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Komparácia motívu tuláctva v textoch  

Ivana Horvátha (Človek na ulici, Tulák Tomáš Jurga) a Ballu (Infekcia)  

alebo k vzťahu „druhej moderny“ a postmoderny 

 

Lenka SUCHÁ 

 

Vzťah „druhej moderny“, ako o nej píše Michal Habaj1, a postmoderny v kontexte 

slovenskej literatúry by sme mohli prirovnať aj ku kladeniu otázok a nachádzaniu odpovedí. 

Zatiaľ čo sa „druhá moderna“, vychádzajúca z gesta romantizmu, usiluje poukázať na 

emocionálny rozpor medzi túžbou zosobňujúcou ideálny stav a realitou a pokúša sa nájsť 

z nezmierniteľnej situácie východisko, postmoderna sa tohto hľadania zrieka. Nezameriava sa 

na dôsledky ľudskej rezignácie, ale na objasnenie dôvodu (hľadanie pôvodcu), ktorý tento 

stav zapríčiňuje: „Rezignace na hledání pravdy, na sílu lidského poznání, na hodnocení 

a rozlišování dobra a zla, krásy a hnusu, vznešenosti a nízkosti (...) je sebevražedná, 

ponechává postmoderního člověka bez možnosti orientace.“ (Chvatík, 2004, s. 145). Táto 

strata možnosti orientácie je podľa nášho názoru jedným z dôvodov bezcieľneho potulovania 

sa postmoderného človeka po svete. Na rozdiel od modernistickej postavy nemá tento človek 

možnosť výberu. S týmto faktom je neustále konfrontovaný. Poznanie a zažívanie 

bezvýchodiskovosti reality ho neraz vedie k sebadeštrukcii. Modernistická postava naopak 

vie, „kam kráča“. Napriek tomu, že netuší, čo ju čaká, má možnosť zvoliť si aspoň smer, 

ktorým sa uberie.  

Spomínané kreovanie psychologického profilu postavy a jej statusu je podľa nášho 

názoru najmä dôsledkom dobového reflektovania látkovej skutočnosti. Autorov „druhej 

moderny“ i postmoderny prirodzene ovplyvňuje mimoliterárna situácia. Vznikom spoločného 

štátu Čechov a Slovákov v roku 1918 stratili národnoobranné tendencie svoje opodstatnenie. 

Literatúra sa odpolitizúvala a dôraz sa kládol predovšetkým na jej estetickú funkciu. Najmä 

v textoch mladej generácie možno vnímať ústup poetiky realizmu a súčasne vplyv dobových 

európskych smerov. Vzhľadom na súčinnosť tendencií európskej moderny i avantgardy 

v dielach autorov medzivojnového obdobia možno hovoriť o istej forme synkretizmu. 

„Otváraním okien do Európy“ sa v literárnom živote objavila pluralita a revitalizovala sa 

pozícia subjektu, čo chápeme ako progresívny jav. Autori sa intenzívnejšie zameriavali na 

vnútorný svet postáv, ich prežívanie a subjektívne vnímanie diania okolo nich. Pluralita 

                                                 
1  Pozri Habaj, M.: Druhá moderna. Ars Poetica, Bratislava 2005. 
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(estetická i myšlienková), ktorej výsledkom bol aj proces individualizácie, sa však netýkala 

len postáv, ale aj samotných autorov. 

Podobná situácia nastala aj po roku 1989, kedy sa s ukončením obdobia reálneho 

socializmu skončila v literatúre éra „kľúčovej metódy“. Jej hegemóniu prekonávali autori 

neraz prostredníctvom experimentu. „Otváranie okien do Európy“ po roku 1918 a 

„prestúpenie“ hraníc po roku 1989 v literárnom živote i v samotnej tvorbe však nemožno 

považovať výhradne za pozitívny fenomén. Práve mimoliterárne dianie totiž zapríčinilo 

nástup „stratenej generácie“ (ako o nej hovorí D. Okáli), ale aj jej návrat po roku 1989. 

