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Abstrakt

Diplomová práca Dunaj: cesta, pamäť, mesto a smrť je do istej miery osobným hľadaním 

dnešného zmyslu rieky Dunaja v literatúre a kultúre. Prakticky sa v nej vyskytujú texty od 

antiky k dnešku, nie chronologicky, ale v motivických špirálach cesty, pamäte, mesta a smrti. 

Geograficky sa táto práca obmedzuje hlavne na nemecko-rakúsky, slovenský a maďarský 

priestor. Jednotlivé kapitoly predstavujú akési záchytné bójky, ktoré potom spoločne

vymedzujú charakteristiky dunajskej kultúry, akými sú hraničnosť, privlastnenie, 

palimpsestovosť a pôžitkárstvo. V kapitole o ceste ide predovšetkým o hľadanie identity 

Dunaja a postavu cestovateľa. Kapitola o pamäti analyzuje vybrané pamätné miesta 

a osobnosti. Tretia kapitola, venovaná dunajským metropolám (Viedni, Bratislave 

a Budapešti), hľadá črty ich spoločnej duše, ktoré sa realizujú skrz pojmy hranice, pôžitku 

a mosta. Posledná kapitola o smrti v Dunaji sa okrem obrazov smrti zaoberá aj riečnymi 

bytosťami – vílami a rusalkami. Celkový text tak predstavuje určitú literárno-kultúrnu 

antropológiu Dunaja. 

Abstract

MA thesis Danube: Journey, Memory, City and Death is, to a certain extent, a personal search 

for today’s meaning of the river Danube in literature and culture. Practically, it contains texts 

from the antiquity until today, not chronologically, but in motivic spirals of journey, memory, 

city and death. It is geographically linked especially to German-Austrian, Slovak and 

Hungarian space. The chapters are buoy-like, because together they form the characteristics of 

Danubian culture, which are border, appropriation, palimpsest quality, and pleasure seeking. 

The chapter about journey deals predominantly with searching for Danube’s identity and the 

character of traveler. The chapter about memory analyses chosen places of memory and

certain historical figures. The third chapter, dedicated to Danubian metropoli (Vienna, 

Bratislava and Budapest), searches for common traits of their soul, which are realized through 

the concepts of border, pleasure and bridge. The last chapter about death in Danube deals 

with both images of death and river beings – fairies and nymphs. The whole text represents 

certain literary-cultural anthropology of Danube. 
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1. Úvod z Dunajskej ulice
Len málo ulíc v Bratislave nezmenilo názov. Dunajská sa volá Dunajská (alebo 

Donaugasse či Duna utca) už stáročia. Volá sa tak odvtedy, čo z nej zmizlo dunajské rameno 

a nahradila ho cesta vedúca k bráne do mesta. 

Satinskí žijú na Dunajskej ulici približne od konca druhej svetovej vojny. Vtedy sa sem 

prisťahoval s rodičmi môj štvorročný otec, po tom, ako im zatúlaná bomba bombardujúca 

továreň Apollo zasiahla dom. Odvtedy sa môj otec stal veľkým lokálpatriotom a Dunajskú už 

nikdy na dlhšie neopustil. Sťahoval sa len v rámci nej, tu aj písal, okrem iného knihu Chlapci 

z Dunajskej ulice. Hovorieval, že z Dunajskej ho odnesú už len v truhle, priamo na Ondrejský 

cintorín, ktorý sa nachádza na jej konci. Tak aj bolo. Pár rokov po smrti mu postavili na 

Dunajskej sochu, volá sa „Július Satinský načúva zvukom Dunajskej ulice“ (pozri prílohu č. 1 

a 2). Pod sochou je tabuľka, na ktorej sa skvie v troch jazykoch otcov známy citát: „Na našej 

ulici je sloboda.“ Tento citát je dnes len okrídlená veta, ale boli časy, keď to tak nebolo. 

Dunajská ulica bývala dlho trojjazyčná. Bolo na nej počuť nemčinu, maďarčinu 

i slovenčinu. Aj táto práca vychádza predovšetkým z nemeckého (rakúskeho), slovenského 

a maďarského prostredia. Keďže v mojej generácii sa trojjazyčnosť už nezachovala

prirodzene, musela som si ju vybudovať umelo. Po nemecky som sa učila v škole, a súčasťou 

prípravy tejto práce bol aj ročný štipendijný pobyt v Budapešti, kde som sa učila jazyk 

a zbierala materiál. Prechádzky pri Dunaji, po miestach, kde sa odohrávali texty, ktoré som si 

načítavala boli zdrojom mnohých inšpirácií. Nie je novinka žiť to, čo o Dunaji píšeme, 

čítame. Mnohé z textov, ktoré v tejto práci analyzujem, vznikli tiež na báze osobnej 

skúsenosti. Vlastne väčšina „dunajských“ autorov je od Dunaja. Na druhej strane,

nepopierateľne najznámejšie dielo o Dunaji napísal Talian Magris a pravdepodobne 

najčítanejšie Francúz Verne. Kvalita textov dunajských autorov je tiež rozkolísaná, a tak je 

zrejmé, že hoci Dunaj zjavne vydáva množstvo inšpirácie zo svojho plynutia, jeho kvapky 

ešte automaticky neprinášajú kvalitu.

Môj text nemapuje obraz Dunaja v literatúre podľa toku rieky, ale skrz motívy cesty, 

pamäti, mesta a smrti. Zároveň sa snaží pridŕžať naozaj len textov a kontextov priamo 

súvisiacich s Dunajom. Počas písania tejto práce som pochopila aj ja, že nie vždy je to ľahké, 

človeka odvádza k mnohým témam. Predprípravou k tejto práci bolo zozbieranie textov 

o Dunaji, od antiky po súčasnosť. Pôvodne som si myslela, že práca bude tvoriť aj akúsi 

antológiu či citátovú banku všetkých týchto textov. Postupne som si uvedomila, že moja vízia 

bola veľmi naivná. Dunajských textov je jednoducho príliš mnoho, v príliš mnohých rečiach 

a príliš rôznych kvalít. Napriek tomu má táto práca za cieľ poukázať aj na rozmanitosť týchto 



8

textov, hoci citované sú naozaj len príklady ilustrujúce určité aspekty. Bok po boku sa tu 

nachádzajú diela kanonických autorov i texty, ktoré do vážnej literatúry možno vôbec 

nepatria. Týmto ale nepriamo nadväzujem na Magrisov Dunaj, ktorý tiež využíval pramene 

rôzneho charakteru. Nesnažím sa vystopovať všetky jeho dunajské odkazy, objavujem nové, 

vlastné, a hľadám nové súvislosti. Pokúšam sa interpretovať Dunaj skrz kanonické diela 

svetovej literatúry i ľudové povesti a napr. rapové piesne.1

S Magrisom ma spája nielen Dunaj, ale aj túžba po pochopení vlastného kultúrneho 

východiska. Zdieľam s ním osobnú fascináciu a lásku k podunajskej kultúre.2 Moja Bratislava 

je/bola podobne ako Terst viacjazyčná a viackultúrna. Celá táto práca, hoci má presahy do 

iných krajín sa točí najmä okolo Bratislavy a jej okolia, kultúrneho okruhu Viedne 

a Budapešti. Práca je členená do štyroch kapitol, ktoré, aj keď sa prelínajú (napr. tým, že 

občas v nich analyzujem rovnaké texty z iných pohľadov) sú pomerne autonómne. Preto aj 

každá kapitola má svoj vlastný úvod i interpretačný záver. 

V prvej kapitole Dunaj je cesta. Alebo? sa venujem predovšetkým primárnym textom 

o Dunaji, ktoré majú formu literárneho cestopisu a ktoré sa nejakým spôsobom snažia 

vyrovnať s identitou Dunaja. Porovnávam tu Magrisov Dunaj s Esterházyho Dolu Dunajom. 

Predstavujem i iné texty, ktoré na Magrisa priamo nadväzujú, ale nevynechávam ani cestu 

Nibelungov. 

Miesto na Dunaji ako pamätné miesto bolo formované historickými udalosťami 

a historickými osobnosťami. V kapitole Pamäť Dunaja sa pozriem na niekoľko pamätných 

miest (Devín, Ostrihom), ktoré sú historicky aj literárne viacvrstvovo spojené s pamäťou 

i zabúdaním a na niekoľko postáv (Marcus Aurelius, Zotmund, žena bojovníčka a samotný 

personifikovaný Dunaj), ktoré v rôznych epochách či kultúrach rôzne rezonujú. Na záver tejto 

časti sa pozriem aj na sochu v mestskom priestore, a to, ako súvisí s pamäťou miesta.

V kapitole venovanej dunajským metropolám (Viedni, Bratislave a Budapešti) Duša 

dunajského mesta sa pokúšam na základe spoločných čŕt týchto miest predstavovaných 

aspektmi hranice, pôžitku a mostu nájsť ich podstatu. Venujem sa tu nielen ich literárnym 

obrazom, ale aj architektúre a iným urbanistickým prvkom.

Posledná kapitola Dunaj smrti je venovaná obrazom smrti, ktoré sa ešte neobjavili 

v predchádzajúcich kapitolách (pretože smrť je motív ťažko oddeliteľný od iných, skúmaných 

                                                
1 Texty v cudzích jazykoch (t.j. iných ako slovenskom a českom) citujem v dostupnom českom alebo 
slovenskom preklade. Ak nie je dostupný preklad, citujem texty v origináli a v poznámke pod čiarou uvádzam 
vlastný preklad. (Výnimku tvorí Esterházyho román Dolu Dunajom, ktorý citujem i prekladám z nemeckého 
vydania.)
2 Magris sa takto vyznáva v predslove k Habsburskému mýtu v r. 1996. MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus 
v moderní rakouské literatuře. Prel. Jiří Pelán – Ivan Seidl. Brno: Barrister&Principál; Praha: Triáda, 2001. s. 
11.
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v tomto texte) a dunajským bytostiam – rusalkám a vílam. Smrť a život sú tu vnímané 

neoddeliteľne, pretože v kolobehu rieky sú späté ešte viac ako inde.

V závere sa pokúšam prísť na to, kde sa tieto štyri motívy prelínajú, a teda, či a ako 

formujú určitý významový priestor, akúsi literárnu antropológiu Dunaja. Výsledná 

interpretácia nečerpá len z literatúry ako takej, ale z textov v širšom zmysle slova, ako text sa 

prejaví aj napríklad mesto alebo krajina. 
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2. Dunaj je cesta. Alebo?
„Donau: Und wäre ich nicht Rhein, ich würfe mich sogleich in den Rhein.“3

Péter Esterházy, Donau abwärts.

2.1 Úvod

Definovať Dunaj je zdanlivo veľmi ľahké. Je to druhá najväčšia európska rieka, 

prameniaca v nemeckom Čiernom lese, ústiaca do Čierneho mora, dlhá 2857 km s rozlohou

povodia 817 000 km2. Ale pokúsiť sa definovať Dunaj na základe jeho kultúrneho významu, 

historického alebo literárneho, je oveľa ťažšie. Akákoľvek publikácia o Dunaji, či

geografická, vodácka, cestopisná, fotografická, architektonická, urbanistická či krásna sa 

pokúša ho definovať. Dunaj je cesta aj necesta, hranica spájajúca aj rozdeľujúca, krása aj 

obluda, obchod, smrť aj životodarca. Slovo Dunaj slúži dnes ako základ pre množstvo 

významov, dotýkajúcich sa všetkých oblastí života, od  historickej vojenskej operácie Dunaj, 

cez obchodný dom Dunaj (v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania), až po 

galériu súčasného umenia Danubianu (ktorá je postavená na polostrove na Dunaji). Táto 

kapitola sa pokúša zmapovať hlavné beletristické cestopisy4 o Dunaji, popísať Magrisovu 

úlohu v ich tvorení i to, akú úlohu v nich zohráva potreba Dunaj nejako definovať. Zároveň 

sa pokúsim analyzovať pojem cesty a cestovateľa na Dunaji.

2.2 Magrisov Dunaj – kanonický obraz rieky?

Za kanonický text v štúdiu Dunaja ako rieky – kultúrno-historického fenoménu –  je 

považovaný román (či cestopis?5) Dunaj: životopis řeky (1986)6 od Claudia Magrisa. Sám 

Magris ho 10 rokov po vydaní, v úvode k novému vydaniu Habsburského mýtu označuje ako 

„sentimentálnu cestu“ strednou Európou „již pokládám spíše za knihu podunajské kultury, 

než knihu o podunajské kultuře.“7 Tersťan sa pokúša pochopiť Dunaj tým, že počas jeho 

splavovania je akýmsi zberateľom kuriozít, príbehov a reálií, ktoré s Dunajom a jeho 

priestorom súvisia. Na jednej strane je jeho panoramatický záber ohurujúci, nonšalantným 

                                                
3 „Dunaj: A keby som nebol Rýnom, hneď by som sa hodil do Rýna.“ ESTERHÁZY, Péter. Donau abwärts. 
Prel. Hans Skirecki. Frankfurt am Mein: Fischer Taschenbuch Verlag, 1995. s. 85. 
4 Klasickým  cestopisom sa v mojej práci nebudem venovať, ale len pre informáciu, niektoré z výpravných 
titulov: CZEIZING, Lajos. A Fekete erdőtől a Fekete tengerig. Budapest: Corvina, 1975. BAHL, Franz. Die 
Donau von der Quelle bis zur Mündung: Ein Strom der Völker. Freilassing: Pannonia, 1961. TIMÁR, György. A 
Duna titkai. Budapest: Móra Ferenc ifjusági könyvkiadó, 1988.  
5 Rozpaky pri radení tohto textu ku konkrétnemu žánru pekne ilustruje to, že pri návšteve mestskej knižnice 
v Bratislave ho vždy nájdem v inom oddelení, raz v oddelení beletrie, raz medzi cestopismi.
6 Pri prvej zmienke primárneho textu budem v zátvorke uvádzať rok prvého vydania v originálnom jazyku. 
7 MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Prel. Jiří Pelán – Ivan Seidl. Brno: 
Barrister&Principál; Praha: Triáda, 2001. s. 14.
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spôsobom paralelne kladie vedľa seba udalosti, ktoré spája miesto – rieka vzdialené v čase 

stovky rokov, na druhej strane pri bližšom pohľade aj tu narazíme na povrchnosť.8 Logicky sa 

nedá obsiahnuť všetko a Magrisov subjektívny výber je aj tak pôsobivý, navyše ako 

germanistovi sa mu nedá vyčítať, že nepozná rovnako dokonale reálie slovanských 

dunajských zemí a ich národov. V našich končinách býva vyzdvihovaný Magrisov komentár 

miestnych pomerov ako stále aktuálny a veľmi trefný. S tým nemožno nesúhlasiť, ale zároveň 

treba poznamenať, že tak ako sa inde venuje literatúre napísanej pri Dunaji alebo autorom tu 

žijúcim, na slovenskom území sa venuje skôr politike a Dunaj akoby tiekol niekde inde.

Sprvoti zarážajúce na Magrisovej koncepcii Dunaja je to, ako ho definuje tým, že jeho

existenciu skôr popiera.9 Prameň prakticky uspokojivo nenachádza: „Jestliže je řeka voda, 

kterou vidíme, která je vystavena dennímu světlu a lidskému pohledu, pak okap je Dunaj.“10

Neskôr tok pripisuje Innu, resp. ukazuje, že jednoznačnosť určenia vodného toku ako Dunaja 

je sporná: „V Pasově se slévají tři řeky: malá Ilza a velký Inn vtékají do Dunaje. Jenže proč 

by se řeka vytvořená tímto soutokem, která plyne k Černému moři, měla jmenovat, nebo být 

Dunaj?“11 V oblastiach, kde je Dunaj nepopierateľne veľtokom často zabieha tam, kde netečie 

(napr. Tatry, Srbsko) a pri ústí naňho opäť dolieha bezmocnosť, Dunaj sa opäť stráca, mizne, 

nedá sa nájsť.

Kde končí Dunaj? To nekonečné končení je bez konce, je to infinitivum v čase přítomném. Ramena řeky 
si obtékají každé svou cestou, osamostatnila se z područí panovačné jednoty-identity, umírají si, kdy se
jim zachce, některé o něco dřív, jiné trochu později, jako srdce, nehty nebo vlasy, které úmrtní list 
vyvazuje z pouta vzájemné věrnosti. Tady v tom propletenci by filozof mohl těžko ukázat prstem na 
Dunaj, takové přesné vymezení by se změnilo v neurčité rozmáchlé, všeobjímající gesto, protože Dunaj je 
všude a jeho konec také, po celých 4300 kilometrech čtverečních delty.12

Druhým leitmotívom Magrisovho textu je Dunaj a stredná Európa. V prvom rade kladie 

do protikladu  multietnický Dunaj a nemecký Rýn.

Dunaj bývá často obklopen symbolickou aureolou antiněmectví; je to řeka, podél níž se setkávají, 
střetávají a mísí různé národy, kdežto Rýn je mýtickým strážcem čistoty rodu. Je to řeka Vídně, 
Bratislavy, Budapešti, Bělehradu, Dácie, stuha, která, podobně jako kdysi Ókeanos obtékal řecký svět, 
protíná a obepíná habsburské Rakousko, z něhož mýtus a ideologie vytvořili symbol mnohonárodní 
a nadnárodní koiné, říše, jejíž mocnár se obracel na „své národy“ a jejíž hymna se zpívala v jedenácti 
jazycích. Dunaj, to je německo-maďarsko-slovansko-románsko-židovská střední Evropa, stojící v ostrém 
protikladu ke germánskému Reichu, je to „hinter-nacionální“ ekumena, je to svět „za národy“, jak ji 
v Praze oslavoval Johannes Urzidil.13

Inde zas označuje Dunaj za rakúsky a pripisuje mu tak aj rovnaký vzťah k dejinám:

„Dunaj je rakouská řeka a rakouská je i nedůvěra k dějinám, které řeší rozpory tím, že je 

                                                
8 Pre (česko)slovenského čitateľa je to najvýraznejšie pri časti o Slovensku, a to nielen kvôli nepresnostiam 
(napr. filozofická fakulta sídli na Gondovej, nie Gondolovej ulici – v novom českom vydaní z r. 2010 je to už 
opravené), ale aj ťažko uveriteľným reáliám (žeby v 80-tych rokoch naozaj nebolo dostať v Bratislave pivo?).
9 Neskôr sa však s rovnakým postojom stretáme aj u iných autorov.
10 MAGRIS, Claudio. Dunaj. Prel. Kateřina Vinšová a Bohumír Klípa. Odeon: Praha, 1992. s. 19. 
11 Tamtiež, s. 125.
12 Tamtiež, s. 406-407.
13 Tamtiež, s. 24-25.
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odstraní, k syntéze, která překoná a zruší podstatné otázky, k budoucnosti, která nás přibližuje 

smrti.“14 Magris teda koncipuje paralelu medzi pojmom Dunaj a pojmom Stredná Európa. 

Stredná Európa je rovnako ťažko definovateľná, rôzne koncepcie sa nevedia zhodnúť ani na 

tom, z ktorých krajín pozostáva. Na jednej strane je to koncept pokúšajúci sa vymedziť voči 

„západu“ i „východu“, na druhej strane koncept označujúci oblasť istého spoločného 

kultúrneho dedičstva. 

Výčitkou Magrisovmu dielu môže byť to, že Dunaj je len osnovou, v skutočnosti sa 

venuje širším témam, ktoré s Dunajom súvisia len veľmi voľne. Sleduje najmä osudy ľudí, 

ktorí od Dunaja pochádzajú, alebo tam nejaký čas strávili (Celan, Stifter, Roth), a menej 

konkrétne diela, ktoré boli o Dunaji napísané. 

2.3 Esterházyho Dunaj – polemika s Magrisom

Dielom, ktoré bezprostredne nadväzuje na Magrisov Dunaj je aj román Petra 

Esterházyho, Hahn-hahn grófnő pillantása: Lefelé a Dunán15 (1991). Nejde o 

klasický cestopis, a žánrovému zaradeniu by sa asi najviac blížil postmoderný román, pretože 

je plný rôznych žánrov od klasického rozprávania, cez epištolárny román až po cestovný 

denník literárneho charakteru. Priame odkazy na postavu Magrisa sú dvojakého charakteru. 

Najprv ide o vtipnú narážku, krátku digresiu k „historickej“ postave Klaudie Magrisovej. 

Dovolím si odcitovať dlhší úsek, pretože dobre vystihuje aj Esterházyho hru s čitateľom.

Klaudia Mágris war ein interessanter Farbtupfer der ungarischen Zeitgeschichte, eine namhafte und 
berüchtigte, aufklärerisch emanzipierte Person des 18./19. Jahrhunderts, Briefpartnerin der George Sande 
und nach Augenzeugen eine sehr schöne, kälbchenäugige Frau, die sich jedoch ständig selber Unheil über 
ihrem hübschen Kopf zusammenbraute, sie hatte auch literarische Ambitionen, ihr Buch über die 
Habsburger fand allerdings nur bei Joseph II Gefallen. (Und Joseph II war kaum Habsburger…) Dem 
Tratsch zufolge flog die Mágris als Kind auf die hochangesehene Kaiserin und später ebenso 
bedingungslos auf Kossuth. Ein ausgemachtes mitteleuropäisches Phänomen, dabei gab es damals noch 
gar nicht (weil es nicht nötig war). Diesen Widerspruch witterte die Zeit, das Jahrhundert des Sieges 
duldete keine Frauen der Niederlage, wie leidenschaftlich sie auch sein mochten, die schöne Klaudia 
musste fliehen, und zwar Hals über Kopf und in Männerkleidern, zu denen sie sich in sonderbaren 
Verlangen hingezogen fühlte, vor allem zu den feinen, leichten italienischen Sakkos. Sie liess sich in 
Triest nieder, wo sie eine Art Grande Dame der Stadt wurde. Für Italo Svevo gab sie das Modell zu Ein 
Mann wird älter ab. Und wir wissen von Flaubert, der ausserhalb seiner Bücher ein erstaunlicher 
Schwätzer war, eine Tratschsuse, dass nicht einmal Turgenjew viel Federlesens machte, wenn es um 
diese eklektisch-schisksalhafte, hochbegabte, ungewöhnliche Triesterin mit der bildschönen Hüften ging. 
Angeblich plante sie ein Buch über die Donau, wofür sich jedoch nirgends schriftliche Belege finden, 
wenn nicht – Kopfneigen! Kopfneigen! – hier. 16

                                                
14 Tamtiež, s. 34-35.
15 Doslovný preklad do slovenčiny by znel: Pohľad grófky Hahn-Hahnovej: Dolu Dunajom. V nemčine vyšiel 
daný text pod názvom: Donau Abwärts (1995); v angličtine: The Glance of Countess Hahn-Hahn (down the 
Danube) (1999).
16 „Klaudia Mágrisová bola zaujímavou škvrnou maďarskej histórie, uznávaná a povestná, osvietená 
emancipovaná osoba 18./19. storočia, dopisovateľka George Sandovej a podľa očitých svedkov veľmi pekná, 
teľacooká žena, ktorá si aj tak stále privodzovala nejakú pohromu na svoju peknú hlavu, mala aj literárne 
ambícíe, jej kniha o Habsburgovcoch sa však páčila len Jozefovi II. (A Jozef II bol sotva Habsburg...) Podľa 
klebiet vyletela Mágrisová  ako dieťa na urodzenú cisárovnú a neskôr rovnako nepodmienene na Kossutha. 
Vyjednaný stredoeurópsky fenomén, pri tom ešte vtedy vôbec nebol (lebo to nebolo potrebné). Tento rozpor 
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Esterházyho hravosť tu spočíva v tom, že vedľa seba kladie do jedného časového úseku 

osobnosti, ktoré sa takto vyskytovať nemohli (napr. Jozef II a Kossuth), a tiež v tom, že 

naznačuje vtipné neexistujúce literárne súvislosti (napr. vzťah Flauberta a Turgeneva 

k Mágrisovej, či vloženie reálnych Magrisových diel do kontextu 19. storočia).

V závere knihy (hoci len v odseku v zátvorke) vstupuje do deja postava Magrisa, 

uznávaného dunajského spisovateľa, ten má prednášku v Budapešti, ktorej sa zúčastňuje aj 

„autor týchto riadkov“17. Esterházy sa pýta Magrisa, ako správne ukončiť román o Dunaji.

Magris lächelte freundlich, (…), und antwortete: Mann sollte das Wasser aus der Donau pumpen. Und 
sah mich an, fröhlich wie ein Kind. Der Verfasser dieser Zeilen schwieg bekümmert, wieder würde ihm 
niemand helfen, über das Auspumpen war er schon hinweg, ihm fiel das Bild ein, wie sie zu dritt im 
Gestank standen, Wald und Kähne, Schwalben in den hohen Sandwald, Gestank, Wald, Kähne, Sand, 
Schwalben und die Vergangenheit und unter ihnen wogte das Nichts. –18  

Esterházy tu Magrisa mierne zosmiešňuje, ale zároveň upevňuje jeho charakter všeobecnej 

dunajskej autority.

Najdôležitejším rozdielom v textoch Magrisa a Esterházyho je ich pohľad na Strednú 

Európu. Magrisov pohľad je vážny, snaží sa dospieť k akémusi uspokojujúcemu záveru, 

Esterházyho vízia Strednej Európy je skeptickejšia a veľmi často ironizovaná. John Neubauer 

Esterházyho text označuje za odpoveď (response): „to idelalizations of the Danube as 

a cohesive and integrative West-East axis of Central Europe.“19 Túto idealizáciu predstavuje 

aj Magrisov text. Zrelý Esterházyho rozprávač priznáva, že ho pojem Dunaj a Stredná Európa 

privádza do zúrivosti.20

Diese Unmenge an Donaugedanken, Donauethos, Donauvergangenheit, Donaugeschichte, 
Donauschmerz, Donautragödie, Donauwürde, Donaugegenwart, Donauzukunft! Wovon reden wir? All 
dies Fliessen ist verdächtig geworden. Donaunichts, Donauhass, Donaugestank, Donauanarchie, 

                                                                                                                                                        
cítila doba, storočie víťazstva neznieslo prehru žiadnej ženy, akokoľvek náruživí chceli byť, pekná Klaudia 
musela utiecť, a síce ozlomkrky a v mužskom prestrojení,  ku ktorému sa v zvláštnej túžbe cítila priťahovaná, 
predovšetkým ku kvalitným, ľahkým talianskym sakám. Usadila sa v Terste, kde sa stala typom veľkej dámy 
mesta. Bola modelom Itala Sveva k Ein Mann wird älter (Senilita). A od Flauberta, ktorý bol mimo svojich kníh 
neslýchaný táraj, , klebetník, vieme, že nie raz spravil Turgenev veľa okolkov, keď šlo o túto eklektickú-
osudovú, veľmi nadanú, mimoriadnu Tersťanku s prekrásnymi bokmi. Údajne plánovala knihu o Dunaji, o ktorej 
ale nenachádzame nikde písomný dôkaz, ak nie – Naklonenie hlavy! Naklonenie hlavy! – tu.“ ESTERHÁZY, 
Péter. Donau abwärts. Prel. Hans Skirecki. Frankfurt am Mein: Fischer Taschenbuch Verlag, 1995. s. 220-221.
17 „der Verfasser dieser Zeilen“ ESTERHÁZY, Péter. Donau abwärts. Prel. Hans Skirecki. Frankfurt am Mein:
Fischer Taschenbuch Verlag, 1995. s. 259. Subjekt rozprávača tu odkazuje k postave autora, v texte sa rozprávač 
niekoľkokrát mení. 
18 „Magris sa priateľsky zasmial, (...), a odpovedal: Človek musí vodu vypumpovať z Dunaja. A pozrel sa na 
mňa, radostne ako dieťa. Autor týchto riadkov znepokojene mlčal, opäť by mu nikto nepomohol, on už bol za 
vypumpovaním, jemu sa páčil ten obraz, ako v trojici stoja v tom smrade, les a člny, lastovičky vo vysokom 
piesčitom lese, smrad, les, člny, lastovičky a minulosť a pod nimi sa vlnila ničota.“ ESTERHÁZY, Péter. Donau 
abwärts. Prel. Hans Skirecki. Frankfurt am Mein: Fischer Taschenbuch Verlag, 1995. s. 259.
19 „na idealizácie Dunaja ako súdržnej a integračnej západo-východnej osi strednej Európy.“ NEUBAUER, 
John. Upstream and Downstream the Danube. In History of the literary cultures of East-Central 
Europe: junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries Vol. 2. Ed. Marcel Cornis-Pope – John 
Neubauer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004. s. 226.
20 „macht mich wütend“ ESTERHÁZY, Péter. Donau abwärts. Prel. Hans Skirecki. Frankfurt am Mein: Fischer
Taschenbuch Verlag, 1995. s. 195.
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Donauprovnzialismus, Donaudonau. Arme Gertrude Stein, wenn sie das hätte erleben können: die Donau 
ist die Donau ist die Donau…21

Na rozdiel od Magrisovho textu je u Esterházyho cesta po Dunaji neprehľadnejšia, 

skrytejšia. Magrisov čitateľ nemusí poznať Dunajský kontext, Magris je vysvetľujúcim, 

láskavým rozprávačom, ktorý čitateľa nepodvádza. Esterházy na čitateľa kladie oveľa väčšie 

nároky, a zatiaľ čo Magris ohuruje svojím záberom a schopnosťou podať kvantum informácii, 

on počíta s čitateľom hravým, ktorý neočakáva vševedúcnosť. Medzi príklady takejto 

intertextuálnej hry s čitateľom patrí Heineho list Marxovi o Dunaji (a iných veciach), ktorý 

v post scripte medzi iným píše: „Wenn es die Donau als großer Integrator nicht gibt, wo sind 

dann die Habsburger? Nirgends. Aber ich wage nicht zu sagen, dass auch Europa nirgends 

ist.“22 Podobne pasáž, v ktorej rozprávač zaklope u Heideggerovcov a porozpráva sa 

s Martinom, ktorý celý rozhovor mlčí a popri tom je (konzumuje)23 a scéna, predstavujúca 

malú divadelnú hru, ktorú rámcuje ulmský slepecký tanec zo 17. storočia, a ktorej postavami 

sú Dunaj, Hitler, Eva Braunová, Goebbels a Stauffenberg a v ktorej má Dunaj pamätnú 

repliku: : „Und wäre ich nicht Rhein, ich würfe mich sogleich in den Rhein.“24. Alebo celá 19. 

kapitola, nazvaná Neviditeľné mestá, ktorá pripadá na maďarskú časť Dunaja a je otvorenou 

hrou s rovnomenným textom Itala Calvina. 

Podobne ako Magris, aj Esterházy počas svojho putovania ponúka rôzne definície 

Dunaja. V jednej z úvodných kapitol sa o ňom rozpisuje takto:

Die Donau gibt es nicht, das ist sonnenklar. Die Donau ist nicht etwas, nicht ihr Wasser, nicht ihre 
Wassermoleküle, nicht die gefährlichen Strombettverhältnisse, die Donau ist das Ganze, die Donau ist die 
Form. Die Form, das ist kein Mantel, unter dem sich etwas versteckt, das wichtiger und seriöser wäre als 
sie. (In concreto: das Wasser…) Was bedeutet es, dass die Form eines Buches die Donau ist? Wäre es 
eine Form wie das Sonett? Was sind hier die Vierzehn? Nicht Sonett, eher Roman? Da gibt es nicht 
einmal die Vierzehn; was ist der Roman? Das sagt, heutzutage, jeder Roman über sich selbst aus, das 
heißt, die Definitionen kehren in sich selbst zurück, aus der Quelle in die Traufe und zurück; sie sind 
zeitgleich, sie waren nicht und werden nicht sein, sie sind nur. 25

Na tieto riadky reaguje aj maďarská kritička, Zsuzsa Selyemová, vo svojej kritike 768 = 

186.

A pontosságra törekvő regényíró nem regényt ír a Dunáról - azt kíséreli meg, azt írja, azt kíséreli meg 
írni, hogy a regény a Duna. Azt, hogy mi a regény és micsoda a Duna, nem jó előre tudni, még az 

                                                
21 „Toto preháňanie dunajských myšlienok, dunajského étosu, dunajskej minulosti, dunajských dejín, dunajskej 
bolesti, dunajskej tragédie, dunajskej dôstojnosti, dunajskej prítomnosti, dunajskej budúcnosti! O čom to 
hovoríme? Všetko to plynutie sa stalo podozrivé. Dunajská ničota, dunajská nenávisť, dunajský smrad, dunajská 
anarchia, dunajský provincializmus, dunajský dunaj. Chuderka Gertrude Stein, keby toto mohla zažiť: Dunaj je 
Dunaj je Dunaj...“ Tamtiež, s. 195.
22 „Keby nebol Dunaj ako veľký integrátor, kde by boli Habsburgovci? Nikde. Ale neodvažujem sa povedať, že 
ani Európa nikde nie je.“ Tamtiež, s. 20.
23 Tamtiež, s. 60-61. 
24 „A keby som nebol Rýnom, hneď by som sa hodil do Rýna.“ Tamtiež, s. 85.
25 „Dunaj neexistuje, to je nad slnko jasné. Dunaj nie je niečo, nie jeho voda, nie jeho vodné molekuly, nie 
nebezpečné pomery koryta toku, Dunaj je to celé, Dunaj je forma. Forma, to nie je žiaden kabát, pod ktorý sa 
niečo schová, to by bolo dôležitejšie a serióznejšie ako toto. (In concreto: voda...) Čo to znamená, že forma 
knihy je Dunaj? Bola by to forma ako sonet? Čo je tu štrnásť? Nie sonet, skôr román? Tam to nie je len štrnásť; 
čo je to román? To hovorí dnes každý román o sebe, to znamená, definície sa obracajú späť samy do seba, od 
prameňa po odkvap a naspäť, sú si časovo rovné, neboli a nebudú, iba sú.“ Tamtiež, s. 29.
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olvasónak sem. Szent Ágoston idézett olvasási stratégiájára gondolva: akkor az olvasó dagad, nem a 
Duna, nem a regény.26

Selyemová  vstupuje s Esterházym (jeho textom) do dialógu, používa rovnaké postupy ako 

on, aby vyzdvihla určité svoje pripomienky. Jej hlas je podobný ako hlas Esterházyho 

cestovateľa, ironický a podpichujúci. Zároveň je dôležité poznamenať, že sa tu u oboch (ako 

u autora, tak u kritičky) objavuje magrisovská pochybnosť o existencii Dunaja.

V porovnaní s Magrisom je u Esterházyho kladený oveľa väčší dôraz na cestovateľa ako 

takého. Jednak je cestovateľ niečo ako ohrozený druh: „Dieses Jahrhundert ist nichts für 

Reisende. Wir sind ein Jahrhundert des Tourismus.“27 A jednak poukazuje na špecifický typ 

dunajského cestovateľa: „Donaureisender zu sein bedeutet keine Beschränkung, der Vertrag 

enthielt stets einen Punkt (In der Regel Punkt 8/Epsilon), in dem sich Reisender ausbedang: 

Was die Donau ist, das bestimme ich.“28 Dunajský cestovateľ sa pokúša Dunaj celý 

obsiahnuť, spoznať i personifikovať. 

REISENDER UND DAS WHO’S WHO
Die frühen Jahre vergingen voller Poesie. Er wollte die Donau um jeden Preis personifizieren. Eine Frau, 
und dann in sie ihr zerschmelzen. Mütterchen Wolga und so. (Heines Vater Rhein, den Einwand übersah 
er.) Er stellte sich das Ziel, diese Frau kennenzulernen. Ein ehrgeiziger Plan, nicht sie unterwerfen, nicht 
sich unterwerfen: kennenlernen. Ich werde allen Phrasen Genüge tun, versprach er. Oder dass die Donau 
die Geschichte ist. Der weise Fluss, der Fluss der Zeit, gar: das Leben selbst. Die Metaphern strudelten 
wie hinter dem Pfeiler der Margaretenbrücke das schmutzige Budapester Wasser. 29

Cestovateľovým poslaním je teda ukazovať čím Dunaj je. Tu ukazuje, že Dunaj je spojivom, 

ale to, čo ho ním robí je sám cestovateľ. 

