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VARIÁCIE MODERNISTICKÉHO MÓDU V JESENSKÉHO NOVELE 

KONIEC LÁSKY A V ČECHOVOVEJ POVIEDKE VIEROČKA 

 

Martina KAVČÁKOVÁ 

 

oviedka Vieročka bola opublikovaná v roku 1887 v časopise Novoje vremja, novela Ko-

niec lásky v roku 1902, teda na začiatku Jesenského novoromantickej tvorivej periódy. 

Názov Jesenského novely Koniec lásky naznačuje istú procesuálnosť, pričom pod zdanli-

vým sentimentom, vyvierajúcim z citového vsplanutia a následného ochladnutia, sa ukrýva 

jeho „profanizácia“ a faktická „neexistencia“. Názov Čechovovej poviedky „Верочка“ na-

značuje nominatívnu statickosť, akési zväčnenie čistého ľúbostného citu medzi Vieročkou 

a študentom Ohňovom, ktorý sa v Čechovovej poviedke vplyvom vonkajších okolností ne-

rozvinul. 

Moderna prišla s rozrušením naratívnych postupov a foriem. Naráciou „in medias res“ oba-

ja autori jasne demonštrujú, že to, čo predchádzalo vlastnému deju a ani budúce iluzórne rie-

šenia vnútorných konfliktov, nie sú dôležité. Cez nejasnosť a neuchopiteľnosť spomienky au-

tori podčiarkujú relatívnosť skutočnosti, alternatívnosť reality je proklamovaná technikou 

otvoreného konca príbehov, ktoré sú tak, ako spomienky na ne, stratené v nenávratne: 

„Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную 

дверь и вышел на террасу“. (s. 242) 

Náladový opis nepríjemného času s topiacim sa snehom a čiernou šindľovovu strechou, 

ktorý napĺňa Jesenského hrdinu pri pohľade von oknom skľučujúcim pocitom je expozíciou 

Jesenského novely: 

„Smutný pohľad na malý kus popolavého neba, holú stenu susedného domu a cez nízke šindľové strechy 

na biele jednotvárne vŕšky, žltú dielňu s komínom, naplňoval človeka ťažkým, oloveným citom“. 

(s. 139) 

Príroda je v týchto textoch prostriedkom emocionálneho podfarbenia umeleckého obrazu. 

Splývanie obrazu krajiny s vnútorným stavom subjektu je znakom romantizmu, resp. novo-

romantickým prvkom. Opis prírody adjektívami, ktoré korešpondujú s citovým stavom a myš-

lienkami hrdinu, evokuje nokturno, náladový romantický obrázok: 

P 
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„В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели 

отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, 

негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти 

Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за 

дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись 

прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов 

и бродивших белых теней...“. (s. 244) 

Pre mladého Ohňova je príroda symbolom krásy a obdivu (ako pre Čechova), jej očarujúce 

obrazy si až po deň návratu na známe miesta uchováva v spomienkach. 

Dej Čechovovej novely Vieročka sa odohráva vo vidieckom mestečku, na otvorenom prie-

stranstve – na terase a v záhrade. Na terase sa hrdina novely Ohňov lúči so starcom, ktorý mu 

pomohol získať výskumný materiál: 

„В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой — толстую, суковатую 

палку“. (s. 242) 

Nejde tu len o realistický detail v zmysle „verifikácie“ reality, ale aj o modernistické posil-

nenie symbolizácie a skratky. V jednej vete autor pod insígniami Ohňovovho spôsobu života 

rozvíja druhý plán ich fatálneho dopadu na celú vývinovú krivku jeho života. Meno postavy 

Ohňov je trochu zironizované vzhľadom na jeho „nevášnivosť“ a melancholickosť charakteru. 

Ohňov je z radu váhavých, neistých, vôľovo slabých čechovovských inteligentov. Motiváciou 

mena postavy Miloš Krátky z Jesenského novely je obdobný ironický podtón, lebo Miloš je 

vo svojej pseudohodnotovej orientácii „krátky“ aj sám na seba. 

