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Hľadanie atribútov krásy v dielach Ulysses a Odysea 

(Prvý vstup do problematiky epifánií a základné nazretie  

na ich rozsiahly systém) 

 

Nadežda ČEKLOVSKÁ 

        

  „Nikdy niet túhy konca, nie, a lásky nikdy dosť, 

a predsa, keď ťa milujem, sa cítim ako hosť. 

                                                                                           ...        

              Oh, večná honba, večný kruh, a večná parabola, 

je stará ako vesmír sám, a bude ako bola.“ 

Emil Boleslav Lukáč (Večná parabola) 

                   

         Epos (z gréckeho epos – slovo, reč, príbeh, báseň, verš) „vzklíčil“ nielen ľudským 

rozmerom vďaka slepému potulnému básnikovi Homérovi. A semeno sa v úrodnej pôde 

ujalo, veď približne od 7. stor. pred n. l. nadobudli homérske básne význam všeobecného 

kultúrneho majetku, nielen v oblastiach obývaných Grékmi, ale i v celom antickom svete. 

Slovo básnik znamenalo v Grécku to isté, čo Homér a básnikovi sa dostávalo priam božskej 

úcty.  

         Môžeme tvrdiť, že predznamenanie, resp. predstupeň tvoriaci historické a tematické 

podložie k Odysei, máme v epose Ilias, v ktorom Homér prostredníctvom 15 696 

hexametrových veršov opisuje  posledných 51 dní desaťročnej vojny, vrátane mnohých 

retrospektív. Vojnu medzi Trójou (Ilion) a Spartou vyvoláva syn trójskeho kráľa Priama Paris, 

ktorý unáša manželku spartského kráľa Menelaa Helenu, ktorá je dcérou najvyššieho boha 

Dia a jeho milenky Léty a o ktorej „sa dalo naozaj povedať: krásna žena – hotové nešťastie 

(čo pravdaže neznamená, že každá žena, ktorá pôsobí nešťastie, musí byť nevyhnutne 

krásna).“15 

         Odysea sa odohráva na sklonku desiateho roka, teda už po skončení Trójskej vojny.      

         Únos kráľovej manželky sa považoval vo vtedajších „časoch hérosov“ za jednoznačný 

dôvod na vojnu, ktorej sa ako horšej alternatíve riešenia sporu snaží Odyseus na začiatku ešte 

zabrániť.  

                                                 
15 Zamarovský, V.: Objavenie Tróje. Bratislava: Mladé letá, 2002, s. 23. 
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         Aj keď sa vyberá s Menelaom do Tróje vybaviť celú vec podobrom, Paris prejavuje len 

ochotu k vráteniu ukradnutej pokladnice. Agamemnon vyzve achájskych kráľov, aby pomohli 

Menelaovi navrátiť spoločne so ženou i stratenú česť.  

         Tak sa postupne začína príprava na vojnu. S Odyseom je spočiatku ťažká reč. Bojovať 

nechce, no keď sa mu trik s predstieraním hlúposti nevydarí, stáva sa najlepším vojenským 

radcom veliteľa a jeho nápadom je aj všeobecne známy drevený „trójsky kôň“, pomocou 

ktorého achájski bojovníci dobíjajú a ničia hrdinské mesto. Predtým sa však stávajú svedkami 

smrti kňaza Laokoóna, ktorý márne varuje krajanov svojej vlasti pred nadchádzajúcou 

pohromou. Jeho záhuba patrí k neklamným dôkazom sympatizovania bohyne Palas Atény s 

achájskym národom.          

         „Poseidón, ktorý bol na strane Grékov, poslal za veštcom, plným obáv o osud svojho 

národa, dva morské hady, ktoré Laokoóna a jeho dvoch synov zahrdúsili. V tom Trójania 

videli trest bohov za to, že sa Laokoón odvážil niečo namietať proti daru určenému bohyni 

Athéne, a tak hneď so zvýšenou horlivosťou sa pustili do borenia mestských hradieb, aby 

veľkého dreveného koňa mohli dopraviť do mesta.“16  

         Mesto padá prostredníctvom božských síl a ľudských ľstí a „ráno už len dymiaci popol 

nad zhoreniskom pripomínal, kde stála slávna Trója“.17 

                                    

         Súsošie veľkňaza Laokoóna s dvoma synmi bolo nájdené v roku 1506 na Esquilínskom 

pahorku v Ríme. Autori pôvodného gréckeho bronzového súsošia Agesandros, Athenodoros 
                                                 
16 Trencsényi – Waldapfel, I.: Mytológia. Bratislava: Obzor, 1973, s. 201.  
17 Zamarovský, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Mladé letá, 1980, s. 326. 
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a Polydosors zaiste netušili, že budúcnosť prinesie do maliarskeho sveta na dané dielo bohaté 

parafrázy, odkazy a inšpirácie.  

         Či už ich nachádzame v diele Michelangela, ktorý sa spoluzúčastňuje na vykopaní 

rímskej mramorovej reprodukcie a ktorého perokresba mužského torza zozadu údajne 

zobrazuje Laokoóna, alebo v expresívnych štúdiách Rubensových súsoší, či vo vývoji 

symbolov a heraldiky, isté je to, že súsošie sa nedalo zaradiť do antického umeleckého 

kontextu podľa klasicistických kategórií, keďže naturalisticky zobrazuje fyzické utrpenie.  

