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Using the theme of sectarianism, the paper compares the works written 
by Russian representative of Symbolism Andrei Bely (1880 - 1934) and 
Slovak Realist writer Svetozár Hurban Vajanský ( 184 7 - 1916)- namely the 
novels The Silver Dave (1909) and The Root and The Shoots (1895/1896). 
Russian literary science has been dealing with sectarianism in Bely' s work 
in the last few years but the sectarian motifs in Vajanský' s works have not 
been particularly examined. Interliterary comparison brings the corpus of 
Slovak literary works written in the late 19'h century into the European 
context. The authors from the opposite extremes of the tum of the two 
centuries are related by the origin of their thinking - the ideas of Russian 
slavophiles. What is important are the efforts made to revive the nove! as 
a genre in a modem manner: A. Bely achieved a worldwide success and 
S. H. Vajanský did as well in Slovak literature, where he forged the „nove! 
situation". Both of the works compared are critical of the social system, 
the dysfunctional elites of the society and challenge the official church. 
Sectarianism in Bely's and Vajanský's works is seen here in the wider 
context ofthe „dark" world reflected on in literary Modemism. Bely used 
this phenomenon to build up his nove! from within as a part of his artistic 
and philosophical pursuit in the context of Russian Modem. Sectarianism 
in the work by Vajanský, who used it as one ofthe motifs, was the result of 
finding new themes and phenomena which would make it possible to define 
the nature of the contemporary life of Slovak society. 

Key words: Russian and Slovak novels, similarities and differences 

V úvahe venovanej sektárstvu v umeleckej tvorbe sú v rámci komparatívneho prí
stupu porovnávané dve diela dvoch autorov, predstaviteľov dvoch národných literatúr, 
ruskej a slovenskej. Ide o postsymbolistu, a zároveň jednu z určujúcich osobností myš
lienkovej platformy ruského symbolizmu -Andreja Belého (1880 - 1934) a o realistické
ho spisovateľa napájaného romantizmom, no už obráteného k modeme, ideológa súdobej 
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slovenskej literatúry a kultúry- Svetozára Hurbana Vajanského ( 184 7 - 1916). Obidvoch, 
každého ináč a z iného konca, môžeme zaradiť do jednej epochy v európskom umení 
prelomu 19. a 20. storočia, hoci jeden stál na jej prahu a druhý z nej už vychádza smerom 
k avantgardným polohám, kde sa jeho symbolizmus napája na expresívnejšie tendencie 
spojené aj s najnovšími výdobytkami techniky. Videnie s perspektívou eschatologických 
vízií síce niečo uzatvára, no popritom uvoľňuje hermetizmus samotnej témy sektárstva, 
odkrývajúc presahy, kde funguje ako legitímna súčasť „temnosti" sveta tematizovanej 
v literatúre modernizmu. Kým ruská literárna veda sa v posledných rokoch zamerala i na 
sektárstvo v diele A. Belého, sektárske motívy u Vajanského neboli osobitne skúmané. 

Obaja spisovatelia teda stáli na rozhraní alebo na - „rozhraní rozhrania". Podobne 
na rozhraní sú ich diela - román Belého Strieborný holub (1909) a Vajanského Koreň 
a výhonky (1895 1896). Porovnanie tvorby svetoznámeho ruského spisovateľa a slo
venského klasika, z hľadiska významu zákonite tak či onak ohraničeného kontextom do
mácej literatúry, sa môže zdať odvážne. Stále však platí povestné pravidlo V. Šklovského, 
že „umelecké dielo vnímame na pozadí a v asociácii s iným umeleckým dielom". 1 Diela, 
ktoré sú vo svojej podstate ambivalentné, ťažšie interpretovateľné, môže byť produktívne 
vyložiť v konfrontácii so systémom inej literatúry a inej kultúrnej tradície. Medziliterárna 
komparácia motívov sektárstva v ruskom a slovenskom románe môže vniesť viac svetla 
na obidve porovnávané diela. Na druhej strane je to príležitosť uviesť pozoruhodné dielo 
slovenskej literatúry konca 19. storočia do európskych súvislostí. 

Niektoré momenty vyplynú aj z porovnania charakteristík uvedených autorov. 
O predstaviteľovi mladších ruských symbolistov Andrejovi Belom sa ešte za jeho života 
veľa povedalo a napísalo v tom zmysle, že je autorsky premenlivý, svojím spôsobom 
zradný (najmä voči ideologickým pozíciám„.), na čo - ako je známe - odpovedal zná
mym spisom Prečo som sa stal symbolistom a prečo som ním neprestal byť vo všetkých 
fázach môjho vývinu (1928). Z tohto pohľadu je asi príznačné, že v posledných desaťro
čiach, postmoderne pohyblivých a nestálych, pravdepodobne aj vďaka spomenutej pre
menlivosti doslova geometrickým radom a v celosvetovom meradle narastá význam jeho 
tvorby. Určite to nie je náhoda, keďže Belyj ako mimoriadne originálny, experimentujúci 
autor vytvoril dielo schopné ožívať v čase a priestore mnohonásobných interpretácií. Tu 
už presahuje aj kontexty ruského modernizmu, lebo práve experimentálnou literárnou 
tvorbou, ako boli štyri „symfónie" (Symfónia. Druhá dramatická, 1902; Severná symfó
nia. Prvá hrdinská, 1904; Návrat. Tretia symfónia, 1905 (slovenský preklad 1965); Ka
lich metelíc. Štvrtá symfónia, 1908) či román Peterburg (1913 - 1914; slovenský preklad 
2001) Belyj otvára spolu s ďalšími svetovými autormi brány umeleckej literatúry k jej 
najväčším objavom a výdobytkom v 20„ a dnes sa dá povedať že aj v 21. storočí. 

Svetozára Hurbana Vajanského vnímame prvorado ako klasika slovenského literár
neho realizmu. Podľa výkladov viacerých odborníkov na Vajanského tvorbu nesie jeho 
realizmus „dedičstvo" romantických ideálov pretavené do myšlienok i umeleckej spisby. 
Na druhej strane sa v ňom dá identifikovať intenzívne vnímanie pohybu svetovej literatú
ry, ktorý viedol k modernizmu. Vajanský bol nesporne poplatný záväzkom spisovateľa 
malého národa a silu umeleckého nadania a veľkého osobnostného pôsobenia do značnej 

