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Statické situácie v novele Kolíska od Alfonza Bednára 

 

Lucia ČANDÍKOVÁ PARALIČOVÁ 

 

      Novela Kolíska vyšla pôvodne v zbierke Hodiny a minúty (1956), ktorá svojím titulom 

upozorňuje na jednotky času. Nepretržitý tok je segmentovaný na menšie časti, ktoré sú, 

izolované od ostatných, zvýznamnené. Dôvodom je subjektívne vnímaný a prežívaný čas, 

ktorý v hraničných a zlomových životných situáciách, do ktorých A. Bednár svoje postavy  

v čase vojny a SNP vovádza, nadobúda atemporálny, a teda aj nadčasový príznak. Hoci autor 

vníma postavy „trojrozmerne“ (Kenížová-Bednárová, 1994, s. 22), vždy sú dostihnuté 

vlastnou nedoriešenou minulosťou. Prítomnosť a budúcnosť sú tak len nevydarenými 

reprodukciami minulosti. V tejto súvislosti S. Rakús (1982, s. 129) uvádza: „Napriek úzkemu 

rámcu aktuálneho fabulárneho času vyžaruje z rozprávania nezvyčajná bohatosť a časová 

hĺbka, oživujúca každý detail.“ Povrchovosť, viditeľnosť prítomnosti je len odrazom k hlbším 

vrstvám osobnosti postavy, ktoré korenia v minulosti. Autor teda „pripisuje veľký význam 

prieskumu človeka v čase“ (Rakús, 1982, s. 132).  

     Bednára zaujíma psychologická motivácia konania postáv, a hoci sa zdá, že autorský 

rozprávač postupuje pri ich charakterizácii zdržanlivo, necháva postavy realizovať sa priamo 

v „akcii“, teda prostredníctvom konania a myslenia, narátor dokáže v strohých uvádzacích 

vetách k priamej reči alebo v „jednovetných strihoch“ naplniť prežívanie postavy aj atmosféru 

príbehu. Bednárov autorský narátor je výrazným vertikálnym faktorom prózy, je nevtieravý, 

možno povedať, mierny. 

     Samotná fabula novely Kolíska je jednoduchá. Zita Černeková prichýli v chalupe partizána 

Majerského, bývalého milenca, onedlho na to vpadnú do jej chalupy nemeckí vojaci, pretože 

pri nočnej pochôdzke začujú podozrivé búchanie podnôh kolísky, v ktorej Zita kolíše chorého 

syna. Vojaci si posadajú do kuchyne za stôl, Majerskému sa podarí ujsť cez okno vo vedľajšej 

izbe, pri úteku zastrelí troch nemeckých vojakov. Príbeh je v incipite a explicite rámcovaný 

„aktuálnym“ povojnovým časom, situovaný do tej istej kuchyne, kde tentoraz Zita počúva 

rozhlasový prenos zo súdneho procesu s Majerským, ktorý je, aj na základe svedectva 

Michala Černeka, Zitinho muža, odsúdený ako dezertér a sabotér.      

      

 

 



913 
 

Zobrazovanie postáv v zlomových životných situáciách 

     Autor sa sústreďuje na mikroskopický opis prežívania postáv, vťahuje nás do ich 

vnútorných monológov v hraničných situáciách na pomedzí života a smrti3. Pre tieto 

mlčanlivé výkriky je charakteristická repetitívnosť asociovaných retrospektívnych udalostí. 

Postavy nedokážu vypäto myslieť na aktuálne hroziacu smrť, preto sa utiekajú k „istote“ 

uplynulého času. Ustavične sa vychyľujú smerom k minulosti. Toto bytostné vychýlenie 

vyniká na pozadí fyzického ustrnutia, takmer skamenenia, na pozadí statickej situácie. 

 

„Zita kolísala, pokorená a zahanbená, nevedela, prečo musí kolísať. Slabo tušila, že asi preto, 

lebo esesmani ešte nevideli kolísku. Možno v Nemecku toho už niet. A veď aj tu už ľudia majú 

postieľky a kočíky. Aj toto je stará kolíska, od Hankovcov, zodratá je, búcha, veď Hankovci 

ani nevedia, kde je. Keby Mišo bol ostal doma, bol by spravil nové podnohy. Kolíska vandruje 

po Lieskove za malými deťmi. Už ju aj Kubíkovci pýtali. Mala by im ju dať... Zita zahanbene 

kolísala, chvela sa horúčavou a zimou a premáhala plač. Zrazu sa rozosmiala tenkým, 

nesvojím smiechom, piskľavým chichotom, akoby mala hrdlo pridusené, striasla sa zimou.“ 

(Bednár, 2008, s. 377). 

 

     V situácii, keď je Zita Černeková prinútená nemeckým veliteľom Obmannom kolísať 

svojho chorého syna a vo vedľajšej izbe je v posteli schovaný partizán Majerský, sa 

dozvedáme o „histórii“ kolísky. Úryvok je kombináciou pásma autorského rozprávača 

a pásma postavy v polopriamej reči, čo naznačuje prechod z minulého do prítomného času, 

zmena osoby, a samozrejme, zmena lexiky smerom k hovorovému zjednodušeniu. Tento 

prechod je však taký jemný, že ho takmer nemožno postrehnúť, keďže rozprávač, podobne 

ako v prípade Proustovho románu, preberá jazyk postavy. Text novely sa tak aj v niekoľkých 

vetách javí, práve v dôsledku využitia polopriamej reči, plynulo. Naproti tomu sa 

jednoduchou stavbou viet dynamizuje.    