         V dejinách krásy poznáme množstvo náhľadov na paralelné spolupôsobenie duchovného 

a telesného, ktoré boli vo vzájomnej interakcii prítomné pri vytváraní umeleckých diel.  

         V čase antiky, epochy kalokagatie, ktorá ponímaná ako ideál gréckej výchovy 

predstavovala (zo)súlad krásy a dobra. Tento ideál krásy sa vo vtedajšej dobe vyjadroval 

najlepšie statickými formami, v ktorých umelec v zlomku nejakej akcie alebo pohybu 

nachádzal rovnováhu a pokoj, ktorými je výrazová jednoduchosť primeranejšia než bohatstvo 

detailov. V prípade Laokoóna sme videli, ako sa toto pravidlo porušilo – výjav je dramaticky 

poňatý a dynamický.   

         Pripomína toto dielo tvaroslovie barokového, či manieristického naturelu?  

         Manierizmus sa predstavil vo vtedajšej dobe „ako súhrn individuálnych experimentov 

izolovaných tvorcov, ktorí pracovali pre zasvätené osoby. Umelci, pohrúžení do svojich 

osobných zámerov, si voľne preberali cesty komplexnosti, dvojzmyselnosti, antinaturalizmu, 

a predsa len sa cítili byť konzervátormi pamäti minulých čias“ 18.  

         A barroco, v portugalskom jazyku označenie orientálnej perly nepravidelného tvaru, 

jeho dramatizmus spočívajúci v oblých tvaroch, krivkách a okázalých vytočeniach, sa ako 

umelecký smer vynára v pápežskom meste, v čase Tridentského koncilu (1545 – 1563), 

v období rekatolizácie a protireformácie s pečaťou ambície pôsobiť na zmysly veriaceho, 

podnecovať kolektívne emócie a mnohokrát cez strach zanechávajúc i vruby a jazvy na duši.        

         V 12 111 hexametrických veršoch iónskeho nárečia rozdelených do 24 spevov sa pred 

nami otvára ozajstná „odysea“ – ťažká, nesmierne dlhá a strastiplná cesta itackého kráľa, syna 

hrdinu Láerta a jeho manželky Antikleie, i keď „niektorí antickí autori mu pripisovali ako 

otca kráľa Sizyfa, najväčšieho chytráka spomedzi ľudí“.19 

„V pute človeka k jeho životu je niečo silnejšieho, než všetky biedy sveta." 

A. Camus 

                                                 
18 Kolektív autorov: Dejiny umenia (Maliarstvo – sochárstvo – architektúra). Bratislava: Mladé letá, 2001, s. 
137.  
19 Zamarovský, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Mladé letá, 1980, s. 323.  
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         Mýtus o Syzifovi z pera A. Camusa je vo svojej podstate príbehom absurdity v tom 

zmysle, že sám Syzifos, proletár bohov, niekdajší kráľ Korintu zhadzujúci počas svojej vlády 

všetkých cudzincov do mora z príkrej skaly, si paralelne s uvedomovaním svojej 

nesmrteľnosti uvedomuje i to, že „nezmyselnosť“ jeho práce potrvá večne. Víťazí však nad 

svojím osudom tým, že ním začína pohŕdať.  

         V prelínaní duchovného so svetským, mytologickým a pre neho i konečným, 

v uvedomení si nezvratného, sa pre neho stala bolesť substanciou života, koreňom osobnosti, 

Unamunovým bolestínstvom, substanciou bolesti, ktorá nás, všetky bytosti na zemi, spája.     

         Lebo bolesť je stupňovitá. Plavíme sa ňou v mori zdanlivostí, až prameň tragického 

pocitu zo života, utajený v hlbinách večnosti vie prebudiť útechu.  

 

„ ... láska je sestrou, dieťaťom a zároveň rodičkou smrti, 

ktorá je jej sestrou, matkou i dcérou. 

V hĺbke lásky je hĺbka večného zúfalstva, 

z ktorého pramení nádej i útecha.“ 

         

Miguel de Unamuno y Jugo 

  

         V podsvetí netrpí sám. Tantalos, ktorý ako Diov syn a obľúbenec získava povolenie 

i napriek svojej smrteľnosti zúčastňovať sa na hostinách bohov, zabíja vlastného syna 

a rozkúskovaného, so zámerom otestovať vševedúcnosť bohov, ho ponúka ako obetu. 

Utrpenie jeho večnosti dosahuje jeden z najvyšších stupňov, keďže môžeme povedať, že ešte 

hlbšie, až pod Hádovu ríšu, k Tartarosovi, miestu najťažších trestov, sa dostávajú už len 

hriešnici ako Ixión, priviazaný k večne sa otáčajúcemu horiacemu kolesu, či Tityos, na 

ktorého pečeni sa ustavične hostia dva supy.  
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                                                                                             Tizian (1476/1477): Syzifos 

         Túžba po šťastí sa stala príliš naliehavou, až ľudské srdce zaplavil nekonečný smútok. 