 „Mladá literatúra sa ,sťahujeʼ do seba, jej ,neistotaʼ a ,rozporyʼ su reakciou na rozpory 

doby: (...) skúsenosti z vojnových frontov, poprevratovú politickú realitu, krízu hodnôt 

a rozvrátenú ilúziu ,nového svetaʼ. V jednej línii môžeme hovoriť o vitalistickom ,otváraníʼ 

okien a zároveň o dekadentných ,zamurovaných oknáchʼ. (...) Od deformovaného sveta vedie 

cesta k deformovanému jedincovi.“ (Habaj, 2005, s. 11) 

Nová situácia zapríčinila aj neschopnosť odolávať tlakom plurality, čo reflektovali 

i literárne texty predovšetkým prostredníctvom zmeny pozície subjektu, vedúcej 

u postmodernej postavy až k rozpadu jej identity. Možno predpokladať, že tento jav súvisí 

s dianím po roku 1989, a to s radikálnym uvoľnením napätia vyvolaným rokmi sa 

prehlbujúcim rozporom medzi formálnym prispôsobovaním sa  ideologickému „diktátu“ 

a vnútorným nesúhlasom – potrebou slobody. 

Jednotlivec sa zároveň nedokáže ubrániť vzrastajúcemu konzumu, zaplavuje ho 

nadmerné množstvo nových podnetov, ktoré mu neumožňuje zmysluplne selektovať. 

Postmoderná individualita ako aj individualita „druhej moderny“ často nie je schopná 

sebareflexie, nevie nájsť dôvod vlastnej existencie, a preto nedokáže vo svete zaujať svoje 

miesto. Pre postavu sa neraz jediným východiskom stáva útek či potulovanie sa po svete. 

V modernistických textoch I. Horvátha Tulák Tomáš Jurga a Človek na ulici možno 

nájsť viacero motivácií vedúcich protagonistu k tuláckemu spôsobu života. Jednou z nich je 

potreba vyhnúť sa stereotypu, spejúcemu k stagnácii. Ustrnutie na jednom mieste, väzba naň, 

a s tým spojený deficit nových podnetov, vzbudzuje v postave úzkostné stavy a zintenzívňuje 

sa jej potreba uniknúť. V súvislosti s povolaním protagonistu Tomáša (umelec, maliar) sa táto 

potreba ešte viac prehlbuje a už po krátkom čase sa pre postavu stáva nevyhnutnosťou. Túžba 

objavovať nepoznané miesta, nechať na seba pôsobiť okolité inšpiračné stimuly (farby 

prírody, zvuky, vône) sa vzhľadom na estetické cítenie a myslenie postavy, jej umelecké 

aktivity, stáva prvoradou. V tejto súvislosti má v texte dôležitú funkciu motív jesene 

a prírody. Množstvo farieb a tvarov rozrušuje dočasnú vnútornú ustálenosť umelca, burcuje 
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ho k aktivite, nabáda ho k odchodu, nevyhnutnému hľadaniu nových oslovujúcich podnetov. 

Tie sú nevyhnutnosťou nielen pre Tomášovu tvorbu, ale predovšetkým pre zachovanie 

samotnej existencie protagonistu. Pocit stagnácie postavy sa intenzifikuje aj prostredníctvom 

zobrazenia priestoru. Tomáš sa na svet a jeho premeny díva spoza zavretých okien, čím si 

omnoho intenzívnejšie uvedomuje svoju izoláciu od vonkajšieho priestoru a jeho diania. Na 

rozdiel od prírody, ktorá sa neustále mení, pôsobí tichá, zatvorená izba ako bez života. Dojem 

anachronickosti, „umŕtvenia“ priestoru i času, vyvolávajú i rekvizity v miestnosti – 

nedokončené obrazy. Tomáš sa k ich dokončeniu nevracia, čo zároveň vyjadruje jeho postoj 

k stabilite, trvalým hodnotám, istote, konformnosti, zodpovednosti či trpezlivosti. Repetičný 

motív nedokončeného obrazu sa objavuje nielen v próze Tulák Tomáš Jurga, ale aj v texte 

Človek na ulici, v ktorom taktiež symbolicky zastupuje naturel postavy. 

