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Stret vnútorného a vonkajšieho sveta, minulosti, prítomnosti a budúcnosti v 

básnickej skladbe Mikuláša Kováča O modrej labuti 

 

Peter TRIZNA 

 

 Básnická skladba Mikuláša Kováča O modrej labuti, ktorá dala názov jeho štvrtej 

básnickej zbierke, je výnimočným dielom, a to nielen v tvorbe samotného autora, ale v 

slovenskej poézii šesťdesiatych rokov vôbec. Andrea Bokníková-Tóthová o nej v rámci 

Kováčovho profilu v Portrétoch slovenských spisovateľov 3 hovorí, že „Kováčov cyklus zo 

sanatória sa nepodobá ničomu, čo sa na Slovensku v šesťdesiatych rokoch napísalo. Od 

dobových skladieb – pásem voľnejšieho toku myšlienok a predstáv – sa líši pozadím 

uceleného podobenstva.“ (2003). 

 Pozitívne vníma toto dielo aj Fedor Matejov, ktorý v rámci hesla venovanému zbierke 

O modrej labuti o tomto cykle tvrdí: „Rozsiahlejšia skladba O modrej labuti, čo dala zbierke 

názov, predstavuje päť reportážne-príbehových fragmentov so súbežnou reflexiou ich 

účastníka – rozprávača. Dejisko – Modrá Hora je plebejsko-slovensky zoskromnenou verziou 

„čarovného vrchu: liečebňa tuberkulózy z päťdesiatych rokov s metonymickými situáciami 

nádeje, lásky, sklamania, života, smrti,“ (2006 b).  

 V texte možno nájsť všetky základné prvky autorovej poetiky – prácu s výrazným 

epickým podložím, reflexiu emócií lyrického subjektu prostredníctvom opisov vonkajšieho 

prostredia, ako aj využitie kontrastu ako dôležitého sémantického prvku. Autor sa v tejto 

cyklickej básnickej skladbe zároveň vyvaroval výrazových nedostatkov, ktoré znižovali 

kvalitu niektorých jeho textov v predošlých troch knihách, a vytvoril pôsobivý celok. Jedna 

z vlastností, ktoré ju výrazne odlišujú od ostatnej Kováčovej tvorby je to, akým spôsobom 

v tomto prípade pracuje s už spomenutým kontrastom. Hoci , ako už bolo uvedené, patrí 

medzi oporné body Kováčovej poetiky, tu zasahuje do textu ešte hlbšie a výraznejšie než 

obvykle. Kontrast sa totiž stáva spojivom medzi jednotlivými rovinami textu. Pôsobí totiž 

organicky – nerozdeľuje, ale naopak, spája všetky jeho línie. Je to možné predovšetkým 

vďaka jeho previazanosti s lyrickým subjektom, ktorý všetkými týmito textovými rovinami 

prechádza.  
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1. Návšteva 

 Celú skladbu, ako akési jej motto, uvádzajú dva citáty. Prvým je úryvok z bližšie 

neurčenej básne francúzskeho básnika Eugénea Guillevica, v ktorom spomína Modrú labuť 

ako symbol márnej túžby a nádeje, čo sa potom nesie celou skladbou. „Vím už, proč tě 

Mallarmé/za symbol měl, labuti má,/snu, jenž v touze nadarmé/proti světu chtěl jít 

zpříma.“ Druhým je údajný úryvok z rozhovoru (zrejme Kováčovho) s nejakým bývalým 

pacientom, ktorý vyjadruje pocit vzájomnej vnútornej zviazanosti, spolupatričnosti: „Aj vy ste 

boli/na Modrej Hore?/Môžeme si tykať!“ 

 V prvých strofách Kováč opisuje príchod neznámeho muža na Modrú horu. Okrem 

názvu miesta v texte explicitne uvádza aj čas jeho príchodu „Nedeľa popoludní/na Modrej 