1 ŠKLOVSKIJ, Viktor: Teória prózy. Bratislava: Tatran, 1971, s. 33. 
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miery uplatnil pri presadzovaní svojich názorov v slovenskej literatúre a kultúre s cieľom 
afirmovať národnú kultúrnu a ideologickú platformu. Hoci po svojom zaznamenával tie 
najsúčasnejšie impulzy zo života (svojej krajiny, sveta, Európy), ako aj zo svetovej lite
rárnej tvorby a umenia, jeho vplyv sa paradoxne stal do istej miery aj retardačným fakto
rom vývinu domácej literatúry. Ako je známe, Andrej Belyj v svetovom meradle obrodzo
val žáner románu. Aj Vajanského zámerom bolo obrodiť - slovenský román a slovenskú 
literatúru, (sám v sebe) vlastným úsilím a tvorbou utvrdzoval kánon románu (spájajúceho 
sa preňho s modernosťou literatúry a človeka ako takého). V deväťdesiatych rokoch 
19. storočia forsíroval vznik „románovej situácie" (termín Jána Števčeka) podľa vzorov 
veľkých literatúr a vytvoril niekoľko románových diel. Dá sa povedať, že oboch autorov 
vychádzajúcich vo svojej genéze z predstáv ruských slavianofilov, spájala jedna ideová 
línia: uvažovanie Belého svedčí o vnútornej, hoci protirečivej spätosti s „národníckymi" 
ideálmi - vlasti, ľudu, jazyka, kultúry, národného spoločenstva. K rovnakým hodnotám 
sa upínal aj Vajanský. 

V kontexte uvedených východísk sa ukazujú zhody medzi dielami ruského a sloven
ského autora. Andrej Belyj svoj prvý román Strieborný holub (publ. 1909, knižne 1910) 
vytvoril po - skúsenosti s básnickou prózou štyroch „symfónií" a pred - „veľkým" romá
nom Peterburg. Literárna veda upozorňuje na hermetizmus Belého symbolistických tex
tov, ktoré svojou poetikou oscilujú medzi poéziou a prózou a sú „zavinuté" do seba jazy
kom. 2 Pri uvažovaní o „uzatvorenosti" Strieborného holuba sa zdá, že ju do značnej 
miery podmieňuje téma sektárstva ako uzatvoreného, do seba zavinutého fenoménu, 
čomu autor podriadil aj vnútornú kompozičnú výstavbu diela. Inak je to u Vajanského, 
ktorý sektárske motívy zasadil do realistického románu Koreň a výhonky (1895 - 1896) 
zvonka, ako jeden z ďalších motívov. Literárni historici toto dielo oceňujú medzi ním 
napísanými románovými prózami (Letiace tiene, 1883; Suchá ratolesť, 1884; Na rozhra
ní, 1889; Pustokvet, 1893) ako vrchol jeho prozaickej tvorby. 

V oboch románoch au oboch autorov je podstatný kritický postoj voči spoločenské
mu systému, nefunkčným elitám spoločnosti, v rámci čoho spochybňujú aj oficiálnu cir
kev a jej úlohu. Príznačné je, že sa spisovatelia obracajú k alternatívnemu duchovnému 
svetu mystických siekt, čo bolo v danom období aktuálne aj ako odraz prehlbujúcej sa 
krízy duchovnosti vo svete. Realita dožívajúcich a postupne sa rozkladajúcich mnohoná
rodnostných impérií Európy (rozsiahlej východoeurópskej Ruskej ríše, no i celkom ma
lého Slovenska v pozícii národnostne utlačenej periférie stredoeurópskej ríše - Rakúsko
-Uhorska) bola protirečivá: na jednej strane stále tuhšie „šróbovanie" individuálnej 
i kolektívnej existencie obyvateľov (či už sociálnej, etnickej, náboženskej alebo inej) a na 
druhej strane čoraz výraznejšie presadzovanie národných či sociálnych záujmov jednotli
vých skupín obyvateľstva. Umelci a intelektuáli spontánne reagovali na pocity človeka 
a spoločnosti. Pre senzibilných tvorcov sa oslabenie ľudského ducha, spoločenský pocit 
duchovnej nedostatočnosti spájal s predstavou stratenej či uväznenej duchovnosti (spo-

2 Autorka štúdie vychádzala z tejto osobitej hraničnosti pri svojom preklade Belého Peterburgu, ktorý bol 
prvým slovenským prekladom tohto diela, vyšiel roku 2001. O tom pozri: MALITI-FRAŇOVÁ, Eva: 
K voprosu o perevode „Peterburga" na slovackij jazyk. Zametki perevodčicy. In: Andrej Bely} v izmeňajuš
čemsia mire. Moskva: Nauka, 2008, s. 389 -397. 
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meňme názov-obraz Maríny Cvetajevovej z jej eseje o Andrejovi Belom „zajatý duch", 
hoci má iné súvislosti). Modernosť epochy sa prejavovala aj v tom, že sa v umeleckej 
a myšlienkovej sfére, ako i v reálnom živote dôraz prenášal na metafyzickú sféru, na ná
boženstvo i alternatívne podoby nábožnosti, kde bol predpoklad, že by sa stratená du
chovnosť mohla nájsť. Stupňujúce sa eschatologické nálady budili v ľude nádeje na apo
kalyptické ukončenie utrpenia a potrestanie vinníkov (na poslednom súde Ježiša Krista). 

Z takýchto pocitov so snahou nájsť z nich oživujúce východisko sa na začiatku 20. 
storočia v Rusku rodilo hnutie „nového náboženského vedomia" (Merežkovskij, Roza
nov, Berďajev a iní), ktoré stálo v opozícii voči historickému kresťanstvu. Paralelne s du
chovnými hľadaniami intelektuálov tu vnútri spoločnosti prebiehal aj iný proces, neofici
álny a tajný: v nižších a stredných vrstvách obyvateľstva sa tvorili skupiny grupujúce sa 
vôkol ľudových prorokov, predákov „nových náboženstiev", mystických siekt. Podobne 
v strednej Európe medzi bežnými obyvateľmi presah do inej dimenzie kresťanstva (a ná
hradu nedostatočne funkčných cirkví) stelesňovali alternatívne, tajné duchovné hnutia -
sekty, ktoré vznikali vnútri oficiálnych náboženstiev, predovšetkým medzi evanjelikmi. 

