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INTERPRETOVANIE BEDNÁROVHO ROMÁNU SKLENÝ VRCH CEZ 

MOTÍVY BALADY A ROZPRÁVKY 
 

Magdaléna PALAŠČÁKOVÁ 

 

ednárov román Sklený vrch je literárnymi vedcami označovaný ako román o Povstaní, 

román s tajomstvom, román v denníkovej forme, Zora Prušková ho označila ako „bu-

dovateľskú baladu“ (Prušková, 2006, s. 200), sám Alfonz Bednár sa vyjadril: „balada je naj-

plastickejší príklad, kde možno epikou povedať doslova všetko“ (Na slovo s Alfonzom Bed-

nárom, 1968, s. 11 – 12). Bádaním sme dospeli k záveru, že román Sklený vrch sa motivicky 

dá interpretovať na pozadí rozprávky a balady. Tieto dva ľudové žánre sa v ňom prelínajú na 

tematickej aj kompozičnej rovine, čím nám poskytujú iný spôsob nazerania na román, jeho 

viacvrstvovú a bohatšiu interpretáciu. 

Balada ako žáner ľudovej slovesnosti má svoje pevné znaky: pochmúrny dej, gradácia, 

magické čísla, tragické postavy, prvky tajomstva a tragický koniec. V opozícii k tomu stojí 

rozprávka so svojím šťastným koncom, čiernobielym videním, magickými postavami a sym-

bolmi, kde dobro zákonite víťazí nad zlom. Na prvý pohľad nám nič neevokuje podobnosť 

s románom Sklený vrch. Bednár pri komponovaní románu použil dve paralelné línie: 

• línia denníka Emy Klassovej, 

• línia Jozefa Solana, čítajúceho tento odkaz od svojej ženy. 

Tieto línie majú rozdielnu funkciu. Ak by sme totiž nevnímali, to čo nám podáva Jozef So-

lan, denník by vyznel ako krásna idylická rozprávka so šťastným koncom, kde Ema na záver 

hovorí: „Dnes ideme do Tichej doliny. Už je aj sveter hotový... a dnes večer budeme pod 

Skleným vrchom. Zborím mohutný, vysoký horský hrebeň, čo je medzi mnou a mužom. Ide-

me.“ (Bednár, 1968, s. 359) 

Prvú línia kompozície, denník, budeme interpretovať cez motívy rozprávky. Denník Emy 

a všetko, čo sa v ňom odohráva je zachytením kladnej stránky života a tak sa aj končí. Denní-

kom sa snaží vyrovnať so svojou prítomnosťou cez prežitú, pred mužom čiastočne utajenú, 

minulosť (minulosť je ideálna, prítomnosť problematická). Písaním sa okľukou dostáva k se-

be i k ľuďom. Tu sa dostávame ku podstatnému znaku denníka. Denník, alebo pohľad do mi-

nulosti má byť akýmsi psychohygienickým ventilom, spoveďou, či záznamom o Eme. Jeho 

hlavná časť je venovaná Tichej doline – priestoru pokoja, minulosti. Cez minulosť sa snaží 

nadobudnúť rovnováhu v súčasnosti. Vyrovnať sa so vzťahmi k trom mužom( v rozprávke 
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princ takisto blúdi aby našiel svoje šťastie). Nad tým všetkým v tichosti stojí Sklený vrch 

(skutočný i rozprávkový). 

Sklený vrch je názov rozprávky, ktorú si postavy v Tichej doline hovoria. Najprv ju povie 

Milan Kališ Eme, následne sa ju snaží Ema odovzdať Jozefovi Solanovi. Tento motív roz-

právky, kde princ musí nájsť najkrajšiu princeznú na svete, musí navštíviť troch obrov, aby 

mu ukázali cestu na Sklený vrch a následne ešte bojovať o svoju lásku, sa premieta do života 

hrdinov románu. Aj oni bojujú – blúdia a každý svojim spôsobom hľadá cestu na Sklený vrch, 

kde ho čaká šťastie v podobe vytúženého šťastia. Bojujú o už síce získaný poklad v podobe 

lásky, ale iba jej získanie nie je cieľom. Život pokračuje a stále znova sa treba vydať na cestu 

