
RECENZIE 

PETRÍČEK, Miroslav (text) - FILA, Rudolf (ilustrácie): OBRAZ A SLOVO. Úvodný 
text: Peter Michalovič. Bratislava: SLOVART v spolupráci s Vysokou školou výtvarných 
umení v Bratislave, 2014. 144 s. 

V Mladej tvorbe v roku 1967 J. Vanovič ako redaktor a zároveň ako autor začas pesto
val žáner „oneskorených recenzií neoneskorených kníh". Vyvolával ako revenantov autorov 
a knihy z druhej polovice štyridsiatych rokov - ešte spred prelomu štyridsiatych a päťdesia
tych rokov, čo podľa neho mali mať v súdobej situácii nadčasovo-časovú platnosť či nalie
havosť: P. A. Sorokin, M. Picard, E. Rádl, E. Mounier, V. Černý ... Teraz nejde o nijaké rup
túry, drobná asociácia má iba zaštítiť pisateľovu pomalosť ponúkajúcim sa paradoxným či 
oxymorickým spojením. ,Jste, Filova a Petŕíčkova kniha je vo svojej mnohovýznamovosti 
ťažko uchopiteľná, ale určite je jednou z najdôležitejších kníh posledného štvrťstoročia" -
P. Zajac v nekrológu za R. Filom (Bibliofila, Denník N, Nezávislé noviny, 20. februára 2015). 

Texty M. Petfíčka pôvodne vychádzali v troch cykloch na stránkach sobotnej kultúr
no-literárnej prílohy Lidových novin v roku 1995 - 1997. Najprv to bol cyklus „nejslav
nejší obrazy z dejín filozofie": od Herakleitovho „blesku" cez Zenonove apórie, Platono
vu ,jaskyňu", Aristotelov „džbán" po biblické, novozákonné betlehemské „svetlo", ako 
aj Augustínov „čas" je obsiahnutý vo zväzku Obraz a slovo, bokom zostala iba záverečná 
esej Stredoveká katedrála (Lidové noviny, 2. marca 1996). Nasledovali recentnejšie „filo
zofické obrazy konce tisíciletí": s obmenenými názvami sa z nich do prítomného zväzku 
dostali Uzel bez začátku i konce, Hranice jako pole a riziko a Záhyby a prohlubne v látce 
sveta; neboli však doň zahrnuté nemenej inšpiratívne tri eseje - Kameny, ohne a stroje, 
které sní (Lidové noviny, 2. novembra 1996), Cesty, odbočky a scestnost života (Lidové 
noviny, 23. novembra 1996) a Tvary skutečnosti a tvoi'ivost času (Lidové noviny, 27. de
cembra 1996). Najrozsiahlejší bol tretí cyklus „filozofické výroky novoveku", resp. „kon
ce tisíciletí", poväčšine idiomaticky zhutňujúce dobu, myslenie, umenie: ak to dobre evi
dujem, až na foucaultovsky nadpísanú záverečnú esej Moc je rozptýlená a všudypi'ítomná 
(Lidové noviny, 9. augusta 1997) všetky sú zahrnuté do zväzku Obraz a slovo. Autorove 
inšpirácie tu siahali od Kantovho „hviezdneho neba" a „mravného zákona", Hegelovho 
„dialektického" usúvzťažňovania „rozumnosti" a „skutočnosti" či „pána" a „raba" cez 
Sartrovo „peklo sú tí druhí" po J.-F. Lyotarda, R. Barthesa, G. Batailla či R. Girarda ... -
Knižný výber a radenie textov sú vecou autorského zámeru alebo ešte skôr aj zlaďovania 
s výtvarnými paralelami R. Filu. (Z jeho záverečnej poznámky na margo výtvarnej „pa
ralelnej akcie" hodí sa tu kvôli výstižnosti odcitovať: ,,Filozofické eseje, uverejňované 
v takmer sviatočnom rytme v denníku, ktorý síce platil celé desaťročia za kultúrny, avšak 
so svojím živobytím sa musel vysporiadať najmä všednodennou prevahou politiky, dostá
vali sa chtiac-nechtiac predsa len na tenký ľad. Ako to, že sa pod nimi neprelomil? Na
opak, zdá sa, že ich dobre zakonzervoval. Sú tu, precízne prekreslené, ale s veľkorysým 
dychom, ktorý dokáže pretepliť i to najezoterickejšie zachvenie" - s. 138.) 
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V obale-herbári s výstrižkami z Lidových novin spred dvadsiatich rokov, čo tu po
slúžili na pripomenutie pôvodne publikovaných cyklov esejí M. Peti'íčka, akoby predzna
menanie k nim tvoril Petfíčkov text Krystaly a mraky z výtvarníckeho dvojtýždenníka 
Ateliér č. 8 z 11. apríla 1996, z podujatia venovaného v „polčase" kultúre a umeniu de
väťdesiatych rokov: jeho téma „myslel strukturu a dení současne" je priebežne prítomná 
v značnej časti esejí aj vo zväzku Obraz a slovo. (Hodí sa tu uviesť, že rovnako od deväť
desiatych rokov v slovenských súvislostiach patrí do čo aj východiskovo rôzne inšpirova
ného teoretizovania, resp. pracovného repertoáru P. Matejoviča a P. Zajaca.) 