Priestor deja novely Koniec lásky je uzavretý – salón, ako typizovaný interiér, výraz život-

ného štýlu malomeštiakov. Opis postavy je u Čechova redukovaný na konkretizáciu predmet-

nosti, ktorá druhoplánovo zahŕňa aj jeho najcharakteristickejšie povahové a voľové vlastnosti. 

Vôľovú chabosť a utajované „nehrdinstvo“ Jesenského hrdinu dosvedčuje svet salónov, kto-

rých je hrdina súčasťou. Aj tu platí priestorová pseudokonkrétnosť, ktorá je u Čechova výra-

zom realistickej, no stratifikovanej typizácie ruskej provincie, u Jesenského zasa skarikovanej 

typizácie slovenského malomesta začiatkom 20. storočia. 

Minimalizovaný statický vonkajší priestor v textoch je konfrontovaný s dynamickým prie-

storom vnútorných myšlienkových pochodov a citového prežívania, s dôrazom na psycholo-

gický zmysel prvkov sujetu. 

Protirečivá dialektika vonkajšieho sveta a vnútrajška hrdinu je v novele Koniec lásky vy-

jadrená explicitne: 
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„Priložil som do pece niekoľko polien a pritiahol fotel. Z tretej izby sa ozýval spev a smiech“. (s. 245) 

Na jednej strane je hrdina obklopený jasom otvorenej tanečnej sály, na druhej strane ho 

premkýna clivota a „nehrdinstvo“, ktoré nesmie nikto vytušiť. Na margo kontrastu v mikro-

štruktúre Jesenského diela M. Mikulová poznamenáva: „kontrast spúšťa mechanizmus finál-

neho paradoxu – tragigroteskného autorského konceptu ako synekdochy životného fiaska“. 

(Mikulová, 1991, s. 191). Zveličený kontrast, disharmónia, abnormalita a iracionalita sú silne 

pertraktované v sujetovo-motivickej zložke textu: 

„Nie je gustiózna, keď sa smeje. Vysoko dvíha peru a všetky zuby jej vidieť... Ale prečo som to dnes 

zbadal a predtým nikdy? Ako socha so smutnou tvárou by bol krajšia. Čierne šaty, k tomu kytku voňa-

vých fialôk. Ale ani tak, ani tak“. (s. 146) 

Kontrast je v Jesenského texte výraznou kompozično-tematickou zložkou, ktorá je „trans-

formačným epickým prvkom autorovej životnej skepsy“. (Mikulová, 1991, s. 191). Hrdina je 

skeptický aj voči svojím citom, tak ako lyrický subjekt v básni Obava:  

„Keď láska tečie najteplejšou riavou, 

Nespytuj sa o večnom milovaní!“ 

(Jesenský, 1955, s. 109). 

Produktivita kontrastu je hypertroficky využitá pri iracionálne motivovanej zmene objektu 

lásky, keď Miloš skúmavo-túžiaci pohľad prenáša z Eleny na domácu slečnu, rozvedenej 

o konanie hrdinu ako protikladu k jeho momentálnemu duševnému rozpoloženiu po boku už 

nezaujímavej Eleny: 

„Uvidím na nej, čo som posiaľ nevidel? Sotva. Predsa sadám a chytám jej ruky. Chcem sa oľstiť a motám 

jej myšlienky... Neviem prehovoriť s ňou slovíčko. Hľa s domácou slečnou ako ľahko by mi bolo ho-

voriť.“ (s. 139) 

Milošova myšlienková skepsa, vyvolaná nepríjemnou životnou situáciou, ho privádza k 

pesimizmu a k pocitom skľúčenosti. Rovnako ako Čechovovho hrdinu ho ovláda pocit, že ži-

vot mu uniká pomedzi prsty. Dalo by sa povedať, že hrdina sa rád poddáva omámeniu zmys-

lov a pocity zúfalstva sú sprievodným javom vytriezvenia, ako sa vyznáva lyrický hrdina 

v básni Ako ťažko...: 

Ako ťažko nemilovať, 

Keď sťa kvietok v čiernej zemi, 
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Na prsia sa tvoje kloní 

Dievča – kvietok utešený! 

