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The study deals with the autobiographical writings by the Slovak prose 
writer Vincent Šikula. It tracks the development and the contemporary 
transformations ofthe author's self-image from the beginning ofhis career 
as a writer in the 1960s until the end ofhis life in 2001. It builds on widely 
available sources, i.e. Šikula's non-fiction writings of memoir nature, 
such as reflections on himself and others, biographical sketches, essays, 
the answers in interviews, articles, surveys and so on. I approach them as 
a Modem subjective and therefore biased representation. 
The indivídua! phases of his creative life show that Šikula saw his past and 
present in different ways. The form ofhis self-presentation was defined by the 
inner, in the course of time changing motivations and ambitions, that is the 
efforts to take a certain place in the contemporary literary and public cultural 
enviroment, as well as the outer conditions and constraints, which underwent 
changes, too. Šikula began to create his own „portrait of the artist" meant 
for the public as early as he embarked on his career as a writer in the mid
l 960s, then in the following two decades he presented his modified version 
adjusted to the times, and in the period of time after the year 1990 the image 
became somehow completed and after his death definite. However, none of 
the depictions ofhis life in any ofthe periods oftime mentioned contradicts 
what he had said about himself previously or would say later, the individual 
versions of himself did not rule out the others, although in each of them he 
placed weight on a different aspect ofhis writer life. 

Key words: autobiographical subject, self-construction, Slovak prose after 
the WW II, the social and cultural normalization 

Odlíšiť biografické od fiktívneho v písaní Vincenta Šikulu nie je ťažké. Urobil to za 
nás autor, keď väčšine svojich diel udelil fikčný štatút a tým aj stanovil, v akom „režime" 
budú čítané. Zložitejšie je už určiť, do akej miery sa Šikulova beletria inšpirovala prozai
kovým životom: on sám, ako najpovolanejší odpovedať, túto súvislosť nikdy nepopieral. 
Skôr naopak, v rôznorodom, od polovice šesťdesiatych rokov paralelne s prozaickým 
dielom vznikajúcom súbore textov, kde sa priznáva k sebe samému, často spomína na 
zážitky a udalosti, ktoré v rôznej miere „priliehajú" k niektorým jeho beletristickým prá
cam. Takáto podobnosť však ešte neznamená funkčnú totožnosť. 

V Šikulovom diele predsa len môžeme nájsť jedno miesto, kde nemožno s úplnou 
istotou určiť, čí „hlas" sa nám prihovára: rozpráva spisovateľ, alebo ním vytvorený rozprá-
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vač? Ide o posledný odsek autorom nedokončenej a posmrtne publikovanej knihy Udri 
pastiera: 1 „ Vedel by som o tom viac. No horúčava v hlave ma zdvíha. Etc, etc ... "2 Ide o po
sledný zachovaný zápis Vincenta Šikulu3 v texte prózy, na ktorej ešte tesne pred smrťou 
pracoval. Nemožno s istotou povedať, že nedokončené rozprávanie o biskupovi Gojdičovi 
bolo písané v predtuche blížiaceho sa konca, no stojí za pozornosť, že práve táto situácia 
je osnovnou témou najmä druhej časti rozpracovanej knihy. Ide o najsilnejšie pasáže pro
zaického fragmentu stvárňujúce Gojdičov pobyt a utrpenie vo väzení - posledná a evident
ne nedokončená podkapitola má názov Smrť, jej súčasťou je aj citovaný finálny odsek. 
Môžeme ho čítať dvojako: ako pokračovanie Gojdičovho predsmrtného monológu, resp. 
skôr synopsu k jeho neskoršiemu rozvinutiu - alebo (ale aj) ako prechod z rozprávania 
o biskupovi Gojdičovi k aktuálnej situačnej poznámke o sebe samom. Záverečné „etc, 
etc„." by tak v prvom prípade odkazovalo k významovo nevyplnenému fikčnému priesto
ru diela, pri zohľadnení druhej možnosti k nezavŕšenej rozprávačskej potencii samotného 
autora, k energii presahujúcej fyzickú existenciu svojho pôvodcu. Hoci sa aj nedá jed
noznačne rozhodnúť, ktorá z ponúkajúcich sa alternatív platí ako skutočná - ktorú z nich 
mal prozaik na mysli 16. júna 2001, keď tieto slová nedlho pred smrťou písal - obe sú 
významovo nosné a napokon sa dopÍňajú. V krátkom textovom fragmente sa na chvíľu pre 
nás už nerozlíšiteľne prekryl hlas rozprávača s hlasom svojho autora. 

Vzhľadom na okolnosti, v akých kniha vznikala, nejde o autorskú intenciu, skôr si
tuačný, zhodou okolností zachovaný a predsa výrečný úkaz: medzi Šikulom a jeho roz
právačom nebola veľká vzdialenosť. Tento mimovoľný prechod z jedného funkčného 
registra do iného mi bol podnetom venovať sa autorovmu životu v podobe, akú nám pí
somne zanechal. Východiskom budú verejne prístupné zdroje, teda Šikulove nefikčné 
texty spomienkového charakteru, akými sú napríklad svedectvá o sebe i o iných, biogra
fické črty, eseje, odpovede v rozhovoroch, príspevky v anketách a pod. Nepôjde o „život 
sám", ale o jeho moderovanú, subjektívnu a preto aj zaujatú reprezentáciu, o usporiadanie 
a interpretáciu toho, čo bol spisovateľ sám o sebe ochotný povedať. 

Vincent Šikula vytvoril pomerne rozsiahly korpus textov s biografickou intenciou. 
Uplatnila sa zväčša v krátkych útvaroch, často išlo o žánre príležitostné a publicistické 
(príhovor, zdravica, nekrológ, prejav, rozhovor, doslov ... ). Vychádzali v literárnych a kul
túrnych časopisoch, alebo aj v dennej tlači, niektoré z nich vznikli v súvislosti so Šikulo
vou prácou vydavateľského redaktora (v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bol 
zamestnaný v Slovenskom spisovateľovi); publikované, ale aj nepublikované práce tohto 
druhu vyšli v troch knižných výberoch. 4 
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' Editorom fragmentu biografickej prózy venovanej biskupovi Gojdičovi, poslednej práce, na ktorej Šiku
la pracoval, sa stal spisovateľov priateľ a dlhoročný prekladateľ jeho próz do češtiny Emil Charous, 
ktorý v pražskom Našom vojsku redigoval aj prozaikov debut; aj takto osobne sa po tridsiatich siedmich 
rokoch symbolicky uzavrel edičný oblúk autorovho „života v próze". 

2 ŠIKULA, Vincent: Udri pastiera. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2001, s. 108. 
3 „O tvorivej sile Vincenta Šikulu tvárou v tvár smrti svedčí jeho posledná veta: Etc, etc, ktorá vlastne nič 

neuzatvára ... " (CHAROUS, Emil: Edičná poznámka. In: ŠIKULA, Vincent: Udri pastiera. Bratislava : 
Slovenský spisovateľ, 2001, s. 11 O). 

4 Prvým boli Nokturná na začiatku osemdesiatych rokov (Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1983), ďalšie 
dva po spisovateľovej smrti zostavila a na vydanie pripravila spisovateľova manželka Anna Illahová-

Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 3 



V jednotlivých etapách svojho tvorivého spisovateľského života pristupoval Šikula 
k vlastnej minulosti i prítomnosti rôznym spôsobom. Podobne ako v prípade vývinu pro
zaikovho beletristického diela možno aj pri Šikulovej osobnej autobiografickej reprezen
tácii rozlíšiť tri na seba nadväzujúce a zároveň odlišné fázy. Podoba takejto seba-prezen
tácie bola určovaná tak vnútornými, v priebehu rokov sa meniacimi motiváciami 
a ambíciami, teda snahou zaujať určité miesto v dobovom literárnom a verejnom kultúr
nom priestore, ako aj vonkajšími podmienkami a obmedzeniami, ktoré takisto prechádza
li vývinom. Vlastný, pre verejnosť určený „portrét autora" začal Šikula vytvárať už v za
čiatkoch svojej spisovateľskej dráhy v polovici šesťdesiatych rokov, v nasledujúcich 
dvoch desaťročiach prezentoval jeho modifikovanú, zmenenej dobe prispôsobenú verziu, 
aby v období po roku 1990 nadobudol tento obraz určitú celistvosť a smrťou autora aj 
definitívnosť. Ani v jednom zo spomenutých období však neprezentoval svoj život spôso
bom, ktorý by principiálne protirečil tomu, čo o sebe hovoril predtým či potom; jednotli
vé verzie seba samého sa nepopierali, iba sa v každej z nich kládol dôraz na iný aspekt 
spisovateľovho života. 

V Šikulových autobiografických rozprávaniach sa jeho život rozdeľuje do dvoch 
základných etáp. Prvú tvorí detstvo, mladosť a dospievanie, teda obdobie pred tým, než 
sa stal známy ako najprv talentovaný a veľmi rýchlo aj relevantný, vysoko hodnotený 
prozaik svojej generácie. Šikulova životná „prehistória" sa v jeho podaní skladá z niekoľ
kých osnovných návratných tém: patrí k nim rodina ako elementárna sociálna jednotka, 
na ktorú sa vo vývine prirodzene viažu ďalšie, spojené s rozvíjajúcou sa empirickou evi
denciou dieťaťa a mladého človeka (rodná obec, región); kláštor ako miesto duchovnej 
a svetonázorovej iniciácie, ale aj násilne zlikvidované útočisko, stratený druhý domov, 
z ktorého bol „vysotený" do nevľúdneho vonkajšieho sveta; a napokon kultúra reprezen
tovaná sprvoti najmä hudbou (a hudobnou pedagogikou) a čiastočne aj literatúrou (v tejto 
súvislosti možno pripomenúť prvotné básnické ambície mladého Šikulu). Každá zo spo
menutých tematických dominánt je zároveň zviazaná s konkrétnym priestorovým urče
ním: rodinno-regionálna najmä s rodnou Dubovou a Modrou, kláštor s Nitrou a hudba -
popri začiatkoch spojených s domácim muzicírovaním - najmä s Bratislavou a Ivankou 
pri Dunaji. K týmto usporadúvajúcim elementom svojej minulosti sa Šikula vracal počas 
celého života, no v jednotlivých jeho etapách boli tieto spomienky podávané s rôznymi 
zámermi; im sa prispôsoboval a podľa nich sa líšil aj akcent kladený na jednotlivé zložky 
spomienkového komplexu. Na začiatku spisovateľskej dráhy v polovici šesťdesiatych 
rokov, keď si začal získavať renomé ako prozaik,5 pripomínal svoju minulosť aj preto, 
aby sa vymedzil, odlíšil, a to aj v rámci vlastnej generácie. V roku 1967 v rozhovore s Jú
liusom Vanovičom takto odpovedal na otázku týkajúcu sa jeho detstva: ,.,Ja som mal det
stvo trochu inakšie, ako mali moji vrstovníci. Čo sa im zdá rozprávkou, to pre mňa roz
právkou nie je. Bol som miništrantom, potom ma dali do kláštora, neskoršie som robil 

-Šikulová (Tam, kde sa cesta skrúca. Bratislava : Belimex, 2002; Požehnaná taktovka. Bratislava : Beli
mex, 2003). 

5 Išlo vlastne o druhý začiatok: tým skutočne prvým boli jeho básnické pokusy v predchádzajúcom desať
ročí. 
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organistu, stále som sa pohyboval medzi cirkevníkmi. Moji bývalí predstavení vedeli 
o mne, že som trhan, poslali mi z väzeniafasakle a sveter."6 

