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IVAN LAU ČÍK – NA PRAHU (NE)ZROZUMITE ĽNOSTI 

 

Peter TRIZNA 

 

O poézii Ivana Laučíka bolo najmä od deväťdesiatych rokov, kedy mu po dlhom 

odmlčaní sa, spôsobenom mimoliterárnymi skutočnosťami, vyšli v pomerne krátkom období 

knihy Na prahu počuteľnosti a Vzdušnou čiarou napísaných viacero parciálnych štúdií. Či sa 

už však bližšie pozrieme na práce Fedora Matejova, alebo na monografiu o Osamelých 

bežcoch od Martina Kasardu či štúdiu Jána Zambora Skice k portrétu, okrem poslednej z 

uvedených sa žiadna z nich výraznejšie nevenuje otázke (ne)zrozumiteľnosti, či 

(ne)komunikatívnosti Laučíkových textov, zo strany aj vnímavého čitateľa, ktorý však nemá 

intratextovú, alebo extratextovú kompetenciu. Takmer všetci uvedení autori berú tento 

problém tvorby ako fakt a neanalyzujú jeho príčiny ani dôsledky. Ak sme ako výnimku 

uviedli Jána Zambora, treba dodať, že sa tejto problematike venuje len čiastočne. Zaoberá sa 

totiž ťažkosťami recepcie z hľadiska tých prvkov textu, ktoré sa týkajú referencií na 

mimotextové skutočnosti a problémov výsostne vnútrotextových sa takmer vôbec nedotýka. 

Prostredníctvom tejto štúdie chceme poskytnúť priestor práve aspektu 

(ne)komunikatívnosti básnikovej tvorby. Pritom Laučíkova poézia sa s týmto problémom 

stretávala skoro od chvíle, kedy vstúpil do literatúry. Už v roku 1968 totiž jeho poézii nie 

príliš naklonený Ján Štrasser vo svojej kritike Súkromná anarchia o  napísal: „Zdá sa mi, že 

kritik o nej môže povedať, čo mu práve príde na um; môže s nadšením privítať slovenského 

beatnika, programového nonkonformistu, ale rovnako dobre môže odmietnuť autorove zhluky 

slov,  v ktorých ťažko vystopovať funkčnosť práve takej, a nie inej organizácie slov, ktorým 

často chýba čo len oznamovacia hodnota.“ (Kasarda, 1996, s. 70).  

 Pred tým, než pristúpime k samotnej analýze príčin a dôsledkov zložitosti vo vnímaní 

Laučíkovej poézie, pristavíme sa pri nami zavedenom pojme intratextová, respektíve 

extratextová kompetencia. Pod intratextová kompetenciou rozumieme schopnosť dešifrovať 

rozličné konotačné roviny textu na základe prirodzeného nadania a čitateľskej skúsenosti. 

I čitateľ s touto kompetenciou však nemusí dokázať dešifrovať implicitné prvky v texte, 

pokiaľ nemá aj extratextovú kompetenciu, teda sa nevie pohybovať v rámci mimotextových 

faktov, ktoré sú v ňom obsiahnuté.  

 Takéto konštatovanie platí predovšetkým pre Laučíkov debut Pohyblivý v pohyblivom. 

Ako vo svojom portréte uvádza Ján Zambor, intelektuálnosť patrí k najvýraznejším črtám 
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jeho poézie, najmä v básňach jeho prvej knihy. Napríklad v básni Zem nájdeme množstvo 

mimotextových odkazov – celkovo ich je v rámci šesťdesiatich šiestich veršov textu desať, 

začínajúc od cudzojazyčného výroku referujúceho na Antonia Gramsciho una rara immagne 

di Antonia Gramsci giovinetto, elektrotechnické zariadenie reostat, zemepisné oblasti 