 

„Blažený je ten, koho Múzy milujú.“ 

Hésiodos 

          

                  Od úvodnej Homérovej invokácie, prostredníctvom ktorej sa oboznamujeme 

s obsahom: 

„Hovor mi, Múza, o chytrom mužovi, ktorý sa veľa 

nablúdil v šírom svete, keď vyvrátil posvätnú Tróju, ...“20  

a súbežne v 24 spevoch putujeme vzrušujúcim eposom, v ktorom je „mýtus i skutočnosť, 

heroizmus i idyla, tragika i komika, kritika i oslava, dobrodružstvo i filozofia“.21 

         Je prirodzené, že postupne sa formulovala otázka, ako mohlo vzniknúť takéto 

ohromujúce dielo v najhlbšej dobe temna.  

         „Homérskou otázkou“ by sme zaiste zaplnili celú knižnicu.  

                                                 
20 Homéros: Odysseia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966,s. 12.  
21 Zamarovský, V.: Grécky zázrak. Bratislava: Mladé letá, 1974, s. 214.  
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         Je však isté, že, parafrázovaním Zamarovského22, doba zrodu Homérových básní nebola 

dobou bez písma, keďže doklady o existencii gréckeho alfabetického písma máme už z 9. 

stor. pred n. l. (na rovnakom mieste sa Zamarovský zmieňuje i o téze D´Aubignaca, teda, že 

báseň vznikala len simultánnym mechanickým pridružovaním samostatných básní s trójskou 

tematikou a samotný Homér, ako taký vôbec nejestvoval a taktiež spomína i tvrdenie Wooda, 

ktorý proklamoval názor, že básne s toľkými tisíckami veršov jediný človek ani nemohol 

vytvoriť).  

         Relatívne patetický koniec eposu, teda Diovo vyhovenie prosbe dcéry Atény (aj na 

tomto mieste zaznamenávame božiu vôľu, tiahnucu sa celým dejom a rozhodujúcu nad 

všetkými ľudskými osudmi), aby sa ľudstvo malo vospolok rado a nažívalo v hojnom 

bohatstve, sa vyprofiluje v zdanlivý „happy end“, keďže z mysle všetkých, ktorí túžia po 

pomste, sa vytrácajú čierne myšlienky. 

         Odyseus sa stal „hrdinom katexochén pre všetky veky“ 23, fenoménom, ktorý pretrváva 

a nanovo sa objavuje v literárnych, hudobných, či výtvarných dielach.  

          

         Kde Homér potreboval na rozvinutie čarovnej Ariadninej nite niekoľko desiatok rokov, 

James Joyce si vystačil s jedným dňom.  

         Imaginárnym utopením „jablka sváru“ v podsvetnej rieke Styx a následným 

preplávaním jej vôd sa vymanil z košatosti a parataktickosti Homérových textov a duševným 

blúdením pána Blooma, zmietajúceho sa v znepokojujúcom prúde (s)vedomia, opisuje jediný 

dublinský deň. 

         Paralely s Odyseom i „odyseou“ sú tu zjavné. Hamletovský problém vinúci sa sujetom 

Joyceovej odysey, Stephen Dedalus ako umný, občas zádumčivý Telemachos, židovský 

reklamný akvizitér Leopold Bloom ako udatný Odyseus a jeho manželka Molly ako „verná“ 

Penelopa.  

         Snová a imaginatívna pavučina spriadla Homérovo i Joyceovo dielo, pričom ich určitú 

časť posunula na rovinu fantastickosti, a tým aj zmyselnosti (fantáziu chápeme z jednej strany  

ako to, čo „prešlo“ zmyslami, keďže leží medzi vnímaním a myslením).  

                      

 „Homérova“ Penelopa tvrdí, že „sny, tie prízraky chabé, nám totižto prichodia 

 z dvoch brán: 

z rohov je spravená jedna a z kosti slonovej druhá. 

                                                 
22 Tamže, s. 215.  
23 Zamarovský, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava: Perfekt, 2002,  s. 316. 
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Tie, čo prídu k nám bránou z rezanej slonovej kosti, 

tie nás mámia; sú klamné a nosia nám jalové správy. 

Tie však, čo prídu k nám bránou, čo celá je z hladených rohov, 

hovoria pravdu a splnia sa ľuďom, keď v spánku ich vidia“ 24 

          

         Pred Bloomom, v už opojnom stave a osvietení slnečnými lúčmi, sa z dubového rámu 

zjavuje nymfa odetá do čajových farieb s rozpustenými vlasmi:  

         „Už sme sa niekedy stretli. Na inej hviezde. ... Máš klasické obliny, prekrásna 

nesmrteľníčka! Rád som na teba hľadieval, chválil ťa, krásne stvorenie, takmer som sa k tebe 

modlil. ... Spánok azda s výnimkou detí odhaľuje najhoršie stránky každého človeka.“25.  

         No túto zástupkyňu sveta nýmf už neobklopujú apoteózy božstiev sídliacich na Olympe, 

ale „otrepané oplzlé reči členov klubu, príbehy, ktoré kazia nedospelú mládež, inzeráty na 

necudné obrázky, falošné údy a umelé prsníky“26.  