Stratu kontaktu s vonkajším svetom pociťuje protagonista i v situácii, keď si uchvátený 

prírodou uvedomí okno ako hranicu, bariéru prekážajúcu mu „preniesť“ jesennú prírodu na 

plátno: „Na jeseň mu ani kreslenie nešlo, ani maľovanie. Tomáš Jurga díval sa vyplakanými 

očami von oknom, hľadel na sýte farby jesene tam vonku. Potom predstavil si to všetko 

v jednej ploche ako obraz namaľovaný na okne. Schytil sa, utekal k oknu, chcel zoškrabať tie 

farby a naniesť na plátno. Dotkol sa okna, bolo to len sklo, nebolo na ňom nijakých farieb. 

A vonku sa jeseň škodoradostne usmievala.“ (Horváth, 1981, s. 13). 

Okno a sklená tabuľa predstavujú okrem bariéry súčasne ilúziu blízkosti vonkajšej 

reality. V momente, keď ju Tomáš odhalí, prehlbuje sa nielen kontrast medzi izolovaným 

vymedzeným interiérom a bezhraničným exteriérom, ale aj dezilúzia postavy vychádzajúca z 

nezmyselného spôsobu existencie. Vzdialenosť od vonkajšej reality umocňuje Horváth 

i lexikou. Spojenie ako dívať sa von oknom či dôraz na príslovku vonku v poslednej vete 

ukážky zdôrazňuje oklieštený „pohľad zvnútra“, ktorým sa na svet díva postava. 

Protagonista sa zároveň nedokáže prispôsobiť rýchlemu tempu plynutia času 

reprezentovaného striedaním ročných období, o čom svedčí aj fakt, že nie je schopný zachytiť 

rôzne podoby prírody na plátne. Uvedomuje si prchavosť okamihov, čo ho ešte viac burcuje 

k aktivite a následnej zmene životného priestoru. Potreba neustálej zmeny vedie postavu 

k „večnému“ túlaniu sa po svete. Tulácky spôsob života symbolizuje aj starý zemiansky znak 

rodiny Jurgovcov, na ktorom je vyobrazený orol s rozpätými krídlami. 

Túlanie sa Tomáša Jurgu má však vždy konkrétny cieľ. V tejto súvislosti možno odlíšiť 

postmoderné „blúdenie“ od modernistického putovania. 

Tomáš sa najskôr vyberie navštíviť jedného zo svojich bratov a chvíľu u neho pobudne. 

S príchodom jesene sa však zosilňuje jeho potreba odísť, odchádza preto k druhému bratovi. 
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Zmena priestoru v ňom opäť nevyvoláva uspokojenie. Pocit spokojnosti si postava iba 

vsugerúva, no s uplynutím istého času sa sama presvedčí o opaku. Protagonista sa pod 

vplyvom hľadania vnútorného naplnenia začína upierať na minulosť. Usiluje sa sprítomniť 

svoje spomienky tým, že sa vyberá na miesta spojené s jeho študentským životom. Mesto, 

v ktorom študoval, sa takmer vôbec nezmenilo, čo v Tomášovi vyvoláva kladné emócie 

a zároveň v ňom vzbudzuje nádej, že nájde to, čo hľadá. Dočasný pocit naplnenia spojený 

s miestom, na ktoré má postava prevažne pozitívne spomienky, vystihuje aj zvýšená 

frekvencia adjektíva „starý“ používaného ako kontextuálne synonymum lexémy dobrý. 

Tomáš v meste stretáva bývalú domácu, prenajíma si izbu, v ktorej kedysi býval, chodí 

do obľúbeného múzea, obdivuje obraz od E. Maneta, ktorý sa mu ako študentovi páčil. Pri 

jednej z návštev múzea si však uvedomí, prečo v skutočnosti daný obraz obdivuje: „Kedysi sa 

mu ten obraz páčil veľmi, lebo pán sa tam nakláňa nad dámu a niečo jej tajomne šepce a je 

toľko sladkého šťastia v tom obraze. Vtedy bol i on zamilovaný, nakláňal sa nad svoje dievča 

a rozumeli si.“ (Horváth, 1981, s. 16). 

