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anotácie

 Publikáciu Jany Juhásovej, ktorá pôsobí na Ka-
tedre slovenského jazyka a literatúry FF KU 
v Ružomberku, Od symbolu k latencii. Spiri- 
tuálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii, 
vydalo vydavateľstvo KU – VERBUM v roku 
2016. Autorka čerpá z množstva pramenné-
ho materiálu a odborných štúdií. Hneď na za-
čiatku krátky a priehľadný obsah vovádza do 
nastolenej témy.

V úvode autorka vysvetľuje dynamický 
vzťah „od symbolu k latencii“ (str. 5). Je to pohyb 
„od osvojeného k neznámemu“, „od evidentného 
k skrytému“ a „od celostného k neúplnému“ (str. 
5). Nastolené témy Juhásová vníma vo vzájom-
nom prepojení umenia a spirituality. Termín 
spiritualita zohľadňuje dva odlišné kontexty. 
Pôvodný, odvodený od latinského „spiritus“ 
(duch, dych). Ten druhý, etablujúci sa v osem-
desiatych rokoch 20. storočia, naopak religiózne 
zdroje odmieta a zdôrazňuje priamy duchovný 
zážitok bez inštitucionálneho ukotvenia (napr. 
silný zážitok z umeleckého diela atď.). V tom-
to vedomí sa kniha venuje básnickým textom, 
ktoré vychádzajú z kresťanskej tradície, a iným, 
ktoré demonštrujú zápas s ňou a smerujú k hľa-
daniu alternatívnej spirituality. Juhásová pozý-
va: „Publikácia je určená tým, ktorí nepodlieha-
jú nedôvere a majú záujem a odvahu porozumieť 
súčasnému umeniu – jazyku, (...). Kniha má zá-
roveň ochotu vstúpiť do literárnovednej diskusie, 
ktorá na tieto témy na Slovensku už niekoľko ro-
kov prebieha“ (str. 8). 

Juhásová predstavuje reprezentatívny vý-
ber šiestich básní, ktorých pretextom je kres-
ťanská modlitba Pater noster: „Medzi relativi-
tou a reláciou. Pater noster na prelome tisícročí“ 
(str. 9).  Autori Viliam Klimáček, Ivan Kolenič, 
Vlado Puchala, Jozef Urban, Igor Hochel a Pa-
vol Janík pracujú s expresívnou lexikou, na-
rúšajú hierarchickú štruktúru kanonizovanej 
modlitby a znižujú jej vysoký status. „Lyrický 
subjekt zaujíma k Bohu postoj nedôvery, ktorý 
má raz formu výsmechu, inokedy obvinení“ (str. 
10). Juhásová zastáva názor, že v spleti nega-
tívnych narážok na biblický pretext sa predsa 
len objavujú verše s pozitívnym významovým 
nábojom. Toto pozitívne jadro možno zaradiť 
do troch tematických okruhov: 1. túžba po ľud-
skom vzťahu (žene, blízkom človeku), 2. spolo-
čenské dobro, ktoré má ekologické, politické 
a sociálne zameranie, 3. transpersonalita ako 
duchovná práca na sebe, gesto pokory či po-
treba odpustenia. Juhásová konštatuje: „Do-
mnievam sa, že práve ony tvoria ono centrum, 
prosbu stredu, ktorá je paralelná s biblickou pros-
bou o každodenný chlieb nevyhnutný pre život“ 
(str. 19). Pre súčasníka sa náboženstvo stáva 
súkromnou sférou, v ktorej si buduje vlastnú 
hierarchiu hodnôt. Transcendentný zážitok 
ponúka sekularizovanému človeku skúsenosť 
ľudskosti, hlboké partnerské a medziľudské 
vzťahy, ale tiež umenie či prírodu. Literárno-
historický vývin ukázal, že negácia nie je ko-
nečným riešením.
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Juhásová interpretačne číta dve básne na-
písané na prelome deväťdesiatych rokov 20. 
a začiatkom 21. storočia v kapitole Od symbolu 
k latencii. Dve podoby spirituálneho diskurzu. Pr-
vou je báseň Sa (str. 27) od Erika Jakuba Grocha. 
Podľa autorky je to autorovo gesto, jeho snaha 
o definovanie ľudského bytia vo vzťahu k Ab-
solútnu. Už svojím názvom upozorňuje na ob-
lasť jazyka. Osamostatnenie slova „Sa“ v básni 
budí pozornosť. Juhásová konštatuje: „Grocho-
vu báseň Sa čítam (...) ako výraz túžby po esencii 
bytia, ktorá človeka očisťuje, zduchovňuje, ale aj 
nemožnosti obsiahnuť úplný horizont poznania“ 
(str. 43). Ďalšia báseň Vlastnoručný podpis (str. 
26) je od Milana Rúfusa. V nej autor tematizuje 
postoj človeka k Bohu. Človek nachádza svoje 
centrum (zmysel svojej existencie) v podriade-
ní sa Bohu. V prípade Rúfusa išlo o akt písania, 
podpisovania sa. Myslí si autorka knihy. 

