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Výrazové a významové paralely v básnickej tvorbe  

Vladimíra Roya a Emila Boleslava Lukáča 

 

Peter TRIZNA 

 

Vladimír Roy aj Emil Boleslav Lukáč patria k najvýraznejším slovenským básnikom 

dvadsiatych a tridsiatych rokov, no napriek tomu im v rámci slovenskej literárnej vedy oproti 

ich niektorým generačným druhom nebola venovaná dostatočná pozornosť. Súvisí to okrem 

iného aj so skutočnosťou, že ide o výrazne kresťansky orientovaných autorov. Navyše Emil 

Boleslav Lukáč sa v očiach komunistických politických, ale aj literárnovedných a kultúrnych 

kruhov diskreditoval ešte aj tým, že počas existencie vojnovej Slovenskej republiky bol 

poslancom jej snemu. O každom z nich existuje len jedna komplexnejšia monografia, pričom 

žiadna z týchto publikácií nepatrí medzi významnejšie počiny v tejto oblasti. Kniha „Básnik 

Vladimír Roy“ od Jána Brezinu vyšla v roku 1961 a je deformovaná socialistickým pohľadom 

na dobový kontext zámerným vyzdvihovaním sociálnej a národnej lyriky autora a naopak, 

podhodnocovaním náboženských vplyvov a motívov v jeho tvorbe. Takmer zabudnutá je dnes 

už aj práca Andreja Kostolného „O poézii Emila Boleslava Lukáča“ z roku 1970. V rámci 

nášho príspevku sme sa zamerali na spriaznenosť obidvoch autorov z pohľadu ako 

výrazových, tak aj významových paralel ich tvorby. 

 

 O vplyve Royovej poézie na mladších autorov Šmatlák konštatuje, že „príťažlivosť 

Royovej poézie pre mladých poprevratových básnikov, ako aj čitateľov, spočívala najskôr 

v tom, že v nej nachádzali veľmi výrazne, pritom až priehľadne stelesnený typ 

„novoromantického“ básnika, vnútorne ustrojený z ostro, priamo vyhrotene pociťovanej 

bipolárnosti individuálneho bytia. [...] Dozaista, vnútorná „rozdvojenosť“ je v tej či onej 

miere príznačná pre dobový psychosociálny habitus slovenskej básnickej Moderny vôbec, no 

u žiadneho z jej básnikov sa nestala takou priamo tematickou konštantou ako u Roya.“ (1979, 

s. 274). To zároveň sčasti vyvracia aj tvrdenia časti literárnych vedcov o Royovi ako o 

„ozvennom básnikovi“.Ak totiž možno hovoriť o tom, že Roy vo svojej tvorbe prevzal módus 

iných autorov, treba spomenúť aj fakt, že to bolo preto, že sa s jeho výrazovými možnosťami 

vnútorne stotožnil58. Navyše nemožno spochybniť skutočnosť, že ho výrazne obohatil o určité 

                                                 
58pozri 1979, s. 273 
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jemu vlastné významové aj výrazové aspekty. Do slovenskej poézie navyše priniesol 

napríklad báseň v próze (texty ako „Brezy“ či „Pútnik“ z jeho debutu.  

 Od Roya o pätnásť rokov mladší Emil Boleslav Lukáč debutoval časopisecky a aj 

knižne začiatkom dvadsiatych rokov – prvá kniha s názvom „Spoveď“ mu vyšla v roku 1922 

– teda v období, kedy vyšli Royove prvé dve knihy V už spomenutej monografii od Andreja 

Kostolného sa okrem iného dočítame, že „rukopis svojej prvej básnickej zbierky Spoveď 

posiela Lukáč prečítať Royovi do Púchova. Ozaj intímny vzťah k nemu pocítil za stretnutia 

v Martine v roku 1921. Akoby bol z jeho poézie vycítil nejaký spoločný osud „prekliatych“, 

rozpoltených. [...]" 

