
 
 

447

LITERÁRNOTEORETICKÉ PARALELY 
 

Jozef PALAŠČÁK 

 

ÚVOD 

iterárna teória, podobne ako iné teórie, je nástrojom na uchopenie mnohotvárnej reality. 

V prípade literárnej teórie je to realita literárna, presnejšie realita literárnych diel. Teórie 

sa zvyknú potýkať s dvoma zásadnými problémami. 

Tým prvým je tendencia k nároku na všeobecnú platnosť. S týmto problémom sa skúsime 

vyrovnať argumentáciou podobnou tej v práci. Práca vraví o premenách postupov literárnych 

druhov pri vypovedaní o jadre výpovede, pričom jadro výpovede nebude nikdy vypovedané 

úplne. Je nevypovedateľné a preto je každá výpoveď len možnosťou jeho pochopenia, mož-

nosťou nazerania naň. Každá výpoveď je intenzívnym, ale jednostranným priblížením sa 

k jadru. Podobne je to aj s touto teóriou. Je možnosťou, ktorá sa snaží priblížiť k tomu, o čom 

vypovedá. Rozšíri tak spektrum výpovedí o literárnych druhoch, ale nie preto, aby si uzurpo-

vala právo na všeobecnú platnosť. Je možnosťou, ale nie možnosťou, ktorá sa môže časom 

potvrdiť ako najsprávnejšia.. Uchováva si status možnosti, platnosť za istých podmienok, teda 

vždy len obmedzenú platnosť. Je len nástrojom, ktorý môže v istých súvislostiach poslúžiť 

lepšie, ako už známe nástroje. 

Druhý problém, s ktorým sa teórie stretávajú, je ich prílišná teoretickosť, odtrhnutosť od 

reality. Môže zvláštne vyznieť žiadosť, aby teória nebola príliš teoretická. Literárna teória sa 

bude zaoberať samozrejme literárnou realitou a tá je, ako vraví Stanislav Rakús, ontologicky 

odlišná od životnej reality. Preto aj teória musí byť nejakým spôsobom od života odlišná. Obe 

tieto reality však majú v menovateli človeka, ktorý je tvorcom literárnej reality, vytvorenej na 

základe skúseností a zážitkov zo životnej reality. Preto si myslíme, že dlhšiu životnosť majú 

teórie, ktoré sa vracajú k objektu svojho skúmania, aktualizujúc tak svoju životnosť. Dlhšiu 

životnosť majú teórie, ktoré berú v úvahu nielen svoj objekt, ale aj subjekt. Väčšiu aktuálnosť 

majú teórie, ktoré vytvárajú kategórie, ktoré nie sú dominantne logické (racionálne konštrukty 

aplikované na realitu v snahe uchopiť ju zjednodušenú), ale dominantne ontologické (vychá-

dzajúce z reality, zjednodušiac ju, pre lepšie uchopenie). Každá teória je samozrejme prieni-

kom ontologického a logického prístupu. 

Keďže kategórie lyrika, epika, dráma, alebo ako atribúty lyrické, epické, dramatické, sa 

používajú v literárnej teórii už viac ako 2,5 tisíc rokov, pokúsime sa v nasledujúcej argumen-
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tácii poukázať na ich dominantne ontologický pôvod. Na blízky vzťah medzi literárnou a ži-

votnou realitou, alebo ešte presnejšie na to, že lyrický, dramatický a epický princíp sú vlastne 

rôznymi prístupmi človeka k životnej realite. 

Pre zjednodušenie sme každému z princípov prisúdili atribút, ktorý ho bližšie určuje. Ly-

rickému princípu patrí atribút ženské, dramatickému mužské a epickému detské. Pripúšťame, 

že existujú výnimky, vieme, že táto teória má obmedzenú platnosť, že ako nástroj má obme-

dzenú použiteľnosť, napriek tomu sme presvedčený, že tendencie potvrdzujúce jej oprávne-

nosť existujú. Kvôli spomenutým nedostatkom už teraz zdôrazníme, že ide o tendencie a že 

prehlásenia a závery sú tiež tendenčné. Budeme sa však aj tak snažiť argumentovať čo najpre-

svedčivejšie, aby nasledujúci text nebol preniknutý skepsou k sebe samému. 

Predmetom prvej časti našej práce bude pomenovanie a odlíšenie spôsobov, akými jednot-

livé literárne druhy vyjadrujú výpoveď v konkrétnych žánroch, dielach. Skôr však, než pristú-

pime k množstvu veľmi zovšeobecnených vyhlásení, treba povedať, že každé dielo je jedi-

nečné a pri všetkých javoch, ktoré budú popisované, ide hlavne o dominantné tendencie, nie 

zákonitosti. 

 

Jadro výpovede 

Umelecké literárne dielo môže byť vnímané ako výpoveď vysielaná expedientom – auto-

rom a prijímaná recipientom – čitateľom. Každý literárny druh iným spôsobom dosahuje do-

ručenie výpovede a tým samozrejme vyvoláva v čitateľovi rôznu odozvu. Vlastnosti výpove-

de relevantné pre túto prácu je potrebné spomenúť už teraz. 

Sú známe literárnovedné koncepcie, ktoré tvrdia, že literatúra sa nevyvíja. Nie je lepší Do-

stojevskij, kvalitnejší Shakespeare. Jadrom výpovede literatúry je teda čosi, čo vývoju nepod-

lieha. Zdá sa, že všetko zásadné už bolo vypovedané. Úlohou ďalších generácií je znovuobja-

viť, aktualizovať už získané. Nezmení sa zásadne jadro výpovede, ale spôsob, akým je aktua-

lizovaný v konkrétnej dobe. A toto jadro výpovede musí byť vždy nanovo objavované (nielen) 

autormi. Pretavené cez ich jedinečnú osobnosť, ich originalitu, môže prinášať vždy nový este-

tický zážitok. 

Čo je však jadrom výpovede? Nemenné jadro vypovedá o podstate života, o základných 

životných situáciách človeka, o dejoch a stavoch, ktoré sú človeku najvlastnejšie. Láska, 

smrť, zrod života, smerovanie života, hranice poznania... Všetky tieto skutočnosti určujú zá-

sadnú kvalitu života, pričom miera jej prítomnosti má vplyv na pozitívne, či negatívne hodno-

tenie života. Pre ešte lepšie pochopenie nám poslúži rozlíšenie nasledujúceho protikladu. 
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Tajnosť – Tajomstvo 

Tajnosť je to, čo je bezozvyšku oznámiteľné, ale v istej chvíli informácia nie je zverejnená. 

Napríklad vedecký objav, s ktorým je zatiaľ oboznámená len skupina vedcov, ale pred ostat-

nými potenciálnymi recipientmi sa informácia tají. Ak sa však zverejní, nebude nič, čo by 

nemohlo byť dopovedané. Informáciu po vypustení bude možné už navždy vlastniť. 

S tajomstvom je to však inak. Tajomstvo nie je tajené skupinou alebo jednotlivcom. Každý 

má rovnakú možnosť skúmať ho a napriek tomu nikdy nemôže byť definitívne odovzdané, 

úplne oznámené, celkom pochopené. Napríklad odpovede na nasledujúce otázky sú tajom-

stvom: „Akým spôsobom dochádza k zrodu človeka? Aký má zmysel ľudský život?“ Na tieto 

otázky odpovedajú teológovia aj materialistickí filozofi a mnohí ďalší a tieto otázky sme si 

možno položili aj my. Napriek tomu je potrebné naďalej hľadať odpoveď, lebo žiadna z do-

stupných odpovedí nie je definitívna. Sme presvedčení, že definitívna odpoveď na podobné 

otázky ani neexistuje, práve preto, že majú charakter tajomstva. A jadrom výpovede umelec-

kého diela, v našej práci špeciálne literárneho, je tajomstvo. 

 

Atribúty dramatické, lyrické, epické 

Budeme pracovať s adjektívnymi tvarmi dramatické, lyrické, epické a nie so substantív-

nymi názvami literárnych druhov dráma, lyrika, epika. Robíme tak podobne ako Emil Staiger 

vo svojej knihe Základní pojmy poetiky preto, lebo sme presvedčený, že na každom konkrét-

nom literárnom diele z drámy, epiky, lyriky sa v určitej miere podieľajú charakteristické prvky 

dramatického, lyrického aj epického prístupu konkretizácie tajomstva. Nedefinujeme teda len 

literárne druhy, ale skôr spôsob, akým dominantne konkretizujú tajomstvo. Adjektívnu formu 

používame tiež preto, lebo si myslíme, že neexistuje čisto dramatické, lyrické, či epické dielo, 

ale aj lyrická dráma, alebo lyrizovaná epika. 

