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Jeden Ondruš, dvaja Ondrušovia, traja Ondrušovia? 
(Náčrt problematiky autorizácie) 
 
 
 Tradične recipovaná rozdvojenosť tvorby Jána Ondruša, v niektorých prípadoch 
aluzívne mýtizovaná až patologicky démonizovaná v súvislosti so životom a zdravotným 
stavom básnika, sa odzrkadľuje nielen v jednotlivých básnických zbierkach a súbornom diele, 
ale je pevne zakotvená i v podvedomí čitateľskej obce a literárnovednom skúmaní 
Ondrušových básní. Takáto dichotómia, existencia dvoch Ondrušov, je zapríčinená vydaním 
básnickej súbornej zbierky Prehĺtanie vlasu (1996), zahŕňajúcej autorizované časopisecké 
básne a prepísané (v mnohých prípadoch radikálne) dovtedajšie zbierky: Šialený mesiac 
(1965), Posunok s kvetom (1968), V stave žlče (1968), Kľak (1970) a Mužské korenie (1972). 
Recepcia básnikovho diela sa rozpoltila na dva tábory: na vyznávačov pôvodných básnických 
zbierok a na zástancov „pravidla poslednej ruky“, ktorého princíp sa uplatnil aj v súbornom 
Básnickom diele z roku 2011. 
 Milan Hamada, zostavovateľ spomínaného Básnického diela, sa pri koncipovaní 
súboru pridržiaval Ondrušovej poslednej autorizácie, hoci v akejsi nedokonalej, fakultatívno-
selektívnej podobe, ktorú azda najviac kritizovali Zoltán Rédey a Michal Rehúš. Rédey, 
okrem zdôraznenia autorizácie v zmysle radikálneho prepísania pôvodných básní a de facto 
vytvorenia nových básní, upozornil na potrebu vnímania komplexnej (t.j. aj pôvodnej) 
básnikovej tvorby, ktorá je však v danom súbornom diele zastúpená len skupinou časopisecky 
vydaných básní. Práve táto skupina je diskutabilná z hľadiska bezvýhradného dodržiavania 
pravidla poslednej ruky, na čo upozornil zase Rehúš1. Od začiatočných verzií daných básní sa 
Ondruš dištancoval už v období vydania jeho pôvodných zbierok. Rehúš taktiež upozornil aj 
na ťažkú dostupnosť pôvodných zbierok a, naopak, ľahkú dostupnosť v súbornom diele 
publikovaných básní, ktoré sú voľne prístupné v elektronickej podobe v Zlatom fonde 
Denníka SME. Nepochopiteľnosť absencie pôvodných básní je podčiarknutá aj časťou 
súborného diela „Z literárnych kritík, štúdií a esejí“, ktorá obsahuje články vzťahujúce sa 
väčšinou na pôvodné verzie a nie na finálne autorizované básne. 
 Hoci si uvedomujem možnú problematiku okolo získania autorských práv na pôvodné 
Ondrušove zbierky2 (ktoré sú momentálne v rukách Mila Ondrusa, básnikovho brata) a okolo 
dodržiavania básnikovej poslednej vôle, Hamada rozporuplným publikovaním časopiseckých 
básní vytvoril značnú trhlinu v komplexnom vývine básnikovej tvorby. Hoci Hamada prináša 
podnetné štúdie (nielen) o Ondrušovi už od šesťdesiatych rokov, v Básnickom diele možno 
vidieť veľký deficit – chýbajúca časť však môže byť doplnená práve eventuálnou reedíciou 
pôvodných zbierok. 
 