 U obidvoch autorov nachádzame štyri určujúce styčné body. Prvým je poučenosť 

obidvoch autorov vyplývajúca zo skutočnosti, že ovládali viacero svetových jazykov a vo 

svojej dobe boli považovaní za vynikajúcich prekladateľov59 Táto skutočnosť sa u obidvoch 

prejavuje či už využívaním pre slovenčinu dovtedy neobvyklých básnických foriem 

(napríklad spomínané Royove básne v próze), či rôznymi extratextovými referenciami – Roy 

v rozličných textoch spomína napríklad amerického básnika Walta Whitmana v básni „Za 

more“, venovanej Vavrovi Šrobárovi. „Ja zavše rád i whitmanovsky pozaplesám“, citát o 

Nietzschem v jemu venovanom rovnomennom texte, či citát od anglického barokového 

básnika Alexandra Popea v básni „V cele videní“. Najmä v prípade Popea, či omnoho 

mladšieho Whitmana, priekopníka moderného voľného verša, pritom ide o autorov, ktorí 

neboli v tomto období v českom a slovenskom literárnom priestore veľmi známi. U Lukáča 

zas môžeme nájsť okrem iného aj narážky na španielskeho maliara Francisca Goyu, ako 

naznačuje už aj názov básne „Goya“, latinské názvy ako napríklad titul básne „Taedium 

urbis“, či zemepisné názvy zo zbierky „Dunaj a Seina“, v ktorej Lukáč reflektoval svoje 

skúsenosti z pobytu vo Francúzsku. Najviac extratextových odkazov však obsahujú Lukáčove 

texty s nadosobnou tematikou z tridsiatych a štyridsiatych rokov. Ide predovšetkým 

o biblizmy a výrazy z gréckej a iných mytológií ako Moloch, Acheron, Klio, či odkazy na 

novšiu európsku kultúru, ktorú už okrem spomenutého Goyu predstavujú aj literárne postavy 

ako Laura alebo Beatrice. Pochopiteľne, svoju úlohu pri budovaní erudície oboch autorov 

v oblasti humanitných vied zohrala aj tá skutočnosť, že v obidvoch prípadoch ide 

o vysokoškolsky vzdelaných autorov, ktorí absolvovali študijné pobyty v západnej Európe 

(Roy v škótskom Edinburghu a Lukáč na francúzskej Sorbonne) čo v našom geopolitickom 

                                                 
59 v úvodnej štúdii knihy „Výbor z poezie Vladimíra Roya“  z roku 1935 ho Rudo Brtáň označil za jedného 
z najlepších prekladateľov práve spolu s Lukáčom a Štefanom Krčmérym. 
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kontexte v tomto období, teda v prvých troch desaťročiach dvadsiateho storočia nebolo 

obvyklé.  

 Druhým určujúcim styčným bodom najmä z hľadiska výrazu, aký Roy aj Lukáč 

využívali vo viacerých svojich textoch súvisí aj s povolaním evanjelického kňaza. Roy sa 

duchovnej službe venoval až do roku 1934, kedy bol zo zdravotných dôvod nútený zanechať 

kňažské pôsobenie. Lukáč opustil povolanie kňaza pomerne skoro, no kresťanský svetonázor 

v spojitosti s akcentovaním trvalých a tradičných morálnych hodnôt ostal v jeho tvorbe stále 

prítomný, či už bol viac alebo menej implicitný.  

 Vzťah obidvoch autorov k Bohu, tak ako ho možno odčítať z niektorých ich textov, je 

veľmi zaujímavý, s ohľadom na ich pôvodné, či primárne povolanie až protirečivý. A to aj 

napriek tomu, že, ako sme už skonštatovali, im boli kresťanské hodnoty vždy vlastné. 

 Zo starších Royových básní sa náboženské motívy či kontemplácie k Bohu vyskytujú 

predovšetkým v niektorých básňach z cyklu Tristia, ktorý vznikal v období rokov 1910 

a 1911, teda v čase, keď začínal svoje cirkevné pôsobenie. V časti 8 lyrický subjekt vo vzťahu 

k pociťovanej beznádejnosti života a ľudských túžob a svojim pocitom ťažko definovateľnej 

chmúrnosti konštatuje: „Bárs sám znám slabo obsah novej tuchy,/čo kolotavo hrá sa 

s osudom,/jejž život krátky je sťa zlatej muchy – //nech brnkne v struny sťaby lístok suchý,/čo 

z stromu padá, rvaný víchra zlom,/veď prv, či neskôr rov ju zhltne hluchý.“ Silná skepsa, 