Zároveň sme spolu s Emilom Staigerom presvedčený, že „Pojmy lyrický, epický, drama-

tický jsou literárně-vědnými názvy pro fundamentální možnosti lidské existence“ (Staiger, 

1969, 147 s.). Možnosti, teda atribúty, budú prirodzene mať adjektívny tvar. Rovnako ako Sta-

iger fundamentálne možnosti ľudskej existencie hľadáme v jazyku a v analógiách s ľudským 

správaním, v našej práci rozdelenom na mužské, ženské a detské správanie. Aj mužské, žen-

ské a detské má atributívny charakter a preto používame adjektívny tvar. Analógie rozširuje-

me na fyzické charakteristiky mužského, ženského a detského tela. To je krok, ktorý Staiger 

neurobil, rovnako ako neuvádza atribút detské. Kým sa však k týmto analógiám dostaneme, 

zadefinujeme si, aký prístup chápeme ako dramatický, lyrický a epický. 
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Dramatický princíp dosahovania konkretizácie tajomstva (ďalej dramatický princíp)  

Pre lepšie vysvetlenie dramatického prístupu nám poslúži nasledujúci nákres: 

 

Vertikálna línia zobrazuje snahu subjektu (dole) o dosiahnutie tajomstva (v plnom kruhu 

hore). Subjekt vie, čo chce dosiahnuť. Neodbočí od vytýčeného cieľa. Dokonca vylúči, vyradí 

všetko, čo nie je pre získanie cieľa prínosom. V súvislosti s kompozíciou dramatického textu 

je známy Čechovov výrok: „Ak visí na začiatku hry na stene puška, na konci ňou niekto musí 

byť zastrelený.“ S dramatickým princípom sa spája veľmi výrazná kompozičná motivácia aj 

elementárnych motívov. V dráme sa nevyskytuje nič, čo by malo význam samo osebe. Účel 

všetkého sa zohľadňuje z hľadiska dosiahnutia cieľu. Dosiahnutia jadra výpovede. Hamlet 

musí splniť svoju životnú úlohu, Antigona musí potvrdiť platnosť božských zákonov, Oidipus 

hľadá pravdu. Všetci teda usilujú o atribúty kvality života, bez ktorých by ich život nemal 

zmysel. 

Aby mohol subjekt drámy posúdiť, pre ktoré z hodnôt sa má rozhodnúť, musí zvažovať, 

rozmýšľať. Podobne autor, robiac selekciu v množstve možného, potrebuje zvažovať, čo je 

potrebné. Na to je potrebný intelekt, jasný duch, rozum (používa ich v súvislosti s dramatic-

kým aj Staiger). Tieto pojmy by sme mohli nazvať synonymami. Každý iným spôsobom na-

zýva rovnaký nástroj na posudzovanie, vyhodnocovanie, zvažovanie – teda systematizáciu 
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a hierarchizáciu. Rozumu musí byť známy systém pravidiel, podľa ktorého subjekt drámy 

rozdelí prichádzajúce udalosti, či osoby na kľúčové, vedúce k cieľu, a tie menej významné. 

A rovnako pracuje aj autor. 

Keďže cieľ je jasný od začiatku, subjekt dramatického textu pri jeho dosahovaní nemôže 

robiť kompromisy, pretože by cieľ mohol stratiť. Preto je pre dramatický princíp príznačná 

konfliktnosť. Kto kráča nekompromisne za cieľom, nachádza prekážky a keďže ich nemôže 

obísť, musí im čeliť. Cieľ, tajomstvo, je dokonca dôležitejšie ako subjekt sám. Hamlet zomie-

ra, Antigona za svoje presvedčenie zomiera, Oidipus oslepne. Naskytá sa nám otázka, ako je 

možné, že ten, kto pozná smer a ide nekompromisne za ním, zlyháva? 

Ide však naozaj o zlyhanie? Zážitok katarzie vraví v neprospech zlyhania. Ak je cieľom 

dramatického princípu potvrdiť hodnotu, dosiahnuť tajomstvo, tak zánik subjektu nie je zly-

haním. Tajomstvo, zmysel boli potvrdené, pretože sa ukázali cennejšie ako sám život subjek-

tu. Dochádza k transcendencii. Subjekt sebapresiahnutím potvrdil tajomstvo. A keďže naj-

väčšou hodnotou, ktorú subjekt vlastní, je jeho život, dá sa o dráme povedať, že obľubuje 

smrť, extrémnosť, hraničné situácie, v ktorých sa hodnota tajomstva preverí. Takto chápaná 

katarzia je očista pohľadom a spoluprežitím utrpenia, ktoré dostalo zmysel. Dramatická po-

stava urobila miesto hodnote, ktorá je dôležitejšia, ako ona sama. 

Mohli by sme namietať, že súčasná dráma skôr vymenúva situácie, ktoré zmysluplnosť 

a prítomnosť hodnôt v živote postrádajú. Ale nie je v nich tajomstvo prítomné práve svojou 

neprítomnosťou? Nie je prehlasovanie nezmyselnosti sveta volaním po zmysle, hladom po 

ňom? A ak existuje hlad, existuje aj to, čo ho zasýti. Jej postup je teda korektný a úprimný. 

Úpenlivo hľadá zmysel, ale kým ho nenachádza, ostáva pesimistická. 

 

Lyrický princíp dosahovania konkretizácie tajomstva 

Lyrický princíp konkretizuje, sprítomňuje tajomstvo zásadne iným spôsobom. Tento spô-

sob sa prejavuje už na základnej úrovni – v jazyku. Jazyk lyriky je obrazný. Aké to má prak-

tické dôsledky? Znova si pomôžeme jednoduchým nákresom. 
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Obrazné pomenovania skutočnosti (metafora, metonymia) sú inovatívne, používajú spoje-

nia slov, ktoré nám zatiaľ nie sú známe. Pri bežnom význame slov nám napadne jeden vý-

znam, ktorý je zaužívaný. Pri slove „dážď“ je to jednoducho atmosférický jav. Pri slovese 

„hrýzť“ je to zas známa činnosť. Keď však požijeme obraz „dážď sa zahrýza do suchej trávy“, 

vznikne neobvyklé spojenie a na jeho pochopenie je potrebná väčšia snaha. Aby sme to doká-

zali, asociatívne začneme okolo tohto obrazu radiť významy, ktoré s ním pevnejšie, či voľnej-

šie, súvisia. Napríklad: 

Napadne nám jemný dážď., Predstavíme si, aké to je, ak padá na našu kožu. Do súvislostí 

vstúpi hryzenie, ktoré je drsné, bolestivé a ak má byť spájané s dažďom, musí ten byť silný, je 

to lejak. Zároveň sa môže asociovať jeho chlad, jeho beloba – zuby sú biele, jeho rytmickosť 

– ako rytmickosť prežúvania. V súvislosti so suchou trávou môže ísť o neskoré leto, o jeseň, 

alebo skorú jar... 

Našou úlohou nie je len vymenovať všetky pridružené významy. Už aj vďaka spomenutým 

sme si mohli uvedomiť, že oproti bežnému slovnému spojeniu obrazné pomenovanie vytvára 

oveľa nasýtenejšiu informáciu. Nové významy sa zhlukujú okolo slovného spojenia a hierar-

chizujú sa – niektoré sú bližšie (súvislosť je zrejmejšia), niektoré sú ďalej, sú na hranici poľa 

interpretácie. Tie hraničné sú zvyčajne veľmi subjektívne a vo veľkej miere závisia od rozsa-

hu poznania čitateľa. 
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Ak by významy boli len vymenované, zaradené pod seba, či vedľa seba, mohol by vznik-

núť dojem, že existuje medzi nimi iba lineárna, alebo iba postupná súvislosť. Samozrejme aj 

ona môže byť prítomná, ale jednotlivé nové významy vznikajú aj voľne, nielen v závislosti od 

inšpirácie niektorým predošlým významom. Preto sa nám zdá vhodnejšie interpretačné pole 

znázorniť ako kruh, v ktorého strede leží obraz (na obrázku plný kruh s „O“ = obraz). 

Informácia, ktorú nám podáva obrazný jazyk je omnoho bohatšia a významovo širšia, než 

komunikát bežného jazyka. Je však namáhavejšie ju získať, pretože nepracuje so zaužívanými 

význammi. 

