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MÝTUS ALEBO METAFORA? 

O HRANICIACH MEDZI MÝTICKÝM  

A UMELECKÝM VIDENÍM SKUTOČNOSTI 
 

Zuzana DRAGULOVÁ 

 

ýtickosť je jedným z málo prebádaných charakterizačných znakov naturizmu. Oskár 

Čepan vo svojej monografii Kontúry naturizmu konštatuje, že antropomorfizácia 

„prírodného bytia“ človeka odhalila v témach naturizmu málo známe alebo celkom neznáme 

mýtické vrstvy. Archaicko-mýtický iracionalizmus tvorí podľa neho spolu s novoromantic-

kým polypsychologizmom a rozprávkovým antropomorfizmom významové konštanty natu-

rizmu. O. Čepan považuje mýtus za najširší rámec nastoľovania extrémnych životných situá-

cií vytvárajúci tvárny priestor pre potreby literárnej fikcie naturizmu, dokonca hovorí 

o literárnej mýtotvorbe v samotnom naturizme. 

Bol by možný naturizmus bez mýtu? Aký je rozdiel medzi mýtom a metaforou, mýtickou 

a umeleckou fantáziou? Je prírodný živel so zničujúcimi dôsledkami v novele F. Švantnera 

Piagry prírodným motívom so symbolickým etickým vypointovaním alebo ide o mýtus bib-

lickej potopy, mýtus trestajúceho živlu? 

Pochopenie týchto súvislostí môže byť zahmlievané nejasnosťami, spôsobenými nejednoz-

načnosťou významu, ktorý sa pripisuje pojmu mýtus. Toto považujeme za problém. 

Mýtus je pojem interdisciplinárnej povahy, je predmetom výskumov filozofie, etnológie, 

psychológie, antropológie, sociológie, mytológie atď., preto jeho jednoznačné definovanie nie 

je ani možné, ani potrebné. Je ale nevyhnutné stanoviť isté teoretické východiská pre interpre-

táciu literárnych diel, preto sa pousilujeme vysvetliť pojem mýtus, analýzou metaforických 

a mýtických prvkov a postupov v novele Piagry od Františka Švantnera konfrontovať mýtické 

stvárnenie skutočnosti s umeleckým. 

Vychádzajúc zo štúdia novodobých koncepcií mýtu zhrnieme naše poznatky o mýte do na-

sledovných téz: 

Mýtus je iracionálno-spontánny odraz kolektívno-nevedomých, (nie individuálnych) pred-

stáv o najhlbšej skutočnosti vecí (Eliade), ktorému sme schopní čiastočne racionálne, čiastoč-

ne intuitívne porozumieť všetci, pretože v každom z nás zarezonuje naše vlastné kolektívne 

nevedomie. Mýtizácia zodpovedá istým ľudským potrebám (Vickery). 

Mýtus má metaforickú štruktúru a symbolický význam s veľkým potenciálom významov. 

M 
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Symbolický význam mýtu nemožno úplne odhaliť, ale možno ho pochopiť a interpretovať. 

Súčasťou mýtu sú prvky mystickosti, zázračnosti, osudovosti, magickosti a pod. Podmien-

kou existencie mýtu je doslovná viera v reálnosť jeho obsahu. 

Mýtické myslenie je spojené s biologicko-prírodným typom osobnosti, primitivistickým, 

teda antiintelektualistickým človekom. 

Mýtus sa stáva potenciálnym nositeľom etiologickej, pragmatickej, sociálnej, mediačnej 

funkcie – môže vysvetľovať, predstavovať normy správania, upevňovať spolupatričnosť so-

ciálnych skupín, zbližovať protirečenia atď. 

Zdrojom kolízie v mýte je porušenie miery v najširšom slova zmysle, pričom miera je de 

facto určovaná tradíciou daného spoločenstva. 

Mýtizácia je proces zovšeobecňovania, determinovaný prechodom od jednotlivého 

a zvláštneho k všeobecnému – modelovaním človeka podľa pravzoru na archetyp a modelo-

vaním udalostí podľa ich archetypálneho vzoru na kategórie. 

V ďalšej časti práce sa pokúsime načrtnúť istý možný spôsob uvažovania o umeleckom 

a mýtickom v literárnych súvislostiach. 

Podstata umeleckého a mýtického myslenia je podobná, ale nie je totožná. O tom sa mô-

žeme presvedčiť aj v štúdiách ruského literárneho teoretika, predstaviteľa ruskej etnografickej 

školy Veselovského. Veselovskij uvažoval o segmentácii literárneho textu v súvislosti s naj-

staršími slovesnými pamiatkami a pravdepodobne práve táto skutočnosť ho viedla k nasle-

dovnému vymedzeniu pojmu motív: 

„Pod motívom rozumiem najjednoduchšiu jednotku rozprávania, odpovedajúcu obrazne na rôzne otázky, 

ktoré si kladie primitívny um alebo pozorovanie reálneho života. Ak v prvých štádiách vývinu človeka 

boli podobné alebo totožné životné a psychologické podmienky, mohli také motívy vznikať samostatne 

a súčasne mohli mať podobné črty. Ako príklad môžeme uviesť: 1. Takzvané Légendes des origines, pred-

stavu slnka a oka, slnka a mesiaca ako brata a sestry, muža a ženy. Mýty o východe a západe slnka... 2. 