Die Donau als sine qua non Europas. Flüssiger Code der kulturellen Vielfarbigkeit. Schlagader des 
Kontinents. Geschichtsfluss. Zeitfluss. Kulturfluss. Liebesfluss. Fessel, die Völker verbindet. 
Freiheitsfessel. 
Das alles fiel ihm schwer. 
Sähe er jedoch oder nähme er zumindest an, es gebe etwas, das Ulm mit Wien und dieses mit Belgrad 
verbindet, und wollte er nicht sagen, dieses Etwas sei die Donau, dieses metaphysische Quatsch-Patsch, 
diese imaginäre Strom, dann bliebe ihm, dass er es ist, der Ulm mit Belgrad verbindet, er, der Reisende.
(…) Deshalb ist es so, dass die Donau vor ihm kommt. Und deshalb ist es so, dass er am Kai auf dem
unteren Stein sitzt und zusieht, wie die Melonenschale wegschwimmt, falls das jemandem etwas sagt. 30

                                                
26 „Románopisec ašpirujúci na presnosť nepíše o Dunaji román – to sa odvažuje – to píše – to si dovoľuje písať, 
že román je Dunaj. To, čo je román, a čo je Dunaj nie je dobré vopred vedieť, ani čitateľovi. Mysliac na citovanú 
čitateľskú stratégiu Svätého Augustína: čitateľ sa dvíha, nie je Dunaj, nie je román.“ SELYEM, Zsuzsa. 768 = 
186.  [on-line]. c2007-2008-[cit. 25. decembra 2010]. Dostupné z WWW: <http://esterhazy.irolap.hu/hu/selyem-
zsuzsa-768-186>.
27 „Toto storočie nie je nič pre cestovateľov. Sme storočím turizmu.“ ESTERHÁZY, Péter. Donau abwärts. Prel. 
Hans Skirecki. Frankfurt am Mein: Fischer Taschenbuch Verlag, 1995. s. 39.
28 „Byť dunajským cestovateľom neznamená žiadnu prekážku, dohoda obsahuje stále jeden bod (v pravidle bod 
8/ypsilon), ktorý si cestovateľ vyjedná: Čo je Dunaj, to určujem ja.“ Tamtiež, s. 40-41.
29 „Cestovateľ a who is who. Rané roky ubehli plné poézie. Chcel Dunaj za každú cenu personifikovať. Žena, 
a potom ju v nej rozpustiť. Mamička Volga a tak. (Heineov otec Rýn, námietku opomenul.) Vytýčil si cieľ, 
spoznať túto ženu. Ambiciózny plán, nie si ju podmaniť, nie sa nechať podmaniť: spoznať. Každej fráze učiním 
zadosť, sľuboval. Alebo, že Dunaj sú dejiny. Múdra rieka, rieka času, dokonca: žitie samo. Metafory víria, ako 
špinavá budapeštianska voda za pilierom Margitinho mosta.“ Tamtiež, s. 66.
30 „Dunaj ako sine qua non Europas. Riečny kód kultúrnej mnohofarebnosti. Tepna kontinentu. Rieka dejín. 
Rieka času. Rieka kultúry. Rieka lásky. Puto, ktoré spája národy. Puto slobody. 
To všetko mu padlo ťažko.



16

Záverečný odsek citovaného úryvku ilustruje aj spomínanú Esterházyho intertextualitu. Šupka 

z melónu odkazuje primárne k básni Attilu Józsefa Pri Dunaji (Dunánál, 1936)31

a sekundárne možno aj ku krátkej próze Gusztáva Megyesiho s rovnomenným názvom,32

ktorá ironizuje známu Józsefovu báseň, tým, že využíva rovnaké prvky (melónovú šupu, 

miešanie etník na maďarskom území a vôľu pracovať) a dáva ich do nového kontextu (dvaja 

policajti dávajú pozor na Dunaj, aby doň nikto nehádzal smeti).

Subjekt cestovateľa sa u Esterházyho počas cesty mení, z neskúseného chlapca sa stáva 

skúsený spisovateľ. Radoslav Passia, vo svojej štúdii zaoberajúcej sa textami súvisiacimi s 

cestou v slovenskej literatúre poznamenáva: „Časopriestor cesty sa teda stáva zároveň akýmsi 

mentálnym časopriestorom transformácie subjektu.“33 Toto platí aj pre subjekt – rozprávača –

cestovateľa v tomto texte. Esterházyho román teda nemusí byť primárne románom od Dunaji, 

ale románom o cestovateľovi. Hoci, ak cestovateľ a Dunaj sú jedno tak dozrievanie 

cestovateľa je aj dozrievaním Dunaja. Esterházyho text má množstvo vrstiev, ktoré nesúvisia 

len s doslovným cestovaním po Dunaji a jeho symbolikou. 

2.4 Ďalšie literárne cesty po Dunaji

Prvotný význam Dunaja (okrem toho, že dával pitnú vodu) je význam cesty a hranice. 

Tak je zobrazovaný už v Piesni o Nibelungoch (13. storočie). Dejová línia eposu sa točí okolo 

niekoľkých opakujúcich sa udalostí – cesty, hostiny, boja – ktoré vytvárajú akýsi cyklus. Po 

Siegfriedovej smrti sa dej presúva medzi Burgundsko a Panóniu (z dnešného pohľadu 

geograficky medzi Nemecko a Maďarsko). Húni vstupujú do deja skrz Attilovu34 žiadosť 

o Kriemhildinu ruku.  Ciest po Dunaji, ktoré nasledujú je niekoľko. Cesty poslov, ktoré sú 

dve sú zmienené len letmo. Podrobne popísané sú cesty Kriemhildy k Attilovi a Burgunďanov 

za Kriemhildou. Dunaj predstavuje hranicu dvoch svetov – kresťanského a pohanského. 

Zároveň je hranicou života a smrti, Burgunďania, ktorí túto cestu podniknú sa už živí 

nevrátia. Rozprávač túto skutočnosť niekoľkokrát zdôrazňuje. Napr. pri chystaní sa na cestu: 

„Tisíc a šedesáté rytířů z vlastních lén/ a devět tisíc zbrojných, jak jsem byl 

poučen,/ vystrojil ke slavnosti burgundský král a pán./ Však byl ten průvod

                                                                                                                                                        
Videl by ale, alebo by minimálne pripustil, že je niečo, čo spája Ulm a Viedeň a tieto s Belehradom a nechcel 
povedať, že toto niečo by bolo Dunaj, tento metafyzický blábol, tento imaginárny prúd. Potom by mu zostalo, že 
je to on, kto spája Ulm s Belehradom, on, cestovateľ.
(...) Preto je to tak, že Dunaj prichádza pred ním. A preto je to tak, že on sedí na nábreží na spodnom kameni 
a prizerá sa, ako melónová šupa pláva preč, ak to niekomu niečo hovorí.“ Tamtiež, s. 72.
31 Túto báseň podrobne analyzujem v kapitole Pamäť Dunaja.
32 MEGYESI, Gusztáv. A Dunánál. In Duna: egy antológia. Ed. Balázs Vargha et al. Duna kör, 1988. s. 64-65.
33 PASSIA, Radoslav. „Domov, cesta, sebaporozumenie“. Slovenská literatúra: Revue pre literárnu vedu, 2008, 
č. 4 roč. LV. s. 295-307.
34 V Piesni o Nibelungoch sa používa nemecká podoba jeho mena – Etzel.
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nadmíru doma oplakán!“35 Kriemhildina cesta je plná vznešenosti a prepychu 

a prebieha hladko. V priebehu cesty sú popisované aj dunajské mestá, Pasov, Tulln, Viedeň. 

Cesta Burgunďanov naopak predznamenáva ich budúci osud, poznamenáva ju násilie, keď 

chce Hagen oklamať posolstvo, ktoré mu vyjavia dunajské víly.36 Pieseň o Nibelungoch je 

plná fikčných prvkov, ale literárni historici sa mnohokrát pokúšali z nej identifikovať čo 

najviac skutočných dobových reálií. Z dunajského hľadiska je dôležité, že okrem ciest po 

povodí Dunaja a spomínania mnohých známych miest, sa vyvrcholenie príbehu odohráva na 

Attilovom hrade, ktorým je pravdepodobne Budín.37 Hoci sa dnes veľmi nehovorí o Piesni 

o Nibelungoch ako o dunajskom epose, v mnohých rozmeroch (cesta, hranica, mesto) určuje 

vlastnosti kultúrneho dunajského priestoru. A tak vysvitá, že Pieseň o Nibelungoch nie je len 

nemeckým eposom, ale aj maďarským, a predovšetkým dunajským.

Klasikou v dobrodružných románoch o Dunaji je Verneho Lodivod dunajský (1908). 

Tento román vyšiel až po autorovej smrti, najprv v redakcii jeho syna, kompletne potom v r. 

1988. Pôvodný názov románu bol Krásny žltý Dunaj (Le Beau Danube jaune). Ako to už 

v tých časoch bývalo, Verne osobne nenavštívil miesta o ktorých písal, obrazy krajiny písal 

podľa reportáže francúzskeho časopisu Le Tour de Monde.38 Napriek tomu, že ide 

o jednoduchý príbeh prenasledovania, krádeže, lásky a zámeny postáv, akoby ustanovoval 

dunajský priestor vhodný na dobrodružnú, záhadnú cestu. Dunaj zachytáva v stave pred prvou 

svetovou vojnou, ako rieku rybárov, dobrodruhov a dobrých priateľov. Magris, ani Esterházy 

neopomínajú zmieniť tento Vernov román. Magris v rakúskej časti Dunajská vineta v jednom 

odseku39 zhrňuje celý dej románu, vníma ho ako čosi nostalgické, dobrodružstvo typu, akých 

už niet. Esterházy spomína Verna tiež len stručne, v kapitole  Kcurüz uz Rutan40 vymedzuje 

sa voči nemu ale opačným spôsobom, zazlieva mu opisy prírody.

Najnovším textom, ktorý otvorene komunikuje s Magrisovým je Dunaj v Amerike

(2010) Michala Hvoreckého. Nie je to cestopisný román, ale skôr pokus o dobrodružný 

román, ktorý sa celý odohráva na Dunaji (a treba podotknúť, že na rozdiel od Magrisa a 

Esterházyho dej tohto románu opúšťa Dunaj naozaj málokedy). S Magrisom je otvorene 

prepojený tým, že hlavný hrdina románu Martin Roy, ktorý je „tour managerom“ výletnej 

lode America na Dunaji (tá prepravuje amerických dôchodcov na ich vysnívanej luxusnej 

                                                
35 Píseň o Nibelunzích. Prel. Jindřich Pokorný. Praha: Odeon, 1974. s. 234.
36 O tejto pasáži viac v kapitole Dunaj smrti, kde sa podrobnejšie venujem dunajským vílam.
37 Pozri napr. poznámky k textu. Píseň o Nibelunzích. Prel. Jindřich Pokorný. Praha: Odeon, 1974.
38 Podľa VERONA, Roxana M. The Intercultural Corridor of the „Other“ Danube. In History of the literary 
cultures of East-Central Europe: junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries Vol. 2. Ed. Marcel 
Cornis-Pope – John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004. s. 235.
39 MAGRIS, Claudio. Dunaj. Prel. Kateřina Vinšová a Bohumír Klípa. Odeon: Praha, 1992. s. 160.
40 ESTERHÁZY, Péter. Donau abwärts. Prel. Hans Skirecki. Frankfurt am Mein: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1995. s. 57.
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dovolenke v Európe), je zároveň prekladateľom Magrisovho románu do slovenčiny. Magrisov 

Dunaj do slovenčiny nikdy nebol preložený a tak sa tento fikčný moment zaujímavo zahráva 

so slovenskou literárnou scénou. Odhliadnuc od tohto je digresia zaoberajúca sa prekladaním 

Magrisa rozpačitá. Celý kontext je zasadený do tragického rámca o skvelom profesorovi 

Rovanovi, prekladateľovi Danta, ktorý zahynie „pri hlúpej autonehode neďaleko 

Bratislavy.“41

Krátko pred smrťou ho Rovan oboznámil s knihou Dunaj: životopis rieky od talianskeho spisovateľa 
Claudia Magrisa. Vyzval ho, aby sa raz pokúsil urobiť jej prvý slovenský preklad. Možno zo smútku za 
profesorom, určite na jeho počesť, ale asi aj z mladíckej nerozvážnosti sa Martin mesiac po štátnej skúške 
pustil do prekladania Dunaja.42

Nasleduje pasáž, v ktorej hlavný hrdina prekladá o dušu, nespí, neje, sústreďuje sa len na text. 

Po vydaní knihy sa Martin teší na odozvy čitateľov, ale prichádza sklamanie. 

Za prvý polrok sa predalo päťdesiatjeden výtlačkov a vyšli dve krátke recenzie, smiešne kompiláty 
z tlačových správ, ktoré novinám rozposlal vydavateľ. Nemohol uveriť, že taký výnimočný titul takmer 
nikoho nezaujíma.43

O pár mesiacov na to zažíva Martin zas prekvapenie, keď je jeho preklad ocenený ako 

najlepší umelecký preklad roka. Opis odovzdávania ceny na ministerstve kultúry je groteskný, 

ale tiež patetický.

Martin prišiel s pocitom, že v ten večer vyvrcholí jeho doterajšie úsilie. Námestník v kratučkom 
príhovore označil Magrisovu knihu za román, vôbec netušil, že je to literatúra faktu a kultúrno-historická 
reportážna esej. Vyhlásil, že mladý pán Roy dielo zručne preložil z francúzštiny. Martin nemal slov, zízal 
na rečníka v nemom úžase. Dostal od úradníka zvädnutý červený karafiát a diplom, na ktorom chybne 
napísali jeho priezvisko: Roj. Muž mu prehnane dlho podával spotenú ruku a pozeral sa kamsi dozadu, 
plný predstieranej významnosti a všetkých zdanlivých atribútov úspechu a moci.44

Táto pasáž veľmi trefne ilustruje Hvoreckého postupy, ktoré sa snažia byť údernou kritikou 

spoločnosti, ale žiaľ odhaľujú len medzery autora, ktorý sa tu priam exemplárne neguje. Pár 

odsekov pred citovanou pasážou totiž nahliadneme do Martinovho vnútra, kde opisuje 

ocenenie umelecký preklad roka ako jeho „prvé ozajstné víťazstvo a zadosťučinenie“45. Prečo 

sa teda tu pohoršuje nad tým, že bol Magrisov text označený za román? Zároveň 

rozprávačovo „výstižné“ žánrové začlenenie Dunaja, myslené smrteľne vážne môže byť len 

smiešne. 

Hvorecký sa zároveň snaží svoj dunajský dobrodružný román obohatiť o historicko-

esejistické pasáže, ktoré na jednej strane spomaľujú tok deja, na druhej strane sa snažia 

ponúknuť širší obraz o Dunaji. Recepcia takéhoto postupu je rôzna, niektorí recenzenti ho 

                                                
41 HVORECKÝ, Michal. Dunaj v Amerike. Bratislava: Marenčin PT, 2010. s. 102.
42 Tamtiež, s. 102-103.
43 Tamtiež, s. 105.
44 Tamtiež, s. 107.
45 Tamtiež, s. 106.
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vyzdvihujú, iní hania.46 Podľa môjho názoru je najnešťastnejší ten kontrast medzi snahou 

o hodnotné dunajské dielo a výsledkom, ktorý pôsobí povrchne.

Odvážnym počinom, žiaľ, tiež nie príliš vydareným, je aj román maďarského 

spisovateľa Tamása Kabdebó-a, Danubius Danubia: a folyamregény. (Danubius Danubia: 

román rieka, 1998). V skutočnosti pozostáva z troch častí, ide vlastne o románovú trilógiu. 

(Árapály (Príliv a odliv), Pezsdülés (Osvieženie), Forrás (Prameň)). V tomto románe nejde 

o cestu jednorazovú, cestovateľskú, ale o cestu životnú či generačnú. Hlavnou postavou je 

József Szendrő, ktorý pochádza z urodzeného maďarského rodu, žijúceho pri Moháči na 

Dunaji. Hlavná dejová línia sa však odohráva v druhej polovici 20. storočia, kde už 

starobylosť rodín má svoje miesto len ak tak v rodinných historkách. Charakter Szendrőovej 

cesty v románe je dvojaký. Najprv sa uberá akoby proti prúdu rieky, z domu sa vydáva na 

štúdiá do Budapešti. Tam sa ale zúčastní protikomunistickej revolúcie v r. 1956, a je za to 

väznený. Pri ceste na súd však ujde policajtom, skokom z mosta do Dunaja. Emigruje najprv 

do Viedne, neskôr do Pasova. Druhou rovinou je cesta domov – aj v románe je Szendrő 

porovnávaný s Odysseom. Pri náhlom opustení krajiny totiž Szendrő zanechal tehotnú ženu. 

Szendrőová  celoživotná odyssea končí kdesi pri Bratislave, kde na svojej lodi pri ceste do 

Budapešti (už za nového režimu) umiera. 

Problémom tohto románu, možno podobne ako u Hvoreckého sú jeho prehnané 

ambície. Kabdebó chce zachytiť všetko, čo sa na Dunaji udialo za posledné stáročia, cez 

prizmu jednej rodiny. Cieľ je to pekný, ale postavy sú neprepracované, niektoré komentáre 

rozprávača pôsobia ako päsť na oko, postmoderná hra, v ktorej sa autor objavuje na 

niekoľkých miestach v texte je akási samoúčelná.  Kabdebó sa snaží vyrovnať s 

„dunajskosťou,“ napríklad aj tým, že vo svojom románe hľadá akúsi dunajskú identitu. 

Szendrőovo prostredné meno je Dunai (Dunajský), prezývaný Dé: „Tudta magáról, hogy ő 

homo Danubius, s remélte, hogy bár másképp, de az osztrákok is azok, holott ezt eddig nem 

sok jel igazolta.”47 Dunajskými ľuďmi, ktorých niečo spája, hoci sú v niečom rozdielni 

                                                
46 Napr. Tomáš Prokopčák v denníku Sme zo dňa 14. 5. 2010 píše: „Je skôr románom o rieke, o spomienkach a 
výletoch za dejinami, v prípade Martina aj osobnými. V tom je sila Dunaja v Amerike, knihe predovšetkým o 
histórii, ktorou za mnohé roky Dunaj pretiekol.“ PROKOPČÁK, Tomáš. „Hvorecký napísal výbornú knihu. 
Konečne.“ Denník SME, 14. 5. 2010. [on-line]. c2010-[cit. 25. decembra 2010].  Dostupné z WWW: 
<http://kultura.sme.sk/c/5374232/hvorecky-dunaj-bol-mrtvou-riekou.html>. Ivana Taranenková v denníku 
Pravda zo dňa 13.6. 2010 k týmto pasážam poznamenáva: „Ich cieľom je osvetliť, rekonštruovať dejiny, 
prípadne kultúrnu pamäť podunajského regiónu, ale tieto exkurzy pôsobia ako povrchne spracované konspekty z 
bedekrov, historických kníh a inej použitej literatúry.“ TARANENKOVÁ, Ivana. „Opiť rožkom“. Denník 
Pravda, 13. 6. 2010. [on-line]. c2010-[cit. 25. decembra 2010].  Dostupné z WWW:
<http://kultura.pravda.sk/kniha-tyzdna-opit-rozkom-0hf-/sk-kkniha.asp?c=A100610_181855_sk-kkniha_p46>.
47 „Vedel o sebe, že je homo Danubius, a dúfal, že hoci inak, ale aj Rakušania sú nimi tiež , aj keď to 
nenaznačovalo veľa znakov.“ KABDEBÓ, Tamás. Danubius Danubia: a folyam regény. Budapest: 
Argumentum, 1998. s. 162.
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nadväzuje Szendrő na mýtický obraz habsburgovskej mnohonárodnej ríše. Szendrő má aj 

originálnu teóriu zrozumiteľnosti dunajských jazykov, na báze ich „vodnosti“.

A Duna láthatólag-hallhatólag tud németül, magyarul, csehül, szerbül, románul, bulgárul, de oroszul, sőt 
cigányul is tud, és ő, dunai Szendrő József érti a Duna anyanyelvét. Mi több, a vizek egyetlen 
nyelvcsaládhoz tartoznak, mert egymásból erednek és egymásba folynak.48

Kabdebóv text sa snaží postihnúť naozaj široké tematické spektrum, čo je možno práve jeho 

nevýhodou, pretože z neho potom cítiť povrchnosť a neprepracovanosť. Aj napriek tomu však 

prináša iný pohľad na Dunaj a cestu – ponúka metaforu Dunaja ako životnej cesty.

Z nemeckého prostredia by som rada vyzdvihla ešte dva novšie texty, cestopisné eseje  

Die Donau: Eine literarische Flußreise von der Quelle bis Budapest (2004) od Bernharda 

Setzweina a Mama Donau (2001) od Evy Demski.

Kniha Bernharda Setzweina Eine literarische Flußreise von der Quelle bis Budapest je 

akýmsi úvodom do dunajskej literatúry, ale hoci v titule je geograficky zadefinovaná aj 

slovenská a maďarská literatúra, tým sa Setzwein venuje minimálne, možno z pochopiteľných 

dôvodov. Jeho text pôsobí ako koláž citácií z rôznych dunajských textov. Na jednej strane 

cenná čítanka, na druhej strane je problematické, že Setzwein takmer nevyjadruje vlastný 

názor, jeho (zväčša dobre) zvolené úryvky nebývajú komentované a tak aj kniha zostáva bez 

hlbšej koncepcie. Zároveň ale možno ani nemala takúto ambíciu, keď aj podtitul hovorí, že 

ide „len“ o literárnu cestu, ktorou nepochybne je.

Eva Demski, nemecká žurnalistka, sa narodila v Regensburgu a kniha esejí Mama 

Donau je jej vyznaním sa Dunaju, jej vzťahu k nemu, resp. k nej, pretože u Demski je veľmi 

silne prítomný ženský rod Dunaja, ako ho určuje nemecký jazyk.49 Dunaj predstavuje ženský 

element, ktorý môže byť láskavý, ale aj vražedný. Demskej spätosť s Dunajom je fyzická, jej 

najranejšie spomienky sa viažu k letným dňom pri Dunaji a kúpaní sa v ňom. V tejto 

súvislosti píše: „Sie ist ein Weib, die Donau, und neidisch.“50 Naráža tým na neustále 

nebezpečenstvo utopenia sa a ten sladko-trpký pocit ohrozenia, pri každom kúpaní. Ku koncu 

knihy, kde sa autorka opäť vracia k Dunaju a kúpe sa v ňom (na celkom inom mieste, kdesi 

v Maďarsku) tento pocit tiež komentuje: 

Ja, sie zeigts mir, die Mama. (...) Ich schwimme, mit aller Kraft, ich habe keine Angst, natürlich nicht. Im 
Wasser, in ihrem Wasser hatte ich nie Angst. Ich schwimme und schwimme, aber sie bestimmt die 

                                                
48 „Dunaj viditeľne-počuteľne vie po nemecky, po maďarský, po česky, po srbsky, po rumunsky, po bulharsky, 
ale aj po rusky, dokonca po cigánsky vie tiež, a on, dunajský Jozef Szendrő rozumie materinskému jazyku 
Dunaja. Čo viac, vody patria k jednej jazykovej rodine, pretože jedna z druhej pramenia a jedna do druhej tečú.“ 
Tamtiež, s. 163.
49 Rodu Dunaja v rôznych jazykoch a teda aj z toho vyplývajúcim konotáciám v rôznych kultúrach sa 
podrobnejšie venujem v kapitole Dunaj smrti. 
50 „Je to žena, Dunaj, a závistlivá.“ DEMSKI, Eva. Mama Donau. Frankfurt am Mein, Leipzig: Insel Verlag, 
2007. s. 13.
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Richtung. Das Wasser ist braun und weich, es riecht gut, es riecht wie damals. Irgendwann läßt sie mich 
gnädig an Land. Diesmal noch, sagt sie.51

Pre Evu Demski je Dunaj riekou detstva, bezpečia i nebezpečenstva, ale toho dobrodružného. 

Má k nej osobný vzťah, ktorý je prítomný v celom texte, ako to umožňuje jej esejistický štýl. 

V knihe Mama Donau je niekoľko ciest. V prvých kapitolách, ktoré sú nostalgickými 

spomienkami na detstvo v Regensburgu je prítomná túžba spoznať odkiaľ kam vlastne Dunaj 

tečie. „Wer am Fluß geboren ist, kann schon früh etwas über sich herausfinden: Ob man 

nämlich neugieriger auf den Ort ist, wo er entspringt, oder auf den, wo er endet.“52 Pre 

väčšinu zostávajú tieto otázky nezodpovedané. Ale Eva Demski už ako dieťa s rodičmi 

povinne navštívila „prameň“ v Donaueschingene, ktorý je turistickou atrakciou a bol pre ňu 

sklamaním.53 Možno aj preto sa krajinou jej túžob stala delta, kam sa aj v určitej fáze svojho 

života dostala, ale opäť zakúsila sklamanie (podobné Magrisovmu či Stasiukovmu), že v delte 

Dunaj vlastne nie je. 

Ich erinnere mich an unglaublich viele Mücken, eine Landschaft, viel zu groß und unübersichtlich, als 
daß Politik ihr etwas anhaben könnte, Wälder aus Schilf, große Vögel. An fast nichts also, es hätte der 
Spreewald sein können.54

Napriek takémuto sklamaniu ju ale delta priťahuje, ako záver príbehu, života mamy 

Dunaja, a tak aj záver knihy je akýmsi sľubom rieke. 

Das (Blut) ist im Wasser dieses Stroms ja auch, sie spült es ins Schwarze Meer, die Mama, auf 
tausendfach gewundenen Wegen, durch ihre Adern im Delta, die niemand ganz kennt. Irgendwann werde 
ich dorthin gehen. Ich weiß, daß sie wartet.55

Kniha Evy Demski sa teda končí, hoci len imaginárne v delte. Jej text popisuje niekoľko ciest 

po Dunaji, 56 ktoré uskutočnila počas celého života, ale ktoré v knihe utvárajú celok jednej

cesty (takmer životnej).

U Demskej pôsobí najpresvedčivejšie práve časť o nemeckom Dunaji, o matke rieke 

a línia jej vzťahu k nej. V ostatných častiach podobne ako iní autori skĺzava k turistickým 

popisom miest. Asi najhoršie vyznievajú časti o Budapešti, kde Demski strávila najskôr 

služobnú cestu, ešte počas komunizmu, a neskôr sa tam vrátila za nového režimu ako turistka. 

Jej priam arogantná nostalgia za tým, že tam bola ako bohatá „západniarka“, ktorá si mohla 

dovoliť čokoľvek, je pre „východného“ čitateľa dosť nepochopiteľná. „Mitten im Sozialismus 

waren wir unversehens reich, in unseren Taschen steckten buchdicke Geldbündel für das süße 
                                                
51 „Áno, ukazuje mi to, Mama. (...) Plávam, celou silou, nebojím sa, prirodzene nie. Vo vode, v jej vode som sa 
nikdy nebála. Plávam a plávam, ale ona určuje smer. Voda je hnedá a mäkká, dobre vonia, vonia ako kedysi. 
Niekedy ma milostivo pustí na breh. Ešte tentokrát, hovorí.“ Tamtiež, s. 125-126.
52 „Kto sa narodí pri rieke, môže už skoro o sebe čosi zistiť: Totiž, či je človek zvedavší na to, kde pramení, 
alebo kde končí.“ Tamtiež, s. 21.
53 Tamtiež, s. 21.
54 „Spomínam si na neuveriteľne veľa komárov, krajinu, príliš veľkú a neprehľadnú, ako keby jej politika mohla 
niečo zazlievať, lesy z rákosia, veľké vtáky. Takže ako nič by to mohol byť Spreewald.“ Tamtiež, s. 130.
55 „Krv je vo vode tohto prúdu tiež, vylieva ju do Čierneho mora, mama, tisícorako poranenými cestami, cez jej 
cievy v Delte, ktoré nikto úplne nepozná. Niekedy tam pôjdem. Viem, že čaká.“ Tamtiež, s. 136.
56 Sú to detské pobyty v Regensburgu a pri prameni, dovolenka na výletnej lodi z Nemecka po 
Budapešť, služobné cesty do Budapešti i Rumunska, i tá záverečná imaginárna cesta do delty.
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ungarische Leben, wir konnten ein ganzes Zigeunerlager kaufen und für uns spielen lassen!“57

Takéto vyjadrenia vyznievajú o to paradoxnejšie, že Eva Demski prišla v tomto čase natáčať 

do Maďarska dokument o Tiborovi Dérym, spisovateľovi, ktorý strávil po revolúcií v '56-tom

vo väzení deväť rokov. Pri jej návrate po rokoch sa vyjadruje nasledovne.

Die Ausreise aus Budapest löst einen kleinen, ungenauen Schmerz aus. So viel hat sich geändert, das ist 
natürlich gut, aber ich habe die Inseln nicht mehr gesehen, diesen Archipel Vergangenheit. (...) Jetzt 
haben es alle eilig wie bei uns und sehen aus wie bei uns.58

Takže pre Evu Demski spočíva nostalgia v tom, že Maďarsko už nie je pre „západného“ 

človeka exotikou v podobe lacnej zábavy. Akoby ignorovala pohľad zvnútra. Nastáva tak 

výrazný kontrast medzi prvou časťou, kde dominuje osobný vzťah i vhľad ku krajine 

a Dunaju a druhou, kde prevláda ignorantský a povrchný opis.

2.5 Záver

Cestu možno s kultúrne antropologickým prístupom rozdeliť na cestu – povolanie 

(spätú so zámerom a prozaizmom hľadania) a cestu – poslanie (ktorá nebýva užitočná, ale 

zato sa premieňa na vášeň a túžbu)59. Pri cestách na Dunaji sa od tohto rozdelenia odvíja aj 

žáner a zameranie textu. Ak je cesta povolaním, resp. zamestnaním, ako je to v románe Julesa 

Verna Dunajský lodivod či Michala Hvoreckého Dunaj v Amerike, ale aj v Piesni 

o Nibelungoch, ide o dobrodružný žáner, kde Dunaj tvorí vzrušujúcu kulisu naháňačky, či 

iných dobrodružstiev. Typické pre tieto romány je aj pobyt na rieke, plavba loďou. Naopak, 

ak má cesta poslanie (ako je to u Magrisa, Esterházyho či Evy Demski), cestovateľ na Dunaji 

si oveľa viac všíma okolie, ale aj rieku, cestopis sa preklápa do iných žánrov, subjekt 

rozprávača sa transformuje. 

Pozorovaním rozličných literárnych ciest po Dunaji vyvstáva niekoľko bodov, ktoré sú 

týmto cestám spoločné. Jednak sa tieto texty pokúšajú Dunaj nejako definovať, jednak jeho 

tok podľa rôznych kritérií kultúrne rozdeliť. Magris napr. uprednostňuje rozdelenie 

dunajského priestoru na západný (pod sférou nemeckého kultúrneho vplyvu) a východný 

(„orientálny“). Marcel Cornis-Pope vo svojej stati Mapping the Danubian Literary Mosaic

predkladá namiesto tejto koncepcie rozdelenie na „horný“ a „dolný“ Dunaj, lenže podobne 

ako Magris, ktorý akosi nemôže nájsť jednoznačnú bránu do orientu, pretože ešte aj 

                                                
57 „Uprostred socializmu sme boli nevídane bohatí, v taškách sme mali nastrkané peňažné balíčky hrubé ako 
knihy na sladký maďarský život, mohli sme si kúpiť celý sklad cigánov a nechať ich pre nás hrať!“ Tamtiež, s. 
105.
58 „Odchod z Budapešti vyvolal malú, nejasnú bolesť. Tak veľa sa zmenilo, to je samozrejme dobré, ale ja už 
som nevidela tie ostrovy, to súostrovie minulosti (...) Teraz majú všetko uponáhľané ako u nás a vyzerajú ako 
u nás.“ Tamtiež, s. 124.
59 Pozri napr. HRBATA, Zdeněk: Cesty a příběhy kavalírů. In Cesty: pojem - metafora – žánr. Ed. Oldřich Král 
– Zdeněk Hrbata. Praha: Centrum komparatistiky, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004. s 53-
75.
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v Belehrade nachádza prvky viedenskej kultúry, ani Cornis-Pope nevie jasne povedať, či sa 

horný Dunaj končí sútokom s Moravou alebo až pri Železnej bráne.60  

Pokus o definovanie Dunaja pravidelne naráža na prekážky. Simon Schama 

k lineárnemu poňatiu61 rieky pripája aj túžbu po poznaní jej začiatku (prameňa) a konca 

(ústia). Toto je veľmi výrazné aj pri Dunaji, kde ale kontakt s prameňom či ústím prináša skôr 

sklamanie, nie uspokojenie. Tieto aspekty rieky podporujú charakter Dunaja ako neexistujúcej 

rieky. Problém nejednoznačnosti prameňa  (kde Dunaj začína?) i ústia (kde Dunaj končí?) 

akoby narúšali dunajskú identitu. Dunaj každopádne je, len je problém ho presne určiť.  

Hľadanie dunajskej identity je vlastné najmä autorom z krajín, kde vymedzenie sa voči 

Dunaju tvorí aj prvok národnej identity. To akú funkciu má Dunaj v tej ktorej národnej 

identite je do istej miery priamo úmerné aj veľkosti toku na území daného štátu a iným 

geografickým parametrom. V Nemecku, kde je Dunaj len potokom, či riečkou je 

identitotvorná rieka Rýn. V Rakúsku, kde Dunaj preteká celým územím už je to aj nástroj 

politiky. Na Slovensku Dunaj reálne, geograficky tvorí južnú hranicu s Maďarskom, preto 

funguje najmä ako označenie hranice slovenského územia.62 Maďarský Dunaj tiež preteká 

celým územím krajiny a tvorí priam mýtotvornú zložku spätosti krajiny a národa.63

Magris, ktorý vo svojom Dunaji prvý naznačil tento rozporuplný charakter Dunaja 

provokuje dodnes autorov k vlastným definíciám i vyznaniam. V Habsburskom mýte píše 

o strednej Európe:  „Ze střední Evropy se stala všeplatná metafora, která může označovat vše 

a opak všeho, zpátečnickou nostalgii i emancipační ctižádost, zavřenost i otevřenost, pokrok 

i reakci.“64 Dunaj nie je synonymom strednej Európy, ale úzko s ňou súvisí. Preto toto do istej 

                                                
60 CORNIS-POPE, Marcel – PETKOVIĆ, Nikola. Mapping the Danubian Literary Mosaic. In History of the 
literary cultures of East-Central Europe: junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries Vol. 2. Ed. 
Marcel Cornis-Pope –  John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004. s. 218.
61 Lineárne poňatie „poskytovalo symboliku pro život a smrt národů a říší a pro osudové střídání hojnosti 
a nouze.“ SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Prel. Petr Pálenský. Praha: Argo – Dokořán, 2007. s. 284.
62 Badateľné je to aj v poézii slovenského národného obrodenia (ktoré sa zároveň prelína s literárnou epochou 
romantizmu), kde sa výrazom „od Tatier k Dunaju“ často vymedzuje slovenská krajina. Samo Chalupka 
napríklad používa tento obrat v básni Bolo i bude: „Veje vietor veje/ od Tatry k Dunaju:/ smutné hlasy idú/ po 
slovenskom kraju.“ CHALUPKA, Samo. Spevy. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1998. Bolo i bude, s. 85. 
Tento obraz, vytvorený počas slovenského národného obrodenia funguje dodnes, a to aj v popovej piesni 
skupiny Elán, Od Tatier k Dunaju, ktorej refrén sa začína slovami: „Od Tatier k Dunaju, siroty spievajú, že na 
nás nemajú aj keď sa hnevajú...“ Táto pieseň pracuje s romantickým konceptom slovenského územia, ale 
celkovo prevracia národnostnú problematiku na erotickú. ELÁN. Od Tatier k Dunaju. [on-line]. c2007-2010-[cit. 
25. decembra 2010]. Dostupné z WWW: <http://hudba.zoznam.sk/skladba/405674-elan-od-tatier-k-dunaju>. 
63 Ukazuje sa to najmä v maďarskej poézii naprieč vekmi. Napr. v 14. storočí v Piesni o podrobení Panónie 
(Ének Pannónia megvételéről) zachytáva mních Demetrius Csáti ich prvý stret na Dunaji, ktorý vyhrali, stret pri 
ktorom si vybojovali svoje miesto v Európe. Táto báseň zakladá literárnu tradíciu Maďarov ako dunajského 
národa. CSÁTI, Demeter. Ének Pannónia megvételéről. [on-line]. [cit. 26. decembra 2010]. Dostupné z WWW: 
<http://hu.wikisource.org/wiki/%C3%89nek_Pann%C3%B3nia_megv%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l>. 
Podrobnejšie o dôležitosti Dunaja pri identite Maďarov ešte aj v kapitole Pamäť Dunaja.
64 MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Prel. Jiří Pelán – Ivan Seidl. Brno: 
Barrister&Principál; Praha: Triáda, 2001. s. 12.
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miery platí i o Dunaji, a možno práve jeho mnohoznačnosť, mnohovýznamovosť provokuje 

k stále novým úvahám o jeho podstate, identite. Ako som ukázala vyššie, Esterházy 

ironizovaním toho, čo všetko zastrešuje Dunaj kritizuje tento prístup. Ak je Dunaj symbolom 

všetkého, akoby sa jeho význam vyprázdnil a stal sa zbytočným. Magrisova kanonickosť 

spočíva v tom, že otvára možnosti ako „čítať“ Dunaj. A provokuje tých, ktorí ho vnímajú 

inak. 
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3. Pamäť Dunaja 
„Ztratíme-li směr v životě, vzpomeňme si na vlastní řeku.“65

Olga Tokarczuková, Moc Odry.