Lyrika však s takýmto jazykom nepracuje samoúčelne. Je to práve preto, že jadrom výpo-

vede je tajomstvo. A ono nemôže byť vypovedané. Je nevypovedateľné. Preto obrazy krúžia 

okolo jadra výpovede. Nie sú ľubovoľné. Sú volené s istým zámerom tak, aby medzi nimi 

vznikala súvislosť, aby sa zhlukovali okolo voleného jadra. Preto v strede kruhu je aj „T“ pre 

tajomstvo, ktoré je nevysloviteľné, ale sprítomňované. Vtedy kruh neznázorňuje jeden obraz, 

ale celú báseň. Báseň však môže pracovať nielen s princípom kruhu, kde jednotlivé obrazy 

tendujú (majú tendenciu smerovať) k jeho stredu, ale môže vyzerať aj ako rieka. 

Ak významy netendujú k stredu kruhu, ale kruhy obrazov tvoria lineárne usporiadanie, sú-

vislosť medzi nimi vzniká tam, kde sa kruhy prekrývajú. To znamená, že medzi množstvom 

asociácií jednotlivých obrazov sú také, ktoré majú čosi spoločné, súvisia. Tam sa kruhy obra-

zov prekrývajú (plné plochy). A práve tam, kde sa súvislosti obrazov prekrývajú, leží jadro 

výpovede. Tam leží informácia, ku ktorej by sme sa interpretáciou mali dostať. Oproti bežné-

mu jazyku a dramatickému princípu, ktoré tvoria strohú priamu líniu, je v lyrickom princípe 

okolo línie obrazov ešte plocha asociácií s voľnejším zapojením na jadro výpovede. Preto 

dramatický princíp a bežný neobrazný jazyk budujú líniu, čosi ako trajektóriu smeru, kým ly-

rický princíp buduje širší pás významov – čosi ako prúd rieky so svojím smerom. Kým pri 

dramatickom princípe bola spôsobom na dosiahnutia tajomstva transcendencia – sebapresiah-

nutie, v lyrickom princípe je to emanácia – prežarovanie tajomstva. V bežných veciach obja-

vením nových spojení, nových významov je znova aktualizované tajomstvo. Tu sa nám na-

skytá možnosť novým spôsobom použiť obraz kruhu. Pohyb v kruhu medzi starými výz-

nammi by bol neproduktívny, neinovatívny, neaktualizoval by prítomnosť tajomstva. Bol by 

stereotypný, uzavretý na malej ploche, bez nových súvislostí. Až dosadením tajomstva, obja-

vením tajomstva v tom, čomu sme venovali pozornosť, plošný obraz kruhu naberá emanáciou 

vertikálu. Vtedy medzi zaužívanými významami, medzi známymi objektmi, nachádzajúcimi 

sa v okruhu nášho vnímania, vzniknú nové súvislosti, vznikne obrazné pomenovanie. Z už 

známych objektov zrazu prežaruje, emanuje nová informácia. 
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Je tiež potrebné si uvedomiť postavenie subjektu v lyrickom texte. V dramatickom texte je 

jeho postavenie také významné, že jeho meno sa dostáva aj do názvu diela. Platí to najmä 

o tragédiách. Je známe, že kým subjektom tragédie sú zväčša jedinečné osobnosti (Hamlet, 

Othello, Cid...) komédie sa skôr zameriavajú na zobrazenie typov (Lakomec, Mizantrop...). 

Avšak v tragickom dramatickom texte nakoniec subjekt zaniká, aby urobil miesto tajomstvu. 

O lyrike sa zvykne prehlasovať, že je subjektívna, že ponúka subjektívny pohľad. Je teda lyri-

ka miestom vhodným pre trvanie a existenciu subjektu? Tu subjekt pretrvá bez toho, aby mu-

sel zaniknúť? 

Prečo potom platí pravidlo o potrebnom rozlíšení autora a lyrického subjektu? Myslíme si, 

že je to preto, že síce autor poskytne svoju jedinečnosť, svoj výsostne subjektívny pohľad, ale 

tajomstvo je nadosobné. Autor je sprostredkovateľom, ktorý odstúpi, aby urobil miesto tajom-

stvu. Preto na jednej strane záleží na subjektivite autora, lebo práve jeho jedinečnosť zaručuje 

nový pohľad, novú aktualizáciu tajomstva, ale na druhej strane je autor sprostredkovateľom. 

Je odkázaný na inšpiráciu. Časom síce autor mohol získať poznanie o zákonitostiach jazyka, 

ktoré mu pomáha vyjadriť, čo chce, ale na inšpiráciu zostáva odkázaný. Vo vysokej miere od-
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kázanosti na inšpiráciu a vysokej obraznosti jazyka, ktoré nie sú natoľko typické pre drámu 

a epiku, vidíme podobnosť medzi úlohou básnika a úlohou proroka. Túto podobnosť temati-

zuje vo svojej práci Modlitba a poézia aj Henri Brémond. Obaja, básnik aj prorok, sú tiež 

sprostredkovateľmi, na ktorých nezáleží viac, než na posolstve. Subjektívnosť, silná zaintere-

sovanosť subjektu, je však potrebná. Iba tak totiž môže byť subjekt oslovený, zasiahnutý. 

Môže vypovedať iba o tom, čo mu je najvlastnejšie, najvnútornejšie. Deje sa to do tej miery, 

že subjekt sa akoby rozplynul vo výpovedi. Tu zaniká paradox subjektívnosti a nadosobnosti 

výpovede. Subjekt využije všetky svoje danosti, špecifiká svojho vnímania, aby docielil čo 

najväčšiu identifikáciu s výpoveďou. To sa deje nie pre zdôraznenie dôležitosti subjektu, ale 

pre dosiahnutie čo najväčšej autenticity výpovede. 

Ak je pre drámu charakteristický rozum, ako prostriedok na hierarchizáciu, rozlíšenie, sys-

tematizáciu prvkov, pre lyriku to bude srdce, ako prostriedok na získanie naladenia, vďaka 

ktorému sme schopní v skutočnostiach so zaužívaným významom objaviť novú súvislosť. 

Byť vnímaví na jemné záchvevy inšpirácie. Byť natoľko citliví, aby sme skutočnosti mohli 

nielen rozumieť, ale stotožniť sa s ňou. Pocítiť so svetom objektov takú príbuznosť, že sa už 

známe veci zrazu stanú pre nás akoby oživenými. Práve toto sa deje pri najčastejšie používa-

nom type metafory – pri personifikácii. Ide o druh empatie. Vnútornej, až bytostnej zaintere-

sovanosti na tom, čo je prežívané. A na to je potrebné srdce. Rozum sa totiž vyznačuje schop-

nosťou posudzovať bez vnútornej zainteresovanosti. Rozum vie bez zachvenia rozhodovať 

často aj vo chvíľach veľkého vypätia, zatiaľ čo city oberajú zmýšľanie o schopnosť rozhodo-

vať nezaujato. „Duch (my používame v tomto význame rozum) je chladný – vše, co prozrazu-

je jen ducha a ne zároveň duši, šíří jas, ne však teplo. Výkony ducha jsou předmětem obdivu. 

Kouzlo duše je předmětem lásky.“ (Staiger, 1969, 149 s.) V súvislosti s prevahou citu nie je 

tiež náhodou, že sa na lyrické pokusy väčšina z nás prvýkrát zmohla v čase dospievania – 

v čase citovej nerovnováhy a zároveň v čase prvých lások. 

 

Epický princíp dosahovania konkretizácie tajomstva 

Epický princíp nebýva zasiahnutý náhlym návalom citu, cez optiku ktorého by zbadal do-

siaľ nespoznané súvislosti medzi objektmi okolo seba. Paul Valéry v diele Literárne rozmani-

tosti vraví, že kým poézia je podobná tancu, próza sa skôr podobá na kráčanie. Tu by sme 

mohli nájsť rozdiel medzi lyrickým a epickým. Kým pre lyrické je typické naladenie, čosi ako 

hudobná nálada, ktorá však netrvá dlho, podobne ako básne zvyčajne nepresahujú niekoľko 

desiatok riadkov, epické diela kráčajú pokojne, dlho a uvážene. Lyrické svojím prístupom vy-
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tvára okolo novovzniknutých významov kruhové polia konotácií. Zároveň sa samo pohybuje 

v kruhu. V rámci kruhu existuje uzavretý svet, ktorý v istej chvíli neprijíma nové javy, ale 

medzi už prítomnými vytvára nové spojenia, objavujúc tak tajomstvo. Ale epické kráčaním 

opúšťa uzavretý priestor kruhu. Preto nedosiahne vytváranie obrazných pomenovaní v takej 

miere, ako lyrické. 