V ruskom prostredí mal tento proces svoje dejiny. Sektárstvo tu bolo doložené dáv
nejšie, od 17 .-18. storočia. Pozadie tohto fenoménu možno objasniť sčasti i mentalitou 
a historickou skúsenosťou ruského národa, ktorý sa v ťažkých obdobiach dejín pred ubí
jajúcou realitou a útlakom zo strany vrchnosti (aj pravoslávnej cirkvi) dokázal v kulmi
načných obdobiach uzatvoriť do ulity osobitej iracionálnosti, akejsi pudovej „temnosti". 
Práve s takouto inštinktívnou vierou sú spojené ruské sekty. Problematika bola spracova
ná v početnej literatúre, predovšetkým náboženskej a filozofickej, v novšom období sa jej 
venoval filozofNikolaj Berďajev.3 V posledných desaťročiach ju spracúvajú viacerí ruskí 
autori, spomeniem Alexandra Pančenka, ktorý sa pokúša rekonštruovať dejiny ruských 
siekt, cez výskum ich súčasného stavu na ruskom vidieku, a to aj na folklórnom materiá
li. V súvislosti so sektárstvom používa termín „parakresťanstvo"4, ktorý akoby bol blízky 
predstave Vasilija Rozanova o viere popri kostolných múroch ... Na fenomén ľudového 
sektárstva sa zameral aj literárny historik Alexander Etkind, ktorý vidí jeho vývin vnút
ri spoločensko-politického pohybu prvých dekád 20. storočia v spojení s ruskou revolú
ciou boľševikov.5 

Sektárstvo sa teda dá situovať do priestoru duchovnej alternatívnosti. V Rusku bolo 
reakciou na oficiálny svet - ako paralelné, neoficiálne hnutie, vo svojej podstate kritická 
alternatíva, ktorú si vytvoril sám ľud. Poukazuje na to Nikolaj Berďajev, ktorý ruské 
sektárstvo spájal bezprostredne s ľudovým životom: „Typ náboženského myslenia, ktorý 
sa dá podmienečne pomenovať ako duchovné kresťanstvo, má veľký význam a zaberá 
veľa miesta v ruskom ľudovom živote, no nijako sa nedá definovať len podľa knižných 
prameňov a jednotlivých náboženských mysliteľov. Je to prúdenie zo života, a nie z lite-

432 

'Napríklad v spise Duchovné kresťanstvo a sektárstvo v Rusku z roku 1916. 
4 Pozri PANČENKO, Alexander: Christovščina i skopčestvo: folk/or i tradicionnaja kuľtura russkix misti
českich sekt (2002), Zametki i materialy k izučeniju russkich mističeskich sekt (1998) a ďalšie autorove 
práce. 

5 Pozri ETKIND, Alexander: Chlyst: sekty, literatura i revoľucija. Moskva : Novoje literatumoje obozzre
nie, 1998. 
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ratúry, a je viac ľudové, než kultúrne. V tomto prúdení je veľa odtieňov, no predsa len sa 
v ňom dá odhaliť charakteristický typ náboženského myslenia a náboženského pocitu 
života. Toto náboženské hnutie naráža až na dno života ľudu, na sektárstvo, na ľudové 
hľadanie Boha a božej pravdy života. Je to odchod z kultúrneho života, únik pred hriech
mi civilizácie, hľadanie božej prostoty. Je to - túlavá Rus, naplno zaujatá otázkami viery 
a spravodlivého života. "6 

Ruská literatúra, tradične tematizujúca súdobý život v Rusku, sa už od 19. storočia (aj 
skôr, reč je o vrcholných zjavoch) pokúšala spracovať tému sektárstva. Sektárske motívy 
sú prítomné v zastretej podobe u F. M. Dostojevského, napr. v novele Katarína z roku 1847 
(v ruskom origináli Choziajka) alebo v románe Diablom posadnutí z rokov 1871 - 1872 
(v ruskom origináli Besi). Posolstvom z pera „proroka" sú niektoré diela L. N. Tolstého, 
ktorý sa nielenže sektárstvu venoval v tvorbe (Kreutzerova sonáta, 1890, Vzkriesenie, 
1899), ale okolo roku 1880 založil vlastné duchovné hnutie šíriace jeho nábožensko-etické 
učenie - tolstojovstvo.7 Vďaka volaniu po duchovnosti a asketizme sa prirovnáva k ľudo
vému „skopčestvu", to však navyše svojich prívržencov obmedzovalo radikálnou antise
xualitou spojenou aj s kaličením tiel mužov a žien. V ruskej literatúre to bol práve Belyj, 
kto - slovami A. Etkinda - „umelecky postihol v ruskom ľude náruživú mystickú živel
nosť, skrytú pre starých ruských spisovateľov, ktorí vytvorili tradične národnícku predsta
vu o ľude. Túto živelnosť nevnímali slavianofilovia, nevnímal ju ani L. Tolstoj. Len Do
stojevskij ju poznal, no neodhaľoval ju v živote ľudu, no v živote inteligencie".8 

Približne v rovnakom čase ako tolstojovstvo sa rodili sekty v stredoeurópskom pro
stredí, hlavne vo Švajčiarsku, odkiaľ sa dostali aj na Slovensko. Mám na mysli predovšet
kým pôvodne švajčiarsko-nemecké hnutie Modrého kríža, ktoré s veľkou pravdepodob
nosťou našlo odraz vo Vajanského románe, o čom ešte bude reč. Stredoeurópske sekty, 
vyrastajúce z podhubia evanjelickej cirkvi, vyzývali k cnostnému, asketickému prístupu 
k životu a svetu. 

Sektárstvo ako téma či motív sa v dielach ruského a slovenského autora prelomu 
storočí dozaista nezjavilo náhodne, bolo odrazom disharmonických tónov, nesúladnej 

6 BERĎAJEV, Nikolaj: Dva lipa mirosozercania. Duchovnoje christianstvo i sektantstvo v Rossii, „Iva
novskie sredy". K sporu meždu kn. J. N. Trubeckogo i D. D. Muratovym. Moskva: Direkt-Media, 2008, 
s. 28. 

7 Pri zmienke o tolstojovstve sa dá hovoriť aj o bezprostrednom spojení ruského a slovenského prostredia 
v rámci témy našej úvahy. Prívržencami Tolstého učenia a takpovediac členmi jeho „sekty" boli aj dvaja 
Slováci, obaja literáti - osobný lekár a dôverník veľkého spisovateľa Dušan Makovický, ktorý ho roku 
191 O sprevádzal pri úteku vlakom až na železničnú stanicu Astapovo, kde bol prítomný pri jeho skone 
(následne sa vrátil na Slovensko, tu trpel prehlbujúcimi sa depresiami a roku 1921 spáchal samovraž
du). Druhý tolstojovec Albert Škarvan tiež istý čas pôsobil ako osobný lekár Tolstého, a keď ho spolu 
s priateľom, takisto tolstojovcom V. Čertkovom, ktorý vydával Tolstého diela, vyhostili z Ruska, žil 
v Anglicku v kolónii tolstojovcov (spomeniem, že v kolónii sa Škarvan zblížil aj s ďalším tolstojovcom 
Vladimírom Bončom-Brujevičom, neskorším spolupracovníkom a poradcom V. !. Lenina pre oblasť rus
kého sektárstva). Ešte predtým však odmietol vojenskú službu a skončil na psychiatrii s diagnózou „ná
boženská pomätenosť spletená s ideami Tolstého". V neskorších obdobiach svojho života sa venoval li
terárnej činnosti a prekladaniu, hlavne Tolstého diel. Pozoruhodné je, že Škarvanov slovenský preklad 
románu Vzkriesenie vyšiel na Slovensku už roku 1900, ešte pred vydaním Tolstého pôvodiny v Rusku. 