3.1 Úvod

Vlastná rieka Olgy Tokarczukovej síce nie je Dunaj, ale jej esej o Odre je vyznaním, 

akým do istej miery chce byť aj táto práca. Tokarczuková premýšľa nad tým ako sa rieka 

stane tou „vlastnou“. 

Je ovšem možné, že vztah postupně vyzrává – tak, že pohled na řeku (z okna bytu nebo při procházce) se 
stává nutností, uklidňuje a konejší. Domnívám se, že v takovémto ne zcela vysvětlitelném procesu si nás 
naše řeka přisvojí a její proud se tajemným způsobem spojuje s proudem našich myšlenek.66

Toto prisvojenie mi je zvláštne povedomé. Dunaj nielenže sa spája s prúdom mojich 

myšlienok, ale ma aj k sebe volá. Keď som od neho dlhšie vzdialená, pociťujem potrebu sa 

k nemu vrátiť. Je pre mňa domovom i miestom pre vážne rozhodnutia.

Dunaj však nie je len moja osobná rieka. Ako symbol strednej Európy či habsburskej 

ríše je nielen prvkom kolektívnej pamäte67 národov pri ňom žijúcich, ale aj ideologický prvok 

nadobúdajúci v rôznych obdobiach rôzne konotácie. Dejiny sú stvorením pamäte, sú obrazom 

minulosti, kultúrnym javom. Simon Schama píše: „Krajiny jsou na prvním místě kulturním 

jevem, nikoli přírodním; jsou to konstrukty imaginace projektované do dřeva, vody 

a kamene.“68 Krajina a dejiny tak spolu úzko súvisia. Dunaj, ktorý je významným prvkom ako 

krajiny tak dejín je teda tiež kultúrnym javom. 

Jedna z definícií strednej Európy je tá, že Stredoeurópan(ka) zapichne na mape kružidlo 

do miesta, ktoré nazýva domov a roztvorí ho tak, že ceruzka sa dotýka najvzdialenejšieho 

miesta, ktoré dobre pozná, má tam príbuzných a pod. Kružnicu, ktorú takto opíše je jeho/jej 

stredná Európa.69 Táto metafora strednej Európy je akousi mapou vlastnej pamäte. Pierre 

Nora zavádza pojem pamätné miesta (les lieux de mémoire). Sú to „miesta, vo všetkých 

významoch slova, na ktorých sa pamäť národa (...) v zvláštnej miere kondenzovala, 

predstavovala alebo kryštalizovala.“70 Stredná Európa definovaná kružidlom – kružnica 

                                                
65 TOKARCZUK, Olga. „Moc Odry“. Prel. Antonín Měšťan. Kafka: Časopis pro střední Evropu, 2003, č. 9, 
s. 12.
66 Tamtiež, s. 8.
67 Pierre Nora definuje kolektívnu pamäť ako „to, co z minulosti zbývá v žitém čase skupin, nebo také to, co tyto 
skupiny z minulosti udělají.“ Citované In LE GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. Prel. Irena Kozelská. Praha: Argo, 
2007. s. 108.
68 SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Prel. Petr Pálenský. Praha: Argo – Dokořán, 2007. s. 65.
69 Kružnica, ktorú tu popisujem je jemne modifikovaná stasiukovská kružnica. STASIUK, Andrzej. Lodní deník. 
In ANDRUCHOVYČ, Jurij – STASIUK, Andrzej. Moje Evropa. Prel. Tomáš Vašut – Václav Burian. Olomouc: 
Periplum, 2009. s. 73.
70 Citované In KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identita a pamäť: Devín/Theben/Dévény ako pamätné miesto. Bratislava: 
Ústav etnológie SAV, 2005. s. 9-10. Vynechanie podľa G.K.
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každého iná – predstavuje súbor pamätných miest nie národov, ale jednotlivcov alebo rodov. 

Kružnica Habsburgovcov tak bude mať pravdepodobne väčší polomer ako kružnica 

Eszterházyovcov. Táto kapitola je mojou kružnicou, ktorej polomerom môže byť kľukatý 

Dunaj. Zahrňuje pamätné miesta (a ich transformácie skrz osobnosti), ktoré súvisia s kultúrou 

„môjho okruhu“. Preto sú tu miesta a osobnosti, ktoré sú hraničnými pre nemecký, slovenský 

a maďarský národ. A preto tu nie je obsiahnutý južnoslovanský priestor, ani ten 

hornodunajský – dolnonemecký. 

3.2 Devín

Hrad Devín stojí na sútoku Dunaja a Moravy, stával na hranici Veľkej Moravy, 

Uhorska, Československa, Nemeckej ríše, znovu Československa, no s ostnatým drôtom, a aj 

dnes je na hranici, ale Slovenska a bez drôtu.71 Vždy keď stojím na hradnom vrchu, premáha 

ma zvláštny pocit jedinečnosti, že z jedného miesta možno vidieť Rakúsko, Slovensko 

i Česko. (Pozri príloha č. 3)

Povesť o vzniku hradu Devín sa spája so slovanskými povesťami vysvetľujúcimi pôvod 

jeho mena a má niekoľko verzií. Mária Ďuríčková zachytáva dve. V prvej (Panenská veža na 

Devíne) je Devínsky hrad hniezdočkom lásky rytiera Mikuláša a panny Margaréty, ktorá sa 

vzoprela vôli rodičov ísť do kláštora. Strýko Rafael ju chce priviesť späť k rodičom, Mikuláš 

s Margarétou sa ukryjú vo veži nad Dunajom. Rafael zabije Mikuláša a Margaréta sa hodí 

z veže do Dunaja.

Toto je slávny príbeh o vernej láske, nad ktorou uplatňovala svoje práva neláska. Príbeh, ktorý ospevovali 
igrici a potulní speváci a ktorý neupadne do zabudnutia, kým len bude stáť skalná ostroha nad sútokom 
Dunaja a Moravy. A kým budú čnieť rozvaliny Devína spolu s onou strážnou vežou, ktorá od tých čias 
nesie názov Panenská veža.72

V druhej verzii (Biela húska na Dunaji)73 zas slepý kňaz povie devínskemu 

panovníkovi, že len ak bude na hrade žiť nevinná panna, bude hrad nedobytný. Dlho tam žilo 

dievčatko, z ktorého sa stala žena a zamilovala sa, a vydala, a hrad bol dobytý, a ona skočila 

z veže (rovnako ako Margaréta), ale premenila sa na bielu húsku, ktorá sa zjavovala každých 

200 rokov na Dunaji, a zahubila mládenca, ktorý ju chytal. Jeden ju však po stáročiach chytil. 

Húska – odkliata panna sa stala symbolom  znovuzískanej slobody národa.

Igor Janota ponúka ďalšiu verziu, Panenská vežička, ktorá akoby spájala dve 

Ďuríčkovej verzie do jednej a zároveň je ešte zasadená do trochu iného kontextu. Uňho je 

                                                
71 Osídlenie na tomto území je dokázané už od doby kamennej, a čo je zaujímavé, toto miesto je odvtedy 
obývané stále. Za druhej svetovej vojny tu vznikol paradox, že keď chceli Devínčania (obyvatelia nemeckej ríše) 
ísť vo svojej ríší cez Dunaj, museli ísť cez slovenské územie, na most do Bratislavy, odkiaľ sa dostali na druhú 
stranu, do Petržalky, patriacej už k ríši. (Pozri napr. KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identita a pamäť: 
Devín/Theben/Dévény ako pamätné miesto. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2005. s. 68.)
72 ĎURÍČKOVÁ, Mária. Bratislavské povesti. Bratislava: Mladé letá, 1996. Panenská veža na Devíne, s. 200.
73 ĎURÍČKOVÁ, Mária. Dunajské povesti. Bratislava: Mladé letá, 1996. Biela húska na Dunaji, s. 251-254.
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hlavnou hrdinkou Rimanka Silvia, kňažka bohyne Vesty. Aj tá sa však zamiluje, za čo ju 

zavrú do vežičky nad Dunajom. Tam sa za ňou tajne dostane milenec, a keď ich ráno objavia 

stráže, obaja skočia do Dunaja. 

Na pamiatku devy Silvie ľudia začali pevnosť nazývať Devin hrad. Pomenovanie prebrali aj Slovania, čo 
sa tu onedlho usadili a na mieste rímskej vojenskej pevnosti si postavili mocné kamenné sídlo. 
Starosloviensky ho nazvali Devin hrad – Dowina. Devín.
Je to len povesť. Možno názov Dowina, teda Devín, vznikol inak. Isté je však jedno: Ľudia v okolí 
dodnes, ešte aj po takmer dvetisíc rokoch, nazývajú úzku baštu s kráľovskou korunou na vrcholci, vežu, 
ktorá sa vypína rovno nad Dunajom – Panenská vežička. A možno to potvrdzuje pravdivosť starej 
povesti. 74

(Pozri príloha č. 4)

Všetky tri povesti majú spoločné to, že sa snažia vysvetliť nejakú geografickú danosť 

Devína. Zároveň všetky poukazujú na jeho minulosť ako územie o ktoré sa neustále bojovalo. 

Predstavujú ľudovú pamäť, kde viac ako konkrétne „kto“ a „kedy“ je dôležitejšie „čo“. Devín 

je zobrazovaný ako miesto, ktoré je národne cenné a ktoré treba chrániť. Opustiť Devín sa 

rovná smrti. Zároveň je to miesto čistej lásky, ktorej pokoj keď je narušený prináša skazu 

nielen sebe, ale aj okoliu.

V etnologickej rovine sa Devínu venuje publikácia Gabriely Kiliánovej Identita 

a pamäť: Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Zaoberá sa Devínom skrz prizmu 

národnej pamäte. Mapuje jeho význam pre nemecké, slovanské a maďarské obyvateľstvo. 

V kontexte týchto úvah ma Devín zaujíma jednak ako pamätné miesto, na ktorom či pomocou ktorého sa 
vytvára hranica medzi etnickými skupinami a národmi, ale širšie aj hranica iných kolektívnych identít, 
ako napríklad politických a konfesionálnych. 75  

Vyzdvihuje niekoľko aspektov: pojem pamätného miesta (procesu jeho utvárania 

a zabúdania), pojem hranice a kolektívny symbol.

Devín v mnohom odzrkadľuje konštrukciu kolektívnych identít v strednej Európe, v priestore 
s multietnickou históriou, kde presadzovanie princípov národného štátu a formovanie moderného národa 
zákonite muselo narážať na problémy.76

Devín ako symbol vníma Kiliánová tiež na viacerých úrovniach. Pripomína, že Devín 

paralelne funguje ako „symbol národných dejín Slovákov a v určitých obdobiach i Maďarov 

a Nemcov, symbol Veľkej Moravy, panovníkov Svätopluka, Rastislava, symbol 

cyrilometodskej tradícíe, symbol „železnej opony“ a podobne.“77  

Pre Maďarov symbolizuje Devín, alebo tzv. devínska brána (dévényi kapu) vstup do 

Karpatskej kotliny.78 V pamäti Nemcov je Devín okrem hranice aj symbolom ich jednoty. 

                                                
74 JANOTA, Igor. Rozprávky a povesti z Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT, 2008. Panenská vežička, s. 14.
75 KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identita a pamäť: Devín/Theben/Dévény ako pamätné miesto. Bratislava: Ústav 
etnológie SAV, 2005. s. 13. 
76 Tamtiež, s. 12.
77 Tamtiež, s. 13. 
78 Vníma ho takto napríklad Endre Ady, v básni Gog és Magog fia vagyok én…: Verecke híres útján jöttem 
én,/Fülembe még ősmagyar dal rivall,/Szabad-e Dévénynél betörnöm/Új időknek új dalaival? „Po slávnej ceste 
som prišiel, /v uchu mi ešte staromaďarská pieseň znie, /Slobodno mi pri Devíne vojsť /novým časom s novými 
piesňami?“ ADY, Endre. Gog és Magog fia vagyok én... [on-line]. [cit. 23. decembra 2010] Dostupné z WWW: 
<http://mek.oszk.hu/00500/00588/html/vers0101.htm#02> .
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Práve tu sa v r. 1939 uskutočnilo stretnutie karpatských Nemcov. V príhovore krajského 

vodcu Silbernagela zaznelo: 

Zhromaždili sme sa na tomto historickom mieste, aby sme si ako pohraniční Nemci a nemecké menšiny 
pripomenuli svoje poslanie. (...) Po tomto prúde kedysi tiahli Nibelungovia do Maďarska, na tomto území 
stálo a bojovalo nemectvo už pred storočiami a tisícročiami. 79

Silbernagel to vôbec nevystihol zvrátene, vystihol to veľmi presne, Nibelungovia po Dunaji 

priniesli smrť a skazu, sami ju tam aj našli, rovnako fašistov, ktorí sa takto hrdo hlásili k ich 

odkazu stihol rovnaký osud.

Hraničnosť devínskeho priestoru tiež spôsobuje jeho nasýtenie významami a jeho 

inšpiračný potenciál. V časoch studenej vojny sa Dunaj stal fyzickou hranicou železnej 

opony. Pri Devíne, medzi Československom a Rakúskom bol Dunaj/hranica tvrdo strážená 

a ilegálny prechod mohol a často aj bol trestaný smrťou. Dnes na mieste častých pokusov 

o prekročenie hranice, priamo pod hradom Devín, kde sa do Dunaja vlieva Morava stojí 

pamätník týmto obetiam nazvaný Brána slobody (pozri príloha č. 5). Je venovaný 400 

obetiam, ktoré zahynuli pri pokuse prekročiť hranicu. Bol odhalený 17. novembra 2005. Na 

rovnakom mieste v r. 2008 odhalila britská kráľovná Alžbeta II. pomník železnej opone80

(pozri príloha č. 6). Tieto pamätníky, ktoré symbolizujú akt spomínania na určité udalosti boli 

umiestnené tak, aby komunikovali s krajinou. Chodec na romantickej prechádzke pri Dunaji 

je nimi do istej miery rušený. Nútia ho spomínať na viacvrstvovosť daného priestoru. 

V súčasnej literatúre sa motív prekročenia Dunaja ako hranice v tomto období  objavuje 

aj v knihe nemeckého autora Inga Schulza Adam a Evelyn (2008).81 Jedna z postáv, Kaťa, 

ktorá sa neúspešne pokúšala preplávať Dunaj, o svojom zážitku nehovorí presvedčivo, akosi 

zahmlieva udalosti, ktoré sa tam stali. No po prekročení československo-maďarskej hranice, 

ktorú tvorí most cez Dunaj, je Kaťa celá otrasená. Prvýkrát popisuje svoju skúsenosť 

v Dunaji.

„O tom nemáš páru. Řeky jsou jiný, a když je tma jako v pytli a na zádech máš takovou věc. A když ti 
poprvé zajede hlava pod vodu, tak začneš panikařit. Víš jenom, že ta voda je silnější než ty.“
„Já bych do ní taky nelezl, to bych se radši nechal chytit.“
„Když se podíváš na druhou stranu, když koukáš na druhý břeh, řeka je pořád užší a užší, a ty si myslíš, 
tak do toho, do vody, nejlépe hned, vůbec nepřemýšlet. Bojíš se jen pohraničníků a psů.“82

Kaťa, ktorá pri pokuse o prechod cez Dunaj stratí doklady, čím akoby prišla aj o identitu 

zjavne prežije niečo, čo jej v budúcnosti bráni o tom hovoriť. Možno by najradšej na svoju 

skúsenosť zabudla, ale nejde to.

                                                
79 Citované In KILIÁNOVÁ, Gabriela. Identita a pamäť: Devín/Theben/Dévény ako pamätné miesto. Bratislava: 
Ústav etnológie SAV, 2005.  s. 73.
80 Tento pomník sa má presunúť na iné, zatiaľ neurčené miesto.
81 Celý román je o prekročení hranice z východu na západ, ale hlavnou hranicou, okolo ktorej sa krúti celý dej 
románu je rakúsko-maďarská hranica na západe Maďarska, neďaleko jazera Balaton. Prekročenie dunajskej 
hranice je teda len vedľajšou líniou.
82 SCHULZE, Ingo. Adam a Evelyn. Prel. Tomáš Dimter. Brno: Vakát, 2009. s. 74. 
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Proces zabúdania je jednoduchým východiskom z dejinnej udalosti. Na takýchto 

miestach by mohol prebiehať rýchlo, no texty a pamätníky mu zabraňujú. Niektoré veci by sa 

zabúdať nemali, možno práve preto, aby sa neopakovali. Devín či už skrz ľudové povesti 

alebo historické udalosti rezonuje v pamätiach národa. Ako miesto začína byť ohrozovaný nie 

zabúdaním, ale skomerčnením. Dnes je možné si na Devíne usporiadať svadbu alebo si ho 

celý prenajať. Ak bude tento trend pokračovať príliš intenzívne, bude tak možno mať 

významné postavenie v pamäti jednotlivca, ale už nie v kolektívnej pamäti národov.

3.3 Ostrihom/Štúrovo

Medzi dnešnými mestami Štúrovom a Ostrihomom tvorí Dunaj štátnu hranicu (pozri 

príloha č. 7). Možno aj to je dôvod, prečo tieto mestá nesplynú v jedno. V minulosti sa síce 

nachádzali v jednej ríši, no Dunaj bol pre zmenu dobyvačnou hranicou. Hraničnosť tohto 

priestoru, podobne ako pri Devíne, iniciuje nazerania z rôznych strán. Tu predstavím tri: 

pohľad Tureckého bojovníka, Maďara po Trianone a novú učebnicu maďarčiny na Slovensku. 

Evliya Čelebi,83 cestovateľ a diplomat, opisuje toto miesto zo svojej prizmy

moslimského dobyvateľa. Vojská budujú aj mosty, nevyhnutné pre svoj postup. Dunaj však 

nie vždy býva na ich strane.

Veľkovezír nechal spojením pontónových člnov z ostrihomskej strany zhotoviť široký a pevný drevený 
most cez Dunaj. Aj z našej džigerdelenskej strany dal náš pán Ibrahim paša a sedem mir-i miranov 
zhotoviť pevný most na dvadsiatich lodiach. Zostalo otvorené miesto len pre desať-pätnásť lodí.
Keď sa usilovne pracovalo na jeho dokončení, božím pričinením sa Dunaj rozvlnil ako more. Rozbil na 
moste päť lodí a niesol ich dolu smerom k Ostrihomu. Keď toto uvidel hlavný staviteľ, pomiatol sa zo 
strachu.84   

Už na tomto úryvku vidieť, ako zvláštne, exoticky znie opis „z druhej strany“. Vtedajší 

Párkán, dnešné Štúrovo je Džigerdelen, pán je paša, mir-i miran je správca provincie, čiže 

akýsi župan. Turecké reálie sa preniesli na naše územie, text inak celkom bežný je bez 

vysvetliviek ťažko zrozumiteľný. Čelebi ďalej opisuje obrovskú bitku pri Párkáne (r. 1663 

n.l.), pri ktorej Turci (vraj) porazili tridsaťsedemtisícové kresťanské vojsko, a ktorá bola 

predpokladom pre obsadenie Nových Zámkov.85 Zostanúc však pri bitke, ktorá sa tiahla po 

rovine pri Dunaji, Čelebi takto opisuje nepriateľské vojsko.

Z božej vôle (...) sa blížila pechota ďaurských86 oplanov s čiernymi klobúkmi ako čierne mračno podobné 
stádu svíň. Boli zoradení na jednom mieste ako guľaté prasa. Znepokojení a vzrušení ďauri, všetci 
oblečení do modrého železa a všetci po desiatich pozväzovaní železnými reťazami a opojení čistým 
vínom, s dlhými naolejovanými puškami, ľstiví nemeckí, uhorskí, českí, korolskí, poľskí a korutánski 
ďauri prišli na džigerdelenskú rovinu.87

                                                
83 Čelebi cestoval s tureckým vojskom po celom svete v 17. storočí. Svoje postrehy si zapisoval a stvoril tak 
obrovské dielo Seyahatnam – Knihu ciest. Pod rovnomenným názvom vyšiel v slovenčine v r. 1978 výber, 
v ktorom sú zachytené najmä cesty po Uhorsku.
84 ČELEBI, Evliya. Kniha ciest. Prel. Vojtech Kopčan. Bratislava: Tatran, 1978. s. 54.
85  Tie sa potom na nejaký čas stali významnou tureckou pevnosťou.
86 Ďaur je označenie pre neveriaceho, tu samozrejme označuje kresťanov.
87 Tamtiež, s. 63.
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Šťavnatý opis nepriateľa (teda našej strany v bežných učebniciach dejepisu) má nielen 

popisnú ale najmä literárnu hodnotu. Čelebiho kvalita nie je vo faktografickom prínose, ale 

v jeho schopnosti vykresliť situáciu tak plasticky, že si ju vieme poľahky predstaviť aj dnes. 

O rok neskôr (r.1664 n.l.) sa Čelebi vracia na rovnaké miesto, i teraz sa tu odohrá bitka, 

priamo na Dunaji.

Ďauri bojovali z Dunaja a Mehmed paša zo súše. Vzali ďaurom dve fregaty. Keď pohádzali ďaurov do 
vody, dostihol neveriacich aj ostrihomský kapitán na lodiach. V tej chvíli sa ozvalo Alláh! Alláh! 
a zamiešali sa medzi ďaurov. V strede Dunaja obkľúčili úbohých neveriacich. Kanbur Mustafa paša 
odtiaľto a ostrihomský kapitán po Dunaji. V tej chvíli dobyli dvanásť nepriateľských lodí s tisícšesťsto 
ďaurmi. S prevrátenými krížovými zástavami pritiahli lode pod Ostrihom. V prítomnosti veľkovezíra 
urobili oslavu.88

Pri čítaní takéhoto opisu si európsky, kresťanský čitateľ musí opäť dávať pozor, aby mal stále 

na pamäti, kto je rozprávačom, aké je jeho východisko, preto nepriateľ, neveriaci, je ten, 

o ktorom inokedy čítame ako o „našom“ hrdinovi, bojovníkovi za vieru a pod. Pekne, hoci 

morbídne to dokumentuje aj nasledujúci opis mŕtvol (asi viac básnický ako realistický) rok po 

bitke pri Párkáne.

Islamské vojsko prešlo cez mŕtvoly ďaurov, ktorých porazili v minulom roku. Veľkosťou božou mŕtvoly 
zoschli a vysušili sa ako sušené mäso. Všetkým ďaurom sa kože prilepili na kosti a pokryli 
džigerdelenskú rovinu ako kremene. (...)
Našich jazdcov, ktorí sa stali mučeníkmi, sme zhromaždili na jedno miesto. Odpočívali ako čerstvé 
mŕtvoly. Potom sme všetkých druhov mučeníkov pochovali na jedno miesto.89

Čelebi naznačuje, že veriacich moslimov ochránil Alah pred rozkladom, pohanov-kresťanov 

usušil a nechal skamenieť. Umožnil tak patričné pochovanie svojich mučeníkov. Ale čo sa 

stalo s usušenými mŕtvolami ďaurov? Myšlienka, že ich kosti stále spočívajú na rovine pri 

Dunaji, pri Štúrove je mierne znepokojujúca.

Dunaj, ktorý sa stal hranicou predstavuje v pamäti národov na jeho brehoch rozdielne 

pocity. Logicky to, čo bolo pre jeden národ vykúpením, sa stalo ranou národa iného. 

Maďarom, ktorí po nezávislosti od habsburgovcov túžili celé stáročia, sa mohol konečne 

splniť sen, ale oni povojnové usporiadanie vnímali skôr ako trest. Úloha Maďarska v 2. 

svetovej vojne bola priamo ovplyvnená výsledkami 1. svetovej vojny. Trianon ako symbol 

smútku je pre Maďarov dodnes veľmi živý a slovensko-maďarské vzťahy aj kvôli nemu 

nebudú asi nikdy dokonalé. Na ilustráciu tohto pocitu „zhraničnievania sa“ uvádzam báseň 

Gyulu Illyésa, Pri Dunaji v Ostrihome. Bola napísaná v r. 1932, teda už niekoľko rokov po 

Trianone, ale vedomie hranice je tu stále ešte čerstvé. Na rozdiel od iných textov reagujúcich 

na nové usporiadanie hraníc vyznieva táto báseň síce smutne, ale nie trpko ani urazeno. 

Az ott a határ.
Nézd az alkony
pirjában lent a vén Duna
úgy vöröslik, mint könyveidben

                                                
88 Tamtiež, s. 253.
89 Tamtiež, s. 253.
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a határok rőt vonala.
(…)
A határ, határ Európa
tág mezein a néma jel,
amelyen innen élni, halni
túlnan gyűlölni, ölni kell.
(…)
Csupán a híd áll mozdulatlan,
két ország között idegen,
feszült karokkal ég és föld közt, 
mint a holt Krisztus mereven. 90

Dunaj tu reprezentuje pasívnu čiaru, hranicu niekým načrtnutú. Nie je ani pozorovateľom, len 

geografickou súčasťou celku. Zato most vyjadruje svoj postoj bezradnosti rozhodenými 

ramenami. Jeho nehybná konštrukcia je síce prirovnávaná k mŕtvemu telu, ale jeho gesto je 

prirovnávané k Ježišovi na kríži, čím evokuje nevinnosť, a zároveň vykúpenie. Most ako 

Kristus za nič nemôže, a naopak, môže spájať, preklenovať.   

Ukážkou najsúčasnejšieho premosťovania je nová učebnica Maďarčina pre samoukov91

napísaná zo slovenského pohľadu, ktorá sa tiež odohráva medzi Štúrovom a Ostrihomom. 

Môže sa zdať čudné, že jazyková učebnica sa niekde priamo odohráva, ale v tomto prípade je 

to naozaj tak. Hlavnými postavami učebnice sú Jarka z Popradu (Slovenka učiaca sa po 

maďarsky) a Eszter zo Štúrova (slovenská Maďarka). Každá kapitola obsahuje „jazykovú 

poradňu,“ ktorá je napísaná formou (slovenského) dialógu medzi Eszter a Jarkou, ktoré si 

vysvetľujú sporné body maďarskej gramatiky. Často narazia na konkrétne problémy, ktoré sa 

vyskytujú len na zmiešanom slovensko-maďarskom území. Takto koncipovaná učebnica, 

učebnica s príbehom, ktorý navyše rieši súčasné pohraničné jazykové aj kultúrne problémy je 

vo svojom inovatívnom prístupe skvelým čítaním, nielen pre záujemcov o maďarčinu ako 

cudzí jazyk, ale aj pre tých, ktorých zaujíma život maďarskej menšiny na Slovensku. 

Predstavuje most medzi kultúrami, pretože prihliada na špecifickú slovensko-maďarskú 

situáciu. 

3.4 Marcus Aurelius

Carnuntum (miesto dnes ležiace pri obci Brück an der Leithe v Rakúsku, neďaleko 

hraníc so Slovenskom) bolo v r. 106 n.l. povýšené na hlavné mesto provincie Horná Pannónia

(pozri prílohy 8a, 8b a 8c). Najslávnejšou postavou tohto obdobia je Marcus Aurelius, ktorý 

na tomto mieste napísal časť svojich Myšlienok k sebe (zač. 2 st. n.l.). V celom tomto diele je 

                                                
90 „Tam je hranica. Pozri v súmračnej/červeni dolu starý Dunaj/sa tak červená, ako v tvojich knihách/červená 
čiara hraníc./(...)/Hranica, hranica na širokých/poliach Európy, nemý znak,/na ktorom odtiaľto žiť, umrieť/odtiaľ 
nenávidieť, zabíjať treba./(...)/Len most stojí nehybne,/cudzo medzi dvoma štátmi,/S natiahnutými ramenami 
medzi nebom a zemou,/ako mŕtvy Kristus meravo.“ ILLYÉS, Gyula. A Dunánál Esztergomban. In Duna költői: 
Öt évszázad versei a Dunáról. Ed. Rezső Szalatnai. Budapest: Hungária, 1944. s. 177-179.
91 HIZSNYAIOVÁ, Ildikó – SITÁROVÁ-HUSÁRIKOVÁ,  Marianna. Maďarčina pre samoukov. Bratislava: 
SPN, 2010.
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niekoľko návratných tém: rozpoznanie dobra a zla, staroba a smrť, múdrosť – filozofia. Text 

má podobu súhrnu rád ako viesť dobrý, cnostný život. Claudio Magris tiež venuje jednu 

podkapitolu vo svojom Dunaji Marcovi Aureliovi. Vníma ho ako jedného z prvých 

cestovateľov po Dunaji.

Neohrožená cesta Marca Aurelia za vybudováním svého já nevyvrací cestu Rimbaudovu směřující 
k vlastnímu rozkladu a zrušení. Ale možná že císař chtěl jednoduše říci, že filosofii stačí myšlenka a svět,
zatímco umění slova potřebuje poetické příručky, pojednání, knihovny, které nelze tak snadno tahat 
s sebou. A právě v Carnuntu napsal, téměř jako by chtěl varovat budoucí podunajské poutníky, obtížené 
různými svazky a bibliografiemi, které s sebou vláčejí jako modlitební knížky, jimiž chtějí podepřít svou 
prázdnotu: „A žízeň po knihách zapuď, abys neumíral roztrpčen...“92

Čo Magris nepíše priamo, ale možno do istej miery naznačuje, je práve schopnosť Marca 

Aurelia vidieť do budúcnosti, a tiež povzniesť sa nad pominuteľnosť vecí. Keď dnes hľadíme 

na carnuntské vykopávky, vyznievajú nasledujúce jeho slová  z piatej knihy priam prorocky. 

Často si uvedomuj pominuteľnosť a zánik vecí i udalostí! Lebo podstata vecí je ako rieka v ustavičnom 
toku a činnosti podliehajú ustavičným premenám, ich príčiny tisícorakým obratom a bezmála nič tu nie je 
stále. A tesne pri nás je nekonečná priepasť minulosti a bezodné hrdlo budúcnosti, v ktorom sa stráca 
všetko. Či teda nie je pochabý ten, kto sa  v takomto stave vyvyšuje alebo sa za niečím ženie či narieka, 
akoby ho to malo trápiť ešte ktovieako dlho?93

Rímske časy pri Dunaji sa pominuli, ale my teraz na ne hľadíme ako do priepasti minulosti.94

Carnuntum je jedno z najzachovalejších rímskych miest, vďačí za to niekoľkým faktorom, 

ktoré sa tu stretli. Carnuntum v dobe pádu antiky nebolo zničené, ale opustené. Neskôr sa na 

tomto území neusadili iné kmene, oblasť zostala neobývaná, materiál (kameň) z pôvodných 

stavieb slúžil neďalekým obyvateľom ako kameňolom a ešte neskôr bola oblasť vyhlásená za 

prírodnú rezerváciu. Paradoxné je, že dnes na niekdajšom území Carnuntum žije oveľa menej 

ľudí ako za jeho vrcholu. Podobné miesta, ktoré by dnes mohli byť rovnako cenné 

z archeologického pohľadu (Bratislava, Budapešť, Viedeň) boli postupom vekov zastavané 

a prestavané mnohokrát.95 Pre Marca Aurelia sme v bezodnom hrdle budúcnosti a hoci nič nie 

je stále, jeho odkaz tu zatiaľ zostáva a je aktuálny aj dnes. 

Obraz rímskeho cisára na brehu Dunaja inšpiroval literátov naprieč vekmi. Dobyvačné 

vojny Rimanov na tomto území z pohľadu romantického básnika 19. storočia spracúva Samo 

Chalupka vo svojej skladbe Mor ho. Cieľom básne nie je zachytiť historickú skutočnosť, ale 

                                                
92 MAGRIS, Claudio. Dunaj. Prel. Kateřina Vinšová a Bohumír Klípa. Odeon: Praha, 1992. s. 218.
93 MARCUS AURELIUS. Myšilenky k sebe. Prel. Miloslav Okál. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov, 2006. s. 69.
94 A výhľad máme veľmi dobrý, vďaka múzeám a poznatkom archeológov. Na území niekdajšieho Carnuntum 
sa okrem rozsiahleho archeologického parku nachádza aj kamenné múzeum, v ktorom sa návštevník dozvedá 
o spôsobe života Rimanov na tomto území, a v ktorom sú vystavené mnohé nálezy z okolia. Čo však robí tento 
historický park ešte zaujímavejším je, že v posledných rokoch sa podarilo zrekonštruovať niekoľko rímskych víl. 
Dnes sa teda návštevník môže prechádzať po domoch rímskych úradníkov, ako v skanzene. Objekty, ktoré si 
mohol prezrieť v múzeu sú tu na svojom „prirodzenom“ mieste a tak názorne vynikne ich funkcia. Pracovníci 
múzea zašli až do takých detailov, že v záhrade za domami sú nasadené reálne rastliny, ktoré mohli pestovať už 
vtedy, či v kuchyniach sa nachádzajú plodiny, z ktorých Rimania varili. Celé to pôsobí veľmi autenticky, akoby 
si domáci páni len niekam odskočili (pozri príloha č. 9).
95 Historické údaje čerpám z materiálov múzea Carnuntum v Rakúsku.
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posilniť hrdosť slovenského národa. Slovania v bitke (kde majú nesmiernu presilu Rimania) 

samozrejme prehrávajú, ale umierajú hrdinskou smrťou a rímskeho cisára (ktorý nie je 

pomenovaný, a tak si ho môžeme predstavovať ako Marca Aurelia) zahanbujú svojou 

odvahou. 

Hynú i naši, hynú, ale sťa víťazi! 
Žiadna rana zvuk bôľu z úst im nevyrazí, 
vďačne lejú vernú krv po osudnom poli: 
oj, veď padnúť za národ — oj, veď to nebolí!
(…)
Kde naši? — Hojže, Tatro, jasných orlov mati! 
Nikdy sa ti tá tvoja detva už nevráti. 
Páč! Nad valným Dunajom krvavô pobrežia: 
tam ti tvoji synovia povraždení ležia. 96

Ani porážka v boji tu nepredstavuje pre Slovanov prehru, oni sa obetovali za národ a tým 

vykonali veľký čin. Dejisko tejto fiktívnej bitky je na brehu Dunaja. 

Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia, 
ponad vysoké hory, ponad rovné polia; 
preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, 
sadli tam za pomedzím slovenského rodu.97

Dunaj je tu primárne dejiskom , ale pre mnohých padlých je zároveň hranicou života a smrti.  

Rovnako ako celý okolitý kraj, bitku prežíva priam fyzicky.

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí: 
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. 
(…)98

Dunaj svojim dunením dáva najavo vzrušenie z boja, je na strane Slovanov, pretože je 

nevyhnutnou súčasťou ich krajiny.

Krásna zem — jej končiny valný Dunaj vlaží, 
a Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží: 
Tá zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy: 
to vlasť ich, to kolíska dávna synov slávy.99

Dunaj v tejto básni tvorí aj hranicu, vymedzuje slovenské územie medzi Tatrami a Dunajom, 

čo je v tomto období tradičné. Rimania tu však celkovo nepredstavujú odkaz, na ktorý možno 

nadviazať, sú zobrazovaní ako krutí dobyvatelia, ktorí ničia pokojný slovanský národ.

V modernistickej poézii funguje obraz Marca Aurelia celkom inak, ako vidno na 

nasledujúcich dvoch básňach. Gyula Juhász napísal báseň Marcus Aurelius v r. 1925. Citujem

jej posledné verše, v ktorých je najlepšie vidieť, akým spôsobom básnik odkazuje k rímskemu 

cisárovi.

Egy érzés vert és gondolá, miként én
A szőke vízre, szőke holdra nézve:

                                                
96 CHALUPKA, Samo. Mor ho! [on-line]. c2006-2009-[cit. 23. decembra 2010] Dostupné z WWW: 
<http://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1>.
97 Tamtiež.
98 Tamtiež.
99 Tamtiež.
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Az élet gyász és nem mersz halni mégse!100

Juhászova báseň je subjektívnou výpoveďou jedinca, ktorý sa nachádza v určitej hraničnej 

situácií a Marcus Aurelius sa tu objavuje ako dejinná postava, ktorá je básnikovi blízka tým, 

že sa možno nachádzala v podobnej situácií. 

Dezső Kosztolányi venoval tomuto rímskemu cisárovi rovnomennú báseň napísanú v 

Ríme, ktorá vyšla v r. 1929 v časopise Nyugat.  Nasledujú opäť jej posledné verše.

(…)
ki jöttem a pannon
halmok alól s élek a barna Dunának,
a szőke Tiszának partjai közt. Jaj,
hadd emelem föl mégegyszer a szívem
testvéri szivedhez,
Marcus Aurelius. 101

U Kosztolányiho je tiež vyzdvihovaná blízkosť básnika a rímskeho cisára, básnik vníma 

rímskeho cisára ako svojho druha.