Vlastnú inakosť a možno aj jedinečnosť nachádzal Šikula v prieniku dvoch deficit
ných skúseností, sociálnej (dieťa z mnohodetnej chudobnej rodiny) a duchovnej (preruše
nej zásahom zvonku, násilným zrušením reholí). Nepochybne išlo o autentické východis
ká, rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujúce aj jeho prozaickú tvorbu. Zároveň už od roku 
1948 sa každá z týchto dvoch pôvodne neprotirečivých skúseností spoločensky valorizo
vala odlišným spôsobom: sociálny deficit z minulého obdobia bol v pofebruárovej spo
ločnosti interpretovaný triedne a ako „proletársky pôvod" mohol priniesť nemalé výhody, 
príslušnosť k cirkevným štruktúram zasa spoločenskú degradáciu a niekedy až existenčné 
ohrozenie. V nedlhom období relatívnej liberalizácie režimu v druhej polovici šesťdesia
tych rokov sa na chvíľu aspoň symbolicky zhodnocovalo aj prihlásenie sa k duchovným 
či konfesionálnym východiskám, avšak v nasledujúcom dvadsaťročí bolo opäť výhodnej
šie takúto skúsenosť vo verejnom priestore zamlčať. Možnosti pre jej slobodnú prezentá
ciu poskytlo až obdobie po roku 1989. Všeobecné spoločenské limity sa prejavili aj vo 
výberovom, dobe prispôsobenom prístupe, pre aký sa pri verejnej prezentácii vlastnej 
minulosti rozhodol Vincent Šikula. O štúdiu v kláštornom gymnáziu, o skúsenosti orga
nistu v Ivanke, ako aj o skladaní odobierok pomerne otvorene hovoril v rozhovoroch, 
ktoré poskytol novinám a časopisom na začiatku prozaickej dráhy; počas normalizácie sa 
tento dobovo odiózny motív z jeho verejných prejavov vytratil, v rozprávaniach o vlast
nej minulosti bol nahradený opakovanou tematizáciou detskej skúsenosti v širokom ro
dinnom kruhu. Takéto okolnosťami podmienené presuny akcentov reflektuje aj dramatur
gia posmrtne zostaveného výberu Šikulových autobiografických textov Požehnaná 
taktovka. Uzatvárajú ho dve krátke verzie životopisu. Prvá, nazvaná Môj život, bola na
písaná v r. 1973 pravdepodobne pre administratívne účely (možno v súvislosti s nástu
pom na post redaktora do vydavateľstva Slovenský spisovateľ - svedčí o tom podtitul 
Úradný životopis, ako aj datovanie „V Modre 14. októbra 1973"), kladie dôraz na sociál
nu situáciu, v ktorej vyrastal, pričom celkom vynecháva Šikulovo štúdium v kláštornej 
škole: ,,Bolo nás dvanásť detí, a majetok, nuž dohromady nijaký. Nemali sme ani kde 
spávať. Učili sme sa všelijako, jeden horšie ako druhý; viac než do učenia naháňali nás 
rodičia do roboty. Do školy som začal chodiť v Dubovej, meštianku som dokončil v Mod
re. "7 Za „úradným životopisom" nasleduje privátna biografická črta príznačne nazvaná 
Kláštor (Summarium vitae), publikovateľná až po roku 1989. DopÍňa to, čo v oficiálnom 
normalizačnom životopise byť nemohlo: ,.,Ja som bol v kláštore na Kalvárii, kláštor však 
rozpustili a našich predstavených pozatvárali. Podobných detí ako ja bolo po vojne veľa. 
Dlho som bol z toho vykoľajený. Každého táto skúsenosť nejako poznačila, jedného viac, 
iného menej. (..)Ja som si však dlho namýšľal, že sa mi podarí byť kňazom, no svet sa mi 
natoľko zmenil, že sa mi chvíľami nechcelo žít'. (..) Dodnes je však mojím hlavným hes-
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6 VANOVIČ, Július: Antidialógy. Bratislava : Slovenský spisovateľ, s. 308. 
7 ŠIKULA, Vincent: Požehnaná taktovka. Bratislava : Belimex, 2003, s. 172. Šikula bol žiakom kláštorné
ho gymnázia Societas Verbi Divini v Nitre v období medzi školskou dochádzkou v rodisku a štúdiom na 
meštianke v Modre (viď v kalendáriu E. Jenčíkovej in: ŠIKULA, Vincent: Ornament a iné prózy. Brati
slava: Kalligram- Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006, s. 619). 
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lom: Ora et labora! To som si doniesol z Nitry. Lebo ja som z kláštora nikdy neodišiel, 
mne kláštor jednoducho vzali. No ako vravím, literatúra mi ho trochu nahrádza."8 

Pre sedemdesiate roky charakteristické rozštiepenie jedného života do dvoch podôb, 
z ktorých jedna bola oficiálna (verejná, „úradná") a druhá privátna, poznačilo do istej 
miery aj Šikulovo pôsobenie v spoločenskej role spisovateľa. Vo vzťahu k prozaickej 
fikcii napätie medzi vnútorným presvedčením autora a vonkajšími nonnalizačnými ná
rokmi na literárnu tvorbu riešil Šikula určitými kompromismi na úrovni témy: tie však 
nikdy nešli proti základným významovým a ideovým intenciám jeho životného diela ako 
celku; aj hotovú, vtedy neprijateľnú prózu (Ornament) neprispôsoboval dobovým požia
davkám ajej vydanie dokázal odložiť na „lepšie časy". Z dnešného pohľadu rozpornejšiu, 
voči režimu ústretovejšiu podobu majú v tomto období spisovateľove publicistické vystú
penia. Svedectvom o napätí medzi proklamovane verejným a fundamentálne osobným 
priniesol ambivalentný, vnútorne protirečivý výber z literárnej a spoločenskej publicisti
ky Nokturná (1983). Ide o súbor príležitostných, zväčša už predtým v tlači publikovaných 
alebo verejne prednesených príspevkov, príhovorov, časopiseckých rozhovorov a doslo
vov. Tematicky sa texty obracajú najmä navonok - k deťom na začiatku školského roku, 
ku kolegom spisovateľom na zjazde ich organizácie, k čitateľovi, ktorému textom na 
obálke treba predstaviť autora knižky ... Niektoré z nich sú komentármi k vlastnej tvorbe, 
najmä k prózam, ktoré Šikulovi vyšli v druhej polovici sedemdesiatych a na začiatku 
osemdesiatych rokov (Majstri, Vilma, Vojak, Liesky); na niekoľkých miestach, najmä 
v rozhovoroch sa však vracia aj do obdobia spisovateľských začiatkov. Prevažná väčšina 
týchto textov napÍňa určité zadanie, viažuce sa na osobu autora ako na určitú spoločenskú 
funkciu. Šikula tu miestami vystupuje ako redaktor knižného vydavateľstva (viaceré 
z jeho personálnych čŕt boli publikované ako predslovy či doslovy ku knihám, ktoré pri
pravoval na vydanie), no predovšetkým v úlohe spisovateľa, keď do verejného priestoru 
už nevstupuje len svojím dielom, ale aj postojmi, názormi, požiadavkami a pod., teda 
niečím, čo vlastnú tvorbu presahuje, ale je ňou legitimizované. Z tejto pozície sa prihová
ra deťom, čitateľom, iným spisovateľom, ale aj predstaviteľom vtedajšieho režimu.9 

V porovnaní so šesťdesiatymi rokmi prebiehala takáto komunikácia vo výrazne zmene
ných podmienkach: aj Šikulovo postavenie bolo už iné. 

Literárne pole prešlo na prelome desaťročí v procese moderovanom mocensky 
zvonka zásadnou reštrukturalizáciou. Jej najnápadnejšou súčasťou bola eliminácia nepo
hodlných členov spisovateľskej obce tak z oficiálnej spisovateľskej organizácie, ako aj 
z verejného publikačného priestoru. Takéto „vytesnenie" bolo iba jedným z viacerých 
krokov v procese nového funkčného nastavenia literatúry: jeho výsledkom mala byť 
štruktúra pohotovo reagujúca na vonkajšie požiadavky, ochotná a schopná vyhovieť tzv. 
spoločenskej objednávke. Jej súčasťou bolo aj utváranie dobovo primeraného obrazu mi
nulosti, ktorý by ideovo zodpovedal predstavám vtedajšej moci a podieľal sa tak na legi-

8 ŠJKULA, Vincent: Požehnaná taktovka. Bratislava : Belimex, 2003, s. 173 - 174. 
9 „ ... tento zjazd je azda trochu vážnejší a možno sa nám aj viac páči. Pričinili sa o to nielen spisovatelia. 

Súdruh Lenárt hovoril natoľko k našim problémom, že niektorým, napríklad Ľubomírovi Feldekovi, 
,povyfukovaľ diskusné príspevky" (tamže, s. 96). JozefLenárt bol v tomto období vysokým straníckym 
funkcionárom, členom predsedníctva ÚV KSČ a 1. tajomníkom ÚV KSS. 
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timizácii spoločenských pomerov (potvrdil ich oprávnenosť). Išlo o konštrukciu vybudo
vanú kontrastne, na porovnaní súčasného a minulého („včera a dnes"). Výsledkom mal 
byť ostrý hodnotový (sociálna spravodlivosť) a kvalitatívny (životná úroveň) protiklad, 
vyznievajúci v prospech prítomnosti. V týchto podmienkach mohol Šikula produktívne 
fruktifikovať časť svojej minulosti spätú s deficitnými sociálnymi podmienkami, v kto
rých vyrastal: ,,Bolo nás dvanásť detí, a majetok, nuž dohromady nijaký. Nemali sme ani 
kde spávat'. " 10 Druhá zložka prozaikovho detstva a dospievania, pre podobu jeho diela 
rovnako dôležitá, týkajúca sa kresťanských duchovných zdrojov života a tvorby, teda to, 
čo sám Šikula v metonymickej skratke pomenoval ako „kláštor", sa v podmienkach ofi
ciálnej kultúrnej prevádzky v sedemdesiatych a po väčšinu osemdesiatych rokov nemoh
la uplatniť. 

Dôraz na sociálny aspekt je charakteristický pre spomienkové črty v Nokturnách. 
Pri oživovaní svojej detskej minulosti Šikula pripomína jej deficitnú stránku (nedostatok, 
detská práca, hlad), ako aj absenciu spravodlivosti: „Sotva prišli deti zo školy, už ich po
sielali rodičia do vinice„. (. „) prázdniny vlastne ani neboli prázdninami, ani dospelí ne
chodievali vtedy na dovolenky„. A hoci sa ľudia cez leto nadreli, neznamenalo to, že by 
mali vždy za svoju prácu to, čo si zaslúžia. Nikdy nebol dostatok" (U nás sa vravievalo.„). 11 

V príhovore deťom pri príležitosti začiatku školského roka (Septembrový vinš) pripomí
na vlastnú školskú dochádzku, pričom kladie dôraz na rozdiely medzi prítomnosťou a sú
časnosťou: ,,A dnes je všetko ešte krajšie, veď voľakedy šlo sa len tak, koľkokrát nebolo 
ani na písanku, no teraz? (...)Ale teraz mi to tak prichodí, akoby som si všetko vymyslel. 
Deti majú ceruzky i výkresy, zošity i učebnice, strúhadlo i gumovačku a všetko v pekných 
nových taškách. Všetky sú veselé„. " 12 Šikulove spomienkové texty uverejnené v Noktur
nách majú ambivalentný charakter, umožňujú podvojné čítanie v závislosti od kontextu, 
pre ktorý sa rozhodneme. Ten prvý je osobný: vo vzťahu k autorovmu životu a dielu ne
pochybne ide o autentický spomienkový výkon. Väčšina textov obstojí aj bez vzťahu 
k dobovej objednávke (čitateľ v nich nájde mnohé z motívov, s ktorými sa stretol v Šiku
lových prózach) ako pokus pomenovaním zachytiť a evokovať to, čo bolo -veď súčasťou 
autorovho života bola aj skúsenosť zmeny sociálnych podmienok k lepšiemu. V tejto 
súvislosti možno dodať, že takéto zlepšenie, týkajúce sa najmä hmotných podmienok ži
vota najchudobnejších vrstiev obyvateľstva, bolo dôsledkom civilizačného skoku, ktorý 
sa práve na Slovensku výraznejšie prejavil až po 2. svetovej vojne, ako aj štruktúrnych 
spoločenských zmien, ktoré nasledovali hneď po roku 1945: pozitívne aspekty týchto 
pohybov, umocnené radikálnymi zásahmi do spoločenského organizmu po r. 1948, si 
však výlučne na svoj vrub pripísal pofebruárový komunistický režim, aby ich aj v ďalších 
etapách svojej existencie propagandisticky využíval. Šikulove spomienkové texty sa tak 
zároveň ocitli v konkrétnom kultúrno-spoločenskom režime normalizácie, ktorý si ich 
sociálnu intenciu dokázal prisvojiť a použiť pre vlastné potreby. 

Svoju minulú podobu rekonštruuje Šikula v Nokturnách prostredníctvom spomien
ky. Okrem nej sa však v knihe objavuje iné, súčasné prozaikovo Ja (súčasné z hľadiska 
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10 Tamže, s. 172. 
11 ŠIKULA, Vincent: Nokturná. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1983, s. 12. 
12 Tamže, s. 14, 15. 
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doby vydania súboru). Vtedy aktuálny Šikula predstupoval pred čitateľa ako predstaviteľ 
určitej spoločenskej roly: išlo o úlohu „socialistického spisovateľa", event. spisovateľa 
v „socialistickej spoločnosti". 13 Táto štylizácia sa týka viacerých textov druhého oddielu 
knihy. 14 Ich témou boli vtedy aktuálne problémy literárneho života (napr. vzťah spisova
teľa a spoločnosti), vznikli väčšinou pri nejakej oficiálnej príležitosti a pre ňu (Medziná
rodný deň žien, zjazd spisovateľov ... ). Šikula svoju predstavu o spisovateľovi v úlohe 
publicistu (a možno aj predstavu o vlastnej úlohe v tejto pozícii) vyjadril takto: ,J/oci aj 
to je pravda, že ak vystúpi obľúbený spisovateľ aj ako občan a privraví sa čitateľom i voľ
nejšie, a najmä aktualizovanejšie, má to svoj význam.„ Potom aj čitateľ lepšie spozná 
svojho spisovateľa a jeho vzťah k spisovateľovi a ku knižke je hlbší. "15 Koho teda mohol 
čitateľ spoznať vo „svojom spisovateľovi", ak tým spisovateľom bol Vincent Šikula 
v druhej polovici sedemdesiatych a na začiatku osemdesiatych rokov? 