8 Etkind, c. d., s. 213. 
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kakofónie ži tej reality. V roku 1907, keď sa Belyj púšťal do tvorby románu Strieborný 
holub (pokladal ho za novelu), v ňom ešte stále dominoval pocit rozčarovania z krutého 
revanšu cárskej administratívy po neúspechu prvej ruskej revolúcie r. 1905, ktorej dia
nie ako reprezentant v nej aktívne zúčastnenej inteligencie do hÍbky prežíval. Do tohto 
obdobia umiestnil aj dej románu - počas leta 1905. Príznačné je, že dej sa odohráva vo 
vidieckom prostredí, v malom mestečku Liehov a v dedinkách okolo neho, ktoré obý
vajú ľudové vrstvy ruského národa. Jeden zo súčasných znalcov Belého diela V. Pisku
nov píše o autorovom umeleckom zámere diela, že v Striebornom holubovi sa v rámci 
jeho básnickej i básnicko-prozaickej tvorby po prvý krát téma „tajomstva bytia" nechá
pe len v kozmicko-všesvetovom, ale v národno-historickom rozsahu ako „tajomstvo 
Ruska".9 V memoárovej knihe Medzi dvomi revolúciami priznáva, že v čase, keď sa 
púšťal do tvorby Strieborného holuba, trápili ho stavy stihomamu, „pocity sietí a oča
kávanie záhuby" (je zrejmé, že sa viac než o seba, bál o osud svojej vlasti - pozn. E. 
M.), ktoré zakomponoval do diela. „Zobjektívniac svoju ,chorobu' na fabulu, som sa od 
nej oslobodil...," píše Belyj. 10 

Belého rozporuplný vzťah k prostonárodnému obyvateľstvu odráža koncepcia hlavnej 
postavy, literáta Dariaľského. Zobrazil v ňom nielen seba a vlastné „poryvy" duše, no i nie
koľkých ďalších známych intelektuálov epochy, hľadajúcich vo vidieckom ľude „dušu Rus
ka" (bol to hlavne básnik Alexander Dobroľubov). Dariaľskij sa naplno pohrúži do víru 
ľudovej živelnosti stelesnenej sektárskym životom. Tá ho však v závere diela privedie do 
záhuby, lebo sektári ho zavraždia. Autorov vzťah k sektárskym postavám z ľudu v diele sa 
mení - od počiatočných, takmer idylických obrázkov v nekrasovovskom duchu až k halu
cinačnému zobrazeniu ich otrasnej brutality, videnej pohľadom hlavného hrdinu tam, kde 
s ním splýva autorský subjekt. Jeho zámer odráža aj jazyk diela, v ktorom počiatočné tra
dičnejšie, realistické rozprávanie o živote na vidieku, pre ktorý sa intelektuál rozhodol, vy
strieda šťavnatá hovorovosť, „prešpikovaná" nárečovými prvkami a vulgárnosťou reálnej 
dediny. Pozvoľna prerastá do povestnej „mágie slov", typickej pre A. Belého. 

Alexander Etkind v citovanej knihe Chlystovstvo: sekty, literatúra a revolúcia v tej
to línii rozobral Belého dielo, pričom tvrdí, že autorov myšlienkový prerod súvisel s jeho 
primknutím sa k platforme, ktorá práve v tom čase vznikala v rámci zborníka Vechi (Míľ
niky):11 „„. idey Strieborného holuba oscilujú medzi dvomi autorskými pozíciami. Jednu 
odrážajú lyrické pasáže Strieborného holuba a možno ju charakterizovať ako pronárod
nícku. Druhú pozíciu odráža fabula Strieborného holuba a zvlášť jeho finálne udalosti, 
hrdinovo sklamanie a jeho ohavné zavraždenie. („.) Belyj prehodnocoval svoje idey prá
ve v procese práce na texte a vyšlo niečo iné: nie apológia návratu k ľudu, premeny a re
volúcie, ale odhalenie historických omylov, neopodstatnených nádejí a nezmyselných 
obetí," píše Etkind, 12 
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9 PISKUNOV, V.: Skvoz ogoň dissonansa. In: BELYJ, Andrej: Sočinenia. !. zv. Moskva: Chudožestven
naja literatura, 1990, s. 18. 

10 BELYJ, Andrej: Meždu dvuch revoľucij. Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1990, s. 354. 
11 Zborník statí ruských filozofov začiatku 20. storočia o ruskej inteligencii a jej úlohe v dejinách Ruska, ktorý 

vyšiel v marci 1909 a vyvolal búrlivú polemiku. Medzi zástancami kritických názorov Vechov stáli Belyj. 
12 Etkind, c. d., s. 212. 
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Vajanského negativizmus, ktorým je román Koreň a výhonky predchnutý, súvisel 
prvorado s realitou odnárodňovania slovenskej spoločnosti po roku 1880, spusteného lik
vidačnými administratívnymi opatreniami od rakúsko-uhorského vyrovnania roku 1867. 
Jeho umeleckým zámerom bolo prostredníctvom nemilosrdnej umeleckej analýzy ukázať 
otriasajúce dôsledky na stave obyvateľstva vidieka v románovom malomeste Rohov 
a v dedinkách - Lipová a Koryčné. Na to, že spisovateľova analýza nebola dôsledne rea
listická, upozorňujú odborníci. V Koreni a výhonkoch (ako aj v iných dielach Vajanské
ho) badať moment zväčšovania vzdialenosti od reality pomocou „komplikovanej nará
cie", od ktorého sa odkláňali neskorší slovenskí realisti, pociťujúc ho ako nenáležitý 
(v súvislosti s Vajanského umeleckou spisbou o nej hovorí súčasná znalkyňa literatúry 
slovenského realizmu Marcela Mikulová 13

). Nazdávam sa, že podobné vzďaľovanie sa dá 
vnímať v kontexte hľadania (u Vajanského možno „samohľadania") moderného jazyka 
alebo na ceste k hľadaniu vlastného moderného jazyka. Ako je známe, práve kompliko
vaná, na rôzny spôsob štylizovaná narácia umožňovala modemistom dosiahnuť onú -
slovami J. F. Lyotarda - „vznešenú vzdialenost"' od reality, ktorá bola charakteristická pre 
modemu. Svedčí to o pozoruhodnej rozporuplnosti osobnosti slovenského realistického 
autora i jeho tvorby. Bádateľka diela Vajanského Ivana Taranenková o ňom píše, že „ako 
odporca modemistických tendencií v umení sa stal svojím štýlom inšpirátorom predsta
viteľov Slovenskej modemy, sám dokonca vo svojich dielach mnohé prvky modemistic
kého umenia uplatnil". 14 