ktorú cítiť z textu, záverečný verš o nezvratnom zániku ešte stupňuje. Vyznieva nanajvýš 

materialisticky, pričom básnický obraz vyzdvihuje fyzický proces nevyhnutného zániku 

a rozkladu, pričom neponúka žiaden metafyzický, transcendentný presah, čo nekorešponduje  

s kresťanským učením. V časti 44 sa Bohu žaluje z toho, že práve kvôli nemu je taký, aký je, 

teda citlivý, melancholický, a zároveň v protiklade k týmto vlastnostiam aj vzdorovitý: „Prečo 

dal si, drahý Bože/citu plameň v hrudi lože...//Prečo dal si túžob vlny/ktorými sa duša plní/v 

rannej dobe, v pozdnej noci,/držiac vôľu v pevnej moci?“. V posledných veršoch preto prosí 

Boha, aby mu poskytol útechu a vnútorný pokoj: „Daj liek zmieru v srdca chvenie,/v bôľnu 

hlavu utíšenie!...“. Zhodný počet slabík vo veršoch v uvedenom citáte a ich melodika, ako aj 

pomerne jednoduchá  obraznosť, založená predovšetkým na epitetách, odkazuje na poéziu 

štúrovcov. Naopak, záverečná, štyridsiata deviata časť Tristií, nazvaná „Na hranici“ čerpá 

z odkazu zmŕtvychvstania Veľkej noci a volá po zmierení medzi ľuďmi, pričom sa v texte 

oproti tým predošlým prejavuje harmónia a väčšia vyrovnanosť lyrického subjektu. „Všetci sa 

so mnou zmierte/jak vo vzkriesenia deň/a aspoň raz mi verte,/kým chvie sa vzdušný 

tieň/pozdravu môjho.//Aleluja zazvučte/varhany žehnania,/so všetkými sa lúčte/srdcové 

klepania/pozdravu môjho.“ Báseň „Smutný akord“, ktorá má oproti predošlým textom ešte 
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osobnejší ráz., vyjadruje smútok lyrického hrdinu, ktorý sa v jej priebehu zmenšuje, lebo vidí 

prísľub lepšej budúcnosti, no napokon sa opäť trápi pre svoj ľud: „...bo zjavenie mi svieti 

v mútny zrak,/i srdce zdravšie, ladnejšie už tlčie;//no predsa dušu halí bôľu mrak/že ľud môj 

biedny poľom smrti blúdi/a krv mu saje sudby hroznej drak.“ Časté využívanie inverzie, 

hutnosť metafory, ako aj výrazná miera patetickosti ukazuje na vplyv Hviezdoslava. Posledné 

verše textu v jeho celkovom kontexte pôsobia deziluzívne, až agnosticky, keďže lyrický 

subjekt akoby už celkom nedúfal ani v Božiu spravodlivosť: „Svieť, Pravda, svieť, bych 

poznal Božie súdy...“. Čo je na posledných dvoch citovaných básňach obzvlášť zaujímavé je 

skutočnosť, že všetky vznikli v období jedného roka60, čím sa potvrdzuje protichodnosť, 

premenlivosť emócií Royovho lyrického subjektu v rámci pomerne krátkeho časového 

obdobia, ktorá je pre jeho poéziu symptomatická. 

V mnohých prípadoch, ako vidno aj z úryvkov, ktoré sme citovali, sa spája otázka 

viery s nadosobnou, národnou otázkou utrpenia ľudu, pričom Boh tu nevystupuje primárne 

ako tvorca, ale predovšetkým ako vykupiteľ Mimo cyklu tradičnejšie ladenej náboženskej 

poézie „Pastoralia“ z Royovej poslednej zbierky „Peruťou sudba máva“ Royovu kresťanskú 

vieru najvýraznejšie odráža v súvislosti s extratextovými referenciami už spomínaný text 

„Nietzschemu“, ktorý je koncipovaný ako jednostranný rozhovor, či reakcia na názory tohto 

nemeckého filozofa. Ostro s ním polemizuje a ironizuje, symbolicky ho vyzýva, aby vstal 

z hrobu a pozrel sa, ako vyzerá jeho teória o nadčloveku v praxi: Vstaň, poď a viď tých 

módnych ľudožrútov!/nie sú ver geniálni, ani utešení,/nie sú ver Apolovia novej doby/sú plní 

iba nízkej zloby“, pričom  neskôr trochu zlomyseľne, či škodoradostne konštatuje, že 

