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STVORENIE PRIESTORU V REZE 

JÁN ONDRUŠ – POSUNOK S KVETOM 
 

Lucia PARALIČOVÁ 

 

ásnickú zbierku Posunok s kvetom charakterizuje neúprosná prítomnosť lyrického sub-

jektu, ktorý sa zameriava výlučne sám na seba, na každý pohyb svojho tela, či skôr kos-

try, pretože človek je v týchto básňach Jána Ondruša ohlodaný na kosť. Okrem trhaných po-

hybov je podobnosť s kostrou, či kostlivcom, v programovom odkrývaní telesných vrstiev 

človeka, básnik sa neúprosne prerezáva ľudským telom, cez motívy jeho jednotlivých častí, 

čím implicitne vyjadruje nevyhnutnosť prenikania cez povrch, dokonca i cez povrch svojho 

tela. Akoby len v hĺbke bolo možné nájsť čosi pravdivé. Z tohto snaženia cítime úzkosť, ohlo-

daný človek sa stáva karikatúrou, je zredukovaný na časti tela a jeho funkcie. A predsa je ten-

to kostlivec vyjadrením zžieravej túžby po plnosti a autenticite. 

„Možno si za očami, 

o hlavu nižšie pod nimi a stúpaš 

si na prsty, lež nedočiahneš, 

možno sa rozbiehaš, zavadíš 

hlavou o tvár – nôž a spadneš na dno, 

dvíhaš sa, zaštrká noha, keď jej nájdeš 

miesto v členku, ako v rýchlostnej skrini, 

a vykročíš odvrátene, 

šťukajúc kĺbom ani kľučkou, 

zaskočiac a s manifestným 

ukrivnutím pred mojím tvár – nôž.“ 

(Ondruš, 1996, s. 91) 

Človek je v týchto básňach vydaný napospas analýze, napospas neúprosnému rozbitiu tele-

snej formy. Neuzavretosť Ondrušových textov, cyklické opakovanie štylizácie vypovedaného 

so svojou naliehavosťou upriamujú našu pozornosť na bazálne, kostrové javy znova a znova. 

Aj v tomto prípade má opakovanie statický charakter. Napriek pohybovému nasýteniu textov, 

k dynamickým premenám nedochádza, keďže kruh je priestor, v ktorom Ondrušov človek za-

znamenáva svoj život, a nedokáže sa s tým zmieriť. Jeho najväčším rozporom je rozpor medzi 
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státím, zotrvaním, čakaním a neustálym pohybom. Hoci sa hýbe, v skutočnosti nespraví ani 

posunok. Zmôže sa len na krik veľkými písmenami. Je to tragická postava. 

Ján Ondruš nám predstavuje svojho človeka ako vec, bez dôstojnosti, empatie, ohlodaného 

na kosť. Toto zvecnenie, pokorenie, utýranie človeka samým sebou sú hrozivé, pretože hoci 

koná, hýbe sa, vždy je „druhý“, „odložený nabok“, „posledný zo zavretých dverí“ (Ondruš, c. d., 

s. 109), teda pasívny. 

Neustála prehra je desivá, on však nemá ani túto prehru, nemá svoj priestor, ani čas, akoby 

nebol. A predsa na seba neustále upozorňuje, nedokáže sa celkom opustiť, aspoň sa zraní. Cí-

time jeho úzkosť, cítime, že sa nevie zmieriť s videnou a žitou skutočnosťou. Musí sa zraňo-

vať, aby ukázal ako ho zraňuje svet okolo neho. Musí zo seba urobiť vec, aby zintenzívnil 

svoju úzkosť a samotu. 

Zdá sa, že Ondrušove texty, hlavne dlhšie cykly (napr. básne Prehĺtanie vlasu, Rukáv, 

Kľak), by bolo možné ešte väčšmi segmentovať a vytvoriť tak samostatne existujúce básne 

bez straty ich charakteristického vyznenia. Intenzita a naliehavosť týchto textov sa však práve 

neustálym reťazením podobných motívov stupňuje, lyrický subjekt ich prijíma za svoje, zmie-

ruje sa s nimi, hoci cítime chvenie v jeho hlase. Naliehavosť úsečných veršov, ich podobná 

štylizácia je fragmentárnym záznamom, ktorý po stupňujúcom sa napätí zrazu skončí. Biela 

strana je po tomto ťažení prekvapujúca. 