Horváthov výber konkrétneho obrazu je podľa nášho názoru motivovaný práve 

impresionistickými pokusmi o zachytenie chvíle, pozastavenie času a vrátenie sa do 

minulosti, o ktoré sa usiluje aj samotný protagonista. Postava sa pri pozeraní na obraz usiluje 

stotožniť s pocitmi prežívanými v minulosti, no uvedomí si, že daný okamih nedokáže vrátiť 

späť. Tomáš v súčasnosti nemá partnerský vzťah, nie je zamilovaný a zmenili sa aj iné 

okolnosti týkajúce sa jeho života. 

Protagonista náhle precitá z umelo vytvoreného fiktívneho sveta, z falošného 

navodzovania atmosféry minulosti. Horváthov modernistický epický subjekt si uvedomuje, že 

nedokáže žiť v prítomnosti, no nemôže existovať ani v aktuálne neautentickom priestore 

spojeným s jeho spomienkami. Študentská izba sa pre neho stáva „rakvou“ (Horváth, 1981, s. 

17) konzervujúcou minulé. Expresívne prirovnanie miestnosti k rakve zároveň opäť 

signalizuje „umŕtvenie“ priestoru. Tomáš aj prostredníctvom prázdna v nej začína pociťovať 

absenciu partnerského i priateľských vzťahov. 

Rozpad Tomášových predošlých vzťahov je zapríčinený predovšetkým neprítomnosťou 

komunikácie. Ak sa aj dialóg realizuje, často v ňom nedochádza k dorozumeniu v jednej reči, 

prehovory postáv na seba sémanticky nenadväzujú, každý rozpráva o svojich starostiach „po 

svojom“2. Tomášovi nerozumejú ani jeho bratia, ani partnerky, ani priatelia, dokonca ani 

domáca, ktorú dojíma Tomášova rozorvanosť, no nechápe zmysel jeho slov. 

                                                 
2  Pozri Horváth, I.: Vízum do Európy. TATRAN, Bratislava 1981, s. 13. 
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Postava nerada rozpráva o sebe, no nedokáže sa slovami priblížiť ani rodine či partnerke 

a empatizovať s nimi. Nekomunikácia protagonistu vyvoláva navonok dojem nezáujmu až 

apatie. Akoby sa Tomáš neusiloval vzťahy utužovať či prehlbovať, necháva ich voľne plynúť, 

čo vyvoláva najmä u jeho partneriek pocit ľahostajnosti a nelásky. Protagonista neraz 

zamlčiava i svoju motiváciu odchodu (úteku) a usiluje sa klamstvom zmierniť jej dôsledky. 

Bratovi Arnemu sľubuje, že sa onedlho vráti, hoci vie „že nehovorí pravdu“ (Horváth, 1981, 

s. 14). Neraz sa cíti pre svoj nečakaný útek previnilo a nie je schopný o svojich plánoch ani 

hovoriť, preto volí iný ako verbálny spôsob komunikácie. Návštevu u brata Jána ukončí 

náhlym odchodom bez rozlúčenia prostredníctvom stručného a formálneho odkazu na lístku. 

Protagonista nevie verbálne vyjadriť ani pozitívnu emóciu. Ak sa tak aj stane, možno to 

vnímať ako prejav neuváženého a impulzívneho konania. Voči ženám, ku ktorým pociťuje 

náklonnosť, sa správa rozporuplne. Raz vystupuje chladne, nechá svoju partnerku Vieru bez 

slov odísť, inokedy prekvapí bratovu ženu Oľgu otvorenosťou a spontánnosťou, keď ju začne 

náruživo bozkávať na ruku. Ani v takej situácii však „nevedel jej povedať ani slova“ 

(Horváth 1981, s. 46). Keď však Oľga opustí manžela a nasťahuje sa k Tomášovi, Tomáš si 

svojou láskou prestáva byť istý a posiela Oľgu naspäť k Arnemu, voči ktorému pociťuje 

výčitky svedomia. Neschopnosť komunikácie vytvára medzi postavami bariéru, ktorú 

protagonista nedokáže prekonať. Vychádzajúc z tézy, že „druhá moderna“ v sebe implikuje 

prvky tradície, medzi inými aj romantizmu, možno v súvislosti so statusom epického subjektu 

hovoriť o  nemožnosti jeho sociálnej adaptácie vo svete, neschopnosti existencie a interakcie 

v partnerských, rodinných či priateľských vzťahoch, potrebe unikania z možnej stability. 

