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Miroslav Válek a poetika Studenej vojny*

ADAM BŽOCH, Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava

Jedna z najvýznamnejších polemických konfrontácií šesťdesiatych rokov 20. storo
čia na Slovensku* 1, ktorú roku 1965 podnietil Miroslav Válek svojou štvrtou básnickou 
zbierkou Milovanie v husej koži2 a ktorá čoskoro prešla do dejín povojnovej domácej 
literatúry pod neoficiálnym názvom -  podľa kritickej eseje Milana Hamadu3 — ako „spor 
s básnikom“, nadhodila v domácom kontexte otázku hodnotenia „negatívnych kategó
rií“ ako najdôležitých „štruktúrnych“ prvkov modernej lyriky, pomenovaných roku 1956 
Hugom Friedrichom.4 Z tohto hľadiska tvorilo os „sporu s básnikom“ na jednej strane 
radikálne odmietnutie Válkovej poetiky, ktorá -  podľa vtedajších slov Milana Hamadu 
-  dosiahla bod, na ktorom bola schopná už len perpetuovať svoju vlastnú negativitu, 
resp. reprodukovať katastrofické obrazy, nebola však vstave tvorivo prekonať nihilizmus, 
ako to Hamada kontrastívne konštatoval, povedzme, v prípade Jana Skácela, Vladimíra 
Holana či Samuela Becketta. Na druhej strane predstavovalo privítanie Milovania v hu
sej koži Stanislavom Šmatlákom etické docenenie civilizačné triezveho Válkovho gesta 
„krutej poézie“ ako príspevok k odhaleniu a pomenovaniu deštruktívnych síl, pôsobia
cich v modemom svete.5 Okrem, resp. mimo tohto významného axiologického rozmeru 
sa však spor dôležitým spôsobom dotkol aj jedného ž princípov modernej lyriky, ktoré 
v nadväznosti na Nietzscheho pomenoval roku 1951 Gottfried Benn ako pokus „umenia, 
uprostred všeobecného úpadku obsahov zažiť samo seba ako obsah a z tohto zážitku vy
tvoriť nový štýl (...), postaviť proti všeobecnému nihilizmu hodnôt novú transcendenciu: 
transcendenciu tvorivej slasti“.6 M. Hamada, ktorý v spomínanej Válkovej zbierke videl 
z hľadiska voľby a spracovania tém symptómy poetického nihilizmu najmä vo víziách 
-kolážovite zredukovaného subjektu a v obrazoch deštruktívnej lásky, pochyboval o mož
nostiach akéhokoľvek postnihilistického postoja, ku ktorému by v intenciách tejto poe

‘ Príspevok odznel v septembri 2004 na medzinárodnej konferencii o literatúre socialistického realizmu 
v Lipsku.

1 Por. MATEJOV, Fcdor: Miroslav Válek: Milovanie v husej koži. In: Slovenská literatúra, roč. 45, 1998, 
č. 4, s. 299.

2 VÁLEK, Miroslav: Milovanie v husej koži. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1965.
3 Por. podľa: HAMADA, Milan: Básnická transcendencia. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1969, s. 38 
-4 6  a 47 -56 .

4 FRIEDRICH, Hugo: Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg : Rowohlt, 1968, s. 19-23.
3 Podľa: SMATLÁK, Stanislav: „Ale ty, báseň, neodpúšťaj...“. In: Pozvanie do básne. Bratislava : Smená, 

1971,s. 114-127.
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tiky bolo možné dospieť, a tým spochybnil nielen vonkajšiu vývojaschopnosť Válkovej 
lyriky, ale predovšetkým možnosti akejkoľvek básnickej transcendencie: v tejto lyrike už 
„nieto nijakého skutočného pohybu, všetko stojí na mieste. Veď pohyb ničoho, stvorenie 
ničoho je vlastne ničím.“7