(Ako ťažko..., in Jesenský, 1955, s. 77). 

Sujetovo exponované slová Jesenského novely: gavalierstvo, márnomyseľnosť, flirt, zrada, 

rezignácia v podobe úteku od spoločnosti v salóne, vyprázdnenie obsahu slov cit, svedomie, 

láska. V Čechovovej poviedke sú nimi: čas, rozlúčka, láska, strach, pochybnosť, rezignácia na 

prítomnosť. 

Vývinová krivka Čechovovho hrdinu korešponduje s autorovým zámerom odhaliť pravú 

tvár hrdinu: „z toku banality ho nachvíľu vytrhne silný zážitok (najčastejšie láska) sprevádza-

ný množstvom ilúzií; no potom znova do banality upadá. Všetko sa opakuje – tak plynie život 

týchto hrdinov“ (Cigánek, 1964, s. 65). 

Ohňov je vo svojom skepticizme voči preblesknutému pocitu šťastia odsúdený k večnému 

hľadaniu, akoby nedokázal prijať skutočnosť, že sa i v jeho živote otvára priestor pre všetky 

jemu cenné a trvalé hodnoty. Nie je schopný rozhodujúceho činu. Je to „syndróm“ ruského 

inteligenta v podaní Čechova: 

„Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая 

и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие“. (s. 245) 

V myšlienkovej rovine je realita spracovávaná ako spomienka: 

„Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-

восторженный крик, а через минуту, с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не 

увидишь ни точки, не услышишь ни звука — так точно люди с их лицами и речами мелькают 

в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов 

памяти“. (s. 243) 

Relativizácia skutočnosti je vygradovaná do maxima, kedy sa spomienka svojvoľne za-

mieňa hrou fantázie: 

„... и всё это обратится в воспоминание и утеряет для него навсегда свое реальное значение, 

а пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами 

и плодами фантазии“. (s. 243) 

V citovom pláne priam metafyzickým úvahám a spomienkou deformovanej realite zodpo-

vedá protirečivý pocit radosti aj smútku zároveň, s prevalenciou pesimistického pólu: 
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„На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно...“. (s. 243) 

Neukotvený spôsob života vedie k neustálej konfrontácii s pocitom neodvratnej premeny 

intenzívne prežívanej reality na spomienku, ktorá pre Ohňova stráca reálny význam. Význam 

citovej stránky je silne vytláčaný sugesciou neistej budúcnosti: lúčenia s ľuďmi, ktorí mu pri-

rástli k srdcu, cesty za ďalším a ďalším výskumným materiálom: 

„Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их 

в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота!“ (s. 247) 

Vedomie ako katalyzátor a „hracia plocha“ sujetu, myšlienková analýza, dôraz na psycho-

logický význam v organizácii sujetu sú prvkami modernistického módu. V oboch textoch je 

výrazne redukovaný sujet. Dej končí v minulosti, žiadne explicitné údaje o prítomnosti hrdi-

nu, tie však ani nie sú potrebné. Prítomnosť zatieňuje výrazne minulostná orientácia – spo-

mienka a spomienka v spomienke. V prípade poviedky Vieročka (motív rozlúčky – vykresle-

nie vzťahov, pocitov, myšlienok, úvah – príchod do provinciálneho mestečka a zoznámenie sa 

so starcom a jeho dcérou ako spomienka v spomienke – rozhovor-rozlúčka s Vieročkou – „ná-

jomný život“ v inej časti ruskej provincie. V novele Koniec lásky: salónna hra (rozmar, zába-

va) – útek (sebaľútosť) – spomienka v spomienke (hľadanie príčin náhleho citového ochlad-

nutia) – bezmocnosť v jasnom vypovedaní o „konci lásky“ Elene – otvorený, resp. falošný 

koniec (spomienka na milú a tichú Elenu a motív vtáka strácajúceho sa v diaľke). 

