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Charakteristika jednou vetou: 
Slovenský básnik a prekladateľ, vynikal v ovládaní básnickej techniky, ktorou nadviazal na 
tradície hviezdoslavovského parnasizmu, kraskovského symbolizmu a medzivojnového 
neosymbolizmu, jeho lyrické básne sú plné nekonvenčnej obraznosti, expresívne, obsahom 
niekedy erotické a veľmi často spoločensky angažované. 
 
Životopisné údaje: 
Vojtech Mihálik sa narodil 30. marca 1926 v Dolnej Strede, ktorá je dnes súčasťou Serede. 
Gymnázium absolvoval v Trnave, potom študoval slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský 
spisovateľ, kde bol neskôr šéfredaktorom. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa stal 
predsedom Zväzu slovenských spisovateľov, ako spoločensky a politicky angažovaný 
umelec pôsobil vo Federálnom zhromaždení, bol poslancom Slovenskej národnej rady a tiež 
členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Počas obrodného procesu 
v druhej polovici šesťdesiatych rokov zostal na protireformných pozíciách, kritizoval 
opúšťanie marxistických hľadísk v umení, po roku 1968 vstúpil do služieb husákovskej 
normalizácie a pôsobil vo vysokých štátnych a straníckych funkciách. Zomrel 3. novembra 
2001 v Bratislave. 
 
Diela: 
Vojtech Mihálik začal publikovať básne už ako študent gymnázia v študentských časopisoch 
i v časopise Slovenské pohľady a v roku 1947 mu vyšla prvá, veľmi úspešná básnická 
zbierka Anjeli. Pre prvé obdobie jeho tvorby je typický viazaný verš a tematické zameranie 
na subjektívnu lyriku, časté sú erotické motívy, téma domova, ale i existenciálne ladená 
poézia o kolobehu života a smrti. Súvisela s vplyvom rilkeovských básnických myšlienok, 
ktoré k nám prichádzali v prvej polovici 40. rokov spolu s tvorbou básnikov katolíckej 
moderny. Už v prvých básňach nachádzame pre Mihálika typické lyrické motívy, ale i znaky 
vnútorného vzdoru a dramatického napätia. Báseň Dvadsaťročný Jób prináša zmenu 
v obsahu jeho tvorby, je prejavom vnútornej vzbury, revolty proti najvyššej - kresťanskej 
duchovnej autorite. V ďalších zbierkach sa už Vojtech Mihálik prezentoval ako básnik silného 
sociálneho cítenia, v roku 1950 mu v tomto duchu vyšla zbierka básní Plebejská košeľa, 
prihlásil sa v nej k vlastnej, vtedy ešte neideologicky prezentovanej plebejskosti, zobrazenej 
úprimne a autenticky. Vo viacerých básňach sa vrátil k téme vojny, nedávno skončenej 
i hroziacej novej vojny (Veršovanka na uvítanie atómovej bomby). Básňou Kronika, ktorá je 
rozprávaním proletárskej ženy a autor v nej heroicky vyslovuje vieru v lepšiu budúcnosť, sa 
už otvorene pripojil k trendom nastupujúceho socialistického realizmu. Tejto poetike sa úplne 
podriadil vo väčšine ďalších básnických zbierok. Až zbierka z roku 1964 Appassionata 
znamená jeden z nových vrcholov Mihálikovej básnickej tvorby. V zbierke Útek za Orfeom 
sa táto téma presúva z polohy vnútorného dramatického prežívania do polohy ironickej až 
sarkastickej, pričom Mihálik s obdivuhodným majstrovstvom využíva motívy z antickej 
mytológie. V básnickej skladbe Rekviem v roku 1968 sugestívne reagoval na vpád 
sovietskych vojsk do Československa a na smrť študentky Danky Košanovej. V rokoch 
politickej a spoločenskej krízy a obrodného procesu v roku 1968 sa Mihálik postavil do 
pozície zástancu marxisticko-leninských princípov kultúrnej politiky a jeho ideologické 
postoje sa prejavili v ďalšej literárnej tvorbe. Výbery z Mihálikovych diel vyšli vo vyše 20 
knihách ako aj v zahraničných prekladoch. Významnou súčasťou básnikovho literárneho 
diela je prekladateľská tvorba, ňou významne prispel k vývinu moderného básnického 
prekladu. Jeho doménou boli preklady z antickej gréckej a rímskej literatúry, napríklad diela: 
Sofokles: Vládca Oidipus, Aristofanes: Lysistrata, Ovídius: Lieky proti láske a Umenie 
milovať. 
 