Hore.“ Už prvotný opis scenérie, toho ako sa muž vezie autobusom, vyvoláva pocit  akejsi 

tiesne, čo autor dosahuje prívlastkom hrdzavý a využitím motívu korytnačky zahrabanej do 

zeme, čím vytvára kontrastný obraz pominuteľnosti a zániku, keďže korytnačka je vnímaná 

ako symbol dlhovekosti: „Hrdzavý autobus/klesá do doliny/ako korytnačka/pod čiernou 

doskou zeme“. Táto tieseň je prítomná aj v skutočnosti, že ostáva vo svojej ceste osamotený, 

no aj napriek tomu v nej pokračuje, vracia sa sem: „Vystúpil sám/a kráča/starou 

známou/cestou“. Napätie v texte sa zvyšuje aj úsečnou segmentáciou veršov, ktoré vytvárajú 

dojem zasekávajúceho sa filmu. Navyše hrdina na Modrú Horu hľadí „[...] cez olúpanú 

mriežku/starých hôr“, toto miesto teda pripomína akési väzenie, či už dobrovoľné, alebo nie. 

 Nasledujúce strofy sú od predošlých odlíšené osobnejším tónom výpovede, mení sa 

dištancia autora od lyrického subjektu. Sú napísané v er forme, a vzťahujú sa k minulosti, ku 

spomienkam lyrického subjektu, teda tohto istého neznámeho muža na jeho pobyt na tomto 

mieste. Od prechádzajúcich veršov sú v pôvodnom vydaní knihy odlíšené aj graficky, 

využitím kurzívy1. Subjekt sa v nich rozpráva s neznámou ženou o modrom jazere s tromi 

leknínmi, ktoré je neďaleko liečebne2. Mužova odpoveď na jej otázku o leknách, že tie kvety 

sa nepohnú, lebo „sú ľahšie ako voda [...] a sú pripútané/o dno jazera/studenou 

a dlhou/pupočnou šnúrou//Sú to deti zeme“ predstavuje obraz prepojenia s týmto priestorom, 

naznačeným  čiastočne už v predošlých veršoch. Aj oni akoby 'boli tými leknínmi', sú spojení 

s týmto miestom. A to nie len fyzicky, ale aj vnútorne, silou zážitkov a pocitov s ním spätých. 

 Ďalšie strofy (písané rovnakým typom písma ako prvé) rozvíjajú romantický príbeh 

z dávnej minulosti, kedy zámok, slúžiaci ako sanatórium údajne patril poľskému kráľovi, a 

                                                           
1 pozri v M. Kováč: O modrej labuti. Bratislava 1966, s. 38 – 66 
 
2 myslí sa neďaleko sanatória (poznámka autora) 
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„ak je to pravda//nechal v tomto kraji veľa dcér a synov//ak je to pravda//Hory sú 

plné/mozoľnatých princov//Hory sú plné//zhrbených princezničiek/pod kopami sena//ak je to 

všetko pravda“. Autor zvyšuje pôsobivosť týchto veršov pravidelným opakovaním jedného 

z nich.  

 V nasledujúcich strofách sa Kováč vracia k spomienkam lyrického subjektu (opäť 

písané kurzívou) viažucim sa k príbehu o kráľovi, kedy sa žena, jeho spoločníčka na tento 

príbeh pýta drevorubača: „Táraniny – povedal/môj otec bol rubač/jeden 

z jedenástich/rubačových synov//Pozri sa holubička//Vzpriamil sa a sekol/do starého 

smreka//Biely blesk/preletel vzduchom/a do našich vlasov/potichu a dlho/padalo ihličie“. Muž 

rázne odmieta takéto teórie a na dôkaz svojej identity ukazuje, ako zvláda svoje remeslo, či 

poslanie, do ktorého sa narodil. Obraz padajúceho ihličia do vlasov muža a jeho spoločníčky 

možno vnímať aj implicitne, ako prebudenie zo sna, rozprávkovej predstavy o kráľovi a jeho 

zabudnutých potomkoch do reality. Zároveň však replika samotného drevorubača, v ktorej 

spomína, že jeho otec bol jeden z jedenástich drevorubačových synov odkazuje na 

rozprávkovosť. Kováč tu prostredníctvom obrazov mozoľnatých synov a zhrbených 

princezničiek pod kopami sena a drevorubača zároveň vytvára archetypálny obraz ťažko 

pracujúceho jednoduchého ľudu z oblasti hôr. 