Autorka ďalej predstavuje Zbigniewa Her-
berta (1924 – 1998) ako metódu, stopu  meta-
fyzických básnikov v slovenskej spirituálnej 
tvorbe. Ide najmä o dielo Czeslawa Milosza 
(1911 – 2004) a už spomínaného Herberta, 
ktorého tvorbu špecifikujú poľskí herbertisti 
ako koncept dediča a vydedenia. „Ako vyde-
denca núti človeka dúfať ,proti nádeji‘, ako de-
diča niesť štafetu odkazu predkov“ (str. 55). Vý-
chodiskom jeho poézie je zmyslová skúsenosť 
a dominantným orgánom poznania je videnie. 
Rozum nie je korektorom tejto skúsenosti. Pre 
Herbertovu eschatológiu (tému smrti a posled-
ných vecí človeka) je charakteristická básniko-
va viacdimenzionalita a skepsa. Smrť sa uňho 
viaže s beztvárím, ktoré je výrazom násilného 
ustrnutia. Večnosť nie je cieľom, ale podobne 
ako u Czeslawa Milosza je vnímaná ako ces-
ta do strateného raja. Bolestný pohyb je však 
prejavom života. Pre metafyzických básnikov 
má spirituálny diskurz asketický výraz ako pre-
jav znepokojenej a zjazvenej zbožnosti. Aske-
tickosť vytvára paralelu nielen medzi tvorbou 
Zbigniewa Herberta a súčasnými spirituálnymi 
básnikmi, ale aj s neskorou fenomenológiou 
Edmunda Husserla, keď filozof prešiel od ob-
jektivizujúcej vedy k záujmu o živý svet. Zmysel 
sveta sa má v umení aj vo fenomenológii odkryť 

správnym videním, metódou „otvárania očí“ 
(str. 75). „Možnosť dosiahnuť transcendentalitu 
vyžaduje u Husserla čin. Ten zdôrazňuje najmä 
genetická fenomenológia, vnímajúca človeka ako 
aktívny, tvoriaci subjekt, dejinné a stávajúce sa Ja“ 
(str. 79). V Husserlovej fenomenológii je záro-
veň zdôrazňované, že etický postoj stojí v popre-
dí. Aj u Zbigniewa Herberta nachádzame etický 
postoj a legitímnosť hodnôt v umení. Herbert 
v poézii dospieva k činu gestom prijatia záväzku 
vernosti, v realite svojím spoločenským anga-
žovaním sa v období poľskej „Solidarity“. Ten-
dencie vzťahujúce sa na tvorbu Zbignieva Her-
berta a ďalších metafyzických básnikov možno 
postrehnúť aj v tvorbe súčasných spirituálnych 
básnikov napr. Mariána Milčáka (1960), Jána 
Gavuru (1975), Petra Milčáka (1966), Rudolfa 
Juroleka (1956), Joela Palaščáka (1984) a i. Po-
dobne ako Herbert viacerí autori reaktualizujú 
postavy z gréckej mytológie, Biblie, európskej 
kultúry i kresťanskej histórie. Schopnosť spo-
mínania je zároveň sprítomňovaním minulého 
(aj v zmysle mŕtveho) vo vedomí. „Inšpiratív-
ny môže byť aj postup, keď prijaté hodnoty, ana-
logické starým grécko-rímskym cnostiam, majú 
deficitné podložie. Až človek, ktorý spozná svoju 
slabosť a nedostatkovosť, sa vedome rozhoduje 
pre lásku, statočnosť či spolupatričnosť“ (str. 75). 
Ako tvrdí Juhásová, že dve principiálne lekcie 
nám dali Czeslaw Milosz a Zbigniew Herbert 
a súčasne že Milosz sa nebál napísať: Prečo te-
ológia? Lebo prvé má byť prvé. A tým je pojem 
pravdy. A Herbert nás naučil, že ak sa poézia 
nepoužíva na únik z reality, potom má silu za-
chrániť človeka. 