Zdá sa, že o niekoľko rokov neskôr, po krátkom období politického odmäku, keď sa 
M. Válek stal ministrom kultúry (od roku 1969), M. Hamada diskriminovaným intelek
tuálom a S. Šmatlák „nomenklatúrnym“ historikom literatúry, básnikov vývin naznačil 
prinajmenšom čosi ako reintegráciu subjektu, ktorým Válek dosiahol vo veľmi brizantnej 
polohe „spracovanie nihilizmu“ -  konkrétne v básnickej zbierke Slovo8 (1976), veno
vanej komunistickej strane, ktorá ho údajne učí „stať sa človekom“.9 Podľa všetkého je 
však možné ukázať, že Válkova neskoršia, politicky angažovaná, socialisticky vzorová 
poézia naďalej veľmi úzko súvisí s problematikou nihilizmu, konštatovanou Hamadom 
roku 1965 -  alebo vyostrené formulované, je možné pochopiť ju  práve na základe tohto 
poetického nihilizmu šesťdesiatych rokov.

Chlad, ľad

Pri hľadaní odpovede na otázku, aká verzia „nihilizmu“ sa uplatňovala vo Válkovej 
lyrike šesťdesiatych rokov a aký bol jej mimoaxiologický dosah, bude zmysluplné pre
skúmať nielen Válkove témy (ako to spravil Hamada), ale predovšetkým ich motivické 
stvárnenie -  je totiž zjavné, že „chladná vášeň“10 v prípade Milovania v husej koži pred
stavuje len akýsi vrchol ľadovca, a Válek v tejto emocionálno-expresívnej polohe roz
vinul už predtým široký repertoár konkrétnych umeleckých a výrazových prostriedkov. 
Chlad, prítomný už v názve zbierky, sa tu motivicky spája predovšetkým s predstavou 
ľadu a jeho metaforický význam sa jednoznačne vzťahuje na odcudzenú, bezohľadnú 
modernú postindustriálnu spoločnosť: „Zima. Z abstraktného neba padá sneh. / Blíži sa 
doba ľadová, / epocha sťahovania zvierat do ľudí, / automatizovaná / až po poslednú 
gombičku na kožuchu šialenstva.“11 Verše pochádzajú z dlhšej básne, napísanej pod doj
mom atentátu na J. F. Kennedyho, ktorá už svojím názvom ohlasuje symbolickú smrť 
civilizácie v hrôzach ľadu (Skaza Titanicu) a vyjadruje rozhodnú skepsu voči odcudzenej 
spoločnosti, s poetickými formuláciami, ktoré konštatujú stratu citlivosti, zosurovenie 
medziľudských vzťahov, odbúravanie humanity a „chlad“ technického sveta.

Motivika ohlasujúca tému chladu však bola u Válka v mnohorakých podobách prí
tomná aj v jeho predchádzajúcich zbierkach; v Dotykoch bol chlad ešte prevažne súkrom
ným pocitom, vzhľadom na stroskotané alebo ohrozené intímne vzťahy medzi mužom 
a ženou, a pomerne konvenčné ju  vyjadroval (chladný) dážď. Z hľadiska motiviky do
chádza v druhej zbierke Príťažlivosť prvý raz takpovediac k zmene skupenstva -  tečúca 
voda sa mení na ľad -  bez toho, aby však básnik výraznejšie prekročil sféru privátne