Nietszche nemôže ísť na Boží súd, kam ho vyzýva: „Viem, neľzä, keď tvoj vzácny 

mozog/mohutnej lebky červy dávno zhltli;/bol, žiaril kedys’ fosforovým plamom,/dnes niet 

ho, nepodlieha zmyslov klamom.“ V  závere napokon Roy aj na pozadí Veľkej noci mení tón 

a zmierlivo konštatuje: „– oh Nazaretský, Majstre cesty svätej,/si víťazom, hoc zomrel si na 

kríži...“. Navyše v texte ďalej tvrdí, že to v „mrákotách duše hrozným bôľom spätej“ uznal aj 

sám Nietzsche, a preto mu praje pokoja vykúpenie. I v tomto texte cítiť výrazný vplyv 

Hviezdoslava, a to ako v odvolávaní sa na antickú mytológiu v spojitosti s novšími dejinami 

(s obdobím života a tvorby Nietzscheho a s autorovou súčasnosťou), tak aj vo využívaní 

jambického spádu, dlhých veršov, komplikovanej syntaxe, aj výrazného pátosu a rétorickosti, 

ktorá však v tomto prípade súvisí predovšetkým s tým, ako je celý text koncipovaný. 

                                                 
60 pozri vročenia v 1963, s. 367 



962 
 

O Lukáčovom vzťahu k Bohu a viere v spojitosti s jeho poéziou Andrej Kostolný 

hovorí: „Pri teologickom zameraní Lukáčových štúdií i jeho profesie, pri ktorej si 

protestantizmus ponecháva potrebný priestor na rozvíjanie ľudských citov lásky , je svetský 

ráz Lukáčovej poézie osobitne zaujímavý a zložitý. [...] V určitých fázach pozorovať u neho 

sklon ku skepticizmu, ale ak dospel k niečomu pozitívnemu, cesta k tomu u neho viedla aj cez 

krízy. Len povrchnosť môže intelektuála ušetriť takých kríz. To všetko nemohlo u neho ostať 

bez ozveny aj v jeho citovej oblasti.“ (1970, s. 50-51). Lukáčovo prežívanie transcendencie, 

jeho vzťah k Bohu je teda často podobne zložitý ako u Roya, aj keď sa nazdávame, že nie je 

až tak vyhranene protirečivý. V básni „Na rodnej pôde“ zo zbierky „Dunaj a Seina“ sa 

stretávame s podobným motívom ako v Tristii číslo 44. Cítiť v nej však aj určitú skepsu, 

o akej píše Kostolný, a aká zaznieva aj z básne „Smutný akord.“, ktorej sme sa už venovali: 

„Kde v dušu búšia bôľu čakany,/kde tvrdá ruka znojnú prácu hlása,/kde hriešnici sú 

v trudnom pokání,/ó , ťažko čakajú tam Mesiáša!“ Aj tu sa, podobne ako u Roya, stretávame 

s vysokou mierou rétorickosti, s ktorou sa spája aj  patetický štýl parnasizmu, v staršej 

slovenskej poézii častý predovšetkým u Hviezdoslava, ktorý obidvoch autorov ovplyvnil.  

Spomedzi Lukáčových kníh je najvýraznejšie nábožensky motivovaná tretia zbierka 

„Hymny k sláve Hosudarovej,“. Andrej Kostolný uvádza, že motto (a azda aj meno 

„Hosudar“ – poznámka autora – prevzal Lukáč od Hviezdoslava.61. Aj v týchto textoch sa vo 

veľkej miere prejavuje pátos. Je to spôsobené predovšetkým tým, že Lukáč využíva formu 

hymny. „Ako už aj názov hovorí, sú to hymny náboženského charakteru. Pri ich kolíske sú 

dojmy z čítania Biblie, Claudela, Hviezdoslava a Rilkeho.“ (1970, s. 40). Boh predstavuje 

Otca, autoritu, utešiteľa, na ktorého sa Lukáč obracia v ťažkých chvíľach, prosí o novú silu 

a nádej pre národ, o „svetlo“, ako v básni „Hymnus svetla“: „Pomiluj, Pane, pomiluj so 

svojím papršlekom slepých!/Pomiluj, Pane, pomiluj/tých, čo sú bez zraku.“ Zrak, či svetlo tu 

funguje jednak vo fyzickom, denotatívnom význame, ako aj v už uvádzaných konotáciách. 

