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Sizyfovský údel a krátke reflexie morálky v Tajovského próze Apoliena 

 

Marianna OGURČÁKOVÁ 

 

        Slovenský literárny realizmus zaraďujeme medzi významnú etapu vo vývine slovenskej 

literatúry. Ako aj predošlé literárne obdobia a nasledujúce, tak aj obdobie slovenského 

realizmu má svoje poetologické, estetické, etické a axiologické dimenzie. Rýdzim zlatom 

tohto obdobia je aj spisovateľ J. G. Tajovský, ktorého zaraďujeme v literárnohistorickom 

vývine slovenského realizmu medzi autorov neskoršie píšucich, autorov neskorého realizmu. 

Predstavitelia tejto generácie vo svojej tvorbe priniesli kritickejší pohľad na zobrazenie 

skutočnosti. Hrdinom bol obyčajný človek. Človek z najchudobnejších vrstiev, skúšaný 

tvrdosťou reality, človek skromný, pracovitý, no často si neuvedomujúci svoj nezvratný osud, 

svoj životný údel; čo môžeme označiť v niektorých prózach ako sizyfovský údel  trpiaceho 

človeka. Podľa O. Čepana ústrednou témou Tajovského próz bol neustály kolobeh 

ponižovania a opakujúcich sa urážok človeka, ktoré vyplývajú z determinizmu triednych 

vzťahov ( 2001, s.14). ,, Dušu ľudí hľadať, nie kroj opisovať, to stalo sa mu spisovateľským 

krédom, „ hovorí o ňom Votruba v štúdii Z novšej literatúry (1909) a dodáva, že práve 

v tomto odhaľovaní ,, duše“ človeka spočíva ,,tendenčnosť“ Tajovského prózy, ktorá ,,korení“ 

v najhlbšom základe jeho bytosti“, čo ,, je jeho duša sama“ ( Šmatlák, 2007, s.250). Sluhovia, 

slúžky, životom skúšaní ľudia a tí najbiednejší, sú v prózach odrazom autorových postojov ku 

skutočnosti, nie iba obrazom literárnych faktov. Vyplýva to práve z tých okolností, že sám 

autor vyrastal v prostredí, v akom vyrastali jeho hrdinovia, miloval tých prostých ľudí, 

rozumel im, žil ich životom. Na tomto mieste nemožno nespomenúť tvrdenie, že autor vo 

svojej tvorbe v plnej miere využil novú metódu v zobrazovaní motívov, tzv. zdvojenú 

biografiu zobrazovanej postavy.  Autori, teda aj J. G. Tajovský siahli: ,, do najautentickejšej 

zásobárne motívov- do vlastného života. Rekonštrukcia vlastného života pri zachovávaní jeho 

epizodickosti, fragmentárnosti, otvorenosti sa stáva jedným zo základných textotvorných 

postupov“ ( Čúzy , L. a kol., 2005, s.31). Výnimočnosť  Tajovského textov nespočíva 

v opisovaní tých najbiednejších ľudí, jednoduchých, životom skúšaných, handicapovaných, 

ale v majstrovstve prezentovať svojich hrdinov ako ,, neobyčajných,, a pozoruhodných. Takto 

máme vnímať i jednu z jeho hrdinov v krátkej próze Apoliena (1903)-  Apolienu. Ide o 

krátku monografickú anlytickú poviedku, ktorá (okrem iných poviedok)  je podľa M. 

Germuškovej : ,, odrazom bezcitných medziľudských vzťahov v kapitalistickej spoločnosti 



769 
 

a obžalobou spoločnosti s ,,vlčím,, syndrómom „ ( 2008, s. 47) . Podľa O. Čepana 

kompozičnú stavbu tejto prózy podmieňuje žánrová schéma rozprávania, predurčená len na 

to, aby primárne rámcovala portrét postavy, zobrazenej iba v minimálnych podmienkach 

svojej životnej existencie“ ( 2001, s.203). Apoliena reprezentuje ,,odvrátenú“, neestetickú 

stranu vtedajšej dediny, patrí medzi vrstvu odstrčených, opovrhovaných, zmrzačených ľudí, 

ktorí tŕpia za  hriechy iných, no a ktorí si neuvedomujú ťarchu svojho života, životného údelu. 