Základným a nespochybňovaným rámcom, do ktorého umiestnil svoju tvorbu, bola 
preňho v tomto období „socialistická literatúra", eventuálne „socialistické umenie"16 

a v širších spoločenských súvislostiach socializmus. 17 Ak sa o ňom vyjadruje ako o sys
téme, hovorí predovšetkým o jeho principiálnych prednostiach v porovnaní s inými mož
nosťami spoločenského usporiadania. 18 V takto vymedzenom kontexte sa ocitol „socia
listický spisovatel"': podľa Šikulu išlo o podmienky, ktoré boli pre neho mimoriadne 
priaznivé. Oceňoval slobodu, ktorú dostal od spoločnosti ako tvorca k dispozícii (a vyslo
vil aj obavu, či si ju on a iní v takej miere zaslúžia a budú si ju vedieť vážiť), 19 pozitívne 
hodnotil dobový pomer politiky a literatúry (ich zbližovanie a takmer až totožnosť, situá
ciu, keď politika „svojej" literatúre rozumie).20 Vo svojich prejavoch a diskusných prí-

13 „Socialistický spisovateľ musí mať socialistický prístup k životu i k práci - k svojej práci i k práci spoloč
nosti, ktorú zobrazuje." „Socialistický spisovateľ nesmie byť hluchý. Komu nezáleží na problémoch a osu
doch ľudstva, darmo nám bude vravieť o umení, darmo nám bude vravieť o kráse!" (Tamže, s. 87, 89.) 

14 Dostal nie celkom presný názov O dielni. Ten platí asi pre polovicu príspevkov, ktoré sú reflexiou vlast
nej tvorby, väčšina nasledujúcich vstupuje do verejných a oficiálnych priestorov súdobej kultúrnej pre
vádzky. 

15 Tamže, s. 172. 
16 „Socialistické umenie sa preto volá socialistickým, lebo súvisí s poznaním a nepretvaruje sa. Len v tom 

sa líši od iných umení. Len svojou socialistickou pravdou!" (Epigónstvo ako jav, tamže, s. 64.) 
17 „Socializmus vie, že všetko, čiže aj múdrosť, preverujú dejiny. A to, čo má vojsť do dejín, musí byt' vy

vážené ľudskou prácou!" (Epigónstvo ako jav, tamže, s. 64.) 
18 ,,Žijeme v spoločnosti, v ktorej človek spokojne pracuje, nik u nás nemá núdzu o chlieb, niekomu možno 

ani na um nezíde, že kdesi inde, v inej krajine žije podobný človek a nemôže si prácu nájsť." (Predzjaz
dové poznámky, tamže, s. 88.) 

19 „Aj o slobode socialistického spisovateľa hovoríme. Koľkokrát si ju nevieme dosť vážiť! Zavše ju aj 
zneužívame. Človek si musí slobodu zaslúžiť, ba rozumnejší musí vedieť, čo to vlastne tá sloboda je, 
musí ju vedieť nájsť a poznať, rozumný človek musí vedieť nájsť a poznať mieru slobody. Kto mieru 
slobody nepozná, darmo nám bude o slobode vravieť!" (Predzjazdové poznámky, tamže, s. 92.) 

20 „Ide teda o to, aby sme sa neopierali často o lopatu, ale sa usilovali hádzať vždy plnou lopatou a aby bolo 
vidieť, že aj vieme a máme čo hádzať a že z toho aj voľačo bude. A tu už máme veľa spoločného s poli
tikou, lebo ciele vážnej humanistickej literatúry a ciele humánnej socialistickej politiky sú rovnaké, to
tožné. Potvrdzuje to aj tento zjazd" (Ciele humanistickej literatúry, tamže, s. 97); „Na našom zjazde aj 
o našich problémoch najvážnejšie a najkonkrétnejšie hovoril súdruh Colotka" (Za správny výber hodnôt, 
tamže, s. l 05). Peter Colotka bol vysoký štátny a stranícky funkcionár, v sedemdesiatych a osemdesia
tych rokoch predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, člen predsedníctva ÚV KSČ i ÚV KSS. 
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spevkoch vychádzal Šikula z dobovej oficiálnej predstavy o literatúre ako nediferencova
nom jednotnom a riadenom celku včlenenom do širšieho spoločenského kontextu s pevne 
stanovenou funkciou a naplánovanými úlohami: išlo o niečo na spôsob priemyselného, 
poľnohospodárskeho či stavebného sektora.21 Z tejto predstavy sa odvíjala aj príznačne 
„dialektická", podvojná kombinácia bilancie úspechov („na jednej strane") a kritiky („na 
druhej strane"),22 ktorá však nikdy neprekračuje zvonku stanovené limity, kritiky jednot
livých „nedostatkov" („prežitky minulosti"), ktorá sa nedotýkala systému.23 Konkrétnej
šiu podobu nadobúdala, ak bola namierená „do vlastných radov", teda do oblasti literatú
ry: u Šikulu neprekvapí, že bola aj kritikou kritiky.24 Ďalej sa venoval najmä stavovským 
problémom, napr. otázke profesionalizácie literatúry, nastolenej spormi okolo novej ho
norárovej vyhlášky na začiatku osemdesiatych rokov. 25 

Šikulove verejné vystúpenia a publicistické prejavy v úlohe „spisovateľa v socialis
tickej spoločnosti" spájalo akceptovanie a niekedy aj obhajoba podmienok, ktoré literatú
re pripravila kultúrna normalizácia. Týkalo sa to napríklad aj evidentného nepomeru me
dzi publikačnými možnosťami kultúrnych periodík v šesťdesiatych rokoch 
a v nasledujúcom desaťročí, skutočnosti, že po zániku Mladej tvorby neexistoval časopis 

21 „Šomreme zavše na stavbárov, no hoci ľudí pribúda, predsa všetci bývame v čoraz slušnejších domoch. 
Aj s literatúrou je to tak. Niekto chodí do literatúry len na fušky, iný ukáže aj poriadnu robotu. Ako celok 
si naša literatúra poslanie plní. („.) čo zvykneme označovať v priemysle ako nepodarky, zjavuje sa nie iba 
v priemysle a hospodárstve, ale aj na knižných pultoch. Pravda, všade na svete je dosť dobrých i zlých 
knižiek..„ no u nás, kde je kultúra riadená a nesledujú sa v nej obchodnícke záujmy, by to tak už nemu
selo byť„." (Aká budeš, slovenská literatúra?, tamže, s. 101 a 103, zvýr. V. B.) 

22 „O výsledkoch našej literatúry od posledného zjazdu som už viac ráz hovoril. („.) vcelku sa možno nao
zaj zhodneme v tom, že naša literatúra sa má čím pochváliť! V poézii vzniklo niekoľko vynikajúcich 
diel... Pravda, vyšli i slabšie diela, ale to už patrí k veci" (Predzjazdové poznámky, tamže, s. 89). 

23 „V socializme sa nežije z rečí, u nás treba pracovať. Našou hlavnou chybou je, že si zavše kadečo, aj 
kadečo nezdravé z minulosti, prepašujeme, preto nás kdekto môže kritizovať. („.) My však kritiku a se
bakritiku potrebujeme" (Na čo hodno nadviazať?, tamže, s. 85). 

24 „Ak kritik často prižmuruje pri zlých knihách oči, namnoží sa zlých autorov" (Predzjazdové poznámky, 
tamže, s. 91 ); „Nemôžem sa sťažovať ani na čitateľov, ani na kritikov. Ale že by mi kritika nejako pomoh
la pri práci, ťažko povedať. Neviem ani o jednej vete, ktorú by som opravil zásluhou kritiky" (Aká budeš, 
slovenská literatúra, tamže, s. 102). 

25 Vyhláška diferencovala autorov do dvoch skupín (na autorov „vážnej", umeleckej a autorov zábavnej, 
oddychovej literatúry), pričom Šikula ako „vážny" autor vyhlášku obhajoval: „Je prirodzené, že v takom 
zložitom procese, akým je proces literárny, vzniká aj menej náročná literatúra, že aj u nás je dosť autorov, 
ktorí sa takejto literatúre venujú, a že naša socialistická kultúra je riadená aj v tom zmysle, že sa v nej 
nehodlajú zvýhodňovať práve autori oddychovej literatúry" (Za správny výber hodnôt, tamže, s. 106 -
išlo o diskusný príspevok na IV. zjazde slovenských spisovateľov r. 1982). V tejto súvislosti kritizoval 
najmä začínajúcich autorov, ktorí sa snažili „profesionalizovať", hovoril o „gýčiaroch" a ich snahe obo
hacovať sa literatúrou: „V čase, keď naša spoločnosť musí riešiť iné vážne a dôležitejšie úlohy, o ktorých 
hovoria aj iní, zdá sa mi nečestné, že niektorí spisovatelia vo svojich publicistických vystúpeniach, keď 
majú hovoriť o literatúre, venujú najväčšiu pozornosť práve peniazom a honorárom. Je to bezohľadné„. 
najmä voči ostatným pracujúcim našej spoločnosti, ktorých záujmy má spisovateľ v prvom rade vo svojej 
tvorbe zastávať. („.) No ja ako spisovateľ musím povedať, že sa hanbím za spisovateľa, keď využíva 

priestor, aký sa mu poskytuje v tlači na zahanbovanie svojich spisovateľských kolegov. Akoby spisova
telia mali v tejto spoločnosti najmenej peňazí! A pritom, súdruhovia, vieme, že práve gýčiari si zarobiť 
vedia. A najmä oni. Vedia sa aj ,profesionálne' predávať, v televízii a kde sa len dá, a starajú sa tak o zlý 
vkus nie už iba čitateľov, ale aj divákov" (Za správny výber hodnôt, tamže, s. 108- 109). 

216 Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 3 



pre mladú literatúru. Hoci práve s týmto časopisom boli spojené Šikulove literárne začiat
ky, jeho absenciu bagatelizuje: „Mnohí mladí autori sa zavše žalujú, že nemajú dosť 
priestoru na publikovanie. Je tu však Nové slovo aj príloha Smeny, pre skúsenejších už aj 
Romboid a Slovenské pohľady. Nie je to málo. Najmä ak zvážime, že sú to všetko význam
né časopisy" (Novoročný vinš).26 V tomto období sa stal aktívnym účastníkom oficiálne
ho literárneho života: zúčastňuje sa besied s čitateľmi, vystupuje na zjazdoch Zväzu slo
venských spisovateľov, prispieva do predzjazdových diskusií, vstupuje do literárneho 
diania ako vydavateľský redaktor.27 V porovnaní s obdobím jeho prozaických začiatkov 
sa u Šikulu výrazne zmenil jeho vzťah k literárnemu poľu. Vtedy, v polovici šesťdesiatych 
rokov, do neho vstupoval ako outsider a so zjavnou nedôverou, so snahou vymedziť sa, 
zdôrazňujúc odlišnosť, jedinečnosť vlastných rodových a životných východísk; v nasle
dujúcom desaťročí sa prispôsobuje, verejne proklamuje svoju zaradenosť do štruktúr ofi
ciálnej kultúrnej a spoločenskej prevádzky.28 Šikula však bol rozprávač, nie rečník: texto
vé zápisy jeho verejných prejavov, ako aj jeho spoločenská publicistika, sú aj po rokoch 
svedectvom bezmocného míňania sa so zvolenými žánrami. Ani zvolená „ľudová" štyli
zácia neprekryla myšlienkovú a štylistickú trivialitu týchto vystúpení, v ktorých jeho ja
zykový strojček, inde tak výkonný, išiel naprázdno: chýbal mu materiálny substrát, teda 
empíria, zmyslový základ rozprávania, skutočnosť„. Tou mala, ale nemohla byť akási 
abstraktná schéma (socializmus, socialistická kultúra, spoločnosť, spisovateľ„.), za kto
rou si čitateľ nedokáže - a pravdepodobne to nedokázal ani autor - predstaviť takmer nič. 

Šikulov pre potreby verejného života utvorený „autoportrét" z druhej polovice se
demdesiatych a začiatku osemdesiatych rokov, tento obraz „spisovateľa v socialistickej 
spoločnosti", je dosť rozpačitý: akoby ani spisovateľ sám svojej podobe veľmi neveril. 
V publicistickom výbere Nokturná sú takto štylizované texty umiestnené v strede knihy, 
netvoria však jej myšlienkové ani hodnotové centrum. Predstavujú skôr dokument o čase 
svojho vzniku a o autorovi v ňom, než niečo, čo by mohlo aj inak presiahnuť do súčas
nosti. To sa však netýka knihy ako celku. Ak v období Šikulových prozaických začiatkov 
bola zmena rozprávačskej orientácie (od seba k iným) pre jeho dielo významným kvali
tatívnym skokom, niečo podobné možno povedať aj o jeho publicistike: je výrazne lepší 
tam, kde sa môže upnúť na druhého (vtedy aj o sebe píše najzaujímavejšie). Šikulovým 
excelentným nefikčným žánrom je - a platí to nielen pre texty z Nokturien - personálna 
črta, podaná v podobe živej, skúsenosťou podloženej spomienky. Súbor takýchto čŕt pri
náša záverečná časť výberu, nazvaná Portréty. 

Niektoré z nich vznikli ako súčasť Šikulovho redaktorského zamestnania pri prípra
ve nových vydaní klasikov (doslovy či sprievodné texty na prebaly kníh: Ján Botto, Ivan 
Krasko, Dobroslav Chrobák„.), iné pri úmrtiach či jubileách (Ladislav Novomeský, Mi-

26 Tamže, s. 68. 
27 „Redaktor vidí, čo sa urobilo, má prehľad aj o tom, čo je iba rozbehnuté, s čím sa verejnosť oboznámi až 

o niekoľko rokov. Keďže som i spisovateľ, a v tomto období sa uskutočnili i zjazdy spisovateľov, mám 
možnosť posúdiť, ako sa presadzujú uznesenie zjazdu vo vydavateľskej praxi a ako výsledky našej práce 
- spisovateľskej i redaktorskej - čitateľ prijíma. To sa dozvedám zase na besedách. A besedujem naozaj 
často. So žiakmi, so študentmi, s vojakmi, s družstevníkmi, s robotníkmi, s učiteľmi aj s dôchodcami" 
(Ako vydavateľský redaktor, tamže, s. 70). 

