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Výskum poézie Sama Bohdana Hroboňa akoby stále obchádzal jednu zo signifi- 
kantných konexií jeho tvorby, inšpiráciu mystikou.

Už Dmitrij Čyževskij načrtol možnú prítomnosť prvkov „tradičných náuk kresťan
skej mystiky“ v myslení autorov mesianistickej línie slovenského romantizmu (Hostinský, 
Hroboň), a to konkrétne v súvislosti so slovenským variantom „sofiánskej mystiky“.1

Na prítomnosť mystického aspektu v mesianistickej poézii Sama Bohdana Hroboňa 
poukázal aj Ján Béder v súvislosti s vývinom slovenského romantizmu „viac smerom 
k .duchovnosti* ako k reálnosti“, kde medzi špecifické znaky uvedenej tendencie zara
ďuje aj mysticizmus. Zároveň poukazuje na determináciu tohto fenoménu nepriaznivou 
spoločenskou realitou po revolúcii 1849 -  1849.2

Oskár Čepan označil mystiku za jeden z inšpiračných zdrojov slovenského mesia- 
nizmu: „Všetky problematické, mystické a inak špekulatívne systémy chápeme ako in
špirujúcu realitu, neodmysliteľnú od ich literárneho diela (...) Mesianistom sa všeobecne 
vyčíta práve to, čo je ich špecifikum: mytologickosť, filologizovanie, vizionárstvo, mysti
cizmus... Všetkým týmto pojmom sa pridávajú hodnotiace dištinkcie s ideologickými prí
znakmi. Zabúda a zamlčuje sa, že sú to predovšetkým inšpiračné žriedla ich poézie; také, 
aké iní romantici hľadali napríklad v národnej histórii, politickom zápase svojej doby, 
v povestiach, folklóre a pod.“3 •

Príťažlivosť funkčného využitia mystiky spočívala v jej ambícii generovať sugesciu 
transcendentná. Stala sa tak (podobne ako mytológia) podnetnou matricou pre vtesnávanie 
nekonečného duchovného obsahu do materiálnej, a preto konečnej formy. Prvky mystiky 
ako inšpiračného prameňa Hroboňových mesianistických básní možno sledovať a zároveň 
spätne rekonštruovať v niekoľkých sférach textu: predovšetkým na jazykovej rovine, na 
rovine obraznosti, ale aj v prítomnosti špecifických elementov mesianistického konceptu 
slovanskej gnozeológie -  teórie videnia ako metódy celostného poznávania sveta.

Všetky tieto aspekty uplatňovania mystického nazerania v poetických textoch slo
venského mesianizmu vychádzajú zo samotnej podstaty mystiky ako komplexného fe
noménu.4 Pokusy o definovanie tohto pojmu končia v oblasti teologickej abstrakcie či

'ČYŽEVSKIJ, Dmitrij: „Vcčnc-ženské“ v slovenskej filozofii. In: Živena, roč. 25, 1935, č. 8, s. 236 -  
237.

2 BÉDER, Ján: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963, 
s. 358.

3 ČEPAN, Oskár: Romantický mesianizmus a Samo Bohdan Hroboň. In: K problematike slovenského ro
mantizmu. Zborník prác z vedeckého seminára o M. M. Hodžovi a S. B. Hroboňovi, ktorý usporiadala 
Matica slovenská a Ústav slovenskej literatúry SAV 7. a 8. júna 1971 v Demänovskej doline. Martin : 
Matica slovenská, 1973, s. 100.