Tomáš chápe vlastné bytie neraz ako zbytočné, bez akéhokoľvek vyššieho poslania či zmyslu. 

Ostáva nepochopeným nielen sám pre seba, ale aj pre svoje okolie. Bratia, priatelia i milenky 

ho považujú za „iného“, zvláštneho, nerozumejú jeho správaniu, no napriek tomu ho 

akceptujú. 

Tomáš sa cíti byť nepochopený, preto sa od reality takmer úplne izoluje a uzatvára do 

vnútorného sveta. Stratu kontaktu s realitou symbolizuje nielen spomínaný motív okna, ale aj 

repetičný motív rozostrených svetiel lámp. Len čo sa Tomáš priblíži k svetlu bližšie, stráca sa 

jeho ostrosť, čo symbolizuje aj neschopnosť protagonistu „dotknúť sa“ reality. Zahmlené 

videnie zároveň zastupuje vnútorný svet postavy a súčasne prehlbuje kontrast psychický 

„priestor“ – fyzický priestor. Postava sa na skutočnosť díva akoby zo sna. Jeho odtrhnutosť 

od reality explicitne potvrdzuje i incipit prózy Človek na ulici: 

„Tomáš Jurga hovorieval: ,Človek niekedy spí. Niekedy, keď sneh pokrýva polia, myslí 

si, že fialky začnú už kvitnúť, a chce ísť natrhať červené maky do daru neveste.‛ 
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A mal pravdu, keď takto hovoril. Aspoň, čo sa jeho týka, lebo on niekedy spal 

s otvorenými očami, ľudia k nemu hovorili, on sa usmieval a nevedel, čo odpovedať.“ 

(Horváth, 1981, s. 41). 

Protiklad ostrosť – rozostrenosť symbolizuje aj rozpor medzi minulosťou 

a prítomnosťou postavy. Tomáš rozpoznáva ľudí, veci, okolie spojené s jeho životom 

v prítomnosti paradoxne len matne. Nie je schopný vnímať aktuálne dianie okolo seba 

zmyslami, nedokáže sa zamerať na detail, nič ho nevie upútať. Naopak, vo svojich 

spomienkach vidí všetko a všetkých okolo seba zreteľne. Nepotrebuje sa rozpomínať. 

Detailne si pamätá konkrétne situácie, ľudí, miesta, ich vône, farby či atmosféru. 

Horváthov protagonista nie je „človekom na ulici“ preto, lebo je na tento stav odkázaný 

z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie či nejestvovania rodinného zázemia. Príčina 

tuláckeho spôsobu života zároveň nespočíva „len“ v natureli postavy. Jej „vykorenenosť“, 

pocit odcudzenia, osamelosti, nepochopenia, kríza identity, „neflexibilný“ postoj voči realite, 

neschopnosť komunikácie, prehĺbenia vzťahov s okolím, neúspešné vyrovnávanie sa 

s prítomnosťou, sklamanie z nemožnosti „oživenia“ minulosti, neustála potreba zmeny 

a súčasne nenachádzanie útočiska v akomkoľvek priestore, je odrazom diania vo svete a jeho 

dopadu na človeka. Oneskorené vyrovnávanie sa s pocitom fin de siѐcle v slovenskom 

literárnom kontexte, ale aj spomínaná neistota vyplývajúca z množstva nových pozitívnych 

i negatívnych podnetov a situácií spojených s „prudkým“ „otváraním okien do Európy“, na 

ktoré nie je človek pripravený, sa pretavuje aj do spôsobu existencie – zmýšľania i správania 

postáv: 

„Život je ulica, chodia po nej ľudia, ktorí sa ponáhľajú do obchodov, do kancelárií, 

prejdú a zmiznú v domoch. A chodia po nej ľudia bez cieľa, potĺkajú sa hore-dolu, lebo ináč 

nemôžu. Niekto ich vyviedol tam, zanechal a teraz sa nemajú kam vrhnúť, musia počkať, kým 

cieľ príde k nim. Alebo nepríde.“ (Horváth, 1981, s. 45). 

