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INFORMACE A ZPRÁVY 

SBORNÍK K OSMDESÁTINÁM LADISLAVA ŤAŽKÉHO 

Dosavadní životní osudy slovenského spisovate
le Ladislava Ťažkého (nar. 1924) se až příliš podo
baly jeho příjmení a také jeho kariéra byla značně 
křivolaká. Jako mladý narukoval na východní fron
tu v armádě Slovenského státu a po vypuknutí SNP 
byla jeho jednotka intemována v Rumunsku; odtud 
prchl a byl zadržen v Maďarsku, pak byl v zajetí 
v Rakousku. Poválečná doba, která ho - jako mno
ho jiných - naplnila nadějemi, mu přinesla studium 
tehdy elitní vysoké politické školy v Praze (1948-
1952) a pak politické funkce v kultuře; mezitím 
byl novinářem, ale také vědeckým aspirantem opět 
v Praze. Politická činnost na straně komunistických 
reformátorů Dubčekova typu vedla v roce 1970 k je
ho vyloučeni ze strany i ze Svazu spisovatelů, což 
byl tehdy rozsudek krutější než nebýt v žádné straně 
a v žádném svazu, neboť byl spojen se zákazem pu
blikační činnosti a s berufsverbotem intelektuálních 
profesí. I když ke konci 70. let mu již bylo dovole
no omezeně publikovat, neboť slovenské prostředí 
je - jako vždy po politických zvratech - přece jen 
,.měkčí" než české, nebyl to plnohodnotný život. 

Ťažkého prvotinou byla povídková sbírka Vo
jenský zbeh (1962) a pak Hosťmajstra čerta z té
hož roku. Následují jeho hvězdné knihy, mezi nimi 
novela Dunajské hroby (1964), román Amenmária 
(1964), triptych baladických novel Křdel divých 
Adamov (1965) a další novely, román Pivnica plna 
vlkov (1969), eseje Ozvěna svedomia (1970); z no
vých věci se uvádějí romány Predpotopou (1988), 
Dvanásť zlatých monarchov (1992) a řada dalších 
včetně palimpsestického díla s motivy z Dostojev-
ského Útek z Neresnice (1999). Známé jsou také jeho 
filmové scénáře, mimo jiné k filmu Zbehovia a pút-
nici (režisér Juraj Jakubisko, 1968), Dominika (podle 
románu Pivnica plná vlkov, 1968) a Mrtvy výťah (te
levizní přepis románu Pred potopou, 1989). 

Sestavovatelem přítomné knihy (Andrej Červe
nek a kol.: Nitrania Majstrovi Ťažkému - 80. Nit
ranská odbočka Spolku slovenských spisovatelův, 

Filozofická fakulta UKF, Nitra 2004) a jejím hlav
ním autorem je Andrej Červeňák. Jinak se však 
k osobnosti a dílu Ladislava Ťažkého vyjadřuje řada 
autorů, např. Pavol Janík, kardinál Ján Chryzostom 
Korec, Peter Andruška, Marina Čeretková-Gállová, 
Peter Liba, Viliam Obert, Vincent Šabík, JozefVladár, 
Laco Zrubec (redaktor svazku) a další. Rada jiných 
osobností, které v minulosti při podobných příležitos
tech nechyběly, tu však nyní chybějí, a i když vylou
číme náhody, je zřejmé, že osmdesátník Ťažký se ani 
dnes všem nezalíbil. Poetika jeho díla je složitá, místy 
záměrně „zadrhává", je syrová a příběhově vskutku 
těžká, vždy však samorostlá, vnitřně provokativní. 

To vše analyzuje na desítkách stran svých studií 
Andrej Červeňák. V úvahách o románu Amenmária si 
všímá například dnešního multikulturalismu (hrdina 
Matúš Zraz prochází - jako jeho autor - několika 
zeměmi a jen těžce se orientuje v rozdílech mentalit 
a politickém „who's who"). Současně to je realis
tický obraz úlohy Slovenska v druhé světové válce, 
obraz ovšem nepřikrášlený a opět provokativní. Pod 
názvem Klávesnica palimpsestu si pak A. Červeňák 
pohrává s pozdním románem Útek z Neresnice (1999) 
s prosvítající siluetou Dostojevského; na to pak nava
zuje partie o snech. V analýze Ťažkého publicistiky 
Červeňák zdůrazňuje vnitřní provázanost a kontinuitu 
jeho díla, které balancuje na pokraji skepse a víry, ale 
je vždy svébytné: .Ladislav Ťažkýprešiel zloíitým vý-
vojom uměleckým, občianskym a publicistickým, ale 
vidy zastával sám sebou. Odhadzoval módné dobové 
háby, ale nikdy nezradil svojho Boha lásky, porozu-
menia, pravdy a dobra." (s. 140) 

Pro českého čtenáře je Červeftákova analýza za
jímavá již proto, že je tu autor v podstatě realistický 
včleňován do kontextu dalších poetik včetně moder-
nistické (existencialistické) a postmodemistické (pa-
limpsestická stavba). Ukazuje tak na implicitní silu 
umělecké individuality, kterou nelze a priori spoutat 
poetologickými šablonami. 
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