4 „Ontologické, gnozeologické a etické predstavy vytvárajú jednotu. Určenie cieľa mystického života je 
indifcrenciou človeka v božskom bytí, poznaní a láske, aby z boha žijúc, bol poznaný a milovaný.“
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metaforiky, pretože ambícia definovať je spätá s úsilím ohraničiť, definitívne vymedziť, 
a tým odlíšiť od „susedných“ entít, čo však vytvára kontrast s podstatou tohto fenomé
nu, spočívajúcou v skúsenosti duchovnej bezhraničnosti. Etymologickým základom slo
va mystika je totiž grécke sloveso púeiv -  zavrieť ústa a oči, odkazujúce na uzavretie 
sa subjektu v sebe samom, pretože „subjektivita se spojuje s Absolutnem práve tehdy, 
když se stává plné sama sebou“.5 Pojmové vyhranenie preto osciluje medzi skúsenosťou 
ako ponorením duše do jej božského základu a prostredníctvom toho vnútorné zjednocu
júce stretnutie sa ľudí so všetkým existujúcim, podmieneným božskou nekonečnosťou, 
v kresťanskej mystike, židovstve a islame zosobneným Bohom6 či rozplynutie sa člove
ka v Bohu alebo v Božstve, dokonca v prázdne alebo nesúcne.7 Základný atribút mystiky 
tak predstavuje vymanenie sa z časopriestoru. Za konštitutívne komponenty mystiky teda 
možno považovať abstrahovanie od predmetného sveta, od vlastnej telesnosti koncentro- 
vanoú hegemóniou duchovna, za účelom tränspersonálnej skúsenosti s transcendentným, 
metafyzickým, nazývaným Bohom, extázou, satori, nirvánou, kozmom, bytím, ničotou 
či smrťou. Samo Bohdan Hroboň, pravdepodobne v intenciách Bôhmeho pojmu bezdna 
(Ungrund), používa pomenovanie Prabezdem.

Tento akt možno vnímať ako opätovný zážitok jednoty, ontologického stotožnenia 
sa s Bohom, splynutia do jedného celku prostredníctvom návratu pred stvorenie sveta, 
pred vznik časopriestoru. Atemporálnosť, ahistorickosť vytvára paralelu k mytológii: kým 
mystický návrat k prvopočiatku smeruje do večnosti pred stvorením, mytologický archaic
ký čas akoby spadal do bodu krátko po stvorení, existuje však mimo historickej priamky, 
v mimočasovosti rajského ideálu. Pokus aktualizovať tento jav sa preto javí ako snaha o re
formu smerom dozadu, retrospektívou k minulej realite, resp. k ideálnemu konceptu.

Túto pôvodnú jednotu možno podľa slovenských mesianistov obsiahnuť špecific
kou slovanskou gnozeologickou metódou: videním. V predstave Petra Kellnera Záboja 
Hostinského je jeho predpokladom duševný stav dosiahnutý umŕtvením zmyslov, ktorý 
umožňuje spojenie s Božou podstatou, korešpondujúce s konceptom ontologickej jed
noty človeka a transcendentná v mystike. Takto sa podľa Hostinského obnovuje stav 
pôvodného bezprostredného spojenia človeka s Bohom, ktoré človek stratil, ale neskôr 
opäť dosiahne. Videnie je preto spomienkou na stav dávneho bezprostredného spojenia 
človeka s Bohom.8

MIETH, Dicthmar: Die Einheit von Viva Activa und Viva Contemplativa in den deutschen Predigten 
und Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur des Christlichen 
Lebens. Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 1969, s. 24.

5 Maurice de Gandillac v siivislosti s Plodnom, podľa Encyklopédie mystiky J. Ed. M. M. Davyová. Praha 
: Argo, 2000, s. 8.

‘ Hcrdcrov malý filozofický slovník, vydaný M. Miillcrom a A. Haldcrom. Frciburg, 1959, s. 112; pod
ľa Dictmara Mictha: Die Einheit von Viva Activa und Viva Contemplativa in den deutschen Predigten 
und Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler. Untersuchungen zur Struktur des Christlichen 
Lebens. Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 1969, s. 23.

7 SUDBRACK, Josef: Mystika. Pôv. Mainz : Matthias-Grünc-Vcrlag, 1988. Prel.: Miloš Raban. Kostelni 
Vydrí; Karmclitánské nakladatclství, 1995, s. 22.

