapilo, keby to bol obuvník. 

Práve tak skúsenosť ukazuje, že lekár je horšie liečený, teológ horších mravov, učenec 

menej sebavedomý ako ostatní ľudia.  

 Aristón z Chia mal kedysi pravdu, keď vravel, že filozofi škodia poslucháčom 

tým skôr, že väčšina duší nevie využiť, čo sa naučila, a keď sa nedá na správnu cestu, 

pustí sa vždy po nesprávnej: 

 

... z Aristippovej školy vraj vychodia oplani, zo Zenónovej grobiani. 

(Cicero, De natura deorum, III, XXI)  

 

 Xenofón pripisuje
35

 Peržanom výborný pedagogický systém, keď vraví, že 

Peržania učili deti statočnosti, ako iné národy učia vzdelanosti. Platón vraví
36

, že 

najstaršieho syna, následníka kráľovského trónu, vychovávali naozaj tak. Od narodenia 

ho zverili nie ženám, ale eunuchom, ktorí sa pre svoju statočnosť tešili u kráľa veľkej 

autorite. Tí sa starali o to, aby chlapec mal zdravé a krásne telo, a od siedmich rokov 

ho učili jazdiť na koni a chodiť na poľovačku. Keď mal štrnásť, dali ho na výchovu 

štvorici: najmúdrejšiemu, najspravodlivejšiemu, najmiernejšiemu a najchrabrejšiemu 

človeku v národe. Prvý ho učil náboženstvo, druhý pravdovravnosť, tretí ovládať vášne, 

štvrtý ničoho sa nebáť. 

 Skvelý, ba svojou dokonalosťou až obludný Lykurgov
37

 systém si zaslúži tú 

najväčšiu pozornosť, lebo hoci vo výchove detí vidí hlavnú úlohu a vznikol priam v sídle 

                                                 
34

 Najmä podľa knihy III a IV. 
35

 Kyrupaideia (O Kýrovej výchove), kapitola I. 
36

 Podľa dialógu Alkibiades, I. 
37

 Plutarchos, Lykurgov život, XI. Išlo o veľmi krutý vzdelávací systém, ktorý sa vyznačoval napríklad 

tým, že slabých novorodencov na istú smrť odnášali do hôr, ukrývanie drahých kovov sa trestalo smrťou 

a pod.  
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Múz
38

, o vedomostiach nenarobí veľa rečí, akoby tá šľachetná mládež pohŕdala každým 

bremenom okrem jarma cti, namiesto našich učiteľov vedy museli jej dať učiteľov 

statočnosti, uvážlivosti a spravodlivosti, a Platón v Zákonoch sa pridŕžal tohto príkladu. 

Učil ich tak, že im dávali otázky o tom, či ľudia správne usudzovali, keď konali svoje 

skutky; a či už niekoho alebo niečo odsúdili, alebo pochválili, museli svoj výrok 

zdôvodniť, čím si cvičili úsudok, a tak sa súčasne učili duchu zákonov. Astiagos 

v Xenofónovi
39

 sa pýta Kýra na poslednú hodinu vyučovania: „V našej škole,“ 

odpovedá, „mal istý dlháň primalý plášť. Dal ho teda kamarátovi menšej postavy a vzal 

mu jeho plášť, ktorý bol väčší. Keď ma vychovávateľ vyzval, aby som to posúdil, 

rozhodol som, že to treba nechať, ako je, že také riešenie azda vyhovuje obom, nato ma 

vychovávateľ upozornil, že som spravil chybu, lebo som bral do úvahy len spoločenskú 

stránku veci, zatiaľ čo na prvom mieste treba dbať na spravodlivosť, a tá si žiada, aby 

nikomu nasilu nebrali, čo mu patrí.“ Vraj ho za to vychovávateľ vyhrešil celkom tak, 

ako nás doma hrešia, keď sme zabudli časovať prvý slovesný vzor. Môj učiteľ by najprv 

predniesol skvelú vysvetľovaciu reč (in genere demostrativo) a len potom by ma 

presviedčal, že jeho škola sa vyrovná inej. Peržania si chceli skrátiť cestu, a keď je to už 

s vedami tak, že hoci sa držíme jadra veci, ony nás učia o múdrosti, statočnosti 

a odvahe; svoje deti chceli zoznámiť hneď od začiatku s účinkom a vychovávať ich nie 

rozprávaním, no príležitosťou k činom tým, že ich stvárňovali a hnietli nielen príkazmi a 

slovami, ale najmä príkladmi a činmi, aby v ich duši neboli vedomosti, ale celistvosť 

a návyk; aby to nebolo niečo získané, ale prirodzená vlastnosť. V tejto súvislosti sa 

Agesilaa spytovali, čo by sa podľa jeho mienky mali deti učiť: „To, čo budú musieť 

robiť, až budú mužmi,“ odpovedal.
40

 Netreba sa čudovať, že taká výchova mala skvelé 

výsledky.  

 Do iných gréckych miest vraj chodievali hľadač rečníkov, maliarov 

a hudobníkov, no zákonodarcov, úradníkov a veliteľov armád do Sparty. V Aténach sa 

učili dobre hovoriť a v Sparte správne konať; tam vedieť si rady so sofistickým 

argumentom a odhaliť nesprávne spojenie slov, za ktorým je podfuk; tu brániť sa 

vábeniu rozkoše a veľkou odvahou zaplašiť hrozby osudu a smrti; prví sa hnali za 

slovami; druhí za skutkami; tam si stále cvičili jazyk, tu si ustavične cvičili duch a. Nie 

                                                 
38

 Sídlo Múz sa nachádzalo na Parnase, avšak Montaigne ho omylom kladie do Lakónie. 
39

 Kyrupaideia, I, III, 15. 
40

 Plutarchos, Pamätihodné činy Sparťanov. 
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je teda čudné, že keď od nich Antipater
41

 žiadal päťdesiat detí ako rukojemníkov, 

odpovedali, že radšej dvojnásobok dospelých; tak vysoko si v ich vlasti cenili stratu 

dobrej výchovy. Keď Agesilaos vyzval Xenofóna, aby poslal deti na výchovu do Sparty, 

určite to neurobil preto, aby sa tam učili rétoriku a dialektiku, ale (tak vraví) najkrajšiu 

vedu, aká vôbec jestvuje, totiž: umenie počúvať a rozkazovať.  

 Je veľmi zábavné vedieť, ako sa Sokrates vysmieva z Hippiasa
42

, ktorý mu 

rozpráva, aké hŕby peňazí zarobil vyučovaním najmä v rozličných mestečkách na Sicílii 

a že v Sparte nezarobil ani halier: tam sú vraj ľudia hlúpi, nevedia ani merať, ani rátať, 

nedbajú na gramatiku ani na rytmus, zabávajú sa iba rodokmeňom kráľov, vznikom 

a úpadkom štátov a podobnými taľafatkami. A na konci ho Sokrates donúti postupne 

priznať, že formu vlády, spôsob a statočnosť života v Sparte mu vnukajú zbytočnosť jeho 

vied.  

 Príklady z vojenského života a všetky im podobné nás poúčajú o tom, že štúdium 

vied odvahu skôr zmäkčuje a zoženšťuje, ako upevňuje a stužuje. Najsilnejší štát na 

svete je dnes štát turecký
43

: jeho národy sú vychovávané v úcte k zbraniam a v rovnakej 

miere k pohŕdaniu učenosťou. Myslím, že aj Rím bol chrabrejší, kým nebol taký učený. 

Najbojovnejšie národy sú dnes tie najneokrôchanejšie a najmenej učené. Skýti, Parti, 

Tamerlan to dokazujú. Keď Góti spustošili Grécko, zachránila všetky knižnice pred 

vypálením poznámka istého Góta, že ten kus nábytku treba nepriateľom nechať, lebo ich 

odvádza od cvičenia sa v boji a podporuje v nich sedavý a záhaľčivý spôsob života. Keď 

sa náš kráľ Karol VIII. stal pánom Neapolského kráľovstva a značnej časti Toskánska 

takmer bez jediného švihnutia mečom, veľmoži v jeho sprievode nečakane ľahký úspech 

pričítali tomu, že talianske kniežatá a šľachtici chcú skôr vyniknúť v duchaplnosti a vo 

vede ako v udatnosti a bojovnosti.  

(1580) 

                                                 
41

 Antipater bol vojvodca Filipa Macedónskeho. 
42

 Platón, dialóg Hippias Väčší. 
43

 Vojenské úspechy Osmanskej ríše (v roku 1529 obliehali aj Viedeň) sa pričítali práve ich tvrdej 

disciplíne, ktorej zmäkčilí Európania vraj už nie sú schopní.  
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ESEJ č. 2: Francis Bacon – O studiích
44

 

 Studia jsou pro potěšení, pro ozdobu a pro rozvíjení schopností. Pro potěšení se 

jim lze oddávat hlavně v soukromí a ústraní, pro ozdobu v rozhovorech a pro rozvíjení 

schopností při zvažování a rozvíjení různých podniků. Odborně zasvěcení lidé totiž 

dovedou uskutečňovat a snad posuzovat jednu podrobnost po druhé, avšak nejlepší 

teoretické rady, zápletky a řazení událostí pocházejí od těch, kdo jsou vzdělaní. Trávit 

příliš mnoho času studii je projevem těžkopádné lenosti, využívat je příliš pro ozdobu je 

afektované a dospívat k úsudkům výhradě na základě jejich pravidel prozrazuje 

školometskou povahu letoru. Studia zdokonalují povahu a sama jsou zdokonalována 

zkušenostmi, poněvadž vrozené schopnosti jsou jako přírodní rostliny, jež vyžadují, aby 

byli štípeny studiem, a sama studia, nejsou-li držena v náležitých mezích zkušenostmi, 

vyrážejí bujně příliš mnoha směry.  

 Prohnaní lidé studia odsuzují, prostí je obdivují a moudří využívají, poněvadž 

neučí, aby byla využívána samoúčelně pouze pro sebe, ale že mimo ně a nad nimi je 

moudrost, kterou získáváme pozorováním. Nečteme tedy, abychom se stavěli proti a 

vyvraceli, ani abychom slepě věřili a brali vše za samozřejmé, a rovněž ne proto, 

abychom vyhledávali rozhovory a debaty, ale abychom zvažovali a uvažovali. Některé 

knihy se mají ochutnávat, jiné polykat a hrstku některých máme důkladně rozžvýkat a 

strávit, to znamená, že z některých knih se mají číst pouze jednotlivé části, další se mají 

přečíst, avšak bez zvědavosti, a pouze několik málo jich máme přečíst celých – pečlivě a 

pozorně. Některé knihy za nás také může přečíst v zastoupení někdo jiný, a ten nám 

z nich může udělat výpisky, to však platí pouze u méně významných argumentů a u knih 

méně závažného druhu, jinak jsou totiž destilované knihy podobně jako běžně 

destilované vody jen blýskavými lacinými cetkami.  

 Čtením se člověk stává hotovým, jednáním připraveným a psaním přesným. A 

proto platí, že píše-li člověk málo, musí nutné mít značně obsažnou paměť, jedná-li 

málo, musí nutně být duchapřítomným, a čte-li málo, musí nutně být značně prohnaný, 

aby působil dojmem, že zná, co ve skutečnosti neví. Historie přináší člověku moudrost, 

básníci důvtip, matematika pronikavé chápaní, přírodní filosofie hloubku, morálka 

vážnost, logika a rétorika schopnost něco tvrdit. Abeunt studia ina mores, čili píle se 

stává druhou přirozeností.  
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 Opravdu, důvtip nezná žádné zábrany ani překážky a lze se jej dopracovat 

vhodným studiem, podobně jako mohou být náležitá cvičení na tělesné choroby: na 

močové a ledvinové kameny jsou dobré kuželky, na plíce a na prsa lukostřelba, na 

žaludek mírná chůze, hlavě prospívá jízda na koni a tak podobně. Takže bloudí-li duch 

nějakého člověka, nechť studuje matematiku, poněvadž je-li jeho duch při důkazech 

vždy odveden od tématu jen málo, musí začínat znovu, a nebude-li jeho duch dostatečně 

schopný, aby rozlišoval či nacházel rozdíly, ať raději studuje školské učence, poněvadž 

ti jsou cymini sectores (školometští rozpitvávači). Nebude-li s to proniknout do věci a 

určit jednu věc, jež dokazuje a zobrazuje jinou, nechť raději studuje právní pře, aby na 

každý duševní nedostatek byl nalezen zvláštní recept. 

(1597)  
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ESEJ č. 3: Gilbert Keith Chesterton – O ležení v posteli
45

 

 

 Ležet v posteli by byl celkem dokonalý a vynikající zážitek, kdyby člověk měl 

barevnou tužku tak dlouhou, aby mohl kreslit na strop. Ta ovšem obvykle nebývá 

v domácnosti po ruce. Osobně se domnívám, že by stačilo i několik kbelíků barvy a 

koště. Jenže kdyby člověk maloval skutečně velkoryse a mistrovsky nanášel barvu ve 

velkých plochách, kapala by mu zpátky na obličej bohatým pestrým proudem jako 

nějaký pohádkový déšť; a to by mělo své nevýhody. Obávám se, že bychom se při této 

umělecké činnosti museli omezit na černou a bílou. K tomu účelu by ovšem bílí strop byl 

nanejvýš užitečný. Je to vlastně podle mého soudu jediný způsob, jak se dá bílý strop 

využít. 

 Kdyby nebylo toho nádherného experimentu, totiž ležení v posteli, asi bych na to 

vůbec nepřišel. Léta jsem hledal v moderním domě volné místo, kam by se dalo malovat. 

Papír je příliš malý pro skutečně alegorický obraz; jak praví Cyrano z Bergeracu: 

„Potřebuji obry.“ Ale kdykoli jsem se snažil najít nějakou pěknou plochu v moderních 

místnostech, jež obýváme, byl jsem vždycky žalostně zklamán. Zjistil jsem, že mezi mnou 

a mou touhou visí jako jemně tkaná záclona nekonečná opakující se složitost drobných 

předmětů. Prozkoumal jsem stěny a ke svému překvapení jsem zjistil, že jsou polepeny 

tapetami a že tapety jsou už pomalovány velmi nezajímavými obrázky a že jsou všechny 

ty obrázky směšně podobné. Nedovedl jsem pochopit, proč jeden zcela nahodilý symbol 

(postrádající zřejmě jakýkoli náboženský či filosofický význam) musí být roztroušen po 

všech hezkých stěnách jako neštovice. Mám zato, že bible má určitě na mysli tapety, 

když praví: „Varujte se prázdných opakování, jak činí pohané.“ Shledal jsem, že 

turecký koberec je změť nicneříkajících barev asi jako turecká říše nebo cukroví zvané 

turecká pochoutka. Nevím přesně, co to ta turecká pochoutka je; asi vraždění 

Makedonců. Všude, kam jsem se svou tužkou či malířským štětcem přišel, jsem k své 

nelibosti zjistil, že už tam z nevysvětlitelných důvodů byli přede mnou jiní a svými 

dětinskými a barbarskými vzory zkazili stěny, záclony i nábytek.  

 Opravdu jsem nikde nemohl najít prázdné místo na kreslení, až při té příležitosti, 

když jsem zůstal ležet na zádech v posteli poněkud déle, než je mým zvykem. A tehdy 

uviděl můj zrak záři bílého nebe, tu bělostnou plochu, jenž je vskutku téměř definicí 
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ráje, protože symbolizuje čistotu a zároveň i svobodu. Bohužel však jako každé nebe 

mělo tu nevýhodu, že je sice spatříme, ale zjistíme přitom, že je nedosažitelné. Vypadalo 

přísnější a vzdálenější než obloha za oknem. Můj návrh malovat na ně vousatým 

koncem koštěte byl zamítnut – nezáleží na tom kým; byla to osoba zbavená všech 

politických práv – a dokonce ani můj skromnější návrh, že strčím druhý konec koštěte 

do kamen a udělám z něj uhel, neprošel. Přesto jsem však přesvědčen, že veškerá 

originální inspirace pokrýt stropy paláců a katedrál bojovými výjevy padlých andělů a 

vítězných bohů pocházela právě od osob s podobnou zkušeností. Jsem si jist, že právě 

proto, že se Michelangelo věnoval té starodávné a počestné činnosti, totiž ležení 

v posteli, že právě proto si vůbec uvědomil, jak lze proměnit strop Sixtinské kaple 

v úžasnou napodobeninu božského dramatu, které se mohlo odehrát pouze na nebesích.  

 Tón, kterým se teď mluví proti zvyku ležet v posteli, je pokrytecký a nezdravý. Ze 

všech moderních nápadů, které jsou tak trocha dekadentní, není nic hrozivějšího a 

nebezpečnějšího, než zvyšovat druhořadé a nedůležité složky chování na úkor těch 

důležitých a základních, na úkor neměnné, všeobecně známé a tragické lidské morálky. 

Existuje-li něco horšího než současné oslabení důležitějších stránek etiky, pak je to 

jedině tohle posilování jejich slabších stránek. Dnes neplatí, že čistota je skoro tak 

důležitá jako zbožnost, naopak: čistotu jsme zbožnili, kdežto zbožnost pohoršuje. 

Dramatik může napadnout instituci manželství, pokud zachová společenské zvyklosti, a 

setkal jsem se s ibsenovskými pesimisty, kteří hlásali, že pít pivo je špatné, ale vypít jed 

je správné. Zejména je tomu tak ve věcech hygieny; zvláště co se týče ležení v posteli. 

Vstávat brzy ráno považuje řada lidí za podstatnou součást morálky, místo aby 

popravdě řekli, že je to věc osobního vkusu a možností. Je to v podstatě praktická 

moudrost; a není na tom nic zvlášť dobrého, jako není nic zvlášť špatného na opaku. 