28 V tomto období sa ako prvý prozaik svojej generácie stal zaslúžilým umelcom ( 1979). 
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roslav Válek). Dva najpozoruhodnejšie boli knižne publikované prvýkrát: Nemal rád ľah
tikárov (v rkp. verzii Stretnutia s Alexandrom Matuškom) a Elo. Práve literárny „portrét" 
patril k obľúbeným žánrom jedného z portrétovaných Alexandra Matušku.29 Ak klasika 
domácej literárnej kritiky spája v tejto súvislosti so Šikulom to, čo by sme mohli pome
novať „osobným" (či už ide o zaujatie, vzťah, nasadenie ... ), výsledky ich práce venovanej 
iným osobnostiam sú inak takmer vo všetkom odlišné. Žánrovo - Matuška napÍňal vyso
ko etablovaný žáner eseje, Šikula uskromnenú črtu. Ambíciami a významovou intenciou 
- kritik chcel vysloviť zásadné veci z hľadiska poznania „predmetu", vyjadriť ho v úpl
nosti (alebo prostredníctvom niečoho zásadného, esenciálneho) a vradiť ho v podobe, 
ktorú mu dal, do panteónu národnej (alebo aj svetovej) kultúry; prozaik sa venuje na prvý 
pohľad podružným maličkostiam, zdanlivo zanedbateľným detailom (odtrhnuté pútko na 
kabáte Miroslava Válka) a historkám, na ktoré aj protagonista jeho spomienok asi už 
dávno zabudol. Odlišné ďalej modalitou a štýlom - oproti Matuškovmu pátosu a do orna
mentu vybrúsenej vetnej perióde, disciplinovane rozvíjajúcej vznešenú myšlienku, stojí 
Šikulova prostoreká, na prvý pohľad improvizovaná a na asociatívnom princípe sa odví
jajúca výpoveď, motivicky často prízemná, humorná, väčšinou vychádzajúca z anekdo
tického základu. A napokon sa líšia vzťahom a vzdialenosťou medzi „portrétovaným" 
a „portrétujúcim": Matuška si pri všetkom osobnom nasadení zachováva objektivizujúci 
odstup (chce, aby výsledky jeho práce boli platné aj pre iných), Šikulaje protagonistovi 
svojich čŕt na dosah, tematizuje predovšetkým subjektívnu skúsenosť (a nevadí mu, ak sa 
na „obraze" objaví aj on sám: jeho portréty sú vždy aj autoportrétmi). Píšuc o iných, píše 
Šikula aj o sebe (ale platí to aj naopak); v prípade, ak „svojho človeka" nemohol v urči
tom čase stretnúť - ako L. Novomeského v päťdesiatych rokoch-, píše aspoň o stopách, 
ktoré po ňom ostali a na ktoré narazil: 

,,Rok, dva roky prešli a ja som bol už študentom konzervatória. Skúšal som písať 
básne, bože, ale aké biedne! 

Chodieval som do Univerzitnej knižnice a tam som natrafil na zbierku Romboid. 
Bola medzi titulmi, ktoré sa z knižnice nesmeli vyniest'. Nevedel som prečo. Opýtal som 
sa, iba sa usmiali. (..) 

A jedného dňa, veď som ju už vedel skoro celú naspamät;jednoducho som ju prepí
sal. Mám ju dodnes, je napísaná v obyčajnom školskom zošite a takmer školáckym pís
mom. 
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Dodnes mám také školské písmo" (V knižnici mám zošit...).30 

29 Pod portrét môžeme s vedomím určitého zjednodušenia zahrnúť aj jeho matuškovské varianty, objavujú
ce sa už v tituloch kritikových kníh, profil a medailón. 

30 Tamže, s. 170. V súvislosti so spomienkami na L. Novomeského je pozoruhodné, ako sa Šikulov portrét 
básnika približuje k podobe, v akej Novomeského zachytil v jednom zo svojich denníkových záznamov 
český básnik a prekladateľ Jan Zábrana. Šikula: „Neskôr som sa s ním stretával častejšie. Bol som vo 
výbore zväzu spisovateľov. Ja som tam bol najmladší, on patril medzi najstarších. O čom som sa ja neve
del vykoktať, on už iba mlčal. Ale boli aj takí, čo vraveli, no jemu sa azda zdalo, že o tom hovoril už 

dávnejšie. Možno sa i trochu nudil, alebo mu nebodaj ľúto bolo času, niekedy nervózne pohyboval prsta
mi, z času na čas si zapálil, ale nikdy nie celú cigaretu, vždy si ju prelomil napoly, vyfajčil najprv polo
vicu a o niečo neskôr druhú.( ... ) No niekedy sa strhol, upriamil na niekoho zrak, potom sa iba mierne 
usmial, azda sa i na chvíľku v úsmeve pozabudol, alebo sa hneď nato trochu zamračil" (tamže, s. 172). 
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V portréte Alexandra Matušku vynikne Šikulova charakterizačná schopnosť. Pribli
žuje nám kritika prostredníctvom opakovane variovaného rečového gesta, výsmešne 
a zastrašujúco namiereného proti Šikulovi: „„Tak čo, koľko strán ste dnes napísali? 
Dvadsať? Alebo štyridsať? Vám sa iste ľahko píše. Priznajte sa!"' (Nemal rád ľahtikáro
v).31 Súčasťou črty je aj anekdotická príhoda, v ktorej nahluchlý E. B. Lukáč kúpi od 
Šikulu zvoniace hodinky, čo mu Matuška nevie odpustiť (myslí si, alebo sa tak tvári, že 
Šikula Lukáča podviedol). Rozprávanie je vedené v odľahčenom až humornom tóne, 
avšak v závere, keď stretne Šikula urazeného Matušku, ktorého nepozvali na jubilejnú 
oslavu Alfonza Bednára, postupne nadobúda vážnejšiu modalitu. Prichádza k poznaniu: 
,,A ja som si znovu uvedomil, čo som vedel už predtým, no zriedkakedy som si to chcel 
priznat'. že Alexander Matuška ma má možno naozaj rád. "32 Cit, táto navonok drsná, 
ironická priazeň, ktorou Matuška vyznačoval Šikulu, sa preňho stáva aj po kritikovej 
smrti podstatnou hodnotou. Ľudí, o ktorých píše, približuje Šikula nekanonicky, skratkou, 
cez postihnutie niečoho typického v ich výzore alebo reči. Vychádza zo skúsenosti, aj 
takej, ktorá mohla byť dôležitejšia pre neho než pre nich. Tak spomienky na Miroslava 
Válka sú spomienkami na literárne učňovské roky: svojho druhu dylanthomasovský 
„portrét umelca ako šteňaťa",jedna kapitola z výchovného románu vlastného života. Ná
zov state Hľadanie básnika je dvojznačný. Postihuje tak vonkajšiu tému rozprávania, Ši
kulove návštevy v redakcii Mladej tvorby, kam chodieval ako adept poézie za Válkom, 
ale aj menej nápadný dôvod toho všetkého, teda hľadanie básnika v sebe: „Stále som bol 
nespokojný. Písal som verše, no nikomu sa nepáčili. Páčili sa len mne. Otravoval som 
nimi všetky redakcie, ale nikde mi nič neuverejnili, nechcelo sa im odpovedať ani na moje 
listy" (Hľadanie básnika).33 A hoci to hľadanie v Šikulovom prípade nebolo úspešné, 
ostáva o ňom dôležité svedectvo o relevantnej etape spisovateľovho života, ktoré podal 
prostredníctvom spomienky na druhého. 

Výnimočné a na prvý pohľad nesystémové postavenie má v poslednom oddiele 
Nokturien i v celku knihy záverečný spomienkový text Elo. Je venovaný vrstovníkovi, 
kamarátovi a spolupracovníkovi, v čase vydania knihy už niekoľko rokov nebohému re
žisérovi Elovi Havettovi. Témou predchádzajúcich personálnych čŕt boli starší, zväčša už 

Jan Zábrana si pamätá na Novomeského takto (nejde o záznam bezprostredný, ale tiež o spomienku 
z roku 1976 pri príležitosti Novomeského úmrtia): „Videl jsem ho jednou v živote: na schilzi pl'edsednictva 
Svazu spisovatelu zjara 1968. Sedel jsem od nehou stolu dva nebo tfi metry a už tehdy to by človek, na 
kterém bylo všechno šedivé: vlasy, pleť, rty, ruce ... Ruce se mu ti'ásly, ale mel vlídné, posmutnelé, trochu 
extatické, trochu, šílené, ,rozmilované' oči, ze kterých se dalo dobi'e poznat, jak asi vypadal zamlada. 
V pohybech iv oblečení mel cosi venkovského, ptipomínal venkovského kantora ve meste, ovšem z 20. 
let. Nemluvil tam tehdy, jiný dojem z neho nemám. Ale nezdálo se, že by mel strach, to ne. V místnosti 
klubu byla spousta sinalých, prozelenalých tvárí lidí, bojících se jak být odvážní, tak nebýt odvážni, ale 
on strach nemel, spíš jen už by! trochu mimo" (ZÁBRANA, Jan: Celý život. Výbor z denníku 194811984. 
Praha: Torst, 2001, s. 476). Oba texty síce vznikli v približne rovnakom čase, ale v dvoch diametrálne 
odlišných situáciách a bez možnosti vzájomne sa ovplyvniť: Šikulov sa stal súčasťou oficiálneho zborní
ka Panychída za Ladislavom Novomeským (1977), Zábranov bol súčasťou privátneho denníkového písa
nia v čase, keď jeho autor bol ako básnik z verejnej literárnej prevádzky vyradený. 

31 Tamže,s.175. 
32 Tamže s. 178. 
33 Tamže, s. 181. 
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klasicizovaní tvorcovia, v tom čase preferované alebo aspoň akceptované osobnosti. 
Predčasne zosnulý Havetta patril k umelcom, ktorí mali byt' v období normalizácie za
budnutí. 34 Práve zaradenie tohto textu do knihy - a jeho umiestnenie do kompozične 
exponovaného záveru - dodáva Nokturnám už spomínanú ambivalenciu a do trochu iné
ho svetla stavia aj niektoré predchádzajúce, z pohľadu dneška odiózne príspevky. Spo
mienka na Havettu protirečí tomu, čo sám Šikula vo viacerých verejných vystúpeniach 
tvrdil: je nie práve príkladnou variáciou na tému „umelec v socialistickej spoločnosti". 
Na jednom osude túto tému konkretizuje a tá nadobúda podobu, ktorá protirečí oficiál
nym proklamáciám o rozvoji kultúry v onom čase. Šikulovi na knižnom publikovaní 
práve tejto state záležalo, no zároveň si nebol istý, či vo výbere bude môcť vyjsť. O svo
jich pochybnostiach písal Emilovi Charousovi: ,,Do Spisovateľa som odovzdal aj Noktur
ná - eseje! Je tam aj o Elovi Havettovi, ktorému si kedysi vydal v almanachu prózu, aj to 
tam je, ale ho pravdepodobne vyhodia. "35 Sám si protirečivosti takto komponovaného 
výberu musel byť vedomý. Je pravdepodobné, hoci z dostupných materiálov to nemožno 
priamo potvrdiť, že kompozícia a obsah knihy boli výsledkom kompromisu s vonkajšími 
pomermi i so sebou samým.36 Jedným z jeho výsledkov by potom bola aj spomienka na 
Havettu: prečo Šikulovi záležalo na jej publikovaní? 

Uplatňuje sa v nej elementárna úloha pamäti zachrániť, zachovať to, čo je ohrozené 
zánikom, ktorý mal vtedy podobu zabudnutia. Individuálne svedectvo postavil Šikula 
proti spôsobu, akým bola vtedy usmerňovaná pamäť spoločenská: v porovnaní s prvou 
polovicou päťdesiatych rokov hlavnou stratégiou normalizácie voči domnelým či skutoč
ným protivníkom už nebol otvorený „boj", teda priama a propagandisticky okázalá likvi
dácia (odhalenie, usvedčenie, potrestanie), ale postupné sociálne vytesňovanie, sprevá
dzané zabúdaním. Šikula na priateľa nezabudol. Bolo to aj sebazáchovné gesto, veď 
prostredníctvom spomienky na Havettu si zachovával aj vlastnú minulosť. Rozprávanie 
je sledom krátkych, na seba iba voľne nadväzujúcich epizód, naviazaných na biografickú 
osnovu významnej etapy Šikulovho života.37 Rozprávačova pamäť je subjektívna a teda 
výberová, premietajúca sa na bielu plochu nepamäti (zabudnutia); limity a medzery vo 
vlastných spomienkach si Šikula priznáva hneď na začiatku rozprávania: ,,Ani neviem, 
kedy som sa s Elom Havettom zoznámil. (.„) Ani neviem, kto ho vlastne priviedol. "38 

34 Väčšej pozornosti sa Havettovi a jeho dielu dostalo až v druhej polovici osemdesiatych rokov: v roku 
1988 bol zorganizovaný seminár o jeho diele, o dva roky neskôr vyšiel zborník Ela Havetta (1938 -
1975) so štúdiami V. Maceka, A. Obucha a J. Macka (Bratislava: Slovenský filmový ústav, 1990). 