7 HAMADA, Milan: Rcf. 3, s. 43.
8 VÁLEK, Miroslav: Slovo. Bratislava : Smená, 1976.
’Rcf. 8, s. 5.
10 HAMADA, Milan: Rcf. 3, s. 55.
" VÁLEK, Miroslav: Rcf. 2, s. 41.
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ho. V tretej zbierke Nepokoj'2 je postupne možné konštatovať „zmierenie sa“ s chladom 
v intímnej sfére, ktoré stavia na dvojvýznamovosti kľúčového slova „zima“: „Ešte sú 
iné zimy, v ktorých spomeniem / ružovú zimu tvojho tela. / Nadýchal som sa zimy ružo
vej, / omrzela ma zima biela“12 13 (báseň Zima). Až v Milovaní v husej koži sa stane chlad 
súčasťou civilizačnej, resp. antropologicko-kritickej argumentácie. Prvé náznaky tohto 
prechodu je však možné objaviť už v prípade zbierky Príťažlivosť, kde sa motív ľadu ob
medzuje najprv na individuálno-psychologickú motiváciu a nemá ešte nijaký spoločen- 
sko-kritický, či dokonca politický rozmer, no zároveň už charakterizuje špecifický postoj 
neskoršieho lyrického subjektu vzhľadom na vonkajší svet.14 Báseň Robinson vyjadruje 
vo svojej poslednej časti individuálnu psychodrámu chlapca a proces jeho postupného 
emocionálneho zapuzdrovania, ktorý sa tu javí ako traumatizujúci, no nevyhnutný dôsle
dok socializácie v zmysle prijatia druhej prirodzenosti: „Za dávnych čias mojej pamäti, / 
keď kdekto vo mne videl naivného chlapca, / akým sa v reči mužov ani nedávajú mená, / 
ja  som už prelamoval ľady Antarktídy, / s polárkou pod hlavou som spával v holej púšti / 
a závidel som všetkým robinsonom. // (...) No potom neskôr, / keď sa už toto všetko stalo 
detstvom, / (...) v ďalekej krčme som sedel / a, čierne kruhy pod očami, / pil som žltý 
grog. / (...) pil som lode a ryby, / kamene, ktoré vyplávali na povrch, / práve tak ako ďa
leké ostrovy / a mestá, voňajúce vanilkou a ambrou, pil som vzduch, / (...) šíre priestory, / 
zúfalstvo, čo páli, / ale nezhorí“15 {Robinson). V súvislosti s témou chladu a jej motivikou 
je tu zaujímavý spôsob, akým sa lyrický subjekt pokúša uhasiť svoju túžbu uprostred (už) 
nedosiahnuteľného sveta. Je zjavné, že sa tu očakáva oteplenie zvnútra. Lyrický subjekt 
za týmto účelom svet doslova vysaje: zvnútorňuje, introjikuje ho a tým ho aj adekvátne 
poeticky spracúva (prípadne recykluje). Dôležité je, že subjekt ani tu, ani neskôr nenechá 
„ohrievajúci“ svet na seba vplývať spontánne ako „vonkajší svet“, aby on sám „ozdra
vel“, aby prenikol k svojej pôvodnej prirodzenosti -  ak chceme, môžeme to označiť aj 
ako neúspešnú, pretože od základov zle postavenú psychoanalýzu, bez akéhokoľvek tera
peutického účinku, ktorý si básnik sľuboval od poézie v istom interview ešte roku 1966, 
keď povedal: „Súčasná poézia pôsobí v kontakte s vnímavým čitateľom ako druh psycho
analýzy, presnejšie povedané, vyvoláva proces pripomínajúci psychoanalytický proces: 
regenerujúc pamäť, obnovujúc schopnosť pôvodných reakcií na elementárne podnety, 
navracajúc zmyslom zmyslovosť, robí človeka samému sebe zrozumiteľnejším. V tejto 
fáze vyvoláva poézia v čitateľovi pocit náhleho zviditeľnenia neviditeľného, avšak dob
re známeho.“16 Spôsob, akým lyrický subjekt spracúva svet v citovanej básni Robinson, 
však nepoukazuje na reštitúciu „pôvodných reakcií“ a „elementárnych podnetov“, ale 
skôr na vytvorenie „druhej prirodzenosti“ či „umelých rajov“. Chýbajúce „ohriatie“, kto

12 Všetky tri básnické zbierky sú citované podľa vydania: VÁLEK, Miroslav: Dotyky -  Príťažlivosť -  
Nepokoj. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1964.

,5Rcf. 12, s. 124.
14 Vzhľadom na tematiku chladu a jej motivické vyjadrenia je aj podľa H. Lcthcna vhodnejšie hovoriť 

o „postoji“ či „správaní“, než o estetike alebo poetike; por. LETHEN, Hclmut: Verhaltenslehren der 
Kälte. Frankfurt / Main : Suhrkamp, 1994, najmä s. 35 -  39.