Podľa I. Taranenkovej je román Koreň a výhonky, tak ako ďalšie Vajanského diela, 
postavený na istých mentálnych schémach, „ktoré sú do slovenskej kultúry hlboko zako
renené" .15 Taranenková ich vníma v rámci autorovho konfrontačného princípu „svojstva" 
a „cudzosti". No zobrazované sociálne problémy, ktoré Vajanský rieši v priestore celého 
textu - ide o vysťahovalectvo, alkoholizmus a sektárstvo ľudových vrstiev - bádateľka 

zhodnotila skratkovito a zjednodušujúco ako dôsledok „intervencie národnostne antago
nických síl". 16 I. Taranenková hovorí o „modernistickom výraze" Vajanského tvorby, kto
rý sa prejavuje nielen na úrovni štýlu, no i tematicky. Je zrejmé, že s ním súvisia aj prí
tomné motívy sektárstva. Princíp „svojho" a cudzieho" vychádza z pocitov úzkostí 
a neistôt frustrovaného človeka. Autorské vedomie Vajanského, ktorý chcel (sám v sebe) 
akcelerovať vývin domácej literatúry, akoby predstihlo samotné dielo. 17 V románe, po-

13 MIKULOV Á, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej 
literatúry SAV, 2005, s. 21. 

14 TARANENKOVÁ, Ivana: Svetozár Hurban Vajanský- medzi ideou národa a ideálom umenia. In: VA
JANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Články. Bratislava: Kalligram - Ústav slovenskej litera
túry SAV, 2008, s. 562 - 563. 

15 Tamže, s. 563. 
16 Tamže, s. 579. 
17 V tomto smere mnohé o objektívne sebakritickom vzťahu autora k vlastnej tvorbe napovedajú Vajanské

ho slová (použil ich Alexander Matuška v stati Vajanský - prozaik): „Povinnosť básnika je načrtať od
blesk skutočnosti ... Azda dá mi Boh milosť, že poukážem na chodník, po ktorom by kráčať mal náš spi
sovateľský podrost... Keď na to myslím, preklínam slabosť svojho pera. V mysli valí sa a vrie divým 
klokočom, v duši zrejú sarkazmy, pred okom tmolia sa mi postavy života nášho pekné i špatné. Ale moja 
ruka je slabá, ona hádže na papier namiesto mäsitých skutočností postáv iba mdlé tiene ... " (MATUŠKA, 
Alexander: Vajanský-prozaik. In: Za a proti. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975, s. 140- 141). 
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dobne ako u Belého v Striebornom holubovi, sa skryto prezentuje ohrozené vedomie 
(miestami s paranoickými či obsesnými prejavmi), hľadajúce vinníkov a vonkajších ne
priateľov, zastreto či otvorene narážajúc na etnickú a inú neznášanlivosť, zvlášť antisemi
tizmus. 

Popri vystopovaných zhodách sú medzi uvedenými dielami a ich autormi veľké roz
diely, a tie sa ukazujú v hÍbke a umeleckej sile spracovanej tematiky. U Belého sú postavy 
sektárov s výnimkou Sťopku podané ako neúprimní, úskoční a skazení ľudia, čo pôsobí 
hodnoverne a realisticky (A. Etkind predpokladá, že pôvodná autorova predstava bola 
vytvoriť pozitívnejšie typy sektárov). Naopak, Vajanský sektárov zjavne idealizuje a zdô
razňuje ich cnosti, aj oprávnenú spoločensko-kritickú odbojnosť. Týka sa to Ondreja 
i ďalších sektárov, hlavne Márie, ktorá do sekty vstupuje s nevinnosťou a čistotou „pan
ského" dievčaťa. Rituály slovenských sektárov sú prosté, asketické, za večerného še
rosvitu počúvajú kázne proroka o spasení a cnostnom živote, so spevom tancujú chorovo
dy okolo vatry. 

„Ako zajace na poli, ako plaché jarabice prenasledujú boží ľud; v biednom úk1yte našom vynašli 
nás, lebo diabol je múdry a mocný, múd1y pekelnou múdrosťou a mocný ľudskou zlobou. " Tak po
čal Ondrej svojím hustým hlasom, ktorý prenikal ďaleko, hoci rečník sa nenapínal. Stál pri ohni, 
pokrytý širokým kepeňom zo starého skalického súkna. (..)A skutočne kepeň bol zvláštneho staro
bylého strihu s mohutným, záhybovým golierom a dodával postave Ondrejovej sviatočný výraz ako 
talár prorocký. Ondrej pokračoval: „Ale díl Hospodimlv jest lidjeho, Jakob provazec dedictvíjeho. 
Nalezljej v zemi pusté, a na poušti veliké a hrozné; vukol ved/jej, a ostríhal ho,jako zrítelnice oka 
svého. Jaka orlice ponouká orličátek svých, sedí na mladých svých; roztahuje krídla své, bére je 
a nosí na krídlách svých. Tak Hospodin sám vede nás, a není s ním boha cizemcu„. Tak hovorí 
Mojžiš o ľude svojom, o všetkých nás, ktorí poznali sme pravdu a neklesli v tenatá večného nepria
teľa„. A čo robia tí, čo nás vyháňajú z príbytku bohumilého? Oni obetovali ďáblum, ne Bohu, bo
húm, jichž neznali, novým, kteríž zblízka prišli„. Ale beda im tritisíc ráz beda! Hladem uvadnau 
a neduhy palčivými a nakažením morovým prehorkým žráni budou; také zuby šelem pošlau na ne 
s jedem hadu zemských„. Rozptýlím je po kautech, rozkáži prestali medzi lidmi pameti jich. " Pri 
posledných slovách povýšil Ondrej hlas, hrozivo pozdvihol ruku a jeho veľké, sivé oči zablysli sa vo 
svetle ohňa svitom priam úžasným. (. „) Ondrej medzitým nevydržal v reči svojej rovnú výšku. Vpa
dol do poučného tónu a začal o kráľovi aragónskom Alfonzovi„. Skončil modlitbou, ktorá bola 
preplnená krotkosťou a oddanosťou do vôle božej. Hrebeň s Ryhovou súčasne počali chorál; meló
dia bola všetkým známa, cirkevná, no slová prenikavým hlasom predriekal Kútik, prikrčiac sa 
k ohňu, aby videl čítať z malej, novotlačenej knižky. Spievali tlmeno, akoby v bázni. Hustým ihličím 
obrovskej borice vinul sa ich spev nahor, spev melodiózny, takmer uspávajúci. (. „) Spev stával sa 
hlasnejším. Proti príkazu Ondrejovmu, spievať piano, ľudia nevdojak zosilňovali hlas„. Keď poča
li pieseň „Berte na seba jarmo Pána", ktorej text bol známy a nebolo treba predriekal'. zazunel spev 
hlasno a víťazne ako bojová hymna. (.„) Ondrej rozostrel ruky a počal chodiť okolo ohňa, ktorý už 
doháral„. Všetko pošlo za ním. Mužskí vo vnútornom kruhu, ženské v zovnútornenom, smerom 
opačným. (..) Strašne bolo hľadieť na niektoré postavy: ony knísali sa ako príšery, krivili sa kan
vu/zívne„. Ba niektorí i poskakovali, no i tak nebolo to smiešne, ale príšerno-dojímavé. Mirovi 
prišlo na um, že i Dávid tancoval pred archou úmluvy. 18 
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18 Cit. podľa VAJANSKÝ Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. In: VAJANSKÝ Svetozár Hurban: Koreň 
a výhonky. Články. Bratislava: Kalligram- Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008, 100- 103. 
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Belého dielo, naplnené dramatickým napätím z potlačovaného a potom explodujú
ceho erotizmu, opisuje svojráznu pobožnosť, ktorú autor nazval „delanie". Sektári sa 
omámia alkoholom a potom prevádzajú skupinové sexuálne orgie. U reálnych rus
kých chlystov sa tento rituál volá „sváľnyj grech" alebo „christóva ľubov"'. V strede 
diania je Dariaľskij so svojou milou, sektárkou Matrionou, ktorá je družkou stolára, pro
roka „holubov". Matriona by mala podľa očakávania ostatných sektárov počať od Dariaľ
ského Božie dieťa. 