na vrch. Dôkazom je Ema, ktorá vždy, keď už sa zdalo, že našla toho pravého muža, ho zrazu 

stratila. Milan sa stratil počas Povstania. V čase, keď ju najviac máta jeho duch v Tichej doli-

ne, sa na scénu dostáva jej nastávajúci manžel, Jozef Solan, ktorý má s Milanom veľa spoloč-

ného. Obaja majú vysokú mienku o človeku, ako tvorcovi dobra vo svojom okolí. Títo dvaja 

sú priam rozprávkovo vykreslení iba pokým sú v priestore Tichej doliny. Tam nosia Eme kve-

ty, vymýšľajú jej prezývky. Priestor Tichej doliny je výnimočný, magický a tajuplný. Ema 

o ňom vie najviac. Tri časové pásma, ktoré ju ku tomuto miestu viažu, sa prelínajú a ukazujú, 

ako veľmi sa tento horský kraj príbehov a povestí líši od nížinného prostredia, ktoré je až prí-

liš problematické a nepokojné. 

Prostredníctvom času, priestoru, postáv, symbolov a motívov sa budeme snažiť poukázať 

na spoločné znaky rozprávky a románu Sklený vrch. 

Rozprávka a čas: v rozprávke sa čas zastaví, plynie ako čarovná rieka, hrdinovia pokojne 

nasledujú spletité a nevysvetliteľné javy podliehajúce náhode. Hrdinovia Skleného vrchu za-

žívajú podobné pocity v Tichej doline. Je to „očistné prostredie, symbol krásy a súladu 

s ľuďmi, stáva sa liekom na samotu nížinného života“ (Rakús, 1962, s. 145). Životný štýl do-

liny je iný, ako život mesta: v doline plynie pokojná atmosféra, dospelí ľudia si tu po veče-

roch rozprávajú príbehy, povesti, hrajú hry, nikam sa nenáhlia. Toto všetko tvorí „funkciu za-

bávať sa a oslobodiť sa od života v nížine“ (tamže, s. 142). Čas neprebieha skutočne, je to čas 

na pokoj a ticho, ktoré chýba „tam dole“. 

Rozprávka a priestor: už sme naznačili, kde sa odohráva priestor venovaný rozprávkovej 

časti románu. Je ním Tichá dolina so Skleným vrchom. Románový priestor však môžeme ešte 

vymedziť na priestor hore a dole. Hore a dole nielen priestorovým umiestnením, ale aj hierar-

chicky vyššie a nižšie. Rakús nazval Sklený vrch ako Bednárovo „najlyrickejšie dielo, lebo 

lyrické preniká cez prírodné motívy“ (tamže, s. 174). Ak sa oprieme o tento poznatok, naskyt-

ne sa nám rozčlenenie priestoru typické pre lyrizovanú prózu: príroda ako pozitívny prvok, 
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v našom prípade Tichá dolina – hore, aj hierarchicky vyššie, je útočiskom pred svetom mesta 

– dole, nižšie. Aj samotné názvy majú rozprávkový nádych: Tichá dolina, Sklený vrch, Sata-

novo bralo, presne vieme, čo nimi autor hovorí, či vyjadrujú kladnú alebo zápornú priestorovú 

identifikáciu (čiernobiele videnie vecí a javov). Priestor Tichej doliny je symbolom krásy a jej 

súladu s ľuďmi, tu sa konflikty vyriešia (Ema sa sem vracia: druhýkrát, aby odišla od Zola 

a našla Jozefa Solana, tretíkrát sa tu má úplne vyrovnať so svojou minulosťou a nájsť pokoj 

duše). 