 Brzy ráno vstávají lakomci; a zloději prý vstávají už večer. Velkým nebezpečím 

pro naši společnost je to, že všechny její mechanismy jdou čím dál tím víc ztuha, kdežto 

její duch je čím dál tím labilnější. Naše každodenní práce a plány by měly být svobodné, 

pružné a tvůrčí; neměnné by měly být naše zásady a ideály. Bohužel je to opačné; 

názory měníme neustále, kdežto oběd se nám nemění. Proto bych vítal, kdyby lidé měli 

silné a zakořeněné zásady, a co se jídla týče, ať obědvají někdy na zahradě, jindy 

v posteli nebo na střeše nebo na stromě. V diskusi by měli vycházet ze stejných 

základních principů, a přitom ať si debatují třeba v posteli nebo na lodi či v balóně. 
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Tento děsný vzrůst dobrých návyků znamená vlastně přílišné zdůrazňování ctností, 

kterých pouhý zvyk může zneužít; znamená nedostatečné zdůraznění ctnosti, kterou 

návykem získat nelze, jako skvělé náhlé hnutí soucitu či upřímnosti. Když někdy 

znenadání dojde k takovému vnuknutí, můžeme selhat. Vstávat v pět hodin ráno si 

člověk zvykne. Ale dost dobře si nezvykne, budou-li ho chtít za jeho názory upálit, neboť 

první pokus obvykle končí fatálně. Měli bychom věnovat trochu víc pozornosti 

možnostem toho, co je hrdinské a nečekané. Až slezu z téhle postele, určitě udělám 

nějaký ctnostný čin. 

 Pro ty, kdo hodlají studovat velké umění ležet v posteli, musím připojit důrazné 

varování. Je zřejmé, že se této činnosti musí holdovat s mírou, což platí jak pro ty, kdo 

mohou v posteli pracovat (například novináři), tak ještě víc pro ty, kdo nemohou (jako 

například profesionální lovci velryb). Ale to není výstraha, kterou mám na mysli. Jde o 

tohle: Když už ležíte v posteli, nevymýšlejte si důvody a vůbec se neospravedlňujte. 

Nemíním ovšem vážné nemocné. Ale když leží v posteli zdravý člověk, ať si tam leží a ať 

se neomlouvá; pak vstane jako zdravý. Ale bude-li to dělat z nějakého podřadného 

hygienického důvodu nebo bude-li to chtít zdůvodňovat vědecky, určitě vstane jako 

hypochondr. 

(1909) 
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ESEJ č. 4: Thomas Mann – Brat Hitler
46

 

 Nebyť otrasných obetí, ktoré si permanentne žiada fatálny duševný život tohto 

človeka, nebyť obrovských morálnych škôd, ktoré spôsobuje, dalo by sa povedať, že 

jeho zjav fascinuje. Nemôžeme sa tomu ubrániť zvlášť preto, že jeho zakalená postava 

nás núti, aby sme sa ňou zaoberali. Vyplýva to zo surovo efektnej a zosilňujúcej 

(amplifikujúcej) povahy samej politiky, teda remesla, ktoré si vybral – hoci iba preto, 

lebo nevedel robiť nič iné. Je to tým horšie pre nás a zahanbujúcejšie pre dnešnú 

bezmocnú Európu, ktorú fascinuje a kde sa vďaka sérii fantasticky šťastných, teda 

v skutočnosti veľmi nešťastných okolností (ktoré mu umožňujú – keďže náhodou niet 

takej vody, ktorá by mu nebola vodou na mlyn – kráčať od jedného bez odporu 

vybojovaného víťazstva k druhému) môže hrať na osudového človeka a všemocného 

víťaza.  

 Ochota uznať tieto trpké skutočnosti znamená morálne sebatrýznenie. Človek sa 

k nej musí prinútiť, obáva sa totiž, že bude nemorálnym, pretože celkom nezohľadňuje 

nenávisť, vyžadovanú od každého, kto má obavy o osud civilizácie. Smiem s pokojným 

svedomím tvrdiť, že ho nenávidím. Úprimne želám tomuto verejnému zjavu, aby čoskoro 

a biedne zanikol (vzhľadom na jeho dokázanú opatrnosť sa v to, žiaľ, nedá dúfať). 

Napriek tomu cítim, že nenávidím toto biedne, hoci tragické stvorenie zväčša v slabších 

chvíľkach. Primeranejšie sa mi javia tie okamihy, keď potreba slobody, ničím 

neobmedzovaného náhľadu, skrátka potreba irónie, ktorú oddávna považujem za matku 

umenia a tvorivosti, prevažuje nad nenávisťou. Láska a nenávisť predstavujú silné 

pocity, zvyčajne však podceňujeme afektívnu povahu duševného stavu, v ktorom sa 

charakteristicky spájajú: záujem. Podceňujeme preto aj jeho morálnosť. So záujmom 

súvisí pud sebadisciplíny, humorno-asketická náchylnosť k identifikácii a vyjadreniu 

solidarity, ktorých morálnosť prevyšuje, nazdávam sa, nenávisť.  

 Tento chlapík stelesňuje katastrofu; to však neznamená, že jeho charakter a osud 

sú nezaujímavé. Aké okolnosti umožnili syntézu bezodného resentimentu, hnisavej 

pomstychtivosti neschopného, nemožného, opakovane zlyhávajúceho, extrémne lenivého 

a práceneschopného permanentného obyvateľa útulkov a odmietnutého halierového 

umelca, ktorý naozaj nevyviazol z ničoho bez úhony, s (oveľa menej opodstatnenými) 

pocitmi menejcennosti porazeného národa, ktorý nevedel, ako sa má vysporiadať 
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s vlastnou porážkou a premýšľal iba o tom, ako očistiť svoju „česť“? Muž, ktorý sa 

z vágnej a hlavatej namyslenosti nič nenaučil, ktorý nevedel ani v čisto technickom 

a fyzickom zmysle nič z toho, čo muži obyčajne vedia (jazdiť na koni, viesť automobil 

alebo lietadlo, ba ani plodiť deti), dokázal v sebe vypestovať niečo, čo umožňovalo 

spomenutú syntézu: nekonečne priemernú výrečnosť, ktorá však zapôsobila na masy, 

tento povrchne hysterický a v jadre komediantský nástroj, ktorým jatrí rany národa. 

Dojíma ho apelovaním na jeho urazenú veľkosť, opíja ho proroctvami a navráva mu, že 

jeho duševné trápenie je prísľubom veľkosti, závratných výšok, neobmedzenej moci, 

obrovského zadosťučinenia (či za-zadosťučinenia), slávy a takej hroznej svätosti, že 

každý, kto sa čo i len trochu, náznakom či netušiac voči nemu prehrešil, je synom smrti, 

podľa možností odpornej a ponižujúcej smrti a bude sa škvariť v pekle. No nielen to. 

Hitler prekračuje hranice národa a nadobúda európske dimenzie. Naučil sa v širšom 

rámci využívať tie isté fikcie, hysterické klamstvá a ochromujúce psychologické ťahy, 

ktoré mu umožňovali interný rast. Zneužíva malátnosť a kritický strach na celom 

kontinente, umne vydiera Európu, ktorá sa bojí vojny a hecuje za chrbtom národných 

vlád obyvateľstvo, ktorého veľkú časť získal na svoju stranu. Má šťastie, brány sa mu 

otvárajú a niekdajší mizerný naničhodník, ktorý sa – z lásky k vlasti, o tom niet pochýb 

– vyučil politike, hodlá podrobiť si Európu, a ktovie, možno aj celý svet. Tento výpočet 

je ojedinelý, vo svojom meradle nový a impozantný. Neviem si pomôcť, ale hľadím na 

tej zjav s istým odporom – a obdivom.  

 Jeho príbeh má nepodarené rozprávkové črty (fušerstvo a úpadok hrajú v živote 

dnešnej Európy veľkú rolu): motív hlúpeho Jana, ktorý získa princeznú a polovicu 

kráľovstva, „škaredého káčatka“, z ktorého sa vykľuje labuť, spiacej Šípkovej Ruženky, 

kvôli ktorej sa Brünhildin plameň zmenil na šípové ruže a ktorá sa usmieva pri 

prebúdzajúcom Siegfriedovom bozku. „Nemecko, prebuď sa!“ Je to nechutné, ale je to 

pravda. Navyše je tu ešte Žid v tŕní a mnohé iné ľudové témy, miešajúce sa s ohyzdnou 

patológiou. Všetko je to sfušovaný Wagner, nie je to nijaká novinka, podobne ako 

opodstatnený, hoci opäť dosť nehorázny kult, ktorým zázračný politik poctil človeka, 

ktorý učaroval Európe a ktorého ešte Gottfried Keller nazýval „holičom a šarlatánom“. 

 Umeleckosť... Spomínal som morálne sebatrýznenie. No nie je tento zjav chtiac-

nechtiac prejavom umeleckosti? Má v sebe, trochu zahanbujúco, všetky potrebné 

prímesy: „obtiažnosť“, lenivosť a žalostnú nedefinovateľnosť mladosti; neochotu 
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zaradiť sa, hľadanie cieľa, nasprostasté vegetovanie medzi najnižšou spoločenskou 

a duševnou bohémou; v zásade namyslené odmietanie akejkoľvek rozumnej a počestnej 

aktivity. Z čoho vychádza? Z hmlistej predtuchy, že sme predurčení pre niečo 

nedefinovateľné. Keby sme to chceli pomenovať, presnejšie, keby sa to dalo pomenovať, 

ľudia by sa pučili od smiechu. Je tu navyše zlé svedomie, pocity viny, rozzúrenosť voči 

svetu, revolučný inštinkt, podvedome nahromadené výbušné kompenzačné túžby, 

neochvejné apologétstvo, nutkanie ohurovať a podriaďovať, snívanie o tom, že svet, 

ktorého sa bojíme a ktorý milujeme, obdivujeme a ostýchame sa pred ním, bude nám, 

vyobcovaným, ležať pri nohách... Na základe vehementného úsilia o naplnenie je ťažké 

robiť závery, týkajúce sa miery a hĺbky latentnej a utajenej dôstojnosti, ktorá trpela 

v zneuctenom postavení bábky a mimoriadne napätého podvedomia, ktoré sa prejavuje 

takými nadpriemernými a dotieravými „výtvormi“. Al Fresco, veľký historický štýl, nie 

je vecou nijakej osoby, ale vecou média a poľa pôsobnosti – v tomto prípade politiky 

alebo demagógie, ktorá sa s hrmotom a veľkými obeťami dotýka národov a osudov 

ohromných más a ktorej vonkajšia veľkoleposť nevypovedá vôbec nič o výnimočnosti 

duševného stavu, o formáte tohto efektného hysterika. Nesmieme zabúdať ani na 

nenásytné kompenzačné a sebaoslavujúce pudy, na nepokoj, neuspokojenosť, zabúdanie 

na úspechy, ktoré sa sebavedomiu rýchlo zunujú, na prázdnotu a nudu, pocity 

bezvýznamnosti, ktoré sa dostavujú, keď sa nič nedeje a svet nedúpnie v úžase, nutkavú 

nespavosť, ktorá si musí stále niečo dokazovať... 

 Brat... Trochu nepríjemný a zahanbujúci, ale brat. Ide človeku na nervy, je to 

naozaj trápny príbuzný. Napriek tomu nebudem zatvárať pred touto skutočnosťou oči, 

pretože, opakujem, ochota spoznať a identifikovať sa s nenávideniahodným je lepšia, 

úprimnejšia, veselšia, a produktívnejšia ako nenávisť, hoci ukrýva v sebe morálne 

nebezpečenstvo, že človek sa odnaučí odmietať. Nebojím sa toho, keďže morálka, pokiaľ 

obmedzuje životnú spontánnosť a nevinnosť, umelcovi nemusí vyhovovať. Skutočnosť, že 

nevedomie sa napriek všetkému poznaniu, osvietenstvu, analýze a pokrokom vied 

o človeku projektuje a pôsobí na skutočnosť, nie je iba mrzutá, ale súčasne upokojuje, 

hlavne ak zohľadníme proces primitivizácie, ktorému dnešná Európa vedome 

a dobrovoľne podlieha, pričom poznatky a vôľa, zákerná urážka ducha a vývinového 

stupňa, na ktorom sa nachádza, predstavujú zásadnú námietku voči primitivizmu. 

Primitivizmus, ktorý drzo oslavuje sám seba, teda primitívnosť ako „svetonázor“ – hoci 
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tento svetonázor sa pôvodne chápal ako korektúra a protiváha vysúšajúceho 

„intelektualizmu“ – predstavuje nesporne hanebnosť, teda presne to, čo Starý zákon 

nazýval „ohavnosťou“ a „bláznivosťou“. Umelec, tento ironický prívrženec života, sa 

musí s odporom odvrátiť od takýchto bezočivých a lživých atavizmov. Nedávno som 

v kine videl posvätný tanec domorodcov z Bali, ktorý končil úplným tranzom a hrozným 

mykaním sa vyčerpaných mladíkov. Aký je rozdiel medzi týmito zvykmi a masovými 

politickými zhromaždeniami v Európe? Nijaký, presnejšie jediný; rozdiel medzi exotikou 

a nechutnosťou. 

 Sociálno-náboženský fanatik, mních Savonarola z drámy Fiorenza, ktorú som 

napísal veľmi mladý, hodil za hlavu krásu a vzdelanie a hlásal „zázrak znovuzrodenej 

prirodzenosti“. Novela Smrť v Benátkach sa v mnohom dištancuje od dobového 

psychologizmu a tematizuje duševnú priamočiarosť a jednoduchosť. Ukončil som ju 

však tragicky. Vždy som sledoval dobové sklony a ambície, to, čo malo prísť, teda úsilie, 

ktoré sa o dvadsať rokov neskôr zmenilo na pouličný krik. Čudujte sa, že som sa k nemu 

nehlásil, keď sa politicky zopsulo a vyčíňalo na úrovni, ktorej sa neštítia iba do 

primitivizmu zamilovaní profesori a literárni prisluhovači duchovnej nenávisti? Toto 

vyčíňanie zbavuje človeka akejkoľvek bázne voči prameňom života. Dá sa len 

nenávidieť. No čo je táto nenávisť v porovnaní s nenávisťou, s akou zloduch nevedomia 

pristupuje k duchovnu a poznaniu! Ako musí takýto človek nenávidieť analýzu! Mám 

tiché podozrenie, že zúrivosť, s akou vpochodoval do istého hlavného mesta, bola 

namierená proti starému analytikovi, ktorý v ňom býval, jeho pravému a skutočnému 

nepriateľovi, filozofovi a odhaľovačovi neuróz, ktorý šíril triezvosť, vedel svoje a nebál 

sa to povedať ani vtedy, keď šlo o „génia“.  

 Pýtam sa sám seba, či sú poverčivé predstavy, ktoré dosiaľ zahaľovali pojem 

„génius“, stále dostatočne silné, aby nám zabránili označiť za génia aj nášho priateľa. 

Prečo nie, ak mu to urobí radosť? Duchovný človek hľadá pravdu, ktorá bolí, somár 

prahne po pravde, ktorá mu pochlebuje. Ak je génius spojením šialenstva a rozvahy (a 

to je definícia!), potom tento človek je géniom. Toto uznanie vyznieva úprimne, pretože 

génius neoznačuje triedu ani hodnosť, ale predstavuje kategóriu, keďže sa manifestuje 

na najrozličnejších intelektuálnych a ľudských úrovniach, pričom aj na tých najnižších 

vykazuje stále znaky a vplyvy, ktoré ospravedlňujú všeobecné označenie. Nebudem sa 

zaoberať otázkou, či možno v dejinách ľudstva nájsť porovnateľný prípad morálnej 
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a duchovnej nízkosti, ktorý by sa spájal s podobným „geniálnym“ magnetizmom, ako 

ten, ktorého sme zúčastnenými svedkami. Nechcem iba, aby mi tento zjav sprotivil génia 

ako takého, fenomén veľkých ľudí, ktorý bol síce prevažne estetickým, len zriedka 

morálnym fenoménom, no tým, že akoby prekračoval hranice ľudstva, vzbudzoval 

v ľuďoch des, ktorý im – napriek všetkému, čo si museli od neho vytrpieť – prinášal 

šťastie. Musíme mať tieto rozdiely na zreteli, sú totiž nezmerateľné. Hnevá ma, keď 

počujem dnešných ľudí volať: „Aj Napoleon bol iba sedliak!“ Vylievajú totiž s vaničkou 

dieťa. Je absurdné stavať vedľa seba veľkého bojovníka a veľkého zbabelca 

a vydieračského pacifistu, ktorý dohrá svoju úlohu hneď v prvý deň skutočnej vojny. 

Bytosť, ktorú Hegel nazval „svetovým duchom v sedle“, všetko ovládajúci obrí mozog, 

najmohutnejšia pracovná kapacita, stelesnenie revolúcie, tyranský osloboditeľ, ktorého 

postava sa navždy vryla ľudstvu do pamäti ako symbol stredomorskej klasiky – a vedľa 

nej smutný leňoch, skutočne naničhodník a „fantasta“ tretieho rangu, sprostý nepriateľ 

sociálnej revolúcie, zbabelý sadista a nečestný pomstiteľ s „dušou“... Hovoril som 

o európskom fušerstve. Naša doba dokázala sfušovať naozaj mnohé: nacionalizmus, 

socializmus, mýtus, filozofiu života, iracionálno, vieru, mladosť, revolúciu a veľa iného. 

Teraz sfušovala aj veľkého človeka. Musíme sa zmieriť s historickým faktom, že génius 

klesol na tento stupeň fenomenologickej škály.  

 Umelec, brat. No solidarita a identifikácia znamenajú, že umenie pohŕda sebou 

samým, že nechce byť chápané doslova. Rád verím, ba som si istý, že sa blíži budúcnosť, 

ktorá odsúdi duchom nekontrolované umenie, umenie v zmysle čiernej mágie 

a nezodpovedného plodu inštinktov, pred ktorým slabé doby, ako je tá naša, meravejú 

obdivom. Umenie neplodí, pochopiteľne, iba svetlo a duchovno, ale nie je ani temnou 

kašou a „životom“ v zmysle temných výplodov zemitého podsvetia. Umelec budúcnosti 

rozpozná v umení svetlejšie, okrídlené čaro, ktoré bude hermeticky, podobne ako 

Mesiac, sprostredkovať medzi duchovnom a životom. Ale fenomén sprostredkovania je 

duchovným sám o sebe. 

(1938)        
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ESEJ č. 5: José Ortega y Gasset – Meditace o Quijotovi
47

 

 

Meditace předběžná 

(Není snad Don Quijote pouhá fraška?) 