"KOVÁČIK, Ľubomír: Princíp videnia v diele Petra Kcllncra-Flostinského. In: Slovanský mesianizmus. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 1999, 
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Moment návratu sa sprítomňuje aj v historicko-sociologickej predstave, že „na 
(pre)historickom počiatku náboženskej skúsenosti sa nachádza uchvátenie, z ktorého sa 
nikto nevymkol. Všetci boli uchvátení náboženským zážitkom tak silno, až by sa malo 
povedať: všetci boli mystikmi... Na počiatku všetci zdieľali náboženskú skúsenosť, ktorá 
sa smie nazývať mystickou. (...) Potom ale počiatočný oheň zhasínal, a mystický impulz 
zachytávalo stále menej ľudí... Mystik sa stal elitárom.“9 S atribútom výlučnosti je spätý 
aj moment izolácie, (dobrovoľného či vynúteného) separovania sa od spoločnosti.

Mystickým návratom na počiatok sa preto mystik očitá v situácii Adama, pomenú
vajúceho všetko stvorené a ašpiruje na jeho schopnosť obsiahnuť v pomenovaní podstatu 
objektu. Jean Baruzi v tejto súvislosti upozorňuje, že problémy s vyjadrovaním mystickej 
skúsenosti nepramenia primáme z nemožnosti previesť božský jazyk do slov, ale z predsta
vy, že tento fenomén nie je jazykom.10 Gershom Scholem sa zaoberá „amorfnou povahou 
mystickej skúsenosti“ a jej odlišnosťou od zreteľného, jasného proroctva, pretože „zkuše- 
nost mystika je (...) zčela odlišné povahy, neurčitá a nevyslovená. Její vágnost a všeobsaž- 
nost se odlišuje od presných rysu prorocké zkušenosti. Je to však právé tento prvek neur- 
čitelnosti, absence Schopnosti vyjádŕení, která predstavuje nejvétší obtíž mystické zkuše
nosti. Tu nelze jednoduše a beze zbytku proménit v jasné vykreslené obrazy, a velmi často 
vzdoruje jakémukoli pokusu propújčit jí samotné dodatočne pozitívni obsah.“11 Beztvarosť 
mystického zážitku teda presahuje rovinu jazyka.

Mystika ako ontologické splynutie do prapôvodnej dokonalej jednoty, zahrnutie sub
jektu do absolútna je preto nesprostredkovateľným zážitkom. Vypovedanie o tejto skúsenosti 
tak podmieňuje porušenie stavu jednoty, opätovné oddelenie sa vypovedajúceho subjektu od 
objektu svojho vypovedania. Martina Wagner Egelhaaf poukazuje na túto kontrastnú identi
tu: „podobnosť medzi stvoriteľom a stvoreným nemôže byť nikdy taká veľká, aby odlišnosť 
nebola ešte väčšia.“12 V momente prehovoru teda mystik ohraničuje svoj subjekt, sprostred
kúva svoju spomienku, aktualizuje svoj minulý zážitok a jeho cieľom tak nemôže byť po
zdvihnutie publika do mystického stavu. Henri Bremond však v prípade mystikov-básnikov 
hovorí o ich schopnosti poskytnúť čosi z vlastnej skúsenosti „naprosto ne mystické -  to totiž 
nemohou -  nýbrž básnické“.13 Odkazuje na Grandmaisona, ktorý tvrdí, že „poetická aktivita 
je prirodzenou a profánnou skicou mystickej aktivity“. Básnik sa tak očitá v pozícii stros
kotaného mystika, pretože zachytenú subjektívnu (či absolútnu?) skutočnosť opäť prepúšťa 
a prevádza do objektívnej poézie, aby ju tak podal čitateľovi; skutočný „mystik (má však) 
pred očami ako jediný cieľ zmocniť sa božského daru: zjednotenia s Bohom...“14'

9 Rcf. 7, s. 10.
10 BARUZI, Jcan: Úvod do štúdia jazyka mystiky. In: Encyklopédie mystiky /. Ed. M. M. Davyová. Praha : 

Argo, 2000, s. 47.
11 SCHOLEM, Gershom: Náboženská autorita a mystika. In: SCHOLEM, Gershom: Kabala a její symbo

lika. Praha : 1999, s. 14 -  16.
12 EGELHAAF, Martina Wagner: Dic mystische Tradition der Modeme. Ein uncndlichcs Sprcchcn. In: 

Mystik, Mystizismns und Moderne in Deutschland um 1900. Strasbourg : Presscs universitaraires de 
Strasbourg, 1998, s. 45.