Rozprávka a postavy: Ema vlastne tvorí stmeľujúci a zjednocujúci prvok celého románu, je 

hlavnou hrdinkou i rozprávačom. Cez rozprávkové ponímanie je vlastne tým princom, ktorý 

stále hľadá svoju lásku a šťastie, ktoré nachádza iba po prekonaní svojich prekážok, ktorými 

sú pre Emu vzťah ku Milanovi Kališovi a utajená minulosť. Keď sa vyrovnaná sama so se-

bou, vie že sa udobrí aj s mužom, teší sa na víťazstvo Skleného vrchu. Životný štýl postáv je 

v Tichej doline je hodnotení cez ich prezývky, ktorými sa pomenúvajú, tieto mená sú znakom 

priateľstva a dávajú hodnotu človeku, navodzujú duchovnú klímu, medzi spriaznenými ľuď-

mi: Ema ja nazývaná Milanom Florigela, Jozefom Smejúca sa voda, Milan má takisto množ-

stvo prezývok – generál Laudon...Postavy sa stávajú tým, čím by chceli byť dávajú si mená, 

ktoré ich symbolizujú, robia z nich iných lepších ľudí. 

Rozprávka a symboly: celý román je jeden veľký symbol. Sklený vrch je symbolom nedo-

siahnuteľnosti a čistoty. Čisté je dosiahnutie vrcholu, lebo Ema sa musí zbaviť ťažoby minu-

losti, aby sa k nemu priblížila. Traja muži – obrovia – jej ukážu, každý svojim spôsobom, ces-

tu na vrchol, ale žiaden s ňou neostane. Aby Ema dosiahla cieľ musela prekonať prekážky, 

celý život sa vlastne chystá na návrat do Tichej doliny, na jej najvyššie miesto. Symbolický sa 

autor vo svojom pláne hrá s farbami, keď Tichej doline prisúdil modrú, ktorá je vyjadrením 

sna. Sen je symbolom túžby, postavy v doline snívajú s otvorenými očami, keď si vymýšľajú 

príhody. Rozprávka je charakteristická svojim čiernobielym videním, v románe máme hneď 

podané v priestore Tichej doliny, kto je dobrý má prezývku a k tomu zvláštne postavenie, kto 

prezývku nemá je v podstate negatívnou postavou. Samotná príroda ja pre hrdinov symbolom, 

iba ona ich upokojí a dá im slobodu, k tomu v opozícií stojí symbol mesta ako nepokojného 

života. Celé dielo je popretkávané mnohými symbolmi, ktoré sú znakmi života, či skorej smrti. 

So symbolmi úzko súvisia motívy domova, prírody, lásky a šťastia, cez ktoré sa dostaneme 

ku princípom, ktoré nám poukazujú na baladické v románe Sklený vrch, ktorému sme sa dote-

raz zámerne vyhýbali. Baladické v románe je najmä v rovine reálnej skutočnosti, ktorú posta-

vy prežívajú. „Balada je skutočný život“ (Plutko, 1986, s. 12), je to vyhrotenie života a Emine 

tajomstvo, ktoré ostáva pre Solana ako testament. Celý Emin život je balada: jej vzťah ku ro-
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dičom, mužom, práca. Spomienkami si Ema kompenzuje súčasné problémy, vracia sa na 

miesto, kde bolo všetko idylické v kontraste s prítomnosťou, kde sa kopia negatívne udalosti: 

úrazy na stavbe, neplnenie projektu stavby, Tretinove nepriateľstvo a k tomu všetkému ne-

zhody s manželom. Postupne sa prítomnosť premieňa na gradáciu udalostí, ktoré zákonite 

smerujú ku tragickému koncu. V tomto priestore balady sú postavy z minulosti pre Emu prí-

zrakmi: Milan Kališ sa vznáša ako prízrak, ktorý narúša jej vzťah s manželom. Tiene Tichej 

doliny sa postupne vynárajú a poukazujú na negatíva: neschopnosť Emy mať deti, Tretinovo 

poznanie Eminej minulosti, nevyjasnenie vzťahu s manželom atď. 

Balada a čas: v reálnom živote, ktorý Ema prežíva je zima. Zima obdobie stagnácie, alebo 

čakania na skorú jar. V zime sa snaží Ema vyriešiť nakopené problémy vo vzťahu s manželom 

a v práci. Ale práve opačne sa pomaly ochladzujú vzťahy medzi hlavnými predstaviteľmi, pa-

radoxne sa nedospeje ku ich oživeniu symbolicky cez príchod jari, ale baladicky dospejeme 

ku tragike, nenaplneniu túžob. Ema umiera na jar, na jar, keď sa všetko zobúdza a rodí nový 

život, keď sa teší na odchod do Tichej doliny. 