Sujetové jadro v poviedke Vieročka tvorí okamih neistého vyznania sa v láske Vieročky 

a následné neopätovanie jej citov. V centre pozornosti je vykreslenie duševného stavu a cito-

vého prežívania mladej a neskúsenej Vieročky a nerozhodného, v otázke lásky rovnako ne-

skúseného Ohňova vo vzájomnom dialógu strachu, rozpakov a nepochopenia: 

– Ну, вот еще! – забормотал он растерянно. – Вера Гавриловна, ну к чему это, спрашивается? 

Голубушка, вы... вы больны? Или вас кто обидел? Вы скажите, быть может, я того... сумею 

помочь... 

Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась 

ему сквозь слезы и проговорила:  

– Я... я люблю вас! (s. 249) 

V spracovaní témy lásky Čechov pracuje s tragickým napätím medzi túžbou po milostnom 

vyžití a jej nenaplnením: 
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„Ах, да нельзя же насильно полюбить! – убеждал он себя и в то же время думал: – Когда же 

я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! Лучше Веры я никогда не встречал женщин 

и никогда не встречу... О, собачья старость! Старость в 30 лет!“ (s. 252) 

Detenzívne autorské vstupy Čechova v podobe lyrického vyznania či odkazu, ktoré už 

v úvode napovedajú riešenie konfliktu: 

„Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-восторженный 

крик, а через минуту, с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, 

не услышишь ни звука — так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают 

в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти“. (s. 243) 

V modernistických textoch sú časté lyrické reflexie. Je ňou aj Milošovo finálne lyrické vy-

znanie, kedy sa horizontála života mení na letiacu perspektívu vtáka, ktorý sa stráca v diaľke: 

„Ani čo by nič nezaujímalo dušu. Svet prázdny, bez radosti... Kde si tichá, bojazlivá Elena so svetlými 

vlasmi a smutnými očami? Kde je tebou vyčarovaný svet nezapomenuteľných pocitov? Stráca sa ako vták 

na jasnom nebi, letiaci do diaľky, vždy menší a menší...drobný bod... i on mizne... S tebou sa už nestret-

nem“. (s. 154) 

Identické tematická zložka a citové rozpoloženie lyrického subjektu je v Jesenského sonete 

Do výšky: 

Do výšky pohne ťa bezuzdná mladá vôľa 

Vyletí ako vták dohor na svite. 

Veliký stratíš sa nám v modrom blankyte, 

akoby otčinou ti výška neba bola. 

(Do výšky, in Jesenský, 1955, s. 141) 

Práve v momente úprimného vyznania citov nastáva výrazný ideový zlom. Ohňovovi im-

ponovala Vieročkina krása, úprimnosť a čistota srdca, ale zrazu: 

„Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того как, 

объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, 

казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее“. (s. 250) 

Obdobný priebeh má aj citová krivka vzťahu Miloša a Eleny: 

„A prečo sa to od istého času tak zvrtlo? Ani čo by bol niekto chytil moje srdce a prevrátil ho, že sa 

z neho všetko muselo vysypať. (s. 147) 
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Aj pre čas noviel platí temporálna pseudokonkrétnosť – dej v poviedke Vieročka sa odo-

hráva v jeden všedný augustový večer a v novele Koniec lásky v nedeľňajší zimný večer. Oba 

kusé údaje o temporálnej ukotvenosti príbehu sú v expozícii. Augustový večer je funkčne vy-

užitou motivickou zložkou s ohľadom na psychické a fyzické ustrojenie protagonistu Čecho-

vovej poviedky, keď sa počas letného teplého večera rojčivo nadchýňa krásou prírody. Pre-

važná časť deja je situovaná do veľkej kvitnúcej záhrady (Čechov mal rád rozkvitnuté sady), 

kde sa odohráva rozhovor-rozlúčka Ohňova s Vieročkou za svitu luny, priehľadnej hmly a prí-

zračných tieňov, ktorý tvorí sujetové jadro príbehu. 

Jesenský využíva kompozičnú techniku vnútorného monológu, ktorý je občas prerušovaný 

dialógom postáv, pričom pod dialogizovaním vnútorného monológu v próze moderny chápe-

me „formálne – nepriame i priame – reprodukovanie cudzieho (predpokladaného alebo sku-

točného) prehovoru vo vlastnom vnútornom monológu“. (Gáfrik, 1993, s. 20). 