15 Rcf. 14, s. 90.
"’VÁLEK, Miroslav.: O literatúre a kultúre. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1979, s. 78.
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ré charakterizuje aj neskoršiu Válkovu lyriku, má v prípade lyrického subjektu ten istý 
individuálno-psychologický základ. Na dokreslenie pozadia tohto fenoménu tu možno 
kontrastívne uviesť práve protikladnú motiviku „tepla“.

Teplo: modrá, juh

V eseji Problémy lyriky opísal roku 1951 Gottfried Benn možnosť prekonania ni
hilistickej krízy, vyplývajúcej z pocitu chladu vo zvecnenom svete, práve „zohriatím“ 
lyrického Ja -  jeho únikom na juh, čo on sám nepovažuje len za kultúme-historicky 
osvedčenú metódu zemepisného eskapizmu (typickým príkladom sú „talianske cesty“), 
ale celkom konkrétne za možnosť, ako nepredpojato na seba nechať vplývať „teplý“ von
kajší svet, prípadne iný ľudský, Južanský“ temperament. V tejto súvislosti hovorí Benn 
o tzv. „ligúrskom komplexe“, ktorý sa vyjaduje slovom „modrá“ ako „južným slovom 
všeobecne“.17 U Válka neprichádzalo takéto ohriatie nikdy do úvahy. Už v jednej z jeho 
raných básní, nazvanej Juh, sa táto svetová strana asociuje s niečím úplne iným ako s tep
lom a radosťou: cestujúci sa v nej vydal na abstraktný juh, aby sa prepracoval k tomuto 
vyznaniu: „to je náš život, / juh môjho srdca, / Slovensko.“18 Z perspektívy „ligúrskeho 
komplexu“ sa táto raná báseň javí ako ironická, priam sebabičujúca, pretože nielen že 
tu nedochádza k nijakej tematizácii tepla, ale teplo sa tu priamo odmieta odkazom na 
„zákon“, ktorý sa zrodil z „kamennej doby našej slobody“ v podobe „prvého písmena“, 
a tento zákon znie „VŠETKA MOC PATRÍ ĽUDU!“.19 V neskoršom Robinsonovi zo 
zbierky Príťažlivosť, kde Válek priamo nadviazal na svoju dávnejšiu báseň Juh, sa mož
nosť dostať sa na juh dokonca priamo odmieta: „Chcel by som letieť na juh tvojho srdca. 
/ Kde je juh? / Nik nevie, / smerníky pri cestách ukazujú do zeme.“20 Rovnako aj modrá, 
pre Benna „južné slovo všeobecne“, sa u Válka javí v iných, ba opačných zmyslových 
súvislostiach: v tretej zbierke Nepokoj už v polysémantickom názve cyklu Modro pod  
očami, ktorého význam siaha od sinky až po prebdenú noc21, zatiaľ čo v Milovaní v husej 
koži nachádzame z tohto hľadiska priam programatické dvojveršie: „Ach, akvamaríny sú 
studené, / bolia ma tvoje oči, oranžové plamene!“22 * (Z absolútneho denníka I, 7). Téma 
juhu, ani jej motív: modrá, nikde nesľubuje východisko z chladného sveta, dokonca sa 
skôr dá povedať, že len potvrdzuje zotrvávanie v ňom.

Situácia lyrického subjektu

Lyrický subjekt, tak ako sa u Válka utváral od šesťdesiatych rokov, možno označiť 
ako nesentimentálny, po mnohých redukciách vmanévrovaný do polohy „chladného“ po
zorovateľa. Vysávanie vonkajšieho sveta a jeho sekundárne poetické spracovanie pritom