Báseň svojím celkovým vyznením rovnako ako predošlá pripomína Tristiu 44, i keď nejde 

o text vo forme hymny. Báseň „Legenda včerajška a dneška“ je podobne ako väčšina básní 

z Royovho spomínaného cyklu predchnutá smútkom a skepsou. Dôvodom nie je skutočnosť, 

že by Lukáč neveril v Božie vykúpenie, stráca však vieru v človeka. Ten sa odklonil od Boha 

a sám sa stáva strojcom svojho utrpenia a utrpenia iných, z ktorého niet úniku: „V krvavom 

diele vlastnom spoznať ťah známy: kto je to, ktože?/Pri hroznom spoznávaní na um príde 

starý refrén: Bože!//Utrpenie: sú utrpenia, utrpenie je: ja i ty,/a Kristus všade zabitý.“ Aj 

                                                 
61 1970, s. 40 
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v tomto texte, ako sme už naznačili vo vzťahu k celej knihe, cítiť výrazný vplyv 

Hviezdoslava, predovšetkým z hľadiska formy. V neskorších Lukáčových knihách, ktoré 

reagujú na morálny rozklad ľudstva, hroziacu vojnu a napokon aj na jej besnenie, Boh opäť 

vystupuje ako Otec, pomocník a radca., ku ktorému sa ľudstvo potrebuje priblížiť, aby sa 

očistilo a našlo šťastie. Lukáč sa zamýšľa nad tým, či sa tak stane a prosí ho o pomoc. 

„Ktovie kedy? Ktovie ako?/Rovno a či krivolako?/Prídeme raz ku tebe?/Ktorou dráhou? 

Ktorým smerom? [...] Prekliatych a poznačených,/v knihe Tvojej zaznačených/priveď, Pane, 

k velebe.“ Z hľadiska formy ide v tomto prípade o text s uvoľnenejšou dikciou a rytmickou 

ľahkosťou, ktorá je vlastná mladšej, nehviezdoslavovskej generácii, predovšetkým generácii 

slovenskej moderny a neskôr generácii Lukáča, Smreka a Novomeského.  

 

U Vladimíra Roya, aj u Emila Boleslava Lukáča tvorí významnú časť ich rannej 

poézie intímna lyrika, v ktorej sa taktiež výrazne odráža sklon obidvoch autorov k dolorizmu 

a modelovaniu rozorvaného lyrického hrdinu, zmietajúceho sa v protirečeniach. Skorším 

textom s touto tematikou u obidvoch autorov sa venujeme z viacerých dôvodov: po tom, čo sa 

Vladimír Roy oženil, a najmä s jeho pribúdajúcim vekom, stratili jeho ľúbostné texty výrazný 

pocit bezvýchodiskovosti, ako aj smútku, ktoré ho spájali s Lukáčom: „Ak na ľúbostnej, 

najmä predvojnovej lyrike V. Roya ležala akási ťarcha tragičnosti, jeho ľúbostné verše písané 

roku 1920 charakterizuje celkove istá bezstarostnosť a snaha po uvoľnení. Akoby básnik po 

prežití vojnových útrap v ovzduší národného oslobodenia pocítil nakrátko i plnosť svojho 

osobného života“(1961, s. 129). Lukáč sa tiež zrejme z dôvodu nájdenia osobného šťastia 

a s pribúdajúcimi politickými, no predovšetkým morálnymi krízami, obrátil predovšetkým 

k nadosobnej tematike, ktorá sa ho ako kresťanského humanistu bytostne dotýkala. 