životné situácie: únos dievčaťa...“ (podľa Krausovej, 1984, s. 67). 

Veselovského vymedzenie motívu je v skutočnosti vymedzením mýtu. Ruská literárna ve-

da polemizuje s Veselovského tézou o životnom a psychologickom základe „putovania“ 

a opakovania sa motívov. My na základe našich poznatkov o mýte môžeme povedať, že Vese-

lovskij vlastne odkazoval na opakovanie mýtických motívov, na ich „večný návrat“ (Eliade). 

Naše uvažovanie o umeleckom a mýtickom v literárnych súvislostiach začneme načrtnutím 

možných súvislostí medzi výrazom a významom v mýte a v umeleckom texte. 
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Svojím charakterom by sa významová intencionalita mytologických prvkov (mytologém) 

v literárnom diele dala prirovnať k viacvýznamovému modernému básnickému obrazu. Oba 

typy diskurzu predstavujú, wittgensteinovsky povedané, „jazykovú hru“, vznikajú podobným 

kódovaním významov, ale látka, materiál pre túto „hru“ prichádza z rôznych úrovní psychiky. 

Kým mytologické obrazy odrážajú obsah kolektívneho nevedomia, moderný básnický obraz 

môže byť odrazom individuálno-nevedomej psyché. V oboch prípradoch dostávajú iracionál-

ne obsahy spoluúčasťou racionálnych myšlienkových postupov obrazno-symbolický výraz. 

Pri vytváraní konkrétneho výrazu tvorí umelec viac-menej zámerne. Jeho umelecký výraz 

je individualizovaný, originálny, jeho „jazyková hra“ je ozajstnou hrou významov. Mýtus je 

výsledkom istej šablónovitej objektivizácie kolektívno-nevedomých obsahov, jeho vonkajšia 

forma sa modeluje (Meletinskij) do podoby už známych štruktúr, mýtus je založený na opa-

kovaní, nie na originalite. 

Mýtus tvorí v sofistikovanom spoločenstve diskurz, v ktorom ide o etické, existenciálne, 

príp. teleologické otázky. Je diskurzom o bytí, o spôsobe a zmysle bytia (napriek tomu, že sa 

mýtus nepýta, čo je bytie a ako bytie je, rozpráva o ňom), estetické pôsobenie je sekundárnym 

dôsledkom celkovej štruktúry tohto diskurzu. Umelecký obraz v širokom zmysle vždy reflek-

tuje bytie, je podobne ako mýtus diskurzom o bytí, o spôsobe a zmysle bytia, ale jeho primár-

nym determinantom a cieľom je estetickosť. Umelecký obraz je pre etiku, pre otázky posled-

ného účelu a otázky zmyslu bytia veľmi významným, ale vo svojej podstate iba potencionál-

nym diskurzom. Možno preto, že v sofistikovanej spoločnosti 20. storočia bol takýto diskurz 

na tradičnej, matematicko-kauzálne chápanej racionálnej úrovni marginalizovaný, mýtus ne-

zanikol, naopak, mýtizácia v 20. storočí nadobudla novú intenzitu. 

Ani moderný básnický obraz, ani mytologické prvky nemajú racionálny základ, preto sú 

racionálne uchopiteľné iba čiastočne. Významy mýtického možno podobne ako významy mo-

dernej obraznosti skôr odhadovať, tušiť. Intuitívne (t. j. priame, nesprostredkované) tušenie 

zmyslu dá takto smer racionálnej aktivite vedomia pri hľadaní kauzálnych súvislostí na rôz-

nych úrovniach umeleckého diela. Uvedený spôsob poznávania označila J. Sošková vo svojej 

štúdii Osobitosť estetickej racionality ako združovanie poznávacích síl subjektu a ich zjedno-

covanie, ako harmonizáciu celostných psychických a poznávacích schopností človeka. Soško-

vá konštatuje, že iracionálne východiská nemožno zdôvodňovať racionálnymi argumentami. 

V estetickom svete, súčasťou ktorého sa stávajú aj iracionálne momenty, ale treba rešpektovať 

istú mieru účasti racionálneho, treba rešpektovať rozumnosť umenia, t.j. istú mieru funkčnosti 

rozumu v procese tvorby a prijímania umeleckých výtvorov. 
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Mýtický výraz je vo svojej štruktúre takmer totožný s umeleckým. Aby sme nemali prob-

lémy s rozlišovaním mýtických a „čisto“ metaforických obrazov v konktrétnych literárnych 

dielach, inštruktívne zhrnieme základný rozdiel medzi mýtom a metaforou. 

V mýte dochádza k úplnému stotožňovaniu fikcie a reality, personifikované sa stáva sku-

točne živým, osudové a zázračné reálnym. Básnická metafora, aj keby veľmi naliehavo a pre-

svedčivo odkazovala na ireálne významy, je vždy vnímaná ako umelecká fikcia. Za rozhodu-

júci faktor pri rozlišovaní mýtu a metafory budeme považovať (ne)vieru v reálnosť ich obsa-

hov. 

