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EMIL BOLESLAV LUKÁČ VO VYUČOVANÍ LITERATÚRY  

Nadežda ČEKLOVSKÁ  

 

Abstrakt: V príspevku sa budeme zaoberať básnickou tvorbou Emila Boleslava Lukáča, 

ktorého dielo zaradzujeme do kontextu poézie vznikajúcej v medzivojnovom období a po roku 

1945 a ktorá disponuje príznakmi bolestínstva. Vybrané umelecké texty podrobíme 

literárnovednej interpretácii, aby predchádzala tvorbe návrhov na prácu s Lukáčovými 

básňami na hodinách literatúry v treťom ročníku stredných škôl.  

Kľúčové slová: Emil Boleslav Lukáč, interpretácia, poézia. 

 

EMIL BOLESLAV LUKÁČ IN TEACHING LITERATURE 

 

Abstract: In this paper we will discuss poetry Emil Boleslav Lukáč whose work it belongs to 

the context of poetry emerging in the interwar period and after 1945 and who has symptoms 

of hurt feelings. Selected texts detailed literary-artistic interpretation that preceded the 

drafting work with Lukáč poems in literature in the third year of secondary school. 

Keywords: Emil Boleslav Lukáč, interpretation, poetry. 

 

K literárnovednej interpretácii Lukáčovej básne Stĺp hanby 

Exponovanie osobných kríz a návratnosť niektorých motívov, ktoré podľa Miloša 

Tomčíka patria k hlavným príznakom básnického sveta Emila Boleslava Lukáča, nachádzame 

v tých veršoch Stĺpu hanby, v ktorých obžalúva nepoznaného otca a reflektuje, niekde apelom 

k ľudu a inde zas reminiscenciou, spoločenské udalosti svojej doby. Úder, krv, kvapka krvi 

otca, ktorá pôsobí ako jed, sú atribútmi, ktorými sa vpísal do básnikovho vnútra osud 

nemanželského dieťaťa, v samote matky cez vlastnú samotu, z ktorej u neho vyviera prvotný 

pocit tragickosti života:  

„Je dobrý údel infantilných dôb, ten dužie, komu krivda z krvi pila. Ale tá kvapka, kvapka 

prvotná, nezmizne nikdy, vsiakla v bezodná, do všetkých žíl a žiliek ako jed, do mysle, pohľadu 

i do pohybov, rásť môžeš, starnúť, nezhojí sa vred, čo vyvrel dedičnou tou prvou chybou. Jak 

leopard si doba skočila, ju k stĺpu hanby pevne pribila.“  
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Samotu, ktorú si podľa Waltera Benjamina  vyžaduje telo pri prebúdzaní nielen hlbokých 

myšlienok, ale aj veľkej bolesti, povýšil Emil Boleslav Lukáč na piedestál ako predmet 

sebareflexie, kde si samota pomyslene podávala ruku s básnikovým pocitom vlastného 

zatratenia, a teda, vyvrhnutia na perifériu cesty životom:  

„Na stračej nôžke je môj zámok, hľaď, už nebasklon je, úroda je sporá. Či znovu začať starú 

lekciu? Zunoval som tú vivisekciu. ... Bolí ten pohľad na danajský dar. Sibylin príklad, áno, tu 

ten háčik. Polovicu mal vrhnúť v ohňa zmar, burcovať druhou. Zvoní umieračik. Pomôž mi na 

rozlúčku, ešte skôr, blahoslavený, zatratený zbor.“  

Pamäť je psychická vo svojom fungovaní a anachronická vo svojich účinkoch montáže, čas 

humanizuje a konfiguruje a Emil Boleslav Lukáč v rozpamätávaní sa na osobné krivdy 

preniesol tých, ktorí krivdu páchali, na samotné dno historizujúceho okamihu vlastného 

života, na stenu stĺpu hanby, aby sa tak nahromadený bôľ mohol stať symbolom všetkého, čo 

prahne po transformácii. Nevyspelosť doby, o ktorej Emil Boleslav Lukáč v Stĺpe hanby píše, 

a posilnenie cez bolesť boli faktormi, ktoré ovplyvňovali tých, ktorí narodení na prelome 

dvoch storočí putovali pomyselne s básnikom:  