  

„Už nemôžem urobiť viac. 

Zjavili sa mi také veci, že všetko, 

čo som doteraz napísal, 

vyzerá ako slama.“ 

T. Akvinský 

          

         V čase narodenia T. Akvinského, ktorý sa datuje okolo roku 1225, je Averroa mŕtvy 

zhruba 27 rokov.  

         Avšak daný fakt nič nemení na skutočnosti, že tento moslimský filozof vedno so svojimi 

stúpencami zasiahne do vedeckého nazerania talianskeho dominikánskeho teológa, filozofa, 

„anjelského učiteľa“ a žiaka Alberta Veľkého, ktorým sú preambula fidei – zjavené p/Pravdy 

v ním rozpracovanom systéme kresťanského supranaturalizmu, v ktorom nadobúdajú účelovú 

tvárnosť, opodstatnenie a oprávnenie práve racionálnym smerovaním.      

         Totižto, Averroa neašpiruje na svoju, vo všeobecnosti známu, tzv. dvojakú pravdu, jeho 

stanovisko sa od tejto teórie odlišuje v týchto smeroch:  

- namiesto dvoch odlišných právd ukazuje rozdiel medzi rozličnými prostriedkami 

pravdy 

                                                 
24 Homéros: Odysseia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 365.  
25 Joyce, J.: Ulysses. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1993, s. 478.  
26 Tamže.  
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- podľa Aristotelovho vzoru rozlišuje tri prostriedky pravdy, každý priradený inej časti 

spoločnosti:  1. filozofické dôkazy, ktorých sa pridržiavajú vladári,   

  2. dialektické diskusie zrozumiteľné teológom,   

  3. rétorika, ktorej sa pridržiavajú bežné masy ľudí. 27 

         T. Akvinský sa stáva zástancom názoru, že existencia boha môže byť dokázaná len 

aposteriórne. Hlása vieru v prvého hýbateľa, oponujúc téze, že reťaz príčin nemôže byť 

nekonečná stanovuje prvú príčinu, dokonalú a nutnú bytosť vo svojej absolútnosti, ktorá 

udržiava poriadok vesmíru a sveta.            

         Hlavný dôvod sporu T. Akvinského s averroistami tkvel práve s nesúhlasením 

ponímania vzťahu medzi náboženstvom a filozofiou, keďže obhajoval náhľad, že poznania 

filozofické a náboženské „sa musia zhodovať, pretože predstava, že by mohli byť 

protirečiacimi si pravdami je absurdná a sebazničujúca.  

         Existuje teda isté poznanie, ku ktorému dospievame filozoficky alebo zjavením 

(takýmto poznaním je napríklad existencia boha). Existuje však veľká oblasť poznania, ktoré 

sa dá dosiahnuť len vďaka filozofii (napríklad poznanie štruktúry prírodného sveta), ako aj 

oblasť poznania, ktoré sa dosahuje len prostredníctvom zjavenia (napríklad prevtelenie 

a trojica).“ 28        

         Kresťanskú filozofiu a svetonázor vypracovaný do dôsledkov postavil T. Akvinský na 

pevný základ racionálneho zdôvodnenia a tomizmus, pestovaný celé stáročia predovšetkým 

dominikánmi a v druhej polovici 19. storočia obnovený encyklikou pápeža Leva XIII. Aeterni 

patris, ktorou sa začína história novotomizmu, plnohodnotne vchádza do dejín.  

         Ak podľa Jamesa Joycea ponímala tomistická filozofia umelecké dielo ako artefakt 

vyjadrujúci vlastné štruktúrne zákony a osobnosť autora pri tomto procese absentovala 

a scholastika sa zaoberala „len“ teóriou umenia a zabúdala pritom na tvoriaci proces, 

opodstatnene potom vo svojom diele rozširuje estetiku T. Akvinského práve o tento rozmer.                   

         Vychádzajúc z troch základných estetických princípov – integritas, consonancia, 

claritas, imanentne súvisiacich s učením T. Akvinského, objavujeme fenomén krásy, ktorej 

univerzum, reprezentované ženou, sa nám u Homéra a Joycea ukazuje v rozličných podobách.    

         Integritas prijímame ako prvú fázu estetického vnímania, teda ako ohraničujúcu čiaru 

okolo predmetu, ktorý má byť recipovaný ako celok, celistvosť.  

                                                 
27 pozri King, Peter, J.: Sto filozofov. Bratislava: Perfekt, 2004, s. 62.  
28 King, Peter, J.: Sto filozofov. Bratislava: Perfekt, 2004, s. 71.  
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         K pojmu consonancia pristupujeme analytickejšie. Vnímame daný predmet v jeho 

zložitosti, deliteľnosti, odlučiteľnosti, v harmonickosti polohy a počtu jeho častíc, v tom, čo 

pomenúvame „rytmom štruktúry“.  

         A nie je claritas (približne znamenajúce radiant – „astron. miesto na oblohe, z ktorého 

zdanlivo vyletujú meteory určitého meteorického roja“ 29) práve znázornením božského 

zámeru vo všetkom obklopujúcom? Tým vekmi daným umeleckým objavením, ktoré 

z estetického obrazu vytvára univerzálny obraz, až napokon prežaruje aj svoje hranice?  