Vnímame pohľad na človeka z rôznych uhlov a strán, bez ostychu sa ukazuje, hľadíme 

naňho ako na vec na kubistickom obraze. Chlad a vecnosť, s akou o sebe tento človek hovorí, 

pripomína rôzne uhly kubistického nazerania skutočnosti, ktorými sa plochá či kostrová vec 

stáva plnokrvnejšou. Súčasne je takéto zobrazenie expresívne, rozrúša hladký povrch vecí. 

Presnejšie o tejto tvorivej metóde hovorí výtvarník Emil Filla: 

„Věc sama se prezentuje tak, že se ukazuje ve své projádřenosti pokud možno nejpregnantněji – ukáže se 

v těch složkách, kterí ji nejmarkantněji vyjádřují, což značí potom, že se ukáže v takových sestavách – 

z boku, zpředu, svrchu, zdola, zezadu i předu –, a tak celek není sice logický na základě jednopohledové-

ho mechanického postřehu, nýbrž bohatší, životnější, věcnejší a realističtější.“ (Filla, 1990, s. 123) 

Prostredníctvom mnohodimenzionálnosti, prostredníctvom detailných okolností priestoru 

(aj bodnutie vlasom tú má svoje miesto) a cez priestor básnického jazyka metafor a personifi-

kácií sú Ondrušove texty, aj napriek značnej úzkosti, spôsobenej nevyhnutným fragmentár-

nym prehovorom a jeho neustálym opakovaním, priestranné. Výmena rolí medzi človekom 

a predmetmi je zdrojom napätia, ale aj rozširujúcich sa možností existencie. Básnik si tohto 

človeka pohadzuje, používa ho, zatiaľ čo predmety dennej potreby ako stolička, lampa, koše-
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ľa, získavajú schopnosť konať, rozhodovať sa, byť ľuďmi. Okolité predmety sú skutočnejšie 

než človek Ondrušových básní, ktorý s nimi neustále zápasí, snaží sa ich obehnúť, predísť, 

obáva sa, že zaberú jeho priestor. Neobyčajnú cenu tak preňho má aj prasklina na pohári, pre-

tože v nej dokáže stvoriť nový svet, objaviť v nej kúsok pre seba, hoci je, obklopená totálnym 

sklom, miestom úzkosti. Aj napriek schopnosti neustále nachádzať nové svety, sú jeho snahy 

neúspešné. Je v zajatí samého seba. 

Ondrušov lyrický subjekt oslobodzuje predmety, sebe ale pomôcť nedokáže. Musí sa stať 

vecou, aby bol človekom. Musí sa nechať používať, premieľať v rukách, v ústach, nechať po 

sebe šliapať, musí byť potupený, umrieť v sebe, aby mohol ďalej žiť. Musí upozorňovať na 

časti svojho tela, dotýkať sa ich, zraňovať sa každým pohybom, aby sa uistil, že ešte je. 

Tragika tohto životného pocitu spočíva v tom, že prebieha v mlčaní, keďže napísané slová 

strácajú svoju intenzitu gramatickými súvislosťami, aj tento, hoci básnický jazyk, je chlad-

ným záznamom. Chlad a expresívnosť Ondrušovho básnického jazyka, postávanie a neustály 

pohyb, ticho, istota, dôstojnosť vecí a zvecnenie človeka, úzkosť priestoru a jeho tvorenie 

v najdrobnejších predmetoch, citlivosť voči bežným veciam a bezcitnosť k sebe, to všetko sú 

tváre tej istej skutočnosti, celku, cez ktorý Ondruš preniká, rozvŕta ho, prehodnocuje a snaží 

sa ho takýmto spôsobom prijať. Človek v týchto textoch odstupuje od seba, aby sa mohol ná-

jsť. Musí zažiť „bezváhový“ stav, oslobodiť sa od dovtedajších postavení a vedení, musí byť 

rovný s akoukoľvek vecou, ako ona byť použitý, ísť až na dno, aby vznikol ako celok, so 

všetkými strachmi, úzkosťami, roztriešteniami a mlčaním. A ticho je aj v tomto prípade integ-

rujúce. Hoci Ondrušovho človeka často sprevádzajú výkriky, sú to výkriky mlčania. Aj báseň 

Lucia je toho dôkazom. 

Človek tu vstupuje do vecí a zvierat, ako sú stolička, košeľa, lampa, holub, chvíľu sa vzná-

ša, ale zdá sa, že nie pre radosť z letu, ale pre pád, ktorý nasleduje. 