17 BENN, Gottfried: Rcf. 6, s. 317-355.
18 VÁLEK, Miroslav: Súvislosti. Bratislava : Smená, 1973, s. 22.
19 Rcf. 18, s. 21.
20 VÁLEK, Miroslav: Rcf. 12, s. 89 -  90.
21 MATEJOV, Fcdor: Rcf. 1, s. 299.
-VÁLEK, Miroslav: Rcf. 2, s. 14.
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neprináša nijaké hierarchie: juxtapozície ohrozujúcich civilizačných skutočností produ
kujú estetiku hrôzy, ktorá programovo neprináša nijaké explicitné hodnotiace súdy a ani 
nijakú metafyziku, ktorá je ešte týpická pre lyriku neskorej modemy23; azda to opráv
ňuje, aby sme ju nazvali nihlistickou. Lyrické Ja, hoci zredukované, sa navonok javí 
ako imunizované, zocelené, čo vidno zvlášť dobre na príklade Válkových konštelácií 
páchateľ-obeť, v ktorých lyrický subjekt často zaujíma práve postavenie páchateľa, tak 
ako napríklad v básni Zabíjame králikov z tretej zbierky Nepokoj. Tu nahrádza kresťan
ské dejiny stvorenia a ich pripomínanie krvavý, automatickým opakovaním ritualizovaný 
čin: „V pondelok mať modro pod očami, mlčať, / v utorok uvažovať o osude sveta, / 
v stredu a štvrtok / (...) objavovať hviezdy, / (...) V nedeľu po raňajkách / zabíjať králi
kov“ 24 (Zabíjanie králikov).

K tejto poetickej viktimológii jestvuje v slovenskej lyrike pekný protipríklad, po
chádzajúci od Leopolda Laholu, ktorý takpovediac o stoosemdesiat stupňov obrátil vál- 
kovskú poetiku chladu nielen s celou jej motivikou, ale aj s príslušnou víziou situovania 
lyrického subjektu buď do polohy „chladného pozorovateľa“ alebo páchateľa. Vo svo
jej básni Tulene zo šesťdesiatych rokov L. Lahola napísal: „Na výslní ľadovej kryhy / 
V zátočine ktorú voláme / V našej reči Oa O / Prepadli nás ľudia s obrovskými nožmi 
/ (...) Rozpárali nám bruchá zdola nahor / A črevá nás opúšťali prv ako vedomie / (...) 
A máme sme sa aj dovolávali / Nášho tulenieho boha / Plávajúceho s obrovskou plut
vou / V nedosažiteľných hlbinách / Morských / Kde nepočuť naše kviľby / Pozemské.“25 
Okrem pozície obete, v dôsledku básnikovho etnicko-náboženského pôvodu silne mo- 
tivovánej osudom európskeho židovstva 20. storočia, pretrváva u Laholu (ktorý neskôr 
vycestoval do Izraela a do Nemecka) aj predstava ozdravujúceho mediteránu ako geogra
fickej oblasti návratu, ktorú by sme máme hľadali u Válka.

Vo svojej zbierke Slovo (1976), predstavujúcej vrchol Válkovho vývinu k politicky 
angažovanému, socialistickému básnikovi sedemdesiatych rokov, básnik podľa všetké
ho neustúpil zo spomínaných pozícií; len sa uňho presunula perspektíva, akou lyrický 
subjekt nazerá na svet, resp. nihilizmus dosiahol vrchol, aký mu koncom 19. storočia pri
súdil vo „vôli k moci“ F. Nietzsche: doviedol subjekt k zocelenosti a zatvrdeniu. Staršia 
„nihlistická“ hibernácia sa uplatnila ešte v prvej časti zbierky, predstavujúcej moderný 
západný a chladnou západnou civilizáciou koncom šesťdesiatych rokov ohrozovaný svet 
socializmu. Poetické prostriedky sú pritom podobné ako v Milovaní v husej koži: „Aj 
Trója padla. Aj veľryba zhltla Jonáša. / Hlasujem za smrť. Za pomalú. Tá viac vynáša. / 
A komunistické hlavy nech nás nebolia. // Ach, ako blízko je to. Až to mrazí.“26 Presun 
perspektív vidno zreteľne v básnikovej predstave globálnych súvislostí: počas cesty do 
Moskvy, ktorú opísal v ôsmej časti zbierky, svet sa javí ako automatizmus (ako hodiny)27, 
avšak s tým rozdielom, že teraz sa krúti podľa Moskovského času.28 Náhlu euforickú

23 Por. ZAJAC, Peter: Richard Wcincr a avantgarda. In: Slovák Review, Bratislava, Vol. XIII/2004, No. 1, 
s. 25 -  32, najmä s. 30 -  31.