 Ďalšie strofy, písané tradičným typom písma, opätovne zobrazujú návrat lyrického 

subjektu – nepomenovaného muža na Modrú Horu. Jeho príchod k bráne Kováč umelecky 

opisuje tak, že scenéria sa asociatívne odráža v prírodných obrazoch, ktoré odkazujú nielen na 

prírodu samotnú, ale aj na rozprávkový motív s poľským kráľom a jeho poľovačkami, na 

ktoré chodieval zo zámku: „Prichádza k bráne/brána sa otvára/a trúbi v pántoch/ako 

jeleň//Stojí pod oknami/a okná zvonia/šelestia na stene/ako lastovičky“ Posledná strofa z tejto 

skupiny opäť vnáša do textu napätie, keď sa muž snaží neúspešne vyhnúť svojmu osudu, 

nechce dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. „Zastavil sa/cúvol do tieňa/ale márne“. Predsa však 

neprišiel nasilu, nikto ho nenútil, aby vystúpil z autobusu a pokračoval peši až sem. Niečo, 

v texte zatiaľ implicitne ani explicitne nepomenované, ho sem ťahá. 

 V ďalších, kurzívou písaných strofách sa  prostredníctvom spomienok odvíja doposiaľ 

najintímnejšia línia textu, ktorá je zároveň aj najlyrickejšou. Kováč si tu však vytvára 

dištanciu lyrického subjektu od textu tým, že ju štylizuje do druhej osoby singuláru. Je to 

opis niekdajšieho trápenia tohto muža, zrejme pacienta zo sanatória na Modrej Hore, ako aj 

smútku, a bolesti, ktorú v období jeho liečenia cítila jeho matka, týrajúca sa existenčnými 

otázkami „Samota ti píše/z tretieho leta matka//Hrdza je na košeli/tak blízko pri srdci//Zabil 

sám seba?//Kolená zelené/a na golieri hlina//Sám seba pochoval?“ Smrť teda v týchto 
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obrazoch treba vnímať v prvom rade implicitne, nie ako fyzickú, ale skôr ako zánik niečoho, 

čím syn bol, čo predstavoval, ako jeho negatívnu vnútornú zmenu.  Neskôr sa v strofe osoba 

„rozprávača“-lyrického subjektu mení, hovorí sám o sebe: „Nerozumieš matka//Hľadáš moju 

skalku/zatúlanú vo fazuľke//a máš ju na dlani//Padla zvysoka/Svieti a škrípe“. Obraz o skalke 

treba vnímať ako neúspešný pokus matky porozumieť synovi. Tým, že skalka „Svieti 

a škrípe“ autor naznačuje, že tento problém je stále živý, prináša napätie medzi tých, ktorých 

sa týka, a tým aj do textu.  

 Nasledujúce dve strofy sa opäť vracajú do súčasnosti v texte, k mužovi, ktorý znovu 

prišiel na Modrú Horu a znovu akcentujú jeho osudovú spätosť s týmto miestom a jeho 

neschopnosť prelomiť ju, ktorá ho vnútorne ubíja. „Zastavil sa/cúvol do tieňa/ale márne//už 

ho zbadali/už sa hrnú kričia/smejú sa pozdravujú/akoby bol navždy/patril len im“. Kováč 

účinne dramatizuje text opakovaním úvodnej z práve citovaných strof, ktorá sa vyskytuje už 

pred časťou o matke. 

 Ďalšie strofy sa opäť vracajú k pacientovej minulosti, tentoraz sa týkajú 

komplikovaného vzťahu s jeho otcom, zásadovým mužom, ktorý žil tak, ako sa má, no 

napriek tomu cítil tieseň a smútok zo samoty spojený s jeho neschopnosťou priblížiť sa k 

synovi„Samota ti píše/z tretieho leta otec//Je to leto s krížovkami/iste ich vylúštiš/Čistota pol 

života/a práca šľachtí//Samota sa predáva/na blšom trhu márnosti“.  