M. Rúfus, vzdávajúc v roku 1970 poctu šesťdesiatročnému A. Matuškovi „súkrom
nou chválou eseje", postoj voči nej zo strany nemalej časti slovenskej literárnej vedy, 
pestujúcej si svoje pole či políčko, ironicky zveršoval a zrýmoval - „neorie, neseje, tak 
píše eseje". - Esej u M. Peti'íčka vzniká na pomedzí sústredenej prekladateľskej a inter
pretačnej práce nad klasickými, modernými a súčasnými filozofickými, v užšom zmysle 
teoretickými a umeleckými textami a vlastnej filozofickej práce, ba najvlastnejší výkon 
filozofickej práce tkvie vo vystavení celej takto získavanej erudičnej výbavy, ako aj osob
nostne spontánneho múzického talentu práve tomu, čo sa v skutočnosti, myslení, umení 
priamemu uchopeniu a pomenovaniu vzpiera či uniká ... 

Filozofická intencia esejí M. Peti'íčka tkvie v sledovaní a obkružovaní prienikov 
a synergií všade tam, kde tradičné či školské povedomie vecí eviduje iba paralely či mi
mobežnosti. Tak v jednej z hegelovských esejí existenciálno-antropologická motivika 
„konečnosti" sa prel' ne s „absolútnom", čo už akoby dávno prešlo moderným sekulari
začno-emancipačným konkurzným konaním: „Človek ve svých dejinách je jediným sved
kem absolutna. Ale je to svedek zvláštní potud, že není zcela oddelen od toho, o čem vy
dává své svedectví" (s. 69). Existenciálno-antropologické témy úvah majú silného 
partnera v prírode, vede, technike, umení, v ich dezantropomorfných dotykoch a prieni
koch. Spoločným úbežníkom úvah je moderné a súčasné umenie. ,,Psát znamená otfásat 
smyslem sveta" (R. Barthes). ,,Poselstvím umení je zpfítomnení prítomnosti" (zhutňujúca 
skratka myslenia-písania J.-F. Lyotarda). -Ak básnikovo „co zbylo z andela" (J. Skácel), 
obmeníme na otázku, tak Peti'íčkova úvaha nad J.-F. Lyotardom a jeho výkladmi výtvar
ného diela B. Newmana odpovie zdržanlivo, sekulárne: „To duležité, co zvestují andelé, 
pokud senám ukazují,je to, že se ukazují" (s. 63). - Nebude to sentiment z letmých peda
gogických improvizácií a skúseností, ak si tu pripomeniem, ako na jeseň či v zime 1996 
práve čítané eseje o látke sveta či o uzle ako obraze komplikovanej skutočnosti boli ústre
tovo prijaté v role diskrétne zjasňujúcich pokynutí vo veci seminárne preberanej poézie 
I. Laučíka, jej čítania a rozumenia ... 

Bez nároku na úplnosť možno tu pripomenúť z priamych dotykov so slovenskými 
literárnymi a výtvarnými témami skice k prózam J. Johanidesa a T. Horvátha (vo zväzku 
Dublety, Bratislava : Kalligram, 2002, knihe dvojpohl'adov M. Marcelliho a M. Peti'íčka 
na vždy konkrétne umelecké alebo filozofické dielo). Poézii J. Ondruša venoval M. Peti'í
ček úvahu Jedinečná podstata Jána Ondruše (v zborníku Nádeje pre bezsenné noci, Brati
slava - Trnava : Literárna nadácia Studňa, 2009); možno ju čítať aj ako subtílny príspe
vok k tomu, čo by sa dalo nazvať literárno-poetickým existencializmom slovenských 
šesťdesiatych rokov s presahmi do ďalších desaťročí. Ďalej sú to predovšetkým návraty 
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k dielu M. Paštéku a R. Filu. Zástupne, synekdochicky uvádzam rozsiahlu esej Pohyby 
očí, které sledují pohyby sveta zo súboru štúdií, resp. takto koncipovanej monografie 
Milan Paštéka (Koloman Kertész Bagala, L. C. A. Levice, 2001). Opakovane sa vraciam 
k textu Nedotknutelnost, napísanému pre katalóg výstavy Rudolf Fila - 6. zmysel v Orav
skej galérii v roku 2001 a inšpirovanému „telovkami" R. Filu. Čítavam ho a rád odporú
čam do pozornosti tým, čo o rozhovor stoja, ako hutné uvedenie do témy telesnosti, zmys
lovosti, zmyslov s dosahom pre chápanie metafory, synestézie a pod. (Patrí sa pri týchto 
textoch uviesť, že v role textovo-publikačného animátora či ateliérového „herma" roky 
fungovával P. Michalovič.)- Pre historiografické témy umenia, resp. aj literatúry po roku 
1945 je inšpiratívna Petfíčkova vstupná esej Svedectví o krizi moderního sveta vo zväzku 
Dejiny českého výtvarného umení [V] 1939/1958, Praha: Academie, 2005, a na ňu nad
väzujúce Dejiny prítomnosti vo zväzku Dejiny českého výtvarného umení [VI/1] 
1958/2000, Praha: Academie, 2007. Sem patrí aj úvaha Padesátá pre zväzok M. Klime
šovej Roky ve dnech. České umení 1945 - 1957. Praha : Arbor vitae, 201 O. 

Obraz a slovo predstavuje knihu-repetitórium, kde v esejisticky skrátenom konaní 
máme možnosť absolvovať autorov, témy a texty, s ktorými sa roky stretávame aj vďaka 
prekladateľskej práci samotného M. Petfíčka. Je to kniha-inšpirácia, prekvapujúca v no
vých kontextoch a situáciách, a zároveň kniha-lekcia z dnes tak vzácneho úsporného pí
sania. Tu možno pokus o „oneskorenú recenziu" skončiť a „neoneskorenú knihu" prene
chať jej iste šťastnému osudu medzi „hrdou samotou" dobre urobenej veci a „rozhovormi 
bez konca", akými sa môžu stať nepredpojaté kontakty človeka s filozofiou, poéziou, li
teratúrou, umením. 
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