 Autorizácia prvotných básnických zbierok sa prejavila i v rozštiepenom 
literárnovednom skúmaní Ondrušovej tvorby3. Najvýznamnejšiu kompaktnú časť recepcie 
básnikovej tvorby predstavujú dva zborníky štúdií – Krížu je človek ľahký (1997) a S dlaňou 

                                                 
1 Kritické polemiky k Básnickému dielu Jána Ondruša: 
Rédey, Zoltán, „O sile a slabosti poslednej ruky“, Romboid, č.4, 2012, str. 20-21. 
Rehúš, Michal, ,,Proti fetišu poslednej ruky“, Kloaka, č.1, 2011, str. 45-47. 
Obaja autorizované básne nezatracujú, práve naopak – na ich základe možno zostaviť obraz o komplexnom 
básnikovom vývine. Za najoptimálnejšiu podobu súborného diela považujú takú, ktorá by obsahovala i pôvodné 
verzie básní zo 60-/70-tych rokov. 
2 V závere roka 2014 vyšla pod vedením J. Gavuru pôvodná zbierka Šialený mesiac s doslovom Erika 
Markoviča, v ktorom okrem iného uvádza, že Šialený mesiac podstúpil v definitívnej autorizácii najmenej 
zásahov, a preto rodina J. Ondruša poskytla práva na reedíciu i pôvodnej zbierky. V súkromnom rozhovore 
Markovič uviedol, že osud vydania ďalších pôvodných zbierok je momentálne neznámy.  
3 Literárnovedná recepcia po vydaní Prehĺtania vlasu, čiže po roku 1996. 



v Ohni: Básnické dielo Jána Ondruša a hodnotové kritériá v literatúre (2002, ed. 2009), ktoré  
obsahujú state zo seminárov, venujúcich sa práve tomuto básnikovi. Oba zborníky zahŕňajú 
štúdie pôvodných i autorizovaných básní, avšak zakaždým striktne od seba oddelených4. 
Doteraz jedinú monografiu o Ondrušovi s názvom Ján Ondruš (2003) zostavil Zoltán Rédey, 
v ktorej interpretuje len pôvodnú básnikovu tvorbu (t.j. časopisecky publikované básne + 
zbierky zo 60-/70-tych rokov). Takáto dichotómia i v literárnovednom skúmaní daných básní, 
založená predovšetkým na preferencii konkrétneho interpretujúceho, však ešte viac prehlbuje 
spomínanú trhlinu v celistvom a kontinuálnom vývine Ondrušovej tvorby. 
 Vzniknutý fenomén dvoch Ondrušov však pri hlbšom skúmaní nie je celkom pravdivý 
– pôvodná tvorba zahŕňa nielen básnické zbierky, ale aj časopisecky publikované básne, a už 
v rámci tejto časti možno sledovať prvú autorizáciu5. Pri pohľade na komplexnú tvorbu Jána 
Ondruša vystupuje z tohto hľadiska do popredia jeho osem básní, ktoré v rôznej miere 
modifikácie sú publikované v každej autorovej pomyselnej básnickej perióde: časopisecké 
vydania, pôvodné verzie a finálne autorizované básne v Prehĺtaní vlasu. Tým existujú nie 
dve, ale až tri verzie istých Ondrušových básní, ide o dvojitú autorizáciu, pričom vzniká 
„model“: 
 
        časopisecká báseň  → jej autorizovaná verzia v Šialenom mesiaci → autorizácia už    
        raz autorizovanej básne v Prvom mesiaci 
 
Spomínanú osmicu tvoria tieto básne (ak sa zmenil názov pri autorizovaných verziách, sú 
uvedené všetky tri názvy): 
Pamäť/Pamäť/Kohút (1958, 1965, 1996), 
Čierny biely/Čierny biely/Horizont (1963, 1965, 1996), 
Z nemocnice (1963, 1965, 1996), 
Osvienčimský oheň (1963, 1965, 1996), 
Šialený mesiac/Šialený mesiac/Prvý mesiac (1964, 1965, 1996), 
Rozdvojenie/Rozdvojenie/Na koni (1964, 1965, 1996), 
Klobúk vína (1964, 1965, 1996), 
Škrabnutie na jablku/Škrabnutie/Na okno (1964, 1965, 1996).6 
 Hoci vykonané zmeny v časopisecky a v zbierkach publikovaných pôvodných básňach 
na prvý pohľad nie sú veľké, predsa pri nich dochádza k istému sémantickému posunu, resp. 
slúžia na identifikáciu /profilovanie určitých autorových básnických osobitostí v postupnom 
vývine. Samozrejme, problematika autorizácie pri Ondrušovi je omnoho širšia a náročnejšia, 
existujú i ďalšie skupiny autorizovaných básní7, ale trojnásobnou autorizáciou prešlo len 
týchto osem uvedených. 