Nepriamy a priamy predpokladaný prehovor vo vnútornom monológu ako menej výrazné 

kompozičné zložky: 

„Vidieť bolo na ňom, že mu je nie pohodlne, ale chcel ukázať, že je aj on veselý, galantný a smelý. Prečo 

by on nebol prvý v kruhu? (s. 246) 

priamy predpokladaný prehovor: 

„A veď to musí cítiť, len myšlienku odháňa, ako osu, ktorá by mohla poštípať. Myslí si: to nemôže byť – 

som taká, ako pred dvoma mesiacmi – a vtedy mi poslal ruže“. (s. 144) 

„Povedal by si jej len: „Slečna, vy máte nešťastné obrvy“, a rozhovor by sa rozpriadol“. (s. 140) 

Vnútorný monológ je vyjadrením objektivizácie a autentickosti pocitov protagonistu nove-

ly, útržkovitý dej prezentuje Milošove myšlienkové pochody. Vo vnútornom monológu sa 

ukrýva prevažne konatívna zložka hrdinu, ktorá zároveň odhaľuje jeho charakterové črty 

zvonku. 

Čechov rovnako využíva retrospektívny princíp spomienky, ktorý si vyžaduje dialogizova-

ný monológ. Autorský narátor je dôkazom nadväznosti na tradíciu klasickej ruskej prózy. Ka-

tegória narátora však nadodúda nový rozmer. Narácia smeruje k vymodelovaniu náladového 

obrázku s pokojným, takmer statickým dejom s centrom pozornosti na okamihu milostného 

vyznania. Rozprávač má v texte len formálnu, stmeľujúcu funkciu. Celá dynamika deja je 

koncentrovaná vo vnútornom prežívaní dvoch mladých ľudí, ktoré je čitateľné z ich vzájom-

ného dialógu, ale i ten je matný a zahmlený prizmou spomienky. Čechov nesústreďuje svoju 

pozornosť na vývin postavy, stačí niekoľko základných vlastností postavy, aby v rámci výra-
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zových možností novely či poviedky v podtexte postihol celú tragédiu človeka v jej podstate. 

Čechov nezobrazoval otvorený konflikt medzi postavami, drámu nachádzal vo vnútri vše-

dnosti, vo vnútri ľudí unášaných prúdom každodenného života, nenárokujúc si na jej rozuzle-

nie či dokonca na jej šťastný koniec. Čítajúc Čechovovo dielo nepotrebujeme vedieť, čo pred-

chádzalo jeho vlastnému deju a otvorený koniec iba naznačuje pokračovanie minimalizova-

ných sujetovo-tematických zložiek. O to je však ich význam exponovanejší, lebo nič ocitajúce 

sa v texte nie je náhodné. 

Pásmo narácie infiltruje atmosféru pesimizmu a relativity vnímanej skutočnosti: 

„Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень 

и пошла к нему навстречу“. (s. 244) 

„В жизни ничего нет дороже людей! — думал растроганный Огнев, шагая по аллее к калитке. — 

Ничего!“ (s. 243) 

Ohňov je zmätený z Vieročkinho vyznania citov, zároveň cíti ľútosť nad tým, že stráca 

niekoho tak blízkeho ako je Vieročka: 

„У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень 

дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть 

его молодости и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся“. 

(s. 252 – 253) 

Miloš cíti sebaľútosť: 

S Elenou nedajbože. Akási ľútosť ma nadchodí, alebo hlas svedomia. Kedy-tedy prázdne slovko“. 