Podrobnejšie o dielach: 



 
Spievajúce srdce - je výrazne socialisticky angažovaná zbierka - poéma z roku 1952, 
poplatná dobovému budovateľskému nadšeniu a schematizmu, ale aj rétorizmu 
a didaktizmu. V tomto typickom produkte doby, plnom konvenčných obrazov robotníkov, 
družstevníkov, mládeže, pionierov, oslavy komunistickej strany predstavil v duchu žiadanej 
ideologickej koncepcie víziu Slovenska ako industriálnej krajiny. V podobnom duchu je 
napísaná i zbierka Ozbrojená láska - proti hrozbe vojnového konfliktu. Náznakom ústupu 
z ideologických pozícií je básnická zbierka Neumriem na slame z roku 1955. 
 
Archimedove kruhy - v zbierke z roku 1960 Mihálik rozvinul svoj básnický program občiansky 
angažovaného básnika a agitátora. 
 
Vzbúrený Jób - okrem básnických zbierok napísal Vojtech Mihálik aj rozsiahlu reflexívno-
dramatickú básnickú skladbu, ktorou dopovedal vetu, vyslovenú už v Anjeloch básňou 
Dvadsaťročný Jób a ktorú teraz doviedol do filozoficky ucelenej argumentácie. Polemizuje v 
nej s myšlienkou kresťanskej pokory voči osudu. Expresívne podaný príbeh proletárskeho 
otca, štylizovaný do podoby biblického Jóba, ktorý sa búri proti autoritám, autor do značnej 
miery znehodnotil ideologickým nánosom a prechodom od sugestívnej filozofickej reflexie 
o existenciálnych otázkach človeka k oslavným gestám angažovanej poézie v závere 
skladby. 
 
Tŕpky - v zbierke z roku 1963 možno pozorovať postupný prechod od nadšeného agitátorstva 
k skepticizmu a osobnej i spoločenskej dezilúzii. Predmetom básní sú problémy partnerských 
vzťahov a „trpké“ životné osudy žien, obetí mužského egoizmu. 
 
Appasionata - Trojdielna básnická skladba z roku 1964 je komponovaná ako hudobná 
sonáta, jednotlivé časti sa volajú: Allegro disordinato, Andante brutale. Ostinato a Moderato 
malinconico. Základným princípom kompozície sú kontrasty - protiklady srdca a rozumu, 
protiklad ľúbostnej vášne a skeptickej rezignácie. Spájajú sa v nej reflexie na tému ľúbostnej 
dezilúzie so životom ruského spisovateľa Gercena. Z hľadiska kompozície ide v tejto zbierke 
o napätie medzi prísne viazanou cyklickou formou lyrických časí zbierky a voľným epickým 
rozprávaním historického „príbehu“ o banálnom stroskotaní lásky, vystupujú v ňom ruský 
spisovateľ Gercen, jeho žena Natália a nemecký básnik Herwegh. Appasionatou otvoril 
Mihálik jednu z nosných línií svojej zrelej lyriky, ide v nej o vzťah muža a ženy, najmä 
z pohľadu skúmania ilúzií a dezilúzií. 
 
Tri rapsódie o láske a smrti (1964), Útek za Orfeom (1965) - v týchto zbierkach autor rozvinul 
motívy lásky, nedorozumení a konfliktov medzi mužom a ženou. Pri spätnom pohľade do 
vlastného vnútra akoby objavoval citovú vyprahnutosť, ktorá vyúsťuje do skeptického postoja 
a smútku. 
 