35 Korešpondencia V. Šikula - E. Charous. List písaný rukou, nedatovaný, v záhlaví poznámka príjemcu: 
„dopis V. Šikuly- pi'išel 23. srpna 82". Výrečným svedectvom o kultúrnej a vydavateľskej praxi tej doby 
je skutočnosť, že ani redaktor vydávajúci knihu vo vydavateľstve, v ktorom je zamestnaný, nemohol 
s určitosťou vedieť, ako bude tá kniha po vydaní vyzerať a či v nej bude všetko, čo v nej chcel mať. 

36 Na určité taktizovanie, nutné k tomu, aby spisovateľ presadil (aj edične) to, na čom mu naozaj záleží, 
upozornil v súvislosti s Nokturnami v dobovej recenzii aj Valér Mikula: „Šikula dobre vie, čo má a čo si 
má strážiť a dobre vie aj to, že ak si chce ustrážiť to hlavné - svoje umenie, musí v čomsi inom, menej 
dôležitom zavše i trochu popustiť" (MIKULA, Valér: Stvorené pre dobro. In: MIKULA, Valér: Literárne 
observatórium. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989, s. 186). 
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37 Ide o obdobie od príchodu z vojenskej služby na začiatku šesťdesiatych do polovice sedemdesiatych ro
kov. 

38 ŠIKULA, Vincent: Nokturná. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1983, s. 201, 202. 
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Zdanlivá nesystémovosť a náhodnosť vedľa seba radených epizód rešpektuje prirodzené 
asociatívne odvíjanie sa spomienok, a tým implicitne vnáša do hry aj samotný akt spomí
nania; no pod povrchom jednotlivých výjavov možno rozoznať určitý organizujúci prin
cíp, ktorý motívy vyberá, distribuuje a významovo zjednocuje. Je ním citové zaujatie, 
vzťah k tomu druhému, Šikulu k Havettovi (a vice versa), elementárna priazeň a porozu
menie, ako sa vždy v inej podobe ukazujú v za sebou nasledujúcich epizódach. Takéto 
vzájomné nastavenie, prejavujúce sa prajnosťou voči priateľovi, potvrdzuje viacnásobne 
využitý motív daru. Havetta poslal Šikulovi dva ročníky časopisu Svetová literatura, kto
rý si vtedy pre veľký počet záujemcov nebolo možné predplatiť; keď boli po oberačko
vých slávnostiach v Modre celkom bez prostriedkov a Havetta mal cestovať do Prahy, 
Šikula pre priateľa hľadal a na námestí, špinavom po práve skončených oslavách, našiel 
peniaze, ktoré tam niekto vytratil a Havetta si ich odmietol zobrať: ,,Nasilu som mu 
strčil tých tridsať korún do vrecka, on ich najprv s hnevom vyhodil a potom so smiechom 
ušiel. "39 Symetria vzťahu, ktorý sa rozvíjal v pre oboch šťastných a úspešných šesťdesia
tych rokoch aj účasťou na spoločných projektoch a tvorivou spoluprácou,40 sa narušila 
v nasledujúcom desaťročí. S nepriaznivým oficiálnym prijatím filmu Ľalie poľné sa Ha
vetta nedokázal vyrovnať (znamenalo jeho koniec ako filmového režiséra), pričom nena
šiel pochopenie ani u Šikulu. Ten spomína, ako od neho režisér žiadal, aby odpovedal na 
„surovú" kritiku a filmu sa zastal: „Odmietol som. (. . .) Dlho ma presviedčal, že napísať 
vysvetľujúci článok je moja povinnost'. Šli sme v Bratislave z akejsi výstavy zo siene Cyp
riána Majerníka a on do mňa stále domŕzal, hoci videl, že som už beztak nahnevaný. Až 
som naňho skríkol: , Mlč už! Urob niečo nové. Ja už píšem nové veci a ty sa svrabíš s tým, 
čo si už dávno urobil. Nemám rád lenivých ľudí. ' Odohnal som ho. "41 Ďalšie pokusy 
o spoluprácu nielenže skončili neúspechom,42 ale boli sprevádzané aj vnútornými nedo
rozumeniami: pri ďalšom projekte sa nezhodli na hudbe, motívoch, dialógoch ... Keď mali 
spolu odcestovať do Prešova, aby v Solivare našli vhodné exteriéry pre budúci film, Ši
kula našiel na stanici Havettu opitého a bez scenára: ten sľúbil, že pricestuje na druhý 
deň, ale na východ neprišiel ani po dvoch týždňoch, ktoré tam Šikula strávil celkom zby
točne. Rozprávanie sa završuje Havettovou smrťou a pohrebom. V jeho pointe Šikula 
uplatnil nenápadný, na prvý pohľad náhodný súbeh dvoch motívov. V súvislosti s nie 
celkom vyjasneným úmrtím kamaráta píše: ,;zostalo pri tom, že mal žalúdočné vredy 
a užíval algenu. "43 (O tom, že Havettu začal v dobe jeho problémov v zamestnaní pobo
lievať žalúdok, sa zmienil už predtým - ako aj o tom, že režisér chorobu skôr zanedbával, 

39 Tamže, s. 205. 
4-0Qbaja publikovali prózy v almanachu Signál 1963, ktorý vydalo Naše vojsko; Šikula si zahral v prvom 

Havettovom celovečernom filme Slávnosť v botanickej záhrade (zahral v oboch významoch slova, ako 
herec v úlohe muzikanta) a podľa jeho scenára na motívy knihy Nebýva na každom vŕšku hostinec natočil 
vr. 1972 Havetta svoj druhý a posledný film Ľalie poľné. 

41 Tamže, s. 209. 
42 Šikula pracoval na adaptácii Hronského poviedky Domov treba ísť, ktorá sa nerealizovala: „ ... vo filme 

mi povedali, že môj scenár berú len ako filmovú poviedku. Vraj ho treba prepracovať. Prepracoval som. 
( ... )Opäť som prepracoval a zas nebolo dobre.( ... ) Stále som scenár prepracovával, zdalo sa mi, že čoraz 
k horšiemu" (tamže, s. 21 O). 

43 Tamže, s. 215. 
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než by ju liečil.44) Na pohrebe, kam-ako zdôrazňuje-neprišiel skoro nik od filmu, chcel 
Šikula Havettovi aj zahrať, preto tam pricestoval aj s kolegami homistami: ,;No my sme 
sa chceli len zavďačil'. Štyria. Hornisti. Chceli sme sa zavďačil; no nevyšlo nám to. Môj
mu bratovi totiž prišlo zle od žalúdka práve vtedy, keď sme mali začať hrat'.„ "45 Zdanlivo 
bezvýznamný fyziologický motív žalúdočnej slabosti, exponovaný v závere rozprávania, 
spätne zvýznamňuje predchádzajúce nenápadné zmienky o Havettových zdravotných 
ťažkostiach: životný fakt nadobúda kontúry symbolu. Tieto náznaky, diskrétne odkazujú
ce k idiomatickej obraznosti prirodzenej reči („mať/nemať na niečo žalúdok"), Šikula -
podobne ako vo svojich prózach - necháva nedopovedané: aj bez dodatočnej autorskej 
explikácie nadobudnú zrejmý význam v spojení s charakterom a osudom protagonistu 
rozprávania. Hypersenzitívny a mimoriadne vnímavý Havetta skutočne nemal na to, 
čomu bol vystavený v posledných rokoch života, dosť silný žalúdok - v doslovnom aj 
prenesenom zmysle slova. 

Myslím si, že Šikulov náznakový a nedoslovný prístup k téme nebol primárne určo
vaný obavou z toho, že v daných podmienkach by jeho eventuálne „otvorenejšiu" verziu 
nebolo možné publikovať. Išlo o spôsob, ktorý oprávnene pokladal za múzicky produk
tívnejší, menej publicistický a bližší vlastnému poňatiu literatúry. Svoju skúsenosť s Ha
vettom modeluje prostriedkami modernej prózy, využívajúc postupy, ktoré sa mu osved
čili v poviedkach a novelách v druhej polovici šesťdesiatych rokov. Východisková 
personálna črta, teda súbor epizodických výjavov („ako si ho pamätám") sa plynule trans
formuje do uceleného príbehu, vystavaného na žánrovom pôdoryse novely. Dramatizujú
cim prvkom rozprávania je postupný nesúlad medzi priateľmi, teda určitá erózia vzťahu, 
zapríčinená kombináciou vonkajších podmienok (dobových pomerov) a vnútorných dis
pozícií protagonistov (voči neprispôsobivosti, ale aj nespoľahlivosti a nevypočítateľnosti 
jedného stojí silnejšia vôľa druhého, jeho presvedčenie, že sa netreba obzerať dozadu, ale 
ísť ďalej: „Urob niečo nové."); tragickou pointou príbehu tohto vzťahu je potom Havet
tova smrť: a zároveň je to podnet pre jeho kamaráta, aby sa pristavil a obzrel. Šikulovo 
rozprávanie prináša konkrétny „obraz doby" (radostné „sixties" a v protiklade k nim po
mery vo filme v čase nástupu normalizácie), ale v univerzálnejšom pláne aj dvoch život
ných stratégií (bez toho, aby čitateľa nútil rozhodnúť, ktorá je lepšia, krajšia, mravnej
šia„.). Vo vzťahu k autorovi ju môžeme čítať aj ako pokus o sebapochopenie, ako 
implicitnú reflexiu vlastnej minulosti (samotné rozprávanie využíva úvahové prvky mini
málne). Prostredníctvom spomienky na Havettu Šikula zároveň pokračuje v pamäťovej 
rekonštrukcii vlastnej umeleckej minulosti. Ak v črte venovanej Miroslavovi Válkovi 
vystupoval ešte ako literárny „učeň",46 tak v druhej polovici šesťdesiatych rokov, ktoré 
sú dobou najintenzívnejšieho a najšťastnejšieho stretávania sa s Havettom, sa prejavuje 
už ako suverénny „mladý umelec".47 Šikulove literárne portréty sú vždy tak trochu aj 
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44 ,„Dajme si ešte po jednom pive! Neboj sa, dlh ti vrátim! Hneď ako ma prestane bolievať žalúdok, začne
me. Prídem za tebou'" (tamže, s. 215). 

45 Tamže, s. 216. 
46 Šikulu idúceho za Válkom uvádza redaktor Mladej tvorby slovami: „ - Tu máš toho svojho učňa" (tamže, 

s. 186). 
47 „Raz v lete bol u mňa celý týždeň alebo i dlhšie s Rudom Slobodom. Cez deň sme trochu pracovali a na
večer sme šli na pivo alebo pod viechu. No večer sme sa aj zabávali. Lebo ja som mal vtedy na kopci 
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autoportrétmi. Hľadanie Válka v redakcii Mladej tvorby v druhej polovici päťdesiatych 
rokov - a stretnutia s Havettom od začiatku šesťdesiatych rokov: medzi tým uplynula 
doba, počas ktorej sa „umelec" z básnického „šteňaťa" zmenil na „mladého muža" slo
venskej prózy.48 

Autobiografické písanie Vincenta Šikulu malo fragmentárnu, nesústavnú podobu. 
Ešte počas spisovateľovho života vznikol projekt knižného publikovania pamätí, ktorý by 
už existujúce, ale aj nové, pre túto príležitosť napísané texty zjednotil a usporiadal na 
žánrovom princípe pamätí.49 Knižne sa tento plán realizoval až po smrti Vincenta Šikulu 
v podobe dvoch kníh, ktoré na vydanie pripravila Anna Blahová-Šikulová.50 Prvou je 
súbor chronologicky zoradených biografických čŕt Tam, kde sa cesta skrúca, vydaný rok 
po Šikulovej smrti: prináša tú časť spomienok, ktorú v podobe krátkych kapitol stihol 
spisovateľ napísať ako nový pôvodný príspevok pre pripravovaný projekt, a niektoré ďal
šie záznamy z pozostalosti; tieto sú doplnené niekoľkými už publikovanými, tematicky 
nadväzujúcimi textami. Nasledujúca spomienková kniha Požehnaná taktovka sústreďuje 
texty venované iným, čím nadväzuje na posledný oddiel Nokturien. Oba súbory, vydané 
po spisovateľovej smrti, však tvoria jednotný celok (a takto k nim budem aj pristupovať); 
rozlíšenie medzi písaním o sebe a o druhých, odvodené z povrchovej (tematickej) roviny 
diela, má v prípade Šikulu iba podmienečnú platnosť. 

Už v portrétnych črtách a rozprávaniach z predchádzajúceho obdobia sme mohli 
vidieť, akou silnou väzbou je autor spojený so sociálnym svetom, ktorý ho bezprostredne 
obklopuje. Ako pri písaní o iných ich prostredníctvom vyjadroval aj seba, tak cez seba -
keď mal byť témou rozprávania - sa vždy dostal k iným. Sú mu cudzie všetky podoby 
exkluzívne štylizovaného „modemistického" subjektu, ktorý prerušuje kontakty s von
kajším svetom (alebo ich nie je schopný nadviazať); no práve tak aj moderná kolektivita, 
rozpúšťajúca subjekt v nadosobnom, personálne negarantovanom masovom vedomí. 
V tomto zmysle, z hľadiska postoja k druhému, je autorsky i ľudsky tradičný. Komuniká-

v Hammerstieli ešte klavír, bolo nám veselo, skúšali sme len tak pre zábavu aj komponovať, klavír nám 
nestačil, nestačil ani spev, sem-tam sme na niečo klopkali, zahrkali zápalkovou škatuľkou, ale niekto 
zakvílil či zaujúkal, ba skúšali sme napodobňovať aj rozličné nástroje a ukladať farby pekne do akordov. 
Rudo dobre napodobňoval fagot, no musel vždy odbehnúť do kúta a odtiaľ, mrmlajúc do steny, posielal 
nám do skladby krásne fagotové sóličká. Dačo sme nahrali i na magnetofón a kúsok z tej smelo inštru
mentovanej skladby nám odvysielali v rozhlase" (tamže, s. 206 - 207). 