(s. 140) 

Jesenský sa pohráva s paródiou realistického kánonu literatúry, resp. zákona príčiny a ná-

sledku, čo má v texte komický účinok: 

„A aký veselý som bol, keď som prišiel. Usalašil som sa pri nej len tak, aby nebolo divným“. (s. 139) 

Obdobný postup využíva aj Čechov, ale tu vyplýva z povahových vlastností Ohňova a po-

hostinného starca: 

„– Господи, – удивлялся тогда Огнев, – неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так 

пахнет только сегодня, ради моего приезда? Ожидая сухого делового приема, к Кузнецовым 

вошел он несмело, глядя исподлобья и застенчиво теребя свою бородку. (s. 247) 
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Redukovaný sujet je primárne prostriedkom lyriky. Epická postava rezignuje na hľadanie 

riešenia tenzie skutkom, riešenie vznikajúcich konfliktov je teda otázkou subjektívneho vní-

mania skutočnosti. 

Protagonista novely Koniec lásky je produktom spoločnosti. Jesenský sa neusiloval o jeho 

výnimočnosť, práve naopak. Miloš Krátky sa nevymykal zo šedého priemeru malomeštiakov. 

Ohňov z poviedky Vieročka patrí k rade čechovovských všedných postáv. Elena z novely Ko-

niec lásky je predstaviteľkou mladých žien z malomestskej vrstvy. Je rozmarná, pochabá 

a vypočítavá. Vieročka je mladé vidiecke dievča prežívajúce prvé poryvy lásky. Už sa jej zu-

noval život s otcom na ruskom vidieku. Obaja majú črty ruskej duše: dobrota, srdečnosť, po-

hostinnosť, duševná prostota a odovzdanosť osudu. Elena, domáca slečna, či nízky, tučný 

blondín sú súčasťou galérie Jesenského malomestských figúriek. 

Jesenský dovádza ľúbostný pomer až do jeho fraškovitého vyznenia, keď Elena márnomy-

seľným vykladaním kariet zaklína lásku: 

„Niekoľko dám prišlo bližšie. Medzi nimi aj Elena. Mala karty v rukách 

„Červený túz bude láska,“ vravela a pozrela pri tom na mňa.“ 

„Však červený túz najlepšie zodpovie láske?“ spýtala sa ma. 

„Rozhodne,“ potvrdil som (s. 252) 

Protagonistovi novely Koniec lásky zaimponovala dievčenská čistota slečny Elenky. Po 

nadviazaní ľúbostného vzťahu jeho krivka skoro nadobudla opačný priebeh, ba došlo až k je-

ho postupnému zániku. Miloš prežíva rozčarovanie a sklamanie, ale ako pravý „gavalier“ už 

nadväzuje známosť s inou slečnou: 

„Prečo ma ona dnes tak vábi., – dumal som, – videl som ju nie raz, nie dva, a dnes ma zrovna očarovala. 

Skoro by som jej povedal, že ju rád. A tento hlupák musel prísť, aby nás rozdvojil“. (s. 143) 

Ján Števček v súvislosti s Jesenského modernistickým dielom hovorí o pojme egoizmus, 

resp. egotizmus, ktorý chápe v zmysle európskej moderny ako „odcudzenie indivídua i ako 

neprekročiteľnosť hraníc medzi mužom a ženou, teda veličín už nie sociálnych ale antropolo-

gických“ (Števček, 1991, s. 200). 

Tým, že mu márnomyseľná Elena dáva najavo svoje city excentricky, stáva sa preňho ne-

zaujímavou, cudzou a myšlienka na ňu nepohodlnou. V Elene už nevidel tú, do ktorej sa ke-

dysi zaľúbil, tú, ktorá napĺňala jeho srde čistým a vrúcnym citom. Nastáva citové ochladnutie 

a zostáva len smútok v duši: 
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„Kde si, tichá, bojazlivá Elena so svetlými vlasmi a smutnými očami? Kde je tebou vyčarený svet neza-

budnuteľných pocitov?“ (s. 260) 

Neprístupnosť premenená na ľúbostný cit spúšťa tragikomické vyústenie motívu. Znepo-

kojenie sa mení na strach a zostáva len súcit, že kvôli nemu trpí nevinný človek. A všetko sa 

vracia do starých koľají: 

„Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, 

вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась 

в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того как, объяснившись ему в любви, 

сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже 

ростом, проще, темнее“. (s. 250) 

V Jesenského texte je vyústenie motívu tragigroteskné: 