 Záver prvej časti skladby znova tvoria verše viažuce sa na mužovu návštevu na 

Modrej Hore, kde sa už rozhlásil jeho príchod a ostatní ho vítajú: „Ako keď udrieš na 

bubon/tak sa to rozchýrilo//Smejú sa pozdravujú/podávajú ruky//Prišiel starý známy/posadil 

sa“. 

 

2. Klobúk 

 Úvodné dve strofy tejto časti pokračujú rozhovorom, ktorý pacienti zo sanatória vedú 

s návštevníkom a čudujú sa, prečo prišiel, keď je zdravý. Hovoria, mu, že mal ostať doma, 

vážia si čas, vnímajú ho inak, keďže sú vážne chorí a preč z domovov. Aj zdanlivo obyčajná 

udalosť je preto vzácnou, uvedomujú si, že čas neúprosne plynie a priateľsky mu závidia 

mladosť: „Pýtajú sa/prečo si prišiel?//hovoria: Si zdravý/seď doma pri žene/čo si dnes 

neomeškáš/zajtra nedohoníš/okná budeš čistiť/sliniť nitku pred uškom/máš mladé kolená/a 

mladé ústa“. 

 Po týchto epickejších pasážach nasleduje lyrickejšia, introspektívna (znovu odlíšená 

kurzívou), v ktorej sa muž sám zamýšľa nad tým, prečo prišiel, premýšľa o tom, že návrat 

nemusí nič zmeniť, zvrátiť k lepšiemu, že vesmír pre neho nepôjde naopak, akoby od neho nič 
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naozaj nezáviselo: „jablká nie sú kyslejšie/a vychádzajú hviezdy/Ako to teda je/čo ma sem 

priviedlo/na ako povrázku?“ Zdráha sa s chlapmi hovoriť, prečo prišiel, hoci ho nabádajú, 

a prízvukujú, že ho pochopia: „myslíš snáď na príbeh/každý ho máme žijeme z neho/myslíme 

ním/povedz nám ten svoj/aj tak ho poznáme“. Kováč v týchto veršoch zároveň otvára 

reflexívnu líniu textu, keď uvažuje o zmysle príbehu ako takého pre človeka, pre ľudský 

život, o potrebe podeliť sa s druhými o to, čo prežil a hovorí, že ak človek chce, príbeh je 

ľahko vytvoriť, či rozpovedať. Je ním totiž sám život, odzrkadľuje sa v ňom. „Príbeh je 

jasný/celkom viditeľný/je to krčiažok chodiaci na vodu//Na príbeh potrebuješ/iba ten 

tichý/kolotoč dní//Nasadneš/Vezieš sa//Vietor hviezdy svetlo/noc deň a strašidlá/cukrík bič 

malé klamstvá/ako na zvonkovej dráhe/ako v labyrinte//zaplatíš/zosadneš“. Zaujímavé 

a esteticky veľmi účinné, sugestívne je Kováčovo reťazenie asociácii v predposlednej 

citovanej strofe, ktoré vytvára hutný, no pestrý obraz. Protikladov a zmien. V ďalšej strofe 

však čitateľ zisťuje, že to, že príbeh je ľahko rozpovedať, ešte neznamená, že on sám je 

ľahký, pozitívny: „A pred tebou stalaktit/smrteľný a ťažký“. 

 Práve tieto pasáže možno viac ako ktorékoľvek iné v Kováčovej tvorbe vnímať aj ako 

jeho poetizovaný autorský manifest. Vo svojej poézii nevytvára príbeh na to, aby 'bol 

príbehom, ale aby bol životom'. Prostredníctvom neho vypovedá o človeku.  