Unamak, Newfondland, Veľký Dionýzov ostrov, ostrov St. John, Yellowknife, Yucon, 

historický dátum 16. 1. 1914, a osobnosť filmového  Buňuel, či V takomto prípade bez 

mimoliterárnych (extratextových) kompetencií môžeme len ťažko v  dešifrovať sémantické 

podložie jednotlivých obrazov. Celkový význam textu je však v tomto ako aj vo 

viacerých iných textoch možné odkryť na základe tých obrazov, pri ktorých si čitateľ vystačí 

s intratextovými kompetenciami. V spomínanom texte Zem  sa dá hlavná sémantická rovina 

dešifrovať na základe veršov ako „kde zemetrasenie/pochopte/neprešlo/Vyľudnené 

kraje/Drevenice ktorými hýbe vzduch tie ložiská Moci/na horiacich livrejach 

cudzincov/Šialený motýľ v prachu/Ak skutočne/Pripustíme smrť celých zemí“, či záverečných 

veršov básne „Hodina keď obchádza.../Aby ste dopočuli/Lámanie horných 

vrstiev/Hodina/Hodina.“ Vďaka nim sa dá v básni nájsť obava z neodvrátiteľnej hrozby, 

vojnového konfliktu – najjasnejšie to dokazuje verš „svetielkujúca poľština všetkých“ 

predstavujúci alúziu na začiatok druhej svetovej vojny, a s tým súvisiaci strach z budúcnosti 

ľudstva. Podobne sa dá v knihe pristupovať i k iným textom v Laučíkovom debute, 

predovšetkým k dlhším, intelektuálne väčšmi zaťaženým cyklickým básňam ako Prológ 

a Vysoko vo vetroch. Zambor o tomto aspekte Laučíkovej tvorby hovorí „Do básní sa 

premieta autorova rôznorodá lektúra a jeho erudícia. Vzhľadom na poznatkovú nasýtenosť, 

na množstvo údajov z viacerých oblastí si interpretácia básne vyžaduje predinterpretačnú 

fázu, ktorou je pátranie v encyklopédiách, na internete, v slovníkoch rozličných jazykov. Toto 

podložie textu sa nám nie vždy podarí identifikovať (škoda, že autor nevyšiel v ústrety 

čitateľovi pripojením základných poznámok k básňam v edičnej praxi niektorých národných 

kultúr to nebýva nezvyčajné). (Niekedy dochádza v takýchto prípadoch k dosť kurióznym 

situáciám, kedy sú vysvetlivky takmer rozsiahlejšie, než samotný text, o ktorom referujú – 

ako príklad môže poslúžiť napríklad Eliotova Pustatina). Domnievame sa, že práve Pustatina 

výrazne ovplyvnila Laučíkov debut – a to ako po stránke formálnej, tak i pocitovej – 

Buzássyho preklad tejto básnickej skladby vyšiel v roku 1966, teda  približne v rovnakom 

období v akom vznikal rukopis knihy Pohyblivý v pohyblivom ,ktorý je podobne intelektuálne 

nasýtený, fragmentárny vo veršovej stavbe a zdieľa s ňou rovnaký pocit zmätku a obáv 

z vojnových konfliktov, ako aj z budúcnosti, čo čaká ľudskú civilizáciu.  
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Laučíkov debut je z hľadiska tejto nasýtenosti i v rámci jeho ďalšej tvorby jedinečný. Nielen, 

že alúzií na extratextové skutočnosti je v tejto knihe najväčší počet, ale navyše sú rozbiehavé, 

teda ako vyplýva aj s citátu zo Zamborovho portrétu, pochádzajú z rôznych mimoliterárnych 

okruhov, a navyše sa viažu k rozličným fenoménom, ktoré spoluvytvárajú významovú rovinu 

textu. 

 Druhá zbierka Sme príbuzní na začiatku neobsahuje v porovnaní s debutom skoro 

vôbec intelektualizované texty. Výraznejšiu výnimku tvorí len jedna z častí cyklu tvoriaceho 

prvú časť knihy, báseň začínajúcu veršom „ „a“ február . “, kde sa spomína pustovka Pietra 

Brueghela. Poctu Saint-Exupérymu za prípad intelektuálneho odkazu nepovažujeme, keďže 

jeho povolanie letca i nejasná smrť patrí medzi skutočnosti, ktoré sú známe pomerne 

širokému okruhu čitateľov, bez toho, aby si vyžadovali extratextovú kompetenciu  

Ďalšia kniha Na prahu počuteľnosti v tomto smere pokračuje v trende tej predošlej, 

výnimku tvoria len niektoré básne z druhej časti zbierky, i tu však nie je potreba spomínanej 

kompetencie výrazná. (Platí to aj o konkrétnych toponymách slúžiacich ako názvy niektorých 

básní. Ide tu len o priestorové ukotvenie básnickej reflexie, výnimku tvoria len texty 

Spomínať Brechta a Záhrada (v prvej ide o osobu samotného Brechta a strom Griehn, 

v druhej ide o odborný pojem z oblasti zoólogie lynx, lynx, teda pomenovanie rysa. 