                                                 
4 Poz.: ak nepočítam pokus českého slovakistu Miroslava Zelinského o porovnanie dvoch verzií básne Rukáv  vo 
svojej štúdii „Ondrušovo čtení Ondruše“  v zborníku Krížu je človek ľahký. Zelinský v nej skĺzol 
k matematizujúcemu porovnaniu daných básní (napr. o čo je skrátená autorizovaná verzia), pričom sa však hlbšie 
nevenoval významu týchto zmien. 
5 Poz.: za autorizáciu považujem zmenu už raz vydanej básne, čiže aj časopisecky publikovanej.  
6 Básne Studňa a Osvienčimský popol sú taktiež publikované vo všetkých troch básnikových obdobiach. Zostali 
však nezmenené, preto nie sú zahrnuté v tejto práci. I báseň Milenci sa v Básnickom diele vyskytuje v troch 
spomínaných periódach – avšak pri časopiseckej a verzii v Šialenom mesiaci ide o identickú báseň, obe sú 
vydané v tom istom roku (1965). Prípad básne Civenie do ohňa je iný – verzia z Mladej tvorby (1957) sa značne 
líši od tej v Šialenom i Prvom mesiaci; neskoršie verzie predstavujú nové básne, v ktorých sa zachovali len 
fragmenty z časopiseckej. Vo výbere básní Vajíčko (Smena, 1984) je dokonca uverejnená ďalšia verzia, ktorá je 
rozdielna od predošlých. Z metodologických dôvodov (fragmentárne pozostalosti časopiseckej básne v neskoršie 
autorizovaných verziách) preto Civenie do ohňa taktiež nezaraďujem do danej osmice. 
7  V týchto prípadoch ide už o „dichotomické“ členenie básní do skupín: 
    a.) skupina básní, ktoré boli vydané časopisecky, neboli publikované v zbierkach, ale vyšli až upravené  
         v Prehĺtaní vlasu, 



 Cieľom tejto práce i mojej plánovanej diplomovej práce je nielen matematizujúco 
opísať vykonané zmeny (ako to urobili Hamada či Zelinský), ale aj pokúsiť sa na základe 
komparácie všetkých verzií básní určiť jednotlivé sémantické posuny, ponúknuť komplexnejší 
pohľad na autorovu tvorbu, a zmeniť mystifikovanú dichotómiu nie na trichotómiu, lež 
poukázať na celistvosť a vzájomnú závislosť jednotlivých období v rámci kontinuálneho 
vývinu Ondrušovho básnictva. 
 
 
Na vlne zasahujúceho a zasahovaného 
(Komparatívna interpretácia troch verzií básne Z nemocnice) 
 
 Báseň Z nemocnice bola prvýkrát publikovaná v Kultúrnom živote (roč. 18, č. 27, 
1963) spolu s básňami Čierny biely a Radosť. O dva roky neskôr vyšla v jemne zmenenej 
podobe v Šialenom mesiaci (1965) a, samozrejme, vo viac modifikovanej forme i v Prehĺtaní 
vlasu (1996). Verzia z roku 1963 má iné formátovanie – jednotlivé verše nie sú od seba 
oddelené do samostatných strof (ak možno vôbec hovoriť o strofách, skôr ide o významové 
oddelenie a zvýraznenie danej časti, ktorá je tvorená aj jedným veršom). Pri porovnávaní 
ostatných dvoch verzií došlo k zmene umiestnenia básne v zbierke: v Šialenom mesiaci sa 
báseň nachádza bezprostredne za Jazvou, s ktorou sa motivicky spája vo viacerých aspektoch: 
v motíve zranenia a otvorenia rany, v motíve zrkadlenia a agresorného dvojníka, a najmä 
v motíve deštruovania a ohrozenosti tváre, pričom práve táto konštanta sa permutovane vinie 
celou Ondrušovou tvorbou. V Prvom mesiaci je umiestnená pred Chrastou (pôv. Jazva), od 
ktorej ju však delia ďalšie tri básne a nevidím bližšiu významovú motiváciu pre jej 
umiestnenie medzi básne Na okno a Panák s dvomi hlavami. Osobne si myslím, že ide o jeden 
z prejavov básnikovej snahy o zjemňovanie celkového vyznenia zbierky, zámernej snahy o 
nasadenie menej radikálnej polohy než v pôvodnej zbierke8. 
 Prvá časť básne9 (odhliadnuc od formátovania) je takmer identická vo všetkých troch 
verziách, konkrétne ide o prvých trinásť veršov: 
 