 V nasledujúcich strofách sa stupňuje napätie vo vnútri lyrického subjektu (verše 

predstavujúce jeho introspekciu sú od ostatných odlíšené kurzívou). Pacienti, mužovi 

niekdajší známi sa chvália, že sa majú lepšie, odvíjajú azda prikrášlené mikropríbehy 

o Jurajovi, ktorý drví hánkou orechy, Jozefovi, ktorý nadýchal päť litrov, Martinovi, čo 

vyniesol päťkilový balík po schodoch v zuboch a do čierneho klobúka jedného z nich, ktorý 

„putuje od vrecka k vrecku“ vkladajú maličkosti, aby privítali známeho.  Čakajú na jeho 

príbeh, no on sa zdráha rozprávať, lebo sa bojí, že by ho znesvätili, že by v ich očiach a ústach 

príbeh zovšednel „Smiali by sa//opakovali by ho pri víne/čkali by do neho odbiehali/do 

čpavku/kde horská voda trpí/s retiazkou v nežných ústach/pribitá v čiernom rozpažení“. 

 V ďalších strofách lyrický subjekt pokračuje vo svojich úvahách o tom, prečo sa 

o príbeh radšej nepodelí a Kováč tak prostredníctvom jeho myšlienok trpkým tónom, no 

s dávkou nepatetizujúceho súcitu charakterizuje vnútorný život tunajších pacientov:. „lebo sú 

takí/nedobrí nezlí/okolo svojho klobúka//hádžu do neho/svoju sivú trošku [...] klobúk im 

vládne//Ich sloboda/je súčtom malých odriekaní [...] Núkajú do stohu/v noci 

zašliapnuté/štvorlístky šťastia//Klobúk čierny/a oni bieli“. Autor efektívne pracuje so svojím 

tradičným výstavbovým prvkom, kontrastom, aby čo najpôsobivejšie vykreslil protiklad, 

ktorý medzi sebou a ostatnými, medzi tým, ako chápu život ostatní a on sám, cíti lyrický 
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subjekt. Kontrast čiernej a bielej, naznačený v poslednom citovanom verši netreba vnímať 

úzko, len ako antagonistický protiklad pozitívneho a negatívneho, ale zložitejšie. Klobúk tu 

má totiž negatívne konotácie vo vzťahu k pacientom – „vládne im“ Je symbolom márnosti, 

ich okliešteného šťastia a snov, ani biela však nie je pozitívna, možno ju vnímať 

predovšetkým ako narážku na nezdravú, príliš svetlú farbu pleti vyplývajúcu z povahy ich 

ochorenia. 

 Hrdina sa obával, že ostatní nepochopia to, čo prežíval, lebo ich život je do značnej 

miery už len jednorozmerný, obohatený, ako aj ochudobnený tým, čo tu prežívajú, akoby ho 

už neboli schopní vnímať širšie a nemali tušenia ani o naozajstnom šťastí. Napokon 

odchádzajú na procedúry a povedia mu, aby na nich počkal, lebo vedia, že im príbeh nakoniec 

rozpovie: „Povie nám svoj príbeh Bude klamať/Bude to smiešne“. Sú však už dopredu 

skeptickí voči tomu, čo im povie, myslia si, že bude príbeh prikrášľovať, klamať, lebo môže 

byť v skutočnosti len taký šedivý, ako by bol bez toho aj ten ich. 

 

3. Príbeh 

 Celá tretia časť básnickej skladby zachytáva pocity lyrického hrdinu, akýsi jeho 

vnútorný monológ a je preto písaná kurzívou. V protiklade s epickosťou, ktorú implikuje už 

samotný názov, je z hľadiska výrazu táto časť dominantne lyrická, muž sa vyjadruje 

metaforicky, akoby vytváral nejaké podobenstvo. Na kontraste je postavená aj z obsahového 

hľadiska. V rámci tohto oddielu skladby je takmer vo všetkých strofách výrazná prítomnosť 

patetizovania, na rozdiel od mnohých starších Kováčových textov je však v tomto prípade 

využitá funkčne, keďže lyrický hrdina rozpráva príbeh o svojej láske, o tom, čo pre neho 

znamenala, je teda citovo zainteresovaný. Tento príbeh, túto lásku, ktorá ho vnútorne 

obohatila a zocelila, pomohla mu v jeho ťažkom živote, autor charakterizuje ako jeho 

„okienko vydýchané/cez biele kvety do leta“.  