 Symptomaticky pôsobí z hľadiska pohľadu Royovho lyrického subjektu na lásku vo 

vzťahu k jeho rozorvanosti príznačne nazvaná báseň „Láska“. Lyrický subjekt pozná hodnotu 

lásky a uvedomuje si, že bez nej by nemohol plnohodnotne existovať: „viem, ach viem dobre, 

že si nesmrteľná/a okršleky skôr sa stratia než ty,/i to viem, že ak vymrieš z mojej duše – i ja 

som zomrel, úbohý tvoj nosič“. Zároveň si uvedomuje tragiku vlastného osudu. Nedokáže sa 

z lásky tešiť, ničí ju v sebe a má pocit, že ubližuje svojim blížnym, až napokon charakterizuje 

sám seba ako „žobráka žobrákov“: „a predsa – taj to veľký – hrdúsim ťa a križujem,/ach, kým 

mi srdce steká z krvi,/to zabíjam, čo srdce dalo mi a/čo milujem, ja žobrák žobrákov...“. 

Podobne vyznieva napríklad Lukáčova báseň „Vzlyk“, v ktorej lyrický hrdina 

konštatuje, že či už je jeho milá s ním, či nie, nerozumie si s  okolitým svetom, stále je plný 

protirečení: „Všetko je prázdne, keď nie si tu ty/[...] Prázdny je svet, až duša z toho trnie,/len 
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moje srdce, to je plné, plné.//Všetko je plné a ty nie si tu./[...] len moje srdce, to je prázdne, 

prázdne.“ Ani v jednej z opisovaných situácií nie je lyrický subjekt šťastný, pokojný, zmieta 

sa medzi protikladnými pocitmi. V niektorých textoch dokonca obidvaja autori prichádzajú 

k názoru, že láska nie je oslobodzujúca, ale niekedy, ak je prisilná, nevyhnutne speje k zániku, 

môže priniesť nešťastie. Lukáč v básni „Oči“ uvažuje: „Dva páry našich očú spolu/je 

stelesnené zlo./Keď mečami sa prekolú,/čo bude, čo?“ V Tristii číslo 29, ktorú Roy 

koncipoval ako ľudovú baladu, prináša veľká láska obidvom milencom dokonca až smrť. „Šlo 

dievča zjari zbierať/kvet lúky vonný, vraz/so spevom prišiel šuhaj/jej štíhly objať pás.//Dnes 

v horách tichých mlčia/obaja zomrelí,/ich srdcia – stará pieseň – /od lásky zotleli.“ 

O Royovej ľúbostnej poézii spred roku 1918 jeho monografista Ján Brezina píše: 

„ďalším mocným prameňom básnikových nepokojov i nevyčerpateľnou hnacou poetickou 

silou bola pre básnika láska k žene, ktorá sa mnohostranne esteticky odráža v mnohých 

Royových básňach i v básnických cykloch. No často sa tu stáva, že namiesto bezprostredne 

zobrazeného zážitku lásky nachádzame v básňach iba tienistú náhradu za ňu, spomienku na 

lásku, ktorá „uvädla“. A ešte častejšie možno pozorovať, ako básnikova láska k milej len 

posilňuje jeho sklon k zádumčivosti, utiahnutosti a samotárstvu.“(1961, s. 107). Sklon 

lyrických hrdinov k trpiteľstvu a jeho miestami až ostentatívne zvýrazňovanie súvisí 

s poéziou symbolizmu, ktorá obidvoch básnikov ovplyvnila,  s jej častým tematizovaním 

bolesti a utrpenia, ako aj s ich osobnostným naturelom, ktorý tenduje k takémuto vnímaniu 

„ja“ a sveta, čo sa pretavuje aj do roviny textu. Dôležitý je v týchto súvislostiach tiež 

náboženský faktor – v kresťanskom ponímaní sa utrpenie často vníma aj ako forma vnútornej 

očisty, čo vidno z mnohých Lukáčových i Royových textov, a to, paradoxne, aj v ich 

ľúbostnej lyrike. V Royovom prípade to dokladá i citát z listu, ktorý ešte ako mladík napísal 

svojej budúcej manželke62. . 