(Pochopiteľne, môžeme tu v ďalšej sémantickej rovine identifikovať aj slovnú hru, lebo 

rovnako znie i nemecké slovo links – po nemecky vľavo, doľava, či ľavá, čo môže znamenať 

obraz predstavujúci vojenský dril, diktát, ktorému sa ľudia podriaďujú čo v kontexte básne 

môže predstavovať obavu o stav človeka a spoločnosti, obavu z neschopnosti aktivizácie 

človeka, aby došlo k zmene, čomu nasvedčujú verše ako „V čo dúfať, a čo si myslieť 

o krajine,/ktorej orly neuletia z rozpadnutých voliér,/ale trpezlivo čakajú na pečeň?/Únava, 

únava všade! ... A všade si veľmi zakladajú/na vedeckej terminológii: isteže/Lynx, lynx,/pre 

túto chvíľu a navždy./Budeme si pamätať/ten kráter ticha?“  

Kniha Vzdušnou čiarou je podľa Jána Zambora „čitateľsky najprístupnejšia, čo súvisí 

s tým, že sa v nej uplatňuje nová poetika, ktorá sa presadzovala už v predošlej knihe. (zrejme 

sa myslí druhá časť knihy – autor). Jej atribútmi sú vecnosť, lyrická naratívnosť, epický 

rozmer, prozaizácia, nadľahčený tón, či využitie žánrov alebo žánrových rozmerov vecnej 

literatúry“. Pravda, uvedený citát sa vzťahuje len na intratextovú kompetenciu, teda na text 

sám o sebe. Paradoxne, pokiaľ ide o potrebu extratextovej kompetencie, miera, ktorú treba na 

komplexný rozbor textu, je vysoká  (súvisí to aj s príležitostným charakterom niektorých 

básní), i keď nie až tak ako v Laučíkovom debute. Intelektuálne obrazy sú viacej rozptýlené 

na ploche skoro celej knihy, keďže sa tu nenachádzajú cyklické texty a všetky básne tvoria 
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samostatný celok. V zbierke sa nachádzajú alúzie na Gustava Dorého – známeho 

predovšetkým ilustráciami Biblie, nemeckého romantického básnika Hölderlina, maliara 

a spisovateľa Janka Alexyho – rodáka z Liptovského Mikuláša, Alfonza Böhma – „autora kníh 

a lekára“, francúzskeho básnika Henriho Michauxa, či kňaza a básnika vo vnútornom exile, 

Janka Silana. Neuvádzame pritom rozličné toponymá, tradične sa viažuce predovšetkým na 

krajinu Laučíkovho i básnického záujmu – na Liptov. 

Posledná básnická kniha Havránok, sa ako už naznačuje názov, takisto nevyhýba 

pomerne vysokej miere intelektualizovanej obraznosti, keďže sa priestorovo viaže na 

historickú a archeologickú oblasť Havránok z obdobia keltského osídlenia v blízkosti 

Liptovskej Mary.. Toto prostredie slúži básnikovi ako podklad pre reflexie nad témami 

univerzálneho charakteru, akými sú človek a jeho smerovanie v čase minulom, prítomnom aj 

budúcom, otázka pominuteľnosti , i rozjímania nad vlastnou existenciou. Stretávame sa tu 

s pojmami ako Kotíni – keltský kmeň, ktorý osídlil spomenutú lokalitu, keltského koňa 