 

 Klášter Escorial se zvedá nad horským sedlem. Jižní úbočí tohoto sedla je 

porostlé lesem, v němž se duby mísí s jasany. Tomu místu se říká „La Herreia“, 

Kovárna. Šedivá masa strohé budovy během roku mění svůj vzhled v závislosti na 

pokrývce hvozdů, jež se rozprostírají u jejího úpatí: měděné v zimě, nazlátlé s podzimem 

a sytě zelené v létě. Jaro se tudy jen přežene, prudké a přepjaté – jako smyslná vidina 

neoblomnou duší řeholníka. Stromy se na okamžik pokryjí hojností jasně zeleného, 

svěžího listí, země zmizí pod smaragdovou trávou ozdobenou jeden den žlutí 

pryskyřníků a den na to fialovou barvou levandule. Jsou tu místa, kde je výjimečné ticho 

– nikoli ticho absolutní. Když všechny věci v našem okolí docela utichnou, musí se 

prázdnota, jež tu po jejich šumění zůstane, nějak zaplnit a tehdy slyšíme tlukot vlastního 

srdce, údery krve ve spáncích, sykot vzduchu, který nám zaplavuje plíce a v mžiku z nich 

zase uniká. Zmocňuje se nás nepokoj, neboť to vše má až příliš zřetelný význam. Zdá se 

nám, že každý z úderů našeho srdce bude poslední, a když se přece jen dostaví nový 

spásný úder, jako by to byla pouze náhoda, nijak nezaručující, že další bude následovat. 

Proto je lepší ticho, ve kterém jsou slyšet čistě dekorativní, stěží rozpoznatelné zvuky. A 

takové je to tady. Odkudsi sem doléhá zurčení průzračných potoků, v zeleni zpívá skryté 

ptactvo: zvonci, stehlíci, hrdličky, někdy i vznosný slavík. Jednou odpoledne v čase toho 

prchavého jara mi v „kovárně“ vyšly vstříc následující myšlenky: 

 

1) LES 

 Kolik stromů dělá les? Kolik domů město? Jak zpíval venkovan z Poitiers: 

[Kvůli výšce domů 

není vidět město] 

a jedno německé pořekadlo praví, že pro stromy není vidět les. Les a město jsou dvě 

esenciálně hluboké věci a hloubka je osudově nucena stát se povrchem, chce-li se 

ukázat.  

                                                 
47

 Zdroj: ORTEGA Y GASSET, José: Meditace o Quijotovi. Brno: HOST, 2007, s. 27 – 63. (krátené)  
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 Kolem mě je teď na dva tucty statných dubů a ztepilých jasanů. Je to les? Jistěže 

není: jsou to stromy, které z lesa vidím. Skutečný les se skládá ze stromů, které nevidím. 

Les je od původu neviditelný – proto si jeho jméno ve všech jazycích uchovává přídech 

tajemství.  

 Můžu se teď zvednout a dát se některou z nezřetelných stezek, nad nimiž vidím 

poletovat kosy. Stromy, které jsem viděl, teď nahradí jiné, podobné. Les se přede mnou 

začne rozkládat, drolit v řadu postupně viditelných úseků. Ale nikdy jej nenajdu tam, 

kde zrovna budu. Les nám uniká před očima.  

 Vyjdeme-li na některou z malých mýtin, jež se otvírají v zeleni, zdá se nám, že 

tady na tom kameni seděl člověk s lokty opřenými o kolena a se spánky v dlaních, který 

se zvedl a odešel zrovna v tu chvíli, když jsme přicházeli. Tušíme, že se pak po krátké 

obchůzce znovu posadí jen kousek od nás. Podlehneme-li nutkání přistihnout ho – té 

mocné přitažlivosti, kterou působí vnitřky lesů na toho, kdo do nich pronikne –, bude se 

tatáž scéna opakovat donekonečna.  

 Les je vždy o něco dál, než jsme my. Z místa, kde jsme, zrovna odešel a nechal 

po sobě jen dosud čerstvou stopu. Ve starověku, kdy lidé promítali své pocity do živých, 

tělesných forem, zabydleli lesy plachými nymfami. Nic přesnějšího ani výstižnějšího 

nenajdeme. Někdy se při chůzi nečekaně ohlédněte na mýtinu prosvítající houštím, 

určitě zahlédnete zavlnění vzduchu, který jakoby spěchal vyplnit mezeru, kterou již po 

svém útěku zanechalo lehké nahé tělo.  

 Přísně vzato je les v kterémkoli ze svých koutů přítomen jako možnost: stezka, po 

které můžeme do lesa vejít; studánka, jejíž slabé šplouchání k nám doléhá v objetí ticha 

a na niž možná narazíme po pár krocích; popěvky, které kdesi v dálce skládají ptáci 

usazení ve větvích, pod nimiž možná za chvíli půjdeme. Les je sumou našich možných 

aktů, které by uskutečněním pozbyly své ryzosti. To, co se nám z lesa bezprostředně 

ukazuje, má především zastřít to, co je skryto, vzdáleno.  

 

2) Hloubka a povrch 

 Když opakujeme větu: „pro stromy není vidět les,“ možná, že přesně nechápeme 

její význam. Možná že se osten posměchu, který do ní obvykle vkládáme, obrací proti 

nám. 
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 Pro stromy obvykle není vidět les; díky tomu vlastně les existuje. Posláním 

stromů, jež jsou vidět, je zakrýt ty ostatní, a jen pokud jsme si plně vědomi toho, že 

viditelná krajina zastírá jiné, neviditelné krajiny, máme skutečně pocit, že jsme uvnitř 

lesa. 

 Neviditelnost, schopnost zůstat ve skrytu, není jednoduše negativní vlastnost, je 

to pozitivní kvalita, které rozprostře-li se po věci, transformuje ji, dělá z ní věc novou. 

V tomto smyslu je absurdní – jak to předpokládá výše citovaná věta – chtít vidět les. 

Lesu je vlastní skrytost, latence. 

 To se může stát dobrým poučením pro ty, kdo nejsou s to vidět svět jako mnohost 

stejně úctyhodných a stejně potřebných osudů. Existují věci, kterých hodnota se naruší, 

nebo i ztratí, jsou-li vystaveny na obdiv, a své plnosti naopak dosahují, zůstanou-li ve 

skrytu, nepovšimnuty. Jsou lidé, kteří by dosáhli plného rozvoje svých možností ve druhé 

řadě a snaha dostat se na přední pozici zničí veškerou jejich ctnost. V jednom ze 

současných románů se píše o chlapci, který sice není zrovna inteligentní, zato je 

obdařen zvlášť jemným mravním smyslem a díky němu nalézá útěchu z toho, že je ve 

škole při hodinách vždycky poslední, v pomyšlení, že „koneckonců někdo poslední být 

musí!“Což je delikátní postřeh, který nás může navést správným směrem. Stejnou míru 

vznešenosti lze najít v prvním i v posledním, jelikož obstát na prvním místě není pro svět 

důležitější než obstát na místě posledním a obě pozice jsou vzájemně nezastupitelné.  

 Někteří lidé se vzpírají uznat hloubku nějaké věci jen kvůli tomu, že po hlubokém 

chtějí, aby se ukazovalo jako povrchové. Nepřipouštějí, že existují různé druhy jasnosti, 

a zarytě se drží jen a jen specifické jasnosti povrchů. Nedochází jim, že podstatou 

hloubky je skrývat se pod povrchem, na němž se projevuje jen jako šepot. 

 Přehlížet, že každá z věcí má svou vlastní povahu, a to nikoli nutně takovou, 

jakou bychom po ní chtěli my, je podle mého soudu opravdový smrtelný hřích, jemuž já 

říkám hřích srdce, protože vzniká z nedostatku lásky. Je krajně nepřípustné, abychom 

zmenšovali svět na míru svých mánií a své zaslepenosti, oslabovali skutečnost, 

imaginárně oslabovali části toho, co jest. 

   A přesné to se děje, když po hloubce chceme, aby se prezentovala stejným 

způsobem jako povrch. Ne. Jsou věci, které ze sebe ukazují jen to, co je nezbytné k tomu, 

abychom postřehli, že existují ve skrytosti.  
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 Aby se nám tohle ozřejmilo, nemusíme se utíkat k žádným velkým abstrakcím. 

Všechny hluboké věci mají analogickou povahu. Kupříkladu hmotné předměty, které 

vidíme a jichž se dotýkáme, mají třetí dimenzi ustavující jejich hloubku, jejich 

interioritu. Tuto třetí dimenzi však ani nevidíme, ani se jí nedotýkáme. Jistěže určité 

náznaky v jejich povrchu odkazují k něčemu, co leží v jejich vnitřku; tento vnitřek ale 

nikdy nemůže vystoupit navenek, stát se stejně zjevným jako svršek předmětu. Bylo by 

marné pokoušet se dobrat třetí dimenze pomocí oddělování jednotlivých povrchových 

vrstev: i kdyby byly řezy sebetenčí, každá vrstva bude mít pořád nějakou tloušťku, to 

znamená nějakou hloubku, něco uvnitř, co není vidět a čeho se nelze dotknout. A i 

kdybychom získali vrstvy natolik tenké, že by skrz ně náš zrak dokázal proniknout, 

neuvidíme ani hloubku, ani povrch, nýbrž jen dokonalou průhlednost a to je totéž co nic. 

Stejně jako hloubka potřebuje nějaký povrch, za nímž by se mohla skrýt, potřebuje 

povrch, aby byl sám sebou, něco, po čem by se rozprostřel, co by zakryl.  

 To je sice očividné, nikoli však zanedbatelné zjištění. Vždyť stále ještě existují 

lidé, kteří požadují, abychom jim umožnili vidět všechno tak jasně jako pomeranč, který 

mají před očima. A přitom bude-li se viděním rozumět to, co jim rozumějí oni, totiž ryze 

smyslová funkce, ani oni, ani kdokoli jiný nikdy žádný pomeranč neviděl ani neuvidí. 

Pomeranč je kulovité těleso a jako takové má svou přivrácenou a odvrácenou stranu. 

Už jste někdy zkusili vidět přivrácenou a odvrácenou stranu pomeranče zároveň? 

Pomocí očí vidíme pouze jeho část, náš zrak nám jej nikdy neukáže celý: těleso 

pomeranče zůstává před našimi pohledy z největší části skryto.  

 Nemusíme se tudíž utíkat k subtilním a metafyzickým předmětům, abychom 

poukázali na to, že se věci mohou prezentovat různými způsoby: ovšem ve své vlastní 

oblasti každá stejně jasně. Jasnost se neomezuje jen na to, co je viditelné. Třetí dimenze 

nějakého tělesa se nám nabízí se stejnou jasností jako obě předchozí, kdyby však vedle 

pasivního, to jest ryze zrakového, neexistovaly i jiné druhy vidění, věci nebo některé 

jejich vlastnosti by pro nás neexistovaly. 

 

3) Potoky a hrdličky 

 Myšlení je nyní dialektickým Faunem, který pronásleduje esenci lesa jako 

plachou nymfu. Potěšení, které zažije myšlení, kdykoli se dotkne obnaženého těla ideje, 

je dost blízké potěšení milostnému. 
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 Rozpoznali jsme už unikavou, vždy vzdálenou, vždy skrytou přirozenost lesa – 

souboru možností –, přesto naše idea lesa dosud není úplná. Máli pro nás hluboké a 

skryté existovat, musí se nám nějak ukázat, ovšem tak, aby tím o svou hloubku či 

skrytost nepřišlo.  

 Jak už jsem říkal, hloubce je přisouzeno projevovat se pomocí známek na 

povrchu. Podívejme se, jak se to děje. 

 Voda tekoucí u mých nohou měkce naříká, jak naráží na oblázky, a podobna 

křišťálové paži objímá kořen blízkého dubu. Do dubu zrovna vklouzla hrdlička jako 

princezna do paláce svého otce. Z hrdla vyrazí sytý pokřik, jenž si svou hudebností 

nezadá s úryvkem vytrženým ze slavičího zpěvu; krátký, nečekaný zvuk na okamžik 

zaplní celý vnímatelný objem lesa. Podobně zaplní celý objem našeho vědomí prudký 

náraz bolesti. 

 Mám teď před sebou ty dva zvuky: ale nejsou tu samy. To jen díky své 

nefalšované plnosti a zvláštnímu lesku vynikají jako linie či body zvučnosti na pozadí 

spousty jiných ruchů a šumů, s nimiž jsou propleteny.  

 Nechám-li svou pozornost sklouznout od volání hrdličky usazené nad mou 

hlavou a od zvuku vody, která mi teče u nohou, k ostatním zvukům, znovu se mezi nimi 

setkám s nějakým hrdliččiným zpěvem a se zurčením vody prodírající se úzkým korytem. 

Ale co se to s těmi novými zvuky stalo? Bezpečně určím prvý z nich jako hlas hrdličky, 

ale chybí mu zářivost, intenzita, nerozráží zvuk svou znělostí stejně energicky, 

nenaplňuje celé okolí jako ten předchozí, spíš se bojácné, pokoutně plíží kolem. 

Poznávám i nové naříkání pramene: ale co je to? Slyše ho, divže se nerozpláču. Je to 

tentýž zvuk jako předtím, jenže přerývanější, vzlykavější, zní tlumeně a nevýrazně, jako 

by vnitřně zeslábl, ztratil někdejší plnost; chvílemi se ani nedonese k mým uším; je to 

ubohý slabý šum, co umdlévá v půli cesty.  

 Taková je přítomnost těch nových zvuků, takové jsou jako pouhé imprese. Avšak 

když jsem jim naslouchal, nezdržoval jsem se – jako to dělám teď – popisováním jejich 

prosté přítomnosti. Aniž bych nad tím nějak zvlášť uvažoval, sotva jsem je zaslechl, 

obestřel jsem je aktem ideální interpretace a oddálil je tak od sebe: slyšel jsem je jako 

vzdálené. 

 Pokud je jen pasivně vnímám svým sluchem, jsou tyto dva páry zvuků stejně 

přítomné a blízké. Nesrovnatelnost jejich zvučnosti mě však ponouká, abych je od sebe 
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oddělil a každému z nich přisoudil jinou prostorovou kvalitu. Jsem to tedy já, kdo je – 

svou aktivitou – udržuje ve virtuálním rozpětí: kdyby tato aktivita chyběla, odstup by se 

ztratil a vše by se ocitlo na stejné úrovni.  

 Z toho plyne, že vzdálenost je virtuální vlastnost některých z přítomných věcí, 

kvalita, které nabývají jen skrze subjektivní aktivitu. Zvuk není vzdálený sám o sobě, 

činím jej takovým já. 

 Analogické úvahy lze vztáhnout i na vizuální vzdálenost stromů na pěšinách, 

které se noří dovnitř lesa při pátrání po jeho srdci. Tato hloubka daná vzdáleností 

existuje jen díky mé spolupráci, vyplývá ze struktur vztahů, které moje mysl vkládá mezi 

jednotlivé počitky. 

 Existuje tedy celý úsek skutečnosti, do nějž se nám nabízí snadný přístup, stačí 

otevřít oči a uši – svět ryzích impresí. Říkáme mu zjevný svět. Za ním však existuje jiný 

svět ustavený strukturami impresí; ten je sice na rozdíl od prvního skrytý, proto ale není 

o nic méně skutečný. Jistěže nestačí otevřít oči, aby před námi tento vyšší svět vyvstal, 

musíme vyvinout větší úsilí; nicméně míra našeho úsilí mu na skutečnosti nepřidá ani 

neubere. Hluboký svět je stejně jasný jako ten povrchový, pouze na nás klade větší 

nároky. 

 

4) Skryté světy 

 Blahodárný les, který ozdravuje mé tělo, zároveň poskytuje velké poučení mému 

duchu. Je to les – učitel: starý, jak se na učitele patří, důstojný a mnohostranný. Navíc 

pracuje metodou náznaku, čož je jediná jemná a hluboká metoda. Kdo nás chce naučit 

nějaké pravdě, ať nám ji neříká, nýbrž ať nám ukáže, kudy se k ní dostaneme, ať nám 

úsporným gestem ve vzduchu naznačí počátek ideální trasy: když se po ní vydáme, 

dojdeme sami k základům nové pravdy. Pravdy, sotva jsou jednou poznané, okorávají 

užitečností; už nás nezajímají jako pravdy, nýbrž jako užitečné návody. To náhlé čisté 

osvícení, jež je pro ni charakteristické, přináší pravda jen v okamžiku, kdy je objevena. 

Proto její řecké jméno „alétheia“, původně znamenalo totéž co později slovo 

„apokalypsis“, totiž objevení, odhalení, doslova odstranění roušky, pokrývky. Kdo nás 

chce naučit nějaké pravdě, ať nás postaví tak, abychom ji objevili sami. 

 Tenhle les mě naučil, že existuje první plán skutečností, který se mi násilně 

vnucuje: tvoří jej barvy, zvuky, smyslové rozkoše a bolesti. Vůči němu se nacházím 
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v pasivním postavení. Ovšem za těmito skutečnostmi se objevují jiné, podobně jako se 

před námi v horách vynořují obrysy vyšších vrcholků poté, co jsme překonali první 

výběžky. Nové plány skutečnosti, pokaždé hlubší a působivější, se vypínají jedny přes 

druhé v očekávání, že jednou vystoupíme, pronikneme až k nim. Jenomže tyto vyšší 

skutečnosti jsou ostýchavější: nevrhají se na nás jako na svou kořist. Právě naopak: 

objeví se před námi jen pod podmínkou, že o jejich existenci budeme stát a usilovat. V 

jistém smyslu žijí pouze tehdy, jsou-li podepřeny naší vůlí. Věda, umění, spravedlnost, 

slušnost, náboženství, to jsou okruhy skutečnosti, které se barbarsky nezmocňují naší 

osoby, jako to dělají hlad nebo mráz; existují jen pro toho, kdo o ně stojí. 

 Říká-li silně věřící člověk, že spatřuje Boha v rozkvetlé krajině či v klenuté tváři 

noci, nevyjadřuje se metaforičtěji, než kdyby říkal, že viděl pomeranč. Kdyby existovalo 

jen pasivné vidění, zbyla by ze světa pouhá změť světelných bodů. Avšak pasivní vidění 

doplňuje vidění aktivní, jež vidouc interpretuje a interpretujíc vidí: to je vidění názor. 

Platón pro to, co vidíme v názoru, vynalezl božské slovo: Nazývá to „idejemi“. Takže 

třetí dimenze pomeranče je právě idea a poslední dimenze krajiny je Bůh. 

 Není v tom o nic víc mysticizmu, než když říkáme, že vidíme vybledlou barvu. Co 

za barvu to vidíme, když vidíme vybledlou barvu? Modř, již máme před sebou, vidíme 

„jako“ by dříve byla jinou, intenzivnější modří, a toto nazírání současné barvy srze onu 

minulou, to je aktivní vidění, jež neexistuje pro žádné zrcadlo, to je „idea“. Úpadek či 

vybledlost nějaké barvy je její nová, virtuální kvalita, jež k ní přistupuje a obdařuje ji 

čímsi jako temporální hloubkou. Nemusíme říct ani slovo, jediný pohled nám stačí, 

abychom nahlédli barvu i její historii, okamžik její slávy i současný úpadek. A co si 

v nás pohotově zopakuje tentýž pohyb úpadku či oslabení; proto v nás pohled na 

vybledlou barvu vyvolává tak trochu tíseň.  