    Ako nôž ťa na stôl položili. 
 
    A že si pre vlastný krk otvorený, 
    v čepeli ako v zrkadle sa vidíš, 
    svoju opačnú tvár, tvár, ktorá ťa bodne, 
 
    ukážeš úsmev 
    a vyzradí vzlyk, 
 
    šepneš 
    a skríkne, 
 
    zaklopeš 
    udrie päsťou, 

                                                                                                                                                         
    b.) skupina básní z pôvodných zbierok a ich autorizované ekvivalenty v Prehĺtaní vlasu, 
    c.) skupina pozostávajúca z dvoch samostatne vydaných básnických skladieb – Kľak a V stave žlče – ktoré  
         značne okresané vyšli ako samostatné básne v Prehĺtaní vlasu. 
8 Práve aspektu Ondrušovho „zjemňovania“ výrazov a významov sa širšie venuje Rédey v polemickom článku 
k vydaniu Básnického diela. Viac v: 
Rédey, Zoltán, „O sile a slabosti poslednej ruky“, Romboid, č.4, 2012, str. 20-21. 
9 Poz.: moje vlastné členenie na základe celkovej sémantickej kompaktnosti jednotlivých častí. 



 
    o vlastný obraz očami sa pretekáte, 
    o úsmev ako škrt zápalkou, 
 
    nie, s týmto zrkadlom sa nedohovoríš.10

 

 