Gwarez, vyobrazeného na minci o nazvanej Biatek – najstaršom peňažnom platidle 

vyskytujúcom sa na našom území, staroveké cudojazyčné výrazy Iac lunae, somolae, selago, 

pojmy ako Frontispice, irídium, cudzojazyčné výrazy ako diazze a alúzie na osobnosti a dielo 

básnikov Osipa Mandeľštama a Vladimíra Holana, pochopiteľne, okrem pre básnika už 

tradičných toponým. Považujeme za dôležité dodať, že hoci v daných textoch  

Označiť intelektuálnosť obrazov za jediný dôvod problematickej percepcie Laučíkovej 

poézie by bolo zjednodušujúce. Dôležitou stránkou v zložitosti vnímania týchto textov je aj 

otázka intratextového aspektu textu, ako aj intratextovej kompetencie z hľadiska percepcie. 

Ide tu teda o obtiažnosť spôsobenú poetickým jazykom autora. Pristavme sa pri už 

spomínanej kritike Jána Štrassera, uvedene Ak u Laučíka „hľadá duchovných otcov niekde 

v prieniku surrealizmu a beatnikov, v jeho básňach vidí skôr automatické písanie 

s oslabenými logickými väzbami väzbami a neštruktúrnymi väzbami“ (Kasarda, s. 70 – 71), 

nazdávame sa, že sa v oboch prípadoch mýli. Hoci s beatnikmi ho spája pocit z doby, v ktorej 

žije a odmietnutie prispôsobiť sa vonkajším požiadavkám a s Allenom Ginsbergom sa aj 

osobne stretol, väčšina vlastností jeho poézie ho od beatnikov výrazne odlišuje. Poézia 

beatnikov pôsobí po stránke formy i obsahu spontánne, Laučíkova fragmentárnosť (ktorá je, 

ako sme už uviedli, najvýraznejšia v prvých dvoch knihách, nasvedčuje o precíznosti pri 

tvorbe textov, a vypúšťaniu pôvodných pasáží, čo nám potvrdila básnikova manželka. (Žiaľ, 

neuverejnené pasáže textov, ktoré autor vylúčil, sa nezachovali). Istotne, fragmentárnosť na 

druhej strane môže naznačovať i Štrasserom uvedený automatizmus. , pokiaľ by sme túto 

(ne)štrukturovanosť v texte brali ako dôkaz len akejsi grafickej podoby prúdu vedomia. 
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Potom by sa však, ako sa nazdávame, nemohlo v básňach vyskytovať množstvo 

intelektualizovaných obrazov, o ktorých sme hovorili v predošlej časti. Vysoký podiel 

extratextových referencíí nájdeme i v textoch beatnických autorov, u básnikov ako Ginsberg 

však ide o extratektualitu celkom iného charakteru. Sú to predovšetkým referencie osobného, 

autobiografického charakteru, a aj v ostatných prípadoch sú spätá s osobou básnika, jeho 

dobou a životným priestorom. Takéto referencie v Laučíkových zbierkach takmer úplne 

absentujú.  

Štrasserovo chápanie zložitosti uchopenia jeho obraznosti z intratextového hľadiska je 

teda, nazdávame sa, zavádzajúce. Podľa Laučíkovho skupinového druha Ivana Štrpku 

„Laučíkov „osamelobežecký“ princíp sa rozchádza s bežným chápaním básne.[...] U Laučíka 

jeden člen prirovnania je mimo básne – robí z nej otvorenú štruktúru. A zdá sa, že práve táto 

štrukturálna nespojitosť textu básne zapríčiňuje zdanlivú nekomunikatívnosť tejto poézie. Iba 

zdanlivú, milí konvencionalisti. Pretože báseň sa otvára nesformulovanej ľudskej senzibilite, 

v nej hľadá a provokuje ten chýbajúci člen.“ (Kasarda, s. 71). Stotožňujeme sa s touto 

formuláciou, ale taktiež ju nepovažujeme za dostatočne výstižnú. Takáto charakteristika sa dá 

totiž bez väčších ťažkostí aplikovať na modernú poéziu vôbec, ak za jej základný znak 

považujeme polysémantickosť, ktorá takýto prístup k textu zo strany percipienta predpokladá.  