 Dimenze hloubky, ať už prostorová či časová, vizuální či auditivní, se vždycky 

projevuje na povrchu. Ten tudíž přísně vzato zahrnuje dvojí hodnotu: jednu, pojímáme-

li jej jako to, čím je ve své materiálnosti; druhou, nahlížíme-li jej v jeho druhém, 

virtuálním životě. V tom případě se povrch, aniž jím přestává být, prodlužuje směrem do 

hloubky. Říkáme tomu perspektivní zkratka, „escorzo“. 

 „Escorzo“ je orgánem vizuální hloubky; setkáváme se v něm s mezním 

případem, kdy se prostý zrakový vjem mísí s čistě intelektuálním aktem.  
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5) Restaurace a erudice 

 Kolem mě rozkládá svá hluboká úbočí les. V ruce držím knihu: Dona Quijota, 

ideální les.  

 Je to další případ hloubky: hloubka knihy, té největší z knih. Don Quijote je 

kniha – „escorzo“ par excellence. 

 V španělském životě bylo období, kdy lidé v Quijotovi odmítali jeho hloubku 

vidět. Do dějin vešlo pod označením Restaurace, obnova monarchie. Během ní se 

srdeční tep Španělska bezmála zastavil.  

 Dovolte mi ocitovat několik slov o tomto momentu naší kolektivní existence, 

která jsem vyslovil při jiné příležitosti:  

 „Co je to Restaurace? Podle Cánovase
48

 další krok v dějinách Španělska. Byla 

by to pro španělské dějiny velká smůla, kdyby měla Restaurace platit za jejich legitimní 

pokračování. Naštěstí je tomu právě naopak. Restaurace znamená pozastavení 

národního života. Španělé během prvních padesáti let devatenáctého století neprojevili 

zrovna moc složitosti, reflexe, intelektuální zralosti, zato byli plní odvahy, odhodlání, 

dynamičnosti. Kdyby se pojednání a knihy sepsané v tomto půlstoletí spálili a nahradili 

se životopisy jejich autorů, vydělali bychom na tom sto ku jedné. Například Riego a 

Narvaéz
49

 jsou jako myslitelé jen dvojicí ztroskotanců, jako živé bytosti jsou však dvěma 

vysoko vyšlehnuvšími plameny smělé snahy. 

 Kolem roku 1854 – kdy se už ve skrytu chystá Restaurace – začíná velkolepá 

záře tohoto požáru energie na zasmušilé tváři Španělska pohasínat; veškeré dynamické 

impulzy padají k zemi jako střely, jež opsaly svou parabolu; španělský život se zavinul 

sám do sebe a propadl prázdnotě. Zážitek vyprázdnění vlastního života, to byla 

Restaurace. 

 U národů, jejichž duch je důkladnější a vyrovnanější než ten náš, může po 

období dynamismu přijít plodné období klidu, ztišení, stability. Intelekt má za úkol 

podněcovat a uspořádávat klidné a stabilizující zájmy, jako je dobrá vláda, 

hospodářství, nárůst prostředků, rozvoj techniky. Avšak pro náš národ je příznačné, že 

vynikal vždy spíš vášnivou snahou než inteligencí. 

                                                 
48

 Antonio Cánovas del Castillo (1828 – 1897) bol španielsky spisovateľ a politik a zároveň ideový 

architekt systému obnovenia monarchie v Španielsku. 
49

 Rafael de Riego (1784 – 1823) i Ramón María Narváez y Campos (1800 – 1868) boli vojenskými 

generálmi aktívnymi aj v politike a otvorenými prívržencami liberalizmu.  
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 Španělský život, buďme k sobě poctiví, španělský život by až doposud možný 

pouze jako dynamismus.  

 Kdykoli náš národ ztratí svůj dynamismus, rázem upadne do hluboké letargie a 

jedinou životnou funkcí, kterou udržuje, je snění o tom, že žije. 

 To proto se zdá, že nám za Restaurace nic nechybělo. Měli jsme velké státníky, 

velké myslitele, velké vojevůdce, velké strany, velké plány, velké bitvy: naše armáda u 

Tetuánu
50

 bojuje s Maury stejně jako za časů Gonzala de Córdoba
51

; naše lodě brázdí 

moře a pátrají po nepříteli ze severu jako za časů Filipa II.; Pereda
52

 je Hurtadem de 

Mendoza
53

 a s Echegarayem
54

 se vrací Calderón. Až na to, že se to všechno odehrává 

v říši snění; na tomto imaginárním obraze našeho života je reální jen akt jeho 

vymýšlení.  

 Pánové, Restaurace byla přehlídkou přeludů a Cánovas velkolepým impresáriem 

fantasmagorií.“
55

 

 Jak se jenom může stát, že se celý národ spokojí s podobně falešnými 

hodnotami? V řádu kvantity se vše poměřuje tím nejmenším; v řádu hodnot určují 

měřítko hodnoty největší. Výhradně ve srovnání s tím, co zasluhuje nejvyšší uznání, 

mohou být věci posuzované správně. Jak se z našeho obzoru postupně vytrácejí hodnoty 

opravdu nejvyšší, dosazují se za ně hodnoty druhého řádu. Lidské srdce nesnese, aby 

místo, které náleží tomu nejvyššímu a vynikajícímu, zůstalo prázdné. Jinými slovy říká 

totéž staré přísloví: „Mezi slepými jednooký králem.“ Nejvyšší postavení automaticky 

zaujímají věci a osoby, jež jsou k tomu čím dál méně způsobilé. 

 Za Restaurace lidé ztratili citlivost pro všechno, co je opravdu silné, vznešené, 

plné a hluboké. Otupěl v nich orgán, který se má zachvět, střetne-li se s genialitou. Jak 

by řekl Nietzsche, bylo to údobí zvrácených hodnotících instinktů. Velikost nebyla 

pociťována jako velikost; ryzost neuchvacovala srdce; dokonalost a vznešenost byly 

                                                 
50

 Dobytie Tetuánu dňa 4. februára 1860 je považované za významný úspech španielskej armády 

v španielsko-marockej vojne prebiehajúcej v rokoch 1859 až 1860.  
51

 Gonzalo de Córdoba (1453 – 1515) bol geniálny španielsky vojvodca, ktorý sa preslávil svojimi 

vojenskými úspechmi v Taliansku, kde bojoval v službách katolíckych kráľov – Izabely Kastilskej 

a Ferdinanda Aragonského – a tým si vyslúžil prezývku „Gran Capitán“.   
52

 José María de Pereda (1833 – 1906) bol španielsky prozaik, predstaviteľ realizmu a kostumbrizmu.  
53

 Diego Hurtado de Mendoza (1503 – 1575) bol vynikajúci španielsky diplomat a vojak, okrem toho 

predstaviteľ španielskej literárnej renesancie.  
54

 José Echegaray (1832 – 1916) bol španielsky dramatik z obdobia Reštaurácie a držiteľ Nobelovej ceny 

za literatúru z roku 1904. 
55

 Celá táto pasáž bola pôvodne publikovaná ako prednáška v Gassetových Politických prejavoch 

(Discursos políticos) pod názvom Stará a nová politika (Vieja y nueva política).   
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kvality pro tehdejší lidi stejně neviditelné jako ultrafialový paprsek. Což nutně vedlo 

k tomu, že věci průměrné a slabé zdánlivě přibírali na váze. Kopečky se naparovaly 

jako kopce a Núñez de Arce
56

 mohl být považován za básníka.  

 Stačí prostudovat tehdejší literární kritiku, pozorně pročíst Menéndeze Pelaya
57

, 

Valeru
58

, a tato chyba v hledisku se nám hned vyjeví. Ti muži v dobré víře vynášeli 

prostřednost, protože jim chyběla zkušenost hlubokého.
59

 Říkám zkušenost, protože 

slovo geniální není pouze oslavný výraz, je to experimentální nález, příznak náboženské 

zkušenosti. Schleiermacher shledává podstatu náboženské zkušenosti v zážitku ryzí a 

prosté podřízenosti. Sotvaže člověk vejde do přímého styku se svým vlastním nitrem, 

zasáhne jej pocit, jako by se vznášel vesmírem, bez vlády nad sebou samým i čímkoli 

jiným; pocítí, že něčemu absolutně podléhá – ať už to něco pojmenuje jakkoli. Ano, 

zdravý rozum bývá někdy při četbě nebo v životě zčistajasna zaskočen pocitem čehosi 

absolutně nadřazeného – tím chci říct, že narazí na dílo, postavu, jež ve všech směrech 

překonává naše chápání, omezenou oblast ovládanou naším porozuměním. Symptomem 

svrchovaných hodnot je neomezenost.
60

 

 Jak bychom za daných okolností mohli čekat, že se Cervantesovi dostane místa, 

které mu náleží? Tu božskou knihu tehdy učenci zahrabali mezi výplody našich 

pobožných mystiků, burácivých dramatiků, suchopárných lyriků. 

 Hloubka Quijota, jako každá hloubka, zdaleka není očividná. Právě tak jako 

existuje vidění, jež je nazíráním, existuje také čtení, jež je čtením vnitřku, myslivé čtení, 

„inteligere“. Jen takovému se ukáže Quijotův hluboký význam. Ostatně ve chvilce 

upřímnosti by se asi všichni představitelé Restaurace mohli shodnout na následující 

definici myšlení: myslet znamená vymýšlet si problémy i tam, kde žádné nejsou. 

   

  

                                                 
56

 Gaspar Núñez de Arce (1832 – 1903) bol španielsky básnik.   
57

 Marcelino Menéndez Pelayo (1856 – 1912) bol španielsky literárny historik.  
58

 Juan Valera (1824 – 1905) bol španielsky románopisec, literárny kritik a básnik. 
59

 Nic v těchto slovech neimplikuje, že bych se k oběma autorům z nějakého svého rozmaru obracel 

s pohrdáním, jež vůbec není na místě. Zkrátka jen upozorňuji na vážný nedostatek v jejich díle, který se 

samozřejmě nevylučuje s četnými ctnostmi – pozn. Ortegu y Gasseta.  
60

 Když jsme před nedávnem – jednoho jarního odpoledne – kráčeli dobytčí stezkou v Extramaduře, 

rozlehlým krajem olivovníků, kterému dodávaly na dramatičnosti důstojný let orlů a modrá křivka pohoří 

Gata v pozadí, Pío Baroja, můj drahý přítel, se mě snažil přesvědčit, že obdivujeme jedině to, čemu 

nerozumíme, že obdiv vyrůstá z neporozumění. Nepřesvědčil mě, a když se to nepodařilo jemu, sotva to 

dokáže někdo jiný. Ano, v kořeni obdivného aktu leží jisté neporozumění, ale nikoli v pozitivním smyslu: 

čím víc géniovi rozumíme, tím víc nám toho k porozumění zbývá – pozn. Ortegu y Gasseta.    
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ESEJ č. 6: Alexander Matuška – Akí sme
61

 

 

 Od istého času sa u nás viac-menej vtipne a frázovito píše o probléme starých 

a mladých; viac-menej vtipne preto, lebo každý, kto len vie držať pero v ruke prichádza 

so svojou troškou podľa starodávnej obyčaje, že práce na národa roli dedičnej sa môže 

účastniť ktokoľvek, hlava-nehlava; viac-menej frázovito preto, lebo tieto úvahy vynikajú 

síce cudzími slovami, ich pisatelia sa pohrávajú s fluktuáciou, generačným rytmom, 

historickým materializmom a demoralizačným vplyvom svetovej vojny ako Papuánci 

s hrkálkami, ale samú vec, o ktorú ide, nechávajú skromne stranou. Prvá základná 

chyba týchto písačiek je, že si ich autori dobre neuvedomujú pojmy starý a mladý, 

nevedia, že človek môže byť starý telom, ale inak môže dať mnohým neoperencom 200 

napred, a naopak, že človek mladý telom sa často nemusí veľmi líšiť napríklad od 

nejakého starozákonného proroka; mlčky predpokladajú, že človek starý telesne je starý 

i duševne, že mladý telesne je mladý i duševne – čo je bota non plus ultra, ako hovorili 

starí Rimania a po nich Česi. 

 Po druhé: články tohto druhu nevyplývajú z faktu, že by u nás skutočne bol 

nejaký rozpor medzi mladými a starými, ale z chýru a slychu, že niečo podobného 

existuje u iných národov a že by v tom teda musel byť čert, keby toho nebolo aj 

u oslobodeného národa. Čiže: tak ako napodobňujeme cudzinu napríklad aférami, t. j. 

niečím absolútne hmatateľným, tak ju napodobňujeme aj v abstraktných táraninách; 

pričom však zabúdame na to, že ak aféry predpokladajú reálnych ľudí, ak sa im má 

dariť, i rôzne problémy predpokladajú nejakú realitu, ak nemajú visieť vo vzduchu a ak 

to nie je len hra na vojakov. Je však možné nájsť pre to ospravedlnenie, je možné 

dokonca mať k ľuďom, ktorí o týchto veciach píšu, úctu, podobnú tej, akú máme 

k pestovateľom exotických kvetín. Je to predsa len niečo nové a cvičí sa tým štýl.  

 Treba isté nadšenie – viem veľmi dobre, čo hovorím – aby človek neprišiel na to, 

že tento problém nemá u nás za podklad reálnu skutočnosť, ale že je to len pochybné 

doháňanie cudziny, niečo, čím tiež chceme ukázať, že nie sme tak ďaleko za kultúrnym 

svetom, ako tvrdia, to sa vie, neprajníci nášho národa, alebo ako tvrdia niektoré vlastné 

deti, ktoré tak hlboko klesli, že nepovažujú za autoritu každého pána – starého, 

mladostarého – ktorý ako tak ovláda pravopis. Ja nadšenie nemám, a preto ukážem, že 
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 Zdroj: MATUŠKA, Alexander: O duchovnom kolaborantstve. Bratislava: Marenčin PT, 2015, s. 17 – 

21.  
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tento problém má u nás reálny podklad sotva milimetrový, a že, ak niečím sme, tak 

v prvom rade národom neproblémovým, t. j. problematickým. To, že sa o tomto 

probléme hovorí, že sa o ňom toľko hovorí, že sa o ňom hovorí s takým, až náboženským 

zápalom, dokazuje už samo – podobne ako ten nadbytok cudzích slov – že je to skôr 

pium a desiderium (aby ten rozpor tu bol) než skutočnosť. Píšeme o ňom, aby sme si 

ideálne zablúznili a opláchli si občas ústa metafyzikou generačných procesov. Sme tu 

v podobnej situácii ako človek, ktorý síce nemá peniaze, ale za to (a či práve pre to?) 

tým okatejšie máva svojou peňaženkou. Možno sa u nás začína pociťovať, že to nie je 

s kostolným riadom, keď syn robí ako otec a otec ako ded a ded ako praded. A len 

z tohto pocitu vychádzajú u nás úvahy o probléme starých a mladých; len z toho pocitu, 

že by niečo malo byť tak a tak, a nie zo skutočnosti, že niečo je tak a tak.  

 Aký je rozpor medzi starými a mladými u nás? To, že starí niekedy potriasajú 

hlavou nad počinmi mladých? Ale to nie je rozčúlenie nad celkove nanič prevedením, 

ale len nad „nerozmyslenosťou“ v detailoch. Kúsky totiž – o kusoch ani reči! – ktoré 

robia naši mladoni, najmä tí zápalistejší, nevybočujú vôbec z medzí vkusného rozumu 

a vkusných vášní, cyrilometodskej tradície a odkazu Štúrovho – rozumej výlety 

parníčkom na Devín. Vystríhajú sa pohoršovať, a tak tu vôbec niet nebezpečenstva, 

že by starí dostali triašku na celom tele a skončili svoj brušne ideálny a ideálne brušný 

život napríklad apoplexiou. Blažení starí, lebo majú všetko vyjasnené, pochvaľuje si 

ktorýsi hrdina Garborgov. Blažení starí, lebo nám všetko vyjasnili, mohli by si povedať 

naši hrdinovia, keby vôbec boli schopní povedať niečo sebe, a nielen iným. O to, aby 

mali všetko vyjasnené bez vlastnej námahy o to sa títo mladoni starajú sami a bdejú nad 

tým ich pété otcovia.  

 Čomu ich učia otcovia a čo najmä prijímajú s mimoriadnym zápalom títo 

mladoni? To, že sa vývoj obíde bez neslušností, t. j. bez tvorby, že si treba len stať do 

radu, nehýbať sa a nevybočovať, a pán Boh nám pomôže. Dejiny sa netvoria, dejiny sa 

ospevujú – to je krédom týchto ľudí. Či sa ospevujú z nadšenia, alebo proste z hrdla – 

na tom už nezáleží, spev ako spev. Len nebyť nevkusný! Len sa preboha nesnažiť, aby 

budúce generácie spievali o nás! Len sa nevystavovať nebezpečenstvu, že by naši 

potomkovia mali trochu úcty aj k nám a nielen k Svätoplukovi! 

 Vskutku, tam, kde by sme si priali skôr galantnosť mladých k starým ideám, flirt 

(mladosť je predsa pochabosť), vidíme zrejmé vohľady, ktoré, ako je známe, končia 
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u nás vždy manželstvom. Čakať od takýchto ľudí nejaké vlastné pravdy, myšlienky 

a postrehy je naivné. Je tu rozum, ale je subvencovaný Maticou a podľa toho vyzerá; sú 

tu myšlienky, ale človek musí pred nimi stále dávať dolu klobúk ako pred starými 

známymi. Odhliadnuc od toho, že tie pravdy sú obyčajne tak príšerne známe, že človek 

ani nepozdraví, len unavene kývne. Sú tu presvedčenia, ale nie vlastné, len národné. 

Samé žalostné, uspávajúce pravdy, poľutovaniahodný nadbytok zdravého rozumu. 

Čechov má jednu originálnu poviedku, kde sa stretávame s človekom, ktorý alebo mlčal, 

alebo hovoril len to, čo je všetkým známe. „Leto je niečo iné než zima. V lete otvoríš 

v noci okná, a predsa je teplo, v zime však sú dvojité rámy, a predsa je chladno.“ A keď 

umieral, blúznil takto: „Volga sa vlieva do Kaspického mora... Kone žerú ovos a seno.“ 

Tomuto učiteľovi sa naši mladí páni rozhodne vyrovnajú, ak mu nedajú aj flek. 