     Prvá veta úryvku naznačuje pokorenie Zity, ktorá je, polonahá pred nemeckou posádkou, 

prinútená kolísať už spiaceho syna. Kolísanie je teda nezmyselné, hrozí, že sa chorý chlapec 

zobudí. Zita nepozná Obmannove pohnútky, nevie o jeho spomienkach na detstvo. Akoby 

chcela zmäkčiť túto hrôzostrašnú situáciu, domnieva sa, že kolísku Nemci nepoznajú a zdá sa, 

že aj má pravdu. Asociácie ju privedú k pôvodným majiteľom kolísky, aj k tým, ktorí si ju 

                                                 
3 V tejto súvislosti J. Vanovič uvádza: „[...] Všimnime si, že Bednár vôbec nemá texty radostné, pohodou 
a bezstarostnosťou rozsvietené; rodí a zafarbuje ich jeho podvedomie v počerných až čiernych farbách. Údel 
človeka je trpký a ťažký – či už v Sklenom vrchu alebo v Hodinaćh a minútach i Cudzích – cez Povstanie 
i polstoročie po ňom.“ (2003, s. 55). 
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chcú požičať. V ohrození svojho aj synovho života „limity ľudskej psychiky“ (Rakús, 1995a, 

s. 11) koncentrujú Zitine myslenie i prežívanie na pôvod kolísky, ktorou hýbe, na ktorú sa 

zahanbená pozerá. Zita je prinútená pasívne plniť rozkaz, nie je pôvodcom vlastného konania. 

Hoci v textovom popredí vnímame nepretržité hovorenie (vnútorné monológy postáv, 

polopriama reč, autorský komentár), v pozadí textu, vo vlastnej sujetovej situácii sú postavy 

strnulé, umŕtvené, nedokážu nahlas prehovoriť, pretože cítia ohrozenie života, blízkosť smrti. 

V tejto súvislosti S. Rakús uvádza: „[...] mlčanie  nastupuje tam, kde „nestačia slová“, resp. 

tam, kde by slová mohli zoslabovať prežívanie alebo dramatizmus ťažkých problémových 

udalostí. Energia slov sa potom sústreďuje na sprievodné a druhoradé javy, podstata „sa 

vyjadruje“ mlčaním.“ (Rakús, 1995a, s. 61).   

     Aj v tomto prípade ide o statickú situáciu vyplývajúcu práve zo životnej zlomovosti. Zitina 

fyzická strnulosť sa zakrátko mení, začne sa chvieť „horúčavou a zimou“, premáhať plač 

a smiať sa „priduseným smiechom“ (Bednár, 2008, s. 377). Telesné prejavy prezradili Zitine 

skutočné pocity, prezradili, že si uvedomuje možné ohrozenie, že sa nevydáva ľahostajne 

napospas smrti. 

      

Vecnosť a sentimentálnosť 

     Kolíska nadobúda v tejto novele nové sémantické príznaky, keďže podobne ako iné veci, 

„vo vychýlenom čase prestáva slúžiť svojej pôvodnej funkcii“ (Rakús, 1982, s. 182). Už nie 

je len „lôžkom pre dojča upraveným na kolísanie,“4 keďže postavy jej pridávajú, na základe 

minulého i súčasného prežívania, nové významy. Pre veliteľa posádky Obmanna má 

akustický význam, ktorý korešponduje so zvukom dieslových motorov v mlyne jeho otca 

v Ahlene, čo sa napokon stalo aj zámienkou pre raziu v Zitinom dome.  

     Akustický motív búchania drevených podnôh kolísky je repetitívnym pozadím centrálnej 

časti novely a súčasne priamou príčinou nočnej domovej prehliadky. V kontexte prózy však 

pôsobia ako zvukový rozmer smrteľného nebezpečenstva. Z kolísky sa stáva potencionálna 

rakva5. Repetíciou sa postavy dostávajú do tranzu, do predsmrtnej agónie, do existenciálneho 

vychýlenia. 

     Aj v prípade sémantického rozmeru kolísky Bednár rozpracoval „významový paralelizmus 

(minulé verzus budúce, odhalené verzus skryté, bežné verzus fatálne určené)“ (Prušková, 

2008, s. 614), ktorý by sme analogicky nazvali živé verzus mŕtve.    

                                                 
4 Citované podľa: 
http://slovniky.korpus.sk/?w=kol%C3%ADska&s=exact&c=H637&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&
d=ma&d=hssjV&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&ie=utf-8&oe=utf-8. 
5 Paralelnú motiviku kolísky a rakvy dôsledne rozpracoval V. Marčok (1967, 172 – 200). 
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     Antinomické atribúty vecí sa tak v Bednárovom epickom svete koncentrujú blízko seba, 

resp. sa prekrývajú a navrstvujú, čím predmety nadobúdajú hlbšie, tajomné významy. Tieto 

veci, vyrobené a používané ľuďmi, však nie sú svedkami samé pre seba, ale poukazujú na 

zložitú ľudskú situáciu.  

     Dôsledná tematizácia rôznych predmetov (kolíska, hrniec, kuchynská lavica, podušky 

a pod.) a oblečenia  predstavuje statický rozmer novely, ich významový paralelizmus je 

dynamickým javom, keďže veci sa prostredníctvom ľudí stavajú rovnako ambivalentné. Veci 

sú nehybné a pasívne, sú používané ľuďmi, ktorí na nich nechávajú svoju charakteristickú 

stopu. Dokonca až do takej miery, že vystihujú podstatu človeka, svedčia o spôsobe jeho 

života, o jeho vzťahu k rôznym životným detailom, ba dokážu, v kontexte príbehu, vypovedať 

viac než ich nositeľ. A tak sa nehybné veci, hoci hlbšie o paralelné významy, stávajú znakmi 

a sú statickými javmi. 

     V umeleckej literatúre sa problematikou vecnosti, objektívneho zobrazenia skutočnosti 

prostredníctvom deskripcie rôznych fenoménov zaoberal francúzsky „nový román“. Jeho 

popredný predstaviteľ A. Robbe-Grillet „[...] chápe svet v jeho vecnej podstate, nie zo 

subjektívneho, antropocentrického hľadiska – je presvedčený, že ako spisovateľ ho nemá 

vykladať, interpretovať, posudzovať a hodnotiť a v konečnom dôsledku humanizovať, ale 

snažiť sa ho poznať, a že práve nový román má byť nástrojom tohto poznania.“ (Marenčin, 

2002, s. 180). Paradoxom Robbe-Grilletovho diela je skutočnosť, že v prípade 

autobiografickej trilógie (prvý diel s titulom V zrkadle spomienok) túto metódu opustil 

v prospech subjektívnej narácie, čo sa javí ako balansovanie medzi naračnou technikou „oka 

kamery“ (Stanzel, 1988, s. 274 - 279) a priamym narátorom.  