48 Na vysvetlenie tejto pasáže pridávam dva bibliografické údaje: Dylan Thomas: Portrét umelca ako šteňa
ťa (Portrait of the Artist as a Young Dag), James Joyce: Portrét umelca ako mladého muža (A portrait of 
the artist as a young man). 

49 V edičnej poznámke ku knihe Požehnaná taktovka o tom píše manželka Vincenta Šikulu Anna Blahová: 
„Plán vydať podobne ladené pamäti vznikol na podnet riaditeľa vydavateľstva Belimex Rudolfa Belana 
- ten manžela dva-tri roky pred smrťou pár ráz oslovil s návrhom zozbierať jeho názory na literatúru, na 
umenie, s tým, že by ani nemuselo ísť o nič nové, stačilo by dať dohromady úryvky, tematicky sústrede
né okolo istej oblasti, vyznania alebo rozmanité, i navzájom nesúvisiace poznámky, náčrty, zaujímavé 
vety, úryvky z rozhovorov, tak, aby sa čitateľ mohol hocikde začítať, prečítať si vetu-dve, porozmýšľať 
a na druhý deň sa k textom vrátiť, knižku kdekoľvek znovu otvoril"' (ŠIKULA, Vincent: Požehnaná 
taktovka. Bratislava : Belimex, 2003, s. 176). 

50 Podrobnejšie k celému projektu viď Edičnú poznámku k Požehnanej taktovke s. 176 - 179. 
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cia je implicitnou generálnou témou jeho diela, aj tam - a najmä tam -, kde píše o jej 
deficite (S Rozarkou, novela Povetrie ... ); potreba kontaktu, vylučujúca egocentrizmus 
a stierajúcajasne vytýčenú hranicu medzi Ja a Ty (Vy), sprevádza Šikulove postavy celou 
rozlohou jeho tvorby a zakladá aj mimoriadnu otvorenosť spisovateľovho autobiografic
kého rozprávačského subjektu, otvorenosť podobnú tej, akú má voči druhým rozprávač 
jeho fikčných próz. 

Zdrojom Šikulovho autobiografického písania boli spomienka a aktuálne prežíva
nie, ich žánrovou artikuláciou potom pamäti a denník. Spomienka je východiskom tak 
väčšiny portrétnych útvarov, ako aj chronologicky usporiadaného biografického frag
mentu, ktorý tvorí prvú časť knihy Tam, kde sa cesta skrúca; denníkové podložie majú 
niektoré krátke, hoci väčšinou nedatované operatívne záznamy životných epizód a refle
xie v druhej a tretej časti knihy. Charakteristickou črtou Šikulových spomienkových tex
tov je fragmentárnosť. Rámcové usporiadanie síce rešpektuje chronológiu spisovateľov
ho života, následnosť jeho významných a odlíšiteľných etáp,51 no každá z nich je podaná 
prostredníctvom drobných epizodických výjavov, niekoľkých návratných motívov, ktoré 
akoby spomínajúcemu utkveli v pamäti a majú zastupovať celok nepomerne väčší. Na 
prvý pohľad akoby nerozlišoval medzi podstatným a okrajovým. V jeho spomínaní sa 
často objavujú osihotené, v súvislostiach života ako celku zdanlivo nepodstatné detaily, 
ktoré utkveli v pamäti (charakteristické jazykové gesto, predmet, krajinná drobnokres
ba ... ); avšak detaily, ktoré tie veľké abstraktné schémy ako „život" a „svet" vypÍňajú 
a napokon aj konštituujú. Vnímavosť k detailu je zakladajúcou vlastnosťou skromného 
žánru, osvojeného a rozvíjaného práve Šikulom vo fikčnej i autobiografickej tvorbe, žán
ru črty. Jej fragmenty sa objavujú aj v textoch, kde inak dominuje odlišná významová, 
a teda aj žánrová intencia. Napríklad spomienka na otca veľmi prirodzene, ústrojne pre
chádza do etnografickej črty, venovanej zaniknutému remeslu. Postavu v takomto podaní 
metonymicky prerastá jej povolanie, práca, s ktorou je v spomienkovom akte stotožnená. 
Práve tieto pasáže sú dobrým príkladom na rozlišovaciu prácu jazyka. Rozprávač v po
stupnosti výpovede neustále spresňuje a do detailov precizuje vyslovené, hľadá presné 
pomenovanie pre každý predmet, pracovný úkon i výsledný produkt; predmetný svet, 
pred našimi očami nanovo stvorený aktom pomenovania, povstáva z jednotlivostí, detai
lov: „Môj otec bol drevorubač. V skutočnosti štekár. Takmer celý život prežil v hore. Mu
sel najprv zrúbať alebo spíliť strom, potom z neho poobsekávať haluzinu, potom ho roz
píliť na guľatinu, ktorá mala mať výšku poriadneho šteka, nie kola do viníc, ani kola, ani 
kolíka, ale ozajstného šteka, potom musel ešte zaživa obrezať kôru oberučným nožom, 
čiže poriezom, a potom najprv štvrtiť a zatým osmičkovat'. čiže kálať šteky, rešpektovať 
každý suk alebo uzol na strome, ktorý sa u nás volal uzg - a nedalo sa len obyčajnou se
kerou, nedalo sa ani obyčajným kladivom udrieť do obyčajného dláta. Na to museli byť 
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51 Tieto etapy možno vymedziť vekom protagonistu a miestami, kde pôsobil: ide o detstvo, pobyt v kláštor
nej škole v Nitre, štúdiá na hudobnej škole a konzervatóriu v Bratislave, vojenčinu v Brne, učiteľské 

pôsobenie na hudobnej škole v Modre a o pôsobenie vo filme na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych 
rokov. Týmto obdobím sa fragmentárny, ale v zmysle časového nadväzovania homogénny celok Šikulo
vých pamätí uzatvára, nasledujúce obdobia jeho života sú v jeho spomienkových knihách tematizované 
už v inom kontexte. 

Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 3 



rôzne železné aj drevené kliny, na ktoré sa však tÍklo hrubou, nie železnou, ale len dreve
nou, železom zviazanou kyjanicou, aby sa štek správne a užitočne vyštiepil. Lebo strom 
rastie kónicky a podľa kónusu viažu sa naň i letokruhy a ukladajú, viažu sa k jeho dreni, 
a to sa musí rešpektovať po celej dÍžke stromu, aj keď už kálaš šteky. Aj poriadny zdravý 
štek musí byť kónicky uložený vo svojom vnútri, na srdce i na výšku. Musí byť v ňom ucho
vaná i dreň, i bel; lebo dreň, jadro je vo všetkom v prírode vždy tvrdšie, beľ mäkšia. "52 

Akt spomínania nie je riadený účelom, nepokúša sa spätne dodať minulému akýsi zjed
nocujúci, vopred stanovený zmysel, životu podobu osudu. Rešpektuje náhodnosť, neza
vŕšenosť a nepravidelnosť rytmu pamäťovej práce. Spomienky sa často odvíjajú od ná
hodného podnetu: takým bol pre Šikulu pri písaní miestopisnej črty o Kukle, vrchu 
neďaleko rodiska, úzkostný sen, v ktorom nad Kuklou letel spolu s Havettom.53 

V posmrtne vydaných autobiografických knihách sa prozaik vracia intenzívnejšie 
k detstvu. K detstvu, nie do detstva, pretože jeho spomínanie je zároveň reflexiou ťažkos
tí, ktoré spomínajúcemu prináša pokus nadviazať kontakt s týmto obdobím. Táto časť 
vlastnej minulosti sa mu odcudzila, akoby mala patriť niekomu inému, akoby si ju vy
myslel. Ide o opakovaný intenzívny pocit, ktorý sa dostavuje pri spomínaní, opakovaný 
motív jeho pamätí: ,Jfľadím na seba ako na cudzieho chlapca, na ktorého si musím zavše 
spomenút'. a niekedy ho i ľutujem, spolucítim s ním, hoci viem, že dnes mu to už nepomô
že. Ani čo by som hovoril či rozmýšľal o akomsi ľútostivom rozprávkovom hrdinovi, kto
rého som si možno iba vymyslel. ( . .) Všetko vidím len ako iný, cudzí svet, svet iného die
t'at'a, o ktoré by som sa kedy-tedy, možno naozaj iba kedy-tedy, hádam i sám rád zaujímal. 
(..) Aj v dospelejšom veku neraz mi prichodili reči starších sestier ako rozprávky o nie
kom, o kom možno vedia viac než ja ... "54 Tento problematický postoj k vlastnému detské
mu Ja nevyplýva z toho, že by si na detstvo nepamätal: nehľadá obrazy - ľudí, veci, 
krajinu ... , to všetko mu v pamäti zostalo-, ale stratenú totožnosť. Oslabený vzťah k sebe 
sa mohol odvíjať od podoby, v akej sa mu detstvo zachovalo, od spôsobu, akým naň spo
mína. Na prvé roky života a mladosť hľadí bez sentimentu, neidylicky. Nedíva sa od do
jatia zvlhnutými očami a asi aj preto vidí veci, ktoré si z detských spomienok zvykneme 
skôr vytesňovať: „ Vtedy som prichodil s plačom a doma ma nemal ani len kto poľuto
vat'. "55 Tradičné spomienkové toposy, akými sú pri návratoch do detstva rodičia alebo 
sviatočné chvíle strávené v kruhu najbližších, nemajú u Šikulu štandardne radostnú podo
bu, skôr sa v nich opakovane objavuje motív strádania, deficitu hmotného a citového: 
,,Neviem, čo povedať o svojej mame. Možno to neviem preto, lebo som sa narodil v mno
hodetnej rodine a veru sa mi dosť ťažko rozpamätúva napríklad i na čosi také prirodzené 
ako mamino pohladkanie. "56 Podobne neidylicky, až rúhavo spomína Šikula na Vianoce: 
„Myslím na svojich šesť sestier a na svojich piatich bratov, ako sme sa vždy zišli od naj
staršieho po najmladšieho, od najväčšieho po najmenšieho, a vždy bývalo veselo a hluč-

52 ŠIKU LA, Vincent: Tam, kde sa cesta skrúca. Bratislava : Belimex, 2002, s. 19 - 20. 
53 „Zdalo sa mi, že letím. Popri mne letí Elo. Tmavie sa pred nami Kukla, a ešte hroznejšie tmavnú mračná, 

ženúce sa spoza nej.( ... ) Prebudil som sa spotený. Ba aj ráno sa mi zdalo, že som mal hrozný sen" (tam
že, s. 49 - 50). 

54 Tamže, s. 6- 7. 
"Tamže, s. 16. 
56 ŠIKULA, Vincent: Požehnaná taktovka. Bratislava: Belimex, 2003, s. 167, 169. 
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no, keď sme všetci po svojom radili tomu, ktorému sa vodilo najhoršie, až nakoniec vyšiel 
na dvor otec a povedal: , U nás nie sú Vianoce, u nás je peklo. 'Štedrý večer sa zvyčajne 
nevydaril, lebo nás bolo mnoho, nemohli sme sa vmestiť do jednej miestnosti, takže sme 
sa vždy snažili jeden druhého prekričal'. až sme sa nakoniec povadili a potom nás všet
kých mrzelo, že máme nanič sviatky ... "57 Bez dodatočnej idealizácie a s nemalou dávkou 
tvrdosti komentuje aj mnohopočetnosť vlastnej rodiny: ,,Pochádzal som z dvanásťdetnej 
rodiny: šesť chlapcov a šesť dievčeniec. Nik nám ani nezomrel, hoci sme sa za to i modli
li. "58 Pri spomínaní na domov mení Šikula aj tradičnú smerovú orientáciu. Domov býva 
väčšinou miestom návratov, spočinutia, citovým útočišťom, kde sa možno ukryť pred 
nepriazňou vonkajšieho sveta, priestorom s dostredivou silou; v protiklade k tomu pohyb 
Šikulovho biografického hrdinu (podobne ako hrdinov jeho fikčných rozprávaní) je od
stredivý, unikavý - skôr odchádza, než by sa vracal, a ak sa vracia, tak iba preto, aby 
vzápätí odišiel (ako napríklad v spomienke na mamu: ,,Nevedela, ani kedy som naruko
val. Prišiel som domov na Vianoce, hneď ma však vyhrešila. Radšej som ani doma nezo
stal"). 59 

Prostredníctvom návratov k sociálnym východiskám (a deficitom) detstva sa Šikula 
dostáva aj k vlastným tvorivým zdrojom. Zdôrazňuje, že to, čo zdanlivo zadarmo „dostal" 
v literatúre (talent, samozrejmú ľahkosť a spontánnosť tvorivého výkonu ... ), bolo vykú
pené životom: „ ... zaumienil som si, že budem písať iba pekné knižky. Lenže pamäť akosi 
nevedela samu seba zradit'. nevedela zradiť ani detstvo a znovu a znovu vyvrhávala predo 
mnou stále čosi, čo zmrazuje a vraždí detstvo a na čo si i dospelý, ba i starý človek nerád 
spomína. "60 Vzťah biografie a tvorby nemá u neho symetrickú podobu. Nie všetko preži
té sa mohlo stať literatúrou, nie každý zážitok z minulosti mohol využiť v tvorbe: hoci 
skutočné sú neuveriteľné, prekračujú mieru, ktorú znesie prozaická fikcia. Takto neuveri
teľné sa mu s odstupom času zdajú aj sociálne podmienky, v ktorých vyrastal: ,,Niektoré 
skutočné príbehy, aj keď pravdivé, jednoducho iba preto nenapíšem, lebo sa mi zdajú 
vymyslenou legendou. (..) Sú to však príbehy, ktoré som nenapísal a ani sa mi to nežiada, 
možno som iba kde-tu urobil na ne narážku, nežiada sa mi ich však rozprával'. Hoci sú to 
zdroje, ktoré sú vo mne a o ktoré sa opieram, lebo vytvárali atmosféru, v akej som vyras
tal ... Naša bieda bola taká príslovečná, že už príklady o nej vyznievajú dnes ako legen
da. "61 V Šikulovom poňatí prozaické dielo nie je rozšírením života, ten je na prvom 
mieste a jeho tajomstvá vždy určitým spôsobom presahujú možnosti tvorby. 