15 BREMOND, Henri: Modlitba a poézia. Martin : Matica slovenská, 1943. Podľa: BARUZI, Jcan: Ref. 10, 
s. 36.

14 BREMOND, Henri: Mystika a poézia. Podľa: SUDBRACK, Joscf: Rcf. 7, s. 11.
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Všeobsažnosť či nekonečnosť takejto skúsenosti preveruje možnosti jazyka, ktorý 
sa ukazuje ako nedostačujúci. Mystické predstavenie Boha presahuje myslenie štruktú
rované do pojmov jednoty a diferencie, ktoré v tomto kontexte môžu byť použité iba 
ako ochudobňujúce skratky. Preto mystik vníma jazyk ako nedostatočný z celkom iných 
dôvodov, než sú filozofické snahy o jeho presnosť: „Mystik se snaží objevit nový jazyk, 
jenž by dokázal vyjádfit jeho pocity. Na jedné strane považuje jakékoliv slovné vyjádŕení 
za nemožné, na strane druhé však volá po obrode všeho, co by mu pomohlo vyjádŕit se 
slovy.“15 Medzi týmito dvoma pólmi sa pohybuje aj historický vývin teórie mystického 
jazyka:

Najskôr Josef Quints Bonner na základe výskumu jazyka majstra Eckharta ho
vorí o boji mystikov proti ohraničenému pojmu, pretože ambícia priviesť jedinečnosť 
mystickej skúsenosti k výrazu si vyžaduje uvedenie hraníc jazyka a pojmu do pohybu. 
Je nutné „rozpustiť a rozšíriť ohraničenosť významovej a výrazovej sily slova“16 a naja
dekvátnejšou formou ako veľa povedať, resp. napísať je preto rozplynutie reči, mlčanie:17 
„Pojmová reč nie je schopná postihnúť náboženskú skúsenosť jednoty bytia so vše-jedi- 
ným, mystickou unio. Reč preto podľa svojej podstaty nutne pred nepomysliteľnosťou 
a nevysloviteľnosťou mystického zážitku zlyháva. Ako najvznešenejší výrazový prostrie
dok mystika nech platí ,sanctum silentium1 (sväté mlčanie). Ibaže mystik napriek tomu 
hovorí, dochádza k napádaniu pojmu a tým slova.“18

Neskôr však Walter Haug posunul teóriu mystického jazyka do nových dimenzií. 
Mystici sa podľa neho snažia prežitú pravdu vždy nanovo aktualizovať. Z tohto pohľadu 
stráca jazyk svoju označovaciu funkciu, je iba emfatickou rečou. Tento postoj koreš
ponduje s vyjadrením Jeana Baruziho o potrebe odlišovať čisto mystické prvky od textu 
vyjadrujúceho mystikove myšlienky.19 Mystici teda nebojujú proti jazyku, ale sú médiami 
transpersonálnej skúsenosti: musia hovoriť, aby aktualizovali mystickú skúsenosť trans- 
jazykovosti, aby sa dostali na hranice jazyka a jazyk preto nie je nástrojom vyjadrovania, 
ale médiom:20 „Toto racionalisticko-inštrumentälne poňatie reči zužuje neprípustným 
spôsobom podstatu a funkciu ľudskej reči. Reč primáme nie je nástrojom v porovnaní 
s mimorečovou skúsenosťou, ale reč sama je prostriedkom skúsenosti a ako taká funkcio- 
nálne zapojená do vzťahu ja-svet.“21 Poňatie mystiky sa tak posúva ku komunikačnému 
modelu: mystický jazyk sa chápe ako odpoveď na predchádzajúce oslovenie Bohom, čiže 
ako prostredníctvom média prehovoru vnímaná diferencia, podmienená v základe spočí
vajúcou identitou:22„Mystickú reč nie je možné zmysluplne analyzovať a znázorňovať 
inštrumentálne fenomenologicky (ako od nej oddelenú skúsenosť), ale iba z jej pozície

15 BARUZI, Jean: Ref. 10, s. 47.
I6EGELHAAF, Martina Wagner: Musil und Mystik der Modeme. In: BRAUNGART, Wolfgang; FUCHS, 

Gotthard; KOCH, Manfred (Hrsg.): Asztetische und religiöse Erj'ahrungen derJahrhundertwenden II: um 
1900. Paderborn : Ferdinand Schöning, 1998, s. 208.