     A. Bednár sa prostredníctvom sémantizácie a desémantizácie vecí usiluje poukázať na  

zložitú situáciu človeka, na „vychýlený čas“ (Rakús, 1982, s. 175), avšak v pozadí jeho próz 

vnímame vertikálne (transcendentálne) presahy. Robbe-Grilletova naračná technika „oka 

kamery“ zobrazuje „zvecnenie a depersonalizáciu vnímania a zobrazovania skutočnosti“ 

(Stanzel, 1988, s. 278), čo ľudí degraduje na stroje.  

     „Skutočnosť“, ktorú zobrazuje Robbe-Grillet vo svojich prózach je rovnako subjektívna 

ako jej zobrazenie inými naračnými technikami, ale zdá sa byť len povrchová, bez možných 

vertikálnych presahov, čo, samozrejme, zodpovedá Robbe-Grilletovmu prozaickému 

snaženiu6. Na druhej strane však absolutizácia vecnosti a absencia problémovosti môže 

                                                 
6 „Nejenom že nenazíráme svět jako svůj majetek, svoje osobní vlastnictví, odlitek našich potřeb, skutečnost 
ochočitelnou, nýbrž nevěříme nadto již ani v jejich hloubku.“ (Robbe-Grillet in Černý, 1969, s. 341). 
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poukazovať na skrytú problémovosť7. V prípade románu Žiarlivosť samotný titul určuje 

problémové zameranie témy, partneri sa vzájomne odcudzujú, avšak samotný text pôsobí 

bezcitne, chladne, neurčito. Autor zväčšuje „prázdne miesta“ (Iser, 2009, s. 71 - 85), čitateľ 

nenachádza zmysel, pre ktorý sa všetko deje.   

     Najkrajnejším pólom vecnosti v literatúre je depersonalizácia, človek je z literatúry 

vylúčený, stáva sa vecou, „objektom reistického pohľadu“ (Černý, 1969, s. 342). Vecný 

spôsob nazerania je však rovnako „antropocentrický“, pretože jeho tvorcom je človek, ktorý 

tým, že sa pozerá, interpretuje. V prípade Robbe-Grilletovej autobiografickej trilógie jej 

subjektívny tón dosvedčuje, že nie všetky látkové skutočnosti možno formovať objektívnym 

naračným postupom reistického „nového románu“. Bednárove novely sa tak javia, aj napriek 

tomu, že sa tematicky zameriavajú na odľudštenú vojnovú skutočnosť, a teda 

„depersonalizácia“ by bola namieste, bohatšie a komplexnejšie.    

     Vráťme sa späť k novele Kolíska. V tematickej rovine možno diagnostikovať 

sentimentálne prvky súvisiace s bezbrannosťou slabých: žena-matka s chorým dieťaťom sama 

v chalupe ukrýva partizána a bývalého milenca, pred posádkou nemeckých vojakov musí 

kolísať spiace dieťa, avšak v morfologickej rovine sa so žiadnym pátosom a sentimentalitou 

nestretávame, ba naopak, autor akoby sa snažil kompenzovať hodnotovo vysokú tému 

vecným jazykom (žiadne redundancie, bežné frázy, deminutíva atď.).      

     Sentimentalita korení v snahe konvenčne verbalizovať nevypovedateľné, v priamom, 

lineárnom prístupe k stvárňovaniu citov (Rakús, 1995a, s. 91 - 93), v  nefunkčnom, 

hyperbolizovanom pátose, čo vedie k devalvácii emócií postáv, a tým aj k znehodnocovaniu 

umeleckého textu. 

      Hoci sme uviedli, že na tematickej a motivickej úrovni sa v novele Kolíska objavia 

sentimentálne prvky, sú formulované neobyčajne citlivo, či už v rovine charakterov postáv, 

keďže ich autor nezobrazuje ako „monumentálnych“ hrdinov, ale ambivalentných ľudí8, ďalej 

v rovine lexiky v pásme postáv, a rovnako v pásme rozprávača, ktorý často sujetovú situáciu 

komentuje „jednovetnými strihmi“, teda fragmentárnymi komentármi, ktorých stavba vety 

                                                 
7 S. Rakús chápe „problém ako disproporčné zameranie témy“ (1995a, s. 6) a ďalej uvádza: „Problém 
a problémovosť pokladáme za elastické termíny, ktoré majú svoju dôslednú literárnu súvzťažnosť a vlastné 
textové parametre, no tým, že ich sémantická intencia platí aj v látkovej a v rámci nej neliterárnej skutočnosti, 
vzniká možnosť skúmať povahu umeleckého textu, druhu, žánru i z hľadiska percepčných daností a limitov 
ľudskej psychiky. (Rakús, 1995a, s. 7). 
8 „Bednárove postavy sú rôznorodé, ale málokedy sú ideálne hrdinské. Napríklad partizáni a ľudia, ktorí im 
pomáhali, sú často bezradní a bezmocní, často prežívajú strach. [...] Bednár vystaví nejednu postavu situácii, 
ktorá ju úplne obnaží a urobí z nej hrdinu alebo zbabelca, respektíve zbabelca i hrdinu zároveň. [...] 
V Bednárovom epickom svete sa nestretneme s postavami, ktoré by sa nikdy nebáli a nikdy nezapochybovali.“ 
(Plutko, 1986, s. 43 - 44).  
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pripomína refrén (aj vizuálnym odčlenením od ostatného textu ako samostatného odseku), 

napr.: „Deti už spali a Černek nebol doma.“ (s. 347), „Rádio bez prestania šumelo, zdalo sa, 

že na plech padá zrno.“ (s. 348), „Lieskov bol temný a tichý.“ (s. 357), „Vajcia v kastróliku 

hustli.“ (s. 358), „Zitin chlapec ticho a stenavo plakal.“ (s. 360), „Podnohy na kolíske 

pravidelne búchali a duneli.“ (s. 360), „Deväť Nemcov, oblečených v bielych plášťoch 

s kapucňami na hlave a s rukami na rýchlopalných puškách, sa vrhlo Zite do kuchyne.“ (s. 