„Výpravu svoju začnem do detstva, druhovia, čujte. Čo sme na rozhraní dvoch storočí 

jedného otectva sa narodili, vopred dobodaní, my videli sme svetlá bludičky z tej našej 

tancujúcej lodičky.“  

Bolestínska autoštylizácia opäť prerazila na povrch Lukáčových veršov a jeho cestou vedomia 

je práve bolesť, ktorá plynúcimi rokmi rezonuje vo veršoch raz skryte a inokedy sa dostáva na 

povrch neúprosnou cestou „zacykľujúceho“ sa úniku do vlastnej samoty:  

„Na lôžku som sa krútil ako had, ležal zas ako v matracovom rove. Kam vedie tento desný 

slnovrat? Či vyjdeme raz úbožiaci, ktovie? Zblížili sme sa jedným pocitom, namiesto hanby – 

aspoň súcitom.“ 

 

Návrh práce s umeleckým textom 

Téma: Emil Boleslav Lukáč v kontexte slovenskej literatúry (Stĺp hanby) 

 

Cieľ:  

- vzdelávací: identifikovať zmysel Lukáčovej básne s dôrazom na identifikáciu vybraných 

motívov jeho poézie, 

- výchovný: rozvíjanie estetických a etických hodnôt v živote 
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Metódy: dialogické metódy, tvorivé písanie a kreslenie, interpretácia básnickej skladby, 

slovné alebo obrazové asociácie, pojmová mapa básne... 

 

Stratégie rozvoja osobnosti: kreativizácia, axiologizácia, kognitivizácia 

1. Každý žiak má možnosť vylosovať si lístok s pomenovaním symbolu z textu, ktorý žiaci 

čítali. Na každom lístku je napísaný jeden symbol. Úlohou každého zo žiakov je tvoriť 

asociácie a interpretovať symbol, ktorý si vybral. Potom žiaci spolu hľadajú ďalšie z jeho 

konotácií. 

2. Ďalšia z činností bude orientovaná na tvorbu pojmovej mapy básne prostredníctvom 

vybraných symbolov a motívov. 

3. Zvolené symboly, príp. motívy použijú pri tvorbe jedného verša básne, potom verše 

prepájajú a tvoria spoločnú báseň (použiť možno aj metódu cinquain, tvorbu päťveršia). 

 

Literárnovedná interpretácia vybraných Lukáčových textov s dôrazom na identifikáciu 

princípu farebnosti a symboliky 

Červená farba je z hľadiska zastúpenia v poézii Emila Boleslava Lukáča 

najrozšírenejšou, pričom pôsobenie jej dvoch pólov – pozitívneho a negatívneho je v jeho 

veršoch v značnej nerovnováhe. Pozitívny zmysel červenej ako farby života, lásky, tepla či 

plodnosti u Lukáča takmer úplne zastierajú negatívne asociácie červenej farby – vojny, ničivej 

sily ohňa, krvi, pekla a nenávisti. Červená farba na základe svojho emocionálneho pôsobenia 

slúžila často  v minulosti ako apotropaický prostriedok, v čase stredoveku mal popravca ako 

pán nad životom a smrťou červený odev a v stredovekom maliarstve sa červenou farbou 

znázorňovali rúcha Márie Magdalény a Jána a v liturgii je i dodnes farbou Ducha Svätého, 

mučeníkov a pašií, pričom od pontifikátu Inocenta IV. je odev všetkých kardinálov 

jasnočervený.     

Pozitívne konotácie červenej farby sa u Emila Boleslava Lukáča vyskytujú predovšetkým v 

nábožensky orientovanej tvorbe (Hymny k sláve Hosudarovej a v menšej miere aj v zbierke  

Križovatky) a v básňach, kde primárny tón predstavujú básnikove láskyplné i bolestivé 

vyznania rodnému kraju, jeho rodnej dedine Hodruši. V básni Hudba domova vyjadril teplo 

rodného hniezda i lásku k rodákom synekdochicky vo verši „priateľský oheň okien“ a keď  

ako dvadsaťtriročný píše v Paríži, odlúčený od domova báseň Z detstva, spomína na 

slovenský hrboľatý kraj, kde „zore sa rozhoreli pomaly“. V reminiscenciách a s odkazom  