         A vyžarovanie, s ktorým sa stretávame u J. Joycea, nie je nič iné ako scholastické 

quidditas (podstatnosť vecí) – zvrchovaná vlastnosť pociťovaná človekom v okamihu, keď 

jeho myseľ chápe, upútaná harmóniou a dotknutá úplnosťou estetického obrazu, najvyššiu 

vlastnosť krásy – jasné estetické vyžarovanie obrazu.  

          

         Ulysses: „Srdce mu zvieral žiaľ, ktorý ešte nebol žiaľom lásky. Mlčky, vo sne prišla 

k nemu mŕtva matka, (claritas –dopl. N. Č.)  z jej vysileného tela vo voľnom hnedom rubáši sa 

šírila vôňa vosku a čerstvého dreva, dych, ktorý sa nad ním nemo, vyčítavo skláňal, jemne 

razil zvlhnutým popolom. (consonancia – dopl. N. Č.) Cez ošúchanú manžetu zazrel more, 

ktoré dobre živený hlas pozdravoval ako svoju veľkú dobrotivú matku. Zelenú tekutú masu 

ohraničoval kruh zálivu a obzor. Vedľa jej smrteľnej postele stála miska z bieleho porcelánu 

so zelenou chorobnou žlčou, ktorú matka vyvrhla z prehnitej pečene pri záchvatoch hlasného, 

stonavého dávenia. (integritas)“ 30           

          

         Odysea: „sny, tie prízraky chabé, nám totižto prichodia 

 z dvoch brán (claritas – dopl. N. Č.) 

z rohov je spravená jedna a z kosti slonovej druhá. (integritas – dopl. N. Č.) 

Tie, čo prídu k nám bránou z rezanej slonovej kosti, 

tie nás mámia; sú klamné a nosia nám jalové správy. 

Tie však, čo prídu k nám bránou, čo celá je z hladených rohov, 

hovoria pravdu a splnia sa ľuďom, keď v spánku ich vidia“ (consonancia – dopl. N. Č.) 31 

         V pojmosloví umenia môžeme chápať vyžarovanie aj v zmysle estetického zastavenia, 

ustrnutia tela nad gnómickým, ktoré zrazu pohltí dušu a ľudské srdce je daným momentom 

                                                 
29 Kolektív autorov: Slovník cudzích slov (Druhé doplnené a upravené slovenské vydanie). Bratislava: SPN, 
2005, s. 819.  
30 Joyce, J.: Ulysses, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 5.  
31 Homéros: Odysseia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 365.  
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okúzlené natoľko, že myseľ povznesená nad všetku matériu naplno, skrze videnej krásy, 

zažíva extázu.  

 

„V tomto okamihu, a vravím pravdu, sa duch života, ktorý 

máme v najtajnejšej komore srdca začal chvieť takou silou, 

že sa javil vystrašený i v najmenších impulzoch a trasúc sa predniesol 

slová: Ecce deus fortior me, qui venies dominabitur 

mihi (Hľa, boh silnejší než ja, ktorý bude vládnuť nado mnou). 

V tomto okamihu sa duch duše, ktorý sídli vo vysokej komore, 

do ktorej všetci duchovia zmyslov prinášajú 

svoje vnemy, začal veľmi diviť a k zraku predniesol tieto slová: 

Apparuit jam beatitudo vestra (Teraz sa objavilo dokonalé 

šťastie). 

V tú chvíľu prírodný duch sídliaci v tej 

časti, kde je dodávaná naša výživa, začal nariekať 

a povedal toto: Heu miser! quia frequenter impeditus 

ero deinceps (Beda mne úbohému, pretože od tejto chvíle mi 

často budú kladené prekážky). 

Musím povedať, že od tej doby láska ovládla moju dušu a začala 

mať nado mnou takú vládu prostredníctvom sily, 

ktorú jej dala moja predstavivosť, že ma to prinútilo robiť 

všetko to, čo si priala.“ 

Dante Alighieri 

 

         Od integritas, ako princípu úplnosti, ktoré Stephen Dedalus vysvetľuje vnímaním 

„estetického obrazu ako jednej veci“32, cez princíp consonancie, teda proporcie súzvučnej 

a ľubozvučnej, keď „po syntéze bezprostredného vnemu nasleduje analýza jeho vnímania“33, 

dospejeme k reflexii o veci ako organizovanej zložitej štruktúre prispôsobenej na určitý 

osobitný účel.  

         Následne skrze vonkajšieho rúcha spoznávame jej podstatu – dušu. 

                                                 
32 Hendryová, I.: Epifánie ako filozofický prístup. In: Revue svetovej literatúry, 1968, č. 1, s. 125. 
33 Tamže.  
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         Zavŕšením tretej podmienky krásy – claritas (jasu, žiary), nachádzame evidentný 

prechod od epifánie ako pojmu slávnosti zjavenia božstva, zjavenia Pána, k javu, keď aj duša 

všedného predmetu „vysiela lúče“ a „predmet dospieva k epifánii“34.    