361), „Znova pozrel na Zitu, zovrel ústa, pery sa mu v kútiku stiahli dozadu.“ (s. 361), 

„Obmann pozrel po smejúcich sa chlapoch.“ (s. 363), „V kuchyni stíchla nemecká vrava.“ (s. 

365), „Schar sa rozvravel.“ (s. 369),  „Zamyslený a zasnívaný Obmann si zapálil cigaretu.“ (s. 

376), „Začala kolísať.“ (s. 381), „Chlapec poslúchol a ležal.“ (s. 381), „V Zitinej kuchyni 

rehot, podnohy búchali, Obmanovi chlapi sa pustili do hlasnej vravy.“ (s. 383),  „Chlapi sa 

rozosmiali.“ (s. 385), „Vonku treskol výstrel z pušky.“ (s. 390), „Bieli chlapi položili mŕtveho 

a chladnúceho vedľa Obmanna.“ (s. 391), „Vietor zvonku zavial do kuchyne padajúceho 

snehu.“ (s. 392), „Halsovi blysli okuliare.“ (s. 392), „Zita pokrútila hlavou.“ (s. 393), „Zite 

začali hnedé oči temnieť a hroziť hnevom.“ (s. 395) a pod. 

     Refrénovitý charakter týchto viet-strihov navodzuje atmosféru repetitívnosti, ktorá sa 

z akustickej roviny búchania podnôh kolísky odráža aj do roviny štylistickej. Všetky citované 

príklady sa vyznačujú absenciou prívlastkov, prípadne ich obmedzením na nevyhnutné 

sémantické minimum.  

     Autorský narátor týmito vstupmi dotvára atmosféru ohrozenej  existencie postáv, pre ktoré  

nie sú dôležité atribúty života, ale život sám. Hrôzy späté s fragmentárnym vyjadrením9 sú 

neúprosnými rezmi, ktoré rovnako ako búchanie podnôh kolísky uvádza postavy do tranzu 

a agónie. Čitateľ na pohyb kolísky v priebehu recepcie zabúda, ale tieto „jednovetné strihy“ 

ho k prítomnému nebezpečenstvu ustavične vracajú. 

     Hoci by sme mohli tieto „jednovetné strihy“ považovať za dynamizujúce prvky textu, 

v kontexte sujetovej situácie, a hlavne pre naznačenú repetitívnosť a monotónnosť syntaxe ide 

o statický princíp výstavby textu, keďže nad sémantikou jazyka získava prevahu jeho 

akustika, a s ňou spojená „tematickosť“.10  

 

 

 

                                                 
9 E. Canetti je autorom aforizmu „Hrôzy fragmentárnosti.“ (Canetti, 2002, s. 8). 
10 „V prozaickom texte to [proxemické rozloženie témy a problému, pozn. L. Č. P.] však býva nezriedka opačne: 
problémová skutočnosť ustupuje do pozadia a do popredia sa dostáva tematickosť. Priam v učebnicovej podobe 
nachádzame tento postup v novele Alfonza Bednára Susedia.“ (Rakús, 1995a, s. 59). 
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 Modelovanie vnútorných monológov 

     Pozrime sa ďalej na spôsob, akým A. Bednár konštruuje vnútorný monológ11 postavy 

partizána Majerského, ktorý, ukrytý v Zitinej posteli, uvažuje o úteku z jej domu. 

 

„Majerský počul do izby búchať a dunieť zodraté podnohy, a hoci dúfal, že kým Zita kolíše, 

ešte jej nerobia zle, aj tak mu v ušiach podnohy búchali a duneli a bili ho, udierali ho po 

rozbolenej a rozpálenej hlave. Triasol sa, mokrý bol na celom tele, periny sa triasli nad ním. 

Pomaly, opatrne, aby nič nepohýbal, jednou rukou, jednou nohou sa pomaličky posúval 

k prikrývke na kraj postele. Pôjde, ujde! Kde? Do mysle mu strelil smiech, vždy sa rozvíril, 

keď si chlapi v bunkri opakovali „Zbohom teľa, zbohom krava, zbohom sviňa...“ Francúz 

ukazoval, čo znamená „couvée“, ale nikdy nevedeli, či je to kôš, koleso, misa. Smial sa a vždy 

bezradne krútil hlavou. Pôjde, ale ta pod Bielu skalu sa už nemôže vrátiť. Čo by povedal 

Černek? Dal mi mu olízať olovo? Prečo sa mu tak vyhrážal? Pôjde! Nie okolo Zitinej 

kuchyne. Nie, tam by ho Nemci možno počuli. A odtiaľto ako? Pomaly, ticho, tak ticho, ako 

len môže trasúci sa človek, zišiel Majerský zo Zitinej postele, vytiahol si z nej vojenskú čiapku 

a pušku, čiapku si dal na hlavu, pušku ticho oprel o stenu. Z kuchyne počuť nemecký rehot. 

Urovnal Zitinu posteľ vnútri. Rovnal tri podušky (bol pod nimi ležal), odspodku začal, 

navrchu ich rovnal, začal vyrovnávať prvú perinu, spodnú.“ (Bednár, 2008, s. 382).   

 

     V úvodnej vete úryvku v polopriamej reči vnímame prítomnosť rozprávača v oslovení 

postavy menom, vo vonkajšej perspektíve, ktorá sa po spojke „a hoci“ mení na vnútornú 

perspektívu postavy Majerského. Veta je prostredníctvom Majerského optiky expresívnejšia 

a použitím viacnásobných vetných členov „[...] aj tak mu v ušiach podnohy búchali a duneli 

a bili ho, udierali ho po rozbolenej a rozpálenej hlave.“ (podč. L. Č. P.) aj rytmizovaná, čím 

vytvára akustický odraz zlomovej životnej situácie  vo vedomí a prežívaní postavy. 

Naznačená expresívnosť spočíva v existenciálnej spätosti Majerského s okolnosťami príbehu, 

ktorý nielen počuje búchajúce podnohy kolísky, ale je nimi, hoci metaforicky, bitý a udieraný 

po hlave.  

     V ďalších vetách autor bravúrnym spôsobom vťahuje čitateľa do prežívania Majerského. 