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 
ONLINE KONFERENCIA 6. – 7. 11.2013 

 

21 
 

 

k Bohu vykresľuje v básni Leto „požehnané popoludnie“ v ktorom zavše „žito pýrom rudne, 

zrudne“. Červená farba ako symbol Kristovej krvi („Keď súmrak krvácajúc sklonil svoju 

skráň, z úst mojich znelo temné Miserere“ – báseň Miserere) a bezmedznej Božej lásky sa u 

Emila Boleslava Lukáča stáva pomyselným mostom od vlastného srdca k srdcu Krista, ktoré 

ho vie a dokáže uzdraviť: „Čisti to moje srdce. Hrdzavie. ... Čisti ho do posledných svojich 

síl. Čisti ho vlastnou krvou z vlastných žíl. Kyrie eleison.“ V debute Spoveď nadobúdajú v 

rovnomennej básni básnikove viny až šarlátový odtieň: „Však predsa prosím Ťa, ó, odpusť 

viny tie, (jak šarlát rudé sú a majú ústa hlasné)“.  

V básni Moloch je červená farba vyjadrením aktivity ohňa, („oheň varí“, „ohnivé brucho“), 

ktorú básnik ešte umocňuje kontrastným vyjadrením „alej skrvavená“. Ten vo verši napĺňa 

úlohu kontrastného prvku, farba krvi sa tu aktualizuje v kontexte bielej farby sakrálnosti a 

čistoty. Prelievajúcu krv obetí ako dôsledok vojny vyjadril Lukáč v básni Balada včerajška a 

dneška prirovnaním k ruži, ktorej farba signalizuje lásku, vášeň, plodnosť, plynutie rokov na 

tepne života: „krásna je červená ruža, keď kvitne a vonia, hrozná je červená ruža krve, keď 

vonia jej vôňa“. Prechodom k spoločenským témam nadobúdajú Lukáčove verše konotujúce 

červeň invektívny tón. Vládna direktíva je v tridsiatych rokoch minulého storočia neúprosná, 

na Slovensko prichádza hospodárska kríza a motív nekrofága, živočícha živiaceho sa 

odumretým telom iného živočícha („okúpať hoci v zmrzlej krvi hlad“ – báseň Hyena 

nakrofaga) vstupuje do básnikových veršov, ktorých apelatívny tón prezrádza aj čoraz 

intenzívnejšie žiariaca farba krvi, ľudských obetí a bolesti: „tlama krvavá ... len krvou 

zaplatiť“ (báseň 1931); „signál požiarov ... mŕtvolami otrávené víno“ (báseň Goethehof); 

„rieka dravá, purpurovo popolavá“ (báseň Bábel); „vôňa živej krvi“ (báseň Spev vlkov).  

Oheň sa v poézii Emila Boleslava Lukáča objavuje nielen ako zašifrovaný dôsledok 

vtedajších vojenských ťažení, ale je aj symbolom vnútorných rozporov súžiacich básnikov 

súkromný život. Lukáčov oheň v básňach vie byť božský i démonický, vie poskytnúť teplo a 

svetlo, ale ohláša aj nastupujúcu skazu a smrť. Jeho báseň Autobiografia obsahuje tieto verše: 

„sú ohne bledé, ohne, v ktorých tleje duša chorá“, „ohne, čo horia vtedy, keď mi pera  

disakordom zavrávorá“, „ohňov, ktoré v mojom srdci flórom horia“. Dvojaký účinok ohňa 

nadobúda u Emila Boleslava Lukáča špecifický výraz v zmysle odkazu na nepoznaného otca,  

ktorý v jeho krvi zanechal stopu ako celoživotné jarmo a bremeno. Chorá básnikova duša, 

ktorej tóny sú viac disakordické ako znejúce harmóniou sa vypovedá poéziou, ktorou vstupuje  
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do priestoru vnútornej výpovede, spovede, kde sa striedavo ozývajú jeho obžalobné, bolestné 

i obhajujúce tóny.  