       Synekdochou takéhoto údelu je aj naša  hlavná hrdinka . Jej  údel spočíva v ,,treste“ za 

akýsi malý alebo žiadny prečin, či vinu. Všimnime si začiatok poviedky, kedy autor- 

rozprávač príbehu ,, víta „ Apolienu v službe, rozprávač je jeden z učňov- sluhov u mladého 

majstra. 

,, Prišla, lenže aká!“ Nie to, že bolo dievča z hôr a sedliačka, ale že malo vraj pätnásť rokov 

a bolo len ako päsť. Taký kŕč opálený a ruky ako švíbalka. Oči ako plánky, zelenô, biedno, 

začuchranô a hluchô“ (s.48). 

. Od očitého autorského rozprávača, vystupujúceho v texte,  môžeme postrehnúť istú 

,,ľahostajnosť,,, ide však o autorský zámer.  Pri čítaní a z hľadiska recepcie textu sa pre 

čitateľa a interpreta v úvode prózy javí slúžka Apoliena ako zmrzačená dcéra, ktorú ubil jej 

vlastný otec. Otec- alkoholik. Nahromadenie vonkajšej  ,,škaredosti“ u Apolieny  má pre 

interpreta taký význam, že autor  postupne, prostredníctvom vyváženej a dôslednej  stratégie 

vykresľovania hlavnej postavy, odkrýva pravý obraz ubitej dcéry; je to obraz zmrzačenej 

spoločnosti, popri ktorému sa Apoliena javí v závere poviedky ako ,, morálny víťaz“.  

Morálne víťaztvo hrdinov, v našom prípade Apolieny,  sa stáva v Tajovského prózach  

doménou pozdvihnutia ,,škaredosti a surovosti,, v konaní ostatných postáv. Napr. surové 

zaobchádzanie učňov so slúžkou potvrdzujú slová z nasledujúcej ukážky : ,, Povážte, ako 

robia takí šarvanci, keď dostanú mača do rúk, kutľujú ho, kým nezdochne, alebo dáko 

neujde“ ( tamtiež).  

Čestnosť, nezištnosť, jednoduchosť hrdinky predstavuje ,, zlé svedomie“ ostatných. 

 ,, A ona, sprosták, všetko spravila, a keď bolo zle a nás vytĺkli, vyhrážali sme sa jej, nadúvali 

proti nej líca, buchnátovali ju, alebo rozvrteli na dvorci a - pustili.“( tamtiež). Podľa M. 

Mikulovej na týchto miestach: ,,ide na úrovni rozprávača predovšetkým o axiológiu textu- 

opäť je rozprávač, tentoraz personalizovaný v jednej z postáv, pod hodnotovou úrovňou 

hrdinky, bez rozpakov sa priznáva k surovému správaniu, akoby to bolo niečo samozrejmé, za 

čo nemusí mať výčitky svedomia. Morálna devastácia sa stáva takto- ,,prekonvertovaná“ 

postavou rozprávača-  hlavnou témou poviedky“ (2005, s. 259).  V poviedke sa ďalej 

dozvedáme od matky hlavnej postavy, že Apolienu dobil a zmrzačil vlastný otec. Aj v tomto 
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prípade to autor podáva tak, akoby matke na osude vlastnej dcéry nezáležalo a berie bitku 

a surovosti manžela  ako samozrejmosť, že to musí tak byť. 

 ,, Keď sa nahlce, čože ten dbá, prečo udrie a kade, či poza uši, či po tvári, či po chrbte. Taká 

som vše aj ja- celá belasá, hovorila žena, ale tak chladne, že sme jej to neverili“  (s.50). 

Dokonca verí, že muž piť prestane, a je o tom presvedčená.  

,, Teraz ešte pije, ale keď už nebude môcť a začne si to čistou mysľou rozvažovať...hovorila 

s takým presvedčením, ako by sa to muselo stať a otec musel sa polepšiť“( tamtiež). Na tomto 

mieste sa nám núka úvaha, či matka má uprednostniť lásku k  manželovi, alebo či má 

prednostne chrániť pred jeho surovosťou deti a seba. Aj obaja učni  v závere poviedky tápajú 

v otázkach týkajúcich sa osudu Apolieny. Spoznajúc jej osud a trest za nijakú vinu a prečin, 

uvedomujú si jej ťažký životný údel a s ňou  v závere súcitia . ,,A od tých čias, kým Apoliena 

u nás slúžila, aj keď nás bili, nebolelo nás to tak, lebo sme si pripomínali, že Apoliena viac 

vystála, keď od zauškovania ohluchla a prestali sme na ňu húkať a sa jej posmievať“(s. 51).  