Najskôr opisom jeho somatických prejavov („Triasol sa, mokrý bol na celom tele, periny sa 

                                                 
11 „Vnútorný monológ je nevyslovený útvar literárneho diela, ktorý zaznamenáva myslenie, cítenie, vedomie 
subjektu, postavy, rozprávača. [...] Prostredníctvom vnútorného monológu dochádza ku konfrontácii medzi 
vnútorným svetom a vonkajšími prejavmi postavy. Je prostriedkom charakteristiky, zobrazenia krízového stavu 
postáv [...]. Vnútorný monológ sa najčastejšie vyjadruje polopriamou rečou, nevlastnou priamou rečou 
a zriedkavejšie priamou rečou. [...] Vnútorný monológ stiera protiklad medzi pásmom rozprávača a pásmom 
postáv.“ (Štraus, bez roku vydania, s. 351 - 352).  
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triasli nad ním.“), avšak aj v týchto vypätých situáciách nezabúda na veci, ktoré postavu 

obklopujú, ktoré sú akousi „pevnou“ časťou psychicky vychýleného prežívania. Vecné 

tematické istoty („civilizmus“12) nielen nedovolia text sentimentalizovať, ale tým, že 

poukazujú na elementárne okolnosti života postáv a ich rituálnosť, potvrdzujú predošlú 

možnú existenciu, vo vychýlenom vojnovom čase chápanú ako záruku. A preto ani prikrývky, 

periny, kraj postele, čiapka, puška, tri podušky nie sú len okolnosťami príbehu, ale 

antropologizovanými znakmi životnej vitality. Významový kontext vyhrotenej životnej 

situácie tak pôsobí, podobne ako obraznosť v poézii13, aj na sémantickú premenu bežných 

vecí. Urovnávanie podušiek  sa viac týka „urovnávania“ viny než samotných perín. 

     Autorský narátor ďalej opisuje spôsob, akým sa usiluje Majerský dostať spod prikrývok 

pomalými, nehlučnými pohybmi. Rytmus viet, tentoraz vytvorený použitím čiarok (páuz) 

a anaforickým opakovaním slov a slabík, opäť odzrkadľuje túto činnosť: „Pomaly, opatrne, 

aby nič nepohýbal, jednou rukou, jednou nohou sa pomaličky posúval k prikrývke na kraj 

postele.“ (podč. L. Č. P.). Vo vypätej životnej situácii je narácia orientovaná opäť na 

okolnosti príbehu, o čom svedčí aj množstvo použitých prísloviek.  

     Ďalšia časť textového fragmentu má charakter reprodukovanej priamej reči v „zvolaní“ 

„Pôjde, ujde! Kde?“, čo je výraznou dynamizáciou narácie. Autor tak využil techniku 

kontrastu, keď kladie vedľa seba spomaľujúce (Majerský sa opatrne usiluje dostať spod perín, 

vonkajšia perspektíva) a zrýchľujúce  (zvolania, poukazujúce na akciu, vnútorná perspektíva) 

prvky textu.  

     Technika  kontrastu  v syntaktickej rovine sa tak zdá byť výrazným dynamizujúcim 

činiteľom.  Hoci je postava v sujetovej situácii fyzicky takmer nehybná, možno hovoriť 

o explicitnej (somatickej) statickosti, vnútorne prežíva „vlnobitie“, ktoré možno paralelne 

nazvať implicitnou (psychickou) dynamickosťou. 

     V ďalšej časti textového fragmentu sa Majerský vracia v spomienkových zábleskoch  do 

partizánskeho bunkra. Motív vraždenia sa v novele viacnásobne uvedie opakovanou vetou 

„Zbohom teľa, zbohom krava, zbohom sviňa...“, ktorá svojou repetitívnosťou robí vraždenie 

pre partizánov legitímnym. Majerský ďalej spomína na francúzskeho partizána, ktorý 

ostatným vysvetľoval význam slova „couvée“  a na Černeka, ktorý sa mu vyhrážal vraždou. 
                                                 
12 I. Sulík o civilizme v Bednárových novelách uvádza: „Jeho civilizmus, ktorým sa tak zaryto stavia proti 
lyrizmu a sentimentu, vyplýva vari i z akejsi rozpoltenosti, zo schizofrénie dnešnej ani-mestskej, ani-dedinskej 
generácie, ktorá síce žije v meste, ale korení myslením, prejavmi a cítením ešte hlboko vo vidieckom životnom 
archetype.“ (Sulík, 1979, s. 48).  
13 V. Kochol v kontexte básnického obrazu uvádza: „Pri básnickom obraze dôležitým bude [...] vzťah medzi 
obrazným pomenovaním a kontextom, do ktorého je toto obrazné pomenovanie zasadené, či obraznosť nebude 
významovo pôsobiť na susedné priame pomenovania, alebo či kontext nevtlačí svoj obrazný charakter 
jednotlivým neobrazným výrazom.“ (Kochol, 2005, s. 48). 
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Sémantickým spojivom týchto pamäťových zábleskov je strach z nepoznaného (smrť, 

vraždenie, neznámy jazyk), ktoré je zosmiešnené („Do mysle mu strelil smiech, vždy sa 

rozvíril, keď si chlapi v bunkri opakovali...“, „Smial sa (Francúz, pozn. L. Č. P.) a vždy 

bezradne krútil hlavou...) cynickým výsmechom. Hoci tieto spomienky text svojou situačnou 

energiou dynamizujú, majú repetitívny charakter, ich sémantika sa teda stráca, dôležité sú pre 

spojitosť s „istou“ minulosťou. Dochádza k oslabovaniu sémantických príznakov slov, čím sa 

dostávame na povrch viet, k ich akustickej a formálnej (jazykovej) realizácii, ktorá pre dejový 

pohyb znamená retardáciu, ide teda o statickú situáciu.  

     Majerský chce ujsť zo Zitinho domu, uvedomuje si možné nebezpečenstvo zo strany 

nemeckých vojakov aj partizánov, ktorí by ho ako zbeha, ohrozujúceho životy ich rodín 

v Lieskove, iste zabili. Výrazným tenzívnym prvkom novely je manželstvo Zity a Miša 

Černeka, ktoré zostáva pre Majerského tajomstvom.   