Význam básnickej metafory je závislý od väčšieho významového celku literárneho textu, 

od kontextu. Mýtus je významovo autonómnejší, môže tento kontext dokonca determinovať. 

Ak sa mýtus transponuje do literárneho diela, vystupuje v ňom ako autonómna významová 

jednotka, mytologéma, a takto autonómne môže vstupovať do vzťahov s ostatnými časťami 

štruktúry literárneho diela (plán postáv, plán rozprávača, kompozičná, tematická, časopriesto-

rová, fabulačná rovina). Intencionalita mýtu sa teda neobmedzuje iba na oblasť významu, mý-

tus má potenciál zasiahnuť a ovplyvniť všetky zložky literárneho diela, môže sa stať súčasťou 

autorskej filozofie. Metafora sa takou mierou intencionality nevyznačuje. 

Básnická metafora je výsledkom individuálnej obrazotvornosti, zobrazovacej schopnosti 

a „technickej“ vyspelosti jej tvorcu. Pravdepodobnosť jej opakovania je možná, nie je ale ví-

taná a žiaduca. Dôsledkom originality, teda prekvapivosti, neočakávanosti výrazu v istom vý-

znamovom kontexte je medziiným emocionálny zážitok „krásy a pravdy“ (v najširšom slova 

zmysle, nie iba v zmysle klasického ideálu krásy). Mýtus je možným (ne)vedomým opakova-

ním konkrétnych motívov, tém, situácií, typov postáv, významových opozícií, sujetových 

štruktúr. Toto opakovanie známeho vedie k vzniku zvláštneho emocionálneho stavu príjemcu 

– k stavu participácie, spojenej s pocitom istoty, ktorý človek nadobudne vždy vtedy, keď je 

konfrontovaný s tým, čo už pozná. Pocit istoty a stotožnenia sa je nehatený cudzím, novým, 

neznámym. Tento emocionálny stav odkazuje príjemcu na jeho príslušnosť k istému spolo-

čenstvu, k istým etickým, kultúrnym hodnotám, k tradícii. Dôsledkom takého výrazu v danom 

významovom kontexte je emocionálny zážitok „pravdy a krásy“. 

Mýticko-literárne súvislosti v tvorbe Františka Švantnera sa stali predmetom výskumu me-

dziiným M. Šútovca, J. Kuzmíkovej, N. Krausovej, J. Števčeka. 

O mýte v súvislosti s tvorbou Františka Švantnera uvažuje Milan Šútovec v monografii 

Mýtus a dejiny v próze naturizmu v časti Romány a mýty. V románe Nevesta hôľ na postave 

vlkodlaka analyzuje vzťah literárnej postavy a mýtu, v tomto prípade konštatuje, že „sujetové 

modelovanie, morfogenéza postavy sa deje v intenciách mýtotvorného aktu, sprostredkované-
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ho ľudovou obradovou tradíciou...“ (Šútovec, 2005, s. 118). V súvislosti s priestorovými 

vzťahmi a vonkajšou realitou vymedzuje základnú opozíciu vnútorného a vonkajšieho prie-

storu ako opozíciu chrám prírody – svet bez boha (tamže s. 132). Šútovec tiež nastoľuje prob-

lém epického subjektu a sujetu literárneho diela, sujetu a mýtu. Sumarizujúc konštatuje: 

„... v rovine témy (v ideovo-tematickom pláne) hrá dôležitú rolu tzv. mýtická paradigma, ktorej obsahom, 

je autentický archaický mytologický materiál (mytologémy, paganizmy), ďalej mytologický materiál sak-

ralizovaný a christianizovaný (kresťanská kozmogónia, Biblia, kalendár) a mytologický materiál profani-

zovaný (folklór). Spoločnou črtou týchto zdrojov je archaickosť (archetypovosť) a fantazijnosť. V arche-

typovosti je obsiahnutý moment kolektivity a kolektívneho predvedomia i moment nadčasovosti či pres-

nejšie ahistorickosti. Vo fantazijnosti je zo všeobecne noetického hľadiska obsiahnutý moment iracionali-

ty, zo špeciálne logického hľadiska je to rozbitie princípu kauzality. Celý tento súbor problémov sa dá ty-

pologicky označiť ako mýtizmus, mytologizmus, mýtizácia.“ (tamže, s. 152). 

Mýtizmus je podľa Šútovca noetickým výrazom hlbokej krízy človeka. 