Marcus Aurelius teda zjavne intenzívne rezonuje v dobe modernistickej poézie, kedy sa 

oči básnika upierajú do minulosti celkom inak ako v romantike. Tu sa s antikou stotožňujú, 

vidia sa ako nasledovatelia, sú kozmopolitnejší a menej národne orientovaní. Prínos Marca 

Aurelia ako postavy dunajskej pamäte je rôznorodý. Na jednej úrovni sú to jeho Myšlienky, 

text stále aktuálny, na ďalšej jeho inšpirácia básnikom rôznych období. Rímska prítomnosť na 

dunajskom území je stále citeľná, práve v rovine pamäte, ktorá (na rozdiel povedzme od 

Devína) nie je založená na národnej báze. Marcus Aurelius akoby bol spoločnou postavou 

dejín dunajských, nie len jednotlivo rakúskych, slovenských, maďarských.

3.5 Zotmund

V r. 1052 obliehali vojská nemeckého cisára Henricha III. Bratislavu. Prišli po Dunaji 

na početnej lodnej flotile. Táto historická udalosť je spojená s povesťou o Zotmundovi, ktorý 

mesto zachránil tým, že v noci pomocou slamky z trstiny priplával pod hladinou až k lodiam 

a prederavil im dná, čím zadal príčinu k úteku nemeckých vojsk. Táto povesť má dnes mnoho 

podôb, ako vidno na nasledujúcich príkladoch. Asi jedným z prvých prameňov k tejto látke je 

latinská kronika Chronicon Pictum zo 14. storočia: „Ekkor a várbeli magyarok találtak egy az 

úszás mesterségében igen okos embert, a neve Zotmund volt. Az éj csendjében a császár 

hajóihoz küldték; a víz alatt jutott oda, megfúrta mind a hajókat: hirtelen megteltek vízzel, és 

                                                
100 „Istý pocit búšil a myslel, ako ja/na sivú vodu, na sivý mesiac pozerajúc:/Život je smútok no umrieť sa 
neodvážiš!“ JUHÁSZ, Gyula. Marcus Aurelius. In Duna költői: Öt évszázad versei a Dunáról. Ed. Rezső 
Szalatnai. Budapest: Hungária, 1944. s.152.
101 „(...)/prišiel som spod panonských/ vŕškov a žijem medzi hnedým/Dunajom a sivou Tisou. Jaj,/nech ešte raz 
pozdvihnem srdce/k bratskému srdcu,/Marcus Aurelius.“ KOSZTOLÁNYI, Dezső. Marcus Aurelius. [on-line]. 
[cit. 26. decembra 2010]. Dostupné z WWW: <http://hu.wikisource.org/wiki/Marcus_Aurelius>.
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a németek ereje odaveszett.”102 Kronikárovo spracovanie je stručné, nepopisuje ani presnú 

Zotmundovu metódu, ani jeho pôvod.

V slovenskom kontexte žije táto povesť najmä v podaní Márie Ďuríčkovej v jej 

Bratislavských povestiach. Povesť sa volá Zotmund103 a hlavný hrdina je rybár z podhradia –

Slovan. Toto je dôležité spomenúť preto, že rovnaká povesť žije v maďarskom kontexte 

trochu inak. Tam je tento príbeh známy aj vďaka spracovaniu popredného romantického 

básnika Mihálya Vörösmartyho, ktorého epická báseň z roku 1828 Potápač Kund (A buvár 

Kund) popisuje rovnaký príbeh, hoci bratislavský „potápač“ sa tu volá Kund. 

Túl a mezőn, túl a hazán,
S a part fölött, a nagy Dunán
Ki népe zajlik ott?
Föl Endre! Béla! föl magyar!
Ellenhad az, mely vészt akar,
Ellenség zajlik ott. 

(…)
Vésztűzben néha vízen át
Henriknek látni táborát,
S Pozsony kivillanik;

S ím a Dunából szirt gyanánt,
Egy ember kit mély árja hányt,
Sötéten felbukik. 
(…)
S villám tüzénél Béla néz,
Túlparton minden habba vész:
A zászlók hullanak,
Özön fut rajtok el vadon,
És száz hajón, és száz hadon

Hullámok omlanak.

Kund hol van? félreköltözött,
De olyat százezer között
Hős Béla feltalál.

S túl a mezőn, túl a hazán,
Fut, búsong Henrik vert hadán,
S Pozsony végvára áll. 104

Z tejto básne jasne vidieť čas jej vzniku, obdobie romantizmu, mobilizácie národa, kde básnik 

využíva stredovekú povesť, aby osviežil hrdosť Maďarov na ich slávnu históriu. Ale ako som 

                                                
102 „Vtedy našli hradní Maďari veľmi schopného plavca, volal sa Zotmund. V tichu noci ho poslali k cisárovým 
lodiam; dostal sa tam pod vodou, prederavil všetky lode: zrazu sa naplnili vodou, a sila Nemcov sa stratila.” 
Chronicon Pictum. [on-line]. [cit. 23. decembra 2010]V maďarčine a čiastočne aj v angličtine dostupné 
z WWW: <http://www.kepeskronika.net/hu.htm>. 
103 ĎURÍČKOVÁ, Mária. Bratislavské povesti. Bratislava: Mladé letá, 1990. Zotmund, s. 43-46.
104 „Na druhej strane poľa, na druhej strane otčiny,/a o trošku vyššie, na veľkom Dunaji/Akýže to ľud sa tam 
hrnie?/Hore sa Andrej! Vojto! Hore sa Maďari!/nepriateľské vojsko je to, ktoré pohromu chce,/nepriateľ sa tam 
hrnie./(...)/Pod hrozbou hroznou, zavše cez vodu/vidno Henrikovi tábor,/A Prešporok sa zablysne;/A hľa 
z Dunaja skalisko by podozrievalo/človek, ktorý do hĺbky sa ponorí,/v tme sa objaví./(…)/A pri bleskoch Belo 
vidí,/na druhom brehu všetkému vo vlnách koniec,/zástavy vejú,/voda ich zaplaví,/a cez sto lodí, cez sto 
vojsk,/vlny sa trieštia./Kde je Kund? Poloodsťahovaný,/no takého medzi stotisícami,/hrdina Belo objaví./A na 
druhej strane poľa, na druhej strane otčiny,/uteká, bedáka Henrik cez porazené vojsko,/a prešporský hrad stojí.” 
VÖRÖSMARTY, Mihály. A buvár Kund. [on-line]. [cit. 23. decembra 2010] Dostupné z 
<http://mek.niif.hu/01100/01122/html/vers0108.htm#156>.
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už uviedla, Ďuríčková z rovnakého hrdinu spravila Slovana.105 Z historického hľadiska mohol 

byť Zotmund (ktorého meno, na ktorom sa všetky strany zhodujú je zas pre zmenu nemecké) 

etnicky aj Maďar, aj Slovan aj Nemec. Najpravdivejšie by sme mohli povedať, že bol Uhor,106

keďže v období vzniku povesti vlastne národ ako ho vnímame dnes neexistoval. Pre povesť 

o ňom a o tom, ako využil svoje dunajské umenie na ochranu mesta to nie je podstatné, len je 

dôležité si uvedomiť, ako rovnaká postava prispieva k formovaniu obrazu národa na oboch 

stranách Dunaja. To že si ho „privlastňujú“ obe strany môže naopak ukazovať to, že majú aj 

napriek rozdielom jednu históriu, na ktorú môžu byť hrdí spoločne.

3.6 Bojovníčky proti Turkom a Tatárom

V baladách zachytávajúcich boje s Turkami a Tatármi z pohľadu „domáceho“ 

obyvateľstva sa často objavujú obetavé ženy. To, že tieto balady prežívajú dodnes poukazuje 

na to, že sú súčasťou kolektívnej kultúrnej pamäte. Jedna z najpôsobivejších balád o turecko-

slovanských/uhorských bojoch je Ten turecký mýtnik, v ktorom hlavný hrdina sedí vo väzení, 

a jeho väznitelia Turci sú ochotní ho prepustiť, ak im dá svoju dcéru, krásnu Katarínu. On im 

ju sľúbi, ona sa podvolí na záchranu otca, ale pri tom, ako ju Turci odvážajú si volí smrť 

v Dunaji, radšej, ako by mala žiť s Turkami.

Turecký furajtár!
Počkajže namále,
pila bych ja vodu
z tohoto Dunaje.“
Jednou rúčkou pila,
druhou sa topila,
tak velikú hanbu
Turkom urobila.
Takie vlasy mala,
Dunaj obkrútila;
takú sukňu mala,
Dunaj zahatala.
Mladý pán nemeškal,
dolu brehom bežal:
„Rybári! rybári!
Zakladajte sieti,
moja mladá pani
dolu vodou letí.“
Jeden raz zatiahli,
rybečku vytiahli:
„Nenie je to ryba
muojmu srdcu ľúba.“
Druhý raz zatiahli,

                                                
105 Igor Janota tiež zachytáva rovnakú povesť, uňho je však pre zmenu Zotmund knieža a pán bratislavského 
hradu. Neprederaví lode sám, ale s pomocou 50 udatných dunajských mládencov. JANOTA, Igor. Rozprávky a 
povesti z Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT, 2008. Obrancovia Bratislavy, s. 27-32.
106 V slovenčine je jasné rozlíšenie Uhor, obyvateľ Uhorska (historického štátu) a Maďar, príslušník maďarského 
etnika i obyvateľ súčasného štátu. Avšak v Maďarčine tento rozdiel nie je, pre Uhorsko i Maďarsko sa používa 
pojem Magyarország. Z tohto pramení aj veľa problémov  pri preklade a dezinterpretácií pri čítaní maďarských 
textov. 
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rybečku vytiahli:
„Ach! nie je to ryba
mojmu srdcu ľúba.“
Tretí raz zatiahli,
rybečku vytiahli:
„Toto je tá ryba,
muojmu srdcu ľúba!
Kebys bola prišla
do tureckej zemi,
bola bys umrela
v hodbavnej posteli.
Ale si neprišla
ani do šajtlavy,
veru ťa rozvláča
vtáci, straky, vrany.107

Okrem ľudových prvkov (napr. opakovanie, jednoduchý rým) možno pozorovať, že slovanská 

deva je zobrazovaná ako veľmi múdra a odvážna. Dunaj je tu prostriedkom, ktorý umožní 

Kataríne vykonať akt slobodnej vôle, ukázať Turkom, že sa nebojí ani smrti. Balada 

pokračuje lamentáciou potenciálnej svokry, ktorá mŕtvole Kataríny vymenúva, ako dobre by 

si s nimi žila, čo všetko by mala a pod. Končí sa Kataríninými slovami: „Katarína mrtvú/ 

hlavičku pozdvihla/ a temnými slovy/ toto povedala: /„Lepší je ten Dunaj/ než hárem 

turecký,/ lepšia smrť kresťanská,/ než život pohanský.““108 Dunaj je teda zároveň hranica, 

ktorá oddeľuje pohanský a kresťanský svet, a tým aj smrť a život, lebo Katarína iný ako 

kresťanský život neakceptuje. V balade sa nepopisuje, ako vníma Katarína svoje spočinutie 

v Dunaji, ale Dunaj je akoby jej spojenec, Katarína je mu rovnocenná, keď ho dokáže 

obkrútiť svojimi vlasmi a zahatať sukňou. Tento obraz môže evokovať to, že Katarína si za 

milenca (večného) vyberá radšej Dunaj ako Turka. 

Variácia na túto baladu je prítomná aj v Maďarskom prostredí, v piesni Komáromi szép 

lány, v ktorej sa zapáči pekné komárňanské dievča tureckému vajdovi. Dievča sa ho však 

nebojí, ako ilustruje nasledujúci úryvok. Vajda oslovuje dievčinu z lode na Dunaji, ona mu 

odpovedá z brehu.

Ölelj mög engöm, komáromi szép lány!
Öleljön mög tégöd pokolbéli sátán!
Csókolj mög hát engöm, komáromi szép lány!
Csókoljon mög tégöd vadbéli oroszlán!
Feküdj le hát mellém, komáromi szép lány!
Feküdjön le melléd magyarok fegyvere!109

                                                
107 Národnie spievanky 2: Balady, romance rozprávky. Ed. Ján Kollár. [on-line]. c2006-2009-[cit. 23. decembra 
2010] Dostupné z <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1088/Kollar_Narodnie-spievanky-2-Balady-romance-
rozpravky/1>. Ten turecký mýtnik.
108 Tamtiež.
109 „Objím ma, pekná Komárňanka! /Objímte sa sám, pekelný čert! /Pobozkaj ma teda, pekná Komárňanka!  
/Pobozkajte sa sám, divoký levisko! /Poď si ku mne ľahnúť, pekná Komárňanka! / Nech si ku vám ľahnú 
maďarské zbrane!“ Magyar népballadák. Ed. Gyula Ortutay. Budapest: Neumann Kht., 2000. Komáromi szép 
lány. [on-line]. [cit. 23. decembra 2010] Dostupné z WWW: 
<http://mek.niif.hu/06200/06204/html/manepbal00073.html>.
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V Komárňankiných odpovediach vidíme nielen postoje cudnej devy, ale napr. to, že ho 

označuje za diabla, odráža aj ich inú vieru. Komárňanka mu vyčíta jeho prílišnú smelosť i inú 

konfesiu. Zdanlivo veselá prekáračka však končí tragicky, Turek ju zabije, Komárňanka končí 

v Dunaji. Vzápätí už mŕtva dievčina spieva.

Dunának feneke: koporsóm feneke...
Dunának két széle: koporsóm két széle...
Dunának habjai: az én szömfödelem...
Dunának halai: koporsó szögei...
Dunai halacskák: az én siratóim...
Az égi madarkák: az én éneklőim...
Halászok, halászok, dunai halászok –
csütörtökön délre engöm kifogjatok,110

Pre komárňanskú dievčinu je Dunaj pohrebným sprievodom. Dôstojným a primeraným –

nechýbajú čipky, oplakávačky, speváci. Na rozdiel od Kataríny si svoju smrť nevolí priamo 

sama, hoci možno povedať, že hrdosť jej nechýba a zabije ju jej vlastný bystrý jazyk. Obe 

tieto balady popisujú nemožnosť lásky medzi Turkom a uhorskou devou. 

Iná epická báseň popisujúca boj s Turkami z maďarského prostredia je Pani 

Rozgonyiová (Rozgonyiné, 1852) od Jánosa Aranya. Podobne ako v predchádzajúcej balade, 

aj tu je hlavnou postavou žena, tentokrát manželka uhorského bojovníka, ktorá odmieta pustiť 

muža do bitky samého. V úvode básne je krásny dialóg manželov o mieste ženy v bojoch.

„Hová, hová, édes férjem?”
„Megyek a csatába:
Galambócon vár a török,
Ne várjon hiába.”
„Megállj, megállj; édes férjem!
Ne menj még csatába:
Befordulok egy kicsinyég
Öltöző szobámba.”

„Én kegyesem, szép hitvesem,
Ellenemre jársz-é?
Sima vállad, puha kebled
Töri az a páncél;
Félve tartod a nagy kardot
Remegő kezedben:
Mit keresnél, gyönge asszony.
Véres ütközetben?”

„Azt keresem, hiv magyar nő,
Véres ütközetben,
Hogy lehessek, élve, halva,
Mindig közeledben:
Súlyos a kard, de nehezebb
Százszor is a bánat;
Jobban töri, mint a páncél.
Kebelem utánad.” 111

                                                
110 „Dno dunajské: mojej rakvy dno… /Dunajské dva kraje: mojej rakvy okraje… /Dunajská pena: moja čipka do 
rakvy…/Dunajské ryby: klince do rakvy… /Dunajské rybičky: moje oplakávačky… /Nebeské vtáčiky: moji 
speváci… /Rybári, rybári, dunajskí rybári – /vo štvrtok na poludnie ma vytiahnete,“ Tamtiež.
111 „Kamže, kamže, milý muž môj?“/ „Idem do bitky:/V Galambóci čaká Turek,/nech nečaká nadarmo.“/„Postoj 
postoj, milý muž môj!/nechoď ešte do bitky:/obrátim sa po maličkosť do svojej izbietky.“//„Milá moja, pekná 
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V týchto úvodných veršoch sa objavuje kontrast medzi telesným a duševným utrpením ženy. 

Pani Rozgonyiová odmieta sedieť doma sama, keď je jej muž v nebezpečenstve. Radšej 

vystaví svoje telo inej bolesti, len aby netrpela bolesťou vnútornou – smútkom za manželom. 

Pani Rozgonyinová tu ukazuje odvahu i odhodlanie. Vydajú sa teda spolu do dnešného 

Srbska, kde sa odohráva pri Dunaji bitka.

Galambócot a Dunáról
Ostromolni kezdik;
Folyamon is, szárazon is
Egyre törik, vesztik.
Elől, elől Rozgonyival
Kedves élet-párja,
Hiv szerelme, szép Cicelle,
Szentgyörgyi leánya.
(…)
Pogány török a Moráván
Érkezik új haddal:
„Most vitézek! hajós népek!/Közül-akarattal!”
Maga vivé Rozgonyiné
Ellenök a gályát,
Követi a sok dalia
Lobogós ruháját.
(…)
Szól az ágyu – szokatlanul
Durva ozmán fülnek;
Hajóira tűz-kanócok,
Koszorúk repülnek;
„Vizet! vizet!” a pogányság
Orditoz hiában;
Mind odaég, bár van elég
Víz a nagy Dunában. 112

Úloha pani Rozgonyiovej v bojoch je skôr akási emblematická, jej prítomnosť stačí na to, aby 

sa vojsku darilo. Boj sa odohráva priamo na Dunaji a Turci zhoria priamo na vode, čím akoby 

sa naznačovalo, že Boh je na uhorskej strane. Na záver básne sa ukáže kto je pravou hrdinkou.

(…)
Egy árva szó sem beszéli
Zsigmond győzedelmét;
Mind a világ, széles világ
Rozgonyi Cicellét.113

Víťazstvo pani Rozgonyiovej nespočíva v jej bojových schopnostiach, ale v jej odvahe 

a vernosti, čím sa stáva príkladom všetkým ženám. 

                                                                                                                                                        
manželka,/naproti mi chceš ísť?/Tvoj hladký chrbát, mäkké prsia/ roztrhne ten pancier;/do poly unesieš ten 
veľký meč/v chvejúcich sa rukách:/Čo by si hľadala, slabá žena/v krvavom boji?“//„To hľadám, verná maďarská 
žena v krvavom boji,/aby som mohla byť, živá, mŕtva,/vždy v tvojej blízkosti:/Nebezpečný je meč, ale ťažšia/aj 
sto krát tá ľútosť;/viac sa trhá ako pancier/moja hruď za tebou.” ARANY, János. Rozgonyiné. [on-line]. [cit. 23. 
decembra 2010] Dostupné z WWW: <http://mek.niif.hu/00500/00597/html/vs185005.htm#63>.
112 „Galambóc od Dunaja/začnú obliehať,/aj z rieky aj z brehu,/naraz vtŕhajú, ničia./Spredu, spredu 
s Rozgonyim,/milým partnerom,/verná láska, pekná Cicelle,/Szentgyörgyiho dcéra./(...)/Pohan Turek po 
Morave/prichádza s novým vojskom:/„Teraz bohatieri! lodné národy!/Spoločnými silami!“/Pani 
Rozgonyiovú/nesie loď,/nasleduje veľa bojovníkov,/jej jazdecké šaty./(...)/Zaznie ohňové delo –
nezvyk/neslušným osmanským ušiam,/Na lode sa požiar šíri,/vence lietajú,/„Vodu! Vodu!” pohania/nadarmo 
kričia;/už všetko horí, aj keď/je dosť vody v Dunaji.“ Tamtiež.
113 „(…)/Ani jedna sirota nevraví/o Žigmondovom víťazstve;/celý šíry svet,/o Cicelle Rozgonyiovej.“ Tamtiež.
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Ďalším typom devy, ktorá zachraňuje svoj národ je Margit, dcéra uhorského kráľa Bela 

IV. Bola zasvätená Bohu, aby ochránil ľud pred Tatármi. Rodičia jej postavili kláštor na tzv. 

zajačom ostrove pri Budíne, dnešnom Margitinom ostrove uprostred Budapešti. Tam zostala 

až do svojej smrti. Z kláštora sa dodnes zachovali len ruiny, ale legenda o sv. Margite je 

výraznejšou pamiatkou. Pôvodný text legendy z 15. storočia je jednou z prvých maďarských 

písomných pamiatok. Zachytáva aj Margitin zázrak priamo súvisiaci s jej polohou na Dunaji. 

Margit sa bojí prichádzajúcej povodne a zverí sa mníchovi Marcellovi: „Tisztelendő atyám, 

mi nagy veszedelemben vagyunk az árvízért, mert a Duna annyira áradott vala meg, hogy 

elvette vala e klastromot.”114 Marcellus jej neverí a preto sa Margit uchýli k Bohu, ktorý 

vyslyší jej prosby.

„Uram, Jézus, kérlek téged, hogy mutassad meg e provinciálisnak, hogy én igazat mondok.” Tehát íme, 
csodálatos dolog: a Duna nagy hirtelenséggel megárada és kezde nagy zúgással a víz bejönni az udvarra 
és kezde nagyon felnövekedni a víz. A provinciális ez időben vala egy kertben a szororokkal. Hallván és 
látván e provinciális a víznek ő nagy zúgását és hirtelen jövését, igen megijede és elfutamék a kertből a 
kerülőbe; oda is utána mene a víz. Azután befuta a provinciális a kapitulumházba, de ott sem maradhata 
meg a víztől. Ennek utána futa egy kis mezőcskére, kit mostan hívunk klastrom közepének (…) 
Ezenképpen bizonyságot vőn erről, hogy Szent Margit asszony igazat mondott volt.115

Tento úryvok popisujúci zázrak je tak trochu zvláštny v tom, že nejde o zázrak, ktorý by 

niekomu pomáhal (ako napr. uzdravenie), ale len ukazuje, že Margit mala pravdu. Boh 

vyslyší Margit asi preto, že je jeho obľúbenkyňou. Tento zázrak akoby slúžil len na to, aby 

Boh povedal, počúvajte ju, je moja vyvolená. De facto nepomáha ľudstvu ani jednotlivému 

človeku. 

Táto legenda nezostala bez odozvy v neskoršej literatúre. Endre Ady má rovnomennú 

báseň zo zbierky Krv a zlato (Vér és arany, 1907). Margit je tu vyobrazená ako princezná 

čakajúca na svojho rytiera, ktorý ale neprichádza. Posledná strofa to zhrňuje.

Ő nem járt a Duna táján soha,
Egy halk dalu és halk csókú legény.
És Jézusnak áldozák Margitot,
Ki ott halt meg a Nyulak-szigetén. 116

Je to vlastne smutná báseň o čakaní na niečo, čo nikdy neprichádza. Podľa legendy sa Margit 

vydať nikdy nechcela, jej rozhodnutie zostať na ostrove bolo dobrovoľné, ale v tejto básni sa 

to premieňa, Margit je zobrazovaná ako pasívna obeť, ktorá si nemohla vyberať. 

                                                
114 „Ctený otče, sme vo veľkom nebezpečenstve, kvôli povodni, pretože Dunaj môže natoľko stúpnuť, že vezme 
so sebou i kláštor.” Text citujem z verzie v modernej maďarčine. Szent Margit legendája. [on-line]. [cit. 23. 
decembra 2010] Prel. Ágnes Kurucz. Dostupné z WWW: <http://mek.oszk.hu/00200/00246/00246.htm>. 
115 „„Pane, Ježišu, prosím ťa, ukáž provinciálovi, že hovorím pravdu.“ A tu hneď, zázračná vec: Dunaj zrazu 
veľmi stúpol a voda začala s veľkým hukotom vchádzať na dvor a začala veľmi stúpať. Provinciál bol v tej chvíli 
v záhrade. Počujúc a vidiac ten obrovský hukot vody a jej rýchly príchod, ozaj sa vystrašil a utekal zo záhrady 
do okolia, tam za ním ale išla voda. Potom provinciál vbehol do kapitulského domu, ale ani tam nezostal bez 
vody. Potom utekal na malé políčko, ktoré dnes voláme kláštorovým stredom (...) Podľa tohto bolo isté, že pani 
svätá Margita hovorila pravdu.“ Tamtiež.
116 „On však neprišiel do Dunajského kraja nikdy,/ten mládenec s tichou piesňou a bozkami./A Margit, ktorá 
umrela na zajačom ostrove,/obetovali Ježišovi.“ ADY, Endre. Szent Margit legendája.  [on-line]. [cit. 23. 
decembra 2010] Dostupné z WWW: <http://mek.niif.hu/00500/00588/html/vers0201.htm#34> .
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Gyula Vargha sa zas vo svojej básni z r. 1921, Holuby svätej Margity (Szent Margit 

Galambjai)  hrá s obrazom holubov pijúcich z Dunaja, pripodobuje ich dievčatám, ktoré žili 

na ostrove s Margit.

A szűz királylány hűs szigetjén
Galambok isznak a Dunából.
Megszomjazott és leszállt a földre
a fönn kerengő légi tábor.
(…)
S az ige végtelen vizéből,
világtól elvonulva, távol,
úgy itták égő szomjas ajkkal,
mint a galambok a Dunából.117

Vargha tu pekne spája jednoduchý mestský výjav s pamäťou miesta. Aj pri obraze Margitinho 

ostrova v 20. storočí sú stále prítomné tieto stredoveké mníšky, ktoré tu žili. Hoci sa ostrov 

stal miestom zábavy a športov, ba aj erotických dobrodružstiev, stále má aureolu svätosti.

Možno nie úplne jednotný typ uhorskej devy som zaradila pod jednu postavu, a to práve 

preto, že jednak vychádza z jedného kultúrneho prostredia, hoci dnes už rôznych štátov 

a národov, a jednak preto, že sú im spoločné odvaha a nadradenie kladných hodnôt. Zároveň 

ich funkcia v neskorších dobách je exemplárna, tak ako pre chlapcov sú to rôzni bojovníci, 

pre dievčatá sú to tieto odvážne devy. Môže sa zdať, že odvaha Kataríny utopiť sa v Dunaji je 

akási pasívna, alebo, že smrť Komárňanky s podrezaným jazykom nie je dostatočne hrdinská 

a odovzdanie sa Margity Bohu sa dnes javí ako prežitok. Ale to, že činy týchto diev fungujú 

v literatúre dodnes je dôkazom toho, že sú stále živé.  

3.7 Dunaj

Možno sa zdá zvláštne, že tu samostatne uvádzam Dunaj ako postavu, ktorá 

symbolizuje pamäť Dunaja, ale považujem to za dôležité vzhľadom na to, že Dunaj ako 

svedok pamätných udalostí, dejín, býva časti personifikovaný i alegorizovaný. Vo výtvarnom 

umení narážame na Dunaj v rôznych podobách, napr. pri prameni v Donaueschingene je 

zobrazovaný ako mladý chlapec (pozri príloha č. 10), na Berniniho fontáne štyroch riek 

v Ríme ako starý muž (pozri príloha č. 11).

Dunaj ako svedok konfliktov, generácií a udalostí býva často zobrazovaný v poézií.118

Ukážem to na príklade dvoch maďarských básní,119 ktoré patria k základu maďarskej kultúry, 

                                                
117 „Na vernom ostrove panenskej princeznej/holuby pijú z vody dunajskej./Zosmädol a zostúpil na zem,/zhora 
krúžiaci vzdušný tábor./(...)/A z tej nekonečnej vody/ďaleko odtiahnutí od sveta,/tak pili smädnými perami,/ako 
holuby z Dunaja.“ VARGHA, Gyula. Szent Margit galambjai. In Duna költői: Öt évszázad versei a Dunáról. Ed.
Rezső Szalatnai. Budapest: Hungária, 1944. s. 146.
118 V slovenskej poézii sa Dunaj nevyskytuje tak priamo ako pamätník, ale skôr ako prvok tvoriaci identitu, 
zároveň je vždy vnímaný ako hranica. Takto ho nachádzame napr. v Kollárovej Slávy dcére či v Dume 
bratislavskej Janka Kráľa. 
119 Básní využívajúcich motív  pamäti Dunaja je veľmi veľa, okrem dvoch analyzovaných maďarských by som 
ešte spomenula napr. báseň Sándora Petőfiho Vérmező (Krvavá lúka) napísanú v revolučnom roku 1848, či báseň 
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jedna pochádza z konca 18. storočia a druhá z prvej polovice 20. storočia. Báseň Mihálya 

Vitéza Csokonaiho z roku 1796 s názvom A Duna (Dunaj) začína výzvou básnika Maďarom. 

Álljatok, egy kisded haladékra megálljatok itten
Habjaim! 
(…)
A Duna szól, mely annyi kövér rétekre lefolyván 
Sok gályákat emel hátán, sok réteket öntöz;
A Duna szól – Magyarok! szavamat fületekbe vegyétek120

Ide akoby o prípravu čitateľa na veľkú udalosť, príhovor samotného skúseného Dunaja, ktorý 

v nasledujúcej časti prehovára sám: „Még mikoron hajdan ti se voltatok, őseitek se/ Voltanak, 

én voltam;/ (…)/ Jól tudom én, mi esett hajdan Európa vidékin.”121 Dunaj je tu svedkom 

vekov, múdry velikán, ktorého poznanie presahuje ľudský rozmer. Neskôr pripomína 

Maďarom ich hrdinskú minulosť. Na záver básne prehovára Maďarom do duše, vyzýva ich 

k boju, lichotí im, aby sa spolu vzopreli a bojovali za svoju vec.

Hát nem hív, nem erős magyarok vagytok ti is osztán?
Hát ti királyotokért a hadra kiszállni
Nem mernétek-e már? (…)
Menjetek óh magyaraim! tudom én hogy bennetek is forr
A viadalra szokott bátorság s hajdani hűség:
Jól tudom én, hogy még készek vagytok ti csoportban
Jó fejedelmetekért s a hazáért harcra nyomúlni:122

Dunaj sa tu prejavuje ako spojenec Maďarov dodávajúci im odvahu k národným bojom. Je 

akoby ich vodcom, ktorý vie odhadnúť ich schopnosti a motivovať ich k činom.

Báseň Attilu Józsefa Pri Dunaji (A Dunánál, 1936) 123 má niekoľko spoločných prvkov 

s Csokonaiho Dunajom.  Začiatok básne navodzuje osobný kontakt básnika s riekou, 

velikánom. Na rozdiel od Dunaja je tu básnik individuálnym subjektom, neštylizuje sa do 

role učiteľa národa, autority. 

V prístave dole sediac na kameni,
díval som sa, jak pláva kôra z dýň.
Sotva som, vo svoj osud pohrúžený,
čul vravu hladiny, tíš hlbočín.

                                                                                                                                                        
A Dunaparton (Pri Dunaji) Gyulu Varghu napísanú okolo r. 1890 alebo A Duna Vallomása (Spoveď Dunaja) 
Endreho Adyho z r. 1907. Táto tretia báseň nadväzuje aj na dve analyzované básne, Dunaj zveruje básnikovi 
svoje tajomstvá, je svedok vekov a ten, čo dobre pozná našu kliatbu.
120 „Stojte, na maličkú chvíľu postojte tu/vlny!(…)/Dunaj hovorí, ktorý pretečúc toľko tučných vrstiev/veľa 
vetiev zodvihol na chrbte, veľa vrstiev zavlažuje;/Dunaj hovorí – Maďari! vezmite do uší moje slová“
CSOKONAI, Mihály Vitéz. A Duna. In Duna költői: Öt évszázad versei a Dunáról. Ed. Rezső Szalatnai. 
Budapest: Hungária, 1944. s. 85.
121 „Pradávno, keď ste ešte neboli vy, ani vaši predkovia/ja som bol; (...)/Viem ja dobre, čo sa dávno stalo 
v Európskych krajinách.“ Tamtiež, s. 85.
122 „Či nie ste vy silní Maďari rozdelení?/Či sa už za vašich kráľov do boja/neodvažujete? (...)/Choďte ó Maďari 
moji! Viem ja, že vo vás tiež vrie/na víťazstvo zvyknutá odvaha a dávna vernosť:/Dobre ja viem, že ste ešte 
pripravení/za dobré kniežatá a za vlasť do boja napredovať:“ Tamtiež, s. 86.
123 Na základe obrazu z tejto básne bola Józsefovi Attilovi postavená aj socha na brehu Dunaja v Budapešti 
(pozri príloha č. 12).
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Jak keby tiekol z môjho srdca rán,
mútny, múdry bol Dunaj – velikán.124

V druhej časti básne prehovára a vyjadruje svoju skúsenosť sám Dunaj, rovnako ako u 

Csokonaiho.

Ja stotisíc už rokov – badám zrazu –
hľadím na všetko to, čo náhle zriem.
Chvíľka a hotový je celok času,
čo s tisícami predkov sledujem.
Ja vidím to, čo oni nevideli,
bo každý sial, zabíjal, objímal.
A oni vidia, v hmote znehybnelí,
čo nezriem ja, keď vyznávať by mal.125

Dunaj je tu svedok vekov, ale nenabáda k bojovej aktivite za národ ako u Csokonaiho. Je 

pozorovateľom, ktorý nedáva jasne najavo, na koho strane je. V tretej časti básnik rozmýšľa o 

svojom pôvode a ukazuje, aké je obyvateľstvo Maďarska premiešané, neoddeliteľné od

ostatných etník žijúcich na tomto území.

Kumánkou mať a otec Sikuľ zpola
a zpola Rumun bol, či cele snáď. 
(...)
Som svet – čo bolo v ňom, to v sebe čujem:

stá pokolení, čo sa hrdúsia.
Podmaniteľov vlasti predstavujem,
aj žiale podmanených znášam ja.
Arpád a Zalán, Verbőczi a Dózsa,
Slovák, Rumun, aj Turci, Tatari
hmýria sa, víria v srdci tomto, čo sa
s minulom slieva - dnešní Maďari!126

Básnik je v tomto zmysle ako Dunaj, jeho krv nesie v sebe dejiny tohto územia. Cíti, čo mohli 

cítiť jeho predkovia. Na záver apeluje na seba i spoločnosť, aby úsilím, prácou našla pokoj 

a usporiadala si život. 

Ja pracovať chcem. Dostatočným bojom
je to, že priznať treba minulosť.
Dunaj má dnešok vo vlnení svojom,
aj dávne s budúcim v ňom splynulo.
Po boji predkov pokoj možno hľadať
v rozpomienke, ktorá naň ostala,
no veci spoločné raz usporiadať,
to naša robota – a nemalá.127

József vyzýva k mierovej práci vychádzajúcej zo spoločnej minulosti, ktorú symbolizuje aj 

Dunaj, a ktorá ma priniesť úžitok všetkým. Csokonaiho báseň je ešte ozvenou bojovnejších 

časov. Z dnešného pohľadu vieme, že po oboch básňach ešte nasledovali závažné konflikty, či 

už to bola revolúcia v r. 1848 alebo svetové vojny 20. storočia. Józsefova vízia je rovnako 

                                                
124 JÓZSEF, Attila. Pri Dunaji. Prel. Ján Smrek. [on-line]. [cit. 23. decembra 2010] Dostupné z WWW: 
<http://www.babelmatrix.org/works/hu/J%C3%B3zsef_Attila/A_Dun%C3%A1n%C3%A1l/sk/1768-
Pri_Dunaji>.
125 Tamtiež.
126 Tamtiež.
127 Tamtiež.



44

apelatívna ako Csokonaiho, ale je akási pokojnejšia, mierovejšia, menej radikálna, viac sa

hodiaca ako riešenie dunajských sporov aj do dnešného pluralitného sveta.

Celkom iný obraz personifikovaného Dunaja predstavuje Ladislav Ťažký v triptychu 

noviel Kŕdeľ divých Adamov (1965), ktorý predstavuje pohľad po druhej svetovej vojne. 

Dunaj je tu trojaký: spoluvinník vojnových činov, spravodlivý sudca (deus ex machina) aj 

obeť. Zainteresovanosť Dunaja do vojny sa prejavuje jeho vinou, ktorú mu pripisujú postavy. 

Napríklad v nasledujúcom úryvku, kde sa vôňa/smrad Dunaja dáva do súvislosti so smradom 

fašizmu: „Dunaj páchne blatom a blato rybami, ryby blatom. Hitlergasse. Čím páchne 

Nemecko? Fašizmom, fašizmus Nemeckom. ... Hitlergasse... To bola naša, Legionárska ulica, 

bratia. Už mlčím bratia. Ako mračná....“128 Inde je Dunaj zobrazovaný ako spravodlivý sudca. 