Spomienky na detstvo sú aj spomienkami na ľudí. Často Šikula ľahšie nadväzuje 
kontakt s tými, ktorí ho obklopovali, než so sebou samým. Aj vlastná minulosť mu napo
kon vychádza ako súbor personálnych čŕt venovaných druhým: rodičom, súrodencom, 
príbuzným, učiteľom ... Pokračuje tak v línii záverečnej časti Nokturien. Biografické por
tréty tiež tvoria jadro jeho druhej posthumnej spomienkovej knihy Požehnaná taktovka. 
Základnou modalitou aj tu zostáva priazeň, prajnosť: svoje postavy pritom nemodeluje 
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57 ŠIKULA, Vincent: Tam, kde sa cesta skrúca. Bratislava : Belimex, 2002, s. 18. 
58 Tamže, s. 82. 
59 Tamže, s. 27. 
60 ŠIKULA, Vincent: Požehnaná taktovka. Bratislava : Belimex, 2003, s. 11. 
61 Tamže, s. 168- 169. 
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pateticky (na rozdiel napríklad od Matušku), hľadá im ľudskú mieru, niečo samozrejmé 
a pritom charakteristické (gesto rečové alebo telesné, ako ho dal už do názvu jubilejného 
príhovoru J. Mihalkovičovi: Pozdrav baranicou). Súbor portrétov a čŕt je venovaný de
siatkam ľudí. V porovnaní s Nokturnami, kde mali prevahu starší, „klasicizovaní" spiso
vatelia, sú v Požehnanej taktovke výraznejšie zastúpení príslušníci Šikulovej generácie 
(najmä básnici: Stacho, Mihalkovič, Šimonovič, Ondruš ... - z prozaikov iba Rudolf Slo
boda, ktorý mal v Šikulovom živote výnimočné postavenie) a tvorcovia iba o niečo starší 
(Válek, Rúfus, J. Števček), ďalej umelci výtvarní a hudobní, významní Modrania, ale aj 
tzv. obyčajní ľudia - a napokon opäť rodina: v závere knihy sú publikované Šikulove 
spomienkové návraty k otcovi a mame. 

Limity Šikulovej personálnej poetiky priazne sa ukazujú pri pokuse „ex abrupto" 
(improvizovane) zaznamenať niekoľko osobných stretnutí s Alexandrom Machom (Šiku
la sa s ministrom vnútra vojnovej Slovenskej republiky, ktorý bol v tom období aj hlav
ným veliteľom Hlinkovej gardy, navštevoval po jeho prepustení z väzenia v r. 1968). 
Záznamy sú sčasti nekorigovanou reprodukciou Machových názorov a postojov k vlast
nému politickému účinkovaniu, sčasti sa venujú okolnostiam, za akých sa Šikula s Ma
chom stretával. Súčasťou spomienok je aj krátky a veľmi všeobecný biografický náčrt, 
ktorý sa vyhýba temným miestam Machovho politického účinkovania a v niektorých 
poeticky ornamentalizovaných pasážach prechádza až do opatrnej hagiografie.62 Pokiaľ 

ide o kruciálny problém slovenských dejín 20. storočia, teda o zodpovednosť za deportá
ciu židovských spoluobčanov, Šikula bez polemiky či korekcie prepisuje Machov pohľad 
na túto udalosť: „O Tisovi mi vravel: , Vravia o ňom, že zavinil deportáciu slovenských 
Židov. Nie je to však pravda. My sme sľúbili iba ľudí do Nemiec a tam šli na robotu aj 
Slováci a každý bol rád, keď si odtiaľ niečo priniesol. Slovák bol rád, že prišiel z Nemec
ka na bicykli ... (. . .)Lenže aj ja som chcel Židov chrániť - po vojne sa prišli na to vyzvedať 
aj Rusi a pýtali sa, keď som sa postavil s väzenskou čiapkou k stene, či je pravda, že som 
dal zatknúť Eichmanna. Musel som im odpovedať: Áno. Lebo nám chceli prísť riešiť slo
venské problémy. Ja som ho dal zatknúť a robil som sa hlúpy. Žial'. podarilo sa mi ho 
zatknúť iba na pol dňa. "'63 Šikulom reprodukované Machove vyjadrenia majú určitý 

62 „Bol to totiž kňaz, ktorý chcel vidieť aj zbožnosť ako veselý život. Život ho však zaskočil. Skúsme vidieť 
vojnu vojnovými očami, skúsme vidieť v nej i krátko trvajúci Slovenský štát, v ktorom sa musel vzpínať, 
kalvárie vyzerali v ňom len ako malé búdky, do ktorých sa môže utúliť františkán alebo salezián či niekde 
inde iný klerik. .. " (tamže, s. 72). 

63 Tamže, s. 75. Hannah Arendtová v knihe Eichmann v Jeruzaléme píše, že na stretnutie s Machom si 
spomenul aj Eichmann pri príprave jeruzalemského procesu, v ktorom bol odsúdený na trest smrti. Podľa 
Eichmanna vyzeralo celkom inak, než o ňom hovoril Šikulovi Mach (podobne aj Arendtovej charakteris
tika Machovho politického účinkovania sa líši od toho, ako sám seba videl bývalý minister vnútra v Ši
kulových spomienkach): „V jednom z neskorších výsluchov sa Eichmann zmienil o ceste na Slovensko, 
do Bratislavy, kam sa dostal práve v čase, keď bol Heydrich zavraždený. Spomenul si, že bol hosťom 
Šaňa Macha, ministra vnútra slovenskej bábkovej vlády, dosadenej Nemcami. (V tejto silne antisemitskej 
katolíckej vláde Mach predstavoval nemeckú verziu antisemitizmu, odmietal povoľovať výnimky pre 
pokrstených Židov a patril k tým, ktorí niesli hlavnú zodpovednosť za masové deportácie slovenských 
Židov.) Eichmann si to pamätal, pretože bolo pre neho dosť neobvyklé dostávať pozvánky na spoločen
ské akcie od členov vlád. Bola to pre neho jednoducho pocta. Mach, ako Eichmann spomínal, bol milý, 
príjemný chlapík, ktorý ho pozval na kolky. ( ... )Veľmi dobre si pamätal, ako hrali, a práve keď im priná-
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význam ako svedectvo, ktoré asi viac než o dobe vypovedá o svedkovi; v čase, keď boli 
vyslovené, vyjadrovali aj názor, ktorý sa nesmel objaviť vo verejnom diskurze. Ako sa 
ukázalo v deväťdesiatych rokoch, výstižne tiež reprezentovali postoj časti spoločnosti 
k vlastnej minulosti, postoj, ktorý mal aj svoje aktuálne politické konotácie a podporu 
niektorých exilových slovenských historikov (Vnuk, Ďurica). 

Záverečné obdobie spisovateľovho života, niečo vyše desať rokov v zmenenej spolo
čenskej situácii po osemdesiatom deviatom, sa do Šikulovho biografického písania odtláča 
ambivalentným spôsobom. Na jednej strane pre neho veľa znamenala možnosť verejne sa 
prihlásiť ku kresťanstvu, k tomu, čo znamenalo v jeho živote i pre jeho tvorbu; iné aspekty 
spoločenského, kultúrneho i literárneho diania mu však - ako o tom svedčia jeho poznámky 
na margo doby - veľa radosti neprinášali. Niektoré spomienky, venované priateľom, sa 
menia na obhajoby: týkalo sa to najmä autorov angažovaných v normalizačnom dvadsaťro
čí spôsobom, ktorý sa zdal v nových pomeroch neprijateľným. Súčasťou Šikulovej priazne 
bola aj vernosť. Dokázal ju prejaviť niektorým ľuďom aj v čase, ktorý ich osobu a tvorbu 
stíhal nepriazňou, v dobe, keď hodnoty, ktoré vyznávali, sa v časti spoločnosti už nedali 
valorizovať. Spomienka na Jána Šimonoviča má podobu nekrológu (hoci, ako v závere 
zväzku píše editorka, „nikde neodznel, ani nebol uverejnený - išlo o súkromnú rozlúčku 
s priateľom"),64 v ktorom Šikula považoval za potrebné zdôrazniť práve dobovo neaktuálnu 
hodnotovú orientáciu zosnulého: „ ... aj v nebi sa bude hlásiť k chudobe a svojmu ľavičiar
stvu, ani čo by sa mu zdalo, že aj tam ho budú mať len za odstrkovaného luterána ... "65 Ob
hajobnú intenciu má aj spomienková úvaha venovaná Miroslavovi Válkovi (Prekročiť hra
ničnú čiaru života). Nadviazala na básnikov portrét z Nokturien, no v porovnaní s ním je 
polemicky vyhrotená. Šikula bránil Válka pred kritikou, ktorej bol vystavený za pôsobenie 
vo funkcii ministra kultúry počas normalizácie. Za hlasmi, odsudzujúcimi básnikovo poli
tické angažmán, nachádzal ľudí, ktorí sa nevyrovnali s vlastným účinkovaním v tomto ob
dobí, Válek bol preňho osobnosťou utvárajúcou do roku 1989 podmienky aj pre tých, ktorí 
ho potom kritizovali: „(Niekto vykričal alebo to napísal aj do nejakej brožúrky, že sedel 
v Carltone66 

••• Možno ten istý človek, ktorý sa skrýval za jeho korunu, ktorá odolávala vet
rom i búrkam, a ten človek to urobil len preto, aby upozornil na seba, že on nepatril medzi 
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šali pitie, zastihla ich správa o atentáte na Heydricha" (ARENDTOV Á, Hannah: Eichmann v Jeruzaléme 
/Zpráva o banalite zla/. Praha : Mladá fronta, 1995, s. 111 ). Aj keby nešlo o spomienku na to isté stretnu
tie, dôležitejší je rozpor v týchto svedectvách, týkajúci sa vzťahu medzi Eichmannom a Machom: sám 
seba vykresľuje Mach ako Eichmannovho protivníka (dáva ho zatknúť), Eichmann si na neho spomína 
ako na milého hostiteľa, s ktorým si zahral kolky. Bádanie historika Ivana Kamenca potvrdzuje skôr 
Eichmannovo svedectvo: „Vyskytli sa aj návrhy, aby sa na počesť deportácií odhalili pamätné tabule. 
Keď navštívil A. Eichmann v máji 1942 Slovensko, Mach mu servilne ponúkol, že z vďaky za pomoc pri 
,odžidovčení' štátu pomenujú v Bratislave po ňom jednu ulicu. Výkonný šéf Endliisungu, nemilujúci 
vonkajšiu popularitu, však návrh odmietol" (KAMENEC, Ivan: Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 
1991, s. 157). Relevantnejšie osvetliť uvedený rozpor by mohol iba špecializovaný historiografický vý
skum, ktorý presahuje zameranie tejto práce: prostredníctvom citátu z Arendtovej chcem iba upozorniť 
čitateľa na obmedzenú spoľahlivosť pamäťového výkonu. 