 Úvodný verš načrtáva viaceré osobitosti Ondrušovej tvorby. Priamo na začiatku je 
predstavený motív noža, silne zvýznamňovaný leitmotív nesúci sa všetkými zbierkami. Fokus 
je však zameraný na samotný úkon a na metaforické prirovnanie (až stotožnenie) človeka 
s nožom: kladenie noža na stôl. V rámci básnikovej tvorby (s presahom aj do rámca Trnavskej 
skupiny) sa predmety každodenného (všedného) života i jednotlivé úkony zvlášť sémantizujú, 
opakujú a pripomínajú magické formuly. Už v raných Ondrušových básňach je často 
využívaný motív stola (spájaný s motívom chleba), predstavujúci synekdochu miesta 
stretnutia rodiny pri spoločnom obede. Stôl ako synekdocha (rodinnej) príjemnej spoločnosti 
však v tejto básni nadobúda úplne opozitný význam: vzťahuje sa na operačný stôl, na chladnú 
sterilnosť nemocničného prostredia, ktorému je človek sám vydaný napospas. Tretia osoba 
plurálu (oni) „položili“ je taktiež charakteristická pre Ondruša: „oni“ predstavujú ďalší 
generalizujúci subjekt, ktorému je subjekt v druhej gramatickej osobe podriadený. 
V nasledujúcich veršoch ako ďalšia osoba (v úlohe rušivého agensa) vystupuje tvár–odraz, 
čím sa potvrdzuje Hamadovo tvrdenie o trojrozmernosti Ondrušových básní11. 
 V nasledujúcom trojverší sa prejavuje autorova silná intencia k využívaniu motívov 
tela, konkrétne hrdla a tváre, ktoré predstavujú najzraniteľnejšie miesta na človeku (a tvár 
synekdochicky i vlastnú identitu). Otvorené hrdlo sa konotatívne spája s nožom a hrozením 
(podľa „priložiť niekomu nôž na hrdlo/krk“). Čepeľ funkčne funguje ako zrkadliaca plocha 
typického ondrušovského subjektu, keď sa súčasne vyjadrujú dva základné protichodné stavy: 
pozitívny a negatívny. Tvár v čepeli neguje každý úkon subjektu na stole, stavia proti sebe 
binárne opozície ako úsmev/vzlyk, šepot/krik, (nádejné) zaklopanie/udretie päsťou. Hoci sa 
v súvislosti s ondrušovským subjektom často spomína jeho pasivita, toto tvrdenie nie je 
celkom pravdivé: Ondrušov subjekt je vskutku snaživý v nadviazaní sociálneho kontaktu, 
v básni sa subjekt usmieva, šepkavo prihovára k odrazu, jeho snaha je najsugestívnejšie 
vyjadrená klopaním, v zmysle „klopať niekomu na dvere“ za úmyslom „žiadať o dovolenie 
prejsť cez prah dverí iného“. Samozrejme, je tu prítomná básnikova častá hra so zaužívanými 
slovnými spojeniami, frazémami „otvoriť niekomu dvere“, „otvoriť sa niekomu“ a „dovoliť 
niekomu vstúpiť do života“. Negátor namiesto prijatia subjekt len udrie a odvrhne ho od seba. 
 Dvojveršie „o vlastný obraz očami sa pretekáte, / o úsmev ako škrt zápalkou,“ (verzie 
1965 a 1996) v časopisecky publikovanej básni znie: „o vlastný obraz očami sa pretekáte, / 
o úsmev, ako dotknutie struny,“12. Spoločnou vlastnosťou jemného dotyku struny a škrtu 
zápalkou je krátkosť ich trvania a rýchle pominutie vylúdeného tónu/procesu vzbĺknutia. 
Rýchlosť tohto súboja13 medzi subjektom a jeho odrazom je ovplyvnená uvedomením si 
                                                 
10 Ondruš, Ján, ,,Z nemocnice“, Šialený mesiac, Bratislava, Slovenský spisovateľ 1965, str. 47. 
11 Podľa Hamadu jednotlivé gramatické osoby v Ondrušových básňach predstavujú len rôzne perspektívy 
rozprávaného a sú funkčne podmienené – napr. druhá gramatická osoba singuláru „ty“ má demonštratívno-
apelatívnu funkciu, zrkadliaca tvár je funkčne využitá ako negátor (rušivý agens), tretia osoba plurálu zase 
predstavuje niečo všeobecné, neurčité, istých obklopujúcich ľudí. Viac v: 
Hamada, Milan, ,,Nahý plameň poézie“, Ján Ondruš: Básnické dielo, Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej 
literatúry SAV 2011, str. 372. 
12 Ondruš, Ján, „Z nemocnice“, Kultúrny život, č.27, 1963, str. 4. 
13 Kým Fedor Matejov vo svojej novej interpretácii básne Z nemocnice (verzie z r. 1965) vzťahuje krátky okamih 
trvania (čiže škrt zápalkou) na úsmev, ja si myslím, že toto prirovnanie patrí k opísanému preteku, ktorý je 
energický, intenzívny, výbušný, ale trvá len okamih. Viac v: 
Matejov, Fedor, „Tri úvahy nad J. Ondrušom (Sonet, Kvapka, Z nemocnice)“, Slovenská literatúra, č. 3, 2014, 
str. 238-248. 