Akonáhle sa títo ľudia snažia byť niekým, prestávajú byť sami sebou – taká silná je 

v nich dispozícia nebyť nikým – hovoriť to, čo je známe – že sa necítia doma, keď sa 

pokúsia prestať byť papagájmi. Nie sú zrelí pre Akadémiu len preto, že nemajú bradu.  

 Poriadny človek je tak neuveriteľne grobiansky, že chce pochádzať sám zo seba, 

viac sám zo seba, než z kohokoľvek iného. Naši mladoni túto ctižiadosť nikdy nemali 

a nemajú, čiastočne zásluhou výchovy, čiastočne – hehe – zásluhou vlastnej 

slabomyseľnosti.  

 V intenciách otcov znamenite vystihli, že najlepší výhľad je zo záhumnia, i preto, 

že človeka potľapkávajú bez toho, aby nejako namáhal svoju tekvicu, i preto 

(tautológia!), že sa takto najistejšie dostane k teplému miestu, ženbe, čibuku a bruchu. 

A potom sa hovorí, že sa mladým nič nepáči, že chcú všetko rúcať, že sa im zdá, akoby 

životu chýbala veľkosť! Ty náš otče nebeský, máš to ale teoretikov na tejto zemi! My 

nechceme nič rúcať, pretože nechceme nič stavať; všetko nech je tak ako je! Fakt, že by 

niečo malo byť inak, nie je naším odborom, ako povedal jeden anglický románopisec. 

A pravdaže to nemôže byť inak, keďže sme prijali s jasotom slová starých, totiž, že 

najhodnotenejší a najmravnejší je spev zborový. Načo sa má teda kto snažiť byť 

sólistom? Všetky reči o tom, že ten alebo onen sa predal (tej alebo onej strane), sú čisté, 

priam krištáľové táraniny; človek sa môže predať, len keď niekým je, pričom sa 

u kúpeného objavuje istý úkaz, ktorý by sme mohli nazvať rozkošou sebabičovania, 

sprevádzanou hnusom zo seba samého. Tento hnus je nám odopretý, a na našu škodu; 

spýtajte sa niekoho, kto sa predal, či ho tento hnus navštívil a on sa pohorší a odpovie 
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sám, že urobil niečo úplne logické (a má pravdu, nech ma čert vezme), keď sa predal, 

t. j. „nemôžeme to nazývať predajom, je predsa čas k pozitívnej (!) – práci.“ 

 Vskutku je úplne logické, keď po takej mladosti nasleduje taká pozitívna práca. 

Nie, nás tento hnus nenavštevuje, pretože my sa rodíme s opaskom na duši, s postrojom, 

ktorý nám dáva slušnú, z policajných medzí nevystupujúcu podobu. Aká kúpa a aký 

predaj? Kto nikdy nemal individuality, ten sa nemôže predať.  

(1931) 
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ESEJ č. 7: Vladimír Mináč – Kde sú naše hrady?
62

 

 

 Po mnoho desaťročí sa zapodievame tým, že seba i iných presviedčame o tom, že 

sme. Ešte naša slovenská reč žije a k tomu – bude žiť naveky. Chvalabohu, žijeme. Skala 

puká, dub sa láme, ale my stojíme stále pevne, stojíme a budeme stáť, sme a budeme, 

existujeme a budeme existovať. Tvrdíme to úpenlivo a vytrvale, aj najvlastnejšou 

existenciou dokazujeme len, že sme: je to číra existencia pre existenciu.  

 To preto, lebo – ako je všeobecne známe a dávno známe – nemáme dejiny; ak 

ich aj máme, nie sú naše vlastné; a ak sú aj naše vlastné, nevlastníme ich, totiž, nežijú 

ustavične v našom povedomí, nie sú onou maltou, ktorá udržiava pokope murivo 

národnej budovy.  

 Ale: čo je národ bez dejín? 

 „História pre národ živý je tým, čím svedomie pre človeka. Človek bez svedomia 

je koža biedna, daromná: národ bez vedomosti o sebe a predkoch svojich je hromádka 

koží otrockých.“ 

 Myšlienka je Štúrova, štylizácia Hurbanova. Svedomia sa tu používa v širšom 

význame, ako sa zvykne používať dnes: ako sebapovedomie, vedomie o sebe.  

 Hromádka koží otrockých! Dnes sa nám zdá, že Hurban predsa len prepína – 

bol štylista, ktorému nechýbala šťavnatá miazga ani horúca krv v žilách, a taký 

zvyčajne prepínajú. (Akoby písal hromom, nie brkom; hrmel, hrmotal, hromžil; 

uchvacoval: ale nie vždy mal pravdu.) Lebo vtedy na úsvite boli dejiny skutočne v strede 

národného vesmíru, okolo nich sa krútilo všetko: filozofia, politika, literatúra. Od 

začiatku novodobého slovenského pohybu vystupujú dejiny ako mravná a politická 

potreba; ako kľúč, ktorý otvára dvere národnosti; ako bezpodmienečná podmienka 

národnej existencie. Buď bol niekto historický, alebo nebol vôbec; buď mal niekto nárok 

na život, podopretý dejinami, alebo ho nemal vôbec.  

 Mladé národy Európy hľadali svoje právo, svoje oprávnenie, svoj zmysel: 

hľadali ho v dejinách. Taliani i Česi, Poliaci i Rumuni, Maďari i Chorváti, Srbi 

i Nemci, všetci hľadali v dejinách starú slávu, ale aj nové povzbudenie, nielen dôvod na 

hrdosť, ale aj dôvod na existenciu.  

                                                 
62

 Zdroj: MINÁČ, Vladimír: Vybrané spory. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom slovenskej 

literatúry, 1997, s. 11 – 18.  
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 Každý si hľadal svoju – psiu kožu. I otvárali sa staré almary, truhly a truhlice 

a dvíhali sa z nich kúdoly prachu; dávne správy o víťazstvách sa stávali novými 

nárokmi na cudzie územia; zo starých polorozpadnutých písiem sa kovala moderná 

politická prax podľa pravidla: staré výsady, nové nároky. Nikto nechcel byť vydedený, 

nikto nechcel odísť s prázdnymi rukami zo zhromaždenia pozostalých po starej Európe. 

A tak nastalo všeobecné klbčenie a ošklbávanie: vyhrali tí, ktorí boli mocnejší. Tí získali 

aj pravdu, aj najkrajšie, najbezúhonnejšie a najvýsadnejšie dejiny. My sme neboli 

najmocnejší, ani mocní; ba – vôbec sme neboli. Nečudo, že sa nám pri veľkom delení 

neušlo celkom nič, nič, ani len máčny máčik. (O veľa rokov neskoršie, keď vydal 

Palacký prvý diel svojich dejín, márne hľadali naši čo len zmienku o svojich predkoch 

z čias Veľkomoravskej ríše, čo len zmienku o slovanskom kmeni: pokiaľ ide o dejiny, 

boli sme dokonale vyvlastnení.) 

 A tak zúfalo a bezpodmienečne sme potrebovali nejaké dejiny! Kvôli iným 

národom, ako politikum, aby sme mohli uplatňovať svoj nárok medzi inými národmi: ale 

aj kvôli sebe, kvôli vlastnému zmyslu, lebo sme vedeli – aspoň vtedy sme to vedeli – že 

zmysel národa nie je v okamihu, že je uložený v čase, práve tak v budúcnosti ako 

v minulosti. 

 Teda, hľadali sme minulosť. Neskúmali: hľadali. „Antiquam exquirite matrem“ 

je aj „hľadajte“ aj „nájdite“, ale aj „vynájdite“. A keďže bolo ľahšie vynájsť ako 

vyskúmať, teda sa vynachádzalo. Nie Starožitnosti, ktoré si každý ctil, ale takmer nikto 

nečítal, ale dvaja básnici stoja pri kolíske zrodu historického povedomia nášho národa: 

Kollár a Hollý. 

 Štúrovci pestujú historické pocity, nie históriu. „Posvátná místa jsou, kamkoli 

kráčíš...“ To neboli len verše, ale žitá skutočnosť. Hurban zachytil náladu účastníkov 

známeho prvého výletu na Devín takto: „Srdce v hrudi všetkých bolo nepokojné... vrelý 

cit lásky k neznámej, ale z hlbín duše ctenej minulosti slovenského národa zaplavil celú 

bytosť našu...“ 

 Milovali nepoznané a ešte skôr a presnejšie: milovali tušené. Aspoň polovicu ich 

predstáv, toho, čo ctili z hlbín duše, potvrdzuje moderná archeológia.  

 Napokon, tu mi nejde o to, v čom a nakoľko mali pravdu. Nie je dôležité, že 

povedzme reálie Staroitálie slavjanskej nezodpovedajú historickej pravde; dôležitý je tu 

onen „vrelý cit lásky“. Nebolo čo poznávať, a ak aj bolo čo, nemali možnosť poznávať; 
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predierali sa teda k vlastným dejinám, k vlastným „vedomostiam o sebe a predkoch 

svojich“, citom, intuíciou, poéziou. „Ty zvěstu dávnověkosti naší...“ oslovuje Štúr 

panegyricky Hollého. Kollár a Hollý boli pre štúrovcov najmä a v prvom rade 

stvoritelia či obnovovatelia dejín, odkrývači prameňov. Z tohto prameňa sa napájali 

všetky potoky národnej činnosti, z neho vytekala práve tak poézia ako politika.  

 Na počiatku boli takto pociťované dejiny mravnou oporou, dôvodom, zmyslom 

činu. Spájali prítomnosť s budúcnosťou do súvislej línie, otvárali budúcnosť a určovali 

miesto súčasného činu: hovorili o historickej zodpovednosti generácie. Ak sa Štúr 

v listoch znovu zmieňuje o vnukoch, o zodpovednosti generácie pred nimi, ak svoje 

hlavné dielo zameriava na budúcnosť, je to len svedectvo o tom, že precítil historické 

súvislosti, že sa cíti zaradený do dejín, že pocit historického miesta a historickej 

zodpovednosti je preňho základný a mravne záväzný.  

 Dejiny boli „vznešené“; antiqua mater bola romantická, poetická 

a nedotknuteľná: sídlila v srdciach. 

 Ale prišiel čas, že sa presťahovala zo sŕdc na jazyky: z poézie do politiky. 

Maďari si vyárendovali nielen krajinu, ale aj históriu: kúpili kráľovstvo za koňa, 

ktorého nám nepredali. Maďarská historiografia kovala z dejín Uhorska politickú 

zbraň; a viac, hlobila z histórie šibenicu, na ktorej mali odvisnúť nemaďarské národy 

Uhorska. Vtedajší maďarskí – aby som sa vyslovil veľmi jemne –  tendenční historici 

zistili, že história Uhorska je dvojdomá: v kaštieli tejto histórie sú, prirodzene, Maďari, 

v chatrčiach sú nemaďarské národy. Maďari prišli, videli a zvíťazili, podrobili či (ako 

hovorí Chalupka o Turkoch v súvislosti s Maďarmi) podbili si nemaďarské národy, 

zotročili ich. A odvtedy celé dejiny Uhorska sú dejinami víťazov (vitézov) a porazených, 

pánov a rabov: čo značí, že tak má byť i naďalej, na veky vekov. Nárok na hegemóniu 

v Uhorsku, na panstvo nad inými národmi, na vzťah pán – sluha sa odvodzoval od 

Arpáda; „historické“ právo sa snúbilo s naivným rasizmom.  

 História sa stala katovským mečom; a kto nechcel položiť hlavu na klát, musel 

sa brániť. Bránili sme sa: dejiny odchádzajú zo sŕdc a z poézie a vchádzajú pod šiatre 

politického jarmoku: strácajú vznešenosť a nezískavajú nič. Ak bola história v ponímaní 

maďarskej historiografie históriou víťazov, veľkých kráľov a vojvodcov, dodali sme 

promptne svojich víťazov, veľkých kráľov a ešte väčších vojvodcov; ak Maďari 

odvodzovali z dejín nárok na panstvo nad Uhorskom, odvodili sme my zo svojich dejín 
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nárok na Horné Uhorsko. Ak na začiatku pohybu boli dejiny momentom skladobným, 

pozitívnym, teraz sa stávajú momentom polemickým, popierajúcim iné pravdy. Franko 

Sasinek, zaiste muž úctyhodný, nesmierne pracovitý a takisto obetavý, sedí nad tými 

istými prameňmi ako maďarskí historici: iba jeho vývody sú vždy opačné: robí truc-

dejiny. Viliam Pulíny-Tóth totálne spolitizoval a zhmotnil to, čo malo ostať hmlisté 

a vznešené: Svätopluk je uňho bojovník za federované Uhorsko, lebo vraj podľa akejsi 

ústavy z roku 892, ktorú prevzal aj svätý Štefan, rozdelil Uhorsko na Biele, Čierne 

a Panóniu, teda na Slovensko, Sedmohradsko a Maďarsko. (Biele Uhorsko sa 

vyskytovalo aj u Sasinka, ale najmä u Hložanského, ktorý o ňom napísal celú knižku.) 

Svätopluk je teda akoby patrónom memorandovej myšlienky Okolia: A Matúš Čák je 

jeho prorok. Aj tento lúpeživý a pyšný veľmož, ctižiadostivý a bezohľadný pretendent 

trónu je vraj za federalizované Uhorsko (čo je do istej miery pravda); a, vraj, 

v podvečer bitky pri Rozhanovciach zvoláva ako vodca „národnej strany“ pod lipy 

nádvoria trenčianskeho hradu „národný zjazd“! Takže vidíme, že 

turčianskosvätomartinské zhromaždenie je priamym pokračovaním činnosti zbojníckeho 

feudála; požiadavka Okolia vychádzala z historického práva počínajúc Svätoplukom – 

vtedy ešte nebol v móde nositeľ autonomistickej myšlienky Pribina – pokračujúc 

Arpádovcami, ktorí podľa krvi a podľa Sasinka boli skôr Slovania ako Maďari svätým 

Štefanom a údelnými bielouhorskými kniežatami Matúšom Čákom a Jiskrovým 

kapitánom – naozajstné filum successionis! (Ó, história, daj si pozor na mužov, čo sa ti 

koria ako vznešenej dáme: každý z nich ťa v hĺbke srdca považuje za prostitútku!)   

 Interpretácia dejín Pulíny-Tótha, Hložanského et tutti quanti svedčí o tom, ako 

blízko je od vznešeného k smiešnemu. Mladých štúrovcov cit vrelej lásky „k neznámej 

z hlbín duše ctenej minulosti“ zostupuje z oblasti mýtov do oblasti politickej 

publicistiky. V minulosti sa už nehľadá prameň národnej existencie, ale dôvod na 

existenciu politických inštitúcií. Treba len podotknúť, že historické zbrane politických 

táborov sú na tej istej „vedeckej“ úrovni: vitézi nie sú o nič vedeckejší ako národný meč 

Matúša Čáka. Ibaže potomkovia vitézov majú moc; a majú teda pravdu.  

 A treba tiež povedať, že takéto ponímanie dejín nie je ani u nás všeobecné. Na 

historizujúci poetický demokratizmus Chalupkov nadväzuje Botto: Sládkovič sa 

podvedome bráni napísať epopej o Matúšovi Čákovi, k čomu ho v listoch dôrazne 

ponúka Paulíny; Záborský z politických i osobných dôvodov podrobí Matúša Čáka 
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racionalistickej kritike. Pre najmúdrejšieho zo slovenských politikov, pre Daxnera, 

nemá história ono základné značenie (bezpodmienečná podmienka národnej existencie) 

ako pre väčšinu vtedajších politikov; za najdôležitejšiu historickú udalosť považuje 

práve národný pohyb v prvej polovici 19. storočia. 

 

 Ale predsa! Ak aj nemáme svoju históriu v konvenčnom zmysle slova (vlastnú 

štátnosť a vlastných kráľov, sídelné mesto a insígnie moci, víťazné bitky a mierové 

zmluvy), ak teda nemáme svoje feudálne dejiny, predsa len máme svoju minulosť, 

svojich predkov, svoju kontinuitu. Nositelia tejto kontinuity nie sú, ako si to myslel 

Paulíny-Tóth, králi a kniežatá a veľmoži, ale „nedejinotvorná“ masa, misera plebs 

contribuens. Králi prichádzali a odchádzali: ľud ostával! 

 V zmysle konvenčnej historiografie sme boli predmetom dejín, nie ich 

podmetom; priestorom, na ktorom sa dejiny odohrávali. A keďže sa takzvané dejiny 

odohrávali prostredníctvom vojen, lúpeží, drancovačiek a represálií, boli sme 

predmetom vojen, drancovačiek, lúpeží a represálií. Naše skutočné dejiny vystihol 

najpresnejšie istý richtár z Hornej Oravy v polovici 18. storočia: „Zlodej zlodejovi 

dvere otváral.“ My sme boli ustavične doma: zlodeji prichádzali, plienili, vraždili, 

podpaľovali a – zanikali. Diví Polovci nás vytisli z dolného Ponitria, z južných údolí 

Rimavy, Ipľa a Hornádu; Tatári nás neľútostne vybili; žižkovci sa pomstili na 

Žigmundovi drancovaním Slovenska; roty Čákove a roty Omodejovcov neboli o nič 

lepšie ako roty Anjouovcov; a už prichádzajú roty bratríkov a hordy huňadiovské: 

svorne sa v rámci vtedajších zvykov – zaoberajú drancovaním. 

 A my sme ostávali. Kto spočíta, koľko ráz sme utekali do hôr, do hustých 

pralesov, vždy vyššie a vyššie: dnešné osídlenie Slovenska je dôsledkom takýchto dejín. 

Onen hornooravský richtár spomína: „V lesoch nemali sme nijakého spočinku, len 

túlali sme sa sem a ta, húštinu hľadali, hubami, jafurami, malinami, jahodami 

a korienkami sa živili...“  

 Hory, lesy. „Stĺpy ste, hej, neúnavné, zasadené k hlbinám,“ hovorí o nich 

Hviezdoslav. Neúnavné a k hlbinám: k hlbinám bezpečnosti, k hlbinám existencie. Útek 

do hôr, od prvých vpádov až po posledné Povstanie je typickým historickým slovenským 

pohybom. Nenadarmo má hora, les centrálne miesto v slovenskej ľudovej poézii 

a v povestiach. Je to hora tmavá, nevľúdna, čierna: ale všetci, čo idú za šťastím, musia 
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ňou prejsť. Keď mrcha svet zmorí, keď ohluší presila – kde sa podeješ? Je to jediné 

východisko a posledné útočište. Boh je ďaleko, hora blízko.  