64 Tamže, s. 178 
65 Tamže, s. 123. 
66 Odkaz na Válkovu účasť na potláčaní demonštrácie za slobodu vierovyznania (sviečkovej demonštrácie) 

v marci 1988. 
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tých hanebníkov, za ktorých musel Miroslav Válek držať chrbát.) Nedefinujeme presne veci 
preto, lebo pociťujeme otázku vlastnej viny a nie sme schopní povedat; že vtedy tu bol člo
vek, ktorý v ťažkých chvíľach odolával qj za nás. "67 

Zápisky, ktoré venoval Šikula vlastnej prítomnosti v poslednom období života, 
svedčia o určitom rozpore medzi verejným pôsobením v úlohe spisovateľa a vnútorným 
prežívaním tejto roly. Navonok išlo o spoločensky úspešné a publikačne plodné obdobie: 
takmer každý rok vydal knihu, jeho tvorba bola aj v tomto období oceňovaná, vydávaná 
v reedíciách, adaptovaná pre rozhlas a televíziu, priaznivo reflektovaná - a v roku 1997 
sa spisovateľ stal reprezentantom jednej časti literárnej obce (predsedom Spolku sloven
ských spisovateľov). Napriek tomu sa nevedel zmieriť s ponovembrovou radikálnou di
ferenciáciou literatúry ajej tvorcov. Polemizuje s novým usporiadaním literárneho života, 
poznačeným názorovými a politickými rozdielmi, ktoré zasiahli aj osobné vzťahy: „Čo si 
myslieť o tom, ak spisovateľ so spisovateľom nevedia, nevydržia sedieť pri jednom stole, 
náročky nevidia jeden druhého na ulici alebo v autobuse, ba sú schopní jeden druhého 
vyhodiť z auta, a to len preto, lebo majú odlišné politické názory. "68 V Šikulovom prípa
de však nešlo len o kritiku akcelerovane sa diferencujúcej spoločenskej a kultúrnej sféry, 
o akési neporozumenie „duchu čias". V niektorých zápiskoch z tej doby vyjadruje hlbšiu, 
zásadnejšiu odcudzenosť svetu, ktorý ho obklopuje, pocit vzájomného nepochopenia, 
presahujúci rámce každodenných nepríjemností a dobových politických stretov. V liste 
Emilovi Charousovi, zaradenom editorkou na začiatok spomienkového portrétu, ktorý 
prozaik venoval svojmu českému prekladateľovi a redaktorovi, vyjadril svoje pocity 
takto: ,.,Emil, ja si tu s nikým nerozumiem. Nik nechápe moju civilistickú zbožnost; ktorá 
sa k nikomu a ničomu neviaže, vie však zhltnúť aj príkru povinnost; horko mi, Emil, horko 
aj v kostole! (..)Nepríjemný je môj život, a nemať deti, ľahko sa skrotím! No ale to, aspoň 
to tak tuším, urobil Rudo Sloboda, Tvoj i môj priate/'. "69 V sporadických zápiskoch z po
sledného desaťročia života, v ktorých sa Šikula pokúsil vyjadriť svoje vnútorné rozpolo
ženie, prevažujú pocity nespokojnosti a deficitu. Týkajú sa tak spoločenskej situácie, ako 
aj vlastného postavenia: akoby, napriek bohatým pracovným a spoločenským väzbám, 
osamieval, v niektorých pasážach prebleskne aj predtucha konca. 70 Zdá sa, že v celkom 
inej dobe sa trochu zopakovala situácia z rokov jeho úspešných prozaických začiatkov. Aj 
vtedy - napriek skutočnosti, že jeho tvorba si takmer okamžite získala výnimočný ohlas 
- to vyzeralo tak, akoby bol v literárnom živote tých čias trochu stratený a nedokázal sa 
s ním celkom vyrovnať: ani s kritikou (ktorá mu bola mimoriadne naklonená), ani s obra
zom, aký si podľa jeho mienky o ňom utváralo okolie.71 Hoci išlo o dve neporovnateľné 

67 Tamže, s. 1 O!. 
68 Tamže, s. 109. 
69 Tamže, s. 41. V knižnom publikovaní list nie je datovaný, podľa obsahu bol písaný nedlho po vydaní 

románu Veterná ružica (1995) a po smrti Rudolfa Slobodu: podľa zmienky o novoročnom vinši možno 
predpokladať, že ho Šikula napísal začiatkom roku 1996. 

70 „Vedel by som o tom všetkom i viac povedať, veď noc je dlhá, môj život možno už dosť krátky" (Zápis 
zo 6. IO. 1997; ŠIKULA, Vincent: Tam, kde sa cesta skrúca. Bratislava: Belimex, 2002, s. 167). 

71 V rozhovore s Júliusom Vanovičom zr. 1967 vyjadruje pocit aj určitej špecificky generačnej exklúzie, 
alebo aspoň neporozumenia: „Niektorí moji vrstovníci sa začali utvrdzovať v tom, že som len akýsi ľu
dový rozprávač, ktorý má dobrú pamäť, vie reprodukovať, čo videl a skúsil, naivný umelec, krajinkár, 
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obdobia a vonkajšie dôvody spisovateľových pocitov boli v každom z nich odlišné, opa
kuje sa základný motív neporozumenia (,ja si tu s nikým nerozumiem"). Aj v tomto prí
pade sa u Šikulu autobiografické dostáva do blízkosti prozaickej fikcie: ako jednou zo 
základných tém Šikulových rozprávaní je komunikácia (rozhovor, kontakt...) a jej mož
nosti, tak jedným z primárnych zdrojov napätia v jeho príbehoch je komunikačný deficit, 
nepochopenie. Citlivo ho prežíval a ťažko znášal aj vo vlastnom živote. 

Ponovembrová doba však zároveň poskytla Šikulovi možnosť prihlásiť sa otvorene 
k tomu, čo v predchádzajúcom dvadsaťročí nemohol priamo tematizovať ani v prozaickej 
tvorbe, ani v biografickej sebakonštrukcii (v autoportréte spisovateľa určenom pre verej
ný priestor). Vracia sa ku kresťanským východiskám, ktoré načas zamlčal. Ich metony
mickou reprezentáciou sa stal pre Šikulu kláštor. Pobyt v ňom predstavuje jednu zo život
ných etáp prozaikovho života, časovo a priestorovo lokalizovanú; v jeho spomienkach 
však slovo kláštor tieto biografické konkréta prekračuje a nadobúda symbolickú podobu. 
Stáva sa šifrou, do ktorej Šikula zakódoval určujúce momenty svojho životného a du
chovného vývinu: vieru, s ňou späté poslanie v podobe cesty, ktorá je náhle prerušená 
vonkajším mocenským zásahom, teda neželanú križovatku, z ktorej sa musí vydať inam, 
než pôvodne chcel. V slove kláštor je tak prítomný aj motív jeho absencie, teda ďalší 
deficitný moment prozaikovej biografie, ako aj frustrácia plynúca z vedomia, že naplniť 
pôvodné poslanie už nie je možné. Strata zrejmej duchovnej intencie následne vedie k ži
votnej bezradnosti, neukotvenosti, k permanentnému pobytu na ceste (motív bezcieľneho 
túlania sa a neusadenosti, najvýraznejšie amplifikovaný v mýte žobráckeho údelu, sa ne
skôr stane jednou zo zakladajúcich zložiek jeho diela); toto blúdenie je zároveň sprevá
dzané trýznivým vedomím, že niekde v minulosti, teda už za horizontom prítomnej situá
cie sa nachádza útočisko, z ktorého vyšiel a do ktorého sa už nevráti. Stratu kláštora 
Šikula artikuluje ako stratu životného zmyslu. Prázdne miesto v jeho živote mala až po 
dlhom hľadaní vyplniť literatúra. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že samotný kláštor je 
- popri všetkej svojej dôležitosti spomienkovo i epicky (fikčne) takmer neobsadeným 
priestorom Šikulovej biografie i tvorby, akýmsi „bielym miestom" na mape jeho písania. 
Vracia sa k nemu často v podobe reflexií, ale nepredstavuje preňho podstatný námetový 
zdroj rozprávania: kláštor v podobe konkrétneho živého výjavu sa v spisovateľových 
spomienkach objavuje iba sporadicky, na niekoľkých stranách (spomienka na somárika, 
ktorý do kláštora vozil poštu a zeleninu, spomienka na predstavených, na stretnutie s ar
cibiskupom Kmeťkom„.).72 

Už v súvislosti s detstvom sa Šikula zmienil o tom, že nie všetky skutočnosti jeho 
života sa môžu stať literatúrou. Ako prozaik dokázal rešpektovať tajomstvo, byť nedo
slovný a o niektorých veciach mlčať. Kláštor a naň naviazaná námetová paradigma (vie
ra, cirkev ajej prenasledovanie) predstavovali po väčšinu Šikulovho života pre oficiálnu 
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zberač samorastov, ba aj mňa začali považovať za akýsi samorast, ktorý tu kdesi vyhúkol a začal tárať do 
sveta" (VANOVIČ, Július: Antidialógy. Bratislava : Slovenský spisovateľ, s. 305). 

72 Tamže, s. 23 - 25 a 192 - 196. Aj v prozaickej fikcii absentuje priame zobrazenie kláštora. V biogra
fických Lieskach síce protagonista zmieňuje svoj pobyt v kláštornej škole, ale bez podrobnejšej kon
kretizácie, v románe Ornament sa objavuje prenasledovaný kňaz už na úteku, po tom, čo mu kláštor 
zavreli. Román Udri pastiera, v ktorom sa vrátil k téme cirkvi a jej prenasledovania, nestihol dokon
čiť. 
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literatúru tabu. Možnosti zaplniť informačné deficity v otvorenej ponovembrovej situácii 
sa prirodzene najpohotovejšie chopila publicistika a následne aj historiografia. V tejto 
situácii, keď zákaz vystriedala všeobecná prístupnosť, sa niektoré témy literárne devalvo
vali. Konjunkturálne písať o tom, čo bolo pre neho tak dôležité, Šikula určite nechcel, no 
na druhej strane netajil, že voči tejto téme pociťuje podlžnosť: ,,Ale tie veci sú vari známe, 
aj keď nie v dostatočnej miere, nie tak, ako by sa patrilo (vo mne však driemali, hlodali 
celé desaťročia). Kláštor zohral dôležitú úlohu v mojom živote, zmenil sa môj vnútorný 
svet - hoci ani ja som si vo vzťahu k týmto veciam ešte nesplnil svoju povinnosť. "73 Na 
základe verejne prístupných zdrojov nemožno povedať, či Šikula svoju kláštornú skúse
nosť zamýšľal spredmetniť v rozprávaní (či už biografickom, alebo fikčnom): citované 
slová takú možnosť aspoň naznačujú. Sám autor však dostatočne jasne túto skúsenosť 
prepojil so svojím spisovateľským poslaním. Pri spätnom pohľade chápe vlastnú literárnu 
tvorbu práve ako vyplnenie prázdneho miesta, ktoré v ňom zostalo po tom, čo sa musel 
vzdať duchovnej dráhy; písanie ako náhradu za nerealizovanú možnosť priamo sa priho
várať ľuďom a Bohu; literatúru ako inú, dobovo prístupnú formu napÍňania poslania: 
,,Keby sa mi bolo podarilo stať misionárom, možno by som bol misionár, možno iba kaza
tel; veď načo by som písal, keď môžem všetko ľuďom povedať priamo? No zrušia kláštor 
a nútia ťa aj Pána Boha hľadať ako notára alebo ťa prinútia aj s Pánom Bohom i s ľuďmi 
vybavovať všetko písomne„. Aj tak sa môže niekedy stať človek spisovateľom!"74 Mal byť 
misionárom, stal sa spisovateľom: takto podáva Vincent Šikula základnú biografickú zá
pletku svojho príbehu, nachádzajúc medzi týmito dvoma životnými určeniami pevnú spo
jitosť. 

Pre verejnosť určený biografický literárny portrét Vincenta Šikulu začal vznikať 
v šesťdesiatych rokoch, v období, keď sa prozaik etabloval ako spisovateľ. V nasledujú
cich obdobiach prechádzal určitým vývinom: sčasti sa menil spolu so svojím tvorcom aj 
pod vplyvom rastúcej prestíže, sčasti sa prispôsoboval dobe. Jeho fundamentálne zložky 
zostávali nemenné, hoci v období normalizácie sa jedna z nich z oficiálnej podobizne 
musela stratiť. V ponovembrovom období došlo k ich integrácii: aj keď sa to nenosilo, 
Šikula nezabudol na vlastné sociálne východiská, na detstvo v mnohodetnej rodine - rov
nako ani na tých priateľov, ktorým doba prestala priať. 

Vlastný život predstavoval pre Šikulu významnú námetovú paradigmu tvorby, ale 
bol aj niečím, o čom potreboval vydať osobné, do fikcie netransformované svedectvo. 
Malo podobu spomienky, zachytávajúcej podstatné etapy jeho životnej dráhy ( chlapčen
stvo, študentské roky, vojenčina, prvé tvorivé pokusy„. ), najmä proces dospievania a se
bautvárania tak vo všeobecnejšej, ľudskej rovine, ale aj ako spisovateľa. V prítomnom 
čase sám seba nahliadal cez prizmu sociálnej roly (spisovateľ, redaktor). 

Nemožno povedať, že rokom 2001, dňom fyzického odchodu, sa autobiografické 
písanie Vincenta Šikulu zavŕšilo. Navonok áno: ale koncepčne boli jeho rozprávania 
o sebe a o iných vždy otvorené a v základnom významovom geste neukončené. Spomien
ky na Mikuláša Gaceka sa príznačne končia-nekončia takto: ,,Lebo o Mikulášovi Gaceko-

73 Tamže, s. 193. 
74 Tamže, s. 195. 

Slovenská literatúra, 60, 2013, č. 3 231 



vi, ktorý pred dvadsiatimi rokmi zomrel, sa mi žiada povedať viac ... "75 Tri bodky na 
konci textu sú Šikulovou štýlovou a symbolicky i životnou signatúrou, úsilie napriek 
okolnostiam „povedať viac" - jeho stopu zanechal aj v poslednom zápise svojho života 
- hnacou silou jeho rozprávaní „bez konca", ktoré prostredníctvom spomienok viedol 
a dodnes vedie ako dialóg s blízkymi ľuďmi. 
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