Števček venuje mýtu väčšiu pozornosť v monografii Literárno-historické etudy. Sleduje 

mytologické, nietzscheovské, schopenhauerovské línie vo vybraných dielach slovenskej lite-

ratúry. V štúdii Odhalenie Nevesty hôľ analyzuje niektoré iracionálne prvky v románe 

F. Švantnera Nevesta hôľ. 

O mýte uvažuje aj Nora Krausová v štúdii Od mýtov k mytizácii v monografii Poetika 

v časoch za a proti. Konštatuje posun „od pojmu mytológia (tematológia) cez pojem mýtus 

(konkrétne použitie mýtického kódu) k mytizácii ako „procesu interpretácie skutočnosti.“ 

(Krausová, 1999, s. 147). Svoju pozornosť sústredila na problém mýtizácie priestoru, na spa-

ciomýtizmus. V súvislosti s Nevestou hôľ poukazuje na fakt, že proces mýtizácie zasiahol 

„otvorený priestor hôr a hôľ, nespútaná ríša besov a vlkodlakov pôsobí o to halucinačnejšie, 

že jej opozičným členom je reálny, zatvorený svet dediny..“ (tamže, s. 152). Presvedčivosť 

diela podľa nej vyplýva z existencie denotátu takejto dediny – reálne existujúcej dediny 

„v prostredí vysokých hôr. V takejto dedine sa určitými podvedomými mechanizmami trado-

vali archetypové obyčaje, obradové rituálne formuly, magické zaklínadlá...“ (tamže, s. 153). 

Úlohou mýtizácie v literárnom diele je podľa Krausovej prinášať „zamlčané posolstvo“, pri-

čom pre všetky diela majúce afinitu k mýtom platí, že majú binárny charakter. 

Už v úvode sme uviedli, že jednoznačné definovanie pojmu mýtus je prakticky nemožné. 

Prestaneme si preto klásť otázku, čo je mýtus, a začneme sa zaoberať, filozoficky povedané, 

bytím mýtu, tým, ako sa mýtus javí, ako je. O mýtickosti a metaforickosti budeme uvažovať 

na základe interpretácie novely Františka Švantnera Piagry. 
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Témou novely je zničenie dediny Piagry lavínou. V expozícii podáva Švantner „informá-

cie“ o geografickej polohe tejto horskej dediny, o jej obyvateľoch. Pád lavíny v závere novely 

zasadil do kontextu dvoch udalostí v dedine: tesne pred živelnou pohromou sa skončí ťažký 

pôrod „sprostej Lény“ a vo vedľajšej izbici sa koná nespútaná, živelná, bujará zábava organi-

zovaná hriešnou Léninou sestrou Magdušou. Švantner prezentuje udalosti cez prizmu spo-

mienok dvoch hlavných postáv a zároveň priamych rozprávačov – Johanky a Klementa Pilar-

číkovcov a rozprávaním autorského vševediaceho rozprávača. Johanka pomáha pri ťažkom 

pôrode, Klement je prítomný na Magdušinej zábave, pretože sa potrebuje stretnúť s Belušom 

a dohodnúť si prácu v hore. Beluš medziiným spomína čerstvo napadnutý sneh, ktorý „pri te-

rajšom oteplení sa môže ľahko zošuchnúť dolu.“ (Švantner, 1971, s. 92). Pád lavíny naozaj 

nastane a prežijú ho iba mladí manželia, ukrytí vo svojom murovanom dome. Piagry prestali 

existovať. Udalosti sa odohrávajú v noci z fašiangovej nedele na pondelok. 

Celková sujetová organizácia novely je výsledkom časových a priestorových posunov 

v rozprávaní spôsobených striedaním rozprávačskej perspektívy. Na rozprávaní participujú 

traja rozprávači: vševediaci autorský rozprávač, a dve hlavné postavy novely, „biela Johanka“ 

a Klement. Rozprávači sa v novele niekoľkokrát vystriedajú. Zmenou rozprávača sa mení si-

tuácia rozprávania: Johanka – pôrod, Klement – zábava, autorský rozprávač je „všadeprítom-

ný“, vševediaci. Čas rozprávania v novele teda nemá kontinuálny chronologický priebeh. 

Úvod novely patrí narácii autorského rozprávača, expresívne opisujúceho epický priestor 

novely. Jeho pôsobivé personifikácie prírodného prostredia: „Jeden úplaz otáča sa okolo vy-

pučeného bachora Malého Roháča [...] a druhý sa vyplazuje rovno pod Končistú.“ (tamže, 

s. 79), doliny, „ktorá sa škriabe horou“ a končiara, ktorý „spúšťa každej jari šedivé skaly, ako-

by chcel túto jedinú dieru zatarasiť...“ (tamže, s. 79) sú metaforami, ale nie sú mytologémami. 

Fiktívnosť tejto antropomorfizácie je z kontextu zrejmá a v citovanom úryvku je sugerovaná 

podmieňovacou spojkou „akoby“. Podobne autor v expozícii personifikuje domy, staré dreve-

nice, ktoré „vysedávali zadumané do seba...“ (tamže s. 79). Táto pôsobivá vstupná metafori-

zácia netvorí mýtus, nemá štatút mytologémy, ale je v novele veľmi funkčná, pretože predsta-

vuje prípravu kontextu pre mýtické prvky – tajomnosť, dramatickosť a baladickosť tvoria op-

timálnu sprievodnú atmosféru mýtickosti. 

Epický priestor v novele mýtizovaný je, pretože obsahuje výraznú mytologému: priestor 

má binárnu štruktúru a je vymedzený opozíciou „tuhore“ – „dolu“. Táto mytologéma nazna-

čuje hneď minimálne dve možné významové opozície: 

• prírodné – kultúrne 

• piagrovské – iné. 
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Sémantika výrazov „hore“, „dolu“ nie je obmedzená tradičným lokálnym významom prí-

slovky miesta. V kontexte prírodného prostredia naturizmu by sme ich významový posun ne-

hodnotili iba ako metonymiu pars pro toto („hore“ – vrchy, „dolu“ – dedina pod vrchmi), ale 

ako metaforu, kde „hore“ je výrazom významu prírodné a „dolu“ výrazom významu kultúrne, 

sociálne. V tomto prípade ide o mytologému s metaforickou štruktúrou. 