17 EGELHAAF, Martina Wagner: Ref. 12, s. 47-48 .
18 QUINT BONNER, Josef podľa SUDBRACK, Josef: Ref. 7, s. 15.

BARUZI, Jean: Ref. 10, s. 35.
20 EGELHAAF, Martina Wagner: Ref. 12, s. 48.
21 QUINT BONNER, Josef podľa SUDBRACK, Josef: Ref. 18, s. 16.
22 EGELHAAF, Martina Wagner: Ref. 12, s. 49.
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a funkcie v medziach mystickej skúsenosti Boha. Pritom je potrebné vychádzať z toho, 
že kresťanský mystik svoju reč chápe ako odpoveď na už vždy predtým vyslovenú Božiu 
reč. Božia reč -  a tým sa odlišuje od ľudskej reči -  tým, že je vypovedaním, zakladá zá
roveň skutočnosť: Boh tým, že hovorí, tvorí.“23

Jedným z aspektov mystiky je preto pohyb, procesuálnosť: ako komunikácia sub
jektu s absolútnom, aktualizácia prežitej ontologickej jednoty, ale aj ako pohyblivé hrani
ce či vnútro pojmu, či pohyb v interpretácii Písma.

Pohyb v pojme je podmienený rizikovou ambíciou definitívne postihnúť osobný 
vzťah k transcendentnú, čím nastáva umŕtvovanie, petrifikovanie živého Boha. Reakciou 
na uvedené riziko sa zdá byť akcentovanie potreby dynamizovať hranice či vnútro pojmu 
tekutým pohybom medzi jeho jednotlivými komponentmi alebo posunom významu, pre
tože „mystický jazyk v pravém slova smyslu není zpravidla vytváíen novými výrazy, ale 
spíše promšnami, k nimž dochází ve slovech prevzatých z béžného jazyka“.24 Mystický 
jazyk teda vzniká prostredníctvom metamorfóz prvkov všeobecne používaného variantu 
jazyka.

Podobná relácia existuje aj k biblickému materiálu, ktorý v rámci mystiky podstu
puje reinterpretáciu: „Každý kresťanský mystik čerpá píedevším z Bible. Obrazy i mo
tívy, jimiž vyjadruje své utrpení a radost, v mnohém odpovídají obrazúm a motivúm 
Starého a Nového zákona, jen zíídka je však naplňuje púvodním smyslem.“25 Mystika je 
síce jav ahistorický, no vždy pôsobí v určitom konkrétnom historickom kontexte a môže 
naň pôsobiť dvojakým spôsobom: potvrdzovať náboženskú autoritu alebo ju spochybňo
vať, či úplne rozrušovať. Amorfný charakter mystickej skúsenosti v druhom z uvedených 
prípadov podnecuje dočasnú desémantizáciu biblického materiálu, narušenie doslovného 
zmyslu slova až zrušenie petrifikácie: „Stručné fečeno se v setkání mystika s posvätnými 
písmy jeho tradice odehrává toto: rozpušténí posvätného textu a objevení nových rozméru 
v ném. Jinými slovy posvätný text ztrácí svoupodobu apŕed očima mystika nabývá nové. 
Okamžité se tu ústŕedním stává problém smyslu. Mystik méní posvätný text, a rozhodu- 
jící okamžik této metamorfózy spočívá v tom, že tvrdé, takfka jednoznačné, srozumitelné 
slovo zjevení se nyní stává nekonečné obsažným. Slovo, které si nárokuje vyšší autoritu, 
je prístupné, otevírá se a vychází vstfíc zkušenosti mystika. (...) Posvátnost textu tedy 
spočívá právé v jejich schopnosti vést k této metamorfóze. Boží slovo musí být nekoneč
né neboli, jinak fečeno, absolútni slovo je  sice samo o sobé ješté bez významu, je  však 
významem téhotné. Rozkládá se v nekonečných vrstvách smyslu, ve kterých z hlediska 
človéka vstupuje do konečných a obsažných poďob. Tím je vyznačen podstatný charakter 
klíče mystické exegese. Jako klíč ke zjevení — tak se predstavuje nové zjevení, které se 
mystikovi dostává. Ba co víc: klíč sám se muže ztratit -  vždy však zústává nekonečný 
popud k jeho hledání (...) Autorita se už nezakládá na nezaménitelném jednoznačném 
smyslu božského sdélení, nýbrž na své nekonečné tvárnosti.“26 Vďaka tejto neobmedze
nej tvarovateľnosti sa biblický materiál v mystickej podobe stáva mimoriadne vhodným