„opretý očami o kolísavú lampu, 

ktorá ma hojdá celým telom, zabúdam, 

je to prestávka v bytí, vyjde slina z oka, 

lampa zhasne, padám a som tu zas, 

druhý 

zo znamenia plesne, 

druhý 

po zovretí rukávom, 
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druhý 

zo sprievodu s vencom, 

lež sám.“ 

(Ondruš, c. d., s. 107) 

Človek v Ondrušových textoch nepozná radosť, nedokáže sa oddať vôňam a farbám prí-

jemného jesenného popoludnia, musí byť v strehu a napätí. Kolísaním lampy však na seba 

zabúda, hoci len na chvíľu, uvoľňuje neustále napnuté lano, a uvoľní aj zadržiavanú slzu. 

Celkom sa však neopustil, pretože slza je pre neho slinou, vždy si vyberá škaredšiu, horšiu 

možnosť. Žlč, hrdza, slina, pleseň, sčernenie, dávenie porušujú uhladený povrch ľudí a pred-

metov. Touto disfemickou lexikou sa prezentuje telesnosť konkrétneho človeka a okolitých 

vecí, aby lyrický subjekt ukázal, že tieto rezy ho nebolia, že skutočnou smrťou je nekonečná 

mlčanlivá samota. Je sám v každej slabike. Snaží sa ujsť, hľadá bezpečné miesto, ale všade 

číhajú veci. A hlavne, všade narazí na seba, na svoju žlč, slinu, kĺb. Vlastné telo, nábytok, ho-

lub i košeľa mu nastražujú pasce, ale on vie, že už dávno niet úniku. Musí sa presviedčať 

o iných, nebezpečnejších miestach, udržiavať sa v napätí, aby zabudol na svoju bezmocnosť. 

Samota a mlčanie, ktorými sa prihovára Lucii, prezentujú túžbu po ľudskej blízkosti. Ly-

rický subjekt sa tak vzďaľuje od častí svojho tela, aby mohol k sebe prísť a vyplniť prázdno 

po druhom človeku. Cítime smútok v každom jeho pohybe. 

Musí sa hýbať aspoň vyslovovaním svojho mena, aby sa uistil, že ešte je. Časť básne ozna-

čená číslom 3 je preniknutá týmto smútkom, človek neustále zdôrazňuje „seba“, keďže tu niet 

nikoho iného. Urobí zo seba vec, vymedzuje sa voči statickým javom a produktom ľudského 

konania, porovnáva sa s nimi. Slovesnými podstatnými menami spomaľuje činy ľudí, chce sa 

im vyrovnať, no napokon je vyhnanec. 

Smútok zo straty Luciinej blízkosti sa snaží od seba oddeliť, ale ostáva v ňom, s ním v jeho 

košeli. Nádej vyjadrená existenciou tejto básne sa stráca. Mlčanlivý posunok s kvetom bol 

neúspešný. Túžba po živej, hoci krátkodobej, kráse kvetu sa opäť nenaplnila. Ondruš sa vydal 

cestou posunku, náznaku, jemného pohybu k zmene, no aj tak neuspel. 

„Robusnosť a sila je pre krásu veľmi škodlivá. Zdanie nežnosti a dokonca krehkosti je pre ňu takmer ne-

vyhnutné... Práve kvety, tak príznačné svojou slabosťou a krátkym trvaním, nám poskytujú najživšiu ideu 

krásy a pôvabu.“ (Burke, 1981, s. 105) 

Neha a jemnosť titulu Posunok s kvetom sa akosi nezhoduje s krutým a expresívnym vy-

znením básnických textov. Alebo možno povedať, že ide o dve tváre tej istej skutočnosti – 

túžba po nehe, krehkosti a kráse sa vynárajú s pálčivou naliehavosťou, spomedzi pádov, zve-
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sení z kĺbu, neustálych útekov od seba k sebe, spomedzi mlčanlivého čakania vecí. Posunok 

s kvetom je zábleskom svetla, zábleskom blízkosti druhého človeka, hoci je jednoduchý ako 

úsmev. U Jána Ondruša však aj úsmev nadobúda rozmery kubistického obrazu, ako to možno 

čítať v nasledujúcej básni. 