Práve tento paradox, túžba po láske a šťastí, no zároveň strach z nej, presvedčenie, že 

pre trvalý, ozajstný vnútorný pokoj a šťastie treba trpieť sa u Lukáča najväčšmi prejavuje 

v jeho viac-menej monotematickej tretej knihe „O láske neláskavej“. Veľmi výstižne to 

potvrdzuje aj citát zo známej básne „Paradoxon“, ktorý pôsobí ako netradičný návod na 

udržanie šťastného partnerského vzťahu: „Nemiluj toľko, nadovšetko/nie bez 

prekážky/zakazuj lásku, drv ju, mraz ju/tak drž cit lásky.//Nesmiem byť šťastným, lebo 

                                                 
62 Treba sa učiť odriekať, zriekať, nutno naučiť sa trpieť, ustupovať, udusiť v sebe všetko, čo je sebecké, áno, 
treba ničiť všetko, čo vedie k pokoju pomíjajúcemu, treba trpieť a znovu trpieť, a tak nadobudnúť, zaslúžiť si 
vyšší, nehynúci pokoj...“. Ja blízko som stál smrti, pozrel do jej ľahostajnej tváre a neľaknul som sa...Smrti sa 
neľakám, ale ľudí sa predsa bojím a stade moje pojmy o utrpení, utiahnutosti, takmer mníšskom živote...“ (1961, 
s. 107-108) 
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šťastím/uplynie šťastie,/len z kyprej pôdy pochybnosti/nám láska rastie.“ Záverečne dva verše 

básne, ktoré predstavujú ústredné gnómy celej výpovede, završujú vrstvenie paradoxov tým, 

že lyrický subjekt tvrdí, že nesmie byť šťastným, lebo by tak prišiel o svoje šťastie. Neverí 

v jeho trvácnosť, bojí sa, že ho stratí, a preto sa radšej necháva unášať pochybnosťami, ktoré 

podľa neho tvoria živnú pôdu pre rozvoj ľúbostného vzťahu.  

Lukáčovmu „Paradoxonu“ je výrazovo aj významovo veľmi blízka báseň „Fetiš“, 

v ktorej sa odráža Royov obvyklý pocit smútku, sebaspytovania a neistoty. Aj tento text je 

koncipovaný ako istá forma komunikácie subjektu so ženou, ktorej sa prihovára a pokúša sa 

jej objasniť svoje komplikované, miestami protichodné emócie. Lyrický hrdina pochybuje 

o tom, či je jeho láska taká, akú si ona zaslúži. Má pocit, že žena sa správa, akoby ich láska 

bola fetišom, je si ňou až príliš istá., zatiaľ čo on je rozorvaný a skeptický. „Ty život môj si 

sťaby fetiš/nad bielu hruď si pripäla,/ja – tíchnuc v búrkach divých – cítim,/že láska moja 

primalá.“ Napokon v protiklade k jej bezstarostnosti konštatuje, že ani takúto lásku nemožno 

považovať za istotu, neverí v možnosť trvalého šťastia, šťastia bez prekážok, hoci 

v implicitnej rovine textu cítiť, že po ňom lyrický subjekt túži: „Môj život: fetiš; tvoja láska/je 

ohňom svätým v jasote;/ach, povedz, povedz, akej môžem/sa takto úfať istote?“. 

Z hľadiska formy textov s ľúbostnou tematikou, ako aj  textov štylizovaných ako 

určitá forma básnickej autobiografie, ktorej sa venujeme v ďalšej časti, v prípade obidvoch 

autorov vo všeobecnosti platí, že na rozdiel od náboženskej poézie, či poézie s národnou, 

respektíve národnobuditeľskou tematikou je rytmus tejto časti ich tvorby uvoľnenejší 

a prirodzenejší vo vzťahu k dikcii slovenčiny. O slovenskej moderne v tejto súvislosti 

František Štraus hovorí: „Ivan Krasko a jeho „básnická škola“ (na jej označenie sa používa i 

pojem Slovenská moderna) „obnovili“ v slovenskej poézii trochejské metrá, tradičný veršový 

sylabizmus (najmä 8-slabičný verš) a strofiku (štvorveršia) ľudovej a štúrovskej poézie.“ 

(2005, s. 218). To neskôr, v období medzi dvoma svetovými vojnami, teda v čase, keď začal 

Lukáč publikovať a jeho tvorba vrcholila, ako konštatuje Štraus63, viedlo k tomu, že verš sa 

rytmicky stále väčšmi uvoľňoval, čo platí aj pre Lukáča. O tejto uvoľnenosti hovorí aj Andrej 

Kostolný, keď tvrdí, že „je dosť zriedkavé nájsť v Lukáčovej tvorbe aspoň niekoľko básní 

s celkom bezchybnou stavbou rytmickou.“ (1970, s. 149).  