Úvodný prehovor autorského rozprávača dôrazne sugeruje existenciu akejsi hranice, ktorú 

v konkrétnom priestore novely vymedzil materiálne a teritoriálne. Zo šiestich domov v osade 

je päť dreveníc, „Len najdolnejšia chatrč mladého Klementa Pilarčíka bola múranica. A tá už 

vlastne ani nepatrila k osade, lebo [...] stála na pokraji belčovského chotára, nuž mala aj po-

pisné číslo Belčova a nie Piagrov“ (tamže, s. 80). Dom bol teda nielen iný – murovaný, ale 

patril dokonca aj inde – do inej dediny. Mytologéma hranice patrí k univerzálnym mytologic-

kým motívom a v expozícii zasahuje epický priestor novely. Hranica v novele oddeľuje prie-

stor zasiahnutý mystickými silami od priestoru, ktorý je tohto zásahu ušetrený. Motív hranice 

sa v novele objaví ešte raz, v záverečnom momente vrcholného napätia, keď Johanka ukrytá 

v náručí manžela uvažuje blízkosti života a smrti. Tu ide o hranicu medzi životom a smrťou, 

teda nie o priestorový, ale o metafyzický fenomén. 

Aj ďalšie početné personifikácie v úvode novely patria do kategórie „čistých“ metafor: 

„Hory pod Končistou vyspevujú zbojnícke piesne ... Niekedy z hole zbehne vetrisko. Letí 

a bľačí ako blázon“ (tamže, s. 80). Opäť plnia funkciu kontextu, v ňom však nejde už iba 

o dramatizáciu a dynamizáciu priestoru. Autorský rozprávač tu rozširuje funkčnosť úvodnej 

antropomorfizácie jej presahom do plánu postáv a vytvára tak nepriamy odkaz na tých, ktorí 

tento priestor „hore“ obývajú. Zbojnícke piesne možno symbolizujú ozajstných zbojníkov, 

možno odvážnych silných chlapov, ale možno ich skrytý význam smeruje všeobecnejšie, ku 

kategórii ľudí pastierskeho archetypu v tom zmysle, ako ho vymedzil F. Miko v štúdii Pastier-

sky a roľnícky archetyp v slovesnej štruktúre. Stelesnením pastierskeho archetypu sú podľa 

Mika ľudia žijúci nie pre prácu, ale pre seba, nezávislí, impulzívni, nehatene subjektívni, so 

záľubou v zmene, počítajúci s náhodou a zvládajúci ju... 

Spomínaná personifikácia implicitne odkazuje na ostatných obyvateľov epického priestoru 

novely Piagry, na tých „dole“, ktorí sú v novele modelovaní ako roľnícke archetypy – práca je 

zmyslom ich života, sú usadení na jednom mieste, odkázaní na spoločnosť, absolútne rešpek-

tujú normy a tradície, potrebujú pocit istoty, sú vydaní na milosť a nemilosť prírodným pod-

mienkam, ktoré nemožno vlastným zásahom meniť... (Miko, 1969) 

Autorského rozprávača vystrieda v ďalšej časti novely priamy rozprávač – Johanka, ktorá 

je označovaná prívlastkom biela. Motivácia tohto metaforického označenia nie je explicitne 
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vyjadrená, napriek tomu je metaforický prívlastok v texte nápadný, pre príjemcu je jasným 

signálom skrytého významu. V ďalšom kontexte sa ukáže, že Johanka nebola nevinná v abso-

lútnom zmysle. Johanka predstavuje naivno-spontánny antiintelektualistický typ ženy so ži-

velnou túžbou po živote a po vášni, jej zmyslové predstavy sú zmyselné, teda v tradičnom 

kresťansko-folklórnom chápaní morálky obyvateľov Piagrov hriešne. Jej belosť môže súvisieť 

s jej budúcim materstvom, môže byť výrazom autorovho presvedčenia, že Johankin postoj 

k životu je prirodzeným, normálnym postojom mladého človeka. Okrem toho vzťah Johanky 

a Klementa je legálny v zmysle právnom, morálnom aj tradičnom. Johankina belosť a belosť 

Klementa v závere novely implikujú ich nevinnosť a determinujú skutočnosť, že sa obaja za-

chránili. Epiteton „biela Johanka“ predstavuje taktiež výraz s metaforickým významovým po-

sunom. 

Johanka komentuje živel v Piagroch ako niečo svojbytne existujúce a mystické: „Nechcem 

ešte uveriť, že by sa to sem za nami neprivlieklo....Veď to bol zázrak. Akože inakšie si to mô-

žem vysvetliť?“ (Švantner, 1971, s. 81) Rozpráva spontánne, niekedy nesúvisle a udalostiam 

dáva aj ďalej mystický význam. Ťažký dvojdňový pôrod „sprostej Lény“ vrcholiaci tesne pred 

tragickými udalosťami interpretuje slovami krstnej matere – Léna „chovala v maštali vlka 

a s tým sa vraj zapodela...“ (tamže, s. 82). Ťažký pôrod je trestom za jej morálne previnenie. 