         Pojem epifánie (znovu) ožíva prostredníctvom modernistického nazerania J. Joycea (v 

jeho diele sa fragmentárne, analyticko-kubistické a kaleidoskopické videnie človeka, sveta 

a vesmíru spája zároveň aj bytostnou túžbou nájsť jednotu sveta a bytia35),  ktorý ju definuje 

ako stav, „keď sa nám duša všednodenného predmetu zjaví žiarivo“ 36.  

         V gréckom svete, špecificky v jeho mytológii, napĺňala epifánia význam nečakaného 

a náhleho prejavu božstva a v gréckych drámach objavenie, resp. náhle zjavenie sa boha na 

scéne, pričom v kresťanskom význame nesie posolstvo dňa, v ktorom traja králi sprevádzaní 

betlehemskou hviezdou, prinášajú dary narodenému Kristovi.  

         Pôvodné úvahy J. Joycea o epifániách formovo spočívali v krátkych poznámkach 

zachytávajúcich rôzne gestá, ktorými sa prejaví u ľudí bezprostredne moc podvedomia.  

         Sprvu boli teda skôr satirickými pokusmi odhaliť pretvárku ľudí, postupne sa však 

stávajú prejavmi podvedomia vyjadreného buď jazykovými prostriedkami, alebo snami. 

Jedným z podstatných rysov jeho estetiky je, že epifánie sa vždy prejavujú v situáciách nielen 

obyčajných a každodenných, ale aj v detailoch priamo banálnych a triviálnych.37  

         Povedané s V. Šabíkom, „Homérovi prináleží nezastupiteľné miesto v genéze vedomej 

formotvornej sily“ a formou ako zušľachtením otvoreného, rozptýleného, nejednotného, 

spĺňajú ženské hrdinky v Odysei funkciu estetizácie, i keď k mužským protagonistom, 

participujúcim na hlavnej dejovej línii, vystupujú ako komplementárny element:  

         „Keby sa konečne vrátil a o môj život sa staral, moja sláva by narástla a tak by to bolo 

aj lepšie“38. 

         Prejavy epifánie však môžeme v okamihoch citovej exaltovanosti, keď veci vystúpia 

v novom svetle, sledovať aj prestúpením k duchovnému pólu.  

         Pozorujeme tak rozpornosť s profánnymi epifániami Joycea, pretože popri žiareniach 

predmetov, ktoré nás obklopujú, vysielajú lúče aj ľudské bytosti.  

         V našom prípade vnímame v dielach Ulysses (Ulyxes – lat. meno gréckeho hrdinu 

Odyssea) a Odysea svetlo a žiaru žien.                                                                                                                 

                                                 
34 Hendryová, I.: Epifánie ako filozofický prístup. In: Revue svetovej literatúry, 1968, č. 1, s. 125. 
35 pozri Hilský, M.: Modernisté. Praha: Torst, 1995, s. 110. 
36 pozri Šabík, V.: Diskurzy o estetike, Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2003, s. 341.  
37 pozri Hilský, M.: Modernisté, Praha: Torst, 1995, s. 116.  
38 pozri Homéros: Odysseia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 212. 



951 
 

         Premosťovaním tmy a svetla, zmyslového a zmyselného v intenciách samoty, strachu, 

presa/h/dzovania snenia (samo)vytvorenou škrupinou poskytujúcou pocit bezpečia Tej, ktorej 

šaty bývajú plné špendlíkov, lebo „niet ruže bez tŕňa“39, nás nežnými tónmi stigmatizuje 

nielen „biele ženské telo, živá flauta“40, ale aj „vôňa mien Tej, ktorá nepoškvrnená počala, 

Nádoba duchovnosti, ... , Nádoba cnosti, ... , Nádoba zázračnej pobožnosti, ... , vôňa tajomnej 

ruže“41. 

         U Homéra a Joycea zaznamenávame ženu v role matky, božstvo prezentované ženou 

a ženstvo „sub rosa“. 

         V prípade ženy – matky sa cit ako stmeľujúci princíp rodiny a symbol materskej lásky 

ako „najčistejšej formy lásky“ 42 stáva hnacou silou k preskupovaniu sveta živých a mŕtvych.    

         V oboch dielach figuruje žena – matka ako postmortálna postava. 

 

Odysea 

„...a ja som zatúžil na výzvu srdca 

do svojho náručia vziať tieň  

svojej zosnulej matky...“43    

 

Ulysses 

„...tvár mala strápenú a bez nosa, zelenú 

od hrobovej plesne. Vlasy jej preredli 

a ovisli. Prázdne očné jamky s belasými kruhmi...“44 

 

         V ľúbeznosti zmyslov „krása organických foriem je uprednostňovaná pred krásou 

neorganických predmetov“45.  

         Na obraze Hansa Baldunga Griena Tri veky ženy a smrť vidíme, ako farebne 

vygradované postavy odkrývaním subjektívnych významov vstupujú procesom konfrontácie 

s vonkajším svetom do novej významovej interpretácie.  