Zatiaľ čo dramatický princíp spočíva v poznaní cieľa, ku ktorému smeruje, tvoriac tak 

priamu líniu, epický princíp toto poznanie postráda. Preto sa epický subjekt nezvykne seba-

presahovať. Nemusí zanikať, aby potvrdil nejakú životnú kvalitu, aby takto cieľavedome do-

siahol tajomstvo.  

Keďže epické cieľ nepozná, nie je také prísne ani pri hierarchizácii motívov, udalostí, po-

stáv. Preto zvykneme vravieť o epickej šírke rozprávania. Preto obsahuje román množstvo 

postáv, mnoho epizód, ktoré s hlavnou dejovou líniou súvisia len voľne. 

Epické je oproti dramatickému nekonfliktné, keďže nepozná cieľ, pri dosahovaní ktorého 

by sa stretávala s odporom, s problémami pri jeho dosahovaní. Nezameriava sa na problémy, 

nevyhľadáva smrť a hraničné situácie. V epike, oproti dráme, môže teda na stene visieť puška, 

ale nikto sa ňou nemusí zastreliť. Kým dramatické tvorí priamu líniu a dramatický hrdina zo-

miera, ak sa línia pretína s priveľkou prekážkou, epický hrdina nemusí prekonávať prekážky 

nekompromisne, nemusí pri strete s nimi zomrieť, môže ich jednoducho obísť. 

Keďže epické nepozná cieľ, nekončí vo chvíli jeho dosiahnutia, či potvrdenia. Končí mi-

movoľne v istej chvíli, ako končí čímsi prerušené rozprávanie. V románe Gűntera Grassa Ple-

chový bubienok na konci knihy hlavná postava dosiahla vek 30 rokov. Ohľadom svojho sme-

rovania má pravdepodobne viac otázok, než na začiatku. Cieľ svojho života zatiaľ nepochyb-

ne nedosiahla. Je zhodou okolností vo veku mužnej zrelosti. Subjekt tohto diela čaká vý-

znamné rozhodnutie o svojom ďalšom smerovaní. Ale ako sa rozhodol, sa nedozvieme. Roz-

právanie končí. Rovnako v románe Tadeusza Nowaka Až budeš králem, až budeš katem, bolo 

odovzdané čiastočné svedectvo o živote, preto môže skončiť svadbou. Ale svadba, hoci je ne-

pochybne aj uzavretím jedného životného obdobia, je určite viac začiatkom, než koncom. 

Akým spôsobom teda epický princíp sprostredkúva tajomstvo? Sme presvedčení, že cie-

ľom epického princípu je samotné rozprávanie, samotné kráčanie. V tom spočíva epický živel. 

Vo zvláštnom optimizme, viere, že práve jav, ktorý je v tejto chvíli popisovaný, môže byť no-

siteľom tajomstva. Epika sa správa, akoby každý moment života, život sám v celej svojej 

rozmanitosti, bol tajomstvom. Preto každý jednotlivý objekt stojí zato, aby bol podrobne opí-

saný, objavovaný. Venuje sa všetkému, čo ho stretá, s rovnakou vážnosťou. Všetko môže mať 

takú hodnotu, aby to spomenul, pomenoval, opísal. 



Jozef PALAŠČÁK 
 

457

Či naozaj to, čo epické popisovalo, obsahuje líniu smerujúcu cieľavedome vpred, sa doz-

vedáme až neskôr. V už spomínanej knihe Plechový bubienok hlavná postava Oskar na podnet 

vlastníka bytu, ktorý si Oskar prenajíma, kladie spolu so svojím priateľom na chodbu kokoso-

vú rohož. Čas strávený pri tejto činnosti je rovnako hodnotný, ako čas strávený pri akejkoľvek 

inej činnosti, ak sa jej venuje všetka pozornosť a vážnosť. Až neskôr v ten deň, po zotmení, sa 

Oskar na tejto pichľavej rohoži stretne so sestričkou, nájomníčkou bytu oproti, po ktorej už 

dlhý čas túži. Nepoužitý kus rohožky poslúži ako iniciátor zblíženia, zahaľujúc nahého Oska-

ra, ktorý sa vydal na záchod. Subjekt tohto epického diela sa však nesprával cieľavedome pri 

kladení kokosovej rohože. Nekráčal po vopred poznanej línii. Až s odstupom času, pri rozpa-

mätúvaní sa, si uvedomíme, čo malo a čo nemalo význam pre súčasnú situáciu. Až spätne, 

spomínaním, môžeme v istom okamihu objaviť čarovný kruh tajomstva. Až spomínaním ná-

jdeme líniu, súvislosť medzi niektorou z minulých udalostí a tou, ktorá sa práve odohrala. 

Epický princíp teda môže líniu objaviť až spätným pohľadom z miesta, do ktorého sa v is-

tej chvíli dostalo rozprávanie. Zároveň vyčerpávajúcim vymenúvaním tenduje aj k vytváraniu 

kruhu, ale nie v zmysle kruhu konotácií okolo obrazného pomenovania, ale kruhu ako inten-

zívneho zaujatia jedným objektom, do detailov opísaného. Kruhu, ako uzavretej plochy roz-

prestretej okolo stredu, ktorým je opisovaný objekt. Existuje geometrický útvar, ktorým by sa 

dal znázorniť epický princíp. Samozrejme s veľkou mierou štylizácie a abstrakcie. Je ním ver-

tikálna trojrozmerná špirála. 
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Na jej vrchole stojí spomínajúci subjekt. Pri pohľade späť vidí kruhy, ktorými obklopoval 

opisované objekty. Nie sú to však uzavreté kruhy, len oblúky obkolesujúce opisovaný objekt 

z čo najväčšieho počtu pohľadov, perspektív, hľadísk. Dramatický princíp zohľadňuje oproti 

epickému len jedno hľadisko. Ešte predtým, než mohlo vzniknúť stotožnenie s opisovaným 

objektom, typické pre lyrický princíp, epický subjekt kráčal ďalej k ďalšiemu objektu, ktorý 

podobne podrobne opísal. Zároveň sa pohyboval po časovej osi a s odstupom, ktorý mu po-

skytuje spomínanie, si mohol všimnúť líniu, smerujúcu k okamihu, kedy spomienky zazna-

menáva. Tak vznikajú neuzavreté kruhové oblúky, ktoré sa vrstvia na seba a stúpajú k súčas-

nému miestu subjektu. Vzniká špirála. 

Keďže špirála je splynutím línie a kruhu, je tiež vyrovnaním dvoch extrémnych pozícií: ci-

tového naladenia a rozumovej zaujatosti. Obidve krajné pozície vedú k zániku subjektov, ale 

pokojná epická pozícia je sprevádzaná vedomím existencie a pretrvávania subjektu. 

 

Časovosť  

Z trojice časových určení minulosť – prítomnosť – budúcnosť, na ktoré delíme naším vní-

maním čas, je pre dramatický princíp charakteristická orientácia na budúcnosť. Subjekt drámy 

je upriamený na nejakú úlohu, nejaký cieľ, ktorý ešte má dosiahnuť a všetko prítomné hodnotí 

so zreteľom na tento budúci cieľ. Prítomnosť, či minulosť môžu úplne stratiť hodnotu pre 

subjekt drámy, ktorého vnímanie čaká na podnet súvisiaci s jeho budúcim cieľom. Napríklad 

pre Hamleta prítomný vzťah s Oféliou nie je taký dôležitý, ako budúce poslanie pomstiť otca. 

Roky spolužitia s Polóniom na kráľovskom dvore, či vzťah k vlastnej matke sa stávajú nezau-

jímavou minulosťou, keď sa na nich hľadí z perspektívy budúcej pomsty. 

