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VÝRAZOVÉ A VÝZNAMOVÉ PRIENIKY BÁSNICKEJ TVORBY 

JÁNA STACHA S JEHO PREBÁSNENÍM POÉZIE DYLANA THOMASA 

 

Peter TRIZNA 

 

án Stacho je v slovenskej poézii známy predovšetkým ako člen skupiny konkretistov a je-

den z najvýznamnejších moderných slovenských básnikov a až v druhom rade ako prekla-

dateľ. V rámci tejto časti svojej činnosti sa zameriaval predovšetkým na francúzsku poéziu, 

ale využijúc konštatovanie Valéra Mikulu vo svojom portréte o Jánovi Stachovi v Zborníku 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Portréty slovenských Spisovateľov 2, nevyhýbal 

sa ani prekladom z iných literatúr, pokiaľ na neho inšpiratívne pôsobila predstava daného au-

tora o básni ako takej. 

Waleský novoromantický básnik Dylan Thomas do povedomia slovenského poézie chtivé-

ho publika prenikol najmä prostredníctvom dvoch českých prekladov. Prvým, bola kniha 

Zvláště když zářijový vítr, ktorá vyšiel v roku 1958 a kniha Kapradinový vrch nasledovala 

o sedem rokov neskôr, obidve obsahujúce preklady Jiřiny Haukovej. V češtine vyšiel ešte je-

den, posledný preklad pod názvom Svlékání tmy od Pavla Šruta z roku 1990. Naproti tomu, 

prekladateľský počin Jána Stacha v jazykovej spolupráci s Ivanom Vašekom ktorý vyšiel 

knižne ako Tento chlieb, ktorý lámem v roku 1969, je v slovenčine doposiaľ jediný. 

To, že sa prekladu Dylana Thomas venoval práve Stacho, teda nemožno považovať za vec 

náhody. Cieľom tejto práce je podporiť túto teóriu a predovšetkým poukázať na dôležité para-

lely z hľadiska výrazu a významu, motívov a sémantiky na základe spomínaného prekladu 

a Stachovej vlastnej básnickej zbierky Apokryfy, ktorá vyšla taktiež v roku 1969, dva roky po 

predošlej knihe Zážehy, a je teda veľmi pravdepodobné, že preklady i vlastné básne vznikali 

v priebehu rovnakého tvorivého obdobia básnika. 

 

Všeobecné paralely v poézii Dylana Thomasa a Jána Stacha 

Skôr než pristúpime k vymedzeniu vplyvov Stachovho prekladu Thomasovej poézie na je-

ho vlastnú básnickú tvorbu, ktorá vznikala v rovnakom období, v krátkosti založených na mô-

žeme načrtnúť niektoré dôležité sémantické a okrajovo i formálne prieniky, ktoré sú relevant-

né pre ich básnickú tvorbu vôbec a ktoré s veľkou pravdepodobnosťou podnietili tento Sta-

chov prekladateľský záujem o Thomasovu básnickú tvorbu. 

J 
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Konštatovanie, že by sa dal Dylan Thomas v kontexte slovenskej poézie označiť za „pro-

tokonkretistu“ vôbec netreba vnímať ako prehnané. Thomasova poézia je založená predovšet-

kým na komplexnej obraznosti (prednostne metaforike), výraznom zapájaniu zmyslovosti do 

básnického výrazu (napríklad v básni Keď mojich päť a vidieckych zmyslov prebúdza sa sen-

zuálnosť manifestuje už v samotnom názve diela). Ako Stacho, tak aj Thomas využíval vo 

svojej básnickej tvorbe mnoho biblických motívov, avšak bez toho, aby slúžili iba výsostne na 

konotácie spojené s kresťanstvom a s jeho chápaním metafyziky (Thomasova Tento chlieb, 

ktorý lámem a Stachova Neskorá návšteva). U oboch básnikov možno nájsť stopy eroticizmu, 

hoci u Stacha sú omnoho frekventovanejšie a výraznejšie artikulované (jeho Pečenie chleba 

popri Thomasovej Na sňatok panny). Ešte výraznejšie sa si obaja básnici podobní vo formo-

vaní svojho lyrického subjektu a celkového vyznenia básní. Obaja sú tvorcami výrazne osob-

nej, reflexívnej lyriky, nesúcej sa predovšetkým v pochmúrnej, pesimistickej nálade s výraz-

nou dramatickosťou zobrazenia emócií. Lyrický subjekt, často artikulovaný v prvej osobe, je 

osamelý a cíti sa bezmocný voči svetu, ktorý ho obklopuje a svojim pocitom z neho (Stachov 