A stolár je už na nohách, dvíha svetlú ruku nad nimi; ( „) akoby hovorí a akoby aj nie: slová vznikajú 
len tak, vo vzduchu: „ Čo teraz vidíte, deti moje - v tom odteraz prebývam a večne, lebo som k vám 
poslaný na svet odlial; kde večne prebývam, vykonať to, čo sa má. Radujte sa, spievajte, plesajte, lebo 
vás všetkých požehnanie spasilo„." (..)A tu stolárove slová: ľahúčko podišiel, svojou rukou chorou 
pohládza raz Petra, raz Matrionu: „ To je ale baba, čo? Takáto„. Nože, Matriona, svojho pánka ob
jím„. No tak, deti moje„." (..) Honíci plameň už Petra s Matrionou spojil; až sa im medzi hruďami 
zadymilo; prešli na postel'. A odtiaľ sa znovu vrátili k stolárovi. Hľa, a všetko je už iné; keď vošli do 
parádnej izby - strapáč kľačí na kolenách pred stolárom, klania sa po zem a stolár sa už rozvalil na 
lavici - svetlý-presvetlý; a stone sladko; hruď má obnaženú - priezračnú ako beláskavá huspenina, 
ľahko sa chveje a z hrudi ako z vajca sa vykľúva bielučká vtáčia hlávka„. (..)A vtedy sa ich mŕtve telá 
rozplynú, akoby namydlené hmlovou penou, akoby sa rozparovali parou ajeden s druhým sa zlievali 
do žiarivej hmly, nie je to ani hmla - a hmla sa spája do jedného jagavého tela: jedno biele telo utka
né z ligotov sa zreteľne načrtáva uprostred izby; a v tele sa načrtnú, akoby sa pretrhávali - oči: vzdia
lené, smutné: holobradý, čarokrásny chlapčenský obličaj, v bielom odeve, belšom než ľan, a na tom 
odeve zlaté hviezdy; (..) hviezdy sa ticho jagajú vôkol svetlučkého mladíčka-dieťaťa; holubie dieťat
ko, zrodené z vytrženia povstalo zo štyroch mŕtvych tiel. 19 

Keďže intelektuál úlohu nesplnil a ženu neoplodnil, sektári usúdili, že na to nemal 
dosť sily. Autor naznačuje, že proces splodenia nového Mesiáša sa práve vinou jeho inte
lektu preniesol do astrálnej sféry - konal sa v opileckej fantázii Dariaľského. Po tomto je 

19 A CTOJil!p-TO )')Ke Ha HOrax, ll0)1HHMaeT CBeTJiyIO PYKY Ha.n HHMH; („.) 6y.nTO ľOBOpHT, a 6y.nTO H HeT: TaK 

ce6e, B B03.nyxe CJIOBa COBepwaIOTCl!: «l.J:To BHJIHTe, .neTylllKH, HbIHe - B TOM OTHbIHe 11pe6b1Ba10 l! H .no 

seKa, tt6o l! K BaM llOCJiaHHbIÍÍ B MHp OTTy.na, r.ne 11pe6Lrna10 .no BeKa, COBeplllHTb TO, '!TO 110.no6aeT. Be

ceJIHTeCb, llOÍÍTe, IJJilllllHTe, tt6o BCe c11aceHbl 6Jiaro.naTblO„.» („.) A BOT H CJIOBa CTOJIJlpa: THXOHbKO 

110.norneJI, pyKolí csoelí xsopolí 11orna)!nrnaeT TO CTeTpa, TO MaTpeHy: «51.npeHa 6a6a - '!TO? BOT TOlKe„. 

Hy-Ka MaTpeHa, 6apHHa CBOBO a6HHMH„. Hy-TKa, .neryrnKH» („.) )!{apKHÍÍ ylKe 11JiaMeHL CTeTpa c MaT

peHolí CBJl3aJI; .!\b!M CTOJIJI60M Me)!(Jly HX rpyl!MH; YlllJIH Ha llOCTeJib. 11 orry.na CHOBa sepHyJIHCb K CTO

Jillpy. ľJIJ!Jlb, a ylKe BCe - HHoe; KaK BOlllJIH B 11apa.nHy10 ropHHl\Y - BHJlllT: KOCMa'l-TO 11epe.n CTOJillpOM 

Ha KOJieHl!X, KJiaHl!eTCJI 3eMHO, CTOJil!P )')Ke Ha JiaBKe paCKHHYJICJI - CBeTJibIÍÍ-llpecBeTJibIÍÍ; CJia.nKo-TaK 

CTOHeT, paCllOl!CaJICl!; rpy.nL o6HalKeHa - np03pa'!Hal!, KaK ľOJiy6osaTbIÍÍ cry.neHb, THXO KOJibillleTCJI, a H3 

rpy.nw, '!TO H3 l!ÍÍL\a, BbIKJieBbJBaeTCl! IITH'lbl! 6eJieHbKaJI ľOJIOBKa„. („.) 11 Tor.na pacIIJibIBaIOTCl! MepTBbie 

I!X TeJia, OMblJil!l!Cb 6y.nTO TyMaHHOÍÍ neHOÍÍ, 6y.nro paCKypI!Bal!Cb .!\b!MOM, H .npyr c .npyroM CJIHBal!Cb 

B CBepKa!Oll\HÍÍ TyMaH, H TO He TyMaH - B OJIHO JIY'IHCTOe TyMaH co6HpaeTCll TeJio: O.!\HO 6eJioe TeJIO, 