Čierna jeseň - v zbierke z roku 1969 ešte doznievajú Mihálikove témy zo 60. rokov - najmä 
intímna ľúbostná lyrika v časti Jesenné rondely, pokračuje však aj v občiansky angažovanej 
lyrike, v tejto časti nadviazal na bibliofilsky vydanú báseň Rekviem z predchádzajúceho roka. 
 
Trinásta komnata (1975) - z básnických retrospektív, autobiografických spomienok 
a spoločenskej lyriky vystupujú ako experiment dva lyrizované príbehy, plné reflexií 
o potrebe hľadania pravdy o sebe samom (Príbeh s vlakom) a o živote a smrti (Príbeh 
s telefónom). 
 
Účasť- zbierka z roku 1983 obsahuje politickú i reflexívnu poéziu, v niektorých básňach autor 
reaguje na spoločenské problémy 80. rokov. Časť zbierky venoval svojej mŕtvej matke, 
emotívnemu príbehu jej zomierania a imaginárnym rozhovorom s ňou. 
 



Nárek, Impertinencie a iné smútky, Rodisko - autobiograficky ladené básne v zbierkach 
z rokov 1987, 1989 a 1996 prinášajú väčšinou nostalgické básnické návraty autora - 
k úvahám o živote a smrti (v súvislosti so smrťou dcérky), satirické spomienky na roky 
mladosti a na svoje rodisko. 
 
Úryvky: 
 
Appassionata 
 
1. úryvok - Allegro disordinato 
 
Rannou rosou láska je. 
Zablyští sa, zmizne. 
Vyparia sa stupaje 
rozkoše i trýzne. 
 
Hľadáš sedem nedelí, 
hľadáš: kde sa podeli? 
 
Hľadáš? Čas ich zmetá 
do babieho leta. 
 
2. úryvok - Andante brutale ostinato 
 
Rozprávam tento príbeh lásky, 
ktorý sa otvára romantickým únosom 
a zakľučuje reálnou fackou, 
rozprávam tento príbeh lásky 
nie pre hodnotu príbehu, 
ale len preto, lebo sa chcem priznať, 
že neviem, 
čo vieme o láske, 
čo vieme o človeku. 
Čo vie o mori vietor? 
 
Banálny trojuholník - 
a hoci banálny, jeho hrany režú: 
manžel, nuž manžel, múdry, ale starý, 
koryfej jarých spoločenských ideí, 
filozof ducha ušľachtilého 
a hriešne zanedbávaného tela. 
A žena smädiaca po obdivnom slove 
a otrokyňa svojho súcitu, 
nežná a zažiadaná lásky, 
slepoty najvidomejších. 
(Ó, ako milujem 
Natáliu!) 
 
3. úryvok - Moderato malinconico 
 
Ty môj kríž, zbohom. Už ma z teba sníma 
priehľadná účasť, maska priateľa. 
Pritúľ sa k tomu, pre ktorého si ma 
kedysi dávno z mysle vytrela. 
 



Kráčame popri sebe - osve, sami, 
šialená jeseň tečie ulicami. 
 
A čierne nebo, vryté do stráne, 
len kňučí ako v bežnom románe. 
 
Útek za Orfeom 
 
Kedy prilietajú - úryvok 
 
Ó, kedy vlastne prilietajú 
lastovičky? A potok sa kedy zobúdza? 
Zabudol som, zabudol som. Na masti zapeníme 
cibuľu, pokrájanú na drobné kúsky, 
pridáme odblanenú hovädzinu, posolíme 
a... Dávno, dávno. Okrem hmôt 
a ich časových premenných vzdialeností 
je ešte niečo, 
čo rozhoduje o akcii. A skade vlastne 
k nám lastovičky prilietajú? A ktoré more 
za nimi plače? Toto „niečo“ chápe Newton 
ako vzťah k „absolútnemu priestoru“. 
Ale my odstraňujeme pojem síl 
pôsobiacich na diaľku, 
aby sme zničili pojem absolútnej súčasnosti, 
a pod pokrievkou (zabudol som) paríme všetko namäkko. 
Keď je aj zelenina vláčna, zasypeme 
hladkou múkou. Ale prečo vlastne 
k nám prilietajú lastovičky? 
A kde sa zhromažďujú?... 
 