Červená je v prípade veršov Emila Boleslava Lukáča aj výrazom nezvládnutých vášní 

(„horúčne túhy kolotajú v tepnách“ – báseň Márnotratný syn; „pláť gehennu tajomných 

vášní“ – báseň Avete; „do ohňa rozkoší“ – báseň Na horách; „svoj požiar nezhasím“ – báseň 

Lúčenie, „oh láska, tvoje peklo“ – báseň Semper idem), ktoré sa v jeho prípade zacykľujú 

počas celého bytia. Lukáčova vášeň je domovina a matka, poézia i otec nepoznaný a otec 

Deus, Boh, ktorý ho sprevádza na križovatkách jeho kľukatého života.  

Stáva sa, že červeň hriechu zmýva červeň pokánia. V básni Memento tomu, ktorému patrí sa 

básnik vyznáva a spovedá potenciálnemu čitateľovi vo svojom debute o vzťahu k vlastnému 

otcovi, ktorý sa skončil tým, že sa nikdy nezačal, no stigmatizoval už vtedy 

dvadsaťdvaročného Lukáča natrvalo:  „Som z krvi tvojej jedovatý bacil, (márne by bolo, keby 

som to chcel i tajiť!)“.  

Atribút ohňa sa v častých metaforách vyskytuje v Kralickej biblii ako obraz Božieho bytia, 

pôsobenia i hnevu (Zjv 21,8:  Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a 

smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, díl jejich v jezeře, kteréž hoří 

ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá; Ex 3,2: Tedy ukázal se mu anděl Hospodinův v plameni 

ohně z prostředku kře. I viděl, a aj, keř hořel ohněm, a však neshořel). 

Červená farba v zmysle nebezpečenstva, negatívnych prudkých emócii a hrôzy z možného 

zániku je dešifrovateľná v tých veršoch Emila Boleslava Lukáča, ktorými sa vypovedá z 

osobných bôľov, strastí a strachu.   

Druhou najzastúpenejšou farbou vo veršoch Emila Boleslava Lukáča je čierna. Tá v 

antickej farebnej symbolike štyroch temperamentov symbolizuje melanchóliu, ktorá je 

príznačnou črtou veršovania u Emila Boleslava Lukáča a ako farba noci sa podieľa na 

symbolickom komplexe matka – plodnosť – tajomstvo – smrť. V čase stredoveku mali všetci 

obžalovaní čierne rúcha, slnko v Jánovej apokalypse sčernelo (Zjv 6, 12) a čierne kňazské 

rúcha symbolizovali odvrat od svetského bytia smerom k duchovnému životu.    

V Lukáčových veršoch sa objavuje čierna farba v protiklade k inej farbe vtedy, keď básnik 

vyjadruje rozpory v prežívaní a keď zároveň aj špecifikuje hodnoty, ktoré sú preňho primárne. 

V básni Seina sa čierna farba, ktorou Lukáč vyjadril pocity z cudzieho sveta („V tvoju čiernu 

vodu koľko obetí: tiel, slzy padlo“) vyskytuje kontrastne k belasej vlne Dunaja, ktorý  
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reprezentuje domovský priestor („Čierna tichosť tvoja láka; diskrétnosť, čo tají taje. Dunaj 

ma preds´ väčšmi vábi: jeho vlna belasá je“).  

Obľúbeným Lukáčovým slovným spojením vo veršoch v zmysle sémantickej aktualizácie 

vnútorného smútku človeka, ktorý je iný a ktorému je bytostne bližšia noc ako deň je čierne 

víno („čierne hory dýcham, čierne víno pijem“ – báseň É Morta; „hrej, čierne víno, žiarou 

ostrou“ – báseň Prekliati). Farba červeného vína prechádza postupne od purpurových tónov 

(„v horiacom víne“ – báseň Na horách) k tmavej, čím sa ako farba noci spolupodieľa na 

zobrazení nediferencovanej hlbokej priepasti temnoty a prítomnosti smrti v Lukáčových 

veršoch.          

Biela farba ako symbol čistoty, svetla či dokonalosti sa v poézii Emila Boleslava 

Lukáča objavuje vo veršoch venovaných matke i domovu a v zmysle čistej lásky k žene, teda 

na miestach, ktoré pôsobia ako harmonizujúci, vyrovnávajúci prvok k tenzívne zaťaženým 

čierno-červeným tónom. Biela farba sa v negatívnych konotáciach v Lukáčových veršoch 

nevyskytuje, ak sa ale načrtne, je následne presúvaná do šedých a strieborných tónov. Žena je 

u Emila Boleslava Lukáča v básni Ak bojíš sa synekdochicky vyjadrená cez symbol bielych 

rúk: „Do tvojich bielych dlaní vnorujem všetko, čo mám, hľa, proti vzdoru svojmu vzdorujem, 

keď sa ti dám“, pričom následnú túžbu po nej vyjadruje epitetom „alabaster biely“ (báseň 

Dravý pocit) a cit lásky v básni Balada je v jeho ponímaní „lásky biely vták“.   