 „Náš kraj,“ hovorí stará kronika z roku 1544, „morovou ranou, hladom 

a mečom (tureckým – V. M.) taký znivočený bol, že máloktorému ešte voľačo okrem 

holého života zostalo.“  

 „Kde obec stála, už je popol,“ spomína náš richtár. „Bol veľký hlad, ľud padal 

ako muchy, z celej obce nezostalo viac od päťdesiatich hláv.“ Áno, na púšť sa obrátili 

bujné naše nivy. Koľko ráz sa tak obracali na púšť? Kto to spočíta? Ako ten ľud môj 

úbohý toľké len znášať stačí? Hoci je to otázka básnikova, nie je len básnická, ale aj 

základná: Ako sa to stalo, že sme pretrvali? Ako sa to stalo, že existujeme napriek tzv. 

dejinám?  

 „Začali sme nové domy stavať,“ odpovedá (akoby odpovedal) onen richtár. „Na 

tomto mieste, kde teraz stojí dedina, vtedy bol hustý les: kto kde sťal drevo, tam si dom 

postavil...“ 

 To je prostý pátos znovuzrodenia. Ľudia padali ako muchy, ale znovu vstávali 

a stavali nové domy, nové dediny, novú krajinu. Vždy znovu a znovu. Vytrvalosť, stálosť, 

samozrejmosť tejto sily, to je základná odpoveď na základnú otázku. To je – ak chcete – 

poézia našich dejín. Z krvi a potu, z utrpenia a práce sa rodila civilizácia na tomto 

kúsku zeme. Nestáli sme stále pevne: ale vždy znovu sme vstávali. Iní mohli stavať 

katedrály a kráľovské zámky; my sme vždy znovu a znovu museli stavať svoje chalupy.  

 Boli sme pohraničníkmi jednej civilizácie; Chodovia Európy. Nezastavili sme 

ani Tatárov ani Turkov (a iných Polovcov) mečom a hrdinstvami, ale tým, že sme 

vytrvali. Poddajnosť, z ktorej nás mnohí upodozrievali a z ktorej sa niekedy 

upodozrievame aj my sami, je len prejav tejto vytrvalej, tichej a predsa vzdorujúcej sily; 

je to múdrosť, ktorú si podvedome prinášame z dejín.  

 Prirodzene, táto vzdorujúca poddajnosť nie je jediným znakom nášho národného 

charakteru: na druhej strane mince je chuť k násiliu. Vždy vtedy a vždy tam, kde už 

nebolo čo stratiť, iba najhlbšiu hĺbku pokorenia, iba rabstvo a neuveriteľnú biedu, 

zdvíha sa ruka k úderu: spas dušu, kto môžeš! Zbojníčenie, malé jánošíčenie sa zďaleka 

neskončilo v 18. storočí, ale trvá v nás ako náklonnosť k individuálnej vzbure, ako chuť 

zmeniť sudbu cápaním po papuli, ako viera, že možno zmeniť svetské poriadky na náš 

vlastný poriadok jediným úderom alebo pichnutím noža. Aj v ľudovej piesni 
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a povestiach, aj v modernej národnej literatúre sa násilie prenasledovaného, násilie 

otroka nielen ospravedlňuje, ale aj ospevuje: je to prirodzená a temer aj jedine 

mysliteľná cesta za spravodlivosťou. V odvekej porobe čujne drieme večný dravec 

vzbury. 

 Každá takáto spontánna vzbura – masové sedliacke vzbury, ba aj robotnícke 

nepokoje boli viac spontánne ako organizované – sa skončila tragicky. Nikdy sme 

nezvíťazili, nikoho si nepodrobili, nič sme nezískali: vchádzame do slobody cez dlhý rad 

porážok. Na hrdinské gestá sme hrdí; ale vďační musíme byť tým, ktorí stavali domy.  

 Prichádzame z hlbín: akoby sme, podobní slovenským lesom, vyrastali zo zeme: 

neúnavne a neodvolateľne. Historicky sme plebejci – neviem, ktorý moderný národ je 

plebejský v takej čistej podobe ako my. Napriek porážkam je náš pohyb nepretržitým 

a viditeľným zdvihom, lebo ešte raz: prichádzame z hlbín. V našej krajine dlho vládli 

Nemci; mestá, remeslá, bane, všetko, čo bolo na dačo súce, držali v rukách od 

tatárskeho vpádu až do 17. storočia. Naše stredoslovenské mestá boli pre domorodcov – 

teda pre nás – zakázaným pásmom práve tak, ako boli napríklad v Číne exteritoriálne 

územia kolonistov zakázaným pásmom pre Číňanov. Ale: „Na začiatku 17. storočia totiž 

konečne zrušili sa nemecké privilégiá a Slováci svojou prirodzenou váhou začali 

i vytískať i troviť Nemcov.“ Všimnite si, že sme proti Nemcom nevyhrali mečom 

a vzburou, ale „prirodzenou váhou“, nepodrobili sme si ich, ale pohltili sme ich, či, aby 

som použil citovaného Škultétyho – „strovili“ sme Nemcov: Ó, hladné, no zdravé 

žalúdky plebejcov! 

 Ak sú dejiny dejinami kráľov a cisárov, vojvodcov a kniežat, víťazstiev 

a dobytých území, ak sú dejiny dejinami násilia, lúpeže a vykorisťovania, potom 

nemáme dejín, aspoň nie sme ich podmetom. Ale ak sú dejiny civilizácie dejinami práce, 

dejinami prerušovanej, ale vždy znovu a znovu víťaziacej stavby, potom sú to aj naše 

dejiny. Sme národ staviteľov nielen v metaforickom, ale aj v skutočnom slova zmysle: 

vystavali sme ako murári, murárski majstri a šichníci aj Viedeň aj Pešť, pomáhali sme 

stavať mnohé cudzie mestá: nerozrumili sme ani jedno.   

 Nie sme národ holubičí, sme národ plebejskí: pána mať neprávosť, no väčšia byť 

pánom! Možno, že je to cnosť z núdze: keďže sme nemali nádej byť pánmi, opovrhovali 

sme možnosťou stať sa nimi. Lenže všetky skutočné cnosti sú cnosťami z núdze, 

cnosťami z prinútenia: na takýchto cnostiach stojí práve budova civilizácie.  



 

96 

 Viem, že náš prínos k dejinám sveta je skromný. Ale ak sa raz budú merať dejiny 

civilizácie spravodlivo, čo značí podľa práce, ktorú kto do nich vložil, potom sa 

nemusíme báť: narobili sme sa aj vyše práva. Nemáme čo smútiť za takzvanou „veľkou“ 

históriou: Je to história veľkých lúpežníkov.  

 Náš skutočný a dôvodný smútok je obsiahnutý v niekoľkých slovách: Keď sa 

junač roztratí. Najživotaschopnejší, najnadanejší, teda kultúrnotvorní členovia 

národného kolektívu sa stratili „na chlebovej postati“, v zúfalej borbe o holú existenciu. 

Večne vyháňaní zo svojej vlastnej krajiny, z kolónie v srdci Európy ako novodobí Židia 

(bez ich náboženských, národných a kultúrnych tradícií, a teda aj bez ich súdržnosti) 

blúdili naši najschopnejší po pustom a nežičlivom svete, páriovia vo svete kást, moderní 

otroci, černosi z bielou kožou.  

 Teraz nás nikto nevyháňa, vyháňame sa sami od seba. A vy za nič nemáte nás, 

vyčítal kedysi básnik iným národom; pomaly to budeme musieť začať vyčítať sami sebe. 

Junač sa roztráca i naďalej, ibaže sa roztráca inak. Naše sebavedomie, naša hrdosť – 

pokiaľ existuje – nemá nijaký obsah. Je to len krčmové gesto. V podvedomí, najmä 

v podvedomí mladej inteligencie pracuje strach, že neznačíme nič a nič nebudeme nikdy 

značiť. Ak teda chceme niečím byť, niečo značiť aj za cenu, že nebudeme sami sebou. 

„Od veľkej radosti, že môžu po svete lietať, ani nevedeli, kde idú. Chodili z krajín do 

krajín, ďaleko-široko, že už ani nevedeli, odkiaľ boli vyšli.“ (Zlatý kľúč.)  

 Ako temer každá veta v ľudových rozprávkach, aj táto má svoju hĺbku 

a mnohoznačnosť. Naozaj, vieme, odkiaľ sme vyšli? A tak veľmi nám to treba vedieť, 

aby sme zvedeli, čo sme a čím chceme byť! 

 Ak, pravda, nechceme byť „hromádkou koží otrockých“. 

(1968)        

 

 

 

  



 

97 

ESEJ č. 8: Milan Rúfus – Báseň a pravda, báseň a lož
63

 

 

 Je to neuveriteľné, ale je to tak. Najprekvapujúcejšie a zároveň najpresnejšie 

metafory nevymýšľajú básnici. „Vymýšľa“ ich skutočnosť. A básnik často iba 

dodatočne, akoby zaskočený a plný prekvapenia, „prichádza na to“. Aby si vo svojom 

prekvapení uľahčil, v metaforickom zahrmení, ako keď zahrešíš, tlmočí živú metaforu, 

ktorú vybásnila skutočnosť. Ak dokáže svoj údiv či ľak, nebude vešať na svoju výpoveď 

ako na karnevalového koňa hrkálky, stužky, strapce a iné figúrky. I keby mala ísť báseň 

ako Rozinanta krajinou, nebude prikrmovať. 

 Hľadajme metafory pre vzťah poézie a pravdy. Máte možnosť slušne si zarečniť. 

Ale ak myslíte fair, zatíchnete pred obyčajnou novinovou správou, v tomto prípade pred 

historkou z druhej svetovej vojny. Gestapo šlo zaistiť hudobníka, ktorý práve 

koncertoval. Koncert bol krásny, sadli si a počúvali. Po skončení koncertu poslali 

hudobníka do plynu. Čo ešte možno dodať k tomuto obrazu „básnickej“ skutočnosti, čo 

po tom všetkom možno ešte doložiť na tému netotožnosti krásy a pravdy, krásy 

a ľudskosti? Na akú účinnejšiu  a presnejšiu metaforu si trúfa básnik pred tvárou tejto 

udalosti a zároveň tohto problému. 

 V dejinách poézie sa už často vyskytli názory, chápajúce jej akt ako stavbu 

autonómnej krásy, pri ktorej všetky ostatné veci sú druhoradé a prichádzajú po 

úspešnom splnení prvej podmienky automaticky. Mne sa to nezdá. Tak viem, že na ceste 

do básne nič nebýva pridané ako prémia. Ak sa vám po ťažkom úsilí podarilo chytiť 

unikajúcu krásu za roh jej vlečky, nič ste ešte nevyhrali. Totiž oveľa menej než by ste sa, 

merané tou námahou, nazdávali. Ste sotva na polovici cesty a budete sa musieť 

rozhodnúť. Alebo ísť ďalej, až do konca, alebo vyhlásiť vrabčeka v hrsti za holuba na 

streche a poéziu za streľbu na asfaltových holubov. V tom prípade rozdiel medzi ňou 

a Putifárovou ženou bude ten, že tá druhá vo chvíli, keď jej, roztúženej, ostalo v rukách 

iba rúcho toho, o ktorého sa usilovala, prizná sa ku svojmu sklamaniu, zatiaľ čo táto, 

poézia, bude sa tváriť akoby od počiatku nebola chcela nič viac ako práve toto rúcho, 

pretože šaty robia človeka.  

 Je dnes trochu riskantné a zdanlivo nečasové hovoriť o tejto téme. Kdesi 

v pozadí sa mihne starý pán Goethe so svojou Dichtung und Wahrheit a hneď budete 
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mnohým pripadať akoby ste sa viezli na fiakri. Úvahy na túto tému zdajú sa byť málo 

intelektuálne. Ale čo robiť, keď naša súčasná literárna produkcia až príliš svedčí 

o aktuálnosti tejto starobylej témy. Už niekoľkokrát som upozornil a nehovoril som nič 

nového, že umenie je osobitnou zložkou ľudského intelektu a že jeho podstata nie je bezo 

zvyšku vysloviteľná inými kritériami než jeho vlastnými, teda nie kritériami vedeckého 

myslenia. Dalo by sa trošku trúfalo povedať, že umenie, to veľké a nekaždodenné, to má 

dokonca trochu zložitejšie ako veda. Vedeckému poznávaniu hádže polená pod nohy 

ukrývajúca sa a pred človekom unikajúca  pravda. Umenie, na ceste pred touto 

unikajúcou pravdou, akoby ešte aj samo sebe hádzalo polená pod nohy tým, že sa 

k pravde dopracúva okľukou cez krásu, aby pomocou tejto zdanlivej okľuky došlo 

priamejšie tam, kam nemôže so svojím aparátom vedecká racionálna analýza. Tak 

z pozície pravdy videné, stretávajú sa v umení prinajmenej dva živly. Niečo, čo je 

pravdou, alebo úsilím o ňu, a niečo, čo ňou nie je. To druhé „niečo“ pri troške 

zlomyseľnosti môžete nazvať aj lžou, fikciou. „A tak prolhávajíce se k pravdě naše 

společnost vzkvétá“, píše si do zápisníka Škvoreckého gymnazista. A vy si to, ak chcete, 

môžete zapísať aj o umení. Je veľmi ľahko napadnuteľné akoukoľvek jednostranne 

racionálnou analýzou. Nebráni sa. Predpokladá tichú dohodu. Spomínam si, ako som, 

dedinský chlapec, po príchode do Bratislavy po prvý raz išiel na operu. Nevidelo sa mi 

to. Bolo to mestami dokonca komické: niekomu pichnú nôž medzi rebrá a on na to začne 

spievať. Neprijal som dohodu a ignoroval som ju. Vtedy som ešte nevedel, že z toho 

triku sa v literatúre živý množstvo pseudorevolučných existencií a nijako som sa 

nevystatoval so svojimi čudnými pocitmi. Celkom iste som na nich staval menej ako 

napríklad dnešní odporcovia takzvanej tradičnej prózy, ktorí hovoria: čo je to za 

nezmysel, ak sa autor vystatuje, že vie, čo si jeho hrdinovia myslia, ba čo sa im 

momentálne sníva? Na základe tohto triku môžeme aj metaforu nazvať istým druhom lži 

a uvažovať ako slúžka z Jesenského Demokratov: Horia city? Hlúposť, horieť môže iba 

zápražka! Vec má pravda aj druhú, vážnejšiu tvár. Postupná racionalizácia indivídua 

problematizuje množstvo bývalých istôt a súčasník hľadá za ne nové náhrady, 

adekvátnejšie jeho dobovému typu. Určité odseky mlčanlivej dohody medzi umením 

a človekom padajú a nebýva v silách básnika ani čitateľa tomu zabrániť. Z času na čas 

sa musí niečo na dohode meniť ako na ústave alebo zákonníku práv. Nikdy však nie 

všetko, ako to hlásajú epigóni, ktorí, ako všetci nasledovníci, nedostatok poznania 
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nahrádzajú horlivosťou. Bude preto správnejšie, ak sa na vec budeme dívať sine era et 

studio. Budeme chápať lož metafory ako lož, ktorou sa báseň dostáva bližšie k pravde, 

ako trójskeho koňa umenia, dreveného dutého Pegasa, rafinovane postaveného pred 

bránu tajomstva.  

 Avšak čo je v dutine toho Pegasa? Koľkokrát sú v ňom ako v detskej hračke 

naozaj iba stružliny? A koľkokrát nám to i napriek tomu stačí? Tu prichádzame k jadru 

nášho problému, k dôvodu pre ktorý sme riskovali túto nepopulárnu tému. Stáva sa 

totiž, že jednotlivé doby, unavené prebytkom šikovných reformátorov a nedostatok 

vykupiteľa, majú akýchkoľvek právd plné zuby. Okrem toho v čase chleba a hier uteká 

nielen, ako vždy, pravda pred človekom, ale aj človek pred pravdou. My, napriek 

všetkému, čo o svojej dobe hovoríme, sme dnes v podobnej situácii. Umenie v značnej 

časti rezignuje na pravdu, na posolstvo, stačí mu tá polovička cesty, plášť v rukách 

Putifárovej ženy. Z toho, čo si vytvoril život, aby bolo v jeho službách stáva sa vec pre 

seba. Obrazne povedané, z pudu zachovania rodu sa vytvorí ars amandi, ktoré proti 

svojmu pôvodnému poslaniu bráni neodmysliteľnou úzkostlivou výstrahou: dávaj pozor! 

Vznikajú manifesty čistej poézie a okrikovanie tých, ktorí si pletú krásu s čímkoľvek 

iným. 

 Netúžim po moralizovaní, nedvíham hrozivo prst. Spokojne by som uznal 

oprávnenosť jej úzkostlivej výstrahy, keby som bol nejakým spôsobom presvedčený, že 

už nie je príliš potrebné zachovávať rod, totiž, že sa už prežíva typ umenia – posolstva, 

že sa stáva nepotrebným, pretože človek dostane o sebe samom oveľa viac informácií od 

vedy – histórie, sociológie, psychoanalýzy, medicíny. Hoci sa už veľa pohovorilo na túto 

tému, nemôžem tomu uveriť. Som presvedčený, že rozsahom veľké informácie, ktoré 

človekovi o ňom samom poskytuje veda, zďaleka ho nevyslovujú celého a neoslobodzujú 

od potreby definovať sa. Nevyhradzujem umeniu iba nejakú skromnú funkciu 

záhradníčka na citovom záhone, ako sa to stáva zvykom. Čakám od umenia pravdu 

o človeku, pravdu, ktorá je taká zložitá a zároveň taká subtílna, že veda so svojím 

poznávacím aparátom predbežne nestačí na jej postihnutie, ani na jej vyslovenie.  