 Už opis stretnutia s jeho láskou pôsobí abstraktne, až étericky: „Objavila sa/na 

trojhrannom dvore/modrá ako zornička/v Božom oku [...] vystúpila/zo šera rovnobežných 

chodieb/preťatých v nekonečne“. Tento motív zároveň zreťazuje túto časť s už spomenutým 

incipitom o nádeji.  Pozitívne pôsobí modrá farba – farba pokoja a vyrovnanosti, ktorá sa 

s ňou spája, pretože keď k nemu prvýkrát kráčala, zdala sa mu byť „modrá modrá/priesvitná 

čistá“, a akoby mala až magickú silu „V jej tieni/ožívali veci“.  Vďaka nej sa život pre neho 

stal krajším, naučil sa prijímať aj ťažkosti, lebo jej láska mu pomáhala, našiel šťastie, ktorého 

sa už vzdal, znovu žil: „stala sa včelou/nad rukou ktorá si už myslela/že je mŕtva pohodená/v 

lese vlasov“. Rovnako však pomáhal aj on jej, aby prijala život taký, aký je a vedela sa s ním 
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vysporiadať: „zabudnúť na život/v prášku a pilulkách// a prijať ho ťažký/na chrbte od noža“. 

Ešte aj spätne si uvedomuje, ako ho táto láska vnútorne posilňovala „Naivný oslík lásky/ten na 

štvorlístkoch živý/hladkaný bitý/neťahal nikdy taký náklad//ešte nestúpal/krajinou toľkých 

spálených stromov/do takého kopca//To je ten príbeh//To je to orlie hniezdo/na kraji 

studne/aby voda bola dobrá“. No zároveň už vie, že vtedy videl všetko až príliš ružovo (obraz 

s naivným oslíkom lásky), a tým sa do textu dostáva určitá dávka trpkosti aj napätia.  

 Lyrickosť tu nepôsobí ako negatívny kontrast oproti  výraznejšej epickosti obsiahnutej 

v názve a v ostatných častiach textu – navzájom sa prepájajú. Zvýšený výskyt lyrickosti má 

v tomto prípade navyše aj svoje vnútorné, logické opodstatnenie. Mužov 'Príbeh' je totiž 

príbehom len druhotne, v prvom rade slúži predovšetkým na vyjadrenie hrdinových pocitov. 

 

4. Bosí 

 Štvrtá časť cyklickej skladby má zo všetkých najvýraznejšie epické podložie, keďže 

hovorí o živote pacientov v sanatóriu. Verše, ktoré ju uvádzajú, navodzujú pocit tiesne, 

smútku, a bolesti: „Na konci leta/sedí suchý/nehybný motýľ//krídla má zopäté/ako pri 

modlení“. Spojenie na konci leta predstavuje nielen časový údaj, kedy sa odohráva dej 

v básni, ale implicitne hovorí aj o zániku cez obraz, ktorý vzniká v spojitosti s motýľom. 

 Lyrický subjekt nasleduje ostatných pacientov, a zároveň pozoruje nielen svoje okolie, 

všedný deň týchto ľudí „Službu má Helena/veď vieš/mal si sa vyzuť“, ale aj ich vnútro, stáva 

sa čitateľovými očami v texte. Z hľadiska významu celej skladby je dôležitá strofa „Chcú 

počuť môj príbeh/žijú z príbehov“. Život týchto ľudí sa už totiž obmedzil takmer len na 

príbeh. Akoby cezeň najviac pociťovali, že existujú. Príbeh pre nich je prostriedkom, ale aj 

cieľom. Chcú počuť ten jeho a vedú ho do klubovne, ktorú Kováč očami svojho protagonistu 

opisuje pomerne úsporným jazykom a realisticky, zrejme zúročením vlastnej skúsenosti: „Tri 