     V tejto súvislosti by sme mohli uvažovať o náhodnosti v Bednárovej novele, konkrétne, do 

akej miery autor využíva tento prvok „triviálnej literatúry“ (Nűnning, 2006, s. 827). Ak 

preveríme všetky náhodné momenty novely, cez Majerského vstup do domu bývalej milenky, 

ktorá sa stala manželkou partizána Miša Černeka, o čom Majerský nevie, cez príchod ďalších, 

„horlivých“ nemeckých vojakov, ktorí sa zameriavajú na „nočné akcie“ (Bednár, 2008, s. 

385), cez spojenie Obmannovych spomienok na mlyn v Ahlene so zvukom podnôh kolísky, 

až po Černekovo svedectvo proti Majerskému, zistíme, že ide o potencionálne uskutočniteľné, 

teda látkovo pravdepodobné udalosti. Dôležitejšie však je, že autor náhodu nerobí 

významnejšou, než môže byť. Nevnímame zámerné usporiadanie náhodných udalostí ku 

konkrétnemu, vopred stanovenému posolstvu. V novele Kolíska sú náhodné momenty len 

príležitosťou na preskúmanie človeka.   

     

      Spôsob modelovania vnútorných monológov je teda v novele založený na striedaní 

polopriamej a reprodukovanej priamej reči. F. K. Stanzel uvádza, že vnútorný monológ môže 

nadobúdať rôzne spôsoby realizácie, pričom jeho charakteristickými znakmi sú prechod 

gramatického času od préterita k prézentu a vytlačenie jedného riadiaceho Ja, na ktorého 

miesto nastupuje striedavo Ja, On, príp. neosobné zámeno man, a nakoniec úplná absencia 

jednoznačnej viazanosti textu na kategóriu „osoba“ (Stanzel, 1988, s. 268). V novele Kolíska 

autorský narátor referuje a reprodukuje14 prežívanie postáv, ktoré sa zakaždým viaže na tretiu 

                                                 
14 Termíny rozlišuje F. Štraus: „Polopriama reč  je „referovaná“, a nie „reprodukovaná“: pri referovaní sa vyjadrí 
to, čo sa povedalo, pri reprodukovaní sa doslovne opakuje ako sa to povedalo.“ (Štraus, bez roku vydania, s. 
228). 
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osobu jednotného čísla. Hoci ide o vnútorný monológ, prítomnosť autorského rozprávača 

nedovoľuje naráciu premeniť na priamu prostredníctvom priameho narátora v 1. osobe 

jednotného čísla. Tento typ narácie by bol zase obmedzený na introspekciu jednej z postáv, 

ktorá by nemohla reprodukovať vnútorné monológy iných postáv.  

     Ak sme na začiatku úvah o Bednárovom texte uviedli, že autorský narátor je mierny, chceli 

sme poukázať na skutočnosť, že hoci je „vševediaci“ (Krausová, 1972, s. 25), nepôsobí 

mentorsky, čitateľovi umožňuje realizovať svoju predstavivosť a postavám necháva priestor 

charakterizovať sa vlastným konaním a myslením. Na tvarovej úrovni prózy sa to prejaví 

plynulosťou jazyka, teda plynulými prechodmi medzi vonkajšou perspektívou autorského 

narátora a vnútornou perspektívou postavy, čo sa realizuje  polopriamou rečou. F. K. Stanzel 

uvádza, že polopriama reč tlmí dynamiku striedania spôsobov rozprávania v jednom texte 

(Stanzel, 1988, s. 89), prechody od autorskej k personálnej rozprávačskej situácii, v prípade 

vnútorného monológu teda tlmí dynamiku vznikajúcu striedaním vonkajšej a vnútornej 

perspektívy. Využitie polopriamej reči je výrazným zmierňujúcim, a teda statizujúcim 

činiteľom novely. 

     A. Bednár sa prezentáciou vnútorného prežívania a myslenia Zity, Majerského, veliteľa 

Obmanna „[...] snaží nájsť aj v najzápornejšej postave skryté mechanizmy, ktoré sú 

pohnútkou jej konania.“ (Plutko, 1980, s. 46). F. K. Stanzel v tejto súvislosti uvádza: 

„Zobrazení vnitřního světa je maximálně účinný prostředek řízení sympatií, protože při něm 

dochází k podprahovému ovlivnění čtenáře ve prospěch jedné z postav vyprávění. Čím víc se 

čtenář dozvídá o nejvnitřnějších pohnutkách chování této postavy, tím větší je jeho ochota 

najít pro chování této postavy pochopení, shovívavost, toleranci atd.“ (1988, s. 161).  

     Pre Bednárovu autorskú stratégiu pri tvorbe charakterov postáv „[...] je príznačné, že sa 

chce za každú cenu vyhnúť čierno-bielemu videniu, že nemá v konvenčnom zmysle kladných 

a záporných hrdinov, že chápe človeka ako rozporuplnú bytosť, v ktorej je viac egoizmu, 

slabosti a prízemnosti ako idealizmu a heroizmu.“ (Chmel a kol., 2006, s. 29 - 30).  

Z uvedeného vyplýva, že aj na potencionálne vyhrotených miestach prózy volí autor 

„spomaľujúci“ postup. Akoby chcel najskôr dôkladne preveriť  nielen charaktery postáv, ale 

aj jednotlivé situácie, a tak sa dostať k podstate veci, k poznaniu človeka v zlomových 

životných situáciách. Vnútorný monológ nie je len prvkom riadenia sympatií v texte, pretože 

všetky hlavné postavy disponujú týmto „právom“. V prípade Miša Černeka sa nedozvedáme 

o jeho prežívaní z vnútorného monológu, keďže v rámcujúcej časti prózy hovorí priamou 

rečou, v jadre novely je prezentovaný prostredníctvom reprodukovanej priamej reči v pásme 



922 
 

Majerského. Marginálna úloha postavy v novele je naznačená nevypovedaním jej vnútorného 

prežívania.  

     Paradox Bednárovej novely spočíva v tom, že neúprosným statickým pozorovaním postáv, 

vnášaním tematizujúcich prvkov na miesta problémových situácií,  kam akosi „nepatria“, 

repetitívnymi jazykovými, zvukovými i motivickými prvkami a tiež opakujúcou sa dikciou 

vnútorných monológov smerujúcou k monotónnosti, týmito statizujúcimi javmi sa vytvára 

kontrapunkt k modelovanej téme, čím vzniká nadtextová tenzia, nepretržité napätie, 

dynamický efekt novely s jednoduchou fabulou. 