Princíp kontrastu, špecifický pre poéziu Emila Boleslava Lukáča, môžeme dešifrovať vo 

veršoch, ktoré predstavujú reminiscenciu na matku, ktorú vpisuje básnik na papier buď ešte 

počas jej života, keď trávi čas v cudzom svete alebo už po jej smrti. V tomto prípade Lukáč, 

ktorý chápe svoje vnútro ako poškvrnené otcovou pomyslenou stopou, často postaví svoju 

osobu k tmavému pólu. V básni pod názvom Reminiscencie (Matke!) čítame verše: „a 

spomínať si na chyžku snehobielu, (jaj, prečo som dnes čierny?)“ Biela farba ako spomienka 

a Lukáčova charakteristika matky ako čistej bytosti, ktorá reprezentuje domovský priestor 

Hodruše je v básni Na voze doplnená aj o odtieň belasej farby: „belasý dom, kamenný schod, 

vo verajach Ty, Mami. ... Biela je cesta. Sneh je to? Mráz? Koleso krúti sa, krúti.“ Vo 

veršoch, v ktorých Emil Boleslav Lukáč vyjadruje cit lásky k žene, predstavuje biela farba  

racionalizujúci prostriedok slúžiaci k vyjadreniu básnikových pocitov: „Sneh napodobní tvoju 

skráň, jazero zrak tvoj stonásobí. Prikladám sneh len k svojmu lícu, jazero, aspoň ty v zrak 

kaň.“ (báseň Sneh napodobní tvoju skráň), „pod úhorom srdca zas všetko pekne uspí znova, 

opäť jeden veľký cit kryjú smutné biele snehy“ (báseň Biele snehy kryjú).    



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 
ONLINE KONFERENCIA 6. – 7. 11.2013 

 

24 
 

 

Sledujeme tak rozpor s vyjadrením citov lásky k žene cez spektrum červenej farby, ktorá je v 

tomto prípade láskou prinášajúcou záhubu: „Plamene kvária celým bytím“ (báseň Tragika 

obapolná), „namiesto rúk máš ohne, z krvi je rana úst“ (báseň Povedz mi malé slovo), „pri 

vzbĺklej vášni neraz schladne krv naša vrelá“ (báseň Nenávidíme? Milujeme?)       

Sivá farba pozostáva z rovnakého podielu čiernej a bielej, je preto farbou sprostredkovania a 

vyrovnania spravodlivosti. V kresťanskej symbolike je farbou medzipriestoru a vzkriesenia 

mŕtvych, plášť, ktorý nosí Kristus ako svetlo sveta je sivý. Emil Boleslav Lukáč vyjadruje vo 

veršoch sivou farbou pocity vo vlastnom vnútri („len drepieť v tejto sivej krútňave, kol voda 

prehustá“ – báseň Šedivé dni; „duša človeka len trochu viacej je sivá“ – báseň Zmena), 

ťažkosť prežívaných dní („na nebi sivý oblak sa premieňa s ultramarínom a smútok 

Stvoriteľa samého sa marí v ňom“ – báseň Jeseň na Pohroní) a v neposlednom rade aj hrozbu 

a výstrahu pred hroziacim nebezpečenstvom („výstražne sa šerí“ – báseň Reč storočí; 

„oblohy šeď, čierňava pod nohami“ – báseň Činke; „stín šibenice blúdi sinalý“ – báseň 

Holuby a Šulek).   