márnej snahy v nasledujúcom verši: „nie, s týmto zrkadlom sa nedohovoríš.“, ktorý vyjadruje 
už anticipovanú nemožnosť dohodnutia sa (v zmysle nemožnosti nadviazania komunikácie) 
s negujúcim odrazom. Kým pretek v časopiseckej básni je svojím spôsobom jemný, ale 
ambivalentne i intenzívny a prenikavý, v nasledujúcich dvoch verziách je vystupňovaný na 
absolútne maximum: je búrlivý, rýchlo vznetlivý, konotuje násilný stret dvoch materiálov (čo 
metaforizuje stret subjektu v druhej gramatickej osobe a jeho odzrkadleného dvojníka), trvá 
však krátky okamih a rýchlo sa pominie.  
 Ďalšia časť básne pokračuje v načrtávaní protichodného: 
 
    A že si pre vlastný krk otvorený, 
    vo výške tváre rukám vzopri sa, 
 
    vždy budeš Sizyfom, 
    aj kameňom, ktorý dvíha, 
 
    jastrabím krídlom, 
    aj jeho vzlietnutím, 
 
    terčom, 
    aj výstrelom doň, 
 
    ostrím 
    aj rezom 
 
    a na prah dverí zabodnutý 
    mlčky sa budeš chvieť. 
    Šliapni! 
    Či prekroč! 
    Vráť sa späť!14 
 
 Otvorenosť denotuje vo verši zraniteľnosť, avšak apelatívne použité „vzopri sa“ 
príkro vyzýva k aktivite subjektu, nie k pasivite, ktorá vrcholí v Mužskom korení (resp. 
v Korení). Vzopretie sa (iným) rukám vo výške tváre odkazuje na ochranu identity (ak 
vezmem tvár ako synekdochu ľudskej identity/jedinečnosti) a na boj voči rušivému agensu 
(v danom verši vyjadrený slovom „ruky“, ktoré zase predstavujú synekdochu útoku, 
cudzorodého prvku). 
V tomto dvojverší verbalizované ambivalentné vnímanie útoku i obrany zároveň (vo význame 
útok ako obrana) sa ďalej rozvádza konkrétnymi príkladmi na zasahujúce vs. zasahované 
(kameň a Sizyfos, krídlo aj vzlietnutie, terč a výstrel, ostrie a rez). Takáto enumerácia slúži na 
zintenzívnenie efektu, na vyššiu emocionálnu exponovanosť. 
Zabodnutie na dvere je využívané v podobnom zmysle ako otvorenosť hrdla – t.j. vo význame 
odhalenia sa verejnosti, konkrétne ponižujúceho odhalenia, čo je vyjadrené jednak 
zabodnutím (chápané i ako výstraha pre ostatných?), jednak tichým chvením subjektu v 2. 
gramatickej osobe. Zabodnutie, samozrejme, jasne odkazuje aj na stav bodnutia (nožom) 
a možnú prehru, možné nevzopretie sa, resp. neúspešné vzopretie. 
Tri verše so slovesami v imperatívnom spôsobe („Šliapni!/Či prekroč!/Vráť sa späť!“) 
nevyzývajú priamo na konkrétny povel, skôr prezentujú možnosti (vyjadrené konjunkciou 

                                                 
14 Ondruš, Ján, ,,Z nemocnice“, Šialený mesiac, Bratislava, Slovenský spisovateľ 1965, str. 48. 



„či“), ktoré má subjekt k dispozícii (v zmysle: Zostaň stáť na mieste! Pohni sa ďalej/dopredu! 
Vráť sa späť/dozadu!).  
 Kým verzie z r. 1963 a 1965 sú navlas rovnaké, pri básni z roku 1996 možno opätovne 
vidieť snahu o už spomínané básnikovo zjemňovanie výrazov: 
 
    A že si pre vlastný krk otvorený 
    vo výške tváre rukám vzoprieš sa, 
 
    vždy budeš terčom 
    aj výstrelom doň, 
 
    jastrabím krídlom 
    aj vlnou vzduchu pod ním, 
 
    ostrím  
    aj rezom – 
 
    a na prah dverí zabodnutý 
    mlčky sa budeš chvieť. 
 