Štvanec popri Thomasovej Sile, čo do kvetu ženie zeleným stvolom). V oboch textoch sa zá-

roveň výrazne prejavuje motív smrti, ktorý bol oboma často a intenzívne využívaný. (Dylan 

Thomas dokonca prirovnával maternicu s nenarodeným dieťaťom k hrobu, čo súviselo s jeho 

pesimistickým, miestami až mierne nihilistickým vnímaním života ako takého a utrpenia 

v ňom) Lyrické subjekty sa rovnako pohybovali aj na opačnom emocionálnom póle pri svo-

jom vnímaní reality. 

Paralely je možné nájsť i vo formálnej stavbe básní. Obidvaja využívali kratšie rýmované 

veršové formy, no inklinovali najmä k väčším básnickým plochám písaným voľným veršom. 

Stachov preklad môže v tomto ohľade pôsobiť mätúco. Hoci väčšina Thomasových básní ob-

siahnutých v jeho preklade je pôvodne písaná voľným veršom, Stacho ich zrýmoval. 

Pri tu načrtnutých niektorých prienikoch diela oboch básnikov i pred obdobím vzniku sa-

motného prekladu a tým i priameho vplyvu autora prekladaného na autora prekladajúceho sa 

teda spomenutý záujem Jána Stacha o Thomasovu poéziu zdá nielen zjavný, ale aj logický 

a opodstatnený. 

 

Kde kedysi vody tvojej tváre a Stachova Voda 

O poézii Jána Stacha je dobre známe, že jedným, z jeho erbových a najčastejšie využíva-

ných motívov je motív plameňa, respektíve ohňa. Na demonštráciu tohto tvrdenia postačia 

hoci iba samotné názvy. Celá jeho tretia básnická zbierka nesie názov Zážehy, a jedna z básní 
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zas Obrad s plameňom. V kontraste s tým sa dá konštatovať, že z celkového množstva se-

demdesiatich troch básní obsiahnutých v Stachových prvých troch zbierkach sa popri spomí-

nanom ohni vyskytuje v iných básňach súbežne a v podobnej miere aj motív vody. To sa však 

týka len Stachovho debutu Svadobná cesta, predovšetkým v básňach Túžba po vode, v časti 

Pôrod z cyklu Čítanie z prachu a v básni Rozprávanie pre Marion o minulej láske. V ďalších 

dvoch zbierkach však jednoznačne ustupuje do úzadia a zvýrazňujú sa iné už predtým nasto-

lené motívy. Ako sme už naznačili, v tretej Stachovej knihe dominuje motív ohňa. 

Nepovažujeme preto za náhodné, že sa motív vody znovu objavuje v zbierke Apokryfy 

v básni priamo nazvanej voda, keď Stachov preklad Dylana Thomasa obsahuje aj jeden z jeho 

najpôsobivejších básnických textov nazvaný Kde raz vody tvojej tváre. Navyše, ako sa pokú-

sime ukázať, nejde tu len o podobnosť motivického charakteru, ale aj o príbuznú sémantickú 

náplň týchto motívov. 