Ak by sme mali lyrickému princípu prisúdiť jeden z prvkov času z trojice minulosť – prí-

tomnosť – budúcnosť, bola by to nepochybne prítomnosť. Lyrika zachytáva momenty uve-

domenia si zvláštnych súvislostí, jedinečné chvíle, chvenie okamihu. Chvíľu, v ktorej čosi 

prehovorilo k autorovi a muselo byť zachytené skôr, než okamih uplynie. Preto sa stáva, že si 

ako autori pamätáme čo a ako malo byť povedané, pamätáme si konkrétne obrazy, ale ak to 

chceme zaznamenať neskôr, než v čase pôsobenia inšpirácie, nedosiahneme už jednotu obsa-

hu a formy, ktorá by sprostredkovala zážitok tajomstva tak živo, ako ho zažil autor. Chýba 

citové naladenie. A nepomôže nám ani naša zručnosť. Tu je hranica rozlišujúca veršotepcov 

a básnikov. 

Nie je náhoda, že pre epiku nám zostala minulosť. Opisujúc minulé udalosti, autorský sub-

jekt akoby spomínal na to, čo sa už stalo. Zároveň práve takto, spätne, si môže uvedomiť prí-
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tomnosť tajomstva v jednotlivých chvíľach opisovaného života. Nepoznajúc cieľ, nedosaho-

val tajomstvo cieľavedome. Venoval svoj čas rôznym opisovaným objektom a tým ich zvý-

znamňoval. Spätne v nich nachádza špirálovitú líniu smerujúcu k dnešku. 

Emil Staiger sa s časovosťou vyrovnáva iným spôsobom, ktorý na takejto malej ploche ne-

budeme reflektovať. Porovnanie s jeho pohľadom sa stane sa predmetom neskoršej práce. 

 

Striedanie epoch analogické k dominancii citu, či rozumu 

Sú známe epochy, na ktoré sa delia dejiny umenia. Antika, stredovek so svojou gotikou, 

renesancia, barok, klasicizmus, romantizmus, realizmus. V 20. storočí možnosť čosi presne 

určiť ako prevládajúci štýl zaniká. Slohy prestávajú existovať, sú len školy, alebo umelecké 

individuality. Okrem teórie striedania epoch s prevahou Aristotelovsky a Platónsky orientova-

nej filozofie (alebo materialistickej a idealistickej), je možné čiastočne uplatniť aj našu teóriu 

o rozume a cite. Rozum a cit, duch a duša, to sú dvojice pojmov, ktoré vstupujú ako protikla-

dy do rozlišovacieho procesu. 

V antike, renesancii a klasicizme sa kladie dôraz na pravidlá. Vzniká Aristotelova Poetika, 

v renesancii vznikajú presné pravidlá písania sonetov a klasicizmus je priam presiaknutý 

množstvom pravidiel o tvorbe. Zhodou okolností časť z nich sa týka tvorby divadelných hier. 

Napríklad pravidlo troch jednôt (miesta, času, deja). Je zaujímavé, že si určite ľahšie spome-

nieme na dramatikov z týchto období. To podporuje našu teóriu, že rozum je dominantný pri 

tvorbe drámy. Prečo má však duch, rozum rád pravidlá? Pomáhajú triediť, chápať, hierarchi-

zovať. Pomáhajú vylučovať, alebo prijímať motívy pri prísnom budovaní línie. Pravidlá delia 

skutočnosť tak, že sa dá ľahšie zaujať postoj k nej, aby bolo vďaka nim zrejmé, či je drama-

tický subjekt s nimi v rozpore, alebo nie. 

V týchto obdobiach je tiež výrazne pociťovaný rozdiel medzi vysokým a nízkym, dbá sa na 

čistotu žánrov, čo znova súvisí s rozumom a jeho obľubou pravidiel a jasných roztriedených 

rozlíšení. Architektúra týchto období je prevažne hranatá, strohejšia, bez samoúčelných ozdôb 

a dbá na perspektívu, ktorá je vlastne súborom pravidiel, tentoraz o vnímaní vzdialeností. 

V gotike, baroku, či romantizme sa kladie dôraz na citovosť, na dušu. V gotike existujú 

veršované slovníky, čo je dôkazom prienikov medzi presne rozlíšenými žánrami. V baroku sa 

stiera rozdiel medzi vysokým a nízkym. Ako príklad uvedieme dielo z výtvarného umenia. Je 

ním súsošie Extáza svätej Terézie Gianlorenza Berniniho. V tvári sv. Terézie sa stretáva výraz 

mystického, teda netelesného naplnenia, spolu s výrazom podobným tomu pri orgazme, teda 
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nízkeho, telesného opojenia. Romantizmus spolu s barokom majú citovosť priamo vo svojom 

programe. Afektová teória baroka, inšpirovaný spontánny génius v romantizme. 

V týchto obdobiach sa tiež kladie dôraz na iracionalitu v rôznych formách. Vo forme viery 

a túžby po posmrtnom živote duše v stredoveku, vo forme márnosti svetských statkov v baro-

ku, vo forme dôrazu na detskú nevinnosť, nevedomosť, snovosť a tajomnosť v romantizme. 

Samozrejme aj architektúra týchto období je iracionálna, nepragmaticky stavaná. Ohromu-

júco vysoké gotické chrámy. Oblúky, obliny, ozdoby baroka. Snivý návrat k minulosti v ro-

mantizme. 

Dopustíme sa menšej nadinterpretácie, keď sa teraz budeme na chvíľu venovať len samot-

nému slovu baroko. Pôvod tohto slova sa hľadá v slove barocco – perla nepravidelných tva-

rov. Hoci je nepravidelná, určite sa jej tvar najviac blíži guli. Guľa v dvoch dimenziách je 

kruh. A samohláska „o“ bohato prítomná v slove baroko? „O“ je zaujímavé tým, že jeho gra-

féma nie je len dohodnutým symbolom na zachytenie konkrétnej fonémy. Tiež ikonicky na-

podobňuje tvar, do akého sa našpúlia ústa pri jeho vyslovovaní. Je to kruhový tvar. 

Okrem spomínaných epoch je ešte zaujímavý realizmus. Oproti vypätým krajnostiam ly-

rického a dramatického princípu je epický princíp podobný realistickému dôslednému opiso-

vaniu. Realizmus opisuje a pozoruje. Je signifikantné, že realizmus zvykne byť považovaný 

za zlaté obdobie epiky. 

Nemyslíme, že by bolo možné bez neriešiteľných polemík každú epochu jednoznačne za-

radiť k jednému, či druhému pólu. K dominancii citu, či rozumu. Skutočnosť je príliš mnoho-

tvárna, než aby sa obmedzovala na takúto jednostrannosť. A každé dielo je jedinečné a môže 

sa posudzovať aj nezávisle od epochy, v ktorej vzniklo. Navyše často si jednotlivé obdobia so 

svojimi ideovými charakteristikami vytýčia v čase svojho vzniku pravidlá a kým prekročia 

svoj zenit, väčšinu pravidiel poprú a prejdú vo svoj opak. Tendencie týchto epoch sú však zre-

teľné. 

Predmetom druhej časti našej práce bude snaha o argumentovanie v prospech opodstatne-

nosti hľadania súvislostí medzi dramatickým a mužským princípom, lyrickým a ženským, 

epickým a detským. Rovnako ako pri literárnych dielach, aj tu platí, že argumentujeme ten-

denciami, nie všeobecne platnými pravidlami. 

 

Dramatický princíp – mužské 

Nie je iba zhodou okolností, že prvým človekom na Evereste bol muž. Rovnako nie je ná-

hodou, že zámorské objavy, expedície a v neposlednom rade aj vojny sú doménou mužov. 
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Prekonať sa, presiahnuť dosiaľ poznanú hranicu za cenu nepohodlia, osamelosti, aj za cenu 

života. Pre dosiahnutie cieľa je však potrebné vylúčiť všetko, čo bráni jeho dosiahnutiu. Je 

potrebné zvažovanie, hierarchizácia, je potrebný rozum. Je potrebné nepoddať sa citu, byť 

tvrdý aj k sebe, neoblomný. Pre archetypálnu utkvelosť týchto atribútov si muži radi vyberú 

činnosti, v ktorých môžu preukázať svoju schopnosť prekonávať sa. Vojny sú zas smutnou 

ukážkou viery v jedinú možnosť, v jediné riešenie. Je to podobné prístupu dramatických po-

stáv. Radšej zomrú, než aby sa zmenili, prestali veriť vo svoje presvedčenie, urobili kompro-

mis. Čo však spôsobuje takýto prístup? 