          

                                                 
39 Joyce, J.: Ulysses, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 74. 
40 Joyce, J.: Ulysses, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 275. 
41 Tamže, s. 340. 
42 Fromm, E.: Člověk a psychoanalýza. Praha: Aurora, 1997, s. 82.  
43 Homéros: Odysseia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 372.  
44 Joyce, J.: Ulysses, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 31. 
45 Eco, U.: Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005, s. 174.  
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         V rozsiahlom, vyše štyridsaťstranovom ženskom monológu, ktorý tvorí koniec Ulysses, 

Molly Bloom vyhlasuje: 

         „... a nebyť nás vôbec by neboli chlapi na svete nemajú ani potuchy čo znamená byť 

ženou a matkou...“46, pričom Penelopa, pokorne skláňajúc hlavu, narieka za manželom 

Odyseom:  

         „Mne zoslal Olympan najviac bolestí zo žien...“47. 

        Žena – bohyňa, (v Homérovom diele bohyňa a súčasne čarodejnica Kirké ľúbezným 

spevom láka obete, ktoré sa po požití omamného moku metamorfujú do animálnej podoby) 

keďže „božská krása sa prejavuje nielen v ľudských bytostiach, ale tiež v prírode“48, sa 

uplatňuje v plnej miere s maritímnym motívom, ktoré v oboch dielach plní odlišné funkcie.  

         U Homéra sa vyskytuje v geografickej rovine, v ktorej slúži ako priestor na fyzickú 

i duchovnú prepravu, lebo Odyseovi premáha srdce a je také obrovské, „že odtiaľ ani len 

vtáci nedôjdu v tom istom roku“49. 

         V Ulysses sa more kooperáciou ľudského a prírodného objavuje v recipročnom vzťahu, 

lebo Stephen Dedalus hľadaním slobody skrze ideálov umenia „hľadel na more a more 

hľadelo na neho“ 50. 

         V Odysei vnímame popri Aténe Palas, zosielajúcej na ľudí spánok a krásu, aj 

prítomnosť negatívnych vodných bytostí reprezentujúcich v niektorých kultúrach prvok jin, 

teda ženskú stránku, a stelesňujúcich určité obsahy nevedomých vrstiev osobnosti.  

         Konkrétne sú to postavy Skylé, Charybdis a nýmf túžiacich po duši, „ktorá im ako 

prírodným elementárnym bytostiam chýba“51. 

 

„Stred vesmíru – kde s morom zem 

a so zemou sa nebo stretá – 

stred vesmíru je rozhraním 

i spojom trojitého sveta.“ 

Publius Ovidius Naso (Premeny – Povesť  o trójskej vojne) 

         Horizontálnou osou, ako súčasťou Venušinho trojuholníka, ktorý zobrazovaný vrcholom 

dolu ponímame ako šifru „s významom maskulínneho symbolu“52, môžeme znázorniť 

antagonický vzťah „žena – matka“ a „žena – bohyňa“. 

                                                 
46 Joyce, J.: Ulysses, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 670. 
47 Homéros: Odysseia, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 82. 
48 Eco, U.: Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005, s. 174. 
49 Homéros: Odysseia, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 52. 
50 Joyce, J.: Ulysses, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, s. 529. 
51 Biedermann, H.: Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor, 1992, s. 338.  
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       „žena – matka“                                                                        „žena – bohyňa“ 

 

    

 

  

         Protiklad sa tu formuje nielen smrteľnosťou a nesmrteľnosťou, ale aj ponímaním krásy, 

ktorú pozorujeme v scéne, keď Odyseus vraví nymfe: „rozumná Pénelopeia sa s tebou 

nemôže merať ni výzorom tváre ni postavou tela. Je to len smrteľná žena, ty nepoznáš smrti ni 

stária“53. 

         Tieto dva odlišné póly sa stretajú v mieste, kde cez integritas „ženy – matky“ ako 

posvätnej darkyne života a božských nýmf v moriach a consonanciu ich klasických oblín, 

vnímame žiaru a svetlo mystériom „ženy sub rosa“. 

 

                                  

       „žena – matka“                                                                       „žena – bohyňa“ 

 

    

 

                                                         „žena sub rosa“ 

 

 Európske slohové umenie neskorého stredoveku, nasledujúce po románskom období 

valených klenieb, polkruhových oblúkov v tmavých, na pohľad masívnych kostoloch, úzkych 

okenných otvorov s minimálnym prenikaním svetla, času, v ktorom rigorózny, prírode 

vzdialený jazyk foriem určoval dobový štýl a maliarstvo vedno s plastikou plnilo výlučne 

diktát tlmočenia kresťanského obrazu sveta do symbolických znázornení, prichádza umenie 

gotiky.  

         Jej názov, zavedený Giorgiom Vasarim, pôvodne označujúci umenie Gótov (tzv. 

barbarské umenie), ktorí do Európy vtrhli začiatkom stredoveku, rehabilitovali až romantici 

19. storočia  a predišli tak stáročnému hromadnému ničeniu gotických diel. 

                                                                                                                                                         
52 Biedermann, H.: Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor, 1992, s. 315.  
53 Homéros: Odysseia, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 95. 
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         Tak sa v umení 12. storočia zjednodušujú klenby, stávajú sa štvordielnymi a 

šesťdielnymi a tvoria tzv. obdĺžnikové pretiahnuté polia, čím umožňujú dobovým architektom 

homogenizovať pôdorys budov a zväčšovať ich výšku.  