Thomasova báseň je postavená na pohľade do minulosti, voda je tu v protiklade s neartiku-

lovaným elementom deštrukcie a zániku týchto lyrickým subjektom pozitívnejšie chápaných 

minulých čias: 

„Kde kedysi vody tvojej tváre 

vírili na skrutkách mojej lode, tvoj suchý duch sa rozdúcha, 

smrť otvára svoje oko vyvrátené.“ 

Entita, či element, ktorému sa lyrický subjekt prihovára prostredníctvom druhej osoby sin-

guláru tu predstavuje Zem, respektíve vďaka využitiu antropomorfizácie ju možno považovať 

za život ako taký v jeho najširšom zmysle. V ďalšej strofe sa tieto motívy i významy ďalej 

prehlbujú a antropomorfizuje sa aj uvedený ničivý prvok cez básnický obraz „zeleného roz-

pletača“: 

„[...]Nôž mu voľne visí 

aby uťal bystriny hneď na samom prameni, 

a striasa ovocie premočené nadostač.“ 

To, že dal Thomas rozpletačovi prívlastok zelený, vytvára v texte paradox a z neho vyplý-

vajúce napätie, keďže zelená tradične symbolizuje život a máva pozitívne konotácie. 

V tretej strofe sa objavuje v básni motív zvyčajne nevnímaného plynutia času, ktorý mô-

žeme stotožniť so zeleným rozpletačom. Objavuje sa artikulácia citovej vyprahnutosti, ktorú 

spôsobuje: 
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„na postele lásky bylinnej sa vyrúti, 

vysychá láska stotožnená s bylinou:“ 

V ďalšej časti strofy sa objavuje pocit nostalgie, smútku a beznádeje z tohto diania a túžba 

po pozitívnej zmene a z toho vyplývajúcom vnútornom pokoji: 

„chodia vôkol tvojich skál a kameňov 

tiene detí, čo zo svojej prázdnoty 

volajú na more plné delfínov.“ 

Posledná strofa vyjadruje presvedčenie, že život bude pokračovať s oboma svojimi pólmi 

demonštrovanými koralmi a hadmi. A to až dovtedy, „kým naša morskovečná viera nepominie 

sa“, teda kým sa neskončí život človeka ako taký, kým nepominie viera v neho, kým nepomi-

nie jeho zmysel. 

V Stachovej básni predstavuje život práve samotná voda. Začína jej pomerne idylickým 

opisom, hoci možno badať už aj prvky irónie, predovšetkým v druhom a treťom verši prvého 

trojveršia: 

„Voda tu býva dôverčivá a rozvlnená ako črieda 

božích hoviad 

v nedeľňajšej síňave...“ 

V ďalšej strofe sa podobne ako Thomas zaoberá rôznymi podobami života, čiže v danom 

prípade vody: 

„Najrozmanitejšie rúcha na seba berie 

voda v nepreberných podobách a máva 

nesčíselne tvárí;“ 

Podobne ako Thomas zdôrazňuje jej životodarnú konotáciu: 

„a modrastým spevom chladu oplodňuje 

nepoškvrnené uši žien a mŕtvych, do seba 

započúvaných...“ 

Rovnako poukazuje aj na ambivalentnosť života na jeho protikladných póloch reality: 

„Nie iba z blankytu prijíma znaky 

skloviny! ŇOU sa začína i kniha o márnosti 

prúdenia a vírov, kniha 
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Kazateľ. 

(Voda však bola skôr!). 

Záverečné dva verše potom rozhodujúcim spôsobom dotvárajú sémantickú rovinu básne: 

„(No márnosť dávno už, dávno 

predtým. A trvá.)“ 

Celkovo má teda Stachova báseň negatívnejšie nuansy vnímania reality, ale v zásade tu 

taktiež ide primárne o poetickú artikuláciu života a jeho prežívania z hadiska literárneho sub-

jektu. 

 

Thomasova A smrť už stratí nadvládu a Stachova Poď, obopni ma šľahúň 

Thomasova báseň má výrazne rétorický, kazateľský charakter, pričom sa prejavuje formál-

na podobnosť s koncipovaním a výrazom biblických textov. Už z názvu vyplýva, že tu ide 

o básnické popretie existencie smrti a text už v úvode nadobúda silne romantizujúci ráz vý-

raznou senzuálnosťou, predovšetkým spojením zraku (dobiela, hviezdy) a sluchu (vietor): 

„A smrť už stratí nadvládu. 

Nahí mŕtvi budú zajedno 

s človekom vo vetre a lunou západnou; 

keď ich do biela ohlodané kosti zaniknú, 

budú mať hviezdy na šľapách a lakťoch. 