Myslíme si, že je to túžba po dosiahnutí zmyslu života, túžba po sprítomnení tajomstva. Pri 

dramatickom princípe sme došli k záveru, že dramatické postavy dosahujú sprítomnenie ta-

jomstva transcendenciou. Tiež muži si vyberajú túto cestu. Kým si presnejšie objasníme, pre-

čo muži častokrát oproti ženám nemajú inú možnosť, spomenieme ešte jednu zaujímavú ana-

lógiu. 

Pre ľudí bez rozdielu pohlaví je typická tvorivosť. Povedané s Rilkem: „Som to, čo tvo-

rím.“ Okrem literatúry, ako priestoru pre ľudskú tvorivosť, je najprirodzenejšou sférou ľud-

skej tvorivosti rozmnožovanie sa. A skutočne existuje analógia medzi charakteristickými čr-

tami mužského správania sa a ich pohlavnými orgánmi. Preto skúsime nasledujúce riadky 

chápať v napätí medzi ich dvoma význammi. Muži prenikajú do nového priestoru, aby ho po-

znali (...), Sú hladní po objavovaní a odhaľovaní (...), násobia svoje sily, aby dosiahli cieľ. 

Rozrásť sa, preniknúť, dobyť, zaujať, zanechať stopu. Dokázať svoju pripravenosť. Potvrdiť 

hodnotu, ktorej sú nositeľmi. Zaistiť trvanie hodnoty, tajomstva, života, aj po svojom zániku... 

Najočividnejšia a najjednoduchšia je súvislosť medzi smerovaním dramatickej línie a smer 

ukazujúcim, dopredu vystretým tvarom mužského pohlavného údu. 

Túžba dosiahnuť cieľ a potvrdiť tak hodnotu, ktorej je muž nositeľom, sa prejavuje aj 

v mužskej súťaživosti. Ak je známy cieľ a prekážky, môže si muž overiť svoju pripravenosť. 

Pri hrách, pretekoch sú stanovené ciele a sú stanovené prekážky, ktoré treba zdolať. Preto sa 

medzi mužmi ľahko môže rozmáhať kult svalnatého tela. Takéto telo sa zdá byť vhodnejšie na 

dosiahnutie cieľa, silnejšie, na prekonanie prekážky. Zdá sa byť viac mužským. 

Zároveň sa pri hrách môže realizovať mužská zameranosť na konflikty. Záľuba v problé-

moch a konfliktoch nachádza svoje vyjadrenie aj v riešení úloh rôzneho charakteru, v objavo-

vaní a vynaliezaní aj na poli vedy, ktorým sa dokazuje presadzovanie vlastnej vôle na úkor už 

existujúcich pravidiel, ktoré sú obmedzeniami. Tu vzniká jeden zo zaujímavých paradoxov. 

Pravidlá sú zároveň obmedzeniami, lebo určujú hranice možností. Aj táto teória má takúto 

slabinu. V mene roztriedenia mnohotvárnej reality, v mene jej lepšieho uchopenia, vystupuje 
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ako súbor pravidiel, podľa ktorých je realita rozdelená. Pôsobí teda nielen ako nástroj, ktorý 

pomáha, ale aj ako nástroj, ktorý sa k tomu, na čo nie je použiteľný, stavia ako k neexistujú-

cemu. Preto je veľmi potrebná otvorenosť. 

Otvorenosť v snahe byť zmenený tvárou v tvár realite. Je neproduktívna snaha zmenšiť si 

svet na takú mieru, aby v ňom platili pravidlá, ktoré si subjekt určil. Toto sa deje so strachu 

pred zánikom. V našom prípade v strachu pred neplatnosťou teórie. V bežnom živote však nie 

je potrebné, aby subjekt, tak ako dramatická postava, naozaj zahynul. Má dosiahnuť transcen-

denciu, má presiahnuť seba, ale nemusí to nevyhnutne nastať smrťou. Stačí smrť utkvelej 

predstavy o svete, ktorá bráni otvorenosti. Smrť predstavy, ktorá bráni napredovaniu celej by-

tosti po línii k cieľu. Je paradoxné, že to, čo nám najviac bráni v zážitku tajomstva v našom 

živote, je naša predstava o tom, aký charakter má tajomstvo mať, prípadne aký máme byť my, 

aká je naša rola v živote. Teda to, čo nám najviac bráni, sme my samy. Zdá sa, že prekonať 

seba je väčšou výzvou, než zahynúť. Je náročnejšie pochopiť svoju novú rolu. Používame po-

jem rola, lebo sa zdá, že podobne ako v dráme, berieme na seba svoju úlohu a riadime sa ako-

by vopred určenými schémami správania. Napríklad rola matky sa spája so starostlivosťou, 

obavou o deti, chystaním jedla..., rola zamilovaného páru zahŕňa držanie sa za ruky a bezcieľ-

ne prechádzanie sa..., rola otca zas vyžaduje zásobovanie rodiny, dozeranie nad plnením po-

vinností ... Všetky tieto príklady obsahujú istú strnulosť. Je to preto, že ak sa určená rola vy-

prázdni, stratí sa chápanie jej významu, zostáva len formálna schéma. Je ľahšie zahynúť 

v mene nesprávneho presvedčenia, trápiť sa v nesprávne pochopenej role, než pochopiť svoju 

skutočnú úlohu. Zdá sa, že smrť roly je ťažšia, než smrť jedinca. Týmto zvláštnym parado-

xom sa však teraz nebudeme bližšie zaoberať. 

Pozitívne vymedzenie dramatického princípu u mužov môžeme hľadať v rozširovaní po-

znania vďaka zemepisným objavom, vďaka túžbe chápať, poznať, pomenuvávať a triediť ro-

zumom na základe kategórií. 

Negatívne vymedzenie dramatického princípu nachádzame v túžbe mať a vládnuť. Táto 

túžba vychádza z pokrivenia dramatického princípu. V dráme totiž subjekt ustúpi tajomstvu, 

hodnote, ktorú svojím konaním potvrdzuje. Ak však subjekt neustúpi, môže sa začať správať, 

akoby sám bol cieľom. Dramatický subjekt vystúpi na javisko. Zvýznamní sa tým jeho posta-

venie. Dôležité je to, na čo subjekt odkazuje, nie on sám. Ak nebude chcieť dosiahnuť trans-

cendenciu, bude sa báť zahynúť za tajomstvo a pýcha mu nedovolí ustúpiť z významného po-

stu. Vtedy rozumová hierarchizácia motívov, s ktorými sa subjekt stretá, nie je konaná v mene 

tajomstva, cieľa, transcendencie, ale v mene jeho sebauspokojenia túžbou mať a možnosťou 

vládnuť. Pritom túžba mať vychádza z potreby poznať kvôli hierarchizácii. Ale poznávanie 
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núti meniť sa, zatiaľ čo ten, kto vlastní, sa meniť nemusí, lebo môže s vlastneným ľubovoľne 

narábať. Mať je ľahšie, ako poznať a byť poznaním tajomstva zmenený. Preto ten, kto chce 

mať, nechce poznať a nechce pripustiť prítomnosť tajomstva. 

Ak by zaobchádzal s rozmanitými motívmi s ohľadom na cieľ, ktorým je tajomstvo, uve-

domoval by si ich dôležitosť. Ak to tak nie je, sú ľudia v rukách vlád, ktoré nemajú vedomie 

transcendencie ľudského bytia, len figúrkami, číslami. Sú prostriedkami na udržanie moci. 

A pri milovaní sa stráca rozmer tajomstva. Milovanie má duchovný rozmer, bez tajomstva sa 

však splošťuje na telesnú potrebu. Preto sa nám vhodnejším názvom zdá pohlavný akt, alebo 

sex, nie milovanie. Muž tu nevystupuje ako ten, kto sa skloní a pokorí s vedomím spoluvytvá-

rania tajomstva, lebo vznik života je tajomstvom, ale vystupuje ako majiteľ statku, ktorý slúži 

na jeho sebauspokojenie. Vďaka týmto záverom si môžeme všimnúť zaujímavú súvislosť me-

dzi túžbou mať, túžbou po moci a žiadostivosťou. 

 

Lyrický princíp – ženské 

Pri nasledovnej argumentácii nám pomôže, ak hneď na začiatku spomenieme analógiu me-

dzi lyrickým princípom a ženskými pohlavnými orgánmi. Tvoria priestor. V prenesenom vý-

zname priestor pre tajomstvo. Kruh, v strede ktorého ono vznikne. Tajomstvo sa realizuje 

priamo v kruhu, priamo v tele ženy vzniká život. Žena nemusí ako muž kráčať za tajomstvom, 

za cieľom, nemusí sledovať líniu. V jadre jej bytosti, v ťažisku jej tela sa rodí tajomstvo. Jej 

telo je kruhom, ktorý v sebe nesie tajomstvo, chrániac ho. Mužský subjekt je tu na to, aby na 

tajomstvo ukázal. Podobne ako mužskému subjektu tajomstvo nepatrí a nemá patriť, ani žen-

skému subjektu tajomstvo nepatrí. Istý čas je ženský subjekt nositeľom tajomstva. Sú jedno. 