         Objavuje sa lomený oblúk, vysoký a lepšie vypracovaný reliéf, mnohofarebné vitráže, 

ktoré dosahujú veľký rozmach zvyšovaním povrchu okien, čím sa v symbole prizmy 

gnómického božieho vedomia vzmáha  

svetlo do celého priestoru chrámov sťa 

v sklených hranoloch najpodstatnejšej 

akríbie lásky. A na priečeliach katedrál sa 

objavujú  rozety, symboly Slnka a Krista.                

         Rosa rugosa (Ruža vráskavá) patrí 

k najstarším odrodám ruží. Svojimi piatimi 

lupeňmi sa vyznačuje päťuholníkovou 

symetriou, obdobne ako dávny symbol 

večnosti – pentagram, atribút planéty    

a bohyne Venuše už v staroveku, kedy ľudia     Rozeta, priečelie katedrály Notre Dame, Paríž 

 pozorovaniami prišli na to, že každých     

osem rokov sa okolo slnca objaví tvar päťcípej hviezdy, ktorý reprezentoval Venušu/ Ištar/ 

Afroditu a v počiatkoch kresťanstva spĺňal význam emblémového znázornenia piatich 

Kristových rán.  

         Starovekí Rimania zasa pri dôvernom stretnutí vešiavali na dvere ruže, ktoré neskôr ako 

častý motív spovedníc demonštrovali: sub rosa – pod ružou, pečať mlčanlivosti. 

         Aj ruženec (lat. rosarium: podľa Panny Márie, t. zn. rosa mystica54) „ukrýva“ tajomstvá 

zvestovania, navštívenia a narodenia, žírnosti Olivovej hory, bičovania, korunovania, 

bremena kríža, nanebovstúpenia, adorácie, nanebovzatia, ..., ktoré emblémovo zjednocujú 

(spolu)veriacich mocou symbolov do jedného veľkého spoločenstva.  

       

 „Ako ma voláš krásne, keď som sám,  

náručie tvoje chránim pred prázdnym zrakom luzy,  

mňa zjav tvoj dvíha k nebesám.  

Kedy ťa celú objavím v malej ruži?“ 

Svetloslav Veigl (Ženu silnú kto nájde?) 

                                                 
54 pozri Kolektív autorov: Ottův slovník naučný VI., Praha : Otto, 1904, s. 383. 
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          S Rosou aurea (Ružou zlatou) sa viaže zvyk, ktorého pôvod nie je známy a ktorého 

začiatky siahajú až do XII. storočia. Na štvrtú pôstnu sobotu (Laetare) svätí pápež vodou, 

balzamom a kadidlom v prítomnosti celého kardinálskeho kolégia zlatú, diamantmi 

vysádzanú ružu, ktorú potom buď ako dôkaz zvláštnej priazne za zásluhy, alebo z priateľstva 

odovzdáva niektorému panovníkovi dynastie, ženským členom panovníckej rodiny, alebo 

niektorej obci, či korporácii.  

         Či už ruže maľovali, posväcovali, filozofovali i básnili o nich, alebo nimi obdarúvali, 

stali sa vekmi rýdzimi symbolmi a atribútmi ženského sveta.  

 

„Chválim ťa preto, meno tvoje Silná žena.  

Si ruža zamknutá, studnica spečatená.“ 

Svetloslav Veigl (Venovanie) 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

Dalí (1904 – 1989): Meditatívna ruža
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         A ruža, ktorej prvé červené puky vyrástli z krvi Adonisa, milenca Afrodity, trubadúrsky 

„hmatateľný symbol pozemskej lásky“ 55, symbol rozenkruciánov a ako pečať mlčanlivosti, 

častý motív výzdoby spovedníc považujeme za miesto, ktoré imaginárne ukončuje putovanie 

ľudského, lebo práve ono sa v tomto mieste stáva božským, tak, ako sa „v ženskom lone sa 

slovo stáva telom, ale v Duchu nášho Stvoriteľa sa každé telo, ktoré sa pominulo, stáva 

slovom, ktoré tu ostane naveky“56. 

         Môžeme tvrdiť, že krásna literatúra a umenie participujú, koexistujú a napĺňajú priestor, 

v ktorom prebývame a predsa, len čo zostúpime len o krok nadol, k minulosti, skutočnosť sa 

nám zahmlieva.  

         V našom zrkadliacom archaickom podvedomí sa zachováva svet vo svojej integrite 

a tvrdiac spolu s Tomášom Štraussom, „mytologické obrazy nie sú také symbolické. Mýtus 

nie je totiž len vyjadrením, označením a zosobnením niečoho, ale súčasne je zároveň aj tým, 

čo vyjadruje, označuje a zosobňuje. Človek v mýte splýva s prírodou. Antropomorfné faktory 

sa organicky zlievajú so zoomorfnými a kozmologickými"57.   

         Rozpracovaný systém epifánií Tomášom Akvinským a o niekoľko storočí nato aj 

Jamesom Joyceom, ponúka jeden z náhľadov a možných prienikov k interpretáciám paralel 

a vzájomných prelínaní profánneho a sakrálneho aj v slovenskej literatúre 20. storočia.  
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