Tento priamy rozprávač je hlavným mýtizátorom v novele a mýtizuje postavu Lény a krstnej 

matere. 

Informácie o postave Lény sú v texte výsledkom osobných skúseností Piagrovčanov a ich 

kolektívneho hodnotenia. Léna je iná, je hluchá a nemá, jej inakosť je nielen telesným hendi-

kepom, ale aj biľagom. Aj sestru má nedobrú. Negatívne kolektívne hodnotenie dedina vyjad-

rila explicitne a Lénu volajú „sprostá“. Hodnotenie Léninej osobnosti rozprávačka úplne 

a nekriticky preberá od nespochybniteľnej autority – krstnej matere. Léna rodí nemanželské 

dieťa, zapodela sa s vlkom... Johanka sa nepýta prečo, ako, či naozaj, Johanka, tak ako mýtus, 

nekladie otázky, Johanka rozpráva. Pre Johanku sú spomínané okolnosti reálnym, aj keď ira-

cionálnym zdôvodnením nasledujúcej kauzality udalostí. 

Bezprostredným podnetom na zavŕšenie osudu dedinčanov je ďalšia mytologéma v novele 

– narodenie Léninho dieťaťa. Motív pôrodu a smrť rodičky sú konkretizáciou binárnej opozí-

cie život – smrť. Lénino dieťa bolo ochlpené a presne zodpovedalo obrazu biblického Anci-

krista z prehovoru krstnej matere. Krstná mater počas čakania na pôrod predpovedá Piagrov-

čanom trest kvôli ich hriechom citujúc biblickú Apokalypsu. Ochlpené dieťa je zriedkavosťou 

a pre nevzdelanú a naivnú Johanku absolútnym argumentom potvrdzujúcim prorocké slová 

krstnej matere: 
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„Nebolo väčšie od kocúra, ale po tele malo chlpy ako cap [...] to čudo [...] nežilo dlho [...] a nestačilo vy-

dýchnuť na svet svoju moc, ktorá mala všetko zahubiť, nuž aj sily, ktoré sa vyrútili v tú noc zo zeme, po-

hltili len úbohých Piagrovčanov a potom sa na pokyn boží zastavili.“ (tamže, s. 101). 

Spôsob, akým autor nechal Johanku o Léne hovoriť, zodpovedá procesu mýtizácie. Lénu 

rozprávačka prezentuje ako typ, archetyp padlej ženy, ktorej hriech presahuje „bežné“ previ-

nenia a siaha až k nečistým nadprirodzeným silám zla. Závažnosť a dôsledky tohto hriechu 

presahujú jednotlivca a zasiahnu mytologicky celé spoločenstvo – zahynú takmer všetci, za-

chránia sa vyvolení jednotlivci ako pokračovatelia očistených, lepších ľudí. 

Rozprávanie Klementa sa vyznačuje vecnosťou, usporiadanosťou a je racionálne. Napriek 

tomu aj Klement verí v zásah boží: „...a obaja potvrdzujú, že to dopustenie, čo vtedy na Piag-

ry prišlo, bol trest boží.“ (tamže, s. 83), v celkovom kontexte by iný postoj postavy pôsobil 

neprirodzene. 

Mýtickosťv novele teda zasahuje aj plán postáv, aj plán rozprávača. Priamy rozprávač je 

mýtotvorcom, postavy Lény, krstnej matere sú mýtizované. Predpoklady pre mýtizáciu na tej-

to úrovni sú v naturizme optimálne, pretože naturistické postavy sú prírodní ľudia, typológiou 

a štruktúrou osobnosti priam predurčení myslieť mytologicky. Sú archetypálne modelovaní, 

vyznačujú sa primitiviskickým pohľadom na svet, sú bytostne spätí s prírodou, s tradíciami, 

žijú biologickým časom atď. Naším rozborom sme chceli iba naznačiť, akú autorskú stratégiu 

zvolil autor pri mýtizovaní postavy, ale nebudeme v ňom pokračovať, pretože tu nemôžeme 

sledovať problém vzťahu mýtu a metafory. Budeme ale sledovať, akú funkciu zohráva meta-

fora v prehovore rozprávačov. 

Metafora sa v prehovore priamych rozprávačov realizuje nanajvýš formou lexikalizova-

ných metafor ľudového jazyka a je prostriedkom na vyjadrenie expresívnosti obsahu. Ale aj 

postavy, aj autorský rozprávač používajú vo svojich prehovoroch ešte ďalšie jazykové pro-

striedky – epitetá – ktoré neslúžia iba expresívnosti výrazu, ale výrazne presahujú plán jazyka 

smerom k téme. 