Báseň ospevuje obrodenie a znovuzrodenie, nie však z kresťanského hľadiska, ale z mate-

riálneho, napriek tomu, že báseň v sebe nesie výrazné prvky metafyzickosti. Svedčí o tom 

najmä verš o zániku do biela ohlodaných kostí. Ide tu predovšetkým o oslavu reprodukčného 

cyklu a jeho zákonitostí, o oslavu kontinuity života ako takého, neviažuceho sa len úzko na 

jedinca, ktorý by predstavoval lyrický subjekt. Text silne stavia na využití ontologických pro-

tikladov a tým sa zvyšuje jeho významová účinnosť: 

„hoci sa pominú, budú pri zmysloch, 

hoci sa morom prepadnú opäť povstanú; 

láska nie, hoci milenci sa pominú; 

a smrť už stratí nadvládu.“ 

Druhá strofa rozširuje a umocňuje už naznačené sémantické prvky: 
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„na škripci zvíjať sa budú, kým šľachy neprasknú, 

a predsa nezlomení, vpletení budú do kolesa.“ 

Obrazom vpletenia do kolesa tu autor naznačuje začlenenie sa do prúdenia života a tým 

pádom sa oslabuje motív smrti v zmysle konca, keďže celý tento kolobeh, ako sme pred chví-

ľou spomenuli sa poníma širšie. 

Tretia strofa pokračuje v línii predošlých dvoch. Opäť ako aj v predošlej básni naznačuje, 

že tento kolobeh bude trvať až do samotného konca sveta, ktorý môže človek zapríčiniť svo-

jou túžbou ho presiahnuť a raz tento kruh preruší. Obraz „tvrdohlavých, ktorí preniknú do 

slnka až slnce sa zrúti k západu“ môže symbolizovať aj tvorivé úsilie človeka, to, čo po sebe 

zanechá. Tým totiž presahuje svoju prirodzenú pominuteľnosť. 

Aj Stachova báseň Poď obopni ma šľahúň takisto ako Thomasov text explicitne odhaľuje 

smrť ako ústredný motív básne, v tomto prípade v jej prvom verši: 

„Rozmýšľal som, sestra, čo je to vlastne smrť“ 

Toto posolstvo lyrický subjekt artikuluje ďalšiemu účastníkovi svojej reflexie, bližšie neur-

čenej žene. Báseň i vďaka tomu naberá osobnejší ale i apelatívnejší ráz ako v Thomasovom 

prípade. Ten sa prehlbuje v druhej strofe, kde autor poukazuje nato, aby sa neodovzdávala 

spomienkam na minulosť, na to,, čo už bolo, lebo tie prinášajú ustrnutie, sú bližšie ku smrti 

než k životu, čo tu symbolizuje zvonica: 

„nie, nespomínaj, dieťa na stratenú tvár, 

lebo mesiac pulzuje oveľa bledšie a kostlivejšie 

a mohol by hrotom tieňa starej zvonice 

ukázať na červenú šatku kedysi dávno voňavou dámou stratenú.“ 

Mesiac tu (ako už aj v predchádzajúcej strofe) predstavuje pokušiteľa, smrť, sčasti antro-

pomorfizovanú vidinu. Zároveň on sám môže byť i minulosťou, stratenou tvárou života, lebo 

jeho svetlo je len chabým odrazom slnka. Ukazuje sa tu Stachovo narábanie s hutnou kom-

plexnou metaforikou a prepájanie jednotlivých zmyslových zážitkov a skúseností. I Thomas 

využíva motív mesiaca, i keď nie je natoľko silný a významovo nasýtený ako u Stacha.Tretia 

strofa vyjadruje podobne ako Thomasova báseň optimistickejšiu víziu. Autor sa vzpiera myš-

lienke o smrti a jej absolutizovaniu, ako u Thomasa nastupuje istá dávka rétorického pátosu: 