Neumriem na slame 
Dialógy - Prebúdzanie 
 
Na koho, dievča, myslíš? 
Na vás. 
Vie o tom mamka? 
Vie. 
Koľko máš rokov? 
Dvanásť. 
Bozkaj ma. 
Nie. 
Prečo? 
Som ešte mladá. 
Nikto tu nie je. 
A ak je? 
Neľúbiš ma? 
Nie, mám vás rada. 
No, tak ma bozkaj. 
Nie. 
 
Umenie - úvodný text k zbierke Účasť 
 
Umenie ako strom 
ovocím obťažený: 



čím zrelšie plody má, 
tým viac sa skláňa k zemi. 
 
O mozgu 
 
Zázračným dieťaťom som nebol 
a ťažko som si vtĺkal do hlavy 
vzorce a vybrané slová. Zavše zatiahnem 
falošný tón a kresliť som sa ani nepokúšal. 
Možno aj to, že píšem, 
je len omylom fixnej idey, 
vypľutej mozgom vtedy, keď sa zľakol bizarnej 
konštelácie neposedných buniek. 
A keďže nič som nedostával zadarmo, 
aj k svojmu mozgu som sa správal tyransky. 
Prinútil som ho iskriť do úmoru, 
poslúchať bez oddychu plameň, ktorý sám si stvoril 
z prebudeného vedomia, 
a veľa nocí som mu odoprel. 
 
Zdĺhavo som sa učil, ale naučil som sa 
hlupákom nezazlievať hlúposť, iba lenivosť - 
a nezávidieť ľuďom, čo ma prevyšujú 
charakterom aj mierou nadania, 
chápať ich ako šťastie svojho života, 
chlorofyl pre úhory, kam som nevkročil. 
 
Mozog je dobrý strojček. 
Vo svojom veku viem však, že sa môže pokaziť 
alebo vzbúriť. Čosi sa v ňom posunie, 
akýsi neurón zlyhá - a hneď Diotima 
pohrozí prstom šialenému Hölderlinovi, 
Schumanna udrie struna po ústach. 
Len mrcha dendrit, útok meskalínu 
a fixná idea je zrazu obludou. 
 
Vo svojom veku viem, že telo, v ktorom bývam, 
už nevytvorí rekordy. A sotva uhádnem, 
aký bude môj zánik. Musím bez ilúzií 
rátať aj s tým, že mozog 
sám seba neprekoná: iste sa 
nevyhnem oslabeniu pamäti. No pred posledným 
vzdychom čo aká trýzeň by ma kvárila, 
v čo akých mukách by som musel hynúť, 
podstúpim radšej najkrutejšie bolesti 
než stratu jasnej mysle. 
Chcem sa zúčastniť 
na tom, čo podstupujem. Rozlišovať chcem 
aj vtedy zlé a spravodlivé, zbabelé 
a statočné, niesť plnú zodpovednosť za život. 
A verím, že by som si nezaslúžil trest 
milosrdného zatemnenia mozgu, 
čo verne slúžil mojej tyranii. 
 