Zdá sa mi, že na Dunaji stúpa voda. Ešte bude stúpať. Alpské ľadovce sa až teraz začnú púšťať. Divý 
prúd Dunaja príde náhle a raz odnesie aj hranicu, možno to ešte títo dnes neveria, SA Sloboda to nebude 
chcieť veriť ani potom , ale prúd aj jeho zoberie, vtedy nebude tiecť Dunaj do Čierneho mora, ale cez 
Alpy, zastaví sa, len keď pretečie cez ríšu a vleje sa do mora.129

Tento pôsobivý obraz ukazuje Dunaj, ako sa vzpiera prírodnému poriadku, ako sám berie veci 

do vlastných rúk (ramien, náručia), a zo svojej pozície mocného pozorovateľa zvráti svetové 

dejiny. V tejto predstave zohráva úlohu deus ex machina.

Hlavný hrdina na inom mieste neobviňuje Dunaj, vníma ho skôr ako obeť: „Povedz 

niečo, Dunaj, prečo sipíš, prečo utekáš pred mojím zrakom ako had? Aj ty sa cítiš vinným? 

Zbytočne, Dunaj, ty si ich nezabil, ty si len zožral obete, pochoval.“130 Dunaj je tu vnímaný 

ako zver, ktorý nemôže za svoje pudy. Zodpovední za vojnové zločiny sú ľudia, darmo sa naň 

budú vyhovárať. 

Personifikovaný obraz Dunaja v literatúre je teda podobne rôznorodý ako jeho 

zobrazenie vo výtvarnom umení. Je prizerajúcou sa otcovskou figúrou národov, staručkým 

bardom, svedkom všetkých čias – v týchto obrazoch je mu pripisovaná priam božská sila. 

Inde má ľudskejšie vlastnosti, je vinníkom i obeťou vojny, ktorú spôsobili ľudia.

3.8 Sochy panovníkov – Svätopluk, kráľ Štefan a Mária Terézia 

V priestore krajiny sú častými obrazmi pamäte okrem stavieb aj sochy. Tie vyjadrujú 

najlepšie to, čo miestni obyvatelia vyznávajú. Stavanie, rúcanie a opätovné stavanie sôch 

vypovedá o krajine veľa. Daniela Hodrová píše v Citlivém městě: „Hanobení pomníků 

a dokonce i jejich ničení, bezpochyby odsouzeníhodné, lze vlastně pokládat za svérázný 

projev živého vztahu k pomníku, k paměti města.“131 Búranie pomníkov vo väčšej miere sa 

                                                
128 ŤAŽKÝ, Ladislav. Kŕdeľ divých Adamov. Bratislava: Tatran, 1991. s. 49-50.
129 Tamtiež, s. 55.
130 Tamtiež, s. 88-89.
131 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město: Eseje z mytopoetiky. Praha: Akropolis, 2006. s. 55.
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v poslednom čase odohralo asi po r. 1989. Dnes sa rôzne ideológie prejavujú skôr stavaním 

sôch. Z pohľadu slovensko-maďarských vzťahov je to v súčasnosti intenzívne badateľné na 

viacerých miestach. Niektoré veci sa odrážajú skôr v tvorbe mestského priestoru ako 

v literatúre. Z hľadiska topografie krajiny, ak krajinu vnímame ako text, aj jej utváranie je ako 

písanie. Kladenie sôch na významné historické miesta, v tomto prípade k Dunaju, je takýmto 

písaním.

Na Slovensku v poslednom čase zarezonovala socha Svätopluka na bratislavskom 

hrade, na nádvorí nad Dunajom (pozri prílohu č. 13), osadená v r. 2010, tesne pred voľbami, 

ktorej odhaľovanie sa stalo akýmsi politickým manifestom vtedajšej vlády. Vzápätí po 

zvolení novej vlády sa Svätopluk a jeho socha stali jednou z prioritných tém, akokoľvek 

zvláštne to môže znieť v časoch, kedy všetky okolité krajiny zamestnáva zníženie štátneho 

zadĺženia a finančná kríza. Aj to ukazuje, aké sú slovenská identita, štátnosť a historické 

interpretácie krehké. Problém so sochou Svätopluka na bratislavskom hrade je nasledovný: 

Svätopluk nebol kráľ a na tomto hrade nikdy nevládol (na druhej strane ale bol významným 

panovníkom tohto územia); Svätopluk nebol Slovák, ako ho niektorí historici a politici 

označujú (na druhej strane, hovoriť o národnosti v ranom stredoveku predsa veľmi nejde); 

socha má spornú umeleckú hodnotu a je vytvorená sochárom (Jánom Kulichom), ktorý bol 

aktívne činný počas komunizmu, jeho veľká socha Gottwalda bola v r. 1989 strhnutá 

z dnešného nám. Slobody (vtedajšieho Gottwaldovho nám.)132

Ďalším sporným aspektom verejných sôch je to, kde sú postavené. Tak aj socha Cyrila 

a Metoda (pozri prílohu č. 14) v Komárne (na mieste s početnou maďarskou menšinou) 

vyvolala rozruch. Matica Slovenská sa tu od r. 1992 pokúšala umiestniť sochu sv. Cyrila 

a Metoda. V r. 2010 tam sochu odhaľoval vtedajší slovenský premiér, Róbert Fico. 

Odhaľovanie sochy, ktoré vyznievalo ako demonštrácia moci sprevádzali protesty. Veľmi 

podobný incident nastal pri odhaľovaní sochy sv. Štefana, uhorského kráľa, tiež v Komárne

(pozri prílohu č. 15) v r. 2009, ktoré bolo naplánované na sviatok sv. Štefana, maďarský 

národný sviatok, 20. augusta. Odhaľovať sochu mal prísť maďarský prezident László Solyóm. 

Slovenská strana označila odhaľovanie sochy maďarským prezidentom za provokáciu 

a zakázala mu vstup na slovenské územie. Solyóm teda prišiel pešo do polovice mosta nad 

Dunajom medzi mestami Komárom – Komárno, tam vyslovil svoje stanovisko a vrátil sa 

naspäť. Treba si uvedomiť, že, akokoľvek absurdne tento incident znie, bol následkom 

                                                
132 Zdroj: denná tlač.
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absencie komunikácie i empatie na obidvoch stranách.133 Svätý Štefan dnes v Komárne stojí, 

a hoci už bol obhádzaný vajíčkami pravdepodobne sa stane súčasťou mesta.

V Bratislave je miesto, kde je palimpsestickosť sôch, v súvislosti s režimami, veľmi 

výrazná. Ide o dnešné námestie Ľudovíta Štúra, ktoré stojí na mieste niekdajšieho uhorského 

korunovačného pahorka, kde po korunováciách zvykli vystúpiť panovníci. Bol to kopček

vystavaný z pôdy dovezenej zo všetkých kútov Uhorska a panovník sa z neho díval smerom k 

Dunaju. V r. 1897 bolo na tomto mieste v rámci milenárnych osláv odhalené súsošie Márie 

Terézie (Pozri prílohu č. 16). Počas týchto celouhorských osláv (oslavujúcich príchod 

Maďarov do Karpatskej kotliny) sa stavali sochy z uhorskej minulosti na mnohých miestach. 

Socha Márie Terézie v Bratislave poukazovala aj na multietnickosť mesta a jeho vrcholné 

obdobie. Takto to však nebolo interpretované v r. 1921, kedy bolo súsošie zničené. V r. 1937 

tu bola osadená socha Milana Rastislava Štefánika, neskôr tiež odstránená134 a na prelome 70-

80-tych rokov tu bolo postavené súsošie Štúrovcov, ktoré tu stojí dodnes (pozri prílohu č. 17). 

Bratislavský okrášľovací spolok (občianske združenie) vyvíja iniciatívu pre opätovné 

postavenie súsošia Márie Terézie na rovnakom mieste a presunutie štúrovského pomníka 

inam. Táto kauza pekne ilustruje to, ako sa mestský priestor premieňa a aký podiel na tom 

majú sochy. Násilné zbúranie súsošia Márie Terézie bolo podľa mňa výsledkom doby, ktorá 

bola nezrelá pozrieť sa do očí minulosti. Dnešná snaha o navrátenie tohto dobového prvku je 

všeobecne považovaná len za víziu rojkov, ja si ale myslím, že prepisovanie verejného 

priestoru, možno vracanie sa k „starším textom“ nemusí byť nereálne a hlavne môže byť pre 

mestský priestor obohacujúce.

3.9 Záver

V posledných dvoch desaťročiach sa téma pamäti stala veľmi módnou. V historickom 

i kultúrno-historickom diskurze sa začal klásť dôraz na úlohu pamäte vo vnímaní rôznych 

fenoménov.  V diskurzoch o pamäti je prítomných niekoľko tendencií. Na jednej strane je to 

skúmanie pamätných miest, ako ich definoval Pierre Nora. Na druhej strane je to skúmanie 

procesov spomínania a zabúdania. V tejto kapitole sa venujem skôr pamätným miestam, 

a zároveň akýmsi pamätným osobnostiam. Z ich popisu a analýzy by malo vyplynúť, prečo sú 

dôležitými vo formovaní kolektívnej pamäte dunajského priestoru.

                                                
133 Tento diplomatický incident nebol ojedinelý, v roku 2009 už bol zamietnutý vstup Lászla Solyóma do 
Rumunska. Išlo o veľmi podobnú situáciu, keď maďarský prezident chcel na maďarský štátny sviatok (15. 
marca) postaviť kríž na symbolický cintorín obetiam revolučných bojov (1849) na Nyerges-tető v Sedmihradsku. 
(Zdroj: denná tlač.)
134 V r. 2010 dostala socha nové miesto, tiež priamo na nábreží Dunaja (pozri prílohu č. 18), pred novým 
obchodným centrom, resp. pred novým národným divadlom. (O tejto novej bratislavskej štvrti viac v kapitole 
Duša dunajského mesta). 
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Friedrich Nietzsche píše, že „jedině to, co nepřestává bolet, zůstává v paměti.“135

Myslím si, že to platí aj o kolektívnej pamäti a pamäti krajiny, že udalosti na ktoré si 

spomíname, buď priniesli utrpenie nám (napr. okupácia), alebo iným (vyhratá vojna). Dunaj, 

ktorý je akoby neutrálny, ale obklopený národmi, ktorých póly pamäte sú často opačné, je 

svedkom takejto bolesti, ktorá iniciuje pamäť, rozpamätávanie sa, ale zároveň aj zabúdanie.136

Typickou vlastnosťou dunajských národov je to, že čo u niektorých je súčasťou národnej 

pamäte, to u iných súčasťou národného zabúdania. Nastávajú tak procesy zabúdania, 

rozpamätávania a pripomínania, prítomné ako vo verejnom priestore (skrz pamätníky) tak 

v literatúre. 

V Dunajskom kontexte sú pamätné miesta zaujímavé tým, že sú akýmisi palimpsestmi. 

Jednotlivé vrstvy pamäte/spomienok sú spomienkami jednotlivých národov. Striedanie 

režimov, vlád na týchto miestach prinieslo ich rôzne interpretácie v závislosti od času. Tak to 

bolo napríklad s Devínom, kde rôzne mýtické národné roviny tohto miesta (slovanská, 

rímska, germánska) fungovali rôzne v rôznych časoch a vždy akoby pamätnosť toho miesta 

pre jeden národ bola potlačovaná a pre iný vyzdvihovaná.

Ostrihom aj Devín, ktoré som analyzovala ako pamätné miesta niekoľkých národov boli 

i sú najmä miestami hranice. V histórií hranice neznamenali len politickú dohodu dvoch 

štátov, ale boli miestom bojov, neustále museli byť dobývané. Zároveň, práve aj týmto ich 

nepokojným charakterom, to boli miesta, ktoré určovali hranicu života a smrti, a v prípade 

Devína išlo aj o hranicu ideológii, keď Dunaj takmer polstoročie tvoril hranicu železnej 

opony.

Okrem pamätných miest som sa zamerala na osobnosti, ktoré môžu byť spoločné aj 

pamätiam viacerých národov, ako som ukázala na príklade Marca Aurelia, Zotmunda, ale 

i bojovníčky proti Turkom či Dunaja. Tieto postavy majú spoločné to, že majú atribúty 

legendickosti. Napriek tomu, že o niektorých vieme povedať s istotou, že sú historickými 

postavami, o iných nie. Zaradila som sem aj postavy žien, ktoré, hoci majú vlastné mená, 

akoby tvorili skôr jeden typ pamätnej postavy, tej, ktorá sa obetuje za svoje ideály, a ktorá je 

často odvážnejšia ako muž. Katarína, pekné komárňanské dievča i pani Rozgonyiová sú 

ochotné sa vzdať aj života, či pohodlnosti, aby uchránili svoju vieru a česť. Margit je v tomto 

veľmi podobná, tiež sa obetuje, ale jej význam je o to silnejší, že je prítomná ako motív/téma 

aj v neskoršej literatúre. 

                                                
134Citované In ASSMANN, Jan. Smrt jako fenomén kulturní teorie. Prel. Radka Fialová. Praha: Vyšehrad, 2003. 
s. 49.
136 Používanie ľudového povzdychu „odvtedy už pretieklo veľa vody dolu Dunajom...“ dopĺňa toto tvrdenie, 
keďže sa využíva aj na to, aby vyjadrilo, že niečo je už dávno preč – dávno zabudnuté, ale aj, že hoci je to tak, 
stále sa na to nezabudlo.
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Zaradiť Dunaj ako postavu pamäte v tejto kapitole bolo samozrejme problematické. 

Dunaj osciluje medzi geografickým miestom a postavou. Nemôže byť považovaný sa miesto, 

lebo je neustále v pohybe, neustále sa mení, hoci zas jeho brehy povedzme aspoň chvíľu 

ostávajú nezmenené. Osobou, však tiež de facto nie je. Ale v literatúre je práve prítomný buď 

ako dejisko, alebo aj ako postava, nielen básnici majú tendenciu ho personifikovať. Rieky 

majú v sebe čosi živé, možno je to práve ich spojitosť s obehom, kolobehom a inými 

atribútmi životnosti.137

Popis niekoľkých pamätníkov/sôch stojacich pri Dunaji poukazuje na to, že s pamäťou 

súvisia priamo, odrážajú dobové nahliadanie na dejinné udalosti/osoby. Ich stavanie a búranie 

je proces odhaľujúci isté trendy vo vývine kolektívnej pamäte daného územia. Aj dnes na 

dunajských brehoch úzko súvisí s národnosťou a štátnym zriadením – mocou. 

Dunajská pamäť sa teda vyznačuje predovšetkým tým, že heroizuje historické postavy 

a udalosti. V baladách, piesňach i povestiach vystupujú odvážne postavy, pripravené za vlasť 

či lásku odovzdať svoj život Dunaju (napr. vojaci z Mor ho!, vojaci z protitureckých vojen 

u Čelebiho i devy z protitureckých ľudových balád.). Zároveň čím ďalej, hlbšie v čase, siaha 

pamäť dunajského národa, tým je prestížnejšia. Preto aj básnici minulých storočí vkladajú

slová do úst Dunaja, robia ho svedkom dávnych čias, aby ukázali, že on si pamätá dávnu 

minulosť toho ktorého národa. V dnešnej dobe majú podobnú funkciu sochy vztyčované pri 

Dunaji, majú pripomínať slávnu minulosť národov tu žijúcich. Slováci si stavajú svojich 

Svätoplukov a Cyrilov a Metodov, Maďari svätých Štefanov. A hoci sa budú jednotlivé 

skupiny preto na seba hnevať a prekárať sa, kde ktorá socha patrí, v konečnom dôsledku to 

len ukazuje aké historicky bohaté bolo toto územie celkovo.

Málokto tu pri Dunaji môže povedať, že jeho predkovia zo všetkých strán tu žili 

stáročia. Zároveň málokto, kto pozná rodokmeň svojich predkov, má všetkých predkov 

z jedného etnika. Stredoeurópania sú v najlepšom slova zmysle miešanci. Tak aj moje 

priezvisko vraj pochádza z Poľska, moja prababička bola Rakúšanka z Engerau (dnešnej 

Petržalky), moja druhá prababička bola hrdá Maďarka z Piliša (Župa na hranici Slovenska 

a Maďarska). Ďalšia vetva mojich príbuzných bola slovenská – zo Spiša.  Moja kružnica –

súhrn mojich pamätných miest – tak obsahuje prvky zo všetkých týchto kultúr a verím, že 

spolu vytvára reprezentatívnu štruktúru dunajskej pamäte. 

                                                
137 Pozri napr. SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Prel. Petr Pálenský. Praha: Argo – Dokořán, 2007.



49

4. Duša dunajského mesta
„A rieka hľadí vôkol. Díva sa, sní Dunaj.

Kde boli pralesy, sa rodí mesto: Moloch.

Nuž dumaj aspoň teraz jeho dumu. Dumaj.“ 138

Emil Boleslav Lukáč, Dunaj.

4.1 Úvod

Citát z básne Emila Boleslava Lukáča sa môže vzťahovať k akémukoľvek mestu na 

Dunaji. Mesto pretvára krajinu rieky, raz agresívne inokedy v súlade s tokom. Christian 

Norberg-Schulz popisuje tri spôsoby  vzťahovania sa umelých miest k prírode: „Vizualizace, 

doplnění a symbolizace jsou stránkami obecného procesu osidlování;“ 139 píše vo svojej knihe 

Genius loci. Rieka je vždy dôležitým mestotvorným prvkom, či už na ňu nazeráme z hľadiska 

priaznivých podmienok pre život, alebo z pohľadu toho, ako tvorí charakter mesta. Charakter 

je podľa Norberga-Schulza „určen hmotným a formálním uspořádáním místa.“140 K priestoru 

sa viaže orientácia, k charakteru identifikácia. Identita človeka sa nedá oddeliť od identity 

miesta.141 Charakter mesta na rieke zas nemožno odhaliť bez jeho vymedzenia sa voči nej. 

Identita miesta a teda aj človeka súvisí v takomto prípade s identitou rieky.

Kevin Lynch v Obraze města zavádza pojem obraz (image), ktorý definuje ako 

„produkt dvojsměrného procesu, který probíhá mezi pozorovatelem a jeho okolím.“142

Obecný image sú potom zovšeobecnené predstavy, spoločné pre väčší počet obyvateľov 

mesta.143 Od pojmu image Lynch odvodzuje aj imageability, čo je „vlastnost objektu, která 

u každého pozorovatele vyvolává silný image“.144 „Charakter“ Norberga-Schulza a Lynchov 

„image“ spolu úzko súvisia, pretože oba sú vytvorené prostredím a človek ich vníma ako 

pozorovateľ. Sú teda produktmi interakcie medzi človekom a priestorom. 

Vnútro mesta hľadá aj Daniela Hodrová, ktorá ho vníma skôr psychologicky, ako 

paralelu k ľudskému nevedomiu. 

Existuje-li nějaké tajemství města (duše města, genius loci, mýtus města), pak se neskrývá kdesi ve 
městě, jak tomu bývá v románech s tajemstvím, nýbrž je přítomno v samotném vnímání města, splývá 
s určitým typem tohoto vnímání. Duše města je čímsi skrytě působícím, podobně jako lidské nevědomí.145

                                                
138 LUKÁČ, Emil Boleslav. Živly a dielo. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1970. Dunaj, s. 57.
139 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: K fenomenologii architektury. Prel. Petr Kratochvíl – Pavel 
Halík. Praha: Odeon, 1994. s. 17.
140 Tamtiež, s. 14.
141 „Osobní identita člověka předpokládá identitu místa.“ Tamtiež, s.21.
142 LYNCH, Kevin. Obraz města. The Image of the City. Prel. Lenka Popelová – Jaroslav Huťa. Praha: Polygon, 
2004. s. 6. 
143 Tamtiež, s. 7.
144 Tamtiež, s. 9.
145HODROVÁ, Daniela. Citlivé město: Eseje z mytopoetiky. Praha: Akropolis, 2006. s. 38-39. 
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Imageability, genius loci, tajomstvo mesta, mýtus mesta, duša mesta – všetky tieto 

pojmy označujú akési vnútro mesta, ktoré môže byť na prvý pohľad skryté, ale ktoré je 

odkryteľné citlivým pozorovateľom. Keď sa nad obsahmi týchto pojmov zamyslíme 

v súvislosti s dunajskými mestami, vždy bude ich významným atribútom práve Dunaj. To ale 

platí pre akékoľvek mestá na rieke. Rieka je jednoducho významný charakterotvorný prvok. 

Preto treba pri hľadaní duše dunajského mesta nahliadnuť hlbšie. Súhlasím s tým, že dušu 

mesta nespoznáme ak si len prečítame všetku literatúru o ňom. Duša mesta sa skrýva 

v rôznych vrstvách toho, ako naň môžeme nazerať. Aj z tohto dôvodu v tejto kapitole 

analyzujem nielen texty o meste, ale aj prvky mesta spadajúce skôr do oblasti jeho vnímania. 

Bogdan Bogdanović vo svojej eseji Princezné a technokrati k definícii mesta píše: 

Aby mesto bolo ozajstným mestom, jedným a nedeliteľným, paradoxne musí byť dvojité. Musí v sebe 
zahŕňať pravé i ľavé mesto, mužské i ženské mesto; musí zároveň byť viditeľné i neviditeľné a stále sa 
prejavovať ako hmatateľná skutočnosť i nehmatateľné rozprávanie, ako mesto-návod-na-použitie aj ako 
mesto-rozprávka-o-meste.146

S dvojakosťou mesta v rôznych rovinách sa budem potýkať aj v tejto kapitole. Reálne mesto –

jeho architektonická podoba – sa bude prelínať s jeho literárnym obrazom. Pokúsila som sa 

nájsť a objasniť niektoré atribúty duše dunajského mesta. Prvým atribútom je hranica, druhým 

pôžitok a tretím most. Všetky tri môžu byť jednotlivo atribútmi aj iných miest, ale takto spolu 

vytvárajú charakter dunajskej metropoly.147

4.2 Hranica

Pri vzniku dunajských miest bola rieka často ich prirodzenou obrannou hranicou. 

V súlade s Norbergom-Schulzom sa dá povedať, že zakladatelia Bratislavy a Budína 

predovšetkým vizualizovali krajinu. Na oboch miestach sa totiž pri rieke vypína kopec, ktorý 

je dobre brániteľný a pri Dunaji je úrodná krajina. V povestiach o vzniku oboch miest 

nachádzame tento priaznivý prvok prírodných podmienok. Igor Janota vo svojej knihe 

Rozprávky a povesti z Bratislavy zachytáva povesť (Pevnosť na skale) o strete 

mierumilovných barbarov a dobyvačných Rimanov z Carnunta:148 „Cez Dunaj sa brodil 

oddiel rímskych vojakov z vojenskej pevnosti Carnuntum na pravom brehu rieky. Dostali 

rozkaz preskúmať opačný breh, na ktorom podľa ich správ žili barbari.“149 Po prebrodení 

rieky narazia Rimania na prekrásne miesto, kopec nad riekou, ktoré slúži ako obetné miesto 

                                                
146 BOGDANOVIĆ, Bogdan. Mesto a démoni. Prel. Karol Chmel – Tomáš Čelovský. Ivan Štefánik, 2002.
s. 132.
147 Budem sa zaoberať primárne metropolami na Dunaji (okrem Belehradu), čiže Viedňou, Bratislavou 
a Budapešťou.
148 Carnuntum sa prvýkrát spomína v rímskych kronikách v r. 6 n.l. ako keltské osídlenie v blízkosti ktorého si 
Rimania založili svoj zimný tábor. Rímske osídlenie vybudované na tomto mieste pretrvávalo  približne 400 
rokov, svoj význam nadobudlo najmä vďaka svojej polohe. Dunaj predstavoval dôležitú západno-východnú 
cestu a zo severu na juh viedla približne v týchto miestach aj obchodná Jantárová cesta.
149 JANOTA, Igor. Rozprávky a povesti z Bratislavy. Bratislava: Marenčin PT, 2008. Pevnosť na skale, s. 5.
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pre barbarov. Rimanom sa miesto zapáči, pobijú barbarov a rozhodnú sa tu vybudovať 

svätyňu pre svojich bohov i novú pevnosť. Toto miesto nazvú podľa svojho veliteľa Bratusa –

Bratislava. Napriek tomu, že toto pravdepodobne nie je autentická povesť, ukazuje ako sa dá 

hlásiť k rímskemu dedičstvu aj dnes. 

Názov mesta Budín – Buda je podľa povesti spracovanej aj Jánosom Aranyom150

odvodený od rovnakého mena Attilovho brata. Attila ho poslal založiť mesto na Dunaji 

a pomenovať ho po ňom. Ale Buda bratov príkaz nesplnil, mesto síce založil, no pomenoval 

ho podľa seba. Táto povesť naznačuje dlhé maďarské dejiny mesta, hoci podľa iných

(etymologických) výkladov je názov mesta odvodený zo slovanského „voda“.

Kevin Lynch považuje breh rieky za prirodzený okraj mesta, ktorý je základným 

prvkom image mesta. O takýchto okrajoch píše: „Jejich úlohou je držet pohromadě ucelené 

plochy, například obrys města je podtržen přítomností vody nebo zdi.“151 Hranica – okraj je tu 

teda niečo oddeľujúce, vymedzujúce. Heidegger vníma pojem hranica inak: „Hranice nejsou 

to, kde něco končí, ale – jak chápali Řekové – jsou tím, odkud zjevující se věci získavají svůj 

počátek.“152 Ak je hranicou rieka, platí to o to viac, že je prístupovou cestou cudzincov 

k mestu, a tak aj ich pohľad na mesto začína tu. Hranica je zároveň počiatkom – prvým 

zoznámením sa s mestom. Dunaj mal v histórii aj tú vlastnosť, že oddeľoval západný 

kresťanský a východný moslimský svet. Táto hranica súvisela s tureckými dobyvačnými 

vojnami a pohybovala sa podľa ich úspechov. Charakter Viedne sa do veľkej miery odvíja od 

toho, že nikdy nebola dobytá Turkami, v Budapešti zas dodnes cítiť ich 200 ročnú prítomnosť

(pozri prílohu č. 19a a 19b). Bratislava sa ponúka ako hraničný bod medzi Viedňou 

a Budapešťou. Jozef Tancer, vo svojej štúdií The Image of the City as a Site of Memory: 

Bratislava in Modern Travel Literature, ju tak tiež popisuje na základe poznatkov 

z cestopisnej literatúry.

The border can both divide and unite. In travel literature, Pressburg is often described as a border town. 
This portrayal is mediated through several different images with many different meanings. Here, it is the 
division between the known and the unknown world, there is that between the Occident and the Orient, 
and in other places it is a region in which different cultures meet and influence each other (“crossroads of 
cultures”), or even a place of transit or expansion. These images reflect not only the objective geographic 
location of the city, but also the political and cultural projections and goals which unite Pressburg with 
different historical epochs. The mental map is overlapping with the geographical one.153

                                                
150 ARANY, János. Buda halála. [on-line]. [cit. 23. decembra 2010] Dostupné z WWW: 
<http://mek.niif.hu/00500/00597/html/bh01.htm#23>.
151 LYNCH, Kevin. Obraz města. The Image of the City. Prel. Lenka Popelová – Jaroslav Huťa. Praha: Polygon, 
2004. s. 47.
152 Citované In NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: K fenomenologii architektury. Prel. Petr 
Kratochvíl – Pavel Halík. Praha: Odeon, 1994. s. 13.
153 Hranica môže rozdeľovať i zjednocovať. V cestopisnej literatúre je Bratislava často opisovaná ako 
pohraničné mesto. Toto zobrazenie je sprostredkované skrz niekoľko rôznych obrazov s mnohými rozličnými 
významami. Tu je to rozdelenie medzi poznaným a nepoznaným svetom, existuje rozdelenie medzi Západom 
a Orientom, a na iných miestach je to oblasť, kde sa stretávajú a ovplyvňujú rôzne kultúry („križovatka kultúr“), 
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Orientálny charakter Bratislavy ilustruje Tancer na príklade cestopisu Antona Quitzmana, 

bavorského doktora, ktorý svoje Nemecké listy o Oriente začína za Viedňou, prvé „cudzie“ 

mesto je Bratislava. 

Zásadný rozdiel pri vnímaní hraničnosti Dunaja v mestách sa odvíja aj od toho, že 

v Nemecku i Rakúsku môže Dunaj tvoriť hranicu mesta, ale nikdy hranicu štátu. Zato mestá 

ako Bratislava, Štúrovo/Ostrihom, Komárno/Komárom túto skúsenosť majú, a je to v nich 

cítiť. Pocitovo to vyjadruje aj regensburčanka Eva Demski vo svojej esejistickej knihe Mama 

Donau, v časti, kde píše o Rumunsku: „Die Donau ist die Grenze. Da wo ich herkam, 

gehörten mir beide Ufer.“154 Toto nie je nepodstatný postreh. Na mieste, kde človeku, kultúre 

patria oba brehy sa žije, vníma, inak, ako keď je rieka hranicou štátu.

Hranice mesta, aspoň toho tradičného, tvoria hradby. Majú chrániť obyvateľstvo pred 

neželanými návštevami. Búranie hradieb je zároveň symbolom rozširovania sa mesta. 

V súčasných dunajských metropolách sú na miestach bývalých hradieb dôležité urbanistické 

prvky (napr. Viedeň – Ringstrasse, Bratislava – Hviezdoslavovo nám., národné divadlo). Ako 

sa mestá rozvíjali, hradby búrali, Dunaj sa z periférneho prvku stával centrálnym. Daniela 

Hodrová píše o strate kompaktnosti moderného mesta: „V textu moderního velkoměsta mizí 

začátek a konec – příkop, hradby, brána (ta se někdy paradoxně ocitne uprostřed města – jako 

Prašná brána v Praze)(...)“155 Prítomnosť zdanlivo nefunkčných brán je ale v súčasných 

mestách celkom bežná. Ak vezmeme do úvahy dunajské mestá, je to napríklad Viedenská 

brána v centre Hainburgu i na hrade v Budapešti, či Michalská brána v Bratislave. Tieto brány 

síce už nie sú bránami do mesta, ale stále slúžia ako hranice vnútorného a vonkajšieho, často 

historického a moderného. Hodrová tiež komentuje problém (ne)ohraničenosti a nového 

stredu moderného mesta: „okraj města je roztřepený a nezřetelný, stejně jako jeho střed – (...) 

nový „střed“  (...) pak bývá veskrze světský: je jím například sídlo vlády, banka, obchodní 

dům.“156 S týmto nemožno celkom nesúhlasiť, ale myslím si, že v moderných veľkomestách 

na Dunaji sa týmto centrom stal práve on.  Badateľné je to už na pôdorysoch mesta, kde cesty 

                                                                                                                                                        
alebo dokonca aj miesto prechodu alebo expanzie. Tieto obrazy neodrážajú len objektívnu geografickú polohu 
mesta, ale aj politické a kultúrne plány a ciele, ktoré spájajú Bratislavu s rôznymi historickými obdobiami. 
Mentálna mapa sa prekrýva s geografickou. TANCER, Jozef. The Image of the City as a Site of Memory: 
Bratislava in Modern Travel Literature. In Frontiers and Identities: citie in regions and nations. Ed. Luďa 
Klusáková – Laure Teulières. Pisa: Plus-Pisa university press, 2008. [on-line]. [cit. 25. decembra 2010] 
Dostupné z WWW: <http://ehlee.humnet.unipi.it/books3/5/17_TANCER.pdf>.
154 „Dunaj je hranica. Tam odkiaľ som prišla, mi patrili oba brehy.“ DEMSKI, Eva. Mama Donau. Frankfurt am 
Mein, Leipzig: Insel Verlag, 2007. s. 128. Podrobnejšie sa tomuto textu venujem v kapitole Dunaj je cesta. 
Alebo?
155 HODROVÁ, Daniela. Citlivé město: Eseje z mytopoetiky. Praha: Akropolis, 2006. s. 18.
156 Tamtiež, s.18.
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vedú k rieke, k mostom. Vo Viedni, Bratislave i Budapešti sa týmito novými centrami stávajú 

síce vládne budovy i obchodné centrá, ale vyrastajú práve na brehoch Dunaja.157

Vo Viedni, akoby najznámejšom meste na Dunaji to funguje trochu inak, nepriamejšie. 

Súvisí to s jej polohou, nie celkom pri Dunaji. Gernot Schönfeldinger v krátkej poviedke Der 

Donaugeist: Eine neue Sage aus Wien, popisuje zmätenosť turistov hľadajúcich ten slávny 

viedenský Dunaj: „Die Fremden jedoch irren weiterhin durch die Innenstadt, auf der Suche 

nach dem vielbesungenen Fluß und landen schließlich beim Donaukanal.“158 Ďalej vysvetľuje 

príčinu toho, že Dunaj netečie cez stred Viedne ako trest ducha Dunaja za zlobu obyvateľov 

mesta.159

Centrálne postavenie Dunaja v mestách ho ale robí ich stredom len naoko. Áno, brehy 

sa pretekajú v tom, ktorý bude reprezentatívnejší, ale v moderných dobách sa Dunaj stal 

z okrajovej hranice aj vnútornou hranicou, ktorá rozdeľuje mesto akosi psychologicky. Pre 

turistu je rieka tou prístupovou cestou, spojením dvoch brehov, ale pre obyvateľa je 

prekážkou rozdeľujúcou bežný život. V Budapešti a Bratislave je to aj dnes veľmi výrazné 

a súvisí to presne s tým, že Dunaj tu tečie priamo v strede mesta. Vo Viedni túto 

psychologickú hranicu netvorí Dunaj, ale Ringstrasse, postavená na niekdajších hradbách. 

Carl E. Schorske ju charakterizuje aj takto: „Co bylo doposud vojenským dělícím pásem, se 

nyní stalo sociologickou dělící hranicí.“160

V Budapešti sa ani po vyše sto rokoch nevytratil pocit, že pozostáva z dvoch miest. 

Budín a Pešť sú v identite mesta stále rozdelené. Budín, rozprestierajúci sa na vŕškoch, ktorý 

bol vždy bohatší, honosnejší je taký dodnes – sú tu okrem hradu najmä vilové štvrte. Pešť,

rozprestierajúca sa na rovine je aj miestom sídlisk a subkultúr.161 Z maďarského pohľadu je 

rozdelená Budapešť vlastne stredom sveta. Ádám Tábor píše v básni A senkivizén (Na vodách 

nikoho): „Európa középen terül el Amerika és Ázsia közt. Magyarország/ Közép-Európában 

                                                
157 V Budapešti dokončili neogotický maďarský parlament stojaci priamo na brehu Dunaja v r. 
1904.V Bratislave bola postavená v r. 1938 budova slovenského parlamentu priamo vedľa hradu nad Dunajom.
158 „Cudzinci ale blúdia ďalej po centre mesta, hľadajúc toľko ospevovanú rieku a končia pri dunajskom kanáli.“ 
SCHÖNFELDINGER, Gernot. Der Donaugeist: Eine neue Sage aus Wien. In Donaugeschichten: Antologie. Ed. 
Ruth Aspöck. Wien: 1992. s. 39.  
159 In der Nacht desselben Tages brach der Zorn des Donaugeistes über Wien herein. Das gewaltigste Unwetter 
seit Menschengedenken ließ die Fluten des Flusses über die Ufer treten, verwüstete die Häuser und Straßen und 
forderte Hunderte Tote. Als es vorüber war, mußten die verzweifelten Wiener feststellen, daß sich die Donau ein 
neues Bett gesucht hatte, weit vor den Toren der Stadt, und daß ihr Wasser unbrauchbar geworden war. Es blieb 
ihnen nichts anderes übrig, als das Trinkwasser von weit her über aufwendige Aquädukte nach Wien zu leiten. 
„V noci toho istého dňa sa na Viedeň zoslal hnev ducha Dunaja. Najstrašnejší nečas odkedy ľudia myslia nechal 
povodeň rozliať po brehoch, spustošil domy a ulice a zapríčinil stovky smrtí. Keď to prešlo, museli udivení 
Viedenčania skonštatovať, že  si Dunaj našiel nové koryto, ďaleko od brán mesta, a že jeho voda sa stala 
nepoužiteľnou. Nič iné im neostávalo, ako viesť pitnú vodu zďaleka, náročnými aqaduktmi.“ Tamtiež, s. 38-39.
160 SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. Prel. Jiří Svoboda. Brno: Barrister & Principal, 2000. s. 52.
161 Zároveň ale platí, že pojem „Pešť“ v hovorovom jazyku označuje celú Budapešť.
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van. Budapest Magyarország centruma. A Duna/ kettészeli Budapestet.”162 Táborov básnický 

zoom povyšuje budapeštiansky Dunaj na os deliacu svet. 

V Bratislave je funkcia Dunaja ako rozdeľujúcej hranice obzvlášť výrazná, preto sa jej 

budem venovať podrobnejšie. Na južnom brehu Dunaja postavili koncom 70-tych rokov 20. 

storočia obrovské betónové sídlisko Petržalka (pozri prílohu č. 20a a 20b).163 Zmenila sa tým 

tvár Bratislavy, Dunaj sa stal hranicou starého a nového mesta. Napriek tomu, že Petržalka 

vždy bola súčasťou Bratislavy, medzi obyvateľmi starého mesta je tento zadunajský priestor 

vnímaný ako cudzí. Daniel Hevier v románe Kniha, ktorá sa stane (2009) tento pocit opisuje 

skrz pohľad cudzinky Fízy.  