Pristavme sa teda bližšie pri príčinách, ktoré považujeme za dôvod problematickej 

percepcie Laučíkovej poézie z hľadiska intertextuality. Podľa nášho názoru je základným 

problémom tejto stránky autorovej poézie to, že do slovenskej poézie prišiel so špecifickou 

obraznosťou, ktorá sa aj osobitne manifestuje. Ako príklad nám poslúži báseň zo zbierky 

Pohyblivý v pohyblivom, Víchor. Podľa nášho názoru sa z hľadiska vnútrotextových 

vlastností v priebehu básnikovej tvorby text veľmi nemenil, vrátane epickejších, menej 

intelektuálnych i obrazne prístupnejších básní v druhej časti knihy Na prahu počutelnosti 

a nasledujúcej zbierky Vzdušnou čiarou, čomu sa budeme venovať neskôr.  

Báseň Víchor patrí v kontexte zbierky z hľadiska formy k najvýraznejšie 

diferencovaným textom. Ak Zambor píše že „pri čítaní sa zachytávame výrazných básnicky 

účinných významovo priezračnejších fragmentov“, zároveň „Na druhej strane nie všetky časti 

zbierky či segmenty básne sú rovnako umelecky výrazné“ a navyše „Celkove je čítanie často 

fragmentárnym, je skôr predčítaním“, v tejto básni je táto fragmentárnosť, či rébusový 

charakter tvorby, ktorý vyzdvihuje ako jeden .zo základných prvkov Laučíkovej tvorby 

manifestovaný už aj jej grafickým členením. Na ľavej strane sa v  texte nachádzajú 

substantíva, ku ktorým sa priraďujú slovné spojenia na pravej strane, s ktorými vytvárajú 

obrazy. V rámci častí veršov nachádzajúcich sa v texte vpravo sa vyskytujú pre básnika časté 
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a charakteristické veršové presahy, napríklad „kŕmim psa čistým povetrím/medzi skalami sa 

rozlieva zimná žatva/na rukách nová pečať: ľad.“ Ako naznačujú už tieto presahy, nejde tu 

len o  metaforu, ktorú by sme v súvislosti s  uvedeným výrokom Ivana Štrpku o otvorenosti 

Laučíkovho básnického textu  mohli označiť ako epistemickú (Valček, 2006, s. 223), ale skôr 

o akúsi presahovú, či syntetizujúcu metaforu. Pokiaľ teda chceme hovoriť o zložitosti tejto 

poézie odhliadnuc od predtým analyzovaného intelektuálneho aspektu, myslíme si, že 

zásadnou ťažkosťou extratextovej percepcie je fakt, ktorý sa v súvislosti s týmito básňami 

často prehliada, a to, že obraznosť sa často neobmedzuje len na priestor jedného verša, či vo 

viacerých prípadoch dokonca aj strof, ale často je celá báseň jednou veľkou metaforou, ktorá 

sa skladá z parciálnych, výrazovo gradujúcich obrazov, čo ilustruje aj spomínaná báseň 

Víchor. Obrazy ničivého víchra, čohosi, čo sa vymklo spod kontroly, „baránka prevráteného 

na chrbát“, čo „prevracia domy“,  obrazy potopy a zániku – „vodnatého dejepisu“, ľudí čo 

plávajú „prevrátení ako kresťanská spona“ -topia sa, lebo ich hodnoty sa prevrátili, ďalej 

rozvíja aj antonymný epiteton zimná žatva, žatva, ktorá neprináša plody. V protiklade so 

zimou, ľadom, stojí tiež záverečný verš, ktorým sa završuje pocit neistoty a katastrofickosti, 

strach z ďalšieho vojnového konfliktu, keď sa autor v alúzii na udalosti, ktoré viedli 

k začiatku druhej svetovej vojny pýta, či „ Pach hrobov napĺňa priestory ešte zeleného 

Poľska?“ Posledný verš teda nie je iba ukončením veľkej, celou básňou sa vinúcej metafory, 

ale v tomto prípade i jej kulmináciou.  