    Šliapni! 
    Či prekroč! 
    Vráť sa späť!15 
 
Apelatívne príkre „vzopri sa“ je v druhom verši zmenené na vágnejšie „vzoprieš sa“. Kým 
pri imperatívnej forme nie je jasné, či sa subjekt vzoprie a začne „bojovať“, toto napätie je 
však futúrovou formou zrušené, skôr odkazuje na fatalistickú istotu vzopretia sa. 
Dvojveršie s camusovsky ambivalentne vnímaným motívom Sizyfa a balvana16 taktiež básnik 
odstránil a začal až dvojicou terč vs. výstrel. Zároveň proces vzlietnutia v opozícii ku krídlu 
prepísal na vlnu vzduchu (=plachtenie vzduchom), ktorá opäť predstavuje niečo jemnejšie, 
harmonickejšie a neutrálnejšie (vzlietnutie je podobne použité ako vzopretie sa, aj ono 
predstavuje aktívnu činnosť). Táto modifikácia je však i funkčná: harmonický let vzduchom 
tvorí kontrast k jastrabovi ako dravcovi na love, čím zmenený verš prispieva k väčšej 
kompaktnosti básne vzhľadom na predošlé verše. 
Posledná zmena v citovanej časti je skôr formálna: imperatívna trojica veršov je oddelená od 
dvojveršia o zabodnutí, osamostatnenie slúži na zvýraznenie daného trojveršia. 
 Verzia z roku 1996 sa po danej časti o možnostiach subjektu končí dvojverším 
v zátvorke: „(Ako nôž ťa bielou šatkou / z krvi utreli.)“. Verzie zo šesťdesiatych rokov sú 
však rozšírené o sedem veršov: 
 
    Kováči v rytme kopýt kladivami zvonia, 

                                                 
15 Pre ťažkú dostupnosť súbornej zbierky Prehĺtanie vlasu citujem identickú verziu básne z Básnického diela: 
Ondruš, Ján, ,,Z nemocnice“, Ján Ondruš – Básnické dielo, Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry 
SAV 2011, str. 106-107. 
16 V mýte o Sizyfovi možno vidieť fyzické i psychické vypätie, namáhanie svalstva a opakované spoluzačínanie. 
Tragickosť spočíva v človeku, ktorý si uvedomuje beznádejnosť svojej činnosti. Camus však v tomto treste 
objavuje i radosť, ktorá vyplýva zo skúmania vlastného nešťastia, pričom človek umlčí svoje ideálne predstavy. 
Vo svojej eseji píše: „V tom spočívá veškerá tichá Sisyfova radost. Jeho osud mu patří. Jeho balvan je jeho věcí. 
Obdobně absurdní člověk posuzující své utrpení umlčuje veškeré modly. Ve vesmíru, jemuž se náhle vrací jeho 
ticho, zaznívajú tisíce okouzlených hlásků země.“ Viac v: 
Camus, Albert, „Mýtus o Sisyfovi (esej)“, Mýtus o Sisyfovi, Praha, Nakladatelství Sloboda 1995, str. 161-166. 



    čepele z hrudy pália a potom z dlaní 
    mozole nimi zrezávajú 
    pre hmatník dievčích prstov rastlinných. 
    Si to ty, 
    zvonivý a jasavý, 
    o pohár ticho znieš. 
 