Fíza sa dostala na druhú stranu Dunaja, na územie, ktoré malo dostať meno Zámostie, pretože bolo medzi 
dvoma mostami, starým železným, a novým, oceľovým. Hoci to bola oficiálne Petržalka, samotné štvrte 
tohto megasídliska sa začínali až oveľa ďalej. Tam ste boli už v Petržalke, tam nikomu nezišlo na um 
povedať, že je v Bratislave.164

Podobné rozdelenie mesta opisuje aj Jana Beňová v knihe Plán odprevádzania (2008), kde 

postava staromešťanky Elzy nasledovne vníma Dunaj ako mestskú hranicu.

Územie za riekou mi pripadalo v detstve nebezpečné. S rodičmi sme bývali v Starom meste. Starý most je 
začiatok nevyspytateľnej cesty – chodník ľavej ruky zavesený nad priepasťou, v ktorej sa valí hnedá 
rieka. Hranica, kde sa nedeľná prechádzka mení na boj o holý život. Preto by po ňom mali chodiť len 
dospelí starší ako 18 rokov.165

Strach z druhej strany, z priestoru za Dunajom, z neznámeho nie je racionálny, ale stal sa 

akýmsi typickým mestským pocitom. Obyvatelia jednej strany nedôverujú tým z druhej 

strany. Neskôr Beňová ešte prehlbuje obraz o nebezpečnosti novej štvrte na druhom brehu.

Mama so starou mamou o pár rokov neskôr v Petržalke zablúdia. Nasadnú na správny autobus, ale 
v opačnom smere. Miesto do mesta ich unáša stále hlbšie a hlbšie do vnútra sídliska. 
Keď vydesené vystúpia, je už tma a sneží. Už nikdy sa nedostanú domov, už nikdy netrafia von. „Prosím 
vás, ako sa dostaneme do Bratislavy?“ vyhŕkne mama na slečnu na zastávke. „Ale veď už ste...Tu ste 
v Bratislave,“ čuduje sa slečna.
Mama sa bezmocne usmeje. „Ja myslím do mesta Bratislava.“ Keď sa dostanú za most, mama sa starej 
mamy spýta, či si všimla akú zvláštnu tvár malo to dievča. Celkom ako nejaký tvarohový lievanec.166

Toto fyzické rozlíšenie obyvateľov mesta bývajúcich na „opačnom“ brehu Dunaja je prítomné 

v celom texte a ilustruje fenomén petržalskej identity, ktorá súvisí s ambivalentným 

charakterom jej priestoru. 

Petržalka akoby oscilovala medzi mestskosťou a prírodnosťou. Je postavená na mieste 

najväčšej dediny v Československu, ktorá bola plná úrodných ovocných záhrad, a ktorú kvôli 

nej museli celú zbúrať. Je postavená na mieste, kde Dunaj tiekol v mnohých ramenách. Dnes 

                                                
162 „V strede medzi Amerikou a Áziou sa rozprestiera Európa. Maďarsko/ je v strede Európy. Budapešť je 
centrom Maďarska. Dunaj/ na dvoje krája Budapešť.“ TÁBOR, Ádám. A senkivízen. In Duna: egy antológia. 
Ed. Balázs Vargha et al. Duna kör, 1988. s. 78.
163 Má 200.000 obyvateľov, ak by bola samostatným mestom, bola by 3. najväčším na Slovensku. Jej meno je 
naozaj odvodené od petržlena, keďže pôvodná dedina na tomto území bola známa pestovaním zeleniny. 
Nemecký názov Engerau – úzka niva, maďarský Ligetfalu – dedina-sad.
164 HEVIER, Daniel. Kniha, ktorá sa stane. Bratislava: Kalligram, 2009. s. 235.
165 BEŇOVÁ, Jana. Plán odprevádzania. Levice: LCA, 2008. s. 11. 
166 Tamtiež, s. 12.
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sú tieto ramená mŕtve, ale stále sa vinú pomedzi paneláky. Okolo Petržalky sú už len lužné 

lesy, polia a hranice s Maďarskom i Rakúskom. Dokonca aj jednotlivé štvrte tejto betónovej 

džungle majú prírodné názvy – Lúky, Háje, Dvory...167  

Moderné sídliská majú väčšinou šachovnicové pôdorysy, sú typickými jangovými 

mestami, povedané terminológiou Daniely Hodrovej. Ale Petržalka akoby sa tomuto trendu 

vymykala. Pripomína skôr jinové mesto – nepravidelné, mesto rastlinu, labyrint. Podľa jednej 

úsmevnej teórie je labyrintickosť Petržalky zámerom architekta, ktorý ju dal postaviť tak, aby 

sa v prípade napadnutia krajiny vojskami NATO ich tanky v bludisku točiacich sa ulíc 

a rovnakých blokov stratili, zablúdili.168 Zaujímavosťou Petržalky je ale aj to, že sa 

nerozrastá. Zatiaľ čo na iných „koncoch Bratislavy“ vyrastajú „parky“ rodinných domov 

a štvrtí, v Petržalke sa až na pár domov, ktoré vyrástli medzi blokmi, nestavia. Možno za to 

môže aj jej poloha na pôde bývalých lužných lesov. Je pod ňou veľa spodnej vody, Dunaj 

môže vytrysknúť prakticky kdekoľvek. Petržalka je v tomto podobná Petrohradu, je to mesto 

postavené prísne na základe presných plánov, na neznámom, nepostihnuteľnom živle. Ak sa 

dnes už bežne hovorí o petrohradskom texte, domnievam sa, že raz bude takýto pojem, hoci 

možno nie svetového rázu aj petržalský text. 

V Petržalke od počiatku bývali najmä prisťahovalci do mesta, často chudobnejší. Preto 

sa vytvára aj obraz bohatého starého mesta a chudobnej Petržalky. Toto už je produkt 

veľkomesta, ktorého rôznymi tvárami sa zaoberajú aj petržalskí hiphoperi. „H16“ rapujú 

v piesni Vitaj v meste: „vitaj v Blave, vitaj v meste na Dunaji/

z jednej strany stoka, z druhej luxus jak v Dubaji“.169 „Druhá strana“, duo, ktoré už svojim 

názvom naznačuje rozdelenie mesta zas kritizuje petržalské pomery a naznačuje aký 

spoločenský status má detstvo v tejto štvrti v piestni Deti sa nemajú kde hrať.

Kataster sa plní, biznis budovami, 
deti ostávajú samé za domami, 
nemajú kde krátiť si čas hrami, 
tak všetky plány zabíjajú tu drogami. 
Priestor len z betónu svetlých miest málo, 
preto veľa rodín z Petržalky zutekalo, 
aby sa ich dieťa smialo, hralo, neplakalo, 
aby žilo slušne, nerapovalo, nefetovalo.170

                                                
167 Neustále kolísanie medzi prírodným a mestským v Petržalke zachytáva aj publikácia Engerau, ktorá 
pozostáva z fragmentov výpovedí Petržalčanov a tvorí tak akúsi mozaiku o jej identite. Napr: „ja som býval pri 
technopole/ a ešte tak v osemdesiatompiatom/ keď som vyšiel z domu/ tak som si mohol vybrať/ či sa idem hrať 
k chorvátskemu ramenu/kde bolo všetko/hady/mloky/rosničky/ totálny biotop“ ŽELINSKÁ, Ida – BLAŠČÁK, 
Fedor. Engerau. Bratislava: cko, 2005. s. 9.
168 Pozri napr. HEVIER, Daniel. Kniha, ktorá sa stane. Bratislava: Kalligram, 2009. s. 12.
169 H16. Vitaj v meste. [on-line]. c2000-2010-[cit. 23. decembra 2010] Dostupné z WWW:
<http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=189224&sid=>.
170 DRUHÁ STRANA. Deti sa nemajú kde hrať. [on-line]. c2000-2010-[cit. 23. decembra 2010] Dostupné 
z WWW: <http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idskupiny=19949&idpiesne=174871>.
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Sami raperi naznačujú, že byť z Petržalky nie je prestížne. Ale zároveň (na základe aj iných 

textov) možno vnímať akúsi hrdosť na príslušnosť k tejto lokalite. Petržalka je obdobou 

amerických subkultúrnych get, je však otázne, či sa tento jej obraz vytvoril spontánne, alebo 

je len kópiou, ktorú si vysnívali petržalskí raperi. Každopádne to nemení nič na tom, že 

existuje petržalská identita, ktorej základnými prvkami sú jej vymedzenie sa voči starému 

mestu a jej zadunajskosť. 

Dunaj ako hranica sa teda pri uvažovaní o dunajským mestách uplatňuje dvojako –

historicky je to hranica mesta, obranná i tá heideggerovská, ktorá je počiatkom, a súčasne je 

to hranica rozdeľujúca mesto psychologicky a často i hodnotovo.

4.3 Pôžitok 

Pohľad na vývin moderného mesta, kde sa Dunaj dostal spoza hranice do centra a stal sa 

stredom, poukazuje aj na ďalší spoločný kultúrny obraz dunajských miest. Viedeň, Bratislava 

i Budapešť vždy boli mestami, kde sa dalo dobre zabávať. Viedeň je dodnes známa tradíciou 

Opernballu, Sachertorty i Prátra171, Bratislava sa z mesta nevestincov172 stala mestom pre 

divoké rozlúčky so slobodou a Budapešť je najväčším kúpeľným mestom v Európe. 

Claudio Magris označuje ako základný motív habsburského mýtu (popri nadnárodnosti 

a úradníckosti) práve „smyslný a poživačný hédonismus.“173 Cituje Stefana Zweiga a jeho 

Svět včerejška, kde píše: „Vídeň byla, jak známo město požitkářské.“174 Magris zhrňuje: 

„Rodí se tak mýtus valčíků, životních radostí, lechtivých smyslností a bezstarostných rozkoší, 

vzrušujících servírek a lstivých dámiček, veselých milostných dobrodružství.“175 Viedeň 

cukrární a valčíkov práve pre jej pôžitky a ignorovanie problémov kritizuje aj rakúsky básnik 

Rolf Schwendter vo svojej básni Neuer Donauwalzer.

Donau, so grau, so grau, so grau,
wohin ich schau, wohin ich schau,

die Armut wird, die Armut wird 
noch ganz gut kaschiert, noch gut kaschiert.
Am Opernball mit Sect und Frack,

                                                
171 Dlhú tradíciu Viedne ako mesta pôžitku možno vnímať aj skrz to, že i slávna svadba Krimhildy a Attilu  
v Piesni o Nibelungoch sa odohrávala práve tam. „Posléze v městě Vídni v čas letnic o svátku/ král objal 
panovnici a došlo ke sňatku,“ Píseň o Nibelunzích. Prel. Jindřich Pokorný. Praha: Odeon, 1974. s. 213.
172  Jozef Tancer upozorňuje na pochybnú povesť Bratislavy pripomenutím, že Mannov Faust sa nakazil 
syfilisom práve tu. TANCER, Jozef. The Image of the City as a Site of Memory: Bratislava in Modern Travel 
Literature. In Frontiers and Identities: citie in regions and nations. Ed. Luďa Klusáková – Laure Teulières. Pisa: 
Plus-Pisa university press, 2008. [on-line]. [cit. 25. decembra 2010] Dostupné z WWW 
<http://ehlee.humnet.unipi.it/books3/5/17_TANCER.pdf>.
173 MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Prel. Jiří Pelán – Ivan Seidl. Brno: 
Barrister&Principál; Praha: Triáda, 2001. s. 23.
174 Citované In MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Prel. Jiří Pelán – Ivan 
Seidl. Brno: Barrister&Principál; Praha: Triáda, 2001. s. 23.
175 Tamtiež, s. 23.
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da denkt niemand nach im Walzertakt
über die Obdachlosigkeit in unserer Zeit,
und über´n Wohnungsmarkt, der ist entzweit.176

Ironizovaním valčíkového rytmu a náplne viedenského bálu Schwendter poukazuje na 

dvojakú tvár Viedne a na to, že za pôžitky bohatých sa platí. Jeho kritika spoločnosti môže 

byť účinná práve tým, že je hravá a vtipná.

Bratislavu ako mesto pôžitku opisuje aj Jozef Tancer. Vychádza z toho, ako je 

zobrazovaná v cestopisoch od 18. po 20. storočie. Čiže z toho, ako je videná pohľadom 

zvonka. Opisuje prezývky Bratislavy, ktoré upevňujú jej pôžitkový charakter. Matej Bell ju 

premenoval z Posonia na Opsonium (z lat. dezert), Rakúšania ju s obľubou nazývali 

Fressburg (od nem. fressen – žrať), pretože sa tu mohli dobre najesť. Neskorší Rakúšania (po 

otvorení hranice v r. 1989) Gratislava, pretože to tu pre nich bolo neuveriteľne lacné.

Angličania, pre ktorých sa stala obľúbenou destináciou pre rozlúčky s mládenectvom,

Partyslava (k tomuto názvu im pomohli sami mešťania). Dnes sa ešte objavuje aj Bratislove, 

čo by malo asi odkazovať k láske, ale akosi sa vnucuje aj význam „lóve – peňáze“ (pozri 

prílohu č. 21).

Budapešť nadobúda v dnešnom svetovom kontexte tiež akúsi príchuť mesta lásky, 

dopomohol tomu aj brazílsky spisovateľ Chico Buarque a jeho román Budapešť (Budapeste, 

2003), v ktorom sa hlavný hrdina učí maďarčinu skrz vzťah s jednou ženou. Michal Špína 

v recenzii pre časopis A2 uvažuje o tom, čo spája maďarčinu  s láskou. 

Začněme znovu od začátku, od prvního určení maďarštiny: „Jediný jazyk na světě, před kterým má ďábel 
respekt.“ Přemýšlejme: takové věci se totiž neříkají jen tak do větru. Před čím může mít ďábel respekt? V 
Mannově Doktoru Faustovi zakazuje ďábel „lásku, pokud hřeje“. Jazyk, před kterým má ďábel respekt, 
musí být jazykem lásky.177

V románe Móra Jókaia Turecký svet v Uhorsku je zas Budapešť zobrazovaná aj ako 

miesto tureckého pôžitku. Turci si totiž do hlavného mesta novej provincie po Dunaji 

privážajú rôzny tovar, napr. ženy.

V tomto čase Hadži Baba, najpovestnejší istanbulský otrokár, ktorý si pomocou svojich stykov, 
udržiavaných cez serail, predčasne tajne dozvedel, že tohto leta zriadia pri Pešti veľký vojenský tábor, prv 
ako jeho konkurenti mohli tušiť, náhle naložil na loď svoj tovar a prejdúc cez čierne more prepravil 
loďou po Dunaji vzácny náklad, dôjdúc k Pešti ešte oveľa skôr ako sa tábor zriadil. 
Tam zakotvil na brehu Dunaja, ozdobil svoju loď orientálnymi kobercami, kvetmi a vystaviac na provu 
niekoľko čiernych eunuchov s rozličnými hlučnými nástrojmi, spustil bubny až sa tak ozývali budínske 
vŕšky.
Turci sa hneď vyhrnuli na budínske bašty a keď uvideli vyčačkanú loď s vejúcimi zástavami, ktoré vyseli 
zo sťažňov a zametali vlny, zo zvedavosti, čo tam predávajú viacerí sadli do člnkov a zaveslovali k lodi.
Tam boli vystavené na predaj najkrajšie ženy na zemeguli.

                                                
176 „Dunaj, tak šedý, tak šedý, tak šedý,/ kde len pozriem, kde len pozriem,/ Chudoba bude, chudoba bude/ ešte 
veľmi dobre skasírovaná, ešte dobre skasírovaná/ Na bále v Opere so sektom a vo fraku/ tam nikto nepremýšľa v 
takte valčika/ o bezdomovectve v našich časoch,/ a o bytovom trhu, ktorý je rozdelený.“ SCHWENDTER, Rolf. 
Neuer Donauwalzer. In Donaugeschichten: Antologie. Ed. Ruth Aspöck. Wien: 1992. s. 64.
177 ŠPÍNA, Michal. „Brazilcova maďarština“. A2 kulturní týdenník. 2010, č 14. [on-line]. [cit. 23. decembra 
2010] Dostupné z WWW: <http://www.advojka.cz/archiv/2010/14/brazilcova-madarstina>.
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Len čo sa prvý Turek do sýtosti vynadíval na utešený tovar, ponáhľal sa späť po peniaze a po ceste 
povedal svoj zážitok desiatim, dvadsiatim, netajac sa nadšením a onedlho sa člnky po stovkách náhlili 
k lodi, ktorá priviezla pozemský raj.178

Táto pasáž ilustruje živý obchod na Dunaji, priam idylicky popisuje obchod so ženami. 

Rozdelenie na akúsi plebejskú Pešť (tu tábor „obyčajných“ vojakov) a bohatú, prestížnu Budu 

(tu palác Hassana bašu, budínskeho vezíra) je niečo, čo je pre toto mesto príznačné. Tomuto 

priestoru sa (dodnes) vymyká priestor ostrova, dnešného Margitinho ostrova. Spomenuli sme 

už svätú Margitu a jej legendu v čase tatárskeho vpádu. Tam bol ostrov oázou čistoty, 

počestnosti a zbožnosti. Turecký Margitin ostrov (zobrazovaný Jókaiom) je miestom rozkoše, 

akousi obdobou raja, miestom, kde je ubytovaný hárem Hassana bašu. Hárem je tu dobre 

chránený pred nevítanými hosťami (Dunajom i eunuchmi). 

Rozširovanie sa dunajských miest za starobylé hradby zmenilo aj využívanie 

dunajských brehov v mestách. Dunaj bol pôvodne len nespútaným živlom, ktorý poskytoval 

dobrodružstvo v lete na kúpanie, v zime na sánkovanie či prechádzky po zamrznutom ľade. 

V Bratislave bolo letným miestom pôžitkov kúpalisko Lido. Opisuje ho napríklad Martin 

Porubjak v eseji o mestských plážach.

Všade naokolo sa pod korunami stromov rozprestieral večne svieži zelený trávnik zavlažovaný spodnou 
dunajskou vodou – a čo bolo najdôležitejšie: trávnik sa postupne zvažoval k Dunaju, plynulo prechádzal v 
štrkovú pláž, kde vylihovali tí, čo pohŕdali milosrdným tieňom pod stromami. Z pláže ste konečne mohli 
vkročiť do mohutnej rieky, čím hlbšie ste vošli, tým silnejšie vám mocný prúd podtrhával nohy, ale vy ste 
vzdorovali, pokým vás rieka nestrhla so sebou – tých najväčších frajerov Dunaj premohol, až keď im 
hladina siahala vyše pása.179

Július Satinský  v knihe Chlapci z Dunajskej ulice tiež vyjadruje svoju príslušnosť 

k Lidu.

Drvivá väčšina sme boli odjakživa „lidári“. Lidár bol človek, ktorý trávil letný deň na kúpalisku Lido. 
A chlapci z Dunajskej ulice boli Dunaju verní! (...) Prejavom odvahy pre nás, chlapcov z Dunajskej ulice, 
bolo skočiť zo Starého mosta! Nebolo by to až také riziko, keby na dne rieky neboli pozostatky 
bombardovania.180

Dnes je Lido v rozprávaní pamätníkov mesta priam mýtickým miestom, strateným rajom 

detských hier. Na rozdiel od Budapešti (kde sa niekoľko kúpalísk aj dnes nachádza na brehu 

Dunaja) a Viedne (kde je kúpalisko pri Starom Dunaji) sa v Bratislave kúpať v/pri Dunaji 

nedá. V Bratislave a Viedni však vznikajú  aj pseudopláže na nábreží, kde nechýba piesok, 

bary a ležadlá, len kúpať sa tam nedá. Túto funkciu dunajského brehu vo Viedni zachytáva 

Svetlana Žuchová v knihe Yesim (2006). Yesim, ktorá je Turkyňa žijúca vo Viedni odmalička, 

je aj rozprávačkou, a takto popisuje viedenské okolie Dunaja.

Keď som vystúpila z metra a kráčala pozdĺž Dunaja. Na kúsok dunajského brehu navozili piesok 
a postavili doň plážové ležadlá. Ľudia tu chodili bosí a v strede pri bare si kupovali farebné kokteily. 
V plážovom bare uprostred Viedne. Kde ešte aj v chladný večer sálalo z piesku denné teplo. Piesok 

                                                
178 JÓKAI, Mór. Turecký svet v Uhorsku. Prel. Alfréd Engelmann. Bratislava: Tatran, 1981. s. 102. 
PORUBJAK, Martin. „Navzájom sa hojdať v lone ako dvojičky“. Denník SME, 4. 8. 2007. [on-line]. c2007-[cit. 
23. decembra 2010] Dostupné z WWW: <http://komentare.sme.sk/c/3424372/navzajom-sa-hojdat-v-lone-ako-
dvojicky.html>.
180 SATINSKÝ, Július. Chlapci z Dunajskej ulice. Bratislava: PT, 2002. s. 26. 
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nasýtený slnečným teplom ako špongia. Porózny piesok ako zemiakový chlieb. Vlažný ako voda, v ktorej 
sa kúpe dieťa. Z reproduktorov na krajoch baru hrala tanečná hudba. Všetci mali v rukách poháre z číreho 
skla alebo štíhle pivové fľaše. Na opačnom brehu rieky stáli vysoké sklenené budovy. Budovy pokryté 
zrkadlom, po ktorom stekali neónové reklamy. Meniace sa vzory na ligotavom zrkadle. Reklamy na 
obchodných budovách na druhej strane Dunaja. V obchodníckej štvrti, akou umelci opovrhovali. Umelci 
ako ja.181

Viedenský dunajský priestor, aký popisuje Žuchová, je centrom a predsa okrajom. Je 

vzdialený od zažitej predstavy starobylej meštianskej Viedne, ale predstavuje nový stred 

modernej spoločnosti. Rozprávačka – umelkyňa tento nový stred odmieta.

Dávne letné kúpanie vo Viedni približuje hra Prechádzky z viedenského lesa (1931)182

Ödöna von Horvátha. V hre sa objavujú tri základné dejiská: Viedeň – mesto, Wachau 

a Viedenský les. Pri posledných dvoch menovaných je prítomnosť Dunaja explicitne 

vyjadrená v scénických poznámkach. Wachauský priestor funguje ako miesto vidiecke, ale 

zároveň zlobné, nemá vidiecku ozdravnú atmosféru, naopak, je záhubným miestom pre 

„odložené“ dieťa. Scény odohrávajúce sa vo Viedenskom lese sú spojené s kúpaním sa 

v Dunaji, letnou frivolnosťou i živelnou láskou. Opäť sa tu potvrdzuje opozícia medzi 

priestorom mesta (kde sa riešia závažné existenciálne problémy) a priestorom prírody pri 

rieke (kde je odhalená prirodzenosť charakterov, prerastajúca až do vášní). 

No dunajské brehy boli aj miestami vzrušujúcich i nebezpečných stretnutí. Vo Viedni je 

takým „pobrežným“ miestom dodnes Práter, v Bratislave Sad Janka Kráľa. Za čias, keď 

v Bratislave prebiehali zasadania uhorského snemu, to bývalo miesto šľachtických súbojov 

o česť.183 Dnes je Sad Janka Kráľa svedkom celkom iných súbojov. Tu184 v r. 2005 zavraždili 

neonacisti študenta filozofickej fakulty Daniela Tupého. Táto udalosť intenzívne zasiahla do 

života mesta, iniciovala protiextrémistické demonštrácie a pod. Živé kvety, bratislavská 

punková kapela o tejto udalosti zložila pieseň s názvom Daniel Tupý, v ktorej kritizuje 

neschopnosť štátnej moci vyšetriť túto vraždu a obhajuje slobodu nočných prechádzok pri 

Dunaji.185 Po inžinierskom usmernení Dunaja, začali byť brehy lukratívne pre novú výstavbu. 

Dnes sa pri Dunaji v mestách hojne stavia a v duchu pôžitkárskosti dunajských obyvateľov na 

brehoch vznikajú komplexy, ktoré majú slúžiť predovšetkým pre zábavu a oddych. 

                                                
181 ŽUCHOVÁ, Svetlana. Yesim. Levice: LCA, 2006. s. 71-72. 
182 HORVÁTH, Ödön von. Hry. Prel. Josef Balvín et al.Praha: Divadelní ústav, 2002. Povídky z Vídeňského 
lesa. Prel. Jiří Stach. s. 167-256.
183 Opisuje to napr. Mór Jókai vo svojom románe Zoltán Kárpáthy: „Rudolf odišiel, svojim druhom zveril, aby 
dohovorili miesto stretnutia a druh zbraní. Sotva vytiahli päty, už boli u Dabroniho dvaja noví návštevníci. Boli 
to Zoltánovi sekundanti. Pozvali Dabroniho na malé stretnutie v parku pri Dunaji. Na druhý deň ráno o šiestej.“
JÓKAI,  Mór. Zoltán Kárpathy. Prel. Štefan Gál. Bratislava: Tatran, 1970. s .339.
184 Resp. na Tyršovom nábreží, ktoré je ale prirodzenou súčasťou parku.
185 Minister vnútra sa nechá počuť, že to sa len medzi sebou extrémisti tlčú./ Slušný človek je v noci doma, mali 
by sme si všetci vstúpiť do svedomia./A potom, rozpráva o tom, že svedomie, bude chránené štátom./ Keď sa vlk 
s baránkom spojí, nebude už ani nohy v noci pri Dunaji. ŽIVÉ KVETY. Daniel Tupý.  [on-line]. [cit. 23. 
decembra 2010]  Dostupné z WWW: <http://www.zivekvety.sk/lyrics/49.html> .
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V Bratislave v posledných rokoch tiež vyrastajú pri Dunaji nové štvrte. Ich miesto 

v celkovej architektonickej koncepcii mesta, aj ich vnímanie obyvateľmi, analyzuje článok 

Henriety Moravčíkovej Bratislava: Mesto bez vlastností? Píše, že v Bratislave sa striedajú 

dve tendencie: jedna uchovávajúca to staré, druhá podporujúca „neriadené urbánne 

mutácie“.186 Celkovo vidí Moravčíková Bratislavu ako koolhaasovské mesto bez vlastností: 

„rozlieva sa do svojho okolia, pribúdajú nové satelity – južné, východné či západné mestá, 

pričom vnútro pôvodného mesta ostáva riedke.“187 Novopostavené komplexy podľa nej 

ilustrujú typické vlastnosti Bratislavy: „Bratislava je mestom pri Dunaji a práve táto 

geografická danosť sa najčastejšie chápe ako kľúčová vo vzťahu k jej identite. Vzťah mesta 

a rieky má pritom stále ambivalentnú povahu a osciluje medzi opatrným odstupom 

a nadšeným zbližovaním.“188 Toto platí aj pre dva nové architektonické projekty pri Dunaji. 

Jedným je Eurovea (pozri prílohu č. 22a a 22b) – komplex bytov, relaxačnej zóny, 

obchodného centra – postavený v bývalej továrenskej štvrti. Druhým Riverpark (pozri prílohu 

č. 23) – komplex bytov, obchodov a relaxačnej zóny – ktorý zasahuje do bývalého areálu 

PKO (Park kultúry a oddychu, pozri prílohu č. 24).189 Moravčíková trefne analyzuje prístup 

verejnosti k týmto dvom projektom. Euroveu si obyvatelia hneď obľúbili, pretože vyrástla na 

území, na ktorom nemali žiadne spomienky.190 A naopak, Riverpark je prijímaný rozpačito, 

pretože ho sprevádzalo pretváranie i búranie miesta s identitou.191 Kedysi dominantný

komplex na brehu Dunaja, PKO, je zrazu mravčou stavbou pri modernom obrovi. 

Bratislavčania, ktorí tu prežívali svoje prvé lásky si ho nechcú dať vziať. Jedným 

z najsúčasnejších literárnych textov zaoberajúcim sa touto témou je hra Dejnjub Park Anny 

Gruskovej.192 Dve postavy (muž a žena), tridsiatnici, ktorí kedysi prežili románik práve 

v PKO, analyzujú novú situáciu. Žena hovorí: „Tam, kde bol socíkový Park kultúry 

                                                
186 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. „Bratislava: Mesto bez vlastností“. Architektúra & urbanizmus, 2010, vol. 
XLIV, č. 1-2, s. 37. 
187 Tamtiež, s. 39.
188 Tamtiež, s. 44.
189 Dnes chátrajúci komplex PKO (Park kultúry a oddychu), pôvodne projektovaný (1943-48) pre Dunajské 
veľtrhy. Neskôr, keď boli tieto veľtrhy zrušené, budovy boli používané pre kultúrne podujatia mesta: plesy, 
koncerty, tančiarne a pod. Zlatú éru PKO zachytáva aj publikácia Také bolo PKO.  ŠEBO, Juraj. Také bolo PKO. 
Bratislava: Marenčin PT, 2010.
190 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. „Bratislava: Mesto bez vlastností“. Architektúra & urbanizmus, 2010, vol. 
XLIV, č. 1-2, s. 46.
191 Keď v r. 2005 primátor mesta predal pozemky pod PKO developerskej spoločnosti, verejnosť najskôr mlčala, 
ale keď sa začalo búranie PKO, zdvihla sa vlna protestov. Búranie bolo zastavené, ale osud PKO je nejasný. 
Tamtiež, s. 48.
192 Hra je súčasťou projektu Dunajdráma alebo hnusná káva, lacné cigarety, ktorý spája desiatich autorov 
z podunajských krajín. Výsledkom projektu je divadelné predstavenie, v ktorom sa predstavujú hry vzniknuté na 
workshope týchto autorov v r. 2008 v Rakúsku. Podmienkou hry napísanej na workshope bolo, aby sa 
odohrávala na brehu Dunaja, v októbri 2008, mala max. 3 postavy a aby sa v nej do Dunaja niečo hodilo, alebo 
z neho vytiahlo. Slovenská premiéra: október 2010. Zdroj: Bulletin k slovenskej inscenácii. 



61

a oddychu, vyrástol Dejnjub Park, ale to už nie je park, len samé domy.“193 Muž jej odpovedá: 

„To je taký reklamný trik. Počuješ slovo park, a už si dobre naladená. Z parkov sme urobili 

parkoviská. A časom zabudneme, ako by parky mali vyzerať.“194 Po vrchole celej hry, ktorou 

je priznanie, že žena dieťa počaté v kríkoch pri PKO spláchla do Dunaja, a že sa jej vlastne 

uľavilo, keď počula, že ho majú búrať, príde replika muža, ktorá sumarizuje súčasný postoj 

mnohých Bratislavčanov.

Vraj boli nejaké protesty, nejaké petície, predsa len tu desaťročia chodievali generácie ľudí do tanečnej, 
na koncerty, je to perfektné miesto, veď si predsa nemôžeme všetko nechať zobrať... Všetky príjemné 
miesta v tomto meste miznú jedno po druhom... To celé je strašný omyl, chápeš, to nábrežie bolo naše, 
patrilo nám všetkým aj s vôňou rieky, s haldami lístia na jeseň i s tými mizernými lacnými bufetíkmi, na 
ktoré sme tak nadávali. Teraz kto sem bude chodiť?195

Z citovaného úryvku vyplýva, že postava sa bojí o istú rovinu identity mesta, o prvok jeho 

duše, ktorý bol spoločný všetkým obyvateľom bez ekonomických rozdielov. Tento prvok mal 

svoju vôňu, ba aj chuť. Na mestských dunajských brehoch teda vyrastajú nové „pôžitkárske“ 

objekty, ale je otázne, pre koho sú určené. Spisovatelia k nim zatiaľ pristupujú skepticky.

Ak odhliadneme od telesných pôžitkov, dunajské brehy ponúkajú aj pôžitky kultúrne. 

Z urbanistického hľadiska nebude náhodou, že aj v Bratislave, aj v Budapešti vznikajú nové 

štvrte na brehu rieky, ktorých centrálnym bodom je „nová budova“ národného divadla. 

V obidvoch mestách bola cesta k tejto budove zložitá a aj rozpačitá. V Bratislave sa divadlo 

stavalo prakticky 30 rokov, od anonymnej architektonickej súťaže v r.1967 po jeho otvorenie 

v r. 2007 (pozri prílohu č. 25). Paradoxne mu úroveň a vzdušnosť dodalo až dokončenie 

komerčného komplexu Eurovea. V Budapešti sa divadlo síce postavilo rekordne rýchlo (za 15 

mesiacov), ale na inom mieste ako sa pôvodne plánovalo.196 Nová budova leží priamo na 

brehu Dunaja a má aj mnoho „vodných“ prvkov; námestie pred divadlom je akoby loďou, 

celá fasáda sa vlní (pozri prílohu č. 26). V Bratislave vyrástlo pri divadle spomínané nákupné 

centrum s kinom, obytná i oddychová zóna aj s päťhviezdičkovým hotelom, v Budapešti 

Palác umení – Művészetek palotája (pozri prílohu č. 27), v ktorom sídli maďarská filharmónia 

a Ludwig Muzeum (galéria súčasného umenia), aj nové kancelárie a byty; hotel sa stavia.  

Architektka Henrieta Moravčíková vo svojej eseji Bratislava: Mesto bez vlastností o novej 

štvrti v Bratislave píše: „Štandardizované, i keď bohaté formy nového centra však nepriniesli 

žiadne charakteristické vlastnosti, ktoré by mohli túto štvrť odlíšiť od podobných kdekoľvek 

                                                
193 GRUSKOVÁ, Anna. Dejnjub park. Rukopis.
194 Tamtiež.
195 Tamtiež.
196 Nová budova mala už vykopané základy v centre mesta na Alžbetinom námestí (Erzsébet tér), keď sa jeho 
výstavba presunula k Dunaju. Veľkej jame však Budapešťania vďačia za svoj obľúbený kultúrny priestor – klub 
Gödör (v preklade jama), v ktorom  sa pravidelne konajú koncerty, divadelné predstavenia a iné akcie.
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v Európe či vo svete.“197 A dodáva, že „dokonale napĺňa Koolhasovu predstavu o architektúre 

mesta bez vlastností, ktorú určuje bezbrehý ahistorický postmodernizmus.“198 Je pravda, že 

bratislavská i budapeštianska nová „divadelná“ štvrť majú veľa spoločného. Obe sú ďalej od 

historického centra mesta, obe ležia pri Dunaji, obe vznikli najmä ako miesto užívania si. Ale 

ak jedným z atribútov dunajského mesta je zabezpečovať pôžitok, potom tieto štvrte sú 

dôkazom toho, že mestá pokračujú týmto trendom aj v 21. storočí. 

4.4 Most

Mestský most cez rieku je miestom hranice. Prekročením rieky sa nemôžme nachádzať 

na rovnakom mieste ako predtým. Heidegger považuje most za významnú stavbu, rozmýšľa 

o ňom vo svojej eseji Bauen, wohnen, denken. 

Most se „lehce“ a „mocně“ klene nad říčním proudem. Nespojuje pouze předem dané břehy. Teprve díky 
spojnici mostu vystupují břehy jakožto břehy. Most staví jeden břeh proti druhému. Břehy se také 
netáhnou lhostejně podél řeky jako pouze okrajové pásy pevné země. Most spolu s břehy vždy k řece
přibližuje i dálky krajin, které jsou za oběma břehy. Přivádí řeku i břeh a zemi do vzájemného sousedství. 
Most shromažďuje zem jako krajinu kolem řeky.199

Norberg-Schulz, ktorý túto pasáž cituje ešte zdôrazňuje, že u Heideggera „krajina jako taková 

získává svou hodnotu prostřednictvím mostu.“200 Mesto s mostom sa teda stáva akýmsi 

zhromažďovacím priestorom, kde sa stretajú diaľky. Most cez rieku v meste je pridaná 

hodnota, ktorá má kľúčový význam nielen pre mesto, ale aj pre celú okolitú krajinu.