Posunok s kvetom 

Keď posunok s kvetom 

udrie dvoma tvárami – 

prekročíš úsmevom 

hranicu lampy, ohňa a zrkadla, 

vyjdeš úsmevom z tieňa, 

na úsmev padáš, 

pod úsmevom vstávaš, 

podvihneš úsmev pri vstávaní, 

pri vychýlení úsmevu 

ideš bokom, vedľa, 

prenesieš z nohy na nohu, 

prevážená v ňadrách 

preliata z pohára do pohára, 

posunieš úsmev na kraj tváre, 

obídeš, presiahneš úsmevom 

hranicu tváre, ohňa a obrazu, 

vyhneš sa úsmevom, 

ideš ním pomimo, 

vystúpiš z úsmevu, 

cúvneš zaň do tieňa, 

ponecháš úsmev a odstúpiš od úsmevu, 

vchádzajúc takto do zatmenia, 

prenesieš z nohy na nohu, 

prechýlená v ňadrách 

preliata z pohára do pohára? 

Keď posunok s kvetom 

udrie dvoma tvárami 

(Ondruš, c. d., s. 77 – 78) 
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Úsmev je rozložený, znásobovaný, za jedným pohľadom sa ukrýva celá krajina. Dramatic-

kosť tohto obrazu spôsobuje priestor, ktorý sa rôznymi uhlami pohľadu segmentuje a je senzi-

tívnejší. Množstvo prísloviek nás upriamuje na miesto diania, čas je nezaujímavý. Ondruš 

v jednom pohľade zaznamenáva množstvo javov, prebleskujú, či skôr vybuchujú s obrovskou 

eruptívnou silou, ochromujú a rýchlo končia. Ukážu rozsiahlu krajinu a jej možnosti a zrazu 

sa stratia. Nemožno tu nájsť výrazné pointy, príčiny diania, musíme sa vystavovať vlastnému 

neporozumeniu, nechať sa ako Ondrušov človek ohlodať na kosť. 

Tvorba priestoru v jednoduchom úsmeve je tvorením novej skutočnosti, sveta, ktorý je 

možno len oparom, snom, ilúziou, ale ktorý sa vynára s pálčivou energiou a svedčí o nevy-

hnutnosti prenikania. Aj v tejto básni Ondruš úsmev od seba oddelí, obzerá ho z rôznych 

strán, experimentuje s ním, je neľútostným chirurgom. Chladne sa pohráva s človekom. 

Pri vetvenosti pohybov sa vetví aj senzitívnosť človeka, ktorý ich vykonáva. Jemný posu-

nok s kvetom, jemný úsmev, vyvolá erupciu pocitov. Subtílnosť, ukrytá pod rúškom expresív-

nosti, vzniká v mlčanlivej statickosti básne, keďže sa končí tak, ako začala. Zjavením. 

Ondrušove texty, uhladené chladnou a neľútostnou syntaxou, či možno povedať chladom 

jazyka, a neustále fragmentarizujúce videnú a žitú skutočnosť, sú zžieravou túžbou po celku 

a plnosti. Zdanlivé paradoxy tvoria jeho žitú skutočnosť, no vzájomne sa vyvažujú, poukazujú 

na seba a dopĺňajú sa. 

 

Periodická prítomnosť rovnakých vecí a seba, uzavretosť a úzkosť tohto sveta umožnila 

Jánovi Ondrušovi vytvoriť nový priestor, novú skutočnosť aj v tých najdrobnejších predme-

toch. Azda aj preto sú tieto básne objaviteľské. Lyrický subjekt nezaneviera na okolitý svet, 

a hoci ho okliešťuje, nechá sa unášať cvalom stoličky, pristihnúť vínom, nechá sa ponoriť do 

zrkadla a zvesiť z kĺbu, pretože verí v „skrytú hmotu telies“ (Kvasz, 2005, s. 212). Veci ožíva-

jú slovesami v činnom rode, človek musí umrieť v sebe, byť pasívny príčastiami a prechod-

níkmi, aby mohol byť ľudský. Tento spôsob vnímania predpokladá pozorovateľa, ktorý je 

tichší, statickejší a neistejší než okolitý nábytok. 

Vnímame jemnosť a senzitívnosť tohto videnia. Človek nachádza neprebádanú krajinu vo 

vlastnej izbe, je veciam na obtiaž, je neustále na úteku. 

Objavy, ktoré ho sprevádzajú, však prinášajú nenápadnú, skrytú zmysluplnosť, hoci často 

bolia. 
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