Skeptické zmýšľanie Tomáša o sebe, o ľudoch i o svete však pôsobí vzhľadom na jeho 

konanie a rozhodnutia rozporuplne. Ako sme už spomenuli, Horváthova postava vie, „kam 

kráča“, dokonca si smer svojej cesty volí, hoci netuší, čo ju čaká. Zároveň vie, že túži po 

vnútornom naplnení a jedinú možnosť, ako dosiahnuť čiastočnú spokojnosť aspoň na istý čas, 

vidí v neustálom putovaní, pri ktorom absorbuje nové podnety zo svojho okolia. 

Motivácia putovania Horváthových postáv je teda zrejmá. Líši sa však od príčin 

protagonistu Ballovho textu, ktoré vedú k úteku, bezcieľnemu potulovaniu sa po svete. 

Spomínanú motiváciu konania Ballovho protagonistu možno podobne ako v prózach Ivana 
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Horvátha objasniť analýzou základnej textovej situácie, naturelu postavy, vzhľadu priestoru, 

sociálneho zázemia. 

Dojem anachronickosti, „umŕtvenia“ priestoru a času v Ballovom texte vyvoláva 

absencia rekvizít, dom je celkom prázdny. V Horváthovej próze bol dom plný nedokončených 

obrazov obklopujúcich postavu, vypovedajúcich o jej naturele, hodnotách, ako i vzťahu k 

„neuchopiteľnej“ realite. V Ballovej poviedke vzhľad miesta ani nenaznačuje, či je obývané. 

Dom prestáva byť domovom, stráca osobitosť, nevypovedá o naturele postavy. O 

„svojráznosti“ priestoru však možno pochybovať i preto, že dom, v ktorom protagonista býva, 

zdedil po rodičoch, nevybral si ho sám, neprispôsobil jeho vzhľad svojim predstavám, 

emocionálne si ho neprivlastnil, čím sa v ňom len prehĺbil pocit cudzinectva. Potvrdzuje to i 

vzťah postavy k veciam, ktoré ju spočiatku obklopujú. Nazýva ich „rárohy“ (Balla, 2002, s. 

5), čím implicitne poukazuje na ich zbytočnosť, nepraktickosť, starobu, opotrebovanosť a 

súčasne tým vyjadruje absenciu citovej väzby voči nim: „Keď ma jedného dňa začal 

znepokojovať nábytok v mojom starom, po rodičoch zdedenom dome, požiadal som ľudí, aby 

mi ho pomohli vysťahovať z izieb, naložiť na korbu nákladiaka a odviezť za mesto; tam sme 

rárohy nahádzali do priekopy a prikryli veľkými kusmi látok.“ (Balla, 2002, s. 5). 

Okrem potreby vymedziť sa voči veciam, ku ktorým protagonistu neviaže citová väzba,  

vnímame v texte i určité vymedzovanie sa (i keď ešte nie také jednoznačné) v rámci vlastnej 

rodiny, ktoré možno vnímať aj na pozadí zmenených politicko-spoločenských pomerov po 

roku 1989. Staré, prežité, muselo „odumrieť“ (rodičia už nežijú) a mladšia generácia, 

prežívajúca obdobie mladosti a produktívneho veku práve po „obrate“ sa musí vyrovnávať 

s novými životnými podmienkami (máme tu na mysli aj vzďaľovanie sa človeka človeku, 

adiaforizáciu, na ktorú poukazuje Z. Baumann – por. názov ďalšej poviedky v Ballovej knihe 

– Adiafora). 

Vymedzením sa voči starému, nevlastnému, však protagonista nenadobúda pocit 

spokojnosti. Dôsledkom jeho konania je ešte väčšia potreba zmeny, „očistenia“ seba i 

priestoru, čím sa postava postupne „zacykľuje“ a jej životný priestor sa stáva čoraz viac 

neobývateľným, cudzím. 