Vzbúrený Jób - úryvok 



 
Neškriepim sa s tebou, 
len s tisícročným ľudským strachom sa škriepim, 
s klamstvom, čo si mi pridlávil ním sopku svedomia, 
hluchý despota. 
Hádžeš mi do tváre otázky, 
na ktoré ty sám odpovedať nevieš. 
Na stračej nôžke 
krúti sa tvoja pravda, 
chceš, aby som hľadal počiatok vecí, 
dávno už mŕtvy v nových tvaroch sveta, 
ktorý aj mojou lebkou kovovou 
vyzváňa proti mračnám. 
Chceš, 
aby som zmenil zákony, 
ktoré ty zmeniť nevieš, nemôžeš. 
Keďže si neuhnietol rozum prírody, 
sám podliehaš jej putám. 
Načo ma nútiš, samoľúby, 
zhľadúvať v tebe Tvorcu, 
keď sám som stvoril zjasnenú tvár zeme? 
 
Zaujímavosti: 
 
V prvom období svojej tvorby bol Mihálik stúpencom viazaných foriem verša a pevného tvaru 
básne. Podobne ako jeho rovesníci Rúfus, Válek alebo Turčány sa tak stal pokračovateľom 
poetiky Hviezdoslava a Kraska. 
 
Vojtech Mihálik preložil do slovenčiny i viaceré diela klasickej (Slowacki) i modernej 
(Dobrowolski, Lec, Szymborska) poľskej poézie. Osobitne podnetné pre našu básnickú 
kultúru boli preklady poézie J. Tuwima V čase kvetov a Vzdialený tiger. 
 
Od roku 1972 sa Mihálik na stránkach týždenníka Nové slovo venoval výchove nastupujúcej 
básnickej generácie, v duchu svojho ideologického presvedčenia však presadzoval 
jednostrannú - angažovanú tvorbu na úkor individuálneho sebavyjadrenia. Neurobil tým 
dobrú službu slovenskému básnickému umeniu. 
 
V monotematicky komponovanej zbierke Velebný pán z Maduníc v roku 1990 vzdal Vojtech 
Mihálik hold bardovi slovenskej poézie básnikovi Jánovi Hollému. V roku 1992 vydal 
básnickú skladbu C. k. muzikus Mozart ako poctu slávnemu hudobnému skladateľovi. 
 
Myšlienky: 
 
„Nemám rád sentimentalitu. Aj v živote aj v literatúre treba veľmi presne odlišovať 
sentimentalitu od skutočne hlbokého citu. Môj obraz hlbokého citu je málokedy idylický, 
väčšinou je dramatický. Aj ľúbostný vzťah chápem ako drámu. Láska nie je predsa tvorkyňou 
trvalého a jednoliateho šťastia; také šťastie ani neexistuje. Všetky stránky ľúbostného vzťahu 
som sa usiloval vyjadriť v Appassionate. (Vojtech Mihálik) 
 
„Mihálikov debut Anjeli je pozoruhodný zmyslovo ladenou obrazotvornosťou, ale najmä 
autonómnym postavením lyrického subjektu, schopného úprimnej a ničím nezastretej 
výpovede. Tieto pozitívne trendy Mihálik neskoršou básnickou tvorbou postupne popieral: 
subjektívnu výpoveď prekrýval falošnými ideologickými nánosmi a potrebou formálne 
demonštrovať svoj ideový prerod z básnika katolíckej orientácie na básnika socialistického 



realizmu. Na polceste Mihálikovho prerodu stojí zbierka Plebejská košeľa... „ (Slovník 
slovenských spisovateľov) 
 
„Keď máme hovoriť o Mihálikovej ľúbostnej poézii - alebo širšie ponímané: o poézii, v ktorej 
je vzťah k svetu vyjadrený cez vzájomný vzťah muža a ženy - natíska sa nám do vedomia 
základná črta básnikovej optiky. Je to životne dramatická premenlivosť mnohých tvárí 
a podôb lásky... (Ján Škamla) 
 
„Dialógy sú niečím osobitným v celej povojnovej slovenskej poézii. Podmanivosť malých 
veľdiel je v básnicky absorbovanom, neobyčajne pestrom zmyslovom bohatstve človečieho 
mikrokozmu; je v básnickej atmosfére, v básnickom fluide okolo vypovedaného zážitku.“(Ján 
Škamla) 