V závere poviedky nemožno necítiť regresiu hlavnej hrdinky.  Zdá sa, že úpadok hrdinky je 

na konci väčší, ako bol na začiatku. Čitateľ sa dozvedá, že Apoliena prichádza o prácu, 

pretože jej handicap zabraňuje ďalšej starostlivosti o dieťa, ktoré sa začína učiť hovoriť. 

 ,, Keď Julko mal počať hovoriť, vzali mu novú slúžku, ale nám bolo Apolieny srdečne ľúto“ 

(tamtiež). Autor v závere poviedky potvrdzuje svoju teóriu neustáleho kolobehu opakujúcich 

sa urážok, ponižovania a nespravodlivosti v ľudskej spoločnosti, ktoré vyplývajú 

z determinizmu triednych vzťahov. Samotný príbeh nie je pre autora dôležitý, dôležitejšia je 

správa o bezvýchodiskovej situácii hlavnej postavy. ,, Ba, kde sa to ozaj, chúďa, tlčie...? Ale 

možno, že už má aj isté miesto, len nikto o ňom nevie...“ ( tamtiež). Z poviedky sa čitateľ 

nedozvedá o ďalšom osude postavy; priamo v texte nenachádza odpoveď, prečo je životný 

údel hrdinky  nadmieru ťažký, a či sa jej podarí nájsť svoje miesto v živote, kde bude šťastná 

a pochopená. 

        Sám autor citlivo vnímal nástup novej, nie ľahkej doby. V poetike preto nezabúdal na 

zabúdané a obchádzané hodnoty v živote človeka. Podujal sa niesť ťarchu kríža so svojimi 

postavami, súcitil s nimi- žil ich životom. Cez hlavné postavy poukázal na všetkých ľudí, 

ktorí si svoj životný údel ani neuvedomujú, aby tak potvrdil svoju stratégiu ,,spojiteľného 

s nespojiteľným,,. Nemožno na tomto mieste nespomenúť fakt, že autor prostredníctvom 

rozprávača vystupujúceho v troch podobách, vstupuje do textu priamo, zasahuje do osudov 

hlavných postáv, prihovára sa im, objaví sa v reprodukovanej reči postáv, aby v závere 

potvrdil nezvratný osud hrdinu.  
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Naša hrdinka Apoliena je akýmsi prototypom Sizyfa v ženskom obsadení. Nedopustila sa 

ničoho zlého, hrdinsky niesla svoj vlastný kríž, neprotivila sa nikomu a ničomu. Stala sa 

krutou obeťou alkoholizmu. Téma alkoholizmu sa v prózach autora núka moralizátorskému 

spracovaniu. Tajovský ju však rieši s mimoriadnym citom pre mieru. Stal sa majstrom 

pozorovania problémov okolitého sveta a prostredníctvom týchto pozorovacích schopností 

dokázal vo svojej tvorbe vzbudiť celú škálu citov – od nenávisti, posmech až po ľútosť. 

V tejto poviedke alkohol odsudzuje, aj keď v niektorých poviedkach ho analyzuje ako 

diagnózu. Alkohol je v našom prípade prostriedkom brutality, dehonestácie ľudskej 

dôstojnosti. Je prostriedkom autora, aby na jeho ničote poukázal a  poučil čitateľa, ako 

milovať ľudí handicapovaných, skromných, poznačených ,,škaredosťou,, ostatých. Aby 

poukázal na to, že i  postihnutému človeku máme dávať dostatok lásky. Autor považoval za 

nutnosť osláviť takých ľudí, ako bola Apoliena- čistých, jednoduchých a civilizáciou 

nepoznačených. V Tajovského próze  sa hrdinka Apoliena stáva symbolom rezistencie 

národa, ktorý má možno ešte budúcnosť- keď aj tí najbiedneší budú ,, úfať si jari,,- nájdu si 

svoje isté miesto v živote a v spoločnosti, aj keď o tomto mieste ešte nik nevie.  

      Na záver sa núkajú slová M. Mikulovej:  ,, Poviedka Apoliena sa zaraďuje do radu próz 

o handicapovaných ľuďoch, ktorí sú napriek fyzickej vade z morálneho aspektu obdivuhodne 

konzistentné osobnosti, ľudskou hodnotou prevyšujúce svojich ,, morálne handicapovaných“  

trýzniteľov“( 2005, s.260 ).  
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