    (Ako nôž ťa bielou šatkou 
    z krvi utreli.)17 
 
Danú sedmicu veršov by som označil za rezultujúcu (a preto za fakultatívnu): strofa neprináša 
na záver nič nové, skôr zvýznamňuje obsah všetkých predošlých veršov. Vymenováva 
rôznorodosť a pritom vzájomnú súvislosť predmetov vyrobených (rovnako ako čepeľ noža) 
z kovu: kopytá, kladivo, zvony (vyvodené od daného slovesa). Ide o v skutku vydarenú 
slovno-významovú hru, v ktorej sa navzájom pretkávajú zasahujúce a zasahované (mozole 
vytvorené pri kovaní odstraňované výsledkom kovania), dochádza k stretu podobných 
materiálov (alúzia na škrtadlo a zápalku) a paciensy (kladivo či zvony vyrobené človekom) sa 
stávajú agensami. Zvonivý a jasavý subjekt je stále niečím obmedzovaný (keďže kontrastne 
ticho znie), obklopený rušivou inštanciou, prechádzajúcou celou autorovou tvorbou. Hoci 
ondrušovský subjekt nebýva úplne pasívny (a mnohokrát skôr naopak, je veľmi činný, 
snaživý), nekončieva však víťazne, vždy je prítomné „niečo“ (nezmývateľný mesiac, druhá 
tvár/druhá osoba/dvojník, nôž, jazva ako spomienka...), čo ho doslova obklopuje a izoluje ho. 
 Záverečné dvojveršie „(Ako nôž ťa bielou šatkou / z krvi utreli.)“ opäť spomína „ich“, 
čím nadväzuje na začiatok básne. Expozičný akt kladenia na stôl dospel k finálnemu aktu 
utretia z krvi18, pričom v obidvoch prípadoch je subjekt v druhej gramatickej osobe (i samotný 
proces) pripodobnený k nožu, k neživej veci. Aj samotný subjekt je zasahujúcim a zároveň 
zasahovaným – zasahovaný vo vzťahu lekár:pacient (paradoxne podobný vzťahu vrah:obeť 
v básňach, v ktorých dominuje motív noža – najmä v Rukáve a Makovici), i zasahujúci sám 
seba (útočná zrkadlená tvár v čepeli noža). Nápadné je utretie z krvi bielou šatkou, čo 
Matejov označuje za „folklórnoarchaické gesto opatery“19, čiže nie za sterilný nemocničný 
prejav, lež za prejav kontrastnej starostlivosti (kontrastnosť zvýraznená aj vzhľadom na 
neživosť subjektu-noža). Tým báseň nekončí absolútne negativisticky (záverečný zjemňujúci 
záver básní charakteristický pre zbierky Šialený mesiac a Posunok s kvetom), ale prináša 
prvok nežného gesta, ktorý skompaktňuje verbalizovanú ambivalentnosť, nesúcu sa všetkými 
veršami. 
 
 Z nemocnice je taktiež zaujímavé vidieť v reťazi s básňami z ďalších zbierok: s 
Rukávom (zo zbierky Posunok s kvetom) a Makovicou (z Mužského korenia). V básni Z 
nemocnice sa subjekt pripodobňuje k nožu, nôž (alebo implikovaný skalpel) zároveň slúži aj 
ako zrkadliaca plocha pre druhú tvár (rušivý agens), ktorá neguje subjekt. Taktiež nôž zraňuje 
subjekt (otvorené hrdlo, zabodnutie o dvere). V Rukáve je motív noža a tváre zjednotený vo 
výraze „tvár–nôž“, vyjadrujúci bolestný spoj medzi dvomi subjektmi, zasahujúcim 
a zasahovaným, zraňujúcim a raneným. V Makovici je tento boj vystupňovaný na maximum: 
tvár je neustále prenasledovaná nožom, hranice medzi vrahom a obeťou sa stierajú (bodnutím 
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18 Matejov výstižne popísal rozdiel medzi „utretím z krvi“ a „utretím od krvi“: prvý výraz (použitý v básni) môže 
odkazovať na vykrvácanie. Viac v: 
Matejov, Fedor, „Tri úvahy nad J. Ondrušom (Sonet, Kvapka, Z nemocnice)“, Slovenská literatúra, č. 3, 2014, 
str. 246. 
19 Ibid. 



sa spoja do jednej bytosti). Hoci sa Ján Ondruš snažil zjemňovať výrazy (pravdepodobne pre 
mýtus psychologizujúcich tendencií v interpretáciách pôvodných básní), aj na základe 
analyzovanej básne je viditeľné, že preexponovanosť (vnímaná v pozitívnom zmysle) daných 
básní je len ťažké zmierniť – a že jednotlivé verzie básní sa navzájom nevylučujú, ale tvoria 
kompaktný, kontinuálny a navzájom dopĺňajúci sa celok. 
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