„Poď, obopni ma šľahúň, tŕňom vlastnej krvi, 

lebo ti chcem do rúk vložiť vodu belasú 
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a namiesto smútku naložiť ti plné vrecká hviezd (opakuje sa motív hviezdy) 

a miesto smrti... predstav si hustú purpurovú tkaninu 

na ktorej po bozku zostal biely nepoškvrnený monogram.“ 

Rovnako ako Thomas pracuje s kontrastnými protikladmi a nadväzuje na Thomasov verš 

„láska nie, hoci milenci sa pominú“, zapojením ľúbostného prvku do básne motívom bozku, 

kladeným do kontrastu so smrťou. Šľahúňa tu potom môžeme chápať ako stelesnenie pocitu 

márnosti a vnútorného utrpenia, ktorý prežíva lyrický subjekt morfologicky stotožnený s auto-

rom. Výzva z posledného verša „a vdychuj červenú šatku voňavou dámou stratenú“, ktorá sa 

sémanticky viaže s veršom „Poď, lebo prišiel k nám mesiac“, treba potom pri takomto chápa-

ní významového podložia básnického textu brať ako výzvu na akceptovanie života i spomie-

nok na jeho minulý priebeh a tým prekonať myšlienky z konečnosti, čo výrazne korešponduje 

so sémantickým posolstvom Thomasovej básne. Posledné dva verše potom dokresľujú celú 

lyrickú scenériu. Reálne, realisticky vnímaný život pomáhajú prežiť utrpenie, myšlienky na 

smrť i samotu: 

„(Chcem ťa mať plnú náruč, keď v pohrebne prázdnej chvíli 

rozpomínam sa na ženu...)“ 

Stachove Záletné verše, verše predjesenné a Thomasova Najmä keď vietor v októbrový 

deň 

Thomasova báseň sa javí výnimočnou už samotným názvom, keďže z morfologického 

hľadiska obsahuje subjekt ako pôvodcu istého v básni dejovo stvárneného obrazu, k vyjadre-

niu predikátu tu však nedochádza. Tento jav má jednak svoj estetizujúci charakter, zvyšuje 

istú expresivitu výpovede tým, že nie je ukončená, jednak ide o prepis prvého verša samotnej 

básne, pričom spomínaný predikát sa tu objavuje až vo verši druhom. 

V prvej strofe Thomas predstavuje lyrický subjekt. Tento človek je rozorvaný a nepokojný. 

Tento vnútorný nepokoj je umocnený i nepokojom vonkajším, nehostinným októbrovým po-

časím. 

„Najmä keď vietor v októbrový deň 

mraznými prstami bičuje mi vlasy.“ 

V ďalších veršoch sa naznačuje jeho vnútorná stagnácia, neschopnosť ísť vpred, artikulo-

vané cez obraz kraba, ktorý sa tu na malom priestore vyskytuje až dvakrát: lyrický subjekt je 
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„schvátený krabím slnkom“ a sám vrhá na zem krabí tieň. Ďalej sa napätie stupňuje prejave-

ním jeho vnútorného nepokoja. 

„Chveje sa mi nepokojné srdce, keď prevraví, 

preleje slabičnú krv a slová vyplaví.“ 

V ďalšej strofe sa vyznáva z neschopnosti vyjadriť svoje pocity osobe, ktorá je záujmom 

jeho citov, lebo je „do veže slov naviac zavretý“ Nasledujúce verše potom vyjadrujú túžbu po 

schopnosti prejaviť sa, po voľnosti emocionálneho prežívania zobrazené na pozadí obrazov 

sveta, ktorý ho obklopuje, sveta plného zvukov: 

„Kiež ti stvorím zvuky dubov, z tŕnia 

mnohých krajov korene kiež ti zunia 

a kiež stvorím ti reč vodných tokov. 

Tretia strofa naberá dosiaľ najnegatívnejšie konotácie. Thomas tu opäť rozvíja svoj erbový 

motív neúprosného plynutia času i reality a pocit márnosti ako aj nepokoja, s čím sa však ako 

už naznačuje posledný verš strofy nemá komu zdôveriť. 

„Za kvetináčom s papraďou hodiny v odbíjaní 

vravia mi slovo času, nervový záznam ciferník 

necháva plynúť 

...signalizačná tráva vraví mi, čo už viem, 

s červivou zimou sa okom prediera. 