COTKaHHOe H3 6JIHCTaHHÍÍ, l!BCTBeHHO o603Ha'laeTCl! nocpe.nH KOMHan1; H B TeJie 0603Ha'1alOTCl!, 6y.nTo 

pa3pbIBalOTCll, rna3a: .naneKHe, rpycTHbie: 6e36opo.nbIÍÍ, JIHBHO IOHOllleCKHÍÍ JIHK, B 6eJIOÍÍ, JibHa 6eJiee, 

o.ne)!(Jle, H Ha TOÍÍ o.nelK.ne 30JIOTb!e 3Be3JlbI; ( „.) THXO 6JIHCTa!OT 3Be3.!\bl BOKpyr npecsernoro IOHOWH

.!IHTH; ľOJiy6HHOe Jll!Tl!TKO, BOCTOpľOM po)!(JleHHOe H BOCCTaBWee H3 '!eTbipex MepYBbIX TeJI„. (BELYJ, 

Andrej: Serebrianyj golub. In: BELYJ, Andrej: Sočinenia. 1. zv., Moskva: Chudožestvennaja literatura, 

1990, s. 594, 595). 
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literát definitívne odsúdený na to, aby ho sektári odstránili. Román vrcholí katarziou jeho 
obetovania. A. Etkind vníma ambivalentnosť tejto postavy v diele, Belyj prostredníctvom 
nej priniesol v rámci „národníckej" literárnej tradície celkom novú myšlienku o tom, že 
pre intelektuála je ľud smrteľne nebezpečný a láska k ľudu je preň samovraždou.20 

V Koreni a výhonkoch v rámci románovej situácie autor vykresľuje každodennosť Slo
venska osemdesiatych rokov 19. storočia, kde má miesto maďarónstvo a podpriemernosť 
malomešťanov, anachronizmus zdegenerovanej šľachty i zaostalosť a úbohosť vidieckeho 
ľudu - miestami groteskne a hyperbolicky (na tieto momenty upozornil už roku 1962 Ivan 
Kusý21

). Takéto stvárnenie spoločenského stavu vychádzalo z konkrétneho životného mate
riálu, v ktorom Vajanský nachádzal množstvo podnetov pre pocity vlastnej nespokojnosti, 
negativizmu, ba až tragizmu. Z tohto pohľadu je spoločné u oboch autorov ich zúfalé volanie 
po spáse duše, založené je na samospasiteľnej idei, prítomnej v kontexte východoeurópskeho 
a stredoeurópskeho myslenia modemy. Belyj s jej vedomím „utkal" celý svoj modernistický 
román zavŕšený katarziou obete v kresťanskom ponímaní. Vajanský na rozhraní umeleckých 
epoch uplatnil ideu pri tvorbe jednej z ústredných postáv, Márie, ktorú jej rezignáciou na 
reálny ľudský život v materiálnom svete „ponechal" na sebaobetovanie - po tom, ako sa 
zblíži s dedinskými sektármi, odchádza do duchovného rádu v cudzine. Autor v duchu svoj
ho negativizmu a skepsy naznačuje, že aj táto cesta zo starého sveta do „nebeského Kanaá
nu" predstavuje len márny pokus navrátiť slovenskej spoločnosti strateného ducha. 

Názov Belého románu Strieborný holub upozorňuje na symbol holuba, ktorý pred
stavuje uňho aj pomenovanie sekty. Na začiatku diela autor dosť nejasne a zľahka zavá
dzajúc vysvetľuje, kto vlastne sú jeho románové „holuby": „Mnohí pokladajú sektu holu
bov za chlystov; súhlasím, že v tej sekte sú príznaky, ktoré ju zbližujú s chlystovstvom: 
no chlystovstvo ako jeden z fermentov náboženského kvasu nezodpovedá existujúcim 
vykryštalizovaným formám u chlystov; ono je - v procese vývinu; a v tomto zmysle 
mnou stvárnené holuby ako sekta neexistujú; no - sú možné aj so všetkými svojimi po
mätenými sklonmi; v tomto zmysle sú moje holuby celkom reálne."22 V odbornej litera
túre sa dočítame, že sekty holubov v uvedenom období v Rusku naozaj existovali, delili 
sa na biele holuby (tzv. „skopci") a sivé holuby (tzv. „chlysti"), pričom historicky sa 
skopci oddelili od chlystov v 18. storočí, a to práve pod vplyvom západných sektárskych 
hnutí. Holub v kresťanstve symbolizuje Ducha svätého, ktorý v podobe holubice zostúpil 
na Ježiša pri krste v rieke Jordán. V románe ide o „strieborné holuby". Obraz evokuje 
predstavu striebornej či zlatej schránky v tvare holubice na uchovávanie eucharistie, aká 
v stredoveku visela v kostoloch nad oltárom. Pri vzdávaní sviatosti oltárnej počas omše 
kňaz nosil schránku pred sebou. Z tohto pohľadu je charakteristický záverečný obraz 
z románu po mystickej vražde hlavnej postavy Dariaľského: „Týzliekli odedzu; telo do 
niečoho zavinuli (tušímže do rohože); a vyniesli. Žena s rozpustenými vlasmi šla vpredu 
s vyobrazením holuba v rukách (. . .). "23 
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20 Etkind, c. d., s. 214. 
21 KUSÝ, Ivan: Vajanského román Koreň a výhonky. In: VAJANSKÝ, S. H.: Koreň a výhonky. !. zv. Bra

tislava: SVKL, 1962, s. 17. 
22 BELYJ, Andrej: V mesto predislovia. In: Belyj, c. d„ s. 377. 
23 BELYJ, Andrej: Serebrianyj golub. In: BELYJ,Andrej: Sočinenia. !. zv. Moskva: Chudožestvennaja li

teratura, 1990, s. 642. 
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Belyj sa k „holubom" vracal aj neskôr, v románe Peterburg, kde „funguje" návratný 
motív striebriacich sa krídel vzlietnuvších kŕdľov holubov. Kovový holub na vojenskej 
prilbe jedného z gavalierov Sofie Petrovny a soka Nikolaja Apolónoviča z Peterburgu je 
tu nielen narážkou na Strieborného holuba, ale zároveň posúva niektoré významy a vý
klady. Spisovateľ tému sektárstva veľmi prežíval, v čase, keď písal svoju románovú pró
zu, bol úplne pohrúžený do mystiky - oddával sa astrológii, kabalistike, alchýmii. Pre 
okolie sa stal priam stelesnením svojej témy: Nikolaj Berďajev spomína, ako i v náhod
nom sektárovi hneď videl Belého. A Marína Cvetajevová v Zajatom duchu písala o Belé
ho tancovaní foxtrotu v Berlíne (v opitosti predvádzal podivné tanečné figúry) ako 
o „chlystovstve", „kristoplese", spisovateľovom dotancovávaní sa po štyridsiatke do po
doby sektára, „strieborného holuba" ... 