Vôbec ma neznepokojuje nejaká akademická lož metafory, tiahnúcej za pravdou. Mohol 

by som dokonca tvrdohlavo povedať, že táto „lož“ sa stáva mojou nádejou tam, kde 

zatiaľ stroskotáva priamočiara pravda racionálnej analýzy. Vážna a skutočná lož 

metafory nastupuje až vtedy, keď metafora prestane byť okľukou k pravde, oným 
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zdanlivo nemotorným behom korytnačky, ktorá je však v cieli skôr ako zajac. Až vtedy, 

keď sa metafora stáva už iba okľukou, prestáva byť pravdou, stráca svoje posvätenie, 

stáva sa fikciou, lžou, zvrátená na svoj vlastný účel a v obrovskom dutom bruchu 

vycifrovaného Pegasa niet ničoho a nikoho, kto by bol ochotný riskovať všetko, aby sa 

dostal za hradby tajomstva, ktoré sa bráni. 

 A to už je čas vrátiť sa k tomu, čím som začínal tieto riadky, k metafore 

vymyslenej skutočnosťou: umelec, ktorého po koncerte poslali do plynu. Rozumejte mi, 

nechcem cituplne analogizovať, ani porovnávať neporovnateľné. Táto udalosť iba 

pôsobí vo mne ako silná metafora a ja si netrúfam vymyslieť nič, čo by presnejšie 

vyslovovalo môj pocit chaosu a nenormálnosti situácie, v ktorej sa programovo 

odlučuje krása od všetkého ostatného, s čím spolupôsobiac vytvára báseň. V takýchto 

prípadoch a po čitateľských skúsenostiach s časťou našej literárnej produkcie môžem 

iba – a azda trochu vulgárne – poznamenať, že zo všetkých druhov „ukecanosti“ 

pomerne najmenej sympatická mi je „ukecanosť“ poetická. Alebo trpkejšie – a to už sa 

týka dôsledku – že to vôbec nemusí byť iba čas pušiek, dýk a náreku, v ktorom sa stáva 

básnik nepotrebný. Aj človek cudzí človeku, pravdaže. Ale to už nie je vec poézie. Ani jej 

vina, ani jej zásluha. Leda jej slabosť uprostred toho všetkého. 

(1968) 
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ESEJ č. 9: Tomáš Halík – Naše nynější krize
64

 

 

 Dva jevy jsou dnes tak často a na tolika místech světa zmiňovány, že jsme 

nakloněni jim přiznat planetární, globální povahu; navíc budí otázku, zda je lze 

biblickým jazykem nazvat znameními doby. Jde o „návrat náboženství“ a „krizi“. 

  Přenecháme-li obě tato témata jen médiím, riskujeme, že to podstatné nám 

zůstane skryto v mlze vágních žurnalistických hesel. Ale i tehdy, stanou-li se předmětem 

empirického zkoumání společenských věd, cítíme, že tu stále cosi chybí: jejich poctivá 

teologicko-filozofická analýza a duchovní diagnóza.  

 Co znamená „návrat náboženství“? Co se vlastně vrací? Náboženství, nebo 

víra, spiritualita, zbožnost, mravní zodpovědnost, tázaní po nejzazším smyslu, či potřeba 

posvátných rituálů?  Vrací se opravdu něco, co už tu bylo, nebo spíše na místo 

tradičných náboženství nastupují jevy, které to, co jsme si zvykli nazývat náboženstvím, 

spíše vzdáleně připomínají, případně přebírají některou z jeho opuštěných rolí? 

Nejedná se nakonec o dění, které se odehrává nikoliv na světové scéně, v „objektivní 

realitě“, nýbrž jen v hlavách západních intelektuálů, kteří přestali podceňovat 

náboženství, odložili jako nevyhovující brýle teorie o sekularizaci, nezadržitelném 

odnáboženštění světa (ono sebenaplňující proroctví a „zbožné přání“ bezbožných), a 

začali si všímat toho, co tak dlouho přehlíželi? Ale co všechno se muselo stát, aby se 

náboženství stalo znovu tak vážným tématem, že mnozí hovoří o naší době jako o „době 

postsekulární“? Sílí „náboženství“, nebo se jen probouzí zájem o ně – a k čemu 

z mnohovrstevného světa náboženství se tento zájem upíná? 

 Pokud připustíme, že naše doba skutečně přináší cosi nového, jako je rostoucí 

vliv náboženství v politice, depolitizace tradičních náboženství, překvapivý misijní 

úspěch evagelikálního křesťanství, posílení tradicionalistických a fundamentalistických 

směrů uvnitř náboženství a žízeň po spirituální skutečnosti, na niž odpovídá pestrá 

scéna „nových hnutí“ či nově působících skládanek z fragmentů starých tradic a prvků 

soudobé psychoterapie, – je toto vše možné převést na jediného jmenovatele a mluvit o 

„návratu náboženství“?  

 Podobně mnohoznačné je druhé téma – krize. O jaké krizi dnes vlastně mluvíme? 

V době, kdy píšu tento text, se výraz krize (patrně nejfrekventovanější slovo veřejného 
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diskurzu těchto let) nejčastěji vyskytuje v souvislosti s hospodářstvím – krize 

bankovního systému s epicentrem na Manhattanu přerostla na sklonku prvního 

desetiletí jednadvacátého století ve světovou finanční a hospodářskou krizi, hrozící 

rozpoutat řadu krizí sociálních a politických. Avšak nesahá tato krize ještě hlouběji, než 

kam dohlédnou analýzy ekonomů a politologů? 

 I kdyby tato akutní horečka přešla brzy a tak náhle, jak vznikla, jak slibují 

někteří optimisté, nepůjde jen o zmizení jednoho symptomu nemoci, která trvá a může 

kdykoliv propuknout znovu, projevit se jinde a jinak, jak to známe u dnes tak 

rozšířených nádorových onemocnění? Není soudobá hospodářská krize jen jedním 

projevem vleklé krize modernity, o níž západní myslitelé hovoří už od devatenáctého 

století – prakticky od chvíle, kdy krvelačnost jakobínské fáze francouzské revoluce 

zpochybnila kulturní optimizmus osvícenství – po postmoderní myslitele, kteří ukázali 

jak jednostrannost novověkého racionalismu vyústila do ničivého totalitarismu a 

manipulace s přírodou, lidmi i dějinami? A nabídla některá z mnoha podob 

„postmoderny“ nějaké léčivé východisko? 

 Možná je právě současné ekonomické podobě této krize věnováno tolik 

pozornosti nejen proto, že se bolestně dotýká materiálního standardu mnoha lidí a 

otřásá sociálními jistotami, nýbrž i proto, že zpochybňuje sám „moneyteizmus“ 

(náboženství peněz), který během novověkého kapitalismu tiše vystřídal monoteizmus 

judeo-křesťanské tradice. Vědecký rozum, který se zdál být možným uchazečem o Boží 

trůn a věda, která se zdála být „účelem sama pro sebe“, se postupně staly pouhým 

prostředkem; naopak zisk a peníze se z pouhého prostředku staly účelem a dostatečným, 

všeoospravedlňujícím cílem. Kupříkladu dnešní vědecký výzkum v mnoha oborech už 

dávno nemá ctižádost ani slobodu naplňovat touhu lidského ducha po poznání pravdy, 

jak to pateticky deklaroval racionalizmus raného osvícenství, nýbrž poslušně plní 

zadání diktovaná ekonomickými, případně politickými zájmy svých mecenášů (nejvíce 

patrné je to snad na manipulaci lékařského výzkumu zájmy farmaceutických firem). Zisk 

se stal pravdou vědy.  

 Tato hodnotová revoluce nenápadně proměnila svět: další a další, stále větší 

okrsky životní reality se stávaly věcmi, které už není třeba respektovat jako partnery, 

nýbrž je s nimi možné nakládat jako s předměty; chápat je jako směnitelné zboží. (Tento 

trend postupně ovládl i vztah k lidskému životu: v argumentaci zastánců potratů se 
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poprvé objevil argument, že lidský plod je „součástí břicha“, s nímž je možné libovolně 

naložit jako s věcí, a dosavadním vrcholem jsou nabídky genetického inženýrství dodat 

na trh pod již zavedenou značkou „člověk“ daleko efektivnější výrobky, než je zastaralý 

druh homo sapiens.) 

 Hojně komentovaný stručný fragment Waltera Benjamina Kapitalismus jako 

náboženství by měl být právě dnes znovu bedlivě čten: Benjamin ukazuje, že podstatou 

kapitalismu je nabídka „vykoupení z permanentního provinění/zadlužování“ (slovo 

hřích v mnoha jazycích – viz latinské „debitum“ či německé „Schuld“ znamená 

„dluh“). Tváří v tvář současné krizi by hlas křesťanství neměl jen opakovat otřepané 

fráze neúčinného moralizování kapitalismu jako kultu mamonu a zlatého telete, nýbrž 

pokusit se o hlubší teologicko-religionistickou analýzu peněžního panteismu našeho 

světa. Peníze se totiž opravdu staly svátostí buržoazního světa, „viditelným znamením 

neviditelné milosti“, zprostředkující účast na všech požehnáních této společnosti (a 

v tomto smyslu inverzí či karikaturou křesťanské teologie svátosti a milosti – hodnoty 

„zdarma dané“)
65

. 

 Autor tohoto postřehu, Hans-Joachim Höhn, k tomu ovšem dodává, že 

k zbožštění ekonomie přispělo svou měrou i křesťanství ekonomizaci své teologie 

(připomeňme nauku o „výkupné hodnotě Kristovy oběti“, zejména v Anselmově podání 

o „zaplacení dluhu ďáblovi“) i praxe (odpustky, mešní intence apod.). Od „Vergelts 

Gott“ k „Vergotts Geld“
66

 nevede prý zas tak daleká cesta! 

*** 

 Opravdu se nemohu zbavit myšlenky, že aktuální problémy naší doby – nejen 

ekonomické obtíže, nýbrž i terorismus, důsledky klimatických změn, pandemie 

nakažlivých chorob, a zejména ztráta odpovědnosti za možné důsledky jistých vědeckých 

experimentů – nápadně připomínají častý průběh vážného nádorového onemocnění či 

drogové závislosti: po obdobích zdánlivého klidu zas a zas přicházejí recidivy. Smím 

rozvést toto srovnání poukazem na své vlastní zkušenosti s pastoračním doprovázením 

lidí s nádorovým onemocněním a z let své klinické praxe na oddělení pro léčení 

drogových závislostí? 
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 Poté, když prošlo mou ordinací několik tisíc osob závislých na alkoholu a jiných 

drogách, vím především to, že drogová závislost je mnohovrstevný jev. Řada institucí si 

nárokovala monopol na jeho vysvětlení a odstranění. Je to „hřích“, nebo „sociální 

problém“, nebo „nemoc“? Každá z těchto nálepek je sama o sobě nedostačující a 

zavádějící. Pojem „hřích“ byl vinou jistých křesťanských mravokárců – které tak 

drasticky tepal Nietzsche – natolik zdiskreditován, že ho dnes už téměř nelze užívat bez 

rizika vážných nedorozumění mimo „jazykovou hru“ tradiční kazatelské rétoriky; každé 

jiné užití už předpokládá jeho důkladnou teologickou reinterpretaci. Přitom mluvit o 

drogové závislosti jen jako o „sociálním problému“ či „lékařské diagnóze“ 

(nosologické jednotce) svádí k výkladu, že jde o cosi, co leží zcela vně mravní 

odpovědnosti člověka, který do závislosti upadl, a že hlavní odpovědnost za vznik 

závislosti leží jen na společnosti, případně hlavní odpovědnost za léčení spočívá na 

terapeutovi. Ano, dovedu si představit takové teologické pojetí hříchu, které ukazuje, že 

hřích není jen individuální skutek člověka, nýbrž že lidská vina je často vpletena do 

„sociálního hříchu“ a „hříšných struktur společnosti“ (aniž by tímto faktem byl člověk 

redukován na pasivní objekt společenských vztahů), a které zdůrazňuje, že Ježíš přišel 

hříšníky vskutku léčit, a nikoli lacině moralizovat, odsuzovat a zatracovat. Dovedu si 

představit také pohled sociologie, která při posuzování závislostí jako sociálního zla 

přihlíží rovněž k tomu, co se děje v „mikroklimatu“ individuálního osudu, jenž je 

společností sice ovlivněn, nikoliv však osudově determinován. A dovedu si konečně 

představit také lékařský přístup – takový, k němuž má asi nejblíže logoterapie Viktora 

Frankla a jeho žáků –, který bere vážně také duchovní a morální aspekt „choroby“ a 

vidí v terapii analogii pastorační péče (viz Franklovou „lékařskou péči o duši“, 

Ärztliche Seelsorge). 

 Ještě jednu věc jsem si však v letech práce s drogově závislými uvědomil: 

V mnoha případech je závislost jakousi formou nepřiznané prolongované sebevraždy. 

Člověk v jistém okamžiku ztratil vůli žít, ztratil skutečnou naději – v důsledku nějakého 

nezpracovaného traumatu, životní ztráty, neřešeného konfliktu či neodpuštěné viny, 

zátěže, kterou člověk jen vytěsnil do svého podvědomí –, sám sebe pomalu drogou 

likviduje a všechny pokusy o léčení či „polepšení“ jsou jen iluzorním odkladem 

konečného fiaska. Pokud člověk hluboce nepromění svůj vztah k životu, pokud proti 
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nepřiznané rezignaci a sebadestrukci nepostaví naději a silnou vůli žít, a žít jinak než 

dosud, pak všechny pokusy o abstinenci stojí na písku. 

 Ale neskrývá se něco podobného tomu, co spouští destruktivní proces drogové 

závislosti, také někdy za vznikem nádorových onemocnění? Také zde jde vlastně o 

vyčerpání, selhání systémů odpovědných za obranyschopnost organismu na všech 

rovinách. Takovým selháním nemoc propukne, případně dojde k relapsu choroby. Ve 

skutečnosti jsme trvale v ohrožení z nemoci, maligní transformace buněk v organismu 

proběhne zpravidla několikrát v životě, obvykle však nás imunitní systém rozpozná tyto 

buňky jako ohrožující a zlikviduje je. Pokud je těchto buněk v těle víc, než je náš 

imunitní systém schopen potlačit, je třeba množící buňky „otrávit“ léky (někdy též 

radikálním hladověním). Zajímá-li nás nádorové onemocnění nejen jako postižení 

tělesného organismu, nýbrž pátráme-li hlouběji, nalezneme někdy v podhoubí choroby 

nevyřešené problémy psychického, duchovního a morálního rázu – v člověku, v „hloubi 

jeho duše“ se cosi zlomilo a jedním z projevů a důsledků tohoto zlomu může být i to, že 

imunitní systém pak prostě přestane plnit svou obrannou funkci.  

 Nestalo se něco podobného v „těle a duši“ naší civilizace? Pátrali jsme dost 

důkladně po skryté příčině, spouštěcím mechanismu mnoha „závislostí“ a „nádorů“, 

s nimiž se tak často setkáváme v těle a duši civilizace, jíž jsme – ať chceme či nikoliv – 

součástí? Netrpí naše západní společnost ještě nebezpečnější formou „zadlužení“, než 

je ta, kterou se dnes snaží řešit ekonomové a politici? Jistě jsou tam mnohá 

„zanedbání“, které si musíme uvědomit, přiznat, pojmenovat, vyznat – avšak nikoliv 

proto, abychom se vyčerpávali pohledem dozadu a hledali viníky, nýbrž zejména proto, 

abychom už konečně mohli pracovat na nápravě, terapii. 

 Ani při léčení jednotlivých nemocných, ani tváři v tvář „chorobám civilizace“ 

nevěřím na amatérské „zázračné léčitele“ a obskurantní „alternativní terapie“ 

esoteriků ani na spektakulární „zázračná uzdravování“ na „charismatických“ 

produkcích na stadionech; „zázrak“ je cosi, v co je možné věřit a doufat, s čím však 

z povahy věci nelze kalkulovat, objednat si ho či vynutit. Vždycky bych nemocného 

varoval – při vší kritice medicíny, jednostranně orientované na „správkárnu“ těla – 

před nezodpovědným opomíjením klasické lékařské péče; ovšem často zbývá jen doufat, 

že skutečně zodpovědná medicína je schopna brát do úvahy také psychosomatické, 

sociální a morální aspekty nemocí. I v případě „chorob civilizace“ je jistě třeba nasadit 
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vše, čím dokáže pomoci „technika“ a „chemie“ – tj. ekonomická, politická, sociální 

opatření. Avšak ani zde nesmíme zanedbat „logoterapii“ – i zde jsou často ve hře jevy, 

jako je „ztráta vůle k smyslu“ a vysychání pramenů naděje. 

 I současná ekonomická krize je příliš vážná na to, aby její léčba byla ponechána 

jen v rukou ekonomů, případně politiků, jakkoliv nesmíme podceňovat jejich kompetenci 

a zbavovat je jejich odpovědnosti. Čekám však, kdo z odpovědných bude mít odvahu 

nahlédnout a nahlas pojmenovat ono zadlužení, jehož je současná krize jen stínovým 

připomenutím: totiž připomenutím faktu, že jsme se svým životným stylem a mírou 

spotřeby parazitem zeměkoule, že kdyby zbytek světa se rozhodl pro náš životní styl 

(který tam vyvážíme a propagujeme svými reklamami, popkulturou a ideologií), dojde 

k totálnímu vyčerpání zdrojů a naprostému planetárnímu kolapsu. Bude mít někdo 

odvahu, a zejména přesvědčivost – nejen slov a argumentů, nýbrž především osobního 

příkladu – potřebnou k tomu, aby pomohl otočit kormidlem, aniž by se dotkl dalšího 

posvátného totemu naší civilizace, totiž individuálních práv a slobody? A nehrozí to, že 

ohromné množství lidí, které se neustále dovolává svých práv a svobod, se v určitém 

okamžiku překvapivě lehce a rádo zbaví svobody, která je obtížena nutností se 

rozhodovat mezi stále nepřehlednějším vějířem možností a nést stále větší a nedozírnější 

odpovědnost, – a proto podvědomě vyhlíží diktátora, který by těžké jarmo svobody a 

odpovědnosti z nich sňal? 