Kiež vyslovím ti hriechy havrana. 

Posledná strofa v básni je akýmsi jej cyklickým uzatvorením, a to i formálne. Opakuje sa 

totiž celý prvý verš básne. Čitateľ zisťuje, (pomocou veršov vsunutých v zátvorkách do bás-

nickej výpovede), že neznáma osoba, ktorej sa lyrický subjekt túži prihovoriť, vlastne ani ne-

existuje a lyrický subjekt si ju chce pre seba vytvoriť. 

„(kiež si ťa stvorím zo zaklínadiel jesene, 

pavúčích jazýčkov a hlasných kopcov Walesu). 

Posledné verše predstavujú akýsi lyrický žalospev – s istou dávkou krutej irónie voči sebe 

samému – na vlastnú emocionálnu vyprahnutosť a opätovne sa tu artikuluje i pocit beznádeje 

a pesimizmu, ničoty. 
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„kiež si ťa stvorím zo slov, v ktorých nieto lásky. 

Srdce je nato vyprázdnené dosť, 

Aby ho v trysku chemickej krvi nezmohla zúrivosť. 

Na morskom brehu načúvaj vtáky temnohlásky.“ 

Podobne ako v Thomasovej básni, má i Stachová báseň Záletné verše, verše predjesenné 

v sebe explicitne vyjadrený údaj o časovom období, do ktorého je lyrická výpoveď zasadená. 

Rovnako výrazná je prírodná scenéria ako súčasť básnických obrazov, i keď tu pôsobí ako 

závislejšia na samotných konotáciách, keďže dané obrazy sú tu celkovo omnoho kompaktnej-

šie a zovretejšie (napríklad blýskavica, býčky, hrdličky). 

Celkovo sa dá význam prvých troch (a čiastočne aj štvrtej strofy) dá označiť za intenzívny. 

mimoriadne dynamicky pôsobiaci opis senzuálneho očarenia lyrického subjektu ženou (pre-

dovšetkým z hľadiska fyzickej príťažlivosti, spojená však aj s rovinou transcendentálnosti), 

ktorý sa postupne rozvíja a prehlbuje. Napríklad 

„... (V divom pachu 

býčat zasvietila ruža: do spevu 

hrdličiek červené 

mašle vpletené a pesničky 

cifrované spiežou 

pri odzemku...) (Blýskavica 

bola ozvenou 

jej vôní...)“ 

Už v časti štvrtej strofy sa začína situácia v básni problematizovať, čo sa naplno prejaví 

v strofe nasledujúcej – 

„... Ozvenou jej vôní 

sú dnes už iba ony, jelenie 

trombóny, čo z hlbočiny síňav už zasa ruju vytrubujú... 

Ako u Thomasa i u Stacha sa opäť prejavuje motív plynúceho času, lásky už niet a zmizlo 

aj opojenie. I Stacho využíva motív vtákov a vetra 

„... a škrobené plátna 

spevu z vtáčích hrdiel 

sú iba víchrom, ktorý jej ťažkým rubášikom 

plieska...)“ 
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Posledná strofa básne potom rovnako ako v Thomasovej básni odzrkadľuje pocit samoty 

a citovej prázdnoty a z toho vyplývajúce napätie prežívania lyrického subjektu 

„pohrebná tuja svieti, úplne 

ju počuť! (No mala tam stáť žena!) 

(Zastala a stojí na špičkách 

pieseň: „... ej, plameň v znameniach 

kameňa 

a plemenne divých ruží!...)“ 

Celkovo teda môžeme i na základe textov podrobených vzájomnej komparácii tvrdiť, že 

Jána Stacha ovplyvnil preklad básni Dylana Thomasa nielen vo výbere podobných, respektíve 

rovnakých motívov do svojej poézie – pričom niektoré u Stacha predtým nebývali natoľko 

výrazné – ale aj z hľadiska základného sémantického plánu básní, keďže obaja autori mali 

podobný básnický naturel a problémové, znepokojivé a často pesimistické vnímania nielen 

okolitého sveta, ale aj svojho vnútorného života. 
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