23 QUINT BONNER, Joscf podľa SUDBRACK, Joscf: Rcf. 18, s. 16.
24 BARUZI, Jcan: Rcf. 10, s. 41 -42 .
2SBARUZI, Jcan: Rcf. 10, s. 39.
26 SCHOLEM, Gcrshom: Rcf 11, s. 17 -  18.
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inšpiračným zdrojom poézie. Poetické texty takéhoto charakteru sa samozrejme stávajú 
objektom ostrého odmietania zo strany oficiálnej náboženskej autority, čoho príkladom 
sú mesianistické básne Sama Bohdana Hroboňa. Dmitrij Cyževskij si kladie otázku, či 
vôbec ešte zostávajú „na pôde protestantskej vieronáuky“* 2 * 27, však ich bláznivého gigan- 
tizmu, manipulujúceho božským materiálom evanjelií, sa J. M. Hurban neskryto obával.28 
V tejto skutočnosti sa viditeľne kryštalizuje rozpor medzi konzervatívnym a ortodoxným 
prístupom k biblickej látke.

Mystika je preto všeobecne považovaná za symptóm krízy náboženskej autority či 
krízovej situácie, kultúrnej neistoty všeobecne. Poukazuje buď na rozpad, či naopak na 
vyhrotenie ortodoxnosti a z neho vyplývajúcu náboženskú anarchiu. Vykupiteľom sa za 
takýchto okolností stáva odpadlík, nonkonformný, ortodoxný, neprispôsobivý jedinec, 
kacír, separujúci sa od oficiálnej línie, prípadne z tejto sféry vyhostený.29

Na kacírsky aspekt fenoménu mesianizmu upozornil Oskár Čepan: „Na rozdiel od 
iných prekliatych básnikov slovenských mesianistov súdilo vlastné konzervatívno-kres- 
ťanské prostredie. V absolútnej a neformálnej dôvere v ,samotvorivé‘ princípy ,večného 
prabožského slova1 videli ich konfesionálne vyhranení a dogmatickí spolubratia nebez
pečenstvo herézie, panteizmu, ekumenizmu. (...) Paradoxom vtedajšieho slovenského 
prostredia je, že ,prekliatymi1 sa nestali pre negovanie večných právd, profáiinu blas- 
fémiu božských a ľudských hodnôt, ale práve naopak -  preto, lebo tieto postuláty brali 
príliš doslova a do písmena, že sa nemienili podriaďovať kompromisnému rámcu cirkev
ného a národného života.“30

Neschopnosť prípadne neochota pristúpiť na kompromisy podmieňuje existenciu 
uvedeného typu radikálov v izolácii od oficiálneho kultúrneho, náboženského či politic
kého prúdu. Vytvára sa tak predstava akéhosi historického variantu undergroundu. Oskár 
Čepan v tejto súvislosti hovorí o vnútornej emigrácii: „Pre politický život príliš herme
ticky, pre vieru zase patenciálne hereticky zakuklili sa do svojho sveta a oddali ša svojmu 
osudu (...) vnútorní emigranti“31 a o fenoméne splendid isolation, ktorý chápe ako „pasív
ny odpor voči smerodajnej oficiálnosti v národnom živote“.32

Mystickým sa preto neoznačuje len už vykreslená skúsenosť stretnutia či splynutia 
s Bohom, ale aj zodpovedajúci výklad sveta či nekompromisný, nonkonformný životný 
štýl. Mystika teda môže byť vnímaná ako zbožštenie života, ktoré známy kresťanský

27CYŽEVSKIJ, Dmitrij: Rcf. 1, s. 237.
2SPRAŽÁK, Albert: Literárni Slovensko let padesátých až sedmdesátých. Praha, 1932, s, 168.
"Zaujímavým odrazom uvedených okolností je fenomén nemeckej pictistickej mystiky s centrom v Halle. 