Dunajské miesta na rieke (Viedeň, Bratislava, Budapešť) vlastne na rieke nie sú tak 

dlho. Bývali to mestá pri rieke. Budapešť sa stala mestom na rieke zjednotením Budína a Pešti 

koncom 19. storočia.201 Viedeň spojil s Dunajom kanál, a zároveň teda nové, moderné štvrte 

konca 20. storočia. Bratislava sa mestom na rieke stala de facto postavením Petržalky, 

mestského sídliska na druhom brehu v 70-tych rokoch 20. storočia. Moderný zrod mesta je 

často spojený so stavbou stáleho mosta (predtým plnili funkciu mosta sezónne pontónové 

alebo vojenské mosty, ktoré ale neboli súčasťou krajiny v heideggerovskom zmysle, pretože 

nespojili brehy nastálo).202

Lánchíd (reťazový most, pozri prílohu č. 28), ktorý umožnil neskoršie zjednotenie 

Budína a Pešti bol dokončený v revolučnom roku 1848. Bol postavený na anglický spôsob, na 

                                                
197 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. „Bratislava: Mesto bez vlastností“. Architektúra & urbanizmus, 2010, vol. 
XLIV, č. 1-2, s. 46.
198 Tamtiež, s. 46.
199 Citované In NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: K fenomenologii architektury. Prel. Petr 
Kratochvíl – Pavel Halík. Praha: Odeon, 1994. s. 18.
200 Tamtiež, s. 18.
201 Budapešť ako mesto vznikla v r. 1873.
202 Za úplne prvý stály most cez Dunaj sa považuje rímsky most zo začiatku 2. st. n. l. pri dnešnom meste 
Drobeta – Turnu Severin. Prvý stály most cez Dunaj na území dnešnej Budapešti tiež skonštruovali Rimania, 
viedol z budínskej strany na ostrov severne od Margitinho ostrova (ktorý neskôr odplavili, pri regulácii toku), 
tento ostrov nazývali Rimania príznačne Kúpeľný ostrov, pretože na ňom založili mestské kúpele.
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podnet grófa Szechényiho.203 V Bratislave stavbe Petržalky predchádzala stavba Nového 

mosta (pozri prílohu č. 29). Táto stavba, ktorá na jednej strane umožnila Bratislave, aby sa 

rozšírila za Dunaj,  na druhej strane vzala za obeť významnú starobylú mestskú štvrť, Vydricu 

a navždy zmenila tvár mesta. 

Most však nie je len mestotvorným prvkom. Je miestom, na ktorom sa často rozhoduje 

o osude jednotlivca. Stáť na moste, nad hučiacou riekou má v sebe čosi magické. Človek je

tam často sám, akoby vystavený živlu, vlastnému svedomiu. Niektoré mosty sú pre takéto 

meditácie predurčené viac, iné menej, a býva to spojené aj s ich skúsenosťami. 

V Budapeštianskom povedomí funguje ako most samovrahov Margitin most (pozri prílohu č. 

30). Spoločenský fenomén zachytáva aj báseň Jánosa Aranya K otvoreniu mosta (Híd-

avatás).204 V Bratislave nie je „oficiálny“ most samovrahov. Starý most (pozri prílohu č. 31)je 

však nabitý istou magickosťou, napríklad preto, že dodnes nie je jasné, čo sa na ňom stalo 

Jiřímu Schellingerovi.205

Most nemusí predstavovať len mestskú alebo individuálnu hranicu. Občas sa stane aj 

hranicou štátu. Starý most v Bratislave bol takouto hranicou počas 2. svetovej vojny a tento 

moment opisuje Ladislav Ťažký v novele Dunajské hroby. Dunaj v tomto texte nepredstavuje 

len čisto geografickú hranicu, ale aj hranicu slobody. Hlavní hrdinovia, vojaci Slováci, ktorí 

sa ocitli na území dnešnej Petržalky, vtedajšej Engerau, ktorá bola v tom čase súčasťou 

Nemeckej ríše, sa pokúšajú z bezvýchodiskovej a hraničnej situácie dostať tak, že prekročia 

Dunaj smerom do mesta, kde je už Slovenský štát. Na Dunaji stojí most, ktorý je dobre 

strážený. Ťažký sa hrá s významom hranice aj v tom zmysle, že niekedy zámerne na jedno 

miesto kladie hranicu „veľkého sveta“ a „malého sveta“; sveta politického a sveta postáv. Tak 

je to aj s dvoma kapitolkami nasledujúcimi krátko po sebe: „Na pravom brehu Dunaja stál on, 

nemecký boh“  a „Za hranicou je pivo, Giza, Faterland,“ ktorých názvy sú hravé, ironické. 

Prvá kapitolka popisuje historickú udalosť, návštevu Adolfa Hitlera. Je popisovaná Čechom, 

obyvateľom Petržalky. 

                                                
203 István Széchényi, v Maďarsku považovaný za „najväčšieho Maďara – legnagyobb Magyar“, je zaujímavá 
postava uhorských  i dunajských dejín. Po návrate z cesty do Anglicka navrhoval podobné reformy pre rozvoj aj 
u nás. Bol to pokrokový konzervatívec, lojálny voči Habsburgovcom. Popri zasadaniach uhorského snemu 
v Prešporku si vždy rád zaplával v Dunaji (Rezső Szalatnai píše: „Naplójában írja, hogy Pozsonyban, az 
országgyűlések idején, minden reggel megfürdött a Dunában, át-s visszaúszott a folyón.“ „V denníku píše, že 
v Bratislave, v čase zasadania uhorského snemu sa každé ráno vykúpal v Dunaji, preplával rieku.“ Duna költői: 
Öt évszázad versei a Dunáról. Ed. Rezső Szalatnai. Budapest: Hungária, 1944. s. 20.), zaslúžil sa o postavenie 
prvého budapeštianskeho mosta cez Dunaj a keď bol zatiahnutý do revolúcie o ktorej potrebe nebol presvedčený, 
zošalel. Roky trávil v sanatóriu pri Viedni, kde aj v r. 1860 spáchal samovraždu. Životopisný film o grófovi 
Szechényim sa volá Hídember (Hídember. [film]. r. Géza Bereményi, 2002.), v doslovnom preklade Človek-
most. 
204 Túto báseň analyzujem v kapitole Dunaj smrti.
205 Spieva o tom aj Szidi Tobias v piesni Schellingerov most. TOBIAS, Szidi. Schellingerov most. [on-line]. [cit. 
26. decembra 2010]. Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=zuIpJDx8mEY>.
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Samá košeľa, košeľa a kravata, pančucha a bubon, kríž a heil, trikrát heil a on, kedy to bolo, keď on, 
nemecký Vodca-Boh, tu stál a kýval tým na ľavom brehu, revali, keď tí na ľavom i pravom brehu mysleli 
že je na zemi nemecký raj, chceli sa hádzať do Dunaja, ale on, Vodca-Boh, len stál a kýval...206

Hitler je tu zobrazený ako bábka, celá scéna pôsobí groteskne, čím má poukázať na 

nezmyselnosť vojny.

Druhá zmienená  kapitolka popisuje návrat jedného z hlavných hrdinov, mladého 

esesáka Janka/Honzu z milostných záletov v Bratislave na petržalskú stranu. 

Za hranicou, rehoc sa, starý Dunaj! Rehoc! Tretia ríša nemá hraníc, to mala len prvá a druhá, vojaci ríše 
nepoznajú hranice. Tak nejako to hovoril Pšia krev. Ani v láske ani...
Som doma za hranicou, bol som za hranicou, doma, v otcovom rodisku, v otcovom faterlande, prešiel 
som hranicu, prišiel som do matkinho rodiska, do matkinho faterlandu, prešiel som hranicu, zasa som vo 
faterlande, vo svojom rodisku.207

Aj tu je hranica na moste zosmiešňovaná, načo je hranica, keď na oboch jej stranách sú 

faterlandy? Zároveň je ale niečím osobným, rozdeľuje rodinu, a pre Janka/Honzu/Hansa 

chlapčenstvo od dospelosti. 

Most má v meste dve roviny: krajinnú a osobnú. Z pohľadu krajiny je prvkom, ktorý 

približuje diaľky, momentom spájania a rozširovania možností. Z osobného hľadiska sa často 

stáva existenciálnym priestorom hranice rozhodnutia o živote a smrti.208

4.5 Záver

Pokúsila som sa nájsť spoločné črty dunajských metropol, ktoré iniciujú ich podobnosť. 

Priestorové a významové atribúty hranice, pôžitku a mostu prítomné v literárnych 

a kultúrnych obrazoch sa takto naraz stretajú práve v metropolách na Dunaji. Samozrejme 

neexistuje nejaká univerzálna duša dunajského mesta, ale jeho charakter je utváraný 

základným spoločným prvkom – Dunajom.

Metropoly na Dunaji majú spoločné to, že oscilujú medzi súmernosťou 

a nesúmernosťou. Medzi divočinou a kultivovaným prostredím. Na jednej strane sú tu štvrte, 

postavené v 19. storočí, ktoré boli presne naplánované a zrealizované (napr. Ringstrasse vo 

Viedni, Andrássy út v Budapešti, Palisády v Bratislave) a s nimi aj moderné sídliská, okrajové 

štvrte, tiež presne naprogramované. Potom sú tu však miesta, kde mestskosť prestáva byť 

relevantnou. A nemyslím tým parky (Práter, Sad Janka Kráľa, Városliget), ktoré naopak 

korešpondujú s mestskou usporiadanosťou. Sú to miesta subkultúr a aj miesta, kde ozajstná 

prírodná divočina splýva s mestom.209 Petržalka, ktorá leží na mŕtvych ramenách Dunaja je 

                                                
206 ŤAŽKÝ, Ladislav. Kŕdeľ divých Adamov. Bratislava: Tatran, 1991.s. 53-54.
207 Tamtiež, s. 56.
208 O tomto aspekte viac v kapitole Dunaj smrti.
209 Daniela Hodrová vníma mestskú divočinu nasledovne. „Proti primární úzkosti, nebo spíš proti strachu před 
útočníky, divokými dobyvateli, před divočinou v podobě jiného staví město nejrůznejší hradby. Vydává však své 
obyvatele napospas jiné, možná horší úzkosti – existenciální úzkosti z odcizeného města, z propasti nesčetných 
životů, obléhajících obyvatele (na povrchu i pod zemí), a také z propasti jejich vlastního nevědomí –
potlačeného, nepochopitelného, nezvládnutého, „nezvědomeného“. Právě odtud – zevnitř, nejen z vnějšku –
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takýmto typickým príkladom. Tieto dve protichodné tendencie možno rozpoznať ich vzťahom 

k súmernosti. Tradičné mestské štvrte sú súmerné, je možné sa v nich ľahko orientovať, 

človek sa v nich cíti bezpečne. Štvrte do ktorých preniká divočina sú labyrintické (Petržalka 

doslova), človek sa v nich stráca, má strach. Neplatí to ale o domácich, tí sa vo svojej 

divočine, vo svojom labyrinte cítia naopak bezpečne, svojou inakosťou sú chránení pred 

ostatnými. 

Výrazným aspektom dunajského mesta je aj jeho časová hraničnosť, ktorej odraz 

v histórií mesta spôsobuje jeho palimpsestický charakter. Vo Viedni, Bratislave i Budapešti sú 

dodnes viditeľné rímske pamiatky, a od ich čias stopy všetkých nasledujúcich vekov. Hranice 

času sú prítomné tým, že prepis nikdy nie je dokonalý a jednotlivé vrstvy cez seba presvitajú. 

Bratislava a Budapešť zažila aj komunistické prekrývanie a znovuvytváranie priestoru. Dnes 

už túto etapu možno považovať za jednu z dočasných vrstiev, ktorá môže byť prekrývaná, ale 

nikdy nebude úplne vymazaná. Dnešný prístup k rozvoju mesta sa snaží zachovať aj 

„predchádzajúce texty,“ a tak na mnohých miestach dunajských metropol nachádzame popri

moderných stavbách aj rímske či iné ruiny, resp. ich základy.210

Literárne zobrazenie metropoly na Dunaji napomáha dešifrovať jeho charakter i dušu. 

Dunajské mestá boli sprvoti opisované a obdivované cudzími pohľadmi cestovateľov. Pohľad 

do minulosti a zlatého času týchto miest naznačuje určitú nostalgiu po „rajskom“ dunajskom 

meste (Horváth, Jókai, Satinský). Najsúčasnejšia literatúra vychádza z dôverného poznania 

priestoru, ktorý často kritizuje ( Neuer Donauwalzer, Yesim, Dejnjub Park). 

Pri uvažovaní o dunajských mestách je možné sa k Dunaju stavať dvojako. Buď je to 

akýsi dvojrozmerný prístup, kde sa naň dívame z nadhľadu,  ako na prvok, ktorý spája, ktorý 

je v obraznosti niťou, na ktorej sú navlečené mestá. Dunaj je takto akýmsi náhrdelníkom 

Európy ktorého prívesky či perly sú mestá. Takto je možné naň nahliadať najmä pri pohľade 

z lietadla alebo na mape. Na druhej strane je to trojrozmerný prístup, ktorý je 

problematickejší. Z tohto pohľadu totiž Dunaj tvorí mestskú hranicu, rozdeľuje viac ako 

spája. Je prekážkou pre mešťanov a iniciuje napätie. Trojrozmerný prístup dovoľuje 

interpretovať aj pôžitkový charakter dunajských mestských brehov, pretože brehy, ako 
                                                                                                                                                        
útočí na město a jeho obyvatele divočina, jeho vlastní a jím samým „stvořená“, záhubná, ale možná zároveň 
obrozující.“ HODROVÁ, Daniela. Citlivé město: Eseje z mytopoetiky. Praha: Akropolis, 2006. s. 61.
210 Napr. na území dnešnej Budapešti sa rozprestieralo aj významné rímske sídlo na Dunaji – Aquincum. Na 
rozdiel od Carnunta, kde odpočívajú rímske pozostatky pod neobývanými územiami, Aquincum bolo z väčšej 
časti prekryté neskorším osídlením, a tak sa prakticky dodnes stáva, že pri kopaní základov nových stavieb 
stavitelia narazia na pamiatky z rímskych čias. Bolo to tak pri nedávnych dopravných stavbách a to 
predovšetkým v okolí Dunaja, pri stavbe Alžbetinho mosta (konštruktéri mostu tu nečakane narazili na 3m hrubé 
múry, súčasť rímskeho opevnenia) a pri stavbe Arpádovho mosta (pri úpätí tohto diaľničného obchvatu sa 
nachádzala Južná brána tábora – Porta principalis dextra, ktorej pozostatky dnes zdobia kraj diaľnice (pozri 
prílohu č. 32)). Zdroje: BUZA, Péter. Bridges of the Danube. Budapest: City Hall, 1999. s 41. a PÓCZY, Klára. 
Aquincum: Budapest római kori történelmi városmagja. Enciklopédia Kiadó, 2004.
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pohraničné územie často nepatria ani na jednu stranu, a preto je ich priestor neutrálny, a môže 

byť využívaný oboma stranami na pôžitkárske účely. Most je tiež trojrozmerným atribútom 

mesta, priestorom na hranici, umožňujúci hranice prekračovať. Dunaj často plynie kolmo na 

to, ako plynie pohyb obyvateľstva, umelý pohyb dopravy po mostoch je takto akýsi 

protichodný voči prirodzenému toku rieky.  

Metropola na Dunaji teda platí za svoju výhodnú dopravnú a obchodnú polohu tým, že 

je rozdelená. Hranica v jej srdci nie je len formalitou. Obyvatelia stavajú mosty, doslovne aj 

prenesene, aby brehy spájali, na brehoch sa stavajú pôžitkárske komplexy, ale Dunaj zostáva 

živlom s ktorým si neradno zahrávať.



67

5. Dunaj smrti 
„Lepší je ten Dunaj

než hárem turecký,

lepšia smrť kresťanská,

než život pohanský.“

Slovenská ľudová balada211

5.1 Úvod

Smrť je poslednou zastávkou pri mojej prechádzke dunajskými obrazmi a významami. 

Nie je to len preto, že je prirodzeným vyústením života a teda aj písania tohto textu, ale aj 

preto, že smrť sa pravidelne objavovala už aj v predchádzajúcich kapitolách a zostáva teda 

obraz o smrti na Dunaji prehĺbiť a usúvzťažniť. Smrť je prítomná vo všetkých ostatných 

kapitolách, pretože nie je ľahko oddeliteľná od analyzovaných aspektov. Cesta niekedy 

predstavuje smrteľné nebezpečenstvo obsiahnuté v riziku dobrodružstva spojeného s 

putovaním do neznáma. Pamäť či už kolektívna alebo individuálna nikdy nezabúda na smrť (v 

patričnej kapitole som sa venovala akýmsi anonymným smrtiam bojovníkov vo vojnových 

konfliktoch i konkrétnym smrtiam bojovníčiek proti Turkom). Mesto, miesto jednotlivca, je 

ideálnym priestorom pre (samo)vraždu. V tejto kapitole sa teda pozrieme na zostávajúce 

významy smrti súvisiace s riekou Dunajom. 

Začnem zdanlivo nepochopiteľne mojím prvým snom o smrti, na ktorý si pamätám.

Odohrával sa nad Dunajom v Bratislave. Bola som asi tesne pod Novým mostom, stála som 

na lávke, ktorá viedla cez rieku, bola veľmi vysoko nad hladinou, bola veľmi úzka, asi na 

šírku mojich pliec, bez zábradlí, bola betónová, obrastená machom, klzká. Neviem prečo som 

sa po nej vydala smerom na druhý breh. Bol deň, ale všetko bolo sivé, aj Dunaj, aj nebo, aj 

okolie. Po pár krokoch som si musela čupnúť, pokračovala som po štvornožky. Asi v polovici 

lávky, nad stredom Dunaja som zrazu stratila rovnováhu a začala padať. Na pocit pádu som sa 

zobudila. Nezačula som šplechnutie vody, ani nezacítila jej chlad. 

V mojom sne sa asi dialo čosi, čo opisuje Gaston Bachelard, ktorý sa vode i riekam 

podrobne venuje vo svojej knihe Voda a sny, nasledujúcim spôsobom: „Uzavřená voda 

pojímá do svého lůna smrt. Voda připodobňuje smrt živlu. Voda umírá s mrtvým v jeho 

substanci. Stává se substanciální nicotou. Nelze si představit hlubší beznaději. Pro některé 

                                                
211 Národnie spievanky 2: Balady, romance rozprávky. Ed. Ján Kollár. [on-line]. c2006-2009-[cit. 23. decembra 
2010]. Dostupné z <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1088/Kollar_Narodnie-spievanky-2-Balady-romance-
rozpravky/1>. Ten turecký mýtnik.
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duše je voda hmotou beznaděje.“212 Aj ja som sa zobudila s pocitom ničoty a beznádeje. 

Dunaj, moja rieka ma akoby zradila. Pohltila ma. Zvláštne na tomto sne je aj to, že to bol ešte 

detský sen, ktorý ale simuloval dospelé pocity, strach, smrť, beznádej. 

Rieky vo všeobecnosti oscilujú v ľudskej obrazotvornosti medzi ich schopnosťou dávať 

život a prinášať smrť. Metafory riek často súvisia s ich charakterom plynutia. Rieka je 

metaforou života (od prameňa – narodenia po ústie – smrť) i času (jeho večného plynutia).213

Riečny obeh sa už od staroveku prirovnával ku krvnému obehu ľudského tela.214 Vychádzajúc 

z Platóna, ktorého princíp kruhu platil ako pre obeh ľudského tela, tak obeh vodstva na Zemi, 

Simon Schama píše: „Proto rytmus smrti a znovuzrození řeky, proměnitelnosti vody, krve 

a vína, popisoval cyklus, jenž, pokud byla zachována náležitá paměť, byl samočinný.“215

Rieka býva ochrancom života aj jeho ničiteľom, Schama to ukazuje na príklade Níla. 

Zavlažuje úrodu, prináša tým život, ale zároveň, pri zničujúcich záplavách, ho aj berie.216

Neskôr sa oproti kruhovému uplatňuje princíp lineárny („od počátku ke konci, od zrození ke 

smrti, od pramene k ústí“217). Motív smrti pri rieke sa teda nedá oddeliť od motívu (zrodu) 

života. Bachelard popisuje smrť v rieke skrz Junga, ako návrat do lona matky.218 Rieka 

predstavuje ženský element. Materstvo je späté predovšetkým so životom, nie so smrťou, 

a predsa rieka je matka i smrť. 

V literatúre pohlavie rieky, dané rodom v jazyku, nie je zanedbateľné. Pre poetické 

vyjadrenie nie je jedno, či je rieka ženského alebo mužského rodu. U Dunaja, rieky mnohých 

jazykov, je to problematické. V nemčine je Dunaj ženského rodu, a tak v nemeckom kontexte 

vzniká opozícia Mama Donau a Vater Rhein (Mamy Dunaja a Otca Rýna). Eva Demski túto 

ich spätosť vystihuje nasledovne: „Vom gleichen Wasser kommen sie, der Vater Rhein und 

die Mama Donau.“219 Zároveň ale v nemčine slovo rieka je rodu mužského. V slovenčine je 

to presne naopak. Dunaj je rodu mužského a rieka ženského. Napríklad Ladislav Ťažký, ktorý 

výrazne pracuje vo svojich dielach s motívom Dunaja, jeho personifikáciou a alegorizáciou, 

využíva jeho maskulinitu. V diele Kŕdeľ divých Adamov je Dunaj svedok, vrah a pod. V diele 

                                                
212 BACHELARD, Gaston. Voda a sny: Esej o obraznosti vody. Prel. Jitka Hamzová. Praha: Mladá fronta, 1997.
s. 111. 
213 Venuje sa tomu napríklad Zdeňka Kalnická v knihe Archetyp vody a ženy. (KALNICKÁ, Zdeňka. Archetyp 
vody a ženy. Brno: Emitos, 2007.) Kalnická popisuje štyri vodné časy, jedným z nich je rieka, ktorá má lineárny 
a kontinuitný charakter, tok od minulosti do budúcnosti – život a smrť. 
214 Pozri napr. SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Prel. Petr Pálenský. Praha: Argo – Dokořán, 2007. s. 269 a s. 
280-281.
215 SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Prel. Petr Pálenský. Praha: Argo – Dokořán, 2007. s. 281. 
216 Tamtiež, s. 282.
217 Tamtiež, s. 283.
218 „Smrt ve vodách bude pro toto snění tou nejmateřštější smrtí.“ BACHELARD, Gaston. Voda a sny: Esej 
o obraznosti vody. Prel. Jitka Hamzová. Praha: Mladá fronta, 1997. s. 89.
219 „Pochádzajú z rovnaných vôd, otec Rýn a mama Dunaj.“ DEMSKI, Eva. Mama Donau. Frankfurt am Mein, 
Leipzig: Insel Verlag, 2007. s. 24.
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Pred Potopou220 je obludou, Dunasaurom. V Maďarčine je Dunaj/Duna bezrodový, tak ako 

všetko, čo ale nebráni básnikom, aby ho personifikovali.221

Zvuk rieky tiež súvisí s jej personifikáciou. Bachelard, ktorý sa mu podrobne venuje ho 

popisuje v súvislosti so sviežosťou a mladosťou, teda radostnými zvukmi.

Také zpěv řeky je svěží a jasný. Zvuk, jejž vydává voda, bere na sebe totiž zcela přirozené metafory 
svěžesti a jasu. V nejrůznějších literárních krajinách se shledáváme se smějícími se vodami, ironickými 
potoky, vesele rachotícími vodopády. Tento smích, toto klokotání je, zdá se, dětským jazykem přírody. 
V potoce hovoří Příroda dítě.222

Bachelardova rieka je mladá rieka, zobrazujúca počiatok, život a pôžitok. Dunaj, keď 

vyrastie, už nie je len touto nevinnou riekou. Jeho zvukmi je aj škrípanie krýh, hukot 

povodne, šplechot – prinášajúce nebezpečenstvo smrti.

5.2 Obrazy smrti v Dunaji

Utopenie v Dunaji je v slovenských ľudových baladách a piesňach akýmsi východiskom 

z nepodareného vzťahu. Ako však ukážem na nasledujúcich príkladoch, ide skôr o mužské 

východisko. Žena sa netopí z vlastnej vôle, ale z lásky k mužovi, ktorý sa jej týmto chce 

zbaviť. V balade Sedela Mariška muž naláka ľsťou svoje tehotné dievča, aby preplávalo 

Dunaj.

Chytil ju on, chytil za jej rúčku pravú,
a ta ju zaviedol k tichému Dunaju.
„Plávaj, milá, plávaj od kraja do kraja,
potom budem vedeť, či ty budeš moja.“ 223

Keď si Mariška uvedomí svoju hlúposť, je už neskoro. Chce svojou skúsenosťou aspoň 

varovať ostatné dievčatá.

Keď sa už topila uprostred Dunaja,
vtedy ona, vtedy na panny volala:

„Panny, milé panny, ze mňa príklad berte,
na jednu reč, na dve, zvésti sa nedajte.

Ach! Ja som sa sama za múdru držala,
predsa som sa, predsa oklamati dala!“224

V závere balady si muž uvedomí, čo spáchal a svoj čin ľutuje, pre Marišku je už však 

neskoro.

Po Dunaji pozrel, rukama zalomil:
„Milý, mocný Bože, čože som urobil?

                                                
220 ŤAŽKÝ, Ladislav. Pred potopou. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
221 Ako som ukázala v kapitole Pamäť Dunaja.
222 BACHELARD, Gaston. Voda a sny: Esej o obraznosti vody. Prel. Jitka Hamzová. Praha: Mladá fronta, 1997.
s. 44.
223 Národnie spievanky 2: Balady, romance rozprávky. Ed. Ján Kollár. [on-line]. c2006-2009-[cit. 23. decembra 
2010] Dostupné z <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1088/Kollar_Narodnie-spievanky-2-Balady-romance-
rozpravky/1>. Sedela Mariška.
224 Tamtiež.
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Dve duše som zmárnil, treťú som zatratil,
milý, mocný Bože, čože som urobil?!“225

Dunaj je tu síce akoby len kulisou, ale významné sú jeho znaky – mohutnosť, širokosť a aj 

hubiaca sila. Nevieme prečo sa muž, keď spoznal svoju chybu, nevrhol do rieky Marišku 

zachrániť. Dunaj jednoducho akoby nevydával, čo už si raz vzal.

V inej piesni Niže mlyna je konflikt mladých milencov trochu iný, muž kamsi odchádza 

a dievča ho nechce pustiť samého, chce ísť s ním.

Keď už prišli medzi ploty:
„Vráť sa, milá, do roboty!“
Keď už prišli ku vrbine:
„Vráť sa, milá, ku rodine.“
A keď prišli ku kameňu,
ku kameňu červenému,
ku jaseňu zelenému,
ku Dunaju širokému:
ulapil ju za jej bočky
a hodil ju do hlubočky.
„Vedela bych povedati,
jak je s milým putovati!“226

Mladík, ktorý už nevie, ako sa jej zbaviť, ju zahubí. Podobne ako v predchádzajúcej balade, 

posledné slová utopenej dievčiny sú výstrahou pre ostatné dievčatá. V kapitole Pamäť Dunaja

som tiež rozoberala balady a piesne, ktoré sa končia ženskou smrťou v Dunaji. Tam boli tiež 

posledné slová topiacich sa diev adresované čitateľkám, ale ich smrť bola hrdinská. Smrť 

dievčat, ktoré sú zahubené svojimi chlapcami je tragická, no nie heroická. Pri bojovníčkach 

proti Turkom bol Dunaj na dievčenskej strane, bol im kolískou žiaľu, láskavým hrobom. Tu je 

skôr na strane chlapcov – vrahov, pomáha im zbaviť sa nepohodlnej prekážky. Láskavý však 

nie je ani k nim, dievčatá síce chladne pohltí, ale chlapcom prináša kruté výčitky. 

Dunaj ako hrob, ten, ktorý prináša smrť, iniciuje výčitky aj inde. Napríklad v Ťažkého 

novelovom triptychu Kŕdeľ divých Adamov, ktorý sa odohráva počas 2. svetovej 

vojny. Prostredná novela – Dunajské hroby sleduje osudy štyroch vojakov, zbehov, ktorých 

túžbou je dostať sa z nemeckej Petržalky do slovenskej Bratislavy. Delí ich od nej Dunaj, 

ktorý tu tak predstavuje hranicu slobody, ale aj života a smrti, pretože dvaja končia svoj život 

práve tam. Zvala, ktorý jediný prežíva, má pocit viny. Nasledujúci úryvok presne ilustruje 

ambivalentný postoj Zvalu k Dunaju, a zároveň k sebe. Zvala na moste projektuje svoje 

pocity do rieky. 

To len ja sa spytujem Dunaja, kde sa podeli ľadové kryhy. Odpovedz, Dunaj! Aj ty by si mal byť 
obžalovaný, veď si vraždil, alebo aspoň svedkom by si mal byť. ... Musím sa ešte viac nahnúť k nemu, 
opýtať sa ho, počuj, ty Dunaj, obor sivý, ty hrob studený, kde sa podeli moji kamaráti? Ha!? Odpovedz! 
Pochoval si ich? 

                                                
225 Tamtiež.
226 Národnie spievanky 2: Balady, romance rozprávky. Ed. Ján Kollár. [on-line]. c2006-2009-[cit. 23. decembra 
2010] Dostupné z <http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1088/Kollar_Narodnie-spievanky-2-Balady-romance-
rozpravky/1>. Niže mlyna.
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Ale Dunaj neodpovedá, len monotónne sipí, ponáhľa sa, uteká a mlčí. Dunaj by mal plakať, kajať sa, ale 
neplače, ani sa nekajá, len tečie a žije, to ja plačem, to, čo je pre ľudí strašné, je preň samozrejmé, 
zábradlie sa chveje, bojí sa o môj život.227

Zvala vyzýva Dunaj aby prevzal zodpovednosť za hrozné činy, aby sa aspoň vyjadril. 

Výčitky, ktoré má Zvala sám voči sebe adresuje Dunaju. Zvala sám je svedok a cíti vinu, že 

ako jediný z kamarátov prežil. Chce sa zbaviť svojej viny, chce, aby ju mohutný mlčiaci 

Dunaj odniesol so sebou do diaľav. Ten, hoci povýšený na žijúcu bytosť, však neprejavuje 

emócie, zostáva chladným. Zvalova osobná tragédia sa tu premieňa do hamletovského 

monológu o cene bytia. Myšlienka na smrť, ako vykúpenie od viny, je pre Zvalu lákavá, ale 

zároveň cíti, akoby ho sám Dunaj upozorňoval svojím chvením, že samovražda je 

zbabelosťou a nevyrovná sa hrdinskej smrti jeho priateľov. Dunaj sa správa stále rovnako, no 

Zvala načúvajúc jeho zvukom, a pozorujúc ho, s ním otvorene komunikuje. Zvala, stojaci na 

moste po vojne, predstavuje hlas, ktorého sa ostatní boja, lebo je to hlas hovoriaci 

o nedávnych hrôzach na ktoré sa všetci snažia zabudnúť, stáva sa preto bláznom, ktorého 

výpoveď nikoho nezaujíma, ktorého reči sú len výplodmi chorej mysle.

Nebojte sa ľudia, ani vy, páni v mercedeskách, to len nejaký šialenec kričí, že v Dunaji pláva mŕtvola, 
vtedy, keď v Dunaji plávali mŕtvoly, nik nekričal, vôbec nik, lebo na dunajskom moste nestáli ľudia, na 
moste vtedy stála na stráži smrť.228

V novele Dunajské hroby Ťažký nekonštruuje obrazy Dunaja len ako mlčiaceho svedka, 

s ktorým možno diskutovať, ale aj násilného, nevyhnutného hrobu. Gadáňová smrť 

v alegorickej ľadovej mohyle, jeho pokus o prekročenie zamrznutého Dunaja s tragickým 

koncom, je opísaný ako čosi snové, nerealistické, priam mýtické. Najprv sa v kapitolke 

„Gadáňova modlitba“ ukazuje Gadáňova odvaha, nadprirodzenosť.

Gadáň je ešte vždy veľký ako balvan, ako peň, ktorý vyhodil rozvodnený Dunaj na zľadovatený breh. 
Gadáň kľačí na obidvoch kolenách ako chlapec na prvom svätom prijímaní a díva sa na Bratislavu ako na 
tmavý oltár. Pozdvihol hlavu k bezhviezdnej oblohe, zreteľne som počul, ako sa modlí: Zdravas Mária, 
Matka božia... Gadáň sa podobá na svätca, na obraz proroka v púšti, prorok stojí pred zázrakom, pred 
prízrakom, pred ním kľačí vysnená skutočnosť: tmavé kamenné mesto Bratislava. Nie je to 
fatamorgána?229

Gadáňov postup cez Dunaj je pomalý, rozprávač ho pretkáva mnohými odbočkami, sleduje 

Gadáňa z brehu, komentuje jeho priechod ako závažnú udalosť. Finále prichádza s ľadovou 

mohylou.

Hora ľadu sa pohla. Videl som, ako Gadáň podskočil, konár mu vypadol z rúk. Gadáň sa pošmykol, 
zodvihol, konár vyskočil ešte vyššie, hora hurtuje, balvany utekajú nadol, vzpínajú sa, aj Gadáň uteká, 
uteká, zahadzuje sa dlhými nohami, skáče z kryhy na kryhu, znova sa pošmykol, znova spadol. Ľadová 
hora sa rozčesla, otvorila a v jej priepasti sa stratil veľký Gadáň. Len čísi cudzí, neľudský hlas chcel 
prerušiť hurtovanie ľadu: Pomóc!!! Nebol to Gadáňov hlas, ale znel od ľadovej hory a ľadového 
Dunajského hrobu, do ktorého sa pochoval Gadáň. Z obidvoch brehov Dunaja zaštekali guľomety. 
Slovenské, nemecké? Štekanie guľometov je rovnaké. Na obidvoch brehoch sú Nemci? Ľadovej hore je 

                                                
227 ŤAŽKÝ, Ladislav. Kŕdeľ divých Adamov. Bratislava: Tatran, 1991. s. 80. 
228 Tamtiež, s. 83.
229 Tamtiež, s. 99.
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to jedno. Gadáň už nekričí o pomoc! Ľadová hora pláva pomaly ako pohrebný sprievod a odnáša Gadáňa 
do neznáma. ... Na Dunaji pukli ľady a mne nie a nie puknúť srdce. Naozaj si zomrel Gadáň?230

Dunaj je tu opisovaný ako majestátny pohrebný sprievod, je v kontraste k absurdnej situácií 

vojny, smrť v ňom je akoby únikom pred nezmyselnosťou takéhoto žitia. V tomto úryvku sú 

dôležité aj zvuky, ktoré môže čitateľ vnímať ako sprievodné k tomuto opisu. Pukanie ľadov, 

hurtovanie ľadu, krik, štekanie guľometov – a ticho Dunaja sú veľmi vzdialené 

bachelardovskej predstave radostného hlasu rieky. Zima, vojna a smrť premieňajú Dunaj na 

monštróznu pascu.

Ďalší kamarát, Šurkava, sa pokúša zachrániť riskantným plánom, pripojením sa 

k pracovnej rote, ktorá denne prechádza cez most do Bratislavy. Na moste sa Židia niekedy 

počítajú, niekedy nie. Jeho prechod cez most je cestou ku slobode, cestou na hranici života 

a smrti. Keď velitelia zistia, že v pracovnej rote je o jedného viac, Šurkava sa rozbehne po 

moste smerom k hranici.

Šurkava uteká, nepočuje, Myšička zapletá slabými nohami, malá hlúpa Myšička uteká prostriedkom 
mosta popri ľavej koľajnici, o chvíľu je pri červenej čiare, o chvíľu je za hranicou, doma, na druhej strane 
mosta ho čaká čestná stráž, slobodníka Šurkavu privíta generál. Z druhej strany mosta dunia výstrely. 
Arbajtskompani sa rozpŕchla, pracáci sa kryjú za železné trámy, Šurkava spomalil beh, už len kráča, ako 
pomaly, bezvládne kráča, už, už spadne. Myšička sa vlečie, ešte nie je celkom na hranici. Ešte meter, už 
len pol, pár centimetrov, už má srdce za hranicou, doma. Slobodník Šurkava padá na červenej čiare, 
zomiera v boji bez zbrane na Slovensku. Krv tečie po hraničnej čiare, môj plášť je červený, sfarbila ho 
Šurkavova krv. Z nemeckej strany uteká vojak s automatom, druhý, tretí, celá pohraničná stráž, vojaci sa 
kryjú za železné trámy vysokých oblúkov, boja sa Myšičky, nestrieľajú. Zo slovenskej strany uteká 
zelená stráž. Šurkava sa nadvihol, videl svojich, aj vy ste do mňa strieľali bratia, aj vy... obzrel sa do 
rajchu, videl Nemcov, to ste ma vy zabili, vy...videl aj moju ruku, videl, niečo zakričal, kľakol si, 
automaty znova zarapkali, Šurkava si pomaly ľahol, chystá sa na spánok, na dlhý, večný spánok, o chvíľu 
budú pri ňom, o chvíľu vlk dobehne ovečku, zobudí ju a zožerie. Slovákov nesmie byť viacej ani 
o jedného, o chvíľu chytia na dunajskom moste, ďaleko v zázemí, nebezpečného banditu.231

Šurkavova pokus o útek, ktorý predchádza jeho smrti sa odohráva na moste, ktorý prestavuje 

hranicu dvoch štátov, hranicu slobody i hranicu života a smrti. Zatiaľ čo v predchádzajúcom 

úryvku dominuje priestor mosta ako hranice dvoch svetov i života a smrti, v nasledujúcej 

citácií, ktorá nasleduje krátko nato, sa z horizontálnej osi (Engerau (Nemecko) – Bratislava 

(Slovensko)) presúvame na vertikálnu (Dunaj – most). Šurkavovi sa totiž podarí z hraničnej 

čiary presunúť na konštrukciu mostu, kde visí a nad ním stoja hraničiari oboch krajín.