Modrá farba sa v básňach Emila Boleslava Lukáča vyskytuje v troch motivických 

rovinách. Skrze nej vyjadruje básnik svoj vzťah k matke a modrá je preňho aj symbolom 

nedozernej diaľky a priestoru duchovných sfér vo vzťahu k Bohu („byť bližšie k modrému 

trónu“ – báseň Dúhy). Puto k rodnému kraju sa u Lukáča sémanticky odkrýva v dvoch 

motivických rovinách. Pozitívne konotácie vnímame cez Lukáčovu reflexiu domovského 

priestoru („na mäkkých chatrčiach ten milý modrý kúdol“ – báseň Taedium urbis), tenzia sa 

vo vybraných veršoch realizuje cez belasú farbu riek a vôd ďalekých od priestoru rodnej 

Hodruše („kalné more nadúva sa“ – báseň Pod troskami múz; „kus ľadu za ľadom hľa, na 

Dunaji belasom“ – báseň Ľady na Dunaji). Modrá sa ako farba nebies, vernosti a čistoty 

väčšinou pociťovala ako transparentná a nehmotná. V kresťanskej symbolike je farbou plášťa 

Panny Márie, pričom v prenesenom význame sa v obdobných súvislostiach vyskytuje aj v 

tých Lukáčových veršov, v ktorých sa vypovedúva o svojom vzťahu k najdôležitejšiemu 

človeku jeho života, k matke: „Na belasom liste posielaš slzu tú. A oči pokorné odleskom 

nevädzí žehnajú bludnú hlavu, rozmarnú, mrzutú“ (báseň Návšteva).  

Fialová farba, nachádzajúca sa medzi červenou a modrou, býva častým symbolom 

sprostredkovania a rovnováhy medzi nebom a zemou, duchovným a telesným. Vo veršoch 

Emila Boleslava Lukáča sa obdobne ako v kresťanskej symbolike, objavuje fialová farba ako 

symbol vážnosti a mysle kajúcnika, je taktiež farbou pôstneho a adventného obdobia a okrem  
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toho je i farbou Kristovho utrpenia, pričom odráža úplne spojenie Boha s človekom v 

Kristovom utrpení a smrti. Fialový odtieň je vo veršoch Emila Boleslava Lukáča najmä 

symbolickým odrazom stavu jeho duše („Šla parkom pošmúrnym, z tých kvetín trhala, boli 

tak mámivé, však vädli príliš rýchlo, len jedna zostala, tá temná fiala a stromy šeptali a potom 

všetko stíchlo“ – báseň Šla parkom pošmurným), pričom v niektorých básňach sa objavuje v 

spojitosti s motívom rodnej zeme („tá hlina vonia ako med, smesica hviezd a orgovánu“ – 

báseň Jed).  

Zelená farba sa vo veršoch Emila Boleslava Lukáča vyskytuje len v jednej motivickej 

rovine, a tou je motív rodnej Hodruše a upokojujúceho prírodného sveta, ktorý ju obklopuje. 

V symbolike farieb je so zelenou spájaný význam nádeje, je to chladná a upokojujúca farba, 

často považovaná za farbu stredu kvôli jej komplementárnosti k červenej. V básni Hody 

rozvinul básnik simultánny kontrastom zelenej s červenou farbou obraz oslavy prírody: „V 

pokáloch rubených zeleňou strmých hôr, rok riek, buď šťavnatý, mok jazier, vínom hor!“ So 

zelenou farbou spája Lukáč konkrétne prírodné atribúty, ako kvitnúci mach (báseň Spev 

vlkov), „života večne zelený strom“ (báseň Moloch), vôňu jedľoviny (báseň Spev vlkov, 

„hory zelené“ (báseň Taedium urbis), „smaragd trávy“ (báseň Dravý pocit), „sviežosť 

zimzelene“ (báseň Uspávanka), „horstvá nedostupné“ (báseň Zrkadlo), čím ich sémanticky 

aktualizuje.    

Zlatou a striebornou farbou vyjadruje Emil Boleslav Lukáč vo svojich básňach 

ušľachtilé hodnoty spájané s duchovným aspektom bytia a usúvzťažnené v prostredí rodného 

hniezda. Strieborná farba je v jeho veršoch v nižšom zastúpení, v básni Hody strieborným 

kalichom cengajú kvety piesňou života, no v básni Na matkinom hrobe je už striebro 

matkiných vlasov v súvislosti so zaužívaným významom v kresťanskej symbolike vyjadrením 

pretekajúceho času a čistoty duše, keďže Božie slovo je v žalmoch prirovnávané práve k 

tomuto kovu.      