čierne stoličky/vianočný stromček/starý a vypršaný/čierne črepy platne/horčičný pohár/a 

vietor/vietor z prázdneho okna/plagáty plagáty/stôl prach/a v prachu prstom/prastarý symbol 

života“ Opis miestnosti však napriek reálnosti zobrazenia nevyznieva neutrálne, odzrkadľuje 

tichý smútok, ktorý vo svojom vnútri prežívajú pacienti. Pôsobivosť tejto scény Kováč 

efektívne zvyšuje opakovaním určitých slov, ako aj využitím ich bezspojkových spojení, čo 

vytvára v texte pocit zovretosti, hutnosti týchto dojmov. Symbol na stole, ktorý lyrický 

subjekt zbadá, je pre ostatných vhodnou zámienkou na vysvetlenie a napokon rozprávanie 

príbehov, ktoré hovoria v  nádeji, že aj oni sa od neho čosi dozvedia. „Smejú sa/to Cyril to 

Cyril/starý puberťák“. Hrdina sa cíti zvláštne, rozpoltene. Všetko je to preňho dôverne známe, 

no zároveň mu to pripadá aj cudzie: „Cítim sa ako Robinson/nad nahou šľapou/dobrého 
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Piatka“. Pacienti sa ho potom pýtajú na bývalých, už mŕtvych spolupacientov, ktorých poznal 

a odvíjajú ich príbehy, snažiac sa v ňom vyvolať pocit súnaležitosti, pocit, že k nim všetkým 

patrí. Samotné príbehy majú v sebe čosi smutné, melancholicky magické, pôsobia rovnako 

reálne ako aj fantasticky. Či už ide o príbeh Berciho, ktorý „Vyhrával na husliach/od rána do 

noci/na konci chodby/pred záchodom“, a ako dodáva lyrický subjekt, „aby nás nerušil/vtláčal 

si do strún/červené jabĺčko“, alebo o ešte smutnejší, dojímavejší príbeh muža prezývaného 

Kulak. Bol známy tým, že nevychádzal zo svojej izby a do kúpeľne sa mu podarilo dostať 

živého kohúta: „ten ten/kŕmil ho tam chlebom/napájal mliekom/hovoril s ním/prišli mu na 

to/zabili vtáčka/ošklbali/pripravili/a doniesli zlatého/s jablčnou plnkou//ten ten/nejedol 

z neho/a zomrel bosý“. Po tejto príhode Kováč opakuje strofu s Robinsonom, aby tak 

zvýraznil protichodné pocity návštevníka.  

 Ten si však v závere tejto časti sám pre seba priznáva: „Poznám ich poznám/príbehy 

malých/urazených bosých/malý nočný koncert/pre husle s jabĺčkom/pre múčne vrecúška/pre 

krúžky vydýchané/v ľadovom ihličí“. Kováč v tejto strofe nepateticky, nesentimentálne 

vyjadruje súcit s týmito ľuďmi a ich osudmi, s ich snahou udržať si aj v ťažkých chvíľach 

choroby a života v sanatóriu svoju dôstojnosť, ich snahu žiť. Symbol toho je aj názov tejto 

časti, Bosí. Ten sa v nej objavuje už pri zmienke o tom, že počas Heleninej služby sa mal 

hrdina radšej vyzuť, ako aj v epizóde s Kulakom. Mikuláš Kováč tak v texte účinne vytvára 

„malé príbehy v príbehu“, a navrstvuje ich na seba. 

 V posledných dvoch strofách dôjde aj na príbeh jeho samotného, no odbaví ho 

nanajvýš stručne: „Bola raz jedna láska/vysoko nad morom//Viac o tom neviem“. Z toho, čo 

však povedal vyplýva, že ani jeho láska, jeho šťastie netrvalo dlho. Svedčí o tom jednak 

použitie préterita vo výpovedi, ako aj jeho nechuť viac o tom rozprávať. 