Na čom sa dohodne stráž? Bude čakať, kým Myšičke ukrižovanej na železných trámoch zdrevenejú ruky, 
kým bezvládne odpadne do tečúceho hrobu? (...) Od železných trámov sa oddelilo telo, z mosta do 
Dunaja letí bomba, torpédo, pozor, Nemci, teraz vybuchne to telo s roztiahnutými rukami, útočí ako 
šťuka, strmhlav... Šurkava už nemá ruky nad hlavou, nad zodvihnutými rukami sa zatvorila ľadová voda, 
vystrekla. Myšička sa premenila na Jánošíka, už niet najsmelšieho chlapca na Slovensku, skočil z mosta 
do ľadového Dunaja, to ešte nikto neurobil. Dunaj je ľadový, plávajú po ňom kryhy, toho chlapca už niet, 
ale bol, ja ho stále vidím, ako visí na rukách, visí pribitý na velikánskom železnom kríži, ale nik ho tam 
nepribil, sám sa ukrižoval, sám sňal, sám pochoval, bez katov, bez hrobárov, sám, malá drobná Myšička 
sa nedala zajať, druhý raz sa nedala zajať, vlk nezožral ovečku.232

                                                
230 Tamtiež, s. 105-106.
231 Tamtiež, s. 135-136.
232 Tamtiež, s. 138.
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Šurkavova smrť, ktorá je aktom slobodnej vôle, výkrikom za slobodu, únikom pred 

absurdnosťou je sprevádzaná rôznymi obrazmi. Chlapec na moste je považovaný za torpédo, 

Jánošíka, prirovnávaný k šťuke, ovečke, myšičke. Na tak krátkom priestore je to veľa 

obrazov, ktoré ale chcú naznačiť mnohovýznamovosť tej hraničnej situácie. Šurkava, inokedy 

takmer zbabelý vojak sa stáva mocným a uvedomelým v tom, že sa odhodlá na takýto 

radikálny čin.

Dôležité je tu poukázať na rozdiel medzi zobrazením Gadáňovej heroickej mýtickej 

smrti a obetnej smrti Šurkavu, ktorý je zobrazovaný predovšetkým ako baránok, ukrižovaný 

Ježiš, ale aj ako Jánošík. Čo spája Jánošíka a Ježiša v tomto kontexte je odhodlanie zomrieť 

za svoje presvedčenie, poslanie. V závere však obaja končia rovnako, v Dunaji medzi 

ľadovými kryhami, v uzavretom hrobe, na ktorý im vojaci položia kyticu z guliek.

Myšička pláva, to je strašné, pláva, prikryla ju ľadová kryha, plávajú spolu, na Dunaji sú tisíce krýh, 
Nemci strieľajú, pod každou kryhou je nepriateľ, bandita, kryhy pukajú, plávajú za Gadáňom (...) ak 
vypláva zaslúži si žiť, ale nevypláva. Dunaj mu nedovolí vyplávať, mŕtvi nevstávajú, hroby sa neotvárajú, 
Dunaj sa nad nikým nezľutuje.233

Nositeľom smrti už zrazu nie sú Nemci, ani Slováci ani vojna, ale Dunaj, ktorý tomu celému 

prihliada. Je hlavným vinníkom, v ústrednej novele predsa nejde o vojnové hroby, ale 

o dunajské hroby.234

Trochu iný obraz o smrti a ľadových kryhách na Dunaji opisuje Valentín Beniak v básni 

Ľadová smrť Dunaja. Dunaj je tu opisovaný ako mŕtvola. „Je Dunaj, táto hrozná mŕtvola, / 

stuhnutá mrazom, medzi dvoma brehmi, / jak na ňu trúsi, trúsi hrsť holá / sneh biely a jak 

vrany si ju kmášu?“235 Básnikovi je ľúto tohto inak mocného živlu, že je taký bezmocný 

a uväznený. „Ľúto mi Dunaj, tejto bezmoci, / že na lopatkách položený spíš tu /jak k brehu 

pripútaní žraloci/ a nevieš šľahnúť chvostom v plemä ľudské,“236 Dunaj je tu podobne ako 

u Ťažkého personifikovaný, prirovnávaný k mocnému zvieraťu, ktoré ale človek poľahky 

skrotí.

Tradičný obraz smrti v rieke predstavuje samovražda. Je to akt sebazničenia, ktorý býva 

aktom zúfalstva, ale ak by v nej nebol prísľub úľavy od utrpenia, slastné zabudnutie, 

bezbolestná ničota, nebola by tak častým fenoménom. Bachelard  poznamenáva v časti, kde 

píše o samovraždách: „Každý živel má svůj způsob zániku, u země je to prach, u ohně dým. 

                                                
233 Tamtiež, s. 138.
234 Ťažký obraz smrti na moste v hraničnej životnej situácií použil aj v scenári, ktorý napísal k filmu Chodník cez 
Dunaj. V zásade ide o veľmi podobnú tému, Žid a Slovák sa pokúšajú počas druhej svetovej vojny prejsť cez 
hranicu. Vrcholná scéna filmu, záver, sa veľmi podobá na citovanú časť novely Dunajské hroby, hlavný hrdina 
vyskočí z vlaku na moste a visí na ňom a rozstrieľajú ho. Chodník cez Dunaj. [film]. r. Miloslav Luther. 1989.
235 BENIAK, Valentín. Poézia. Bratislava: Slovenský Tatran, 2000. Ľadová smrť Dunaja, s. 283. 
236 Tamtiež, s. 283.
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Voda umožňuje dokonalejší zánik. Dopomáhá nám k naprostému rozpuštění.“237 Smrť v rieke 

spája rozpustenie sa vo vode s odovzdaním sa prúdu, plynutiu, ktoré v ideálnom prípade 

vyústi do splynutia v nekonečnom mori. Zmiznutie tela je tak dokonale zavŕšené.

Báseň Jánosa Aranya Híd-avatás (K otevření mostu) je epická, zachytáva nočné 

dobrodružstvo mladého chlapca, ktorý všetko prehral v kartách, a rozhodol sa skoncovať so 

životom práve skokom do Dunaja. Na moste sa mu zjavujú rôzni ľudia, ktorí z rôznych 

dôvodov prišli na rovnaké miesto za rovnakým účelom.

A pády počaly se množit, 
kruhy vln rostou přetiše. 
Jde hoch: „Já první zkoušku složit 
jsem chtěl, však jsem už bez groše, 
víc nepošlou mi – sbohem, vše!“ 

Kmet zvolna stoupá na zábradlí, 
s bělostným vousem, churavý: 
„Nést život nemohu již, zchřadlý, 
už o mně jenom bída ví!“ 
Ukryj ho, víre hltavý! 

Tvář znuděná, půl zmalovaná, 
dáma, jež s vším chce zúčtovat: 
„Ach, trapný život – večer, zrána, 
stále se svlékat, oblékat!“

A vlny skryly její pád.238

Dunaj sa zdá byť východiskom z rôznych trápení.

Jako když liják mrtvol padá
do vod tam v temnou hlubokost, 
točí se sebevrahů řada
jak mlýnské kolo: řeka… most… 
Dunaj je chrlí, má jich dost. 

Jinoch se dívá… slepý, bludný, 
ohlušený a jako v snách…
Ale jak houstne vír ten svůdný, 
pocítí jinoch v temnotách, 
jak by jej zástup dolů táh… 

Neubrání se ani zpola; 
lidský tvor nemá pomoci 
proti zlu čarovného kola… 
Než bila jedna s půlnoci 
most – prázdný zas – čněl do noci…239

                                                
237 BACHELARD, Gaston. Voda a sny: Esej o obraznosti vody. Prel. Jitka Hamzová. Praha: Mladá fronta, 1997.
s. 110.
238 ARANY, János. K otevření mostu. Prel. Kamil Bednář – Ladislav Hradský. [on-line]. [cit. 23. decembra 
2010]  Dostupné z <http://www.babelmatrix.org/works/hu/Arany_J%C3%A1nos/H%C3%ADd-
avat%C3%A1s/cz/1723-K_otev%C5%99en%C3%AD_mostu>.
239 Tamtiež.
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Chlapec splynie s davom samovrahov, je len ďalším z nich. Dunaj sa tu prejavuje ako 

zberateľ duší, ktorý k tomu ale nevyjadruje žiadny postoj. 

5.3 Smrť ako priechod

Priestor rieky býva často vnímaný ako priestor hranice.240 Možno ho ale vnímať aj ako 

priestor medzi životom a smrťou, takýmito riekami sú Styx a Acheron i Léthé. Priestor rieky 

je priestorom prechodu medzi svetom živých a svetom mŕtvych. Je tak akýmsi 

medzipriestorom, kde ešte nevládne smrť, ale už ani život. Na Dunaji to môžeme vnímať 

intenzívne na príklade svätého Gellérta,241 kde jeho smrť na brehu Dunaja je vlastne 

prechodom do ríše svätých. Všeobecne zaužívaná predstava o jeho smrti je, že ho pohania 

zhodili do Dunaja.242 Uvádza sa však aj to, že bol zhodený do hĺbky z budínskych vŕškov na 

skaly. Podľa Chronicon Pictum je pravda niekde medzi.

Szent Gellért püspök mindszüntelen a kereszt jelét vetette azokra, akik kövezték, ennek láttára amazok 
még jobban feldühödtek, megtámadták őt, a Duna partján fölfordították kocsiját, talyigára tették és 
lebocsátották Kelenföld hegyéről. És minthogy ott még lélegzett, mellét lándzsával szúrták át, majd egy 
kövön szétzúzták az agyát. Krisztus dicsőséges mártírja így költözött át a világ bajoskodásaiból az örök 
boldogságra. A Duna gyakran kiáradt ama nagy kő fölé, melyen Szent Gellért fejét összezúzták, de hét 
esztendő alatt sem tudta lemosni róla a vért.243

Dunaj tu figuruje ako prostriedok, ktorý dokazuje svätosť Gellérta, je nástrojom zázraku. 

Podobne sme to videli aj u svätej Margit, keď povodeň zaliala Margitin ostrov.

Variáciou na mučenícku smrť na Dunaji je aj záver románu Móra Jókaia Turecký svet 

v Uhorsku. Odohráva sa tiež na Margitinom ostrove, ktorý je tu opäť miestom „medzi“. Je 

medzi kresťanstvom a islamom, medzi zákonom a vzburou. Jednou z hlavných postáv 

Jókaiho príbehu je Azraële, prekrásna žena, o ktorej sa ale už na začiatku dozvedáme, že 

prináša len nešťastie. Hassan baša, jej samozrejme neodolá a kúpi ju do svojho háremu. 

Záhada, ktorá túto postavu sprevádza, je prítomná v celom príbehu. Azraëlina samovražda

upálením, ktorú vykoná na Margitinom ostrove, a ktorá je zdanlivo aktom sklamanej lásky, je 

v skutočnosti aj vyjadrením slobodnej vôle.

A nato na štyroch stranách podpálila naloženú kopu a akoby vystupovala na svadobné lôžko, s úsmevom 
vykročila na jeho periny, ľahla si do prostriedku, zavrela oči a ticho, šťastne sa usmievala. O chvíľu na 
všetkých štyroch stranách vzbĺkol oheň, živený ľahkými, suchými látkami, a keďže vyrazil zo štyroch 

                                                
240 Pozri napr. HODROVÁ, Daniela. Román zasvěcení. Jinočany: H&H, 1993.
241 Biskup, ktorý prišiel do Uhorska pôvodom z Talianska, žil na prelome 10. a 11. storočia n. l.
242 Pozri napr. FÖLDÉNYI, László F. Nie je dobré, keď je krajina ospalá. [on-line]. c2010-[cit. 27. decembra 
2010]. Dostupné z WWW: <http://www.salon.eu.sk/article.php?article=1341-nie-je-dobre-ked-je-krajina-
ospala-esej> .
243 „Svätý biskup Gellért posväcujúc znak kríža vrhal na tých, ktorí kameňovali, tí keď to videli, ešte viac sa 
rozhnevali a napadli ho, na brehu Dunaja mu prevrátili koč, vyvliekli ho a zhodili z Kelenfoldského vrchu. 
A keďže tam ešte dýchal, prebodli mu hruď mečom, a na jednom kameni mu rozdrvili mozog. Kristov slávny 
mučeník sa takto presťahoval zo svetských strastí do večnej radosti. Dunaj často zaplavil ten kameň, na ktorom 
rozdrvili mozog svätého Gellérta, ale ani sedem rokov z neho nedokázalo zmyť krv.“ Chronicon Pictum. [on-
line]. [cit. 23. decembra 2010]V maďarčine a čiastočne aj v angličtine dostupné z WWW: 
<http://www.kepeskronika.net/hu.htm>.
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strán, vytvoril nad ňou ako horiaca vlna ohnivý baldachýn... A ona sa ešte i vtedy blažene, sladko 
usmievala. Vzduch nasýtený prchavým olejom sa tiež zapálil a zmenil na ligotavé modré more. Nad 
horiacou kopou sa zhromažďovali biele obláčiky dymu a keď plameň zavše dym odclonil, deva tam 
ležala s blaženým úsmevom na perách. Struny harfy hodenej na oheň po jednej odskakovali z horiaceho 
rámu, vydávajúc bolestné, trasľavé tóny, akoby plakali namiesto tej, čo umrie... Keď pukla posledná 
struna na harfe – bola odaliska mŕtva.244

Odhliadnuc od mierne patetického štýlu (opakovanie faktu o blaženom úsmeve a pod.) si 

treba uvedomiť výraznú podobnosť so štýlom kresťanských legiend. Azraële sa na konci 

príbehu stáva mučeníčkou. Je teda akýmsi protipólom cnostnej sv. Margity, pre obe je priestor 

ostrova na Dunaji útočiskom i miestom uskutočnenia svojich ideálov. Azraëleina smrť 

nezostala nepovšimnutá z brehu, aj tento obraz potvrdzuje legendickosť tejto časti.

Odrazu, ako pozeral (Feriz beg) na čierne vlny Dunaja a na ešte černejšie mračná na oblohe, videl ako zo 
stredu ostrova vystupuje mohutný stĺp plameňa rýchlosťou vetra a ženie pred sebou kúdoly dymu. 
A zdalo sa mu, akoby medzi ligotavými kúdolmi vystupovala do výšky trblietavá postava.245

Táto pasáž evokuje nanebovstúpenie Azraële. Dunaj nie je ani kresťanský ani islamský, a ona 

sa akoby stala jeho sväticou. Azraëlina samovražda je zaujímavá aj tým, že spája dva ničivé 

živly – oheň a vodu. Upálenie sa na vode len umocňuje jej pevnú vôľu. Azraële svojou 

samovraždou uniká osudu násilnej smrti, ktorý by ju iste stihol za pomoc kresťanke, vrhá sa 

smrti do náručia, má za sebou ten priechod skôr, ako sa vôbec na jej skutok mohlo prísť, a tak 

umiera hrdinskou smrťou.

5.4 Poslovia smrti – víly a rusalky

Bytosti obývajúce priestor rieky sú v ľudovej slovesnosti takmer vždy spájané so 

smrťou. Vodníci zbierajú duše utopených, v slovanskej mytológii sú rusalky246 aj víly247 duše 

zomretých žien, ktoré zomreli buď bez krstu, alebo samovraždou. Víly a rusalky sú známe 

svojim tancom a tým, že rady topia mladíkov. 

Rusalky žijí prý od jarního roztání sněhu až do pondělí svatodušního v řekách a od toho dne až do 
Petrovky na zemi, hlavně na stromech. Na zimu mizejí a objevují se zase po jaru; jakmile z jara se ukáží, 
rozvíjejí se vrby a zelenají se pole a nivy.248

Vidno tak, že život rusaliek je úzko spätý s ročnou dobou a prírodným kalendárom. Sú 

spájané aj so spevom a smiechom, či chechotom. Často svoje obete lákajú práve zvukovo. 

Možno tu pozorovať akúsi paralelu medzi bachelardovským hlasom mladej rieky, jej 

klokotaním a smiechom rusaliek. Možno je to jeden a ten istý zvuk. Gaston Bachelard obraz 

                                                
244 JÓKAI, Mór. Turecký svet v Uhorsku. Prel. Alfréd Engelmann. Bratislava: Tatran, 1981. s. 243. 
245 Tamtiež, s. 243.
246 Rusalky sa nazývajú podľa sviatku rusalja, ktoré majú dušičkovský ráz. Viz. MÁCHAL, Jan. Bájesloví 
slovanské. Olomouc: Votobia, 1995. s. 93.
247 Víly sa nazývajú podľa slovesa viliti, ktoré znamená „být posedlý“. Viz. PROFANTOVÁ, Naďa  –
PROFANT, Martin Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 2000. s. 232.
248MÁCHAL, Jan. Bájesloví slovanské. Olomouc: Votobia, 1995. s. 98.
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nymfy, rusalky označuje za „výplody polovzdělaného měšťanstva“249. Ale pripisuje rieke 

sexuálnu funkciu, ktorá pripomína ženskú nahotu – mladú a nepoškvrnenú.250

Víly sú zobrazované ako ženské bytosti odeté v bielych šatách, s dlhými rozpustenými 

vlasmi, ktoré symbolizujú ich silu a moc. Pozemské víly boli pôvodne dobré bytosti, duše 

zomretých, ktoré pomáhali sedliakom. Vodné víly sú skôr zlé, resp. smrteľne hravé. Často sú 

strážkyňami prameňa, a trestajú toho, kto ho znečistí. Víly na slobode môžu rodiť deti, deti aj 

často kradnú a starajú sa o siroty, či opustené dievčiny. Voda, v ktorej kúpu svoje deti je 

otrávená. Podobne ako Rusalky milujú spev a tanec. Tráva po ktorej tancujú, sa stáva pre 

človeka nebezpečnou.251 Niekedy tancom vábia junákov a pastierov, a čo je zaujímavé, 

niekedy im za to pošlú šťastie, inokedy nešťastie. Vodné víly sa tak prejavujú ako roztopašné, 

šantiace bytosti, ktoré môžu rovnako pomôcť ako ublížiť. V bežnom používaní sa už dnes 

rozdiel medzi vílami a rusalkami stiera. Ženské vodné bytosti sú ale každopádne úzko späté 

s motívom smrti. Bachelard píše: „Voda, která je domovinou živých nymf, je také domovinou 

nymf mrtvých. Je pravou, ryze ženskou hmotou smrti.“252 Nymfy akoby stále zvádzali boj 

o život, ak zabijú prežijú, ak prežije niekto iný zahynú sami. V tomto je aj ich riečna podstata

prúdenia, cyklického opakovania. Rusalky a víly sú málokedy individuálnou postavou. Ich 

charakter v literatúre býva unanimistický. 

Na Dunaji sa vodné víly objavujú už v Piesni o Nibelungoch. Sú zlomyseľne hravé, ale 

majú i prorockú moc. Zároveň sú strážkyňami hranice. Burgunďania sa s nimi stretávajú, keď 

chcú prekročiť Dunaj na ceste za Kriemhildou. Hagen ich stretáva pri svojom hľadaní 

prechodu cez rieku. „ Jak hledal převozníka, pátraje nazdařbůh,/ zaševelily vlnky, 

i zbystřil ihned sluch./ Zvuk způsobily víly v líbezném prameni,/ kde se ty vodní paní 

koupaly pro osvěžení.“253 Vezme im ich šat a oni mu zato vyjavia proroctvo. Avšak, 

keďže sú múdre, najprv mu predpovedajú úspech, a až keď im vráti šaty, mu vyjavia pravdu: 

„Navrať se rychle domů , je svrchovaný čas,/ třeba jste byli zváni na kratochvilný 

kvas,/ zhynete všichni v zemi hunského pana krále./ Smrt půjde stále v patách tomu, 

kdo poharcuje dále.“254 Hagen sa samozrejme zastaviť nedá a tak mu prezradia ako sa dostať 

cez Dunaj. Hagen zabije prievozníka, čím získa čln. Víly tu nie sú strojkyňami nešťastia 

                                                
249 BACHELARD, Gaston. Voda a sny: Esej o obraznosti vody. Prel. Jitka Hamzová. Praha: Mladá fronta, 1997.
s. 45.
250 Tamtiež, s. 46.
251 Podľa PROFANTOVÁ, Naďa  – PROFANT, Martin Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 
2000. s. 232.
252 BACHELARD, Gaston. Voda a sny: Esej o obraznosti vody. Prel. Jitka Hamzová. Praha: Mladá fronta, 1997.
s. 98.
253 Píseň o Nibelunzích. Prel. Jindřich Pokorný. Praha: Odeon, 1974. s. 237. 
254 Tamtiež, s. 238.
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vojakov, vojaci si svoju záhubu privodia samy, víly im ju len predpovedajú. Hagen je tu tým 

strojcom osudu, ktorý ma všetko vo svojich rukách – od závojov víl, po osudy vojakov.

Mór Jókai sa vo svojom románe Turecký svet v Uhorsku tiež pohráva s obrazom 

dunajskej víly. Dievčiny z háremu sú popisované ako víly, kombinuje sa tu symbolika 

z európskej  ľudovej obraznosti s vlastnosťami orientálnych kurtizán.

Keď vidíte biele postavy prechádzať sa na brehu ostrova alebo tancovať v zelenej tráve, kúpať sa 
v modrých vlnách, hojdať sa na vetvách,  siahajúcich do vody, a čarovne spievať, utekajte odtiaľ! To sú 
džinovia, zlí duchovia, nádherné nadpozemské bytosti, čo majú postavy ako víly a oči ako oheň! Kto 
počuje ich hlas, vidí otvárať sa nový svet a bude prisahať, že nikdy v živote nemiloval, že sa ešte len teraz 
učí ľúbiť, byť očarený, šalieť a mrieť od lásky.255

V tomto románe však mladíci nie sú hubení priamo „vílami,“ ale strážcami ostrova 

obývaného háremom. Ich mŕtve telá tak spočívajú na dne Dunaja. Predstavuje tu hranicu 

normálneho a rajského života, ale tá je pre všetkých okrem zopár vyvolených neprekročiteľná.

V texte Dunajská kráľovná opisuje Mária Ďuríčková odchod rusaliek z „hojdaniska“ pri 

Bratislave k Čiernemu moru. Rusalky totiž nesmú ostať na mieste, kde ich vypátrali ľudia. 

Odišli rusalky belasých očí a dunajská voda prestala byť belasá, býva už ponajviac len sivá a hnedá. Iba 
keď zažiari nad riekou jasná belasá obloha, iba vtedy sa Dunaj zazrkadlí belasosťou, akoby chcel 
pripomenúť ľuďom tie časy, keď ešte v ňom žili krásne belasooké rusalky.256

Tu rusalky nie sú strojkyňami smrti, naopak, samy sú ohrozeným druhom. Spojenie modrého, 

čistého Dunaja s prítomnosťou rusaliek v ňom, naznačuje, že nevinný vek pominul a zostala 

šedo-hnedá ponurá realita. 

Vodné víly sa v nemčine nazývajú aj undine (z lat. unda – vlna), sú to bytosti, ktoré 

získavajú dušu až po spojení s mužom. Poviedka Ingeborg Bachmannovej Undine geht (1961, 

v slovenčine Rusalka), je monológom dunajskej rusalky. Bachmannovej postava je sklamaná 

svetom mužov, nie je to bytosť, ktorá by ich ničila, prinášala im smrť. Je to skôr naopak, jej 

odchod, jej rezignácia, jej bolesť je spôsobená Jánmi. 

Áno, naučila som sa tej logike, že sa vždy musí volať Ján, že sa všetci tak voláte, jeden ako druhý, 
a predsa len jeden. Vždy je to len jeden, čo nosí to meno, na ktoré nemôžem zabudnúť, aj keby som hneď 
zabudla na vás všetkých, zabudla celkom a bezo zvyšku, ako som vás bezo zvyšku ľúbila. A keď vaše 
bozky a vaše semeno už dávno zmyjú a odplavia prúdy veľkých vôd – dažďa, riek, morí – aj tak tu ešte 
ostane to meno a bude bujnieť pod vodou, lebo ho nemôžem prestať vyvolávať, Ján, Ján... 257

Na záver sa Rusalka utieka do vody, svojho živlu, pred večným pokušením.

Nebudú viac stretnutia na čistine. Si iný ako ostatní. Ja som pod vodou. Som pod vodou.
A teraz hore ktosi chodí a nenávidí vodu a nenávidí zeleň a nechápe, nikdy nebude chápať. Ako som ani 
ja nikdy nechápala.
Takmer mĺkva,
takmer čujem
ešte 
volanie.

Poď. Len raz.

                                                
255 JÓKAI, Mór. Turecký svet v Uhorsku. Prel. Alfréd Engelmann. Bratislava: Tatran, 1981. s. 115.
256 ĎURÍČKOVÁ, Mária. Bratislavské povesti. Bratislava: Mladé letá, 1990. Dunajská kráľovná, s. 21.
257 BACHMANNOVÁ, Ingeborg. Tridsiaty rok. Prel. Perla Bžochová. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1967. 
Rusalka,.s. 159.
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Poď. 258

Rusalka tu predstavuje bezmocnú riečnu bytosť, ktorá vo svojom odchode/návrate (smrti) 

k vode nachádza samú seba. Odchodom k vode sa zbavuje ťažoby ľudských nevyvážených 

vzťahov. Oslobodzuje sa, ale toto oslobodenie nie je ľahké, cítiť v ňom príchuť bolesti, ktorá 

ale raz asi odznie. 

5.5 Záver

V úvode som spomínala, že smrť je neoddeliteľná od iných popísaných aspektov 

Dunaja. Táto kapitola sa vymedzuje presnejšie voči tomu, ako súvisí smrť so životom, 

smrteľnosť so životnosťou. Dunaj samozrejme nesie všetky atribúty mýtickej rieky súvisiacej 

so smrťou. Môže byť Léthé – riekou zabudnutia, hranicou života a smrti – Acheronom. Môže 

byť pradávnou materskou podstatou aj neskrotným živlom. Lenže smrť akoby stále bola 

vyvažovaná životom. U riek to platí dvojnásobne. Ich rytmus (zavodnievania sa a vysychania) 

a plynutie (prameň ako zrod a ústie ako smrť) je takýmto neustálym pulzovaním žitia 

a umierania. 

Možno aj preto sú si láska a smrť sú vo vode tak veľmi blízko. Ako sa akt lásky 

prirovnáva k aktu umierania, tak korytá riek bývajú posiate nespočetnými bozkami 

a nespočetnými mŕtvolami. Sú kolískami nepohodlných bábätiek, pričňami pre celé vojská, 

chladnými celami pre nevinné obete aj mäkkými posteľami pre presvedčených samovrahov.

Pri hľadaní špecifickosti konkrétnej dunajskej smrti v prvom rade netreba zabudnúť na 

nadnárodnosť Dunaja. Ona nie je zanedbateľná ani pri smrti. Dunajské národnostné boje

zanechali nejednu mŕtvolu v dunajských vodách. Dunajská smrť zároveň nie je len smrťou 

v historickom slova zmysle, má v sebe istú rozprávkovosť. Dunaj, často zobrazovaný ako 

živý tvor, akoby mal moc rozhodovať o živote a smrti človeka, bez ohľadu na to, akého 

pohlavia práve je. Napríklad, ako som ukázala, u Evi Demski je to smrtiaca matka, 

u Ladislava Ťažkého studený obor.  

Smrť v Dunaji má často súvislosť s vodnými bytosťami, ktoré v ňom žijú. Ženské 

bytosti obývajúce dunajské vody zaujímavo kontrastujú s ženskými bytosťami, ktoré v Dunaji 

nachádzajú smrť pre nejakú ideu. V kapitole o dunajskej pamäti som rozoberala takéto 

hrdinky, ktoré radšej obetovali život, akoby podľahli Turkom, tu sú to ženy, ktoré umierajú 

pre nešťastnú lásku a nie vlastným pričinením. Rusalky a víly akoby neboli riečnymi 

bytosťami z vlastného rozhodnutia. Narodili sa tak, a často ich to láka inam, von z vody, na 

suchý svet. V našom svete sa však len zrania a aj tak sa vracajú späť do Dunaja. Či 

u Ďuríčkovej, v ľudovej slovesnosti alebo u Bachmannovej kontakt s človekom dunajským 

                                                
258 Tamtiež, s. 168.
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vílam prináša vždy problémy. Objavením hojdaniska prichádzajú o svoje miesto, musia ujsť, 

Bachmannovej rusalka tiež odchádza. Všetky tieto texty naznačujú odchody našich víl, ktoré 

nie sú kompatibilné pre život s nami. V dnešnom dunajskom svete by mohli byť akousi 

metaforou všetkého strateného a ohrozeného, čo od Dunaja vyháňame, od autentickej prírody, 

cez tradície, po duchov miest.
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6. Záver: bójky na Dunaji 

Pri zbere materiálu pre túto prácu som musela hľadať záchytné body, bójky, aby som sa 

v tom množstve a rozmanitosti neutopila. Dunaj je už naozaj všade. Je po ňom pomenované aj 

obchodné centrum, vojenská operácia či realitná spoločnosť. Myslela som, že poskladám 

dokonalú mozaiku súčasnej dunajskej kultúry, nie ako Magris, pre ktorého je Dunaj len 

spojnicou na ceste po germanistických kuriozitách. Ale nejde to. Dunaj je príliš široký. Preto 

som sa nakoniec pokúsila vytýčiť bójkami – kapitolami súhrn obrazov Dunaja, ktorý 

poukazuje na jeho dôležité základné črty. 

Bójky som si nakoniec vytýčila štyri. Sú to cesta, mesto, pamäť a smrť. Plávam okolo 

nich, sem a tam, snažím sa ich postaviť do prúdu na to najsprávnejšie miesto, aby čo najlepšie 

vynikli. Funkcia bójky je varovná. Ale tiež vymedzujúca určitý priestor alebo vytyčujúca 

nejaký cieľ. Moje bójky sú zároveň akýmisi mostíkmi, preklenujúcimi hranice. Cesta je most 

do neznáma, na ktorého koniec nedovidieť. Je to zároveň most, ktorý sa len stavia. Cestovateľ 

je tým, ktorý po prvý raz kráča po moste, aby ho sprístupnil iným. Mesto je mostom 

spoločnosti, hranica civilizácie a prírody. Pamäť je mostom na hranici medzi minulosťou 

a budúcnosťou. Smrť je mostom na druhý svet, je hranicou žitia.  

V priestore vytýčenom imaginárnymi bójkami sa črtá čosi, čo reprezentuje obraz 

Dunaja, spoločný Rakúšanom, Slovákom a Maďarom. Magrisovský Dunaj je tou niťou 

spájajúcou národy v habsburskej ríši. Tak, ako jednotnosť habsburskej ríše je len ilúziou, tak 

aj Dunaj je tým, ktorý skôr rozdeľuje, ako spája. Jediným spojovacím článkom je cestovateľ, 

ten sa, skrz svoju súkromnú osobu, pokúša obsiahnuť, pochopiť Dunaj celý. Ale ako som 

ukázala v kapitole o pamäti a Dunaji, vo vedomí národov žijúcich na jeho brehu po ňom 

prichádzali skôr vojská. 

Ako je zrejmé zo všetkých kapitol, najvýraznejšou črtou Dunaja je jeho hraničnosť, 

ktorá zďaleka nefunguje len v geografickom zmysle, hoci aj ten prispieva k celkovému 

obrazu. Dunajská hraničnosť má tú vlastnosť, že je miestom nielen konfliktov, ale aj 

prienikov a stretnutí. Hranice tvorené riekou preklenujú mosty. Kultúry, ktoré prichádzajú po 

Dunaji stavajú mosty, ktoré sú vzápätí búrané. Ide o konkrétne mosty, ktoré stavali Rimania, 

Turci, i Napoleon ale aj kultúrne mosty akými sú jazyky, či architektúra. Svedčia o tom nielen 

múzeá a ich artefakty, ale aj turcizmy, germanizmy, latinizmy, hungarizmy a slavizmy 

v jednotlivých dunajských jazykoch. Napriek tomu, že Dunaj funguje skôr ako hranica 

oddeľujúca naše od cudzieho, funguje ako prvok identity viacerých národov. Nebude to 

odvodené od tej nite habsburskej ríše, lebo od tej sa chceli začiatkom 20. storočia všetci 
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odtrhnúť. Bude to mať korene kdesi v dávnej minulosti národov, v časoch keď sa pri Dunaji 

usadili Slovania a neskôr Húni.

Druhým dôležitým dunajským aspektom spoločným pre všetky oblasti je jeho 

privlastnenie. Pre Nemcov je to ich mama, pre Rakúšanov niť, ktorá spája ich ríšu, pre 

Slovákov vymedzenie hranice a vlastnej identity, pre Maďarov tiež, ale z opačnej strany 

a zároveň je to pre nich os, ktorá rozdeľuje ich krajinu. Toto privlastnenie však nefunguje len 

v rovine národných identít, ale aj v literárnej rovine. Autori od Dunaja ho považujú za svoju 

rieku, ktorú nik iný nemôže pochopiť tak dobre ako oni. Vzniká tak niekoľko paralelných 

literárnych Dunajov, ktoré vychádzajú z typu, resp. motivácie tohto privlastnenia. Tak aj 

v kapitole o ceste po Dunaji badať akési individuálne privlastnenie cestovateľa, ktoré sa 

prejavuje túžbou po poznaní identity Dunaja. V kapitole o pamäti sa rysuje národné 

privlastnenie, ako sme videli na miestach, ktoré sú v pamäti národov rôzne prepisované. 

Situácia mesta rozdeleného Dunajom zas generuje skupinové privlastnenia si Dunaja, keď dva 

brehy spolu súperia, resp. majú každý zjavne vlastnú identitu. V kapitole o smrti je túžba 

privlastnenia nahradená skôr túžbou po splynutí, telo je tu naopak privlastnené Dunajom. 

Treťou dunajskou črtou je palimpsestovosť. Dunajské brehy sú doslovne formované 

nánosmi kultúr. Tiež je to aspekt, spoločný všetkým prezentovaným oblastiam, pretože 

cestovateľ je ten, ktorý tieto nánosy skúma a odhaľuje, pamäť ich konzervuje, mesto má na 

nich svoje základy a smrť ako kolobeh možno tiež vnímať ako vrstvenie. Dunajská 

palimpsestovosť má rôznu hĺbku (pozri prílohu č. 33), v kontexte tej geografickej možno 

vedľa seba nájsť dnes odhalené rímske mesto a moderné mesto 21. storočia (Carnuntum, 

Viedeň). Literárna dunajská palimpsestovosť je prítomná v postmoderných textoch (napr. 

u Esterházyho, Kabdebóa), v ktorých sa pracuje s rôznymi dunajskými literárnymi tradíciami. 

Posledná dunajská črta, ktorú pozorujem medzi mojimi bójkami je pôžitkárstvo. 

Motiváciou cesty totiž nie je len drsné dobrodružstvo, ale aj pôžitok z poznávania nového. 

Spomínanie tiež môže byť aj pôžitkom, najmä keď ide o rozpomínanie sa na národných 

hrdinov, či inú zašlú slávu. Mesto ako miesto pôžitku som explicitne rozoberala v patričnej 

kapitole. Smrť, ktorá často nie je len protikladom života, ale aj lásky tak s pôžitkom tiež úzko 

súvisí. Na jednej strane bol pôžitok dôležitým aspektom dunajskej habsburskej ríše, ale je to 

prvok, ktorý ju prežil. Môže to samozrejme súvisieť s celkovou náladou dnešnej doby, kde 

pôžitok býva často viac ako nejaké morálne hodnoty. Ale na druhej strane, dunajské brehy 

vždy prinášali pôžitok. Kedysi rímske amfiteátre, turecké kúpele, pláže, dnes nákupné centrá 

a divadlá. Dunaj je jednoducho kultúrne pôžitkárskou riekou.  
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Bójky, ktoré som si vytýčila za stolom na Dunajskej ulici v Bratislave, nemajú za cieľ 

Dunaj zahatať. Utvárajú mu len akýsi koridor, v ktorom sa plavec-čitateľ môže ľahšie 

orientovať, lepšie vnímať súvislosti medzi jednotlivými literatúrami. Bójky budú Dunajom 

obmývané, až kým sa celkom neopotrebujú a nebude ich treba obnoviť či vytýčiť nové. Teraz 

sú však ešte ligotavé a dobre viditeľné, jasne vymedzujúce svoj priestor na mojom Dunaji –  

rieke cesty, pamäte, mesta a smrti. 
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