    

Téma: Emil Boleslav Lukáč v kontexte slovenskej literatúry (k princípu farebnosti) 

 

Emil Boleslav Lukáč  

Taedium urbis 

Bohatstvá veľkomesta, zlatisté strechy domov, 

ich rozkoš, mám a jed, ich sláva, sprzná, slasť, 
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všetko cudzie mi je, inde moja vlasť, 

tam medzi bralami môj čarokrásny domov. 

 

Tu každá myšlienka je zakrnelou, chromou, 

doma je milejšou i najskromnejšia chrasť. 

 

Tu všetko ubité a nemôže nič rásť, 

len hukot odporný čuť veľkých hypodrómov. 

 

Ó, hory zelené, ó dobrý, rodný údol, 

na malých chatrčiach ten milý modrý kúdol, 

tie mäkké sonáty, ktorými vietor húdol. 

 

Ó, ľudia ako vosk, nie nepriatelia-vlci, 

v ich krotkých pohľadoch slavianska láska blčí. 

Ó, ty môj krásny kraj. Tak milujem ho. Mlčí. 

 

Cieľ:  

- vzdelávací: identifikovať zmysel vybraných Lukáčových básní s dôrazom na identifikáciu 

vybraných motívov a symbolov v jeho poézii, ako aj princípu farebnosti, 

- výchovný: rozvíjanie estetického cítenia ako dôsledku dekódovania vybraných motívov 

v básnickej tvorbe a s dôrazom na rozvíjanie etických hodnôt v živote 

 

Metódy: dialogické metódy, tvorivé písanie a kreslenie, interpretácia básnickej skladby, 

slovné alebo obrazové asociácie, pojmová mapa básne... 

 

Stratégie rozvoja osobnosti: kreativizácia, axiologizácia, kognitivizácia 

 

1. V nadväznosti na báseň Emila Boleslava Lukáča Taedium urbis vytvorte čo najviac 

asociácií k slovu mesto.  

2. Prostredníctvom výtvarného výrazu (tvary, farba...) na ploche papiera, na ktorom je 

zapísaný centrálny motív mesta, vyjadrite jeho farbu.  
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3. Voči motívu mesta napíšte motív, ktorý je k nemu v opozícii. 

4. K tomuto kľúčovému slovu a ďalším motívom z básne (mesto, rodný kraj...) vytvorte čo 

najväčší počet prirovnaní v stĺpcoch pod sebou.  

5. Vyberte prirovnanie, ktoré vám je najbližšie a použite ho ako názov štvorveršovej básne, 

ktorú teraz napíšete.  

6. Z básní, ktoré ste napísali, vytvorte kaligram tak, že ich vystrihnete a zakomponujete 

v podobe kaligramov na plochu veľkého hárku papiera, na ktorom utvoríte koláž na mestskú 

tému.  

7. HAIKU: je nerýmovaná japonská básnická forma, pozostávajúca zo 17 slabík 

usporiadaných do troch riadkov z päťslabičného verša, sedemslabičného verša a znovu 

päťslabičného verša. Vytvorte haiku v nadväznosti na slovo mesto, aby ste vyjadrili jeho 

atmosféru.  

8. Báseň napísaná pomocou riadenej vizualizácie:  

Opäť si prečítajte báseň. Zahĺbte sa do nej a potom si vyberte najvýrečnejšieho spolužiaka z 

triedy, ktorý bude mať za úlohu vymyslieť 3 otázky, ktoré budú tematicky vychádzať z básne. 

Zapojte čo najviac svojich zmyslov a odpovede, na ktoré prídete, preštylizujte do vašich 

vlastných veršov.   

            Anachronizmu sa Emil Boleslav Lukáč prakticky vyhnúť nemohol. Nemožnosť 

interpretovať minulosť bez odvolávania sa na vlastnú prítomnosť  a fakt zapretia, ktoré sa 

udialo v jeho živote s odstupom  niekoľkých desaťročí dvakrát (otec a vtedajšia politická 

moc) a ku ktorým sa neustále vo svojich veršoch vracal a odvolával sa na ne, stigmatizujú 

jeho poéziu neutíchajúcimi rozpormi – medzi pamäťou a časom, minulosťou a prítomnosťou. 
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