„Čo je len s ňou a čo je so mnou? – myslel som si v duchu, – veď takou nikdy nebola. Predtým taká tichá 

a ostýchavá. Len áno a nie, a teraz sa neprestáva smiať. Vždy ju počuť. Hľa a zasa má tie svoje usta-

vičné belasé šaty, s veľkými bielymi stužkami. Na hrdle sa jej odopäl háčik. Aká je odporná – 

a vždy na mňa pozerá“. (s. 146) 

Milošovo konanie sa vyznačuje úsilím neprezradiť svoje pravé pocity a zmýšľanie, čomu 

podriaďuje taktiku nepriameho vyslovenia sa o jeho citovom ochladnutí voči Elene: 

„Čo ma ustavične prenasleduje tajomnými pohľadmi? Tretí žúr, čo sa stránim, a ona nedajbože pocho-

piť...“ (s. 245) 

Chlad voči Vieročkinmu citovému vzplanutiu nebol dôsledkom vypočítavosti a sebectva, či 

omámenia zmyslov a následného vytriezvenia ako je to v Jesenského novele. Ohňov nedoká-

zal prijať Vieročku do svojho srdca vopred jej neprisúdiac len miesto časom vyblednutej 

spomienky. Vnútorná rozorvanosť Ohňova, nedôvera vo svoje sily a schopnosti, uzavretosť, 

odcudzenie – to sú príznaky aj Jesenského hrdinu, ktoré vysvetľujú pesimistický pohľad na 

lásku u oboch autorov. Postava Ohňova je na rozdiel od Miloša z novely Koniec lásky, kde sú 

city predstierané a gavalierstvo hrané, presiaknutá mravným rozmerom, sebareflexiou a meta-

fyzickou úvahou, ale aj neustálym pochybovaním a nerozhodnosťou: 

„Воображаю, что творится теперь у нее на душе! — думал он, глядя ей в спину. — Небось, 

и стыдно, и больно до того, что умирать хочется! Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, 

смысла, что камень бы тронулся, а я... я глуп и нелеп!“ (s. 252) 
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Romantický motív zámeny v hrovej realizácii zámeny mien sa mení na frašku, ktorá de-

monštruje modernistický nepreklenuteľný antropologický rozpor medzi mužom a ženou ako 

výraz márnomyseľnosi a egoizmu protagonistov noviel, na ktorý upozornil J. Števček: 

„Slečna, čo rozdávala mená, zastala pred Elenou a počul som ako ju nazvala Milošom. Ona so smiechom 

prikývla hlavou, akoby jej to bolo veľmi kvôli“. (s. 144) 

– Prosím záloh, zamyslený pane! 

Stiahol som si prsteň ako záloh. 

– Ale vy ste naozaj zamyslený, – povedala domáca, nahnúc sa cez suseda. Sedela tretia od nás.  

– Čakám na radu, neviem si poradiť 

– Ja vám neporadím. Musíte si sami kĺbko rozmotať. 

– Vy ste nemilosrdná. 

– Ako vy. Podpálite a necháte horieť. Čo, pekné svetielko? Páči sa vám? 

– Nezohrieva. (s. 145) 

Jazyková zložka Jesenského textov je silne poznačená autorským idiolektom. Ako konšta-

tuje F. Miko: „Jesenský už opustil ľudovú rečovú sféru a naplno rozvinul živý vzdelanecký 

idiolekt, resp. sociolekt“. (Miko, 1969, s. 5). Na lexikálnej úrovni Jesenský vovádza do litera-

túry jazyk mondénnej mládeže, konverzačný, noblesný štýl salónov. 

Profanizácia citu lásky je v rovine estetiky výrazu prepojená s jazykovou komikou. V ja-

zykovej rovine expresívne triády podčiarkujú hravý, ľahký tón Jesenského novely, na séman-

tickej rovine sú skôr výrazom ironického módu: 

„Vidieť bolo na ňom, že mu je nie pohodlne, ale chcel ukázať, že je i on veselý, galantný a smelý“. 