Subjekt sa naladí na tajomstvo do tej miery, že tajomstvo je ním, hovorí jeho ústami. Ženský 

subjekt prepožičia seba tajomstvu, aby zaručil jeho sprítomnenie, zrodenie. Ale subjekt nie je 

jeho majiteľom, je ohlasovateľom. Istý čas sú jedno, takže podobne ako v lyrickom je ťažké 

rozoznať autorský a lyrický subjekt, ani tu nevedno, kde začína nová bytosť a kde končí tá už 

známa. Táto jednota je však prechodná a zaniká osamostatnením tajomstva. 

Prvýkrát sa to deje pri pôrode, kedy sa osamostatňuje telo dieťaťa, ešte iba ako možnosť 

úplného tajomstva – človeka. Ale možnosť, ktorá sa stane skutočnosťou. Nezostane len mož-

nosťou. Preto žena naďalej vytvára kruh. Opakovane zvýznamňuje objekty okolo dieťaťa, aby 

preň nadobudli význam. Druhýkrát sa tajomstvo osamostatňuje v období prvého vzdoru, keď 

sa pokúsi prekročiť kruh, v ktorom je chránené, ale aj uzavreté. Tu nastupuje úloha muža, ot-

ca, aby dieťa zoznámil s realitou, s možnými pravidlami, potrebnými na život v nej. Aby die-
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ťaťu ukázal hranice, ktoré raz bude môcť prekročiť, alebo rešpektovať. Pretože aj rešpektova-

ním hraníc sa dá dosiahnuť tajomstvo. 

Prekračovaním, transcendenciou, tajomstvo dosahuje mužský, dramatický princíp. Pre 

uspôsobenie svojich orgánov je to preň prirodzená cesta. Rešpektovaním hraníc, emanáciou 

tajomstva v priestore kruhu – v rámci hraníc – tajomstvo dosahuje ženský, lyrický princíp. 

Rešpektovaním kruhu, uvedomením si prítomnosti tajomstva v obmedzenom priestore, sa 

demonštruje schopnosť ženského, lyrického princípu objaviť nový rozmer, nový význam tam, 

kde predtým nebol videný. Podobne sa tajomstvo objavuje v kruhu tela ženy. Teda tam, kde 

predtým nebolo videné. Potvrdí sa tým hodnota tajomstva aj hodnota toho, kto je schopný 

a hodný byť nositeľom tajomstva v kruhu, ktorý ho obkolesuje. 

Môžeme cítiť teplo, ktoré sa šíri z citu, ktorým ženský subjekt disponuje. Trpezlivosť, s 

akou lyrický subjekt nachádza význam tam, kde ho iní nie sú schopný odhaliť, je podobná 

trpezlivosti, s akou matka opakuje spiacemu, vreštiacemu, alebo jediacemu nemému tvorovi 

slová, akoby im bol schopný porozumieť. Je podobná trpezlivosti, s akou v prvých poloartiku-

lovaných zvukoch matka objaví slová a mená vecí a osôb. 

Podobne ako dramatický subjekt nie je cieľom, ani jadrom výpovede, nie je ním ani lyric-

ký subjekt. Dobrovoľne ustupuje bokom, prepožičiava sa, sebou samým živí tajomstvo. 

Je nástrojom, prostriedkom, cestou. 

Žena so svojou schopnosťou tvoriť kruhy, vzťahy, je dominantným prvkom aj pri tvorbe 

kruhu rodiny. Muž má síce možnosť ju viesť, ale bez spájajúceho kruhu, ktorý drží pokope 

a chráni to, čo je v ňom, by rodina zanikla. Je preto typicky ženská snaha tvoriť vzťahy, kruhy 

spoločenstiev. Samozrejme aj muž je toho schopný, ale on vytvorí spoločenstvo, aby tým čosi 

dosiahol, aby natiahol k čomusi líniu. Preto mužov bude spájať viac príslušnosť k ideovej 

orientácii, alebo záľube. Ak sa vytratí spoločný cieľ, vytratí sa spoločenstvo. Samozrejme aj 

žena je schopná natiahnuť líniu do budúcnosti. Ale urobí to, aby v budúcnosti dosiahla kruh. 

Je tiež schopná trpieť a prekonávať seba, svoje hranice, ale nie pre cieľ mimo nej, ale pre 

vzťahy, po ktorých túži. Povedané v skratke: žena urobí čiaru preto, aby dosiahla kruh. Muž 

urobí kruh preto, aby dosiahol čiaru. A kruhovosť, oblé tvary, sú určite charakteristickejšie pre 

ženské, než pre mužské telo. 

Pozitívnemu vymedzeniu lyrického/ženského princípu sme sa venovali doteraz, ale podob-

ne, ako dramatický/mužský princíp, má aj negatívne vymedzenie. Rovnako spočíva v neprí-

tomnosti tajomstva v kruhu. Prejavuje sa ustrnutím v tom štádiu subjektu, pri ktorom sa sto-

tožňuje s vecami, keď používa svoju citlivosť, aby sa im priblížil, predtým, než v nich objaví 

nové súvislosti. Tie je však možné odhaliť iba aktualizáciou tajomstva v bežných skutočnos-
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tiach, ktoré sa dostali do kruhu. Bez tajomstva sú bežné skutočnosti banalitami, každodennosť 

stereotypom bez zmyslu. Emancipačné snahy broja práve proti takémuto chápaniu ženskosti 

a implicitne aj proti nedostatku úcty, ktorá ženám za ich jedinečnú úlohu patrí.. Za obeť však 

zvyknú padnúť aj niektoré ďalšie pozitívne vymedzenia ženskosti. 

Riešením – samozrejme teoretickým – sa zdá byť úplnosť. Spočíva v presvedčení, že nee-

xistuje čisto dramatické, čisto lyrické a čisto epické. Teda neexistuje ani čisto mužské, ženské, 

detské. Riešením pre uviaznutie v kruhu je teda prítomnosť dramatického elementu. Spočíva 

v rozumovej kritickosti, hierarchizácii motívov, v postúpení na vyšší stupienok, z ktorého sa 

dá vidieť staré motívy z inej perspektívy a nestať sa otrokom okamihu. Namiesto absolútnej 

zotročujúcej prítomnosti obohatenie o možnú budúcnosť. Podobne pre bezcitné hierarchizo-

vanie a nekompromisné stúpanie je riešením kruhové puto, ktoré môže zmäkčiť ostrosť sme-

rovania a vytvoriť v dráme citové naladenie, ktoré umocní výslednú katarziu. 

Problém populárnej, gýčovej, klišéovitej, sentimentálnej literatúry môže spočívať v čomsi, 

čo si skúsime teraz bližšie vysvetliť. Použijeme parabolu s mužským a ženským princípom. 

Táto literatúra sa tiež zvykne nazývať literatúrou „špeciálnych funkcií“ (Bagin, 1979), pretože 

nemá pôsobiť na človeka ako celok, ale zdôrazní len sentimentálnu zložku, alebo len erotickú 

zložku, prípadne pôsobí kompenzačne, pomyselne zasycujúc túžbu po sebanaplnení, či ožive-

ní ináč jednotvárneho života. Príkladom môže byť zaujímavý paradox: pre nižšie vrstvy je 

pútavé sledovať životy celebrít, prinášať aspoň takto exotizujúce prvky do svojho života. Pre 

vyššie vrstvy pôsobí exoticky príbeh zo spodných priečok spoločenského rebríčka. Vo všet-

kých týchto prípadoch však môžeme postrehnúť neprítomnosť tajomstva, „zatextového prie-

storu“ (Rakús, 2004). Tým sa táto literatúra stáva veľmi ľahko čitateľná, bez potreby možnej 

neskoršej aktualizácie. Povedané nám známymi pojmami – je cieľom ľahko dosiahnuteľným s 

možnosťou vlastniť ho (keďže neobsahuje tajomstvo) a kruhom citu ľahko vybudovateľným, 

plytkým. Keďže však neoslovuje človeka ako celok, lebo neobsahuje tajomstvo, nie je schop-

ná poskytnúť transcendenciu, ani emanáciu. 