  Snad každá nemoc a každá krize je také duchovní záležitostí. Nemoc – nemoc 

jednotlivého člověka i „nemoc společnosti“ – je vždycky, jako každá krize – také šance, 

je to, biblicky řečeno, navštívení. Mircea Eliade si jednou zapsal do svého deníku: 

„Nemoc je bodem, v němž končí proces integrace osobnosti a přichází okamžik 

radikální duchovní transformace.“
67

 A Thomas Moore, současný autor mnoha knih o 

duchovním životě, k tomu poznamenává (svým typickým estetizujícím pohledem a 

vzletným jazykem, který může dráždit a asi i má dráždit), že nemoc má cosi společného 

s poezií: „Vyjadřuje proud života, ale nevysvětluje ho. Vyzve vás, abyste reflektovali 

svůj způsob života, vystopovali, kde je vaše duše zanedbaná a kde si stěžuje. Je to čas, 

kdy můžete přemýšlet, odkud nemoc přišla a jak odráží váš způsob života nebo způsob 

života společnosti. Vaše nemoc vás případně může léčit z vašich mylných představ, 

oslovuje vás svou poezií na pokraji přírody a sjednocuje vás se zdrojem vašeho 
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vlastního života. Čím více tělesných schopností vám odebírá, tím více jste naplněni silou 

duše“.
68

 Může nám tento nezvyklý úhel pohledu pomoci uvažovat také ještě trochu jinak 

o tom, co mohou otevřít i aktuální krize a nemoci společenského organismu, jehož jsme 

součástí? 

 Ozve-li se slovo krize, hned se ze všech stran jako supi slétají náboženští 

i sekulární mesiáši se svými nabídkami, jednoduchými a zaručenými recepty na spásu. 

Ale krize, osobní i společenské, nemusejí nutně budit strachy a hysterické reakce: krize 

jsou přirozenými průvodci života, jsou jako balvany v řečišti, které toku života dávají 

spád, dynamiku a zajímavost. Život bez krizí a zkoušek by byl jako líný, rozbahnělý 

potok či umělá nádrž se zatuchlou, stojatou vodou. Nemá valný smysl jen naříkat a 

pátrat v minulosti po vinících krizí (už nemohu vystát neustálé kopání konzervativních 

katolických odpůrců moderny do Descarta či Kanta) a hledat marně cestu zpátky. Ježíš 

se při pohledu na nemocného odmítal dívat dozadu, jen moralizovat, spekulovat o tom, 

„kdo zhřešil, zda on, či jeho rodiče“, nýbrž viděl nemoc jako výzvu a příležitost k tomu, 

aby člověku bylo pomoženo a „tak se na něm zjevila sláva Boží“.
69

   

 Krize jsou příležitostí růst a zrát, tak tomu je nyní a bylo zřejmě vždycky, včetně 

oné „první krize důvěry“ a následného konfliktu lidí s Bohem, o němž vyprávějí první 

stránky Bible.
70

 Bůh je dost dobrý hráč, aby na každý náš chybný tah dovedl odpovědět 

tak, aby se naplnila slova „Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila 

milost“.
71

 To není povzbuzení pro falešné hráče, nýbrž výzva pro nás, stále začátečníky, 

učit se z vlastních chyb a objevovat nové šance tam, kde jsme pokoušeni ke sklíčené 

rezignaci.  

 Máme-li před očima dnešní krize společnosti, krize rodiny, krize náboženství a 

církví, poškození přírodní i sociální biosféry, pak nevěřme těm, kteří zjednodušeně vše 

převádějí jen na jednoho jmenovatele a nabízejí laciná, rychlá, jednoduchá řešení 

(včetně pouze duchovních a morálních řešení). Chci-li se v úvahách této knihy 

především zaměřit na jeden aspekt „krize“, naprosto netvrdím, že je to aspekt jediný a 

už vůbec neslibuji přinést jedinečný recept na komplexní léčbu. Chci pouze naléhavě 

upozornit, aby se na jednu věc nezapomnělo: na nutnost překonat krizi důvěry, hledat 
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prameny naděje. Nevěděl již Kierkegaard, že zoufalství (nepřítomnost naděje) je nemoc 

k smrti? Nemá-li člověk (ani společnost) dostatek důvěry a naděje (anebo když na místo 

naděje nastupují iluze), nebude mít sílu uvést do pohybu ani ona „technická opatření“, 

která jsou k zvládnutí krizí nezbytná. 

(2009) 
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ESEJ č. 10: Michal Havran – Sme súčasťou Západu? A čo je vlastne ten Západ?
72

 

 

 Všetci chceli Západ, Milku s glukózovým sirupom, deodorant Fa na smradľavé 

východoeurópske pazuchy, niektorí knihy a Kronen Zeitung. Tak ho máme, stali sme sa 

ním, teda možno, nie je to ešte isté, možno ním o pár rokov nebudeme a možno sme ním 

neboli. 

  Intelektuáli radi používajú slovo Západ ako nejakú nespochybniteľnú konštantu 

nášho ukotvenia, hovoria o západnom spoločenstve a západných hodnotách, akoby sme 

vedomie našej „západnosti“ mali v hlavách rovnako ako Briti alebo Francúzi.  

 No, žiaľ, mýlia sa. Slovensko v tom vôbec nemá jasno ani napriek členstvu vo 

všetkých možných organizáciách a spolkoch západného sveta. A nie sme jediní. Turecko 

je súčasťou NATO, rovnako ako aj Albánsko, no nikto ich nepovažuje za Západ, ba ani 

Bulharsko a neskôr Srbsko sa nestanú súčasťou západného sveta len preto, že sú a budú 

členmi EÚ. 

 Do fitnescentier chodieva špeciálna skupina ľudí. Postávajú pri bare 

s proteínmi, majú osobných trénerov, platia si ročné členské, no nikdy sa im nezmení 

postava ani nezlepší kondícia, proste tam chodia iba preto, aby mali doma pokoj. 

Koncept Západu je dynamický, nestačí si platiť členské poplatky, kedykoľvek z neho 

môžete vypadnúť, ako sa to stalo nacistickému Nemecku po nástupe Hitlera alebo 

Československu po komunistickom prevrate. Nie je to doživotný stav, ale politický 

a civilizačný ideál, ktorého kontúry a náročnosť sa v dejinách menia.  

  Na to, aby sme boli súčasťou takého sveta, nestačí písať latinkou, mať 

najvýchodnejšie stojacu gotickú katedrálu a deliť našu náboženskú lojalitu medzi 

pápeža a Luthera. Západ jednoducho nie je „solárko“, nestačí desať minút denne na to, 

aby sme pod vplyvom jeho vyžarovania zmenili naše myslenie a dokonca to od nás nikto 

ani nežiada. 

 Zdrojom nedorozumenia a istého odmietania Západu je aj fakt, že od konca 

druhej svetovej vojny prežíva naša civilizácia americké alebo anglosaské obdobie. 

Vplyv angličtiny, jej rozšírenosť – od výskumu cez umenie až po šoubiznis – vytvára 

v ľuďoch pocit istej uniformity a strach z neviditeľnej kolonizácie. 

                                                 
72

 Zdroj: HAVRAN, Michal: Besnota (v kresťanskom štáte). Bratislava: Marenčin PT, 2015, s. 156 – 161. 
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 Necítiť to iba v krajinách s neistým krokom ako Slovensko. Proti prílišnému 

americkému vplyvu sa búria aj Francúzi, Taliani a Španieli. Ich obavy, že podstata 

západnej civilizácie sa zmení na anglosaský utilitarizmus, sú v latinských krajinách 

silnejšie ako u nás. Tento strach sa prenáša aj do rokovaní o spoločnej zóne voľného 

obchodu medzi USA a EÚ, no má aj pozitívne rozmery. Európska kinematografia dnes 

produkuje vynikajúce filmy a o svete dokáže hovoriť bezkonkurenčným spôsobom práve 

preto, že sa vyslobodila z naratívnych schém hollywoodskeho entertainmentu. V istých 

ohľadoch sme v prežívaní „typických západných dilem“ autentickejší ako príslušníci 

najstarších členov tohto neviditeľného spoločenstva. 

 Často zažívame skôr stavy ako markentingové príbehy. Motáme sa v bezradnosti 

v rozpore s hrdinskými rozhodnutiami archetypov západného hrdinu. No zároveň sme 

posunuli hranice zvedavosti od horizontu, ktorý vysával generácie portugalských 

a španielskych moreplavcov do Nového sveta, smerom dovnútra, k najstaršiemu svetu – 

miestu, kde sa rodia úzkosti a svet do neho padá ako rozkopnutá stavebnica z lega.  

 Ako teda zistiť, či sme súčasťou Západu, ako s istotou povedať, že sme ním vždy 

boli, ako radi veria historickí deterministi? Podľa čoho vieme, či to nie je iba náhoda, 

anomália, ktorá sa o pár rokov zmení a vráti nás niekam, kde žili naši rodičia? 

 Nevieme to s určitosťou a poznáme krajiny, ktorých postavenie sa zmenilo 

natoľko zásadne, že sa v priebehu niekoľkých rokov stali súčasťami niečoho celkom 

iného. Argentína, Uruguaj a Čile boli dlhodobo považované za súčasť Západu. Borges, 

Bioy Casares a Bolano formovali naše myslenie zásadnejšie ako švajčiarska lyrika, no 

ani ich umelecký výkon nestačil na to, aby krajiny neodišli po neznačených chodníkoch, 

z ktorých sa nedá vrátiť. 

 Potrvá roky, kým prestanú Briti považovať Poliakov za najnižšiu kastu 

z pakistanského vidieka a Francúzi sa naučia, že nie všetko za Stuttgartom je kulisou 

pre Tintinove dobrodružstvá a Borata. A prejdú generácie, kým si Západ uvedomí, že tu 

nežijeme v područí šialených barónov s nemeckými menami a ruskými nápismi na 

obchodoch ako v predstavivosti hollywoodskych tvorcov nedávno vytrysknuvšej 

v Avengeroch: Vek Ultrona.  

 Áno, sme čudní, sme veľmi čudní, aj naši najbližší sú čudní a nepáči sa nám veľa 

ešte čudnejších vecí – nekvalitné potraviny, vojny a vychcanosť, a niektorí z nás si 

myslia, že to sú jediné hodnoty Západu a za toto teda nechodili na námestia. No 
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zabúdajú, že sme sa už kvalifikovali, aj keď iba zatiaľ postávame pri bare ako pred 

rokmi na Mariahilfer Strasse, aby sme od juhošov kúpili rodičom vežu.  

 Stali sme sa súčasťou Západu veľmi jednoducho: vzburou a odmietnutím 

neslobody. Slovensko a celú strednú Európu neurobili súčasťou Západu spory 

o vierovyznanie a kultúrne roztržky, ale konflikt medzi sebadeštruktívnymi pohnútkami 

a atavizmom k primitívnej predstave o slobode. Nikdy sme o týchto veciach nemali 

ujasnené predstavy: psychoanalýza a parlamentná demokracia sú u nás ešte stále 

verejnými nepriateľmi, no cítime ten tlak, cítime, ako to s nami máva, o to viac, že sme 

sa nemohli stať moreplavcami. 

 Nie sme jasnou súčasťou Západu. Nemáme to dedičné ani garantované. 

V postsexuálnych časoch Houellebecquovho moderného západného človeka nás naše 

vnútorné rozpoloženie ťahá niekde inde a v tomto pohybe nám nedokážu zabrániť ani 

inštitúcie a aliancie. No zároveň touto rozpoltenosťou obnovujeme vitálne schopnosti 

našej civilizácie, vraciame ju späť do intimity prežívania jej samej.  

 Na miesta, kde sa bojuje s démonmi holými rukami a to sú hodnoty a väzby 

oveľa cennejšie ako všetko, čo poznáme.  

(2015)  
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ZÁVER 

 

 V porovnaní s ostatnými žánrovými modelmi etablovanými v teórii žánrov, 

štylistike či vecnej literatúre sa eseji vari najčastejšie prisudzujú rôzne metaforické 

alebo symbolické pomenovania zdôrazňujúce jej prominentné postavenie na žánrovej 

osi (vertikálnej i horizontálnej). V intenciách toho sa esej raz pokladá za literárny žáner 

par excellence, teda nekorunovanú kráľovnú medzi žánrami, inokedy za intelektuálnu 

báseň  (Bžoch, 1966), ba dokonca za akýsi prozaický sonet (Gómez-Martínez, 1996). 

Tieto i mnohé iné ustálené zvraty len potvrdzujú vysoký štýl eseje, ako aj fakt, že esej je 

z hľadiska pragmatického nazerania na proces i výsledok textácie subjektívnym 

obrazom autority jej tvorcu a zároveň neutíchajúcim axiologickým diskurzom na určitú 

tému. V tejto konštelácii esej podľa českého básnika a literárneho publicistu Jana Suka 

(2008, s. 14) pripomína tvar mušle alebo lastúry, čiže niečoho, čo „sa zavíja samo do 

seba, no pritom je obklopené morom a nekonečnom.“ 

 Na druhej strane bez toho, aby sme chceli spochybňovať exkluzívnosť eseje, je 

nutné konštatovať, že jej status – či už žánrový alebo myšlienkový – je značne 

rozporuplný a nepredvídateľný. Nie je to len tým, že esej a jej zodpovedajúci esejistický 

štýl kolaboruje súčasne so sférou vedy i so sférou umenia alebo tým, že esejista sa pri 

jej konštruovaní nemusí riadiť striktnými štylistickými, bibliografickými 

(intertextuálnymi) či logickými pravidlami, ale predovšetkým tým, že je otvorenou 

tribúnou na konceptuálne polemiky rôzneho druhu. Ak k tomu ešte prirátame, že 

esejistické texty sú často výrazne kultúrne determinované (nesú špecifiká jednotlivých 

národných kultúr, v ktorých vznikli a z ktorých podložia vyrástli), ako aj inú tradíciu 

používania tohto pojmu v anglo-americkej tradícii na rozdiel od európskej 

kontinentálnej tradície (najmä francúzskej), môže sa zdať, že fenomén eseje je v celej 

svojej komplexnosti neopísateľný. Napriek tomu sme sa na Katedre slovenského jazyka 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podujali na neľahkú úlohu 

opísať štruktúrnu i pragmatickú stránku eseje, a tak sprístupniť charakter i špecifiká 

média eseje širšiemu okruhu adresátov.  

 V teoretickej časti našej exkurzie po eseji a esejistike sme najprv zrekonštruovali 

historické pozadie jej vzniku, aby sme následne mohli pristúpiť k jej definovaniu 

a určeniu základných vnútrotextových i mimotextových súradníc, ktoré ju konštituujú 
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ako jedinečnú entitu svojho druhu. V kontexte toho sme esej vymedzili ako špecifický 

útvar (žáner) slovesného umenia, ktorý postupným odčlenením sa od úvahy získal status 

relatívne samostatnej textovej reprezentácie – diskurzu, v ktorom sa skúsenostné 

(empirické) uchopovanie mimojazykovej reality kríži s úsilím o hľadanie dokonalého 

výrazu (formy). Pojmom esej však neoznačujeme len konkrétny žáner ako ideálnu, 

abstraktnú obsahovo-formálnu a kompozičnú štruktúru, ale aj výsledný textový produkt, 

ktorého konštantami sú na štylistickej rovine jazyka také znaky ako variabilný a často 

exotický slovník siahajúci od okazionálnych a hovorových slov cez knižné slová, 

frazeologizmy a archaizmy až po odborné výrazy a citáty v cudzích jazykoch, ďalej 

pomerne zložitá, ale vyvážená syntax, obrazná anticipácia skutočnosti pomocou 

originálnych metafor a symbolických alúzií či prítomnosť presne dávkovanej 

emocionality manifestovanej výskytom emocionálno-expresívnych štylém. V úsilí 

o pragmatické uchopenie eseje nám zase pri jej analýze a interpretácii vystupuje 

do popredia jej apelatívnosť (výzva na zamyslenie adresovaná recipientom), 

nadčasovosť (pertraktovanie časovo univerzálnych, neustále polemizovaných tém), 

zámerná neukončenosť spočívajúca v nadväzovaní implicitného dialógu s čitateľom, 

ktorý trvá i po dočítaní eseje, ako aj hraničné polohy intertextuálneho nadväzovania 

či stimulovanie kognitívneho aparátu vedomia. Komplex týchto a ďalších v teoretickom 

výklade exemplifikovaných vlastností, ktoré sa prirodzenou inklúziou a synkretizáciou 

súčasných žánrov môžu potenciálne objavovať aj v iných druhoch a typoch textov, 

robia z eseje jedinečný exemplár konceptuálneho nazerania na človeka a jeho úlohy 

v spoločnosti, ergo kultúre. 

 Na teoreticky orientovaný výklad o eseji plynulo nadväzujú prakticko-

interpretačné kapitoly, pri koncipovaní ktorých sme vychádzli z predstavy tzv. 

vzorového čitateľa (Dolník, 2011; pôv. Eco, 2005), ktorý sa etapovite, t. j. po krokoch 

dopracúva k čo najúplnejšej rekonštrukcii potenciálneho obsahu a zmyslu textu, pričom 

z kognitívneho hľadiska pri svojej interpretačnej aktivite výrazne prekračuje „holú“ 

pamäťovú reprodukciu obsahových kvánt textu. Ponúknutý model (schéma) 

kombinovanej jazykovo-štylistickej a pragmaticko-lingvistickej interpretácie je 

syntézou autorom predtým publikovaných interpretačných sond do esejistiky, ako aj 

iných žánrovo príbuzných textov a má slúžiť ako jeden z možných návodov na  

interpretačné uchopenie výsledkov textotvornej (komunikačnej) činnosti. 
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V jednotlivých operačných fázach interpretačného procesu ukazujeme, čo všetko (od 

vydavateľských údajov a edičných zmien, cez identifikáciu príznakových štylém na 

všetkých úrovniach jazyka až po analýzu ilokučných indikátorov majúcich vplyv na 

ideový rámec textu) si môže interpretant na ploche texte všímať, aby v závere dospel 

k čoraz zrelším interpretačným úsudkom, a tak uspokojil svoju potrebu sebarealizácie 

na intelektuálnej i kultúrno-civilizačnej úrovni. Ponúknutý inventár textových prepisov 

vybraných esejí – majstrovských ukážok tohto žánru – potom môže slúžiť nielen ako 

motivácia k vlastnému tvorivému písaniu, ale aj na overenie si rozsahu už prehĺbenej 

interpretačnej kompetencie.  

 Pre niekoho to môže byť, možno, sklamaním, že predkladaný učebný materiál 

nie je praktickou príručkou na rýchle a bezbolestné osvojenie si hlavných zásad 

štylizácie esejistických textov. Ako sme už naznačili, k uchopeniu a následnému 

vytvoreniu eseje vedie pomerne dlhá a tŕnistá cesta, no sme presvedčení, že na jej konci 

sa skrýva neopakovateľný intelektuálny i emocionálny zážitok, a teda námaha, ktorá na 

nás počas objavovania eseje v mnohých jej variantoch a modifikáciách čaká, nie je 

rozhodne stratou času.   
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