Balada a priestor: mesto a samotná stavba je negatívnym priestorom, kde sa odohráva 

všetko zlé – čiernobiele videnie situácie, preto uteká z baladického sveta do rozprávkového. 

Priestor mesta je stiesňujúci, je vykreslený negatívne cez hlavnú hrdinku a taktiež sa mu ve-

nuje menej priestoru, Ema sa snaží z neho ujsť. 

Balada a postavy: najtragickejšou postavou je Ema, ťaží ju spôsob jej bytia. Pokrivené 

vzťahy, nevyrovnaná minulosť, neistota, ktorá pramení už zo samotného rodinného prostredia, 

kde otec počas vojny udal vlastnú dcéru aj matku. Postavy sú svojim spôsobom smutné, ne-

vedia kam patria, utekajú z reality, aby sa im žilo lepšie, aby vôbec mohli prežiť. Tragická sa 

javí najmä ich neschopnosť komunikácie voči najbližším, teda tým, ktorí by mali byť najbliž-

šie. Ťaživá je atmosféra komplikovanosti postáv, keď sa prelínajú miesta a množstvo postav, 

ich vzájomné prepojenie, ale na druhej strany čím viac nám hrdinka odhaľuje zo svojho živo-

ta, tým tragickejšie na nás pôsobí jej osud, ale i samotné a nepochopiteľné úmrtie. 

Balada a symboly: pre zrekonštruovanie symbolov, ktoré sa týkajú spojenia s baladou uve-

dieme pár príkladov. Najmarkantnejšie sa nám javí prípad vyťatého mladého stromu, ktorý 

ešte ani nezačal žiť, ale na druhej strane je jeho následné spracovanie, čiže aj po smrti je pou-

žiteľný a užitočný. Tu by sme chceli podotknúť paralelu s Eminou smrťou, ktorá „pozitívne“ 

vplýva na uvedomenie si skutočnej hodnoty života Jozefom Solanom, ktorý až po udalostiach 

okolo smrti nájde, to čo už stratil. Solan až po smrti nájde svoju cestu – most ku ľuďom, cez 

Emin denník. Symbolický pôsobí aj hra s číslami, keď samotnej tragédii predchádzajú dve 

ľahšie nehody a do tretice sa stane nehoda osudná. Nehoda sa stane paradoxne vtedy, keď beží 
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oproti novému životu, odhodlaná a vyrovnaná s minulosťou umiera. Pre baladu je typické 

gradovanie deja: spomenieme len, niektoré nakopenie problémov vo vzťahoch, práci, tieň mi-

nulosti – Tretina, to všetko ústi ku koncu. 

Postupné odkrývanie minulosti by malo priviesť manželov na cestu ku sebe, navrstvova-

ním udalostí sa však ich vzájomná komunikačná bariéra a odcudzenie iba prehlbuje. Zdanli-

vým upokojením udalostí nastáva Emina tragická smrť, ktorá je nevysvetlená, ostáva akoby 

v hmle. Ema však ostáva v Jozefovi ako „sprostredkovateľ budovanie mostov pre spojenie 

s inými ľuďmi“ (Bagin, 1978, s. 173) (k ľuďom si podľa Milana Kališa musíme budovať 

mosty, Jozef sa o to snaží medzi ľuďmi na stavbe po Eminom „odchode“). Ema posmrtne 

ukázala Jozefovi cestu k ľuďom, poukázala na odcudzenosť v medziľudských vzťahoch. 

Na záver by sme chceli poukázať na spojenie rozprávky a balady v jeden stmeľujúci prvok 

románu Sklený vrch, ktorý je vlastne vodítkom pre interpretačný zámer: rozprávka a balada 

tvoria román, román je odrazom autorovho pohľadu na život, ktorý je poskladaný aj z balady 

aj z rozprávky. Folklórne prvky, ktoré sa v Sklenom vrchu nachádzajú sú teda iba autorovým 

projektom textu, súčasťou jeho poňatia života a východiskom Bednárovej autorskej dielne. 
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