Je podobná žene, ktorá priľahko odhaľuje svoje telo. Dáva tým najavo, že časť cesty, ktorú 

mal prejsť mužský subjekt, dokazujúc tak svoju hodnotu pre seba aj pre ňu, prešla zaňho. Ak 

ju on získa, nepotvrdí seba, ani tajomstvo. Ak by bolo totiž ťažšie ju získať, bol by výnimočný 

tým, že ju on smie odhaľovať. Takáto žena, takáto literatúra, je preto príliš ľahkou korisťou 

a vraví, že ten, kto ju získa, nemá výnimočné schopnosti. Ak však takáto žena/literatúra, vyšla 

natoľko mužovi/čitateľovi v ústrety, dáva tým zároveň najavo, že jej hlad po naplnení kruhu je 

väčší, než jej vedomie vlastnej hodnoty, ktoré vyplýva z prítomnosti tajomstva v nej. Jedno-
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duchšie povedané: ona postráda vedomie svojej hodnoty. Takáto literatúra v strete s čitateľom 

teda nepotvrdzuje ani svoju, ani jeho hodnotu. 

Je potrebné spomenúť, že o lyrickom/ženskom princípe má autor, ako príslušník mužského 

pohlavia, neúplné informácie a skreslené predstavy. 

 

Epický princíp – detské 

Skôr, než sa budeme venovať samotnému epickému princípu s jeho modelom špirály, ktorá 

je prienikom kruhu a línie, zastavíme sa ešte nachvíľu pri prieniku lyrického a dramatického 

princípu, pri prieniku mužského a ženského, pri milovaní. Budeme vychádzať z nášho chápa-

nia milovania ako nie čisto fyzického aktu, ale ako spájania tela aj ducha/duše. 

Ak vychádzame z nášho predpokladu, že cieľom literatúry je aktualizovať tajomstvo a prá-

ve ono je v jednotlivých literárnych druhoch hľadané, tak milovanie je potom tiež jeho hľada-

ním. Či už dramaticky – ukázaním naň a smerovaním k nemu, alebo lyricky – vytvorením 

priestoru, v ktorom sa môže hľadať. Pri milovaní sa toto deje zároveň. 

Ak v dráme aj v lyrike subjekt odstúpil miesto tomu, na čo odkazuje, tak podobne pri mi-

lovaní subjekty vo svojej pôvodnej podobe zanikajú. Stávajú sa jedným. Prečo však? V litera-

túre sa to deje v mene aktualizácie tajomstva. Milovanie teda môže byť aktualizáciou tajom-

stva pre oba subjekty. Môže však mať aj iný dôsledok. Ak mužský subjekt ukáže na tajomstvo 

dôležitejšie než on sám, a ženský subjekt odstúpi miesto v kruhu, na ktoré ukazuje mužský 

subjekt, vzniká prázdny priestor. Tento priestor zaplní počaté dieťa. Teda zrodenie dieťaťa je 

v tomto prípade tajomstvom, jeho sprítomnením. Je potvrdením hodnoty, je jadrom výpovede, 

jej zmyslom, v ňom nadobúda význam. Ak je však dieťa výpoveďou samou, nastoľujú sa tým 

zaujímavé otázky, na ktoré však budeme odpovedať až o chvíľu. 

Spomenieme aj potrat, aborciu, ako fenomén prítomný už stáročia, oficiálne legalizovaný 

a afirmovaný širokými vrstvami len v tom poslednom. Vychádzajúc z predchádzajúceho, pri 

potrate sa dáva najavo nulová hodnota, nulový zmysel, nulové tajomstvo a teda nulová verti-

kalita ľudského života. Je prítomný nulový obsah výpovede, nulový význam a teda nepotreb-

nosť akejkoľvek komunikácie medzi dvoma subjektmi. Pre dramatický/mužský princíp to 

znamená, že nie je na čo ukazovať, za čím smerovať, k čomu stúpať. Neexistuje to, pre čo sa 

oplatí aj umrieť, ako v dramatickom princípe, a to znamená, že neexistuje ani to, pre čo sa 

oplatí žiť. Zároveň z toho vyplýva nemožnosť a neschopnosť potvrdiť svoju vlastnú hodnotu. 

Pre lyrický/ženský princíp to znamená, že nie je v čom sa rozplynúť, čomu venovať svoju ab-

solútnu účasť. Nie je čomu sa celkom prepožičať. Nie je dôvod, aby sa subjekt stal objektom 
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snáh iného subjektu. Má totiž nulovú hodnotu. Nie je nič, čo by kruhu dodalo vertikalitu, teda 

zostávajú len nepochopené veci s ich utilitárnou a teda plošnou banálnou funkciou. Ten, kto sa 

banalitami zaoberá, potvrdzuje vždy nanovo svoju vlastnú banalitu. Je tým, čo tvorí. 

My však veríme, že vertikalita, zmysel, hodnota a tajomstvo existujú a našou úlohou, ok-

rem pomenovania problému, je prekonávanie nevedomosti, ktorá spôsobí takéto sploštenie. Je 

však dôležité si uvedomiť, že sa snažíme potrieť nevedomosť, nie jej nositeľov. Tí už obeťami 

sú. Je pochopiteľné, že nevedomosť sa prekonáva vedomosťou. Neúplnosť úplnosťou. Nedos-

tatok viery vo vlastnú hodnotu sa prekonáva presvedčením o jej prítomnosti. 

Teraz sa už môžeme venovať epickému/detskému princípu. Predošlé riadky logicky pred-

chádzajú rozpravu o ňom. Zároveň naznačujú, že rovnováhu vytvára vyrovnanie medzi lyric-

kým a dramatickým princípom. K nemu dochádza práve v epike. Obsahuje stúpajúcu líniu 

ako dramatický princíp a obsahuje kruhové tvary, ako lyrický. 

Dieťa je tiež zvláštnym prienikom mužských a ženských znakov. Prvotne: Už jeho zrod je 

podmienený spojením lyrického s dramatickým, ženského s mužským. Druhotne: Svojimi fy-

ziologickými charakteristikami. Či je príslušníkom mužského, alebo ženského pohlavia, má 

bradavky. Ak aj bude ženou, nemá prsia. Hoci má pohlavné orgány patriace jeho pohlaviu, 

neplnia zatiaľ svoju funkciu. Má teda znaky svojho pohlavia, ale ešte nie dosť ostro odlíšené 

od toho druhého. 

Aj svojím správaním je prienikom lyrického a dramatického princípu. Kruhovito, zdá sa 

nekonečne, je schopné opakovať tú istú hru s malými variáciami. Vždy nanovo s radosťou 

nazve už spoznanú vec (okoloidúce autá, psov, vtáčiky...), akoby ju videlo prvýkrát. Napriek 

tomu nebadateľne postupuje vpred. Stúpa po špirálovitej línii. 

Ku všetkému pristupuje ako k novému. Je všetkým očarené, všetko chce preskúmať, 

ochutnať, preliezť, ohmatať. Keďže nepozná cieľ, je cieľom všetko, čo stretne. Všetkému ve-

nuje pozornosť do tej miery, že by takmer vytvorilo lyrický kruh. Niekedy ho dokonca vytvo-

rí, ale skôr z neznalosti jazyka, než z objavenia preneseného významu. Význam je prenesený 

len pre nás, lebo poznáme aj pôvodný. Preň je nový každý význam. 

Keďže ku všetkému pristupuje, akoby to mohlo byť nositeľom tajomstva, absolútnej hod-

noty, je nositeľom životného optimizmu, ktorý dokáže vo všetkom nájsť aspoň kúsok zmyslu. 

Teraz sa môžeme vrátiť k myšlienke, ktorú sme spomenuli v časti o milovaní: Ak mužský 

subjekt ukazuje na tajomstvo a ženský mu robí miesto, tak narodené dieťa je tajomstvom sa-

mým. A ono sa tak skutočne správa. Verné epickému princípu, hľadá tajomstvo vo všetkom, 

teda aj v sebe. Je samo dôkazom živej prítomnosti tajomstva. Rilkeho výrok znie: 
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„Som to, čo tvorím.“ Platí aj obrátene: Tvorím to, čo som. Ak epický/detský subjekt hľadí 

na všetko, akoby to bolo tajomstvom, zároveň tým potvrdzuje, že samé je tajomstvom. 
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