U Vajanského názov románu Koreň a výhonky odráža jeho autorský zámer. Sektár
stvo použil ako motív, charakterizujúc „odštiepenie" jedného z výhonkov pôvodného ná
rodno-kresťanského koreňa. Ivana Taranenková hovorí o subjektívne „želanej" (nazvime 
ju „vykonštruovaná") románovej situácii Vajanského.24 V jej rámci autor uplatnil aj motív 
sektárstva, ktorý mal prispieť k naplneniu ideových konštruktov v diele. Treba povedať, 
že práve tendencia schematizovať stvárňovanú realitu bránila autorovi vytvoriť umelecky 
presvedčivejšiu románovú analýzu. Literárny historik I. Kusý sa o motíve sektárstva 
u Vajanského vyslovil v súvislostiach obdivu Slovenska voči L. N. Tolstému. Vajanské
mu pripísal, že sa nechal poučiť Tolstého názormi.25 Je to akiste pravda, no v tomto prí
pade nie úplná. Spisovateľ, hoci aj bol poučený umeleckými a myšlienkovými vzormi, 
chcel opísať realitu, ktorú poznal. Vo svojom zobrazení stavu súdobej spoločnosti sa za
meral aj na reálny náboženský život na Slovensku. V prostredí evanjelikov tu oddávna 
pôsobili tzv. písmáci, ktorí čítali Písmo sväté a vystupovali ako ľudoví kazatelia. V nie
ktorých prípadoch na obyvateľstvo pôsobili ako duchovní vodcovia, či dokonca mystickí 
„proroci" na čele sektárskej skupiny (taký je prípad Ondreja v Koreni a výhonkoch). 

Je predpoklad, že existovali aj reálne historické postavy, ktoré sa stali spisovateľo
vými prototypmi pre jeho dielo. V osemdesiatych rokoch 19. storočia sa pod vplyvom 
evanjelickej náboženskej literatúry duchovne prebúdza Kristína Royová (1860 - 1936), 
dcéra evanjelického farára, neskôr autorka početnej nábožensko-beletristickej literatúry 
(napr. Tri obrázky, 1882; Bez Boha na svete, 1893; Bludári a i.), ktorej prvotinu uverejni
li roku 1882 Národné noviny, kde bol šéfredaktorom S. H. Vajanský. Stala sa zakladateľ
kou slovenskej duchovnej odnože na evanjelickom základe - sekty Modrý kríž. Pôvodne 
vznikol v roku 1870 vo Švajčiarsku a zameriaval sa na morálnu čistotu, boj s alkoholiz
mom a celkovo na ozdravenie obyvateľstva (na Slovensku bol Modrý kríž ustanovený 
roku 1897). Je pravdepodobné, že práve Royová bola prototypom jednej z ústredných 
postáv, mladej hľadačky duchovnosti - Márie Drevanskej. Línia Márie je v románe spo
jená so slovenským sektárstvom. 

24 TARANENKOVÁ, Ivana: Svetozár Hurban Vajanský - medzi ideou národa a ideálom umenia. In: VA
JANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Články. Bratislava: Kalligram - Ústav slovenskej literatú
ry SAV, 2008, s. 567 - 568. 

25 KUSÝ, Ivan: Vajanského román Koreň a výhonky. In: VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. 
1. zv., Bratislava : SVKL, 1962, s. 17 - 18. 
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V eschatologickom duchu, hovoriac o „posledných veciach" (autora? národa? kraji
ny?), sa nesie aj záver Koreňa a výhonkov. Na jednej strane sú postavy odrodilcov „po
trestané" smrťou. Na druhej strane, Vajanského kladné, hoci neraz nejednoznačné posta
vy, „výhonky spojené s koreňom", z viacerých príčin, súvisiacich s bezvýchodiskovosťou 
domácej situácie, odchádzajú z vlasti, aby sa nanovo zakoreňovali v cudzom svete. Va
janského katastrofickou víziou budúcnosti je pusté, vyľudnené Slovensko ... 

Záverom možno konštatovať, že v Striebornom holubovi A. Belého téma sektárstva, 
sčasti pod uhlom ideí „nového náboženského vedomia", vychádza z autorovho individuál
neho hľadačstva v umeleckej i myšlienkovej sfére, v kontexte ruskej moderny. U S. H. 
Vajanského, ktorý prijímal impulzy z ruského intelektuálneho prostredia, mohli záujem 
o tieto otázky vyvolať informácie o sekte opisovanej ruským náboženským filozofom 
Vladimírom Soloviovom.26 Sektárstvo bolo výsledkom spisovateľovho hľadania nových 
javov a tém, ktoré pokladal za signifikantné pre definovanie podstaty súdobého života 
spoločnosti na Slovensku. 

LITERATÚRA 

BELYJ, Andrej: Meždu dvuch revoľucij. Moskva : Chudožestvennaja literatura, 1990. 
BELYJ, Andrej: Sočinenija 1. Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1990. 
BERĎAJEV, Nikolaj: Dva lipa mirosozercanija -Duchovnoje christianstvo i sektantstvo v Rossii. „Ivanovskie 

sredy ". K sporu meždu kň. J. N. Trubeckim i D. D. Muratovym. Moskva: Direkt-Media, 2008. 
CVETAJEVOVÁ, Marína: Básníka čas. Praha: Votobia, 1997. 
ETKIND, Alexander: Chlyst: sekty, literatura i revoľucija. Moskva : Novoje literatumoje obozzrenie, 1998. 
KOMOROVSKÝ, Ján: Ruská náboženskáfilozofia. Košice: Byzant, 2011. 
MATUŠKA, Alexander: Za a proti. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975. 
MIKULOV Á, Marcela: Tajovského obrodenecká moderna. Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry 

SAV, 2008. 
PANČENKO, Alexander: Christovščina i skopčestvo: fol'klor i tradicionnaja kuľtura russkich mističeskich sekt. 

Moskva : OGI, 2002. 
Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011. 
ŠKLOVSKIJ, Viktor: Teória prózy. Bratislava : Tatran, 1971. 
VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky 1. Bratislava: SVKL, 1962. 
VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: Koreň a výhonky. Články. Bratislava: Kalligram - Ústav slovenskej literatúry 

SAV, 2008. 

Mgr. Eva Maliti, CSc. 
Ústav svetovej literatúry SAV 
Konventná 13 
813 64 Bratislava 
SR 
e-mail: usvlmal@savba.sk 

26 Prvá slovenská publikácia článku V. Soloviova vyšla roku 1886 v Národných novinách. Článok s názvom 
Novozákonný Izrael pojednával o židovskej sekte na kresťanskom základe, ktorá vznikla na Ukrajine. 
O publikácii sa zmieňuje v úvode k antológii ruskej náboženskej filozofie J. Komorovský. Pozri KOMO
ROVSKÝ, J.: Ruská náboženská filozofia. Košice: Byzant, 2011, s. 5. 

440 Slovenská literatúra, 61, 2014, č. 5 