Podobne sa dá pri hľadaní hlavnej sémantickej roviny postupovať i v o mnoho 

epickejšej a formálne i výrazovo uvoľnenejšej Jahode z knihy Vzdušnou čiarou. Pointa 

o nezmyselnosti mašinérie komunizmu je tu zobrazená cez hádku dvoch majstrov o význame 

liatia betónu v decembri. Bez príčinno-následného vzťahu v texte, ktorý predstavujú už 

spomínaná nezhoda dvoch majstrov, a po rozsýpaní sa betónov „...ten, čo nemal pravdu, 

znenávidel toho,/čo pravdu mal, by posledné tri strofy, ktoré vyjadrujú postoj autora ako 

lyrického subjektu, ktorý po rokoch vyjadruje s nadhľadom presvedčenie, že pravda sa 

nestratí a nezamlčí – „Hádam iba to, že po štvrťstoročí som tam nenašiel/žiadnu stavbu: opäť 

iba polia“, a že všetko zlé je na niečo dobré – „A ako všade,/kde sa do pôdy dostane hodne 

vápnika,/úroda jahôd bola bohatá “ako aj zmierenie sa s realitou minulosti  „Zjedol som 

jednu/na ich pamiatku“  boli v texte redundantné. Čo je však najdôležitejšie, báseň by stratila 

svoju pointu. To v tomto prípade  zapríčiňuje epické podložie textu, založené na uvedenej 

príhode a už spomínanej príčinno – následnej výstavbe z neho vyplývajúcej. Pre vlastnosti, 

ktoré sme už spomínali však pri tomto druhu civilnej lyriky, nie je dôležitý až natoľko 
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analytický prístup k recepcii textu, keďže sa z hľadiska významu užšie vyhraňuje a má menší 

počet sémantických úrovní.  

Zbierka Havránok, sa druhom obraznosti i relatívnou tematickou koncentrovanosťou 

okolo niekoľkých opakujúcich, či gradujúcich motívov podobá poetike prvých troch 

básnikových kníh. Ak ako tvrdí Ján Zambor, „Zložitosť a s ňou spojená ťažšia prístupnosť 

môže byť spôsobená pocitovou metaforou“, je to akiste pravda, ale nazdávame sa, že ide 

o problematickosť, ktorú v texte môže vyvolať nedostatok intratextovej kompetencie, súvisí aj 

s tým, čo sme v našom pokuse o štúdiu už nazvali presahovou metaforou, ako nám z uvedenej 

zbierky demonštruje napríklad text Bez názvu, ktorý sa dotýka otázky ľudskej pominuteľnosti, 

a jej (ne)uchopenia. Už v úvodnej strofe sa prejavuje prvok Laučíkovej poézie, ktorý Ján 

Zambor vo svojom portréte nazýva „náznakovým, významovo eliptickým  vyjadrením“ Tu 

však čitateľ nemá nič „lúštiť “, pretože to, čo v texte explicitne chýba, to, „Čo kvet žije,/čo 

vybuchuje na vrchole leta (žiaľ/i v lete hrozba...), Čo už spev zaplaší nie je možné presne v 

texte identifikovať, lebo je samo o sebe len ťažko uchopiteľné. To, že práve smrteľnosť 

otázka jej (ne)uchopiteľnosti ľudským chápaním tvorí náplň textu, sa ukáže až po prečítaní 

posledných štyroch veršov básne. „Voľne, voľne/sa nájomník prachu vzďaľuje:/Ó mihotavý 

let,/taký ďaleký, že letca nevidieť.“ Celý text je i v tomto prípade, podobne ako v básni Víchor 

metaforou, ktorá sa skladá z viacerých čiastkových obrazov. 

Poézia Ivana Laučíka je z pohľadu percipienta veľmi náročná, pretože si, ako sme už 

ukázali, vyžaduje od svojho príjemcu ako extratextovú, tak i intratextovú kompetenciu. 

Významová rovina sa zväčša odkryje až po prečítaní textu ako celku, ako veľkého obrazu. 

Tým sa spätne môže rozjasniť i význam čiastkových, menších obrazov. 

Domnievame sa, že na zložitosť poézie Ivana Laučíka pre čitateľa nevplývajú len 

vonkajšie faktory, teda intelektuálnosť niektorých obrazov, ale v prvom rade práve presahová 

metafora viažuca sa k intratextovým skutočnostiam, ktorá si pre vyžaduje špecifický 

čitateľský prístup. 
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