Pietizmus splýval s ortodoxiou, ktorá si už nemohla dovoliť ďalšie petrifikovanie, a tak sa mu podarilo 
preniknúť do verejného života, do jednotlivých farností. V nemeckých krajinách luteránska ortodoxia,
v snahe chrániť sa pred misijnou agresivitou pietizmu, pristúpila k otvorenému prenasledovaniu tejto 
skrytej anarchistickej sily, využívajúcu vo svojej mystike aj ženský element. Po prijatí protipictistických 
zákonov (1790 -  1809) sa utečenci sústreďujú v Hamburgu, Lipsku a Frankfurte, v kultúrnych centrách,
v ktorých sa neskôr rozvíja osvietenstvo a nová nemecká literatúra 18. storočia. Podľa: HEER, Friedrich:
Evropské duchovní dejiny. Praha : Vyšchrad, 2000, s. 561 -  566.

"ČEPAN, Oskár: Rcf. 3, s. 98-99 .
Jl ČEPAN, Oskár: Rcf. 3, s. 103.
"ČEPAN, Oskár: Rcf. 3, s. 104.
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mystik Eckhart stavia na rovnakú úroveň so zvláštnou formou života tzv. vita contem
plativa, vybavenou určitými charakteristikami filozofickej proveniencie, ako sú sebestač
nosť, intelektualizmus či odmietanie sveta a skutkov.33 Takýto spôsob života považoval 
už Aristoteles za božský: ak je podľa neho v porovnaní s ľudským duch čosi božské, tak 
je tiež život v duchovne, v porovnaní s ľudským životom, niečo božské. Duch je teda 
božským princípom v človeku a duchovné vedenie života božským životným štýlom.34

Duchovný život v izolácii sa tak asociuje s predstavou čistoty či pôvodnosti. Na jed
nej strane poskytuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi v súvislosti so snahou o mystické 
spojenie s transcendentnom či o pôvodný prajazyk,35 zároveň môže predstavovať útočis
ko neznečistenej, nekompromisnej básnickej imaginácie.36

Mystická požiadavka čistoty súvisí s Eckhartovým konceptom „bezvlastnostnosti“. 
Metafyzické zlo podľa neho spočíva vo vzniku indivídua, v ktorom sa zrkadlí absolútno, 
a tak môže hľadieť na seba samo. V ňom sa ukrýva mravné zlo, keď z osobnosti, „z níž je 
žádoucí celistvost a plnost, stává se soukromničící sobectví, svojnost (Selbheit), jež souvisí 
se vším, co je vlastní (Eigenheit).“37 Vlastnosť sa teda vníma ako to, čo človek vlastní v ma
teriálnom i duševnom zmysle, pre otvorenosť mystickému zážitku je preto nutné vymane
nie sa zo vzťahu k veciam: „Mystická požiadavka bezvlastnostnosti predstavuje slobodné 
bytie bez zviazanosti so svetom a všetkým svetským, a až tým pre človeka bez vlastností 
nastáva systematický predpoklad myslenia v možnostiach.“38

Fenomén čistoty v podobe „bezvlastnostnosti“ sa odráža aj v obraznosti textov, 
využívajúcich mystické prvky. Jean Baruzi za pôvodného mystika považuje toho, „kdo 
se dúsledné drží určitého jazyka, čisté a zcela naivné psychologického, jazyka, který se 
poddává všem autentickým pocitúm a je nedúvéfivý vúči Symbolúm a alegoriím ryže 
estetického rázu, jež zpravidla tíhnou k majestátni strnulosti a také k určité konkrétni 
tradici.“39 Mystik teda aj vo výstavbe obraznosti začína úplne od základov, vyhýba sa