     Bednárovým vkladom do slovenskej literatúry sú postavy ambivalentných, inverzných 

ľudí, ktorí sú aj  nie sú pôvodcami vlastného konania (veliteľ Obmann), ocitnú sa 

v zlomových životných situáciách, kedy ich zovňajšok musí byť pod hrozbou smrti statický, 

ale ich vnútro je rozbúrené (Zita Černeková), sú zaťažení minulosťou, túžia po pomste, ale 

hoci sa chcú zachovať statočne, sú, v mene budúcnosti, manipulovaní (Mišo Černek), sú 

prenasledovaní pocitom viny, ale viac môžu ohroziť a ublížiť (Majerský). Samotné postavy sú 

premenlivé, a teda dynamické, v priebehu novely sa menia aj ich vzájomné vzťahy (Zita 

odpúšťa Majerskému, pretože bojuje proti Nemcom, vzťah Zity a Miša Černeka sa viac 

naštrbí, zostávajú spolu „z núdze“ (Bednár, 2008, s. 398) a pod.).  

     S. Rakús uvádza, že A. Bednár „[...] priam s antickým zaujatím vytvára ostré rodinné 

sujety.“ (Rakús, 1982, s. 135), čím akoby postavy uvádzal do krajných pólov existencie – na 

jednej strane prežívajú intenzívne emócie, na druhej sú fyzicky strnulé, neschopné akcie.  

     V novele je najväčší textový priestor venovaný vnímaniu a prežívaniu Zity Černekovej, 

ktorá sa riadi heslom svojej matky: „Chudobnému dievčaťu len chlap môže dať trochu 

radosti!“ (Bednár, 2008, s. 359), a tak „putuje“ od Majerského k Ragalovi, opäť 

k Majerskému, a napokon k Černekovi, ktorý dobre vie, že je pre Zitu len východiskom 

z núdze.  

     Ani Zita teda nie je úplne morálne bezúhonná, avšak v konkrétnych sujetových situáciách 

pôsobí ako „kontrapunkt“ (Chmel a kol., 2006, s. 30) voči svetu mužov a vojakov. Je jedinou 

ženou v kuchyni s deviatimi vojakmi, je takmer nahá, prinútená kolísať spiace choré dieťa, 

vojaci sú oblečení v bielych plášťoch so smrtkami, sú ozbrojení, rovnako tak Majerský, ktorý 

nielen že je oblečený o ozbrojený, ale ešte aj prikrytý troma perinami. Zitina zraniteľnosť 

nahotou narastá, tým, že jej Obmann nedovolí obliecť sa, je narušená jej intimita. Absentujúce 

oblečenie poukazuje na absenciu sociálnej roly, v kontexte oblečených a ozbrojených ľudí 

odkazuje na vypuklú telesnosť, na prítomnosť smrti.   
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     Zraniteľnosť, a tým väčší strach, sa v Zitinom prípade násobí jej závislosťou na svete 

mužov a jej materstvom. Nasledujúci úryvok opisuje Zitine správanie po tom, čo Nemci, 

kvôli výstrelu z pušky, vybehli z kuchyne von. 

    

„Vzala si hrubé hnedé šaty, sadla si na lavicu, kde predtým sedel Otto Drossel, obliekla si ich. 

Chlapca otvárajúceho oči, slabého a horúceho, trošku kolísala, iba trošku, takže nebolo 

počuť ani zodraté podnohy. Plakala, ticho plakala nad chorým chlapcom, nad sebou, nad 

Majerským. Začala sa triasť, na rukách a na tvári, ako sa na osike trasie lístie, keď osikovým 

hájom vanie vetrík, triasla sa na celom tele, a hoci hľadela do otvorených dverí, hoci vonku 

na ceste sem i tam behali a dupotali vojaci, kričali, hoci vonku sa ešte ozvali tri dávky 

z rýchlopalnej pušky, nepočula nič. Na kolíske si zopäla nad chlapcom ruky, zopätými rukami 

trošku kolísala, trošku iba, sklonená. Kolísala, ale začínala sa poddávať ľútosti, že sa vydala 

za Černeka, že mu dala chlapca. Veď chlapca oni zabijú, hodia do ohňa.“ (Bednár, 2008, s. 

391).  

 

     Zjednocujúcim motivickým prvkom úryvku je ticho. Autor vytvára ostrý protiklad s práve 

prebiehajúcimi udalosťami v exteriéri, čím naznačuje odlišnosť perspektív postáv. Kým pre 

vojakov je výstrel povelom na akciu, pre Zitu znamená väčšie „ponorenie sa“ do seba, 

očakáva najhoršie, nedokáže konať. Autorský narátor situáciu uvádza tematizujúcimi javmi – 

Zita si sadne na lavicu (dokonca konkretizuje miesto „kde predtým sedel Otto Drossel“, čím 

lavica získava nový sémantický príznak, mení svoju „históriu“), oblečie si hrubé hnedé šaty, 

čím chce zmierniť nielen svoju nahotu, ale aj svoj strach. V nasledujúcej vete vnímame 

pohľad samotnej postavy na syna. Veta sa už nezačína aktívnym slovesom, ale substantívom, 

atribúty sú priradené neskôr, podobne ako v hovorovom prejave. Nasledujúce vety sa začínajú 

perspektívou narátora, pokračujú prežívaním postavy a nadobúdajú atmosféru lyrickej 

odovzdanosti. 

     Stíchnu aj podnohy kolísky. Próza sa premieňa na báseň - baladu opakovaním slov „trošku 

kolísala, iba trošku“, tichým plačom, triaškou, ktorá Zite pripomenie „ako sa na osike trasie 

lístie, keď osikovým hájom vanie vetrík“, ostrým kontrastom lyrizácie s dupotaním vojakov, 

a napokon vystupňovaním do baladickej piesne: „Kolísala, ale začínala sa poddávať ľútosti, 

že sa vydala za Černeka, že mu dala chlapca. Veď chlapca oni zabijú, hodia do ohňa.“  

     Vnútorný monológ je pre Bednára prostriedkom na prezentáciu nelineárneho ľudského 

prežívania. Formálne je vyjadrený polopriamou rečou, ktorá jemnou zmenou perspektív 

narátora a postavy, možno povedať prelievaním, pripomína vlniace sa more a reprodukovanou 



924 
 

priamou rečou, prezentujúcou zvolania, podnety k aktivite, ktoré dynamizujú text a kopírujú 

vnútorný boj v človeku. 