V úsilí o názornosť svojho rozprávania priamy rozprávač v novele používa jeden 

z najbežnejších jazykových prostriedkov – prirovnanie: „(Klement) potom ležal ticho ani ry-

ba, [...] bol prudký ako jeleň [...], silný ako býk...“ (tamže, s. 86). Takýto typ prirovnania je 

charakteristický pre ľudový jazyk. V narácii autorského rozprávača nájdeme aj zložitejšie pri-

rovnania: „Akoby sa more bolo dvíhalo do výšav, tak sa vzopäli mužské hlasy, alebo akoby 

stádo divých byvolov nadvihlo svoje kotrby, roztiahlo papule a zaručalo v ústrety pasúcej sa 

čriede kráv. A len čo sa tá pieseň zdusila...“ (tamže, s. 90). Pozoruhodné na týchto a ďalších 
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prirovnaniach v novele je to, k čomu sa prirovnáva. Tertium comparationis je v každom pri-

rovnaní prírodný fenomén: „Léna mocnela navidomoči ako sopka, v ktorej sa vzopäli dlho 

utajované podzemné sily...“ (tamže, s. 98). Ak antropomorfizáciou dochádza k oživovaniu ne-

živej prírody, tak spomínané prirovnania majú opačný efekt, ide v nich o akúsi naturifikáciu 

všetkého, čo v binárnej opozícii príroda – kultúra stojí oproti prírodnému – naturifikáciu kul-

túrneho, sociálneho. V naturistickom kontexte novely má takéto prirovnanie metaforický 

a zároveň mytologický charakter, je výrazom večnej jednoty prírodného a ľudského, výrazom 

pôvodnej, predhistorickej mýtickej syntézy, keď svet nebol diferencovaný ale bol tvorený 

jednotou všetkého. 

Vo svetle environmentálnych dôsledkov radikálneho vyčlenenia sa človeka dnešnej doby 

z prírody sa objavuje možnosť „nového čítania“ novely Piagry a naturistických diel vôbec. 

Živel ohrozujúci dnes človeka nebývalou intenzitou sa stáva jednou z globálnych hrozieb ľud-

stva. Bezprostredné príčiny tohto stavu – priemyselná činnosť, konzumný spôsob života atď., 

možno pripísať ľudstvu ako jeho ďalšiu vinu, ďalší hriech. Aj v kontexte Švantnerovej novely 

Magdušiným previnením a previnením dediny bol spôsob života a vzbura proti tradícii: „Bola 

rozkokošená.“ (tamže, s. 83). 

V rozprávačskom diskurze na úrovni vševediaceho autorského rozprávača tiež prebieha 

mýtizácia, jeho mýtizácia je však sofistikovanejšia ako mýtizácia priamych rozprávačov. 

Mytologémou autorského rozprávača je opozícia osudovosť – individuálna vôľa: „Johanka 

často povrávala, že krstná mater už vtedy o všetkom vedeli. A vari má pravdu. Schyľovali sa 

k hrobu. A takým ľuďom božia vôľa rada predkladá prorocké vnuknutie, lebo má istotu, že ho 

nemôžu použiť na prekrútenie vlastného osudu.“ (tamže, s. 87). Viera v osud a jeho nezvrat-

nosť patrí k univerzálnym mytologickým motívom. Autorský rozprávač nás presvedčivo od-

kazuje na pôsobenie vyššej moci, „božej vôle“. 

Jazykový plán novely sa na úrovni autorského rozprávačského diskurzu vyznačuje vyso-

kým stupňom metaforizácie. Antropomorfizácia autorského rozprávača zasahuje nielen pro-

stredie (personifikovanie vetra, vody), ale aj zmyslové vnemy (personifikovanie vresku, mo-

tanice ľudí) a napokon aj pád lavíny: 

„Najprv niečo zahučalo. Keby to mohla k niečomu pripodobniť. Ale k čomu? [...] Vietor je azda hlasnejší, 

[...] toto znelo pritupo, akoby sa v niečom dusilo, [...] Voda jačí a popri divej vrave prúdu môžeš ľahko 

rozoznať čľapot vĺn [...] Nuž nebola to voda, ani vietor [...] Ihličie svišťalo, korene pukali, konáre sa 

drúzgali, štiepy hvižďali a drevo sa tĺklo. Treskot rástol, divel, a potom zastonal a zmĺkol...“ (tamže, 

s. 103 – 104). 
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Citované časti majú zreteľne zvukomalebný ráz, čo umocňuje dojem reálnosti, vytvárajú 

vhodný kontext pre vytvorenie dojmu dôveryhodnosti a presvedčivosti iracionálnych mýtic-

kých prvkov v novele. 

Zvolený epický čas – nedeľná fašiangová noc – výrazne sugeruje skrytý význam. Fašian-

gové obdobie je obdobím zábav, karnevalov. Magdušina zábava má charakter takejto neviaza-

nej karnevalovej zábavy, pričom nie dedinčania, ale zmyslové vnemy sa stávajú karnevalo-

vými maskami: „...vresk vyskočil na pitvor a rozhulákal sa ani opitý valach. Bol rozpútaný 

a divý. Občas zjačal ani víchor...“, inde: „Potom sa však motanica zas zvŕtala a besnela ďalej. 