„Zdomácnením“, obývaním určitého priestoru sa stiera kontrast ticho – hluk. Ozvena 

krokov býva neuvedomovaná, hlasy sa „neodrážajú“ od stien. Občas však možno započuť 

slabé prasknutie, tikot hodín, padnutie vecí, neidentifikovateľný šramot. V Ballovej poviedke 

sa uvedený protiklad odstránením nábytku, kobercov a ostatných vecí prehlbuje. Po ich 

vysťahovaní si protagonista omnoho intenzívnejšie uvedomuje hlasy pomocníkov 

rozliehajúce sa po miestnostiach. Ozvena hlasov v ňom vzbudzuje úzkosť a obavu z toho, aké 
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veľké bude v dome ticho, keď osamie. Strach zo samoty a uvedomenie si osamotenia teda 

zapríčiňuje napätie vyvolané kontrastom hluku a ticha. 

Pomocníkov zrejme žiadny podobný pocit nesužuje, pretože sa dobre bavia, pijú 

alkohol, spievajú. Podnetné je v tejto súvislosti rozanalyzovať i to, ako sa cíti protagonista 

medzi ľuďmi, ktorí ho obklopujú: „(...) ako zvieratko, hľadajúc v už zahmlených, málo 

súcitných očiach ľudí pochopenie“ (Balla, 2002, s. 5). Zvieratko – ako bezbranný (najmä voči 

ľuďom), ale i bezradný tvor, pretože nenachádza pochopenie. Za pozornosť stojí i to, že 

zviera nedokáže hovoriť. Aj u protagonistu textu vnímame podobný pocit, pretože vie, že 

s týmito ľuďmi nemôže rozprávať – jeho „reči“ nerozumejú, nie sú schopní ju pochopiť. 

Podobný jav sa vyskytuje i v textoch I. Horvátha. Neschopnosť komunikácie v prípade 

Horváthových próz je vyhrotenená  tým, že sa hlavná postava nedokáže rozprávať so svojimi 

najbližšími. V Ballovej Infekcii sa neschopnosť komunikovať neprejavuje v rámci rodinných 

rozhovorov, pretože postava už žiadnu rodinu nemá. Zatiaľ čo u Horvátha pociťujeme 

absenciu komunikácie a porozumenia ako disproporčný prvok, u Ballu ho možno označiť za 

diskrepančný jav. 

Vo chvíli, keď pomocníci odchádzajú z domu, začína byť úzkosť pre Ballovu postavu 

neznesiteľná a „núti“ ju konať z núdze – pozvať k sebe človeka, s ktorým si nie sú blízki. 

Napriek charakteru vzťahu „priateľov“ vnímame ich interakciu ako jedinú možnú: 

Nemôžu žiť jednotlivo, život vo dvojici im prináša utrpenie – nutnosť neustáleho striehnutia 

na to, čo povie ten druhý, hľadanie skrytých významov a, čo je dôležité, nemožnosť 

autenticity, nemožnosť prejavenia vlastných pocitov pred tým druhým. 

To, že sa i na tomto vzťahu čosi mení, možno vidieť v priateľovom očakávaní 

nasledujúcej – nesmierne vypätej – konverzácie a v rozprávačovom mlčaní: „Cítil som, ako 

sa ma zmocňuje hrôza. (...) nábytok ma pred časom začal znepokojovať, (...) tá časť môjho ja, 

ktorá sa dlhodobou existenciou v tomto byte prevtelila do starého, prívetivého a inak určite 

nevinného nábytku, ma začala znepokojovať.“ (Balla, 2002, s. 7). 