     Subtílna prítomnosť autorského narátora vo vnútorných monológoch poukazuje na ťažko 

verbalizovateľné prežívanie prostredníctvom tematických prvkov, prostredníctvom vecnosti, 

ktorá ovplyvňuje sémantiku a zmysluplnosť celej novely. Pre tento aspekt sa nám autorský 

narátor javí ako vertikálny faktor prózy poukazujúci na jej hlbšie vrstvy.     

      

Zhrnutie 

     V novele Kolíska sme sa napriek jej dynamickému a tenzívnemu charakteru, ktorý vyplýva 

zo životnej zlomovosti v čase vojny a SNP, stretli s viacerými druhmi statických situácií, 

ktoré ju, podobne ako „prieskum človeka v čase“ (Rakús, 1982, s. 135), prehlbujú, dávajú jej 

nové sémantické príznaky.  

     A. Bednár pri modelovaní témy zvolil stratégiu jednoduchej fabuly a intenzívneho, avšak 

vnútorného, mlčanlivého prežívania postáv. 

     S explicitnou (somatickou) statickosťou sa stretávame u postáv na hranici života a smrti. 

Mocenskými okolnosťami sú prinútené byť statické, strnulé, priam umŕtvené, hoci vo svojom 

vnútri zvádzajú boj (implicitná dynamickosť). 

     Ďalším statickým prvkom novely je spôsob stvárňovania a fungovania vecí. Autor je 

„tematizujúcim“ (termín S. Rakúsa) typom prozaika, vo vypätej životnej situácii postáv 

dôsledne tematizuje rôzne predmety (kolíska, hrniec, kuchynská lavica, podušky a pod.) 

a oblečenie, ktoré predstavujú statický rozmer novely. Ich významový paralelizmus (termín Z. 

Pruškovej) vzniká ako dôsledok modelovania reistickej problematiky, je dynamickým javom, 

keďže predmety sa prostredníctvom ľudí stavajú rovnako ambivalentné. Veci sú nehybné a 

pasívne, sú používané ľuďmi, ktorí na nich nechávajú svoju charakteristickú stopu. Dokonca 

až do takej miery, že vystihujú podstatu človeka, svedčia o spôsobe jeho života, o jeho vzťahu 

k rôznym životným detailom, ba dokážu, v kontexte príbehu, vypovedať viac než ich nositeľ. 

A tak sa nehybné veci, hoci hlbšie o paralelné významy, stávajú znakmi, a sú statickými 

javmi. 

     A. Bednár sa prostredníctvom sémantizácie a desémantizácie vecí usiluje poukázať na 

zložitú situáciu človeka, pričom v pozadí jeho próz vnímame vertikálne (transcendentálne) 

presahy. 

     Vnútorné monológy postáv sa nachádzajú na vyhrotených, konfliktných miestach prózy, 

čím autor volí „spomaľujúci“ postup, retardáciu hlavného deja vety. Akoby chcel najskôr 

dôkladne preveriť  nielen charaktery postáv, ale aj jednotlivé situácie, a tak sa dostať 
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k podstate veci, k poznaniu človeka v zlomových životných situáciách. Hoci vnútorný 

monológ naznačuje implicitnú dynamiku prežívania postáv, z hľadiska rytmu novely je 

statizujúcim činiteľom. 

     Autorský narátor predstavuje v próze subtílny a vertikálny prvok. Vo svojom pásme 

prezentuje situáciu vecne, bez redundancií a sentimentality. V novele sa v pásme rozprávača 

nachádzajú aj tzv. „jednovetné strihy“, ide o jednoduché rozvité vety odčlenené od ostatného 

textu ako samostatné odseky. Hoci by sme mohli tieto „jednovetné strihy“ považovať za 

dynamizujúce prvky textu, v kontexte sujetovej situácie, a hlavne pre naznačenú repetitívnosť 

a monotónnosť syntaxe ide o statický princíp výstavby textu, keďže nad sémantikou jazyka 

získava prevahu jeho akustika, a s ňou spojená „tematickosť“.  

     Narátor je aj v prípade vnútorných monológov subtílnym prvkom, keďže sa jeho pásmo 

prelieva do pásma postavy a opačne prostredníctvom polopriamej reči. 

     Dostávame sa k formálnym (jazykovým) prostriedkom novely, ktoré naznačujú prítomnú 

statickosť vo viacnásobných podobách. Samotná polopriama reč vo vnútorných monológoch, 

ktorá „tlmí dynamiku striedania spôsobov rozprávania v jednom texte“ (Stanzel, 1988, s. 89), 

čím sa textová situácia zmierňuje, statizuje. Ďalej, už naznačené „jednovetné strihy“ v pásme 

autorského rozprávača a vecný jazyk, prostredníctvom ktorého sa autor usiluje kompenzovať 

hodnotovo vysokú tému (žiadne redundancie, bežné frázy, deminutíva atď.), a hoci sa môžu 

javiť dynamizujúco, svojou monotónnou skladbou a repetitívnosťou v kontexte novely 

pôsobia staticky. S repetitívnymi prvkami sa stretávame aj v pásme postáv a tiež v „pásme“ 

vecí. 

     Paradox Bednárovej novely spočíva v tom, že neúprosným statickým pozorovaním postáv, 

vnášaním tematizujúcich prvkov na miesta problémových situácií,  kam akosi „nepatria“, 

repetitívnymi jazykovými, zvukovými i motivickými prvkami a tiež opakujúcou sa dikciou 

vnútorných monológov smerujúcou k monotónnosti, týmito statizujúcimi javmi sa vytvára 

kontrapunkt k modelovanej téme, čím vzniká nadtextová tenzia, nepretržité napätie, 

dynamický efekt novely s jednoduchou fabulou. 
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