Nemala hraníc ani zákonov [...] Nebolo jej nič nedotknuteľné, sväté.“ (tamže, s. 90). Fašiangy 

predchádzajú pôstu, ktorého vyvrcholením je smrť Spasiteľa a jeho zmŕtvychvstanie. Zmŕt-

vychvstanie, každoročne cyklicky oslavované, symbolizuje duchovnú obrodu hriešneho ľud-

stva. Epický čas v kontexte binárnej opozície fašiangy – pôst budeme považovať za ďalšiu 

mytologému. 

Rovinu témy tvorí v novele biblická mýtická paradigma, v ktorej dominuje mýtus potopy 

v podobe biblickej Apokalypsy, Božieho trestu, konkretizovanej archetypickou situáciou na-

rodenia ochlpeného dieťaťa – „Ancikrista z nehodnej ženy“. Jej obsahom je okrajovo tiež 

folklórno-pohanský mytologický materiál (vlk, vlkodlak). Existenciálna opozícia život – smrť 

konkretizovaná v novele mytologémou vina – trest tvorí hlavnú významovú líniu fabuly. 

Život v novele víťazí napriek smrti mnohých Piagrovčanov. Zachránení manželia, predo-

všetkým Johanka, sú nositeľmi bergsonovskej l’ élan vital, veľkej vášne žiť. Životná vášeň 

Johanky má v novele podobu spontánnej, vášnivej túžby milovať. Konfrontácia životnej sily 

a smrti tvorí významnú súčasť autorskej filozofie Švantnera a je tým, čo autor mýtizuje. Víťa-

zom v binárnej opozícii život – smrť sa stáva život práve vďaka životnej sile postáv. Smrť je 

potrebná preto, lebo „živlom sa ľudstvo očisťuje, regeneruje a zbavuje hriechu“ (Eliade, 1993, 

s. 42). Nie je úplným vyhladením ľudí, časť ľudí sa v mýtoch vždy zachráni, aby sa zachovala 

kontinuita ľudského rodu. Tak je tomu i v novele Piagry. Spojenie vášnivej túžby žiť a vášni-

vej zmyselnej lásky do jedného významového celku s pozitívnym hodnotovým jadrom pova-

žujeme za výsledok autorskej mýtizácie. V závere novely, bezprostredne po páde lavíny a po 

precitnutí Johanky zo stavu polovedomia, do ktorého od strachu upadla, začína Johanka poci-

ťovať túžbu milovať, túžbu žiť: „Krv nám horí.“ (Švantner, 1971, s. 108). Švantner neostal 

iba pri hlase krvi, posunul význam záchrany mladých manželov k mýtickej záchrane niekoľ-

kých vyvolených jedincov po potope. Tí sa majú stať zdrojom nového, lepšieho života. Ta-

kýmto spôsobom Švantner odkazuje na dominantný problém novely, na existenciálny problém 

života a smrti, na silu života. 
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O Johankinom tehotenstve sa rozprávač priamo zmieňuje iba na začiatku novely a Johanka 

sama potvrdzuje, že je v čase svojho prehovoru v 8. mesiaci tehotenstva. Dramatické udalosti 

svojou dynamikou a intenzitou výrazu akoby prekryli túto skutočnosť. Fakt, že Johanka čaká 

dieťa, je skrytý v rozprávaní v závere novely a prejaví sa na úrovni rozprávača. Z priameho 

rozprávača v 1. osobe singuláru – Johanky, sa stal priamy rozprávač v 1. osobe plurálu: „On 

žije. My žijeme...“ (tamže, s. 108). Rozprávačom je Johanka a jej dieťa v nej. Tehotná Johan-

ka v polovedomí prežila zvláštny sen: 

„Veď nevieme vôbec určiť, kde sme [....] Rozpamätajme sa: Utekali sme, utekali, lebo nás voľačo naháňa-

lo. On stál v bielom proti nám a chcel nás ukryť v náručí, ale sme sa minuli a stratili navzájom z očí. Nuž 

hej, tak to bolo. Stratili sme kus života, ale nadobúdame vedomie.“ (tamže, s. 107). 

Neznáma biela bytosť môže byť Klement, ktorého v bielom Johanka zazrela, keď vbehla 

do domu s lavínou v pätách, môže byť považovaná za Krista, môže symbolizovať Johankino 

uvedomenie si vlastného tehotenstva, môže byť interpretovaná ako intuícia, osvietenie božou 

bytosťou, ale jej tehotenstvo určite predstavuje symbolické počatie nového človeka ako mý-

tického nositeľa regenerovaného, očisteného života. 

Ukázali sme, že mýtizácia prebieha na úrovni priestoru, času, témy, postáv, rozprávačov, 

autora. Mýtizácia zasahuje rovinu jazyka, kompozície, sujetu, fabuly tým, že významne modi-

fikuje podobu sujetu, jeho významový kontext, kompozičnú štruktúru. Metaforu je možné od 

mýtického obrazného výrazu odlíšiť jednoznačne, ak keď spolu významne súvisia. Kombiná-

cia tzv. čistých a tzv. mýtických metafor tvorí komplikovaný systém kódovania významov, 

a predstavuje výraz, kde niet v konečnom efekte determinujúce a determinované, ale platí tu 

mýtické „všetko je vo všetkom, všetko je všetko.“ 
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