24 VÁLEK, Miroslav: Ref. 12, s. 140.
25 LAHOLA, Leopold: Ako jed  škorpióna. Bratislava : F. R. & G., s. 46.
26 VÁLEK, Miroslav: Ref. 8, s. 32.
27 Ref. 8, s. 76.
28 Ref. 8., s. 81.
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identifikáciu s automatizmom, ktorý donedávna vyvolával len úzkostné traumy a ne
voľnosť, objasňuje bližšie figúra, v ktorej sa predošlý nihilizmus pragmaticky obracia 
smerom k spomínanej imunizácii subjektu voči vonkajšiemu svetu: „Nalejte rumu do 
rumu, / nech jed sa jedom ničí! / A čí bude svet? Ničí. // Čiže náš!“29 Horúčava opojenia 
opäť nasleduje princíp vnútorného ohriatia (tu: len alkoholického), a ani o blížiacej sa 
jari sa nedozvieme, že by mala priniesť oteplenie (napokon nejde o Pražskú, ale mos
kovskú jar).30 Zdá sa, že v podmienkach socializmu mohol poetický nihilizmus v tejto 
verzii dobre prežiť: v každom prípade mohol v bipolámom svete udržať skeptický, či 
dokonca cynický postoj voči „naivnému“ humanizmu, ustanoviť silný subjekt a napokon 
aj ospravedlniť obmedzenie slobody cestovania, resp. podozrivých cestovateľských fan
tázií, smerujúcich na juh.

V tejto súvislosti možno napokon krátko spomenúť obraz, predstavujúci variáciu 
silného subjektu, ktorý navonok „prekonal“ nihilizmus jeho skutočným zavŕšením, zá
roveň však obsahujúci posolstvo, charakteristické pre novú orientáciu slovenskej kultúry 
sedemdesiatych rokov. Nachádza sa v poslednej časti zbierky Slovo: „No komunizmus 
mladý je a svieži. / Povzbudzujte bežca cez prekážky! / Beží aj za vás, aj za nás beží. 
/ Nie, na sláve mu nezáleží, / nepotrebuje ničiu radu / a nebojí sa zrážky. / Len nechce 
zostať vzadu. / Chce byť prvý. // Zastaviť stálu stratu / krvi / proletariátu!“31 Intencia 
týchto veršov nemala zrejme konkrétny objekt, mala byť len všeobecne ideologická. 
Napriek tomu ich možno chápať aj ako anihiláciu úsilia novších slovenských básnikov 
šesťdesiatych rokov o poetiku pohybu, kde nejde o to „byť prvý“.32 Títo básnici sa síce 
svojou poetikou pohybu odvolávali aj na raného Válka, no v manifestoch z roku 196433 
súčasne proklamovali humanizmus, ktorý nevychádzaľz hlbokej krízy človeka, s akou 
sa stretávame v prípade ich vzoru. Predstava dynamickej lyriky Osamelých bežcov nie 
je v štrukturálnom protiklade k Válkovej poetike, ktorá uviedla do pohybu ľadové kryhy. 
Podstatný rozdiel však tkvie skôr v konkrétnych obsahoch než vo formálne-štrukturál- 
nych podobnostiach -  to je však iná kapitola z dejín slovenskej lyriky.

29Rcf. 8, s. 4!.
30Rcf. 8, s. 78.
31 Rcf. 8, s. 82.
32 Napokon sa Osamelí bežci nazývali podľa novely Allana Sillitoca, ktorá sa končí rezignáciou na víťaz

stvo.
33 Por. zodpovedajúce manifesty in: KASARDA, Martin: Osamelí bežci. Správy z ľudského vnútra. Levice 

: LCA, 1996, s. 193-202.
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