 

 Poslednú, štvrtú skupinu významových a výrazových paralel obidvoch autorov 

tvoria texty, ktorých sme sa už čiastočne dotkli z hľadiska ich rytmiky. Najpriliehavejšie 

                                                 
63 pozri 2005, s. 218, 219 
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ich možno charakterizovať ako štylizovanú, básnickú autobiografiu. V týchto textoch sa 

najvýraznejšie prejavujú pocity vnútornej rozpornosti lyrického subjektu a nepochopenia 

okolím, ktoré akoby boli až znakom nejakého osudového prekliatia. V niektorých textoch sa 

pritom javia ako lyrickým subjektom obidvoch básnikov bytostne vlastné, z iných väčšmi ako 

póza. Spomedzi veľkého množstva takto koncipovaných textov obidvoch autorov vyberáme 

dva od každého z nich, ktoré podľa nášho názoru z hľadiska hľadania významových 

a výrazových paralel patria k najvýstižnejším.  

 Refrénovitá báseň „Prológ“ z Lukáčovho debutu odráža práve tieto pocity 

osamotenosti, sebatrýznenia  a rozorvanosti: „So zrakom rozháraným – /(od koho som ho 

zdedil?)/so zrakom rozháraným/vlastné si srdce raním!“ Otázka v druhom verši, ktorá sa 

opakuje aj v ďalších dvoch strofách ostáva nezodpovedaná, ťaživo visí vo vzduchu, a s ňou sa 

implicitne otvára aj ďalšia, na ktorú lyrický hrdina nedostáva odpoveď, a to, či je v jeho moci 

sa od týchto pocitov, tohto „prekliatia „niekedy oslobodiť.  

 Royov lyrický subjekt sa nedokáže radovať, tešiť zo života, lebo, ako hovorí v Tristii 

číslo 9, videl „mŕtvu Jar“, hoci nik iný o tom nevie. Už uvedený na protiklade k pozitívnym 

konotáciám jari ako ročného obdobia, kedy sa všetko rodí a znovu začína postavený epiteton 

poukazuje na smútok, rozorvanosť hrdinu a na nepokoj, ktorý cíti, lebo tento svoj zážitok, to 

čo videl – básnicky zmyslovo, zrakom zhmotnený pocit z „mŕtvej jari“, si v sebe nesie ako 

stigmu: „ni jedna duša o tom vie,/len ja, len ja a neviem kam/ten veľký smútok podieť 

mám,/že videl som raz mŕtvu Jar“. Posledný verš básne pochmúrnu osudovosť jeho výpovede 

ešte stupňuje, keď subjekt akoby už nevedel ani vôbec žiť, lebo napokon o svojom zážitku 

dodáva: :a prežil, prežil i jej kar...“. 

 V protiklade k tomuto tragickému prežívaniu lyrického subjektu nachádzame v iných 

textoch obidvoch autorov akési dekadentné gesto prijatia svojej prekliatosti, prijatie 

čudesných pravidiel tejto neznámej hry keď Royov lyrický subjekt v Tristii 34 hovorí „ 

Milujem žiaľ, čo z duše kypí,/viem bozkať sudby kruté vtipy,/čo temno lejú v svetlo 

dennie,/však nenávidím – zovšednenie...“, zatiaľ čo Lukáčov hrdina sa v básni „Avete“ 

veľkolepým, oslavným tónom hlási k sklamaným, nešťastným, rozorvaným a osudovo 

prekliatym: „všetci vy, ktorí sa kocháte v tme,/ktorí ste prišli z ríš blata, všetci vy, čujteže – 

príbuzní sme, vítajte vo mne dnes brata!“ 

 

Vladimír Roy a Emil Boleslav Lukáč, ako sme ukázali aj v tomto príspevku, mali 

k sebe veľmi blízko ľudsky, svetonázorovo, ako aj z hľadiska tvorivých postupov, čo sa 

odrazilo vo výrazovej a tiež významovej stránke ich poézie. Veríme, že tento text prispeje 
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svojou troškou k obnoveniu diskusie o týchto autoroch a ich spoločných východiskách, 

a v neposlednom rade opätovne podnieti k ich novej, či obnovenej percepcii, čo si podľa 

nášho názoru obidvaja autori rozhodne zaslúžia. 
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