(s. 140) 

„Ona zaspieva vysoko, hlasno, tenučko“. (s. 141) 

V poviedke „Верочка“ sú lexikálne triády štýlotvorným činiteľom, znakom poetizácie ja-

zykovej zložky, prejavom sentimentu i mierneho lyrického pátosu textu evokovaného opako-

vaním: 

На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно... (s. 243) 

„... припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча 

кулаками по столу...“ (s. 247) 
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Jazyková zložka Jesenského diela sa vyznačuje vysokou mierou kondenzácie výrazu, vy-

jadrenou eliptickými vetami, nominatívnymi a infinitívnymi konštrukciami: 

„Hľa, s domácou slečnou, ako ľahko by mi bolo hovoriť. Je zaujímavá. Aké má divné oči. Akési zvädnu-

té, akoby z priehľadnej, jemnučkej hmly. Neurčitej farby“. (s. 139)  

„Stál som v prostriedku. No, čo zaspievať, čo? Chytro, chytro! Len smutnú nie! Hneď by hútali, čert 

vie, o čom“. (s. 141) 

V texte sú najviac zastúpené jednoduché vety so stavovými verbami alebo verbami s níz-

kou mierou dynamiky, zo sémantického hľadiska s prevalenciou zážitkového univerza. 

Čechov dáva v jednom z listov Gorkému z 3. septembra 1899 takéto rady pre písanie „... ak 

čítate korektúru, vyčiarknite, kde je to len možné, prídavné mená a príslovky. Používate tak 

veľa prívlastkov, že čitateľ ťažko vníma text a stráca sa v ňom. (Gitovič, 1955, s. 57). Čechov 

nepíše kvetnatým štýlom, jeho jazyk je pragmaticky prispôsobený informáciam, ktoré má veta 

tendenciu (aj druhoplánovo) odovzdať. Čechov si však neodpustí rozsiahlejšie lyrické opisy 

prírody, kde je zvýšená frekvencia atribútov: 

Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, 

пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти Огнева, клочья 

тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек 

аллей. (s. 244) 

Vieročka stojí v centre zorného poľa narácie od momentu, ako jej Ohňov oznamuje, že od-

chádza, až do Ohňovovho odchodu. Kuznecovova dcéra sa pred Ohňovom objaví v momente 

rozlúčky. Opisu jej zovňajšku je venovaná pomerne rozsiahla časť textu vzhľadom na Čecho-

vov minimalistický, úsporný štýl písania: 

По крайней мере, Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе 

представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не 

касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного 

платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло 

виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок... (s. 244) 

Tento rozsiahlejší opis má funkciu poetizácie Vieročky, dievčaťa čistého a úprimného srd-

ca. Tým sa ešte väčšmi problematizuje tragickosť Ohňovovho údelu rezignácie. 

 



Martina KAVČÁKOVÁ 
 

413

ZDROJE 

Cigánek, J.: A. P. Čechov. Praha: Orbis 1964. 197 s.  

Чехов, А. П.: Избранные произведения в трех томах. Москва 1950. 612 с. 

Gáfrik, M.: Próza slovenskej moderny. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993. 266 s.  

Gitovič, N. I.: Letopis žizni i tvorčestva A. P. Čechova. Moskva: Goslitizdat 1955. 878 s.  

Jesenský, J.: Láska a život. Výber z poézie intímnej a reflexívnej. Bratislava 1955. 242 s.  

Jesenský, J.: Novely. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 1944. 208 s.  

Miko, F: Ľudovovsť, próza, spisovný jazyk. Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 5, s. 5. 

Petrus, P.: Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie. Bratislava: SPN 

1991. 347 s.  

Petrus, P.: Listy Janka Jesenského 1. Martin: Matica slovenská 1989, s. 160. 

Votruba, F.: Vybrané spisy I. O literatúre (1903 – 1918). Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej 

literatúry 1954. 390 s.  

 

O AUTORKE 

Martina Kavčáková je študentkou 5. ročníka denného magisterského štúdia v odboroch 

slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra; kontakt: mkavcakova@post.sk. 

 

 