 

5. Večer 

 Čitateľ sa napokon viac o nešťastnom konci jeho lásky dozvedá z piatej časti básne, 

prostredníctvom formálne odosobnenej výpovede autora-rozprávača: „Je to už dávno/čo ho 

nechala/čo sa pred ním rozplakala/na cudzom pleci“, ako aj prostredníctvom vnútorného 

monológu lyrického subjektu, ktorý sám seba s odstupom času prísne hodnotí „Iste som bol 

smiešny/smiešny ako Frigo/opustený zatmievačkou/na ručičke vežových hodín“  

 Medzitým „Slnko už zapadá/nad Modrou Hrou“. Hrdina si priznáva, že „možno to ani 

nebolo/také strašné“. Uvedomuje si, že sa snáď nechal až príliš opájať svojimi vlastnými 

predstavami: „možno som bol iba/zlým námorníkom/Predstieral som lásku k moru/chodil som 

naširoko/hojdal sa a kolísal/prežúval čierny tabak/a nosil modré tričko“, aby sa obrnil proti 
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smútku a prekonal ho. Nachádza nádej, po ktorú sem podvedome prišiel, nádej prekonávať 

bolesť, tak ako títo muži, pacienti zo sanatória: „a zrazu vidí/že kráča známou cestou/so 

starým známym/anjelom nádeje.“ 

 Odchádza silnejší, lebo napriek bolesti, ktorú prežil, napriek smútku, má nádej, dúfa 

„pod listom čiernych hviezd/s guľou zeme pri nohách/vyskakuje vtelený/do lúčneho 

koníka//na stene siedmych závratí/hrdzavie ako skobička/na modrej/na modrej/zdanlivo 

prázdnej oblohe/je modrou labuťou“. Kováč záver básne vykresľuje pôsobivým, ódickým 

tónom a uzatvára pomyselný kruh využitím rozprávkovo ladených obrazov. Modrá labuť je 

teda symbolom nádeje, hoci láska sa často mení na bolesť a trápenie: „Nádej//Pozrieš na 

oblohu/a povieš: Láska//Otvoríš náruč/a je to kríž“. Vtedy už „Je noc/nad Modrou Horou“. 

 Ako už bolo viac-či menej explicitne naznačené už skôr, v texte hrá veľmi 

významnú úlohu aj temporálnosť. Na mužovu prítomnosť má totiž výrazný vplyv práve jeho 

minulosť. S ňou je spojená jeho ukončená láska, pobyt v sanatóriu na Modrej Hore, 

a napokon aj jeho opätovný príchod na toto miesto. Tento bod v básnickom cykle zároveň 

prepája minulosť a prítomnosť aj s budúcnosťou. Jeho návšteva – dobrovoľný návrat do 

sanatória predstavuje hľadanie nádeje. A nádej sa obracia práve do budúcnosti, a zároveň ju 

opäť zreťazuje aj s minulosťou. Pokúšal sa totiž znovu nájsť len to, čo už kedysi mal, nádej, 

lásku a vnútorný pokoj. Svoju modrú labuť. 

 

 Báseň O modrej labuti je cyklickou básňou o hľadaní a nachádzaní nádeje. Je básňou 

o prekonávaní príkorí, fyzických aj duševných, nesentimentálnou oslavou ľudskej 

nezdolnosti, napriek uvedomeniu si jeho zraniteľnosti.  

 Zároveň je nielen jedným z najlepších autorových textov ale aj jedným 

z najvýraznejších v rámci  slovenskej poézie tohto obdobia vôbec. Kováč tu účinne rozohráva 

svoje tradičné prepájanie kontrastov, symbolov (modrá ako symbol nádeje, vzduchu, 

dýchania, hrdinovej lásky), epických častí (najmä v podobe spomienok) s výrazne lyrickými, 

introspektívnymi časťami. Vytvoril kohézny, významovo aj výrazovo zreťazený celok, 

v ktorom sa odzrkadľujú najvýraznejšie prvky jeho poetiky, a taktiež autorská cieľavedomosť, 

prejavujúca sa vo vysokej, vyrovnanej kvalite všetkých jeho piatich častí. Kováč týmto 

textom dôstojne uzatvára  nielen celú knihu, ale aj svoju tvorbu zo šesťdesiatych 
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