Protagonista má pocit, že nábytok v jeho okolí je infikovaný jeho osobou. V ďalšom 

texte vidíme, ako sa rýchlosť „nakazenia“ predmetov v  okolí postáv neustále zvyšuje – treba 

totiž povedať, že protagonistov priateľ trpí rovnakou „chorobou“ ako protagonista – v tom 

teda spočíva vybočenie oboch z radu ostatných ľudí, ich vymedzenie sa voči nim. Táto 

skutočnosť ich – to je dôležité zdôrazniť – zblíži (hoci nemožno povedať, či ide o upevnenie 

priateľstva v pravom zmysle slova). 
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S postupom „infekcie“ sa neustále zvyšuje tempo, v ktorom musia muži pracovať, 

takmer nespia, čo prispieva k ich neustálej únave a k podozrievavým pohľadom okolia, ktoré 

sa im stále viac odcudzuje. 

Vymedzovanie sa Ballovho i Horváthovho protagonistu má dvojaký ráz. Hlavné 

postavy sa odlišujú od ostatných svojím správaním, zmýšľaním, radikálnym riešením 

problémov, vystupujú v tomto smere aktívne, čím sa sami izolujú od ostatných, uzatvárajú sa 

do vlastného sveta. Odlišná je však reakcia okolia. Zatiaľ čo Tomášovo okolie a rodina 

akceptujú Tomášovo správanie a spôsob (ne)komunikácie, majú k nemu napriek všetkému 

pozitívny vzťah, vyvíjajú aktivitu, usilujú sa mu porozumieť, hoci sa im to nedarí, konanie 

protagonistu v Infekcii ostatní netolerujú. Spolupracovníci podpíšu petíciu za jeho odvolanie, 

bývalí kamaráti sa k nemu nepriznávajú, milenky sa s ním prestávajú stýkať, ľudia na ulici sa 

od neho odvracajú a prechádzajú na opačnú stranu, aby tak vyjadrili svoj strach a súčasne 

pohoršenie. V prípade Ballových próz sa tak neizoluje len protagonista od svojho okolia, ale 

aj okolie od protagonistu. 

Je dôležité uvedomiť si, že ostatných nezaujíma, čo spôsobuje únavu protagonistu a 

jeho priateľa, sústredia sa len na samotný fakt únavy, strhanosti. Tento stav si vysvetľujú po 

svojom – myšlienkami na zvrátený sexuálny život postáv. Možno tu teda vnímať nezáujem 

okolia o to, čo sa deje s iným človekom, hoci to mohol byť bývalý priateľ, kolega a pod. Je tu 

prítomný zreteľ len na vlastné uspokojenie, obohatenie – v situácii, keď muži vynášali na 

smetisko nový, moderný nábytok, „(...) nakladali si ich [ostatní ľudia – L. S.] na dopravné 

prostriedky, a šťastne a veselo sa smejúc odchádzali; samozrejme, na nás pozerali ako na 

bláznov; nik sa nás však nespýtal, prečo to všetko robíme, keďže sa báli, že by sme si to mohli 

rozmyslieť. Nebolo nám do smiechu.“ (Balla, 2002, s. 10). 

Protagonista i jeho priateľ cítia zúfalstvo zo svojho stavu, nedokážu sa ho však zbaviť. 

Napokon sa protagonistov priateľ rozhodne odísť a rozprávač osamie celkom, prežíva „(...) 

strašný život. Neustále ma prenasledovali rôzne vidiny, halucinácie, nemohol som pokojne 

spávať, zo stien sa ku mne po celý čas zakrádali akési tiene, ktoré sa na mňa ponášali tak 

veľmi, až sa mi niekedy zdalo, že to ja v skutočnosti vystupujem z tej omietky (...). Jasne som 

videl všetky svoje zlé vlastnosti vystupovať z podlahy (...). Zlo vo mne vinou silne infikovaného 

domu narastalo.“ (Balla, 2002, s. 11 – 12). Až tu sa teda dozvedáme skutočnú podstatu 

infekcie: Protagonista cíti, že nakazuje svojimi zlými vlastnosťami okolie, ktoré potom, ním 

infikované, sála toto zlo okolo seba a pôsobí tak spätne i naňho. Muž cíti nesmierny strach zo 

zla, ktoré takýmto spôsobom neustále produkuje. Neskôr protagonista zisťuje priateľove 

dôvody na odchod. Priateľ zrejme pociťoval pôsobenie svojej infekcie aj na rozprávača. 