V kapitole Výtvarná vnímavosť Rudolfa Ju-
roleka Juhásová predstavuje kľúčového pred-
staviteľa slovenskej spirituálnej poézie, ktorého 
tvorbu charakterizuje výrazný minimalizmus. 
Prostá výpoveď je v básnikovej autoreflexii 
inšpirovaná najmä poéziou Štefana Strážaya 
a Czeslawa Milosza. Žánrovo Jurolekove bás-
ne pripomínajú lyrické zátišia a krajinomaľby. 
Prostredníctvom vonkajšieho sveta sa ponára 
do vnútorného: „Kvalita a intenzita vnemu má 
u básnika kľúčový rozmer, niekedy až cenu spá-
sy“ (str. 83). Vzťah ducha a sveta je plný inti-
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mity a láskavosti. Vnímanie nie je len pozná-
vaním vecí, ale aj spolubytím, koexistenciou 
subjektu a sveta. U Juroleka je charakteristická 
sústredená práca s výtvarným princípom. Vy-
užíva najmä postupy postimpresionistického 
výtvarného umenia. Básnik pracuje s výtvar-
ným princípom dvojrozmerne a to prostred-
níctvom snahy o presné zachytenie dejúcej sa 
chvíle, no a zároveň svetlu, farbe, línii pripisuje 
tiež ontologický a psychologický význam. Svetlo 
má v jeho textoch kľúčové postavenie. Pripisuje 
mu pocitové, hodnotové a spirituálne dimen-
zie. V rôznych podobách je Jurolekovým obľú-
beným tvarom kruh. Je nielen výrazom opaku-
júcich sa prírodných procesov, ale aj výrazom 
viery v univerzum, v harmóniu.

V nasledujúcej časti s názvom Modlitba 
v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové ten-
dencie sa Juhásová zaoberá modlitbou. V kres-
ťanskom ponímaní je modlitba rozhovorom člo-
veka s Bohom. Od človeka Boh očakáva postoj 

viery a pokory. V literarizovanej modlitbe sa 
jej identifikačnými znakmi stávajú viac výra-
zové ako obsahové aspekty. Dominantným je 
ako v iných žánroch umenia estetická hodnota 
výpovede. Juhásová vo výbere pracuje s bás-
ňami Petra Repku, Erika Jakuba Grocha, Jána 
Gavuru, Juraja Kuniaka, Kataríny Kucbelovej, 
ktoré nerezignujú na pôvodnú náboženskú ko-
munikáciu, no zároveň sa však snažia funkčne 
a esteticky presvedčivo problematizovať tra-
dičné znaky modlitbovej matrice: „Otvorenosť 
modlitby rôznorodým tendenciám potvrdzuje jej 
životaschopnosť aj v súčasnej skladbe slovenskej 
poézie“ (str. 125). 

Publikáciu uzatvára zoznam použitých 
prameňov, literatúry, edičná poznámka a tiež 
súhrn od Gabriely Boldizsarovej. Nechýba men-
ný register. Literárna vedkyňa a filozofka Jana 
Juhásová vníma z hľadiska stanovenej témy re-
flektovať súčasné umenie komplexne a zároveň 
vyzýva na ďalšie bádanie v tejto oblasti. 
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