33 MIETH, Dietmar: Rcf. 4, s. 25.
34 MIETH, Dietmar: Rcf. 4, s. 36 -  37.
35Z histórie poznáme niekoľko pokusov o vypestovanie pôvodného jazyka ľudstva v izolácii. Egyptský 

faraón Psammtck, vládnuci v 7. storočí pred naším letopočtom, uskutočnil experiment, pri ktorom mala 
byť objavená najstaršia reč. Dve deti boli dva roky vychovávané v izolácii a spoločnosť im robili iba 
ovce s nemým pastierom. Nemecký cisár Fridrich II. uskutočnil podobný pokus v roku 1250 a škótsky 
kráľ Jakub IV. v roku 1500. Podľa: BUDIL, IvoT.: Mýtus, jazyk a kultúrni antropológie. Praha : Triton, 
1992, s. 86.

3'' Radikálnu požiadavku izolácie básnika predkladá Alfrcd dc Vigny. Považuje za nevyhnutné oddeliť bás
nický život od života politického, pretože moc jc nutné zlo, ktoré by pošpinilo dielo. Básnik má zostávať 
sám, slobodný a nezávislý, pretože samota je svätá. Nemal by sa zaoberať márnymi vecami činorodého 
života, ktoré by ho rozptyľovali. Proces tvorby by mal prebiehať v stave úplného sústredenia. Vigny 
teda zdôrazňuje nezmieriteľný rozpor činnosti a meditácie, božského umenia a práce. V 19. storočí, keď 
sa práca stala posvätnou, spoločnosť hmotnú neužitočnosť neakceptuje, preto je izolácia básnika záro
veň determinovaná aj vonkajšími okolnosťami. Podľa: POHORSKÝ, Alcš: Prokleti a básnici. Praha : 
Garamond, 2000, s. 98 -  100.

37ŽEMĽA, Martin: Svet Jacoba Bôhma. In: BÔHME, Jacob: Cesta ke Kristu. Mystické traktáty konce 
veku. Praha : Vyšchrad, 2003, s. 76.

38 EGELHAAF, Martina Wagncr: Rcf. 16, s. 203.
39BARUZI, Jean: Rcf. 10, s. 38.
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petrifikovaným tradičným prvkom, resp. ak ich aj využíva, reinterpretuje, vymaňuje ich 
z doterajších interpretačných schém. Vo väčšej miere však využíva čisté abstraktné obra
zy, na čo upozornil Josef Quints Bonner vo svojich jazykových analýzach textov majstra 
Eckharta. Ako najčastejšie jazykové formy, objavujúce sa v jeho textoch, sa ukazujú du- 
ratívne slovesá tečenie, klesania, vznášania sa, prameňenia, prenikania etc., tranzitívne 
adverbiá a predpony.40 Martina Wagner Egelhaaf v súvislosti s prvkami mystiky v tvorbe 
Róberta Musila pripája metaforiku kvitnutia, rozvíjania sa a uvedeným prostriedkom pri
pisuje funkciu inscenácie prekračovania hraníc, premeny.41 Neustále sa obnovujúci mo
ment metamorfózy vytvára predpoklad splývania protikladov ako základu kozmologickej 
totality.

Mystika ako potenciálny inšpiračný zdroj mesianistickej poézie Sama Bohdana 
Hroboňa tak ponúka niekoľko, už naznačených, okruhov problémov:

1. obraz mystického jazyka či jazyka mystiky a odraz teórií jazyka ako prírodného 
fenoménu v poézii S. B. Hroboňa;

2. Hroboňov variant mystickej obraznosti-jej tekuto-živelný charakter;
3. slovanská mystická gnozeológia — princíp „videnia“ spätý s fenoménom sofián- 

skej mystiky a jeho odraz v poézii S. B. Hroboňa.

* EGELHAAF, Martina Wagner: Rcf. 12, s. 47 -48 .
EGELHAAF, Martina